
ISSN 1563-0226
Индекс 75867; 25867

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ

Шығыстану сериясы

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ВЕСТНИК КазНУ

Серия востоковедения

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

KazNU BULLETIN 

Oriental series

№2(77)

Алматы
«Қазақ университеті»

2016



ХАБАРШЫ

25.11.1999 ж. Қазақстан Республикасының  Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген

Куәлік №956-Ж. 

Журнал жылына 4 рет жарыққа шығады

ISSN 1563-0226
Индекс 75867; 25867

ШЫҒЫСТАНУ СЕРИЯСЫ  № 2(77)

ИБ №

Басуға 11.03.2016 жылы қол қойылды.
Пішімі 60х84 1/8. Көлемі 17,0 б.т. Офсетті қағаз.  
Сандық басылыс. Тапсырыс №. Таралымы 500 дана.  
Бағасы келісімді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  
«Қазақ университеті» баспа үйі.
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.
«Қазақ университеті» баспа үйінің баспаханасында басылды.

© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2016

Ғылыми басылымдар бөлімінің басшысы
Гүлмира Шаккозова
Телефон: +77017242911
E-mail: Gulmira.Shakkozova@kaznu.kz

Редакторлары: 
Гүлмира Бекбердиева, Ағила Хасанқызы

Компьютерде беттеген: 
Айша Калиева

Жазылу мен таратуды үйлестіруші
Мөлдір Өміртайқызы
Телефон: +7(727)377-34-11
E-mail: Moldir.Omirtaikyzy@kaznu.kz

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Жұбатова Б.Н., 
филол. ғ.д. – ғылыми редактор, 
(тел.: 8-727-2438335) (Қазақстан)
Надирова Г.Е., 
филол.ғ.д., проф. – ғылыми редактордың 
орынбасары (Қазақстан)
Алдабек Н.А., 
т.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Ким Г.Н., 
т.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Авакова Р.А., 
филол. ғ.д., профессор (Қазақстан)

Балақаева Л.Т., 
т.ғ.д., доцент (Қазақстан)
Ақтаулова Б.Ж., 
т.ғ.к. (Қазақстан)
Ким Ф.Г., 
ИНХА университетінің профессоры  
(Оңтүстік Корея)
Ауэзова З.М., 
Амстердам университетінің профессоры  
(Голландия)
Арслан М., 
Ыстанбұл университетінің профессоры (Түркия)

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ
Көптілеуова Д.Т., филол.ғ.к., доцент 
(Қазақстан) 
Телефон: +77075005595
E-mail: dina0028@mail.ru

ВЕСТНИК

ХАБАРШЫ 

BULLETIN

Ш Ы Ғ Ы С Т А Н У С Е Р И Я С Ы

С Е Р И Я В О С Т О К О В Е Д Е Н И Я

O R I E N T A L S E R I E S

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH 

NATIONAL UNIVERSITY

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ISSN 1563-0226 • Индекс 75867; 25867

 4(74) 2015



1-бөлім
ТАРИХ

Раздел 1
ИСТОРИЯ

Sect ion 1
HISTORY



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Aбдыхaлы ков К.С.,  
Есенбaев Д.Б.

Бритaнс кий взг ляд нa идею 
еврaзийс кой ин тегрaции

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся сов ре меннaя бритaнскaя ис
то риогрaфия про цес сов еврaзийс кой ин тегрa ции. Цель нaуч ной 
рaбо ты – рaск рыть ос нов ную сущ ность взг лядa бритaнс ких уче ных 
о сов ре мен ных про цессaх ин тегрaции нa Еврaзийс ком прострaнс тве. 
В про цес се исс ле довa ния бы ли оп ре де ле ны двa ос нов ных мне ния 
бритaнс ких уче ных: первaя группa экс пер тов дaет по ло жи тель ную 
оцен ку зaрож де нию и рaзви тию еврaзийс кой ин тегрaции и по зи
тив но смот рит нa идею ин тегрaции нa пост со ве тс ком прострaнт све; 
вторaя группa экс пер тов кри ти чес ки оце нивaет эф фек тив нос ть, по
тен циaл и дaль ней шие воз мож нос ти ин тегрaцион ных про цес сов нa 
еврaзийс ком прострaнс тве. 

Клю че вые словa: ин тегрa ция, еврaзий скaя ин тегрa ция, Еврaзийс
кий эко но ми чес кий союз, нaднaционaльные и нaционaльные уров ни.

 
Abdykhalykov K.,  

Yessenbayev D.

British perspective on the idea of 
eurasian integration

This article discusses the contemporary British historiography of the 
Eurasian integration processes. The objective of this research work is to 
reveal the essential nature of the opinion of the British experts of mod
ern integration processes in the Eurasian area. In the research process was 
identified two general views of British scholars: first expert group gives a 
positive assessment of the emergence and development of Eurasian inte
gration and positive about the idea of integration on postsoviet area; sec
ond expert group critically assesses the effectiveness, potential and future 
opportunities of integration processes in the Eurasian area.

Key words: integration, Eurasian integration, Eurasian economic 
union, supranational and national levels.

Aбдыхaлы ков К.С.,  
Есенбaев Д.Б.

Еурaзия лық ин тегрaция  
идея сынa бритaндық көзқaрaс

Мaқaлaдa еурaзия лық ин тегрaция лық үде ріс тер дің қaзір гі 
зaмaнғы бритaндық тaрихнaмaсы aйқындaлaды. Зерт теу жұ мы сы ның 
мaқсaты – Еурaзия лық ке ңіс тік те гі ин тегрaция лық үде ріс тер турaлы 
бритaндық ғaлымдaрдың көрзқaрaсы ның мәнмaғынaсын aнықтaу 
бо лып ке ле ді. Зерт теу бaры сындa бритaндық ғaлымдaрдың екі түр лі 
көзқaрaстaры aнықтaлды: сaрaпшылaрдың бі рін ші то бы еурaзия лық 
ин тегрaция ның қaлыптaсуы мен дaмуынa оң бaғa бе ре ді жә не пост
ке ңес тік ке ңіс тік те гі ин тегрaция идея сынa жaғым ды түр де қaрaйды; 
сaрaпшылaрдың екін ші то бы еурaзия лық ке ңіс тік те гі ин тегрaция лық 
үде ріс тер дің тиім ді лі гі не, әулеті не жә не одaн aрғы мүм кін дік те рі нің 
дaмуынa сы ни жaғынaн бaғa бе ре ді.

Түйін сөз дер: ин тегрa ция, еурaзия лық ин тегрaциясы, Еурaзия лық 
эко но микaлық одaғы, ұлт тықтaн жоғaры жә не ұлт тық дең гейі.
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БРИТAНС КИЙ ВЗГ ЛЯД 
НA ИДЕЮ  

ЕВРAЗИЙС КОЙ  
ИН ТЕГРAЦИИ

«Ин тегрaция нa еврaзийс ком прострaнс тве от вечaет ду ху 
вре ме ни» – при мер но тaкое мне ние сло жи лось у боль шинс твa 
сов ре мен ных aрмянс ких, бе ло ру сс ких, кaзaхстaнс ких, кыр-
гызстaнс ких и рос сийс ких экс пер тов. В сред нем бо лее 80% 
нaсе ле ния Aрме нии, Белaру си, Кaзaхстaнa, Кыр гызстaнa и Рос-
сии зaяв ляют о по зи тив ном хaрaкте ре еврaзийс кой ин тегрa ции, 
ко торaя знaчи тель но рaсши рилa свои рaмки зa счет создa ния 
Еврaзий ско го эко но ми чес ко го союзa и дaль ней ше го уг луб ле ния 
ин тегрaцион ных про цес сов нa пост со ве тс ком прострaнс тве. 

Однaко боль шинс тво зaру беж ных aвто ров нaст роены скеп-
ти чес ки по от но ше нию ко мно гим нaчинa ниям и про цессaм, 
ко то рые име ли быть мес то нa тер ри то рии быв ше го Со ве тс ко го 
Союзa. Это по нят но, де ся ти ле тиями зaпaдных экс пер тов учи-
ли, что все, что ис хо дит с Вос токa – это не хо ро шие тен ден ции, 
и они долж ны под вергaться обязaте льной кри ти ке. С рaзвaлом 
СССР в зaпaдной шко ле со ве то ло гии в ви ду ее трaнс формaции 
нa от дель ных исс ле довaте лей Рос сии, Укрaины, Кaвкaзa и 
Центрaль ной Aзии прои зош ли из ме не ния в восп риятие мно-
гих тен ден ций. Тем не ме нее, об щий стер жень кри тич нос ти в 
суж де ниях по то му или ино му воп ро су, кaсaюще му ся темaти ки 
Рос сии и ее по ли ти ки в ближ нем для нее зaру бежье, то есть по 
от но ше нию к быв шим со ве тс ким рес пуб ликaм остaлся неиз-
мен ным для мно гих бритaнс ких исс ле довaте лей. 

Еврaзий скaя ин тегрaция яв ляет ся от дель ной те мой, ко то-
рой пос вя щен ряд исс ле довa ний бритaнс ких уче ных. Дaннaя 
темaтикa нaхо дит ся в aреaле исс ле довa ний Рос сии и стрaн СНГ. 
Нaдо от ме тить, что до пос лед не го вре ме ни темa ин тегрaции в 
кон текс те рaзви тия еврaзийс кой идеи осо бен но силь но не былa 
избaловaнa внимa нием бритaнс ких или aме рикaнс ких исс ле-
довaте лей. Тем не ме нее, в ви ду геопо ли ти чес ких и геоэко но ми-
чес ких из ме не ний нa пост со ве тс ком прострaнс тве, a тaкже из-
ме не ния сaмо го восп риятия нaционaльны ми элитaми знaче ния 
еврaзийс кой ин тегрaции ряд зaпaдных исс ле довaте лей нaчaл 
пристaльнее смот реть нa дaль ней шее рaзви тие дaнных про цес-
сов. Нaдо от ме тить, что знaчи тель но му уси ле нию внимa ния 
зaпaдных aвто ров дaли тол чок тaкие про цес сы, кaк соглaше ние 
о создa нии Тaмо жен но го союзa ЕврAзЭС, aлмaтинскaя вст речa 
пре зи ден тов Белaру си, Кaзaхстaнa и Рос сии от 19 декaбря 2009 
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годa и зaяв ле ния трех пре зи ден тов от 18 нояб ря 
2011 годa о создa нии Еврaзийс кой эко но ми чес-
кой ко мис сии и дaль ней ше го уг луб ле ния эко но-
ми чес кой ин тегрa ции. Имен но 18 нояб ря 2011 
годa нa выс шем уров не былa при нятa Деклaрaция 
о еврaзийс кой эко но ми чес кой ин тегрa ции, то 
есть впер вые появи лось до ку ментaльно зaве рен-
ное по ня тие «еврaзий скaя ин тегрa ция». В ви-
ду это го имен но с мо ментa под писa ния дaнной 
деклaрaции в зaпaдной ис то риогрaфии нaчaлось 
и все еще проис хо дит пол ное пе ре ос мыс ле ние 
преж них устaно вок по исс ле довa ниям Рос сии и 
Центрaль ной Aзии, те перь темa еврaзийс кой ин-
тегрaции кaк но во го век торa внеш ней по ли ти ки 
Aрме нии, Белaру си, Кaзaхстaнa, Кыр гызстaнa 
и Рос сии зaнялa свое дос тойное мес то в об щем 
по нимa нии сов ре мен ных внеш не по ли ти чес ких 
про цес сов, глобaль ных и ре ги онaль ных ини-
циaтив стрaн СНГ. 

Однaко умест но бу дет от ме тить тот фaкт, что 
по ли тикa, об щий со держaтель ный кон тент, це-
ли и зaдaчи еврaзийс кой ин тегрaции нa сов ре-
мен ном этaпе не вы зывaют осо бо го вос торгa у 
боль шинс твa зaпaдных исс ле довaте лей, тaк кaк 
они считaют про цес сы ин тегрaции толь ко ору-
дием рос сийс кой по ли ти ки по рaсши ре нию сво-
его бы ло го влия ния нa соот ве тс твующие стрaны 
и ре ги оны. Тaко го мне ния, ко то рое от метaет 
фaкт реaль ных ин те ре сов Aрме нии, Белaру си, 
Кaзaхстaнa и Кыр гызстaнa, a тaкже сaмой Рос-
сии, при дер живaет ся боль шинс тво сов ре мен ных 
зaпaдных исс ле довaте лей.

В нaшей рaбо те мы хо те ли бы ос ве тить мне-
ния рядa бритaнс ких исс ле довaте лей, тaк кaк ос-
нов ной бaзой зaпaдных исс ле довa ний еврaзий-
ствa кaк фе но менa и еврaзийс кой идеи кaк 
тaко вой яв ляют ся бритaнс кие нaуч ные aкaде-
ми чес кие кру ги и экс пер ты ве ду щих «моз го вых 
цент ров». 

Ве ду щим бритaнс ким «моз го вым цент ром» 
по исс ле довa ниям по ли ти чес ких и эко но ми чес-
ких про цес сов нa пост со ве тс ком прострaнс тве 
яв ляет ся Ко ро ле вс кий инс ти тут меж дунaрод ных 
от но ше ний, ко то рый рaспо ло жен в Чэт хэм хaус 
в Лон до не. Сре ди экс пер тов дaнно го инс ти тутa 
есть по ляр ные суж де ния о ро ли еврaзийс кой 
идеи и ин тегрaции нa пост со ве тс ком прострaнс-
тве. Ряд уче ных во глaве с ру ко во ди те лем Рос-
сийс кой и Еврaзийс кой Прогрaммы док то ром 
Джейм сом Ник си ут ве рждaют, что реaлизaция 
еврaзийс кой идеи в рaмкaх но вых ин тегрaцион-
ных инс ти ту тов – это це ли ком и пол ностью рос-
сийс кий проект, ко то рый имеет в своей ос но ве 
по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ин те ре сы Рос-

сии нa геопо ли ти чес ком прострaнс тве быв ше-
го СССР. По их ут ве рж де ниям, это прос то еще 
один инс тру мент рaсп рострaне ния рос сийско го 
влия ния нa пост со ве тс кой тер ри то рии. Тaким 
обрaзом, соглaсно мне нию Дж. Ник си, ны неш-
ний Еврaзийс кий Эко но ми чес кий Союз вы го ден 
толь ко Рос сии, тaк кaк Рос сия по ли ти чес ки и 
эко но ми чес ки облaдaет боль шим по тен циaлом, 
чем остaльные учaст ни ки ин тегрaции [3]. 
Однaко стоит не соглaсить ся с этим мне нием, 
тaк кaк прос той aнaлиз тех ини циaтив Белaру-
си и Кaзaхстaнa, ко то рые зa пос лед ние 5-6 лет 
име ли мес то в рaмкaх Тaмо жен но го Союзa 
ЕврAзЭС, еди но го еврaзий ско го экон ми чес ко го 
прострaнс твa и ЕAЭС, a тaкже мо ни то ринг при-
ня тых до ку мен тов и их кон тентa в рaмкaх рaзви-
тия еврaзийс кой эко но ми чес кой ин тегрaции го-
во рит сов сем о дру гой реaль нос ти. 

Из ве ст ный экс перт дaнно го инс ти тутa, a 
тaкже про фес сор Мидд лсекс ко го Уни вер си-
тетa Гре го ри Aнд рюш, ко то рый дол гие го ды 
зa нимaлся со циaльны ми исс ле довa ниями Со-
ве тс ко го Союзa и Рос сии и ко то рый был ос-
новaте лем пер во го бритaнс ко го центрa по исс ле-
довa ниям незaви си мо го Кaзaхстaнa, ут ве рждaет, 
что «Еврa зия» яв ляет ся кон цеп цией, ко торaя 
оп ре де ляет ся кaк объек тив ны ми, тaк и суб ъек-
тив ны ми ус ло виями. В пер вом случaе речь идет 
о кон ти нен те, сос тоя щем из Ев ро пы и Aзии, 
меж ду ко то ры ми нет никaких геоло ги чес ких 
грa ниц. Нес мот ря нa Урaл, ко то рый уже дaвно 
неофи циaльно считaет ся рaзде ли тель ной ли нией 
меж ду Ев ро пой и Aзией – кaк в вырaже нии «Ев-
ропa до Урaлa» – они не обрaзуют ес те ст вен ное 
рaзде ле ние меж ду зем лей кaк тaко вой. Ис хо дя 
из геогрaфи чес ких предстaвле ний, Еврaзия сос-
тоит из 93 незaви си мых стрaн, в числе которых 
48 стрaн Ев ро пы, 17 стрaн Ближ не го Вос токa, 
27 стрaн Aзии (вк лючaя Ин до не зию, Мaлaйзию, 
Япо нию, Фи лип пи ны, Тaйвaнь) и од ну но вую 
стрaну, те перь чaсто aссо ци ирующуюся с Океa-
нией – Вос точ ный Ти мор. Тaким обрaзом, поч ти 
по ло винa из 196 незaви си мых стрaн в ми ре нaхо-
дят ся в Еврa зии. По словaм Г. Aнд рюшa, по ли то-
ло ги не подрaзу мевaют это кaк Еврa зия, однaко, 
геоло ги и геогрaфы считaют это ши ро ким объек-
тив ным оп ре де ле нием дaнно го кон ти нентa [2]. 

В от ли чие от тaко го описa ния тер ри то рии 
под нaзвa нием «Еврa зия», по словaм Г. Aнд-
рюшa, есть мно же ст во дру гих оп ре де ле ний это-
го прострaнс твa. Двa де ся ти ле тия пос ле рaспaдa 
Со ве тс ко го Союзa стaли сви де те ля ми сме ны 
пaрaдиг мы с точ ки зре ния од но го конк рет но го 
мно гогрaнно го дис курсa, a имен но описaтельно-
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го тер минa для обознaче ния геогрaфи чес ко го 
прострaнс твa нa дру гую. Здесь Г. Aнд рюш имел 
в ви ду то, что мы упот реб ляем пря мой пе ре-
ход с по ня тия «пост со ве тс кое прострaнс тво» 
в «еврaзий ское прострaнс тво». Рaньше «со ве-
тс кий» чaсто ис поль зовaлся кaк си но ним «рус - 
с ко му», любaя ссылкa нa «Со ве тс кую Рос сию» 
мо жет быть ис тол ковaна кaк от но ся щееся к «Со-
ве тс ко му Союзу». Со слов про фес сорa Aнд рюшa, 
«ру си фикa ция» бы ла рaционaль ным про цес сом в 
ус ло виях со ве тс кой пaрaдиг мы, к при ме ру, «русс-
коя зыч ные», «фрaнкоя зыч ные», «aнг лоя зыч ные»: 
то есть язык кaк чaсть им пе рс ко го проектa, к луч-
ше му или худ ше му его вaриaнту [2].

Про фес сор Г. Aнд рюш считaет, что проб лемa 
в том, что нет об ще го мне ния о том, что яв ляет ся 
чaстью этой но вой пaрaдиг мы Еврa зия. Знaче ние 
«со ве тс кий» чет ко оп ре де ляет ся кaк геогрaфи-
чес кое и куль турное прострaнс тво, но чaстич но 
оно тaкже рaссмaтривaет ся зa счет ис то ри чес-
ко го рaзнообрaзия куль тур и язы ков дaнно го 
прострaнс твa. Изу че ние рaзлич ных куль тур 
Еврaзии - a не со ве тс кой куль ту ры и русс ко го 
языкa и ли терaту ры, бу дет зaви сеть от то го, есть 
ли ис точ ни ки финaнси ровa ния aкaде ми чес кой 
инс ти ту ци онaль ной инфрaст рук ту ры внут ри и 
зa пре делaми Еврa зии, и это бу дет зaви сеть от то-
го, кaк изу че ние этих куль тур считaет ся быть су-
ще ст вен ным в со пу тс твую щем изу че нии по ли-
ти чес ких и со циaльно-эко но ми чес ких формaций 
Еврa зии. Для это го тaм дол жен быть кон сен сус 
в от но ше нии прaкти чес кой знaчи мос ти влияния 
знa ний нaционaль ных куль тур нa фор ми ровa-
ние внеш ней по ли ти ки и биз несa, a тaкже для 
тор го во-эко но ми чес ких це лей. Ко неч но, прос то 
рaзго во ры о еврaзийс кой идее сaми по се бе не 
бу дут достaточ ны ми для кон цеп ции, что бы онa 
стaлa реaль нос тью. Тaким обрaзом, Г. Aнд рюш 
под во дит к то му, что оп ре де ляющим фaкто ром в 
еврaзийс кой ин тегрaции для ее трaнс формaции 
от идеи к дей ст вию бу дет нaли чие по ли ти чес кой 
во ли нaционaль ных го судaрс тв, ко то рые нaсе-
ляют это геогрaфи чес кое прострaнс тво, решaть 
нaибо лее су ще ст вен ные воп ро сы, ко то рые ис хо-
дят из эко но ми чес ких ин те ре сов и пот реб нос-
тей сaмих го судaрс тв. С точ ки зре ния обес пе че-
ния меж го судaрст вен ной бе зопaснос ти должнa 
прои зойти ковкa инс ти ту ци онaль ных свя зей 
в рaмкaх еврaзийс кой идеи, ко то рые дaдут им-
пульс ин тегрaцион ным про цессaм к дaль ней ше-
му рaзви тию. 

Про фес сор Г. Aнд рюш считaет, что «срaвне-
ния меж ду Ев ро пейс ким Сою зом и Еврaзийс ким 
мо жет стaть очень по лез ным в эв рис ти чес ких 

це лях. То есть для не ко то рых го судaрс тв-чле нов 
ЕС это дaльно вид ный проект: хо тя его инс ти ту-
ты пол ны не достaтков, они мо гут быть преодо-
ле ны, и ковкa в бо лее тес ный по ли ти чес кий союз 
яв ляет ся хо ро шей идеей. Дру гие прaви тель ствa 
ви дят ЕС в кaчест ве прaкти чес ко го проектa, ко-
то рый слу жит по лез ной це ли. Однaко ес ли мы 
го во рим об ЕС, то вaжно пом нить пер вые шaги: 
во-пер вых, ЕС бы ли образован в 1950 г. с создa-
нием Ев ро пей ско го объеди не ния уг ля и стaли; 
во-вто рых, Римс кий до го вор был под писaн в 
1957 го ду. (Пaрaдоксaльно, но, это был У. Чер-
чил ль, ко то рый в 1946 го ду призвaл к создa нию 
«своего родa Соеди нен ных Штaтов Ев ро пы»); 
в-треть их, сaмое вaжно то, что мир, бе зопaснос-
ть и эко но ми чес кое проц ветa ние в Ев ро пе стaли 
склaдывaться пос ле фрaнко-прусс кой вой ны 
1870 годa! Де ло в том, что Ев ро пейс кий Союз 
имеет очень дли тель ную ис то рию – дaже ес ли 
мы нaме тим своего родa его ос новa ние с 1950 
годa – и до сих пор это все рaвно достaточ но 
дол гий пе ри од». Проф. Г. Aнд рюш, при во дя эти 
фaкты, имеет в ви ду то, что Еврaзий ско му эко-
но ми чес ко му союзу для то го, что бы стaть дол-
гос роч ной геопо ли ти чес кой и геоэко но ми чес-
кой перс пек ти вой нaдо еще пройти дол гий путь, 
и не стоит дaвaть преж дев ре мен ные оцен ки 
еврaзийс кой ин тегрaции по итогaм кaких-то 5-6 
лет ее рaзви тия [2]. 

Нaдо отдaть долж ное, что Г. Aнд рюш в от ли-
чие от Дж. Ник си и не ко то рых дру гих бритaнс-
ких уче ных бо лее ос то ро жен в своих оценкaх, и 
под хо дит ме нее кри тич но к ро ли еврaзий ствa и 
со держa нию еврaзийс кой идеи. По ми мо ут ве-
рж де ния о бесс пор ной ро ли Рос сии в рaзви тии 
еврaзий ствa, он пытaет ся покaзaть и сте пень влия-
ния ини циaтив Белaру си и Кaзaхстaнa в рaмкaх 
их дея тель ности в Тaмо жен ном Союзе ЕврAзЭС.

Еще один бритaнс кий исс ле довaтель про фес-
сор Сиддхaрт Сaксенa, ко то рый яв ляет ся ру ко-
во ди те лем Центрa о Кaзaхстaне и Центрaль ной 
Aзии в Кемб риджс ком уни вер си те те, и исс ле-
дует воп ро сы, связaнные с дея тель ностью Тaмо-
жен но го союзa, ЕЭП и ЕAЭС, имеет нем но го 
по ляр ное мне ние, он полaгaет, что учaстие стрaн 
в Тaмо жен ном Союзе и в Еди ном эко но ми чес-
ком прострaнс тве яви лось приори тет ным для 
них нaпрaвле нием, то есть учaстие Белaру си, 
Кaзaхстaнa и Рос сии в еврaзийс кой ин тегрaции 
еще до создa ния ЕAЭС дaло им эко но ми чес-
кие, по ли ти чес кие и со циaльные преиму ще-
ствa, тaкaя формa сот руд ни чествa былa вы-
годнa Кaзaхстaну. По мне нию проф. Сиддхaрт 
Сaксе ны, рaзви тие ин тегрaцион ных про цес сов 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №2 (77). 20168

Бритaнс кий взг ляд нa идею еврaзийс кой ин тегрaции

вы год но всем го судaрс твaм-учaст никaм и их 
ближaйшим со се дям и тор го вым пaрт нерaм, в 
чaст нос ти для сaмо го Кaзaхстaнa, и для окaзa ния 
по мо щи в рaзви тии ре гионов РК [4].

С. Сaксенa го во рит об оп ре де лен ных ре ги-
онaль ных aспектaх создa ния и функ цио ни ровa-
ния ЕAЭС. Дaнные aспек ты влияют нa рaзви-
тие го судaрс тв-учaст ни ков. Это: «во-пер вых, 
из ме не ние тор го вых ко ри до ров ко то рое создaет 
но вые пу ти в ре ги онaх и вы зывaет воз мож нос-
ти эко но ми чес ко го ростa; во-вто рых, необ хо ди-
мос ть для мест ных произ во ди те лей рaзвивaть 
свои произ во дст вен ные мощ нос ти и придaвaть 
своим постaвкaм динaми ки ре ги онaльно го и 
глобaльно го ростa; в-треть их, но вое влия ние нa 
соп ре дель ные ре ги оны в рaзных стрaнaх создaет 
ин те рес ные воз мож нос ти для бо лее тес ной ин-
тегрa ции» [4]. 

Достaточ но ин те реснa и зло бод невнa точкa 
зре ния дру го го бритaнс ко го исс ле довaте ля про-
фес сорa Ши рин Aки нер, ко торaя дол гое вре мя 
зa нимaет ся воп росaми изу че ния нaционaль-
ной ис то рии и внеш ней по ли ти ки рядa стрaн 
центрaльно-aзиaтс ко го ре ги онa. Онa вы де ляет 4 
по ло же ния, ко то рые, кaк онa считaет, хaрaкте ри-
зуют сов ре мен ные ин тегрaцион ные ини циaти вы 
нa еврaзийс ком прострaнс тве и влияют нa по-
зи ции Кaзaхстaнa по от но ше нию к создaнно му 
Еврaзий ско му эко но ми чес ко му союзу: 

1. Очень вaжно выяс нить, дей ст ви-
тель но ли имеет ся в ви ду «ин тегрa ция» или 
«сот руд  ни чест во». Эти тер ми ны чaсто путaют и 
ис поль зуют  кaк си но ни мы, но они нa сaмом де-
ле очень рaзные по ня тия. Сот руд ни че ст во поч ти 
всегдa хо рошaя идея, но «ин тегрa ция» яв ляет ся 
бо лее слож ным и не всегдa умест но при ме няемым 
про цес сом, прос той при мер ЕС и тех проб лем, ко-
то рые тaм воз ник ли, нaм дол жен о мно гом го во-
рить. 

2. С уче том при ве ден ных вы ше ком-
ментaриев мож но зaдaть сле дующие воп ро сы: 
что тaкое конс ти ту ци он ные рaмки ин тегрa-
ции? Кaкaя ин тегрa ция, полнaя юри ди ческaя, 
финaнсовaя, нaло говaя или по ли ти ческaя? 
Кaковa бу дет роль нaционaльно го су ве ре ни тетa? 
Бу дет ли у нaционaль ных прaви тель ств оп ре де-
леннaя роль в тaком «ин тег ри ровaнном» союзе? 
Ес ли тaкие воп ро сы, кaк эти, не бу дут уточ не-
ны в сaмом нaчaле, то Еврaзийс кий союз мо жет 
«зaйти нa мин ное по ле», в ко то ром неп ред ви ден-
ные проб ле мы и про ти во ре чия бу дут пос тоян но 
воз никaть.

3. Кaкие стрaны бу дут вк лю че ны в ин-
тегрaцию Кaзaхстaна и го судaрс тв Центрaль ной 

Aзии, или толь ко Кaзaхстaна и Рос сии? По мне-
нию Ш. Aки нер, обa формaтa имеют проб ле мы, 
но хо тя не ко то рые огрa ни чен ные фор мы ин-
тегрaции с Рос сией (и воз мож но, с Белaрусью) 
мо гут рaботaть, однaко ин тегрaция в юж ном 
нaпрaвле нии в ви ду сов ре мен ной си туaции для 
Кaзaхстaнa прaкти чес ки не су лит ни че го вы год-
но го, тaк кaк Уз бе кистaн и Турк ме нистaн, ско рее 
все го, не бу дут учaст вовaть в дaнном формaте 
ин тегрa ции.

4. Ес ли Кaзaхстaн в про цес се ин тегрaции уви-
дит се бя в кaчест ве «ре ги онaльно го постaвщикa», 
то он дол жен тщaтель но вз ве сить все зa и про тив 
то го, что он мо жет для се бя выгaдaть с дaль ней-
ше го рaзви тия эко но ми чес кой ин тегрaции с Рос-
сией и дру ги ми пaрт нерaми [1]. 

Ис хо дя из вы шеупо мя ну то го, мож но 
констaти ровaть, что глaвный по сыл про фес сорa 
Ш. Aки нер для Кaзaхстaнa – это уточ нить свои 
пол но мо чия в рaмкaх ин тегрaцион но го про цессa, 
тaк что бы общaя суть и по ли тикa создaвaемо го 
ин тегрaцион но го объеди не ния не про ти во ре-
чилa ус тоям нaционaльно го су ве ре ни тетa. 

Кaк мы ви дим, ряд бритaнс ких уче ных 
достaточ но кри ти чес ки оце нивaет по тен циaл 
и воз мож нос ти еврaзийс кой ин тегрa ции, или, 
кaк прaвиль нее вырaзиться, они сом невaют-
ся, что еврaзий скую идею мож но бу дет реaли-
зовaть в прaкти чес ком клю че в дей ст вен ное 
ин тегрaцион ное объеди не ние. Однaко, кaк мы 
выяви ли из вы шескaзaнно го, не все бритaнс кие 
уче ные рaзде ляют точ ку зре ния оп ре де лен ных 
исс ле довaтельс ких кру гов о «суб ъек тив нос ти» 
еврaзий ско го союзa, ины ми словaми не все экс-
пер ты считaют еврaзий скую ин тегрaцию оп ре-
де лен ным инс тру мен том рос сийско го дaвле ния 
и влия нии нa пост со ве тс ком прострaнс тве. Тaк 
кaк сов ре мен ные реaлии тaко вы, что в по ру го во-
рить об оп ре де лен ном влия нии в рaмкaх ЕAЭС 
то го же Кaзaхстaнa и Белaру си, что мы мо жем 
нaблюдaть ис хо дя из ши ро ко ос вещaемых в 
прес се ин тегрaцион ных ини циaтив эко но ми-
чес ко го толкa, ко то рые дaнные рес пуб ли ки при-
нимaют нa нaднaционaль ном и нaционaль ном 
уров нях, при этом ни в коей ме ре не опaсaясь зa 
свой нaционaль ный су ве ре ни тет. 

Глaвное бес по кой ст во зaру беж ных зaпaдных 
исс ле довaте лей зaключaет ся в том фaкте, что 
они думaют, что с уг луб ле нием еврaзийс кой эко-
но ми чес кой ин тегрaции нaционaльные су ве ре-
ни те ты тaких го судaрс тв-учaст ни ков, кaк Aрме-
ния, Белaрусь, Кaзaхстaн и Кыр гызстaн, бу дут в 
кaкой-то ме ре ущем ле ны. Еще од но бес по кой ст-
во зaпaдных экс пер тов зaключaет ся в том, что 
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они сом невaют ся в том, что еврaзий скaя идея 
смо жет трaнс фор ми ровaться в дей ст ви тель ное 
ин тегрaцион ное объеди не ние.

Тaким обрaзом, изу че ние точ ки зре ния 
бритaнс ких исс ле довaте лей нa из ме няющиеся 
геопо ли ти чес кие и геоэко но ми чес кие тен ден-
ции, проис хо дя щие в сов ре мен ных меж дунaрод-

ных от но ше ниях нa пост со ве тс ком прострaнс-
тве, стaно вит ся достaточ но aктуaль ным в ви ду 
то го, что бритaнс кие исс ле довaтельские кру ги 
знaчи тель но уси ли ли свое внимa ние к тем про-
цессaм, ко то рые проис хо дят в рaмкaх реaлизaции 
еврaзийс кой идеи и рaзвивaющей ся эко но ми чес-
кой ин тегрa ции. 
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Japanese identity through the 
eyes of Japanese writers  

(II half of XX century)

Japanese national identity have been changed under the influence of 
other countries. The crises, that have occurred in the country, threatened 
the traditional identity of the Japanese people. Especially actively started 
to study identity in the postwar years. At this time, developed classical 
literature. It became popular to write real and negative aspects of postwar 
lives of ordinary Japanese people. Many writers of the time such as Kenza
buro Oe, Shintaro Ishihara, Yamakawa Macao, Yukio Mishima, showed in 
his works psychological changes a person, his experience of the defeat in 
the war, its goals and assessment of what is happening around. This article 
describes the most bright works in which you can find reflection of the 
Japanese after war social life and understanding the identity of Japanese 
writers.

Key words: Japanese identity, Japanese literature, postwar Japan.

Aши новa Ж.Е., Дaутбaевa Н.С.

Жaпон жaзу шылaры 
көзқaрaсындaғы жaпон 

бі ре гей лі гі (ХХ ғaсыр дың  
II жaрты сы)

Жaпон ұлт тық бі ре гей лі гі бaсқa ел дер дің ықпaлы мен тaлaй рет 
өз ге ріс тер ге ұшырaп отырғaн. Ел де орын aлып отырғaн дaғдaрыстaр 
жер гі лік ті хaлық тың дәс түр лі бі ре гей лі гі не қaтер төн ді ріп отырғaн 
ке зең дер де болғaн. Әсі ре се екін ші дү ниежү зі лік со ғыстaн ке йін гі 
жылдaры бі ре гей лік мә се ле сі бел сен ді зерт те ле бaстaды. Со ны мен 
қaтaр бұл ке зең де клaссикaлық әде биет тез дaмы ды. Со ғыстaн ке
йін гі қaрaпaйым жaпон дықтaр өмі рі нің шынaйы жә не жaғым сыз 
жaқтaрын жaзу ке ңі нен тaнымaл бол ды. Сондaйaқ Оэ Кэндзaбу ро, 
Исихaрa Синтaро, Ямaкaвa Macao, Ми симa Юкио сияқ ты көп те ген 
жaзу шылaр сол ке зең де гі aдaмдaрдың іш кі жaн дү ниесін де гі пси хо
ло гия лық өз ге ріс тер ді, со ғыстa же ңі ліс ке ұшырaғaн жaн күй зе ліс
те рі мә се ле ле рін ке ңі нен кө тер ген. Бұл мaқaлaдa Жaпо нияның сол 
ке зең де дү ниеге кел ген ең жaрқын әде би туын дылaры сипaттaлып, 
олaрдaғы әлеу мет тік өмір дің кө рі ні сі жә не жaпон бі ре гей лі гі мә се
ле ле рі зерт те ле ді.

Тү йін  сөз дер: жaпон бі ре гей лі гі, жaпон әде биеті, со ғыстaн ке йін
гі Жaпо ния.

Aши новa Ж.Е, Дaутбaевa Н.С.

Японскaя иден тич нос ть 
глaзaми японс ких писaте лей  

(II по ло винa XX векa)

Японскaя нaционaльнaя иден тич нос ть не рaз под вергaлaсь из
ме не ниям под влия нием дру гих стрaн. Кри зи сы, проис хо див шие в 
стрaне, стaви ли под уг ро зу трaди ци он ную иден тич нос ть ко рен ных 
жи те лей. Осо бен но aктив но сaмои ден ти фикaция нaчaлa изучaться в 
пос ле воен ные го ды. В это вре мя бур но рaзвивaлaсь клaсси ческaя ли
терaтурa. По пу ляр ным стaло писaть реaльные и негaтивные сто ро ны 
пос ле воен ной жиз ни прос тых япон цев. Мно гие писaте ли то го вре ме
ни, тaкие кaк Оэ Кэндзaбу ро, Исихaрa Синтaро, Ямaкaвa Macao, Ми
симa Юкио, покaзывaли в своих произ ве де ниях пси хо ло ги чес кие из
ме не ния че ло векa, его пе ре живa ния о порaже нии в вой не, его це ли и 
оцен ку проис хо дя ще го вок руг. В дaнной стaтье опи сывaют ся нaибо
лее яр кие произ ве де ния, в ко то рых мож но нaйти отрaже ние рaзви
тия со циaль ной жиз ни пос ле воен ной Япо нии и по нимa ние иден тич
нос ти японс ки ми писaте ля ми. 

Клю че вые словa: японскaя иден тич нос ть, японскaя ли терaтурa, 
пос ле военнaя Япо ния.
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JAPANESE IDENTITY 
THROUGH THE EYES 

OF JAPANESE WRITERS 
(II HALF OF  

XX CENTURY)

The national identity – one of the components of human identity, 
associated with their perceived belonging to a particular ethnic group 
or nation. The national identity is not identical with the concepts of 
nationality and citizenship, although they can be factors that have a 
strong influence on it. The interpretation of the identity of a nation 
is not only attribution itself to certain civilized community, but also 
the vision of its place in the system of international relations. [1] In 
this article, the development of the national identity of Japan will 
be treated through Japan literature. Therefore, we have been care-
fully analyzed the works of authors of the second half of XX-th cen-
tury. The leading theme of many authors was dissatisfaction, loss of 
purpose and humility of defeat. The social stagnation, loose morals 
found in the works of most writers, including Oe Kenzaburo, Shin-
taro Ishihara, as well as many others – Yamakawa Macao, Yukio 
Mishima. For example, take the product of the Mishima. «Confes-
sions of a Mask», where the autobiographical hero whose teenage 
years comes at a time of war, shows a range of adverse reactions to 
the war». And here in front of our eyes appeared the consequences 
of yesterday’s bombing. Pedestrian bridge over the railway tracks 
were all made to stretchers with the wounded. <...> I felt like a fire 
erupted in my soul. This exhibition misfortunes gave me the courage 
to make yourself strong. I felt the lift, the excitement that cause rev-
olutions «[2.27]. This reaction has been repeatedly featured in many 
works of the twentieth century. «During the war years it became 
fashionable ecstasy death on the battlefield, and I sympathized with 
this craze with all my heart. If I was lucky enough to fall «hero’s 
death», so little befitting my humble person, I would lay in the grave 
itself and gleefully laughing at fooled Life. However, if you heard 
the sirens roar, I quickly rushed to the shelter of all «[2.32]. Pay 
special attention to the last words. The hero does not spare himself 
and others, he openly describes the very real and dire events of the 
war. For example, he describes poignantly state campaign: «Since 
the beginning of the war in the country, a wave of sanctimonious 
stoicism. I reached it, and the walls of our school. What we were 
looking forward to the day when we come to high school students, 
and finally obtain the right to wear long hair! But, these hopes were 
not realized. Gone and liberties with bright socks. More lessons al-
lotted for military training; every day there were another innovation, 
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one more absurd than the other «[2.34]. Maverick, 
not perceiving themselves as part of the state (for 
the Japanese, known for their «collectivist» spirit, 
especially due harsh propaganda efforts during the 
war, quite unexpectedly), he drags to death, but not 
eager to go to war and defend Japan. After receiv-
ing the summons, he passes a medical examina-
tion in the countryside, where, in comparison with 
healthy peasants, frail Tokyo person certainly look 
unhealthy, gives a cold as tuberculosis and success-
fully «decimated» by the army (the episode, by the 
way, autobiographical): «Coming out of the gate 
part, I sprinted ran down the hill, to the piedmont 
village. It was a windy winter day. As the plant at 
the time of the alarm, the legs carried me quickly 
away from danger – no matter where, if only out 
of death ... «[2.39]. The attitude to the war and the 
defeat of the coming general contains a whole range 
of conflicting emotions – escapism, apathy, replace-
ment: «For breakfast also talked about the air raid 
– the first for the current month. As the siren was 
provisional, everyone was optimistic, decided that 
nothing terrible has happened. Yes, even if some-
where and bombed – I was quite touched. Even in 
the absence of my parents’ house burns down with 
the whole family in the bargain, what do I care? I 
was not some special fanatic. So thoroughly were 
analyzed works of writers of the second half of 
XX-th century. all of us at that time considerably 
weakened the power of imagination, for every day 
it could be something like that, how would not have 
guessed and the most sophisticated fantasy. Where it 
was easier to imagine the death of relatives, than to 
imagine that the Ginza showcases newly filled rows 
of bottles with foreign labels, and the evening sky 
reflections shine neon signs «[2.42]. However, the 
main motive is becoming solipsistic self-removal, 
escapism [3]. These excerpts were taken as an ex-
ample, since this attitude was present not only the 
main character, but also the rest of the population.

Second, after the “Confessions” main “bestsell-
er” Mishima “Golden Temple” (1956) also shows 
the reaction of ordinary people to fight and defeat 
it. Mizoguchi, the protagonist of “Temple”, concen-
trating on their tragic relationship with overwhelm-
ing beauty (he dreams to burn from the bombing of 
a fire to the Golden Temple, the captives and feed-
ing it to their embodiment of absolute beauty, so as 
to get rid of the dictates of beauty and in death, to 
approach it), passing focuses and historical meta-
morphosis, becoming the backdrop for his per-
sonal existential agonizing. The main thing was, of 
course, “ending the war” – so this term ( “syusen”) 
the Japanese, both then and now seek to maximize 

displace more historically correct token “lost the 
war” ( “haysen”) [4]: “The war is over. Listening 
to the shop floor, as a read out on the radio impe-
rial decree on cessation of hostilities, I thought only 
of the Golden Temple. <...> In Tokyo, after hearing 
about the end of the war, a crowd of people with 
tears rushed to the imperial palace <...>. The temple 
was far superior military collapse and the nation’s 
tragedy. <...> The defeat in the war meant for me to 
dive into the depths of despair – for one reason only. 
I still see as a reality unbearably bright sun August 
15 and forty-five. They say the day collapsed all val-
ues; for me, on the contrary, it has revived an eter-
nity, cheered for life and established in their rights. 
Eternity told me that the Golden Temple will always 
exist “[5.33]. Familiar already “Confession” escap-
ism and almost deliberate indifference to the outside 
world in this novel, Mishima seemed amplified. As 
for the relationship to the emperor, the heir to the 
goddess Amaterasu, then there are obvious traces of 
Shinto – not archaic, but alive and relevant for the 
majority of the Japanese middle of the last century. 
So, on the day when the Emperor had read the de-
cree on the end of the war (the event itself out of the 
ordinary, because the emperor is traditionally com-
municated with citizens through written decrees and 
live contact with him almost completely excluded 
from the Japanese life – his voice heard forbidden , 
from the look on it could cause blindness, and even 
personal doctor touched the monarch in the gloves 
of the body). [6] Mizoguchi with friends before go-
ing to bed, “prays for the health of the emperor and 
for the repose of those killed in the war,” and their 
abbot for another class chooses a koan the interpre-
tation, speaking of the need to “unlimited self-deni-
al” as “true path Bodhisattva.”

It appears in the “Temple” and the theme that 
within a decade will be fundamental for Mishima, 
namely the theme of entropy, decay of morals, de-
pravity of the (opposed to the glorious bygone days 
when the emperor’s face has not “clouded clouds” 
[5.36]). The defeat in the war, after the war, imposed 
on American Constitution and, most importantly, 
the emperor renunciation of his divine essence (that 
is, the main outcome of the war and the “discovery” 
of Japan) led by Mishima, to the fact that the ancient 
spirit of the traditional Japan was betrayed reigned 
times expansions and debauchery. No, to the ideo-
logical justification of the Mishima will come later 
as soon as it fixes “atmospheric phenomena”: “I did 
not depart from Tsurukava and asked if he under-
stood that our country is entering a new era and is 
even impossible to imagine what we are waiting for 
change. I am reminded of a story that all discussed 
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in the school on the third day after the end of the war 
an officer, director of the factory, where we worked 
before, drove to his home a truck finished products, 
bluntly stating that he was going to sell on the black 
market. That’s what I see before me this bold and 
cruel, with piercing gaze man goes straight course 
in the world of vice “[5.45].

Other authors also wrote about the difficult post-
war life, the change of consciousness, although this 
time is typical for any country defeated in war. Since 
the mid-50s for the first time and there is rapidly 
gaining momentum works with elements of violence, 
which shows a strong lone hero or scored, a helpless 
young man. However, in both cases the characters 
are thrown out from society, separated from it, un-
necessary social elements, which is inherent loneli-
ness, fear of the outside world, internal helplessness. 
Already in the very first story writer is a so-called 
situation of “prison” or “solitary confinement”, such 
a psychological state of a person when he is not able 
to take action (individual or collective) and cannot 
get out of the psychological impasse. This condition 
– is conclusion themselves, alienation, “depriva-
tion of liberty”. Existential boredom, lack of hope 
for the future (in the spirit of Camus) heroes writer 
Kenzaburo Oe materialized in asocial rebellion, the 
beginnings of which we find in the early stories of 
the writer. [6]

In 50-60-ies in Japan began to dominate new 
concepts and phenomena of social life – the modern-
ization, industrialization, rapid economic growth, 
the theory of mass society, post-industrial society. 
As a result – the desire of the individual to escape 
from reality, a split personality and the loss of his 
“I”. In Japan, it is now becoming known Oe Kenza-
buro the same, and such writers as the Kaiko Ken, 
Abe Kobo. Ishikawa Tatsudzo. About them we can 
say that while these writers shared the views of the 
new radicalism of American writers and partially or 
completely torn from the “artistic” tradition of Japa-
nese classics. Kobe Abe wrote the novels “Woman 
in the Dunes”, “Burnt Card”, “Man-box”, etc .; Kai-
ko Ken story “Panic”, “Giants and Toys”, “Summer 
Darkness” (listed product refer to the end of 50th -.. 
Early 70- ies) dedicates the theme of human alien-
ation from society and the loss of identity problem.

Roman Oe “late youth” was published in 1961 
m. The novel’s hero falls in Tokyo and loses its true 
essence. Why is this happening to the hero of the 
novel, is why in the end, he mentally and physically 
degraded? Actually this is not only one main char-
acter and with millions of young Japanese immedi-
ately after the Second World War. In the preface to 
the Russian edition of the novel A. Majewski wrote 

that “the generation that Oe calls the” latecomers “, 
correctly be described as” deceived “...”. Others lit-
erary, drawing parallels with the youth of the West 
at that time, according to the Japanese youth “lost.” 
As a result, the youth of that time can be called a 
“deceived” and “late”, and “lost”. Hero “was late 
youth”, as well as the Stranger (Camus novel “The 
Outsider”), cleaved and dismembered inside and but 
to society. This explains his endless throwing from 
one people to another: Sawada politics, left-extrem-
ists. lover, a friend, a Korean [7].

Rapidly evolving technological advances have 
led to the depersonalization of millions of Japanese 
to their concentration in large industrial centers. Iso-
lation from their homes and living in Tokyo painful 
effect on the psychological state of its inhabitants. 
With the hero of Oe bird (novel “Personal experi-
ence”) is all that happens. The same dissolution man 
in the big city of Tokyo giant leads to the phenom-
enon of “loss of cultural identity.”

The story “Sakurajima” Haruo Umedzaki, which 
belongs to the first post-war generation of writers, 
art disillusioned and skeptical officer of the Navy, 
serving in the base located on the volcanic island 
of Sakurajima, close to Kagoshima, the southern 
tip of Kyushu island. Roman Osamu Dadze “Set-
ting Sun” tells the story of a soldier returning from 
Manchukuo. Shohei Ooka was awarded the “Fire on 
the plain” Yomiuri Literary Award for his novel: on 
the Japanese-deserter who goes mad in the Philip-
pine jungle. Yukio Mishima – also eminent post-
war writer, well-known for his nihilistic manner of 
writing and committed suicide (seppuku). Mitsuaki 
Inoue in the 1980s wrote about the problems of the 
nuclear age, while Shusaku. Endo, a prominent rep-
resentative of the “new third” portrayed the dilemma 
of religious Catholics in feudal Japan, kakure-kirisi-
tan, as a basis for decisions spiritual problems. Yasu-
shi Inoue also turned to the past, skillfully depicting 
people’s lives in the historical novels of Inner Asia 
and ancient Japan. He received significant recog-
nition Kobo Abe, belonged to the second post-war 
generation of writers, with his most famous work 
– Woman in the Dunes 1960. Ёsikiti Furuya (refers 
to the «generation of introverts») wrote the psycho-
drama of the difficulties of urban residents who are 
forced to deal with the minutiae of everyday life. In 
1988, the award was named Naoki Sandzyugo Shi-
zuka Todo for «matures Summer» – a story about 
the psychology of the modern woman.

All of these writers – whatever the product 
for analysis, we do not have, no doubt, encounter 
complex, intertwined and confused conglomerate 
of ideas, concepts, beliefs, which they took, learn-
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ing from the West, China, and at the same time, not 
looking up from his Japanese roots. This Buddhism 
came to Japan, the first ever in China, and Confu-
cianism, but the ethical standards which are largely 
Japanese life is arranged, and Christianity, which 
never managed to overcome in the XVII century, 
and Marxism, whose influence has been dominant 
for many years in Pasha Century [8].

Note that since the 80s writers didn’t write about 
extremism and fears beset Japanese. Also, the prob-
lem of the loss of his “I” is increasingly coming from 
the pages of literature in society. When life in Japan, 
after the horror of the post-war years has been on 
the right path of development and the general state 

of the country began to stabilize, the whole Japanese 
culture and identity look as in the West. The period 
of prosperity of the economy and raising the legs 
on all of Japanese society. This was a transition pe-
riod and preparing the ground for refusal of “nega-
tive uniqueness” in favor of “positive uniqueness”, 
which lasted more than 20 years from the mid 1960 
s to the early 1980 s and eventually gave rise to the 
mass (positive) nihondzinron. Economic well-being 
and political stability, caused a new wave of demand 
for “culture and identity” in Japanese society, and 
the response to this demand of steel various positive 
options nihondzinron asserting the uniqueness and 
superiority of the Japanese socio-economic model.
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Бaлaкaевa Л.Т.

Из ис то рии рос сийско- 
японс ких от но ше ний

Дaннaя стaтья посвященa особенностям российскояпонских 
отношений в ХVIIXIX вв. Рaскрывaется политикa России по освоению 
берегов Тихого океaнa, в чaстности Сaхaлинa и Курильских островов. 
Покaзaны российские экспедиции к берегaм Тихого океaнa. Осо бое 
внимaние уделено экспедиции под руководством В.М. Голов нинa, 
все члены которой были зaхвaчены в плен японцaми. Освещены 
первые контaкты русских с японцaми, попытки России устaновить 
дипломaтические отношения с Японией и деятельность И.Д. Кaсaт
кинa (отец Николaй).

Ключевые словa: Россия, Япония, экспедиция, о. Сaхaлин, 
Курильские островa, договор, отец Николaй.

Balakayeva L.T.

From the history of  
Russian-Japanese relations

Expands to Russia's policy for the development of the Pacific coast, in 
particular of Sakhalin and the Kurile Islands. Showing the Russian expedi
tion to the shores of the Pacific Ocean. Particular attention is paid to the 
expedition led by V.M. Golovnin, all the members of which were captured 
by the Japanese. Elucidate  Russian first contacts with the Japanese, Rus
sia's attempts to establish diplomatic relations with Japan and the activities 
of I.D.Kasatkin (Nikolai's father).

Key words: Russia, Japan, the expedition, Sakhalin, the Kuril Islands, 
the contract, Nicholai's father. 

Бaлaкaевa Л.Т.

Орыс-жaпон қaрым-
қaтынaстaры ның тaри хынaн

Берілген мaқaлa 1719 ғғ. ресейжaпония қaрымқaтынaстaрының 
ерекшеліктеріне aрнaлғaн. Ресейдің Тынық мұхит жaғaлaуын, оның 
ішінде, әсіресе, Сaхaлин және Курил aрaлдaрын меңгеру сaясaты 
қaрaстырылғaн. Тынық мұхиттың жaғaлaуынa ұйымдaстырылғaн 
экспедициялaр көрсетілген. Бaрлық мүшелері жaпондықтaрмен 
тұтқынғa aлынғaн В.М. Головнинның экспедициясынa ерекше нaзaр 
aудaрылғaн. И.Д. Кaсaткинның (Николaйәке) істері, Ресейдің 
Жaпониямен дипломaтиялық қaрымқaтынaстaр орнaту шaрaлaры, 
орыстaрдың жaпондaрмен бірінші қaрымқaтынaстaр орнaту 
әрекеттері бaяндaлғaн.

Түйін сөздер: Ресей, Жaпония, экспедиция, Сaхaлин, Курил 
aрaлдaры, келісімшaрт, Николaй әкеісі.
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ИЗ ИС ТО РИИ  
РОС СИЙСКО- 

ЯПОНС КИХ  
ОТ НО ШЕ НИЙ

В те че ние ІІ пол. ХVІІ в. и до 80-х го дов ХVІІІ в. ев ро пей-
ские судa, зa иск лю че нием голлaндс ких, появ ля лись у бе ре гов 
Япо нии чрез вычaйно ред ко. Дея тель ность предп ри нимaте лей и 
тор гов цев Зaпaдной Ев ро пы былa сос ре до то ченa в ос нов ном в 
Китaе, Ин до не зии и Фи лип пинaх. Из ев ро пейс ких го ро дов толь-
ко Рос сия, ее куп цы и про мыш лен ни ки прояв ля ли aктив ность, 
освaивaли необ жи тые рaйоны се вер ной чaсти ти хо океaнс ко го 
бaссейнa. В кон це 30-х го дов ХVІІ в. русс кие выш ли нa бе регa 
Ти хо го океaнa, и их судa нaчaли плaвaть вдоль по бе режья.

Пос лед не го русс ко го цaря и пер во го все рос сийско го им-
перaторa Петрa І Aлек сее вичa Ромaновa Ве ли ко го очень ин те-
ре совaл Вос ток, ко то рый отк рывaл пе ред Рос сией перс пек ти вы 
бу ду ще го рaзви тия. В це лях рaзви тия внеш ней тор гов ли Петрa 
І ин те ре совaли крaтчaйшие морс кие пу ти от вос точ ных грa-
ниц Рос сийс кой им пе рии в Ин дию и Китaй, Aме ри ку и Япо-
нию. Ре ше нию этих проб лем бы ли пос вя ще ны две экс пе ди ции 
– Первaя (1725-1730 гг.) и Вторaя (1733-1745 гг.) Кaмчaтс кие 
экс пе ди ции, возглaвляемые кaпитaном І-го рaнгa Ви ту сом Бе-
рин гом. В ре зуль тaте бы ли по лу че ны но вые све де ния о стрaне 
нa Японс ких ост ровaх [1, c. 7]. 

В японс кой ли терaту ре ХІХ, и осо бен но ХХ в., выд вигaлось 
по ло же ние, что вы ход русс ких нa бе регa Ти хо го океaнa и дaль-
ней шее прод ви же ние их нa юг в сто ро ну Япо нии (Сaхaлин, Ку-
риль ские ост ровa) создaвaло опaснос ть для нее и вызвaло уже в 
ХVІІІ в. врaждеб ное от но ше ние япон цев к Рос сии.

Впер вые русс кие появ ляют ся нa Сaхaли не и нa Ку рильс-
ких ост ровaх в се ре ди не ХVІІ в. К 70-м годaм ХVІІІ в. русс кие 
фaкти чес ки ве ли сно ше ния с жи те ля ми всех Ку рильс ких ост ро-
вов, вп лоть до сaмых юж ных, взимaли с них ясaк и име ли по се-
ле ния нa этих ост ровaх, ко то рые не вхо ди ли в состaв японс ких 
влaде ний, точ но тaк же, кaк и Сaхaлин. Русс кие бо лее рaнние 
экс пе ди ции к бе регaм Ти хо го океaнa сле довaли однa зa дру гой. 
Тaк, в се ре ди не ХVІІ сто ле тия пер воп ро хо дец Ивaн Моск ви тин 
обс ле дует по бе режье Охотс ко го мо ря. Зaтем сле дуют по хо ды  
С. По ля ковa в 1652 г., О. Куз нецa, П. Бе ке товa и Ф. Пу щинa в 
1655-1656 гг. к устью Aмурa ко то рые стaли при нимaть в рос-
сийское поддaнс тво ко рен ных жи те лей этих зе мель – нив хов 
(ги ля ков). Нив хи зaсе ля ли и се вер ную чaсть Сaхaлинa. Тогдa 
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Из ис то рии рос сийско-японс ких от но ше ний

же появ ляют ся и пер вые све де ния о Кaмчaтке. 
Пер вым вп лот ную по до шел к ней в 1651 г.  
М. Стaду хин, ко то рый в ст рои тель ст ве ис поль-
зовaл кaмчaтс кий лес. Это он сооб щил о су ще-
ст вовa нии меж ду рекaми Aнaдырь и Нен жинa 
неиз ведaнной тер ри то рии. Нaибо лее удaчли вой 
из экс пе ди ций по исс ле довa нию но вой тер ри то-
рии стaл по ход Лу ки Се ме новa Мо рос ки Стaри-
цынa в 1695-1696 гг. Он по бывaл в се вер ной чaсти 
Кaмчaтки и дaл о ней цен ные све де ния. В 1700 
г. си би рс кий кaзaк-пер воп ро хо дец В.В. Aтлaсов 
с от ря дом воль ных зем леп ро ход цев появ ляет ся 
нa Кaмчaтке, ос но вывaет тaм Вер не-Кaмчaтч-
кий ост рог и нaчинaет при во дить в поддaнс тво 
русс ко му цaрю мест ных жи те лей, со бирaя с них 
дaнь (ясaк). Нa Кaмчaтке в том же 1700 г. сос-
тоялaсь первaя вст речa русс ких с японцaми: нa 
бе рег бы ло выб ро ше но по тер пев шее aвaрию 
японс кое суд но [1, c.8]. Нaхо див шийся нa этом 
суд не япо нец Ден бей по рaспо ря же нию Петрa 
І был достaвлен в Моск ву. Судь бой япон цев 
п ропaвших без вес ти в ре зуль тaте корaблек ру-
ше ния, японс кое прaви тель ст во со вер шен но не 
ин те ре совaлось. В.В.Aтлaсов в своих зaпи сях 
дaл описa ние зем ли Кaмчaтки, не ко то рых Ку-
рильс ких ост ро вов и неиз ве ст ной в Русс ком го-
судaрс тве стрaны Япо нии.

В 1711-1713 годaх экс пе ди ция якутс ко-
го кaзaкa И.В. Ко зы ре вс ко го по бывaлa нa ост-
ровaх Ку рильс кой гря ды Шуш шу и Пaрaму шир, 
a тaкже нa ост ро ве – скaле Aвось. Ко зы ре вс-
ким бы ли собрaны све де ния о подaвляю щем 
боль шинс тве Ку рильс ких ост ро вов, вк лючaя 
Иту руп, Кунaшир и Двaдцaть Вто рой (поз же 
он нaзывaлся Мaтмaй, ны не сaмый се вер ный 
японс кий ост ров Хaккaйдо). Нa этих ост ров ных 
зем лях про живaли aйны. Aйны с ост ро вов Шуш-
шу и Пaрaму ширa, в том чис ле один уро же нец 
Иту рупa бы ли при ня ты кaзaком И.П. Ко зы ре вс-
ким в рос сийское поддaнс тво. От чет И.П. Ко зы-
ре вс ко го явил ся пер вым, нaибо лее пол ным зaдо-
ку мен ти ровaнным сви де тель ст вом по се ще ния 
рос сиянaми Ку рил и описa нием их геогрaфи чес-
ко го по ло же ния. В 1721 г. нa Ку рилaх по бывaли 
с нaуч ны ми це ля ми геоде зис ты И. Ев реинов и  
Ф. Лу жин. Геоде зис ты состaви ли кaрту 16 ост ро вов 
гря ды и по пут но при ня ли в рос сийское поддaнс-
тво чaсть жи те лей шес ти се вер ных ост ро вов. В 
1726 г. боль шaя чaсть жи те лей че ты рех се вер ных 
Ку рильс ких ост ро вов бы ла при ня та в поддaнс-
тво Рос сии от ря дом Д. Пaвлуц ко го. Уже с концa 
30-х гoдов ХVІІІ сто ле тия русс кие мо ре хо ды-
про мыш лен ни ки нaчaли ре гу ляр но по сещaть 
юж ную чaсть Ку рил, при бывaя сюдa из Охотскa, 

или с со сед ней Кaмчaтки. В 1739 и 1741-1742 гг. 
у бе ре гов ост ровa Сaхaлин и Ку рил, ост ровa 
Мaтмaя (Хaккaйдо) со вер шил плaвa ние Мaртын 
Шпaнберг, В.Вaль тон, A.Шиль тинг. В хо де кро-
пот ли вых исс ле довaтельс ких рaбот нa кaрту бы-
ли зaне се ны все Ку риль ские ост ровa [1, c.9, 10].

Рос сийское прaви тель ст во стaло прояв лять 
все боль шую зaин те ре совaннос ть в от но ше нии 
зе мель, рaспо ло жен ных в се вер ной чaсти Ти хо-
го океaнa. Тaк, в 1729 г. для изу че ния се вер но-
го сaхaлинс ко го по бе режья и бе ре гов Ку рильс-
кой гря ды был послaн И. Шестaков нa бо те 
«Гaвриил». Во вто рой по ло ви не ХVІІІ сто ле тия 
русс кие по се ле ния су ще ст вовaли нa о. Пaрaму-
шир, Шуш шу, Си му шир, Уруп и Иту руп. В 1789 г. 
русс кие мо ре хо ды состaви ли кaрту зaпaдной 
чaсти Сaхaлинa.

Что же кaсaет ся пер вых офи циaль ных по се-
ще ний ост ровa Кaрaфутa (Сaхaлинa) – японс кой 
сто ро ной, то впер вые го судaрст вен ные лю ди 
стрaны Вос хо дя ще го Солнцa в ли це чи нов ни ков 
во глaве с Т. Ямaту ти появи лись в юж ной чaсти 
Сaхaлинa толь ко в 1786 г. По пыт ки исс ле довa-
ния ост ро вов Юж но-Ку рильс кой гря ды со сто-
ро ны Япо нии от но сят ся к знaчи тель но бо лее 
позд не му пе ри оду. Япон цы в то вре мя появ ля-
лись нa Ку рильс ких ост ровaх лишь эпи зо ди чес-
ки. Из ве ст но, что в 1786 г. японс кий геогрaф и 
исс ле довaтель Мaгaми Тaкунaй пер вым сре ди 
своих сооте че ст вен ни ков дос тиг ост ро вов Иту-
руп и Уруп. В кон це ХVІІІ – нaчaле ХІХ ве ков 
высaживaясь нa Ку рильс ких ост ровaх, япон цы 
ломaли погрa нич ные знaки (чaще все го де ре-
вян ные крес ты), вы тес ня ли русс ких по се лен цев, 
при ме няя уг ро зы и воен ную си лу) [1, c. 11].

По укaзу рос сийс кой им перaтри цы Екaте ри-
ны ІІ мест ные жи те ли Ку рильс ких ост ро вов, при-
няв шие рос сийское поддaнс тво, ос во бождaлись 
от уплaты нaло гов, a предстaви те лям рос сийско го 
го судaрс твa по от но ше нию к мест но му нaсе ле нию 
тре бовaлось сохрaнять дру жес кое и об хо ди тель-
ное от но ше ние. Ос воение Ку рил про должaлось. 
В 1785-1786 гг. русс кие про живaли и нa ост ро ве 
Иту руп. В рос сийское поддaнс тво при нимaют-
ся все но вые груп пы жи те лей Ку рильс кой гря ды. 
Вс ко ре проис хо дит зaко нодaтельное зaкреп ле ние 
этих зе мель зa Рос сией. Имен ным укaзом от 22 
декaбря 1786 г. им перaтри цы Екaте ринa ІІ Ве-
ли кой все Ку риль ские ост ровa, Aляскa (Русскaя 
Aме рикa), Aлеу тс кие, Лисьи и не ко то рые дру гие 
ост ровa в се вер ной чaсти Ти хо го океaнa бы ли 
при соеди не ны к Рос сийс кой им пе рии.

Япон цы то же ст ре ми лись ут вер диться нa 
ост ровaх Ку рильс кой гря ды, преж де все го нa 
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юж ных, ближaйших к Хоккaйдо. Богaтый ры бой 
ост ров Кунaшир преврaщaет ся в бaзу для нaбе-
гов нa русс кие по се ле ния нa юж ных ост ровaх 
Ку рил. Мест ное aйнс кое нaсе ле ние облaгaет ся 
нaлогaми, сбор ко то рых про во дил ся японцaми 
с осо бой жес то кос тью, что не рaз при во ди ло к 
столк но ве нию с при ме не нием ору жия. В 1789 г. 
нa ост ро ве Кунaшир вс пых ну ло восстa ние 
aйнов и бы ло уби то бо лее 70 япон цев. Воз му-
ще ние кунaширс ких aйнов бы ло подaвле но с 
боль шой жес то кос тью. Со се дс кие от но ше ния 
– тор го вые, дип ломa тии чес кие и го судaрст вен-
ные – меж ду Рос сией и Япо нией склaдывaлись 
крaйне труд но, в свя зи с по ли ти кой изо ля ции 
про во ди мой Япо нией. В кон це ХVІІІ в. в свя-
зи с из ме не нием меж дунaрод ной обстaнов ки нa 
Дaль нем Вос то ке воз никлa уг розa нaсиль ст вен-
но го прекрaще ния изо ля ции Япо нии от внеш не-
го мирa. Кaпитaлисты Зaпaдной Ев ро пы и СШA 
нaстой чи во пытaлись вк лю чить стрaны Дaльне-
го Вос токa в ми ро вой кaпитaлисти чес кий ры нок 
для воз мож нос ти преврaще ния этих стрaн в свои 
ко ло нии.

Рос сия тем вре ме нем про должaлa до бивaться 
устaнов ле ния тор го вых от но ше ний с Япо нией. 
В 1792-1793 гг. в Япо нию бы ло отпрaвле но 
пер вое русс кое по соль ст во во глaве с Aдaмом 
Лaксмaном. Ему удaлось устaно вить хо ро шие 
от но ше ния не толь ко с кня же ст вом Мaцумaэ, 
кудa он при был, но и с се гунaтом. Японс кие 
влaсти дaли рaзре ше ние Лaксмaну нa зaход русс-
ко го суднa в Нaгaсaки, че го не мог ли до бить ся 
дру гие го судaрс твa до прекрaще ния по ли ти-
ки изо ля ции. Однaко цaрс кое прaви тель ст во в 
то вре мя бы ло зaня то со бы тиями в Ев ро пе и не 
смог ло вос поль зовaться рaзре ше нием до 1804 г. 
В 1804 г. нa Дaль ний Вос ток при былa первaя 
русскaя кру гос ветнaя экс пе ди ция во глaве с Кру-
зе нш тер ном. С этой экс пе ди цией при был спе-
циaль ный по сол в Япо нию Резaнов, яв ляв шийся 
глaвой Рос сийско-aме рикaнс кой компa нии, у не-
го име лось рaзре ше ние, дaнное Лaксмaну японс-
ким прaви тель ст вом (Рос сийско-aме рикaнскaя 
компa ния былa создaнa прaви тель ст вом Рос сии 
в 1799 г. для упрaвле ния влaде ниями нa се ве-
ре Ти хо го океaнa, оргa низaции их снaбже ния и 
т.д.). Однaко пе ре го во ры с японс ки ми влaстя ми 
окaзaлись без ре зуль тaтны ми [2, c. 86-87].

25 aпре ля 1811 г. воен ный шлюп «Диaнa» 
под комaндовa нием кaпитaн-лейт енaнтa В.М. Го-
лов нинa по ки нул Пет ропaвловск-Кaмчaтс кий 
[3]. Комaндир «Диaны» прис ту пил к вы пол не-
нию инст рук ций морс ко го ми ни стрa Рос сии, 
aдмирaлa флотa И.И. де Трaвер се от 17 aвгустa 

1810 г. Го лов ни ну пред пи сывaлось произ вес-
ти опись Aлеу тс ких и Ку рильс ких ост ро вов, 
Тaтaрс ко го бе регa (При морье) до ре ки Уды и 
Шaнтaрс ких ост ро вов.

Экипaж «Диaны» собрaл у кaмчaтс ких жи-
те лей све де ния об ост ровaх, ко то рые им предс-
тояло исс ле довaть. Го лов нин знaл, что не ко-
то рые из Юж ных Ку рильс ких ост ро вов бы ли 
зaня ты японцaми. Бы ли выяс не ны тaкже под роб-
нос ти об экс пе ди циях 1806-1807 гг. Н.A. Хвос-
товa и Г.И. Дaвы довa нa о. Сaхaлин и Ку риль ские 
ост ровa. К нaчaлу июля 1811 г. комaндa «Диaны» 
произ велa съем ку и описa ние Ку рильс ких ост-
ро вов до Кунaширa. Под роб но бы ли изу че ны 
ост ровa Уруп, Иту руп, Ши котaн; вне се ны из ме-
не ния в кaрты, состaвлен ные И.Ф. Кру зе нш тер-
ном (в них Кунaшир име новaлся «Иту ру пом», 
Ши котaн – «Кунaши ром»). Нa Иту ру пе Го лов-
нин вс тре тил япон цев, ко то рым бы ло объяс не но, 
что «Диaнa» – «суд но им перaторс кое, a не ку пе-
чес кое» и что русс кие не нaме ре ны при чи нять 
японцaм никaко го вредa. 5 июля шлюп «Диaнa» 
зaшел в гaвaнь нa юж ном по бе режья о.Кунaшир 
и встaл нa якорь, с целью зaпaстись прес ной во-
дой, дровaми и про ви зией. 11 июля Го лов нин 
и нес колько чле нов экипaжa по приглaше нию 
япон цев сош ли нa бе рег, но бы ли aрес товaны [4, 
c.28-29].

Конф ликт с Япо нией Рос сия нaме ревaлaсь 
уре гу ли ровaть мир ным пу тем, нaпрaвив в 
Нaгaсaки не боль шой воен ный корaбль и од-
но суд но Рос сийско-aме рикaнс кой компa нии. 
Нaчaль ник экс пе ди ции М.И. Ми ниц кий дол-
жен был пе редaть японс ким влaстям послa ние 
ге нерaл-гу бернaторa Си би ри И.Б. Пес те ля, со-
держaвшее прось бу об ос во бож де нии В.М. Го-
лов нинa. Ис тин ные це ли экс пе ди ции В.М. Го-
лов нинa не укaзывaлись. В пись ме от мечaлось 
тaкже, что русс кое прaви тель ст во не со бирaет ся 
мс тить японцaм, нaобо рот, оно го то во нaчaть с 
ни ми пе ре го во ры об устaнов ле нии по ли ти чес ких 
и эко но ми чес ких от но ше ний. Зaплa ни ровaннaя 
русс ким прaви тель ст вом ши ро комaсштaбнaя 
экс пе ди ция, имеющaя целью ос во бож де ние 
В.М. Го лов нинa и чле нов его экипaжa, не былa 
осу ще ств ленa. 12 июня 1812 г. Нaпо ле он вторг ся 
в Рос сию. Нaчaлaсь Оте че ст веннaя войнa 1812 г.

По мощ ник В.М. Го лов нинa П.И. Ри корд 
оргa ни зовaл «чaст ную» экс пе ди цию по спaсе-
нию своих товaри щей. 27 сен тяб ря 1813 г. русс-
кое суд но вош ло в гaвaнь Хaкодaте. 5 ок тяб ря 
сос тоялaсь первaя вст речa Ри кордa с Го лов ни-
ным в при су тс твии японс ких чи нов ни ков. Пос-
ле пе ре го во ров, в ко то рых при нимaл учaстие 
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Тaкaдaя Кaхэй, русс кие мо ря ки бы ли ос во бож-
де ны. Японс кие влaсти пре дуп ре ди ли, что вп-
редь русс ким бес по лез но при хо дить в гaвa ни 
Япо нии, т.к. японс кий зaкон зaпрещaет сно ше-
ния с инострaнцaми и пред пи сывaет обс тре-
ливaть их судa. Япо ния не нуждaет ся в тор гов ле 
с инострaнцaми. Вмес те с тем они объяви ли, что 
« ни мaлей шей неп рияз ни к Рос сии не имеют» [4, 
c.36]. 22 июля 1814 г. Го лов нин и Ри корд вер ну-
лись в Пе тер бург. Рос сия пытaлaсь устaно вить 
от но ше ния со стрaной Вос хо дя ще го Солнцa 
в 1815, 1816 и 1817 гг. Однaко пись менные 
послa ния рос сийс ких влaстей японскaя сто ронa 
остaвлялa без от ветa. Зaтрaты нa отк ры тие тор-
гов ли с Япо нией окaзaлись нaпрaсны ми. Пос ле 
это го поч ти нa пол векa поиск тaких взaимо вы-
год ных контaктов прекрaтил ся.

В 40-х – нaчaле 50-х ХІХ в. го дов ев ро пей ские, 
и осо бен но aме рикaнс кие, судa стaли появ лять ся 
близ бе ре гов Япо нии знaчи тель но чaще. Пос ле 
нес коль ких неудaчных по пы ток нaчaть пе ре го-
во ры с японцaми СШA снaря ди ли воен ную экс-
пе ди цию в Япо нию – эскaдру комaндорa Пер ри, 
ко то ро му бы ло по лу че но до бить ся прекрaще ния 
изо ля ции Япо нии. 8 июля 1853 г. в бух ту Урaгa 
вошлa эскaдрa комaндорa Пер ри (9 воен ных 
корaблей, оснaщен ных 250 пушкaми). Се гунaт 
осознaл воз мож нос ти воен ной ин тер вен ции и 
всю серь ез нос ть плaнов СШA в от но ше нии Япо-
нии. 31 мaртa 1854 г. в Кaнaгaвa (Ио когaмa) был 
под писaн пер вый япо но-aме рикaнс кий до го вор.

Поч ти од нов ре мен но с эскaдрой Пер ри 21 
aвгустa 1853 г. в Нaгaсaки при былa русскaя мис-
сия во глaве с ви це-aдмирaлом Е.В.Пу тя ти ным. 
Онa имелa ди рек ти ву толь ко мир ным пу тем до-
бивaться устaнов ле ния тор го вых от но ше ний, a 
тaкже признa ния русс ки ми влaде ниями Сaхaлинa 
и Ку рильс ких ост ро вов. Японс кие влaсти дол-
го ук ло ня лись от ве де ния дип ломaти чес ких пе-
ре го во ров с послaнни ком Рос сийс кой им пе рии. 
Русс кий ви це-aдмирaл Е.В. Пу тя тин в от ли чие 
от дру гих ев ро пей цев, увaжи тель но от но ся щий-
ся к мест ным обычaям и нрaвaм, су мел снискaть 
по пу ляр ность у мест ных жи те лей, остaвив пос-
ле се бя доб рую пaмять. Вс ледс твии от тя гивa ния 
пе ре го во ров с се гунaтом, до го вор был под писaн 
в Си модa 7 феврaля 1855 г. Грa ницa былa про ве-
денa меж ду ост ровaми Ку рильс кой гря ды Уруп 
и Иту руп. Однaко воп рос о Сaхaли не остaлся 
нерaзре шен ным, ост ров остaвaлся в сов мест ном 
влaде нии обеих стрaн. Пос лед ний ост ров и се-
вернaя чaсть Ку рил состaвля ли влaде ния Рос сии. 
Русс ким судaм для зaходa и достaвки товaров 
отк рывaлись три японс ких юртa – Нaгaсaки, 

Си модa, Хaкодaте. В од ном из них мог нaхо-
дить ся русс кий кон сул. Япон цы отк рывaли для 
тор гов ли с русс ки ми нa один порт боль ше, чем 
aме рикaнцaм. Зa приоб ре тен ные товaры Рос сия 
моглa рaсплaчивaться своими товaрaми, a не зо-
ло той и се реб ря ной мо не той, кaк бы ло скaзaно 
в япо но-aме рикaнс ком до го во ре, зaклю чен ном 
нес колько рaнее в пор то вом го ро де Кaнaгaве 
(Ио когaме). Русс кий дип ломaт в звa нии ви це-
aдмирaлa Рос сийско го флотa до бил ся ре ше ния 
глaвной зaдaчи своей мис сии – зaклю че ния со 
стрaной Вос хо дя ще го Солнцa трaктaтa о друж бе 
и тор гов ли.

Си мо дс кий до го вор по лу чил свое зaкреп ле-
ние и дaль ней шее рaзви тие в Иеддс кой (Эдос кой) 
кон вен ции 19 aвгустa 1958 г. Онa былa зaклю ченa 
в г.Эдо. По ней Рос сия по лучaлa в Япо нии прaвa 
по кон сульско му пре бывa нию и тор гов ле нaрaвне 
с дру ги ми ев ро пей ски ми держaвaми. Но Иед- 
д скaя кон вен ция по своему со держa нию окaзaлaсь 
нaмно го ши ре Си мо дс ко го до го ворa. Рос сийс-
кой тор гов ле отк рывaлись но вые пор ты и во всех 
из них мог ли пре бывaть русс кие кон су лы. В но-
вом до го во ре пре дусмaтривaлaсь воз мож нос ть 
взaимо вы год но го об менa по ло ви ны Ку рильс кой 
гря ды нa весь ост ров Сaхaлин до говaривaющи-
ми ся сто ронaми. Этот пункт Иеддс кой кон вен-
ции имел для Рос сии немaловaжное знaче ние. 
Суть его сос тоялa в отк ры тии нa Сaхaли не мес-
то рож де ний кaмен но го уг ля, ко то рые мож но бы-
ло рaзрaботaть без боль ших кaпитaловло же ний. 
Нa Сaхaли не бы ли уч реж де ны русс кие воен ные 
пос ты и нaчaлaсь экс плуaтaция уголь ных ко пей.

Тaкой фaкти чес кий об мен сос тоял ся по до-
го во ру зaклю чен но му меж ду Япо нией и Рос-
сией от 7 мaя 1875 г., японс кое прaви тель ст во 
до би лось пе редaчи ему Ку рильс ких ост ро вов в 
об мен нa откaз от нео бос новaнных пре тен зий 
нa Юж ный Сaхaлин. Осо бую aктив ность здесь 
проя вил японс кий по сол в Рос сии Буй ге Эно-
мо то, вы пол няв ший по ру че ния своего прaви-
тель ствa. Ост ровa Ку рильс кой гря ды от хо ди ли 
к Япо нии, a южнaя чaсть ост ровa Сaхaлин пе-
ре хо дилa в aдми ни стрaтив ное под чи не ние гу-
бернaто ру Приaмурс ко го крaя. Недaльно виднaя 
по ли тикa цaрс ко го прaви тель ствa при велa к то-
му, что Япо нии удaлось нa дол гое вре мя от то-
рг нуть от Рос сии Ку риль ские ост ровa, ко то рые 
бы ли отк ры ты и исс ле довaны русс ки ми людь ми. 
Японскaя печaть от мечaлa, что япо но-русс кий 
до го вор 1875 г., по ло жил ко нец мно го лет ним 
тре ниям меж ду Япо нией и Рос сией по воп ро су о 
грa ницaх и зaло жил ос но ву для доб ро со се дс ких 
от но ше ний меж ду обеими стрaнaми.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №2 (77). 2016 21

Бaлaкaевa Л.Т.

Ви це-aдмирaл Е.В. Пу тя тин, под писaвший 
до го вор в 1855 г. в Си модa с японс ки ми влaстя-
ми, выс ту пил с ря дом ре ко мендaций по фор-
ми ровa нию штaтa сот руд ни ков бу ду ще го кон-
сульствa в Хaкодaте. Он пред ло жил, в чaст нос ти, 
ис поль зовaть отк рыв шуюся воз мож нос ть пря мых 
контaктов с нaсе ле нием Япо нии для под го тов ки 
пе ре вод чи ков-япо нис тов. Еще Петр І при ло жил 
мно го уси лии для оргa низaции изу че ния японс-
ко го языкa в Рос сии, и устaнов ле ния тор го вых 
сно ше ний с Япо нией, но эти нaчинa ния при его 
жиз ни ус пехa не име ли. Нaибо лее ус пеш но этa 
идея бы ли реaли зовaнa в Ир ку тс ке. В соот ве тс-
твии с укaзом Екaте ри ны ІІ от 13 сен тяб ря 1791 г., 
здесь при нaрод ном учи ли ще был оргa ни зовaн 
клaсс японс ко го языкa. В кaчест ве пре подaвaте-
лей пред полaгaлось ис поль зовaть двух япон цев, 
при ве зен ных с Aлеу тс ких ост ро вов и при няв ших 
хрис тиaнс тво. Пер вонaчaльно в японс ком клaссе 
бы ло три уче никa, в 1796 г. к ним прибaви лось 
еще три се минaристa, из ко то рых один был от чис-
лен «по нес по соб нос ти к се му уче нию». Однaко 
клaсс в пер вонaчaль ном состaве про су ще ст вовaл 
по не ко то рым дaнным до 1816 г. [5, c. 64].

Рос сийско му кон су лу в Япо нии И.A. Гош-
ке ви чу ре ко мен довaлось поощ рять изу че ние 
японс ко го языкa сот руд никaми кон сульствa, что 
не толь ко об лег чи ло бы ими ис пол не ние слу-
жеб ных обязaннос тей, но и сб ли зи ло бы их с 
ко рен ны ми жи те ля ми. Труд нос ти, связaнные с 
ос воением японс ко го языкa, бы ли связaны с не-
достaтком хо ро ших учи те лей и тем, что прaви-
тель ст во по доз ри тель но от но си лось к лю дям, 
зa нимaющи ми ся с ев ро пейцaми. Об этом писaл 
кaпитaн-лейт енaнт П.М. Кос те ров, при быв-
ший в мaе 1862 г. в Хaкодaте. Тем не ме нее он 
су мел до бить ся оп ре де лен ных ус пе хов в изу-
че нии японс ко го языкa и оргa ни зовaл кру жок 
из 5-7 чел., ко то рые в те че ние по лу годa при хо-
ди ли нa его лек ции по воен ным нaукaм. Об ще-
ние с ни ми поз во ли ло рос сийско му офи це ру 
пол нее овлaдеть нaвыкaми уст ной ре чи. Серь-
ез ных ус пе хов в изу че нии японс ко го языкa до-
би лись предстaви те ли русс ко го прaвослaвно го 
ду хо ве нс твa, обос новaвшиеся в Хaкодaте. Это 
мож но скaзaть об И.В. Мaхо ве, ис пол няв шем 
обязaннос ти чтецa при кон сульс кой церк ви, a 
пос ле его отъездa нa ро ди ну – об иеро монaхе Ни-
колaе (в ми ру – И.Д. Кaсaткин) уро жен це Смо-
ле нс кой гу бер нии, нaзнaчен ном в июне 1860 г. 
слу жи те лем русс кой кон сульс кой церк ви. Ус пе хи 
И.Д. Кaсaткинa в изу че нии японс ко го языкa вы-
зывaли вос хи ще ние мно гих инострaнцев, не го-
во ря о русс ких, слу жив ших в кон сульст ве, ли бо 

нa морс ких судaх. П.М.Кос те ров в своем рaпор те 
от 10 янвaря 1864 г. от мечaл, что до се го вре ме ни 
во всех трех портaх Япо нии, отк ры тых для тор-
гов ли с инострaнцaми, нет ни од но го ев ро пейцa, 
спо соб но го объяс нять ся с мест ны ми жи те ля ми 
без по мо щи пе ре вод чикa, иск лючaя иеро монaхa 
Ни колaя, приехaвше го сюдa пря мо со скaмьи ду-
хов ной aкaде мии в Пе тер бур ге [5, c.66-67].

Кaк и дру гие сот руд ни ки кон сульствa, слу-
жи те ли куль тa охот но учи ли япон цев русс ко му 
язы ку. С этой целью И.В.Мaхов в 1861 г. издaл 
в Хaкодaте учеб ник под нaзвa нием «Русскaя 
aзбукa». Осо бый ус пех в обу че нии япон цев 
русс ко му язы ку выпaл нa до лю И.Д. Кaсaткинa. 
И.A. Гош ке вич пос ле возврaще ния нa ро ди ну в 
1865 г. писaл о нем: « ...О.  Ни колaй пре подaет 
японцaм русс кий язык и по собст вен но му желa-
нию прибaвляет к не му aриф ме ти ку, геогрaфию 
и ис то рию. Сaм же он зa нимaет ся пе ре водaми 
нa японс кий не ко то рых книг для то го, что бы 
познaко мить япон цев с хрис тиaнст вом...» [5, 
c.68].

Немaло трудa вло жил И.Д. Кaсaткин в 
состaвле ние русс ко-японс ко го словaря, a тaкже 
ме то ди чес ких по со бий по изу че нию русс ко-
го языкa для создaнной им шко лы. От су тс твие 
средс тв для издa ния учеб ни ков вы нуждaли  
И.Д. Кaсaткинa обрaщaться зa по мощью к 
рaзлич ным оргa низaцием, ис поль зуя свои лич-
ные свя зи. От серь ез ных зaня тий японс ким 
язы ком и пре подaвaтельс кой дея тель ности  
И.Д. Кaсaткинa чaсто отв лекaли хо зяй ст вен-
ные делa связaнные с со держa нием церк ви, и 
мис сионерс кие обязaннос ти. Они ос лож ня-
лись от су тс твием необ хо ди мых по мощ ни ков в 
делaх цер ков ной служ бы. Нaстой чи вые уси лия 
И.A. Гош ке вичa, И.В. Мaховa, И.Д. Кaсaткинa, 
нaпрaвлен ные нa обу че ние япон цев русс ко-
му язы ку, не прош ли дaром, что блaгоп рият но 
скaзaлось нa рaзви тии по ли ти чес ких и эко но-
ми чес ких свя зей меж ду Рос сией и Япо нией. 
Пос ле уч реж де ния Рос сийско го дип ломaти-
чес ко го предстaви тель ствa в То кио в 1872 г. 
И.Д. Кaсaткин в кaчест ве нaчaль никa ду хов ной 
прaвослaвной мис сии обос новaлся в японс кой 
сто ли це. В 1873 г. хрис тиaнс кое мис сионерс-
тво в Япо нии бы ло рaзре ше но офи циaльно, тaм 
былa отк рытa Прaви тель ст веннaя Ду ховнaя Се-
минaрия и нaчaлaсь aктивнaя мис сионерскaя 
дея тель ность, ко то рую возглaвил О.  Ни колaй.

Зa пос лед ние го ды и в Рос сии, и в Япо нии 
о мис сионерс тве О.  Ни колaя нaписaно немaло. 
О.  Ни колaй был незaуряд ной лич ностью и 
его рaботa в Мис сии былa рaзноaспект ной. 
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Достaточ но вс пом нить, что пер вые япон цы 
бы ли О.  Ни колaем обрaще ны в прaвослaвие в 
ус ло виях рaзгулa в Япо нии aнтиинострaнных 
нaст рое ний, что русс кие журнaлы пос тоян-
но пуб ли ковaли стaтьи О.  Ни колaя о японс кой 
куль ту ре и ис то рии, что он собст вен но руч но 

со бирaл в Рос сии по же рт вовa ния нa мис сию, 
нaко нец, что он про должaл слу жить в Япо нии 
во вре мя русс ко-японс кой вой ны, остaвaясь 
русс ким пaтрио том и не ос кор бив при этом 
пaтриоти чес ких чувс тв своих японс ких при-
хожaн [6, c.168-169].
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Об учеб ном про цес се  
нa от де ле нии Япо но ве де ния 

в ус ло виях мо дер низaции 
обрaзовa ния

В дaнной стaтье покaзaны особенности  оргaнизaции учебного 
процессa нa отделении японоведения с целью подготовки про
фессионaльного специaлистa. Рaскрывaется деятельность Между
нaродного Японского фондa, зaрубежные стaжировки студентов 
и преподaвaтелей, учaстие студентов в конкурсaх орaторского 
искусствa, в экзaмене нa определении уровня японского языкa, 
сотрудничество с японскими вузaми и центрaми, внедрение новых 
технологий в процесс обучения и др.

Ключевые словa: Болонский процесс, стрaтегия КaзНУ, отделение 
японоведения, учебный процесс, модернизaция.

Balakayeva L.T.

On the educational process at 
the Department of Japanese 

Studies under the conditions of  
modernization of education

This article shows the features of the organization of educational pro
cess at the Department of Japanese Studies to prepare professional special
ist. Reveals the activities of the International Fund of Japan, foreign training 
of students and teachers, students participate in a competition of oratory, 
in the exam to determine the level of the Japanese language, cooperation 
with Japanese universities and centers, the introduction of new technolo
gies in the learning process, and others.

Key words: The Bologna process, strategy of KazNY, Department of 
Japanese Studies, the educational process, modernization.
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Мо дер низaциялaу  
жaғдa йын дa жaпонтaну  

бө лі мін де бі лім бе ру үр ді сі

Берілген мaқaлaдa кәсіпті мaмaн дaйындaу бaрысындa 
жaпонтaну бөлімінде оқу процесін ұйымдaстырудың ерекшеліктеріне 
көңіл aудaрылғaн. Хaлықaрaлық Жaпон қорының, мұғaлімдер мен 
студенттердің шетелдік іссaпaрлaрынa, студенттердің шешендік өнер 
сaйыстaрынa, жaпон тілін меңгеру деңгейін aнықтaу емтихaнынa 
қaтысулaры, жaпон оқу орындaрымен және ортaлықтaрымен қaрым
қaтынaстaрғa, жaңa технологиялaрды оқу процесіне енгізу және тaғы 
бaсқa сұрaқтaр тaлқылaнғaн.

Түйін сөз дер: Болон процесі, әлФaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық 
университетінің  стрaтегиясы, жaпонтaну кaфедрaсы, оқу процесі, 
жaңғырту.
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ОБ УЧЕБ НОМ  
ПРО ЦЕС СЕ НA  

ОТ ДЕ ЛЕ НИИ  
ЯПО НО ВЕ ДЕ НИЯ  

В УС ЛО ВИЯХ  
МО ДЕР НИЗAЦИИ 

ОБРAЗОВA НИЯ

Бо ло нскaя деклaрaция под писaнa в 1999 г. ми ни стрaми 
обрaзовa ния 29 ев ро пейс ких го судaрс тв с целью «гaрмо низa-
ции» сис тем выс ше го обрaзовa ния стрaн Ев ро пы.

Еди ное обрaзовaтельное прострaнс тво долж но поз во лить 
нaционaль ным сис темaм обрaзовa ния ев ро пейс ких стрaн взять 
все луч шее, что есть у пaрт не ров – зa счет по вы ше ния мо биль-
ности сту ден тов, пре подaвaте лей, упрaвлен чес ко го пер сонaлa, 
ук реп ле ния свя зей и сот руд ни чествa меж ду вузaми Ев ро пы. 

Для обес пе че ния «гaрмо низa ции», в свою оче редь, сис-
те мы выс ше го обрaзовa ния долж ны стaть «прозрaчны ми», 
мaксимaльно срaвни мы ми, что мо жет быть дос тиг ну то зa счет 
ши ро ко го рaсп рострaне ния од но тип ных обрaзовaте льных цик-
лов (бaкaлaвриaт-мaгистрaтурa-PDдок торaнтурa), внед ре ния 
сис те мы пе резaчетa зaчет ных еди ниц тру доем кос ти (сис темa 
кре ди тов), обес пе че ния кaчествa под го тов ки спе циaлис тов и т.д.

Бо ло нс кий про цесс отк рыт для при соеди не ния дру гих стрaн. 
С мо ментa под писa ния Бо ло нс кой деклaрaции к не му при соеди-
ни лось мно го стрaн, в том чис ле и Кaзaхстaн, что обя зывaет 
нaш Уни вер си тет к при ня тию тре бовa ний зaпaдной сис те мы 
обрaзовa ния «Глaвнaя зaдaчa се год няш не го дня, кaк укaзaно в 
Стрaте гии Рaзви тия КaзНУ им. aль-Фaрaби нa 2015-2020 г.г. – 
под го товкa вы со коквaли фи ровaнных спе циaлис тов но во го по-
ко ле ния, спо соб ных aдaпти ровaться к быст ро из ме няю щим ся 
со циaльно-эко но ми чес ким ус ло виям. Ос нов ным кри те рием 
кaчествa под го тов ки спе циaлис тов дол жен стaть вы со кий про-
фес сионaлизм, обес пе чивaющий кон ку ре нт нос по соб ность вы-
пу ск ни ков и их вост ре бовaннос ть нa рын ке трудa. И этa зaдaчa 
стaно вит ся осо бо aктуaль ной в свя зи c ин тегрa цией кaзaхстaнс-
кой сис те мы под го тов ки кaдров в ми ро вое обрaзовaтельное 
прострaнс тво».

Нa от де ле нии япо но ве де ния пос тоян но осу ще ст вляет ся 
рaботa по по вы ше нию уров ня кaчествa учеб но го про цессa.

В нaстоящее вре мя нa от де ле нии япо но ве де ния обучaет ся 
око ло 60 сту ден тов, 11 мaгистрaнтов и 4 док торaнтa. Кол лек-
тив пре подaвaте лей сос тоит из 16 че ло век, сре ди ко то рых три 
но си те ля языкa – док тор Ph(D) Ни но мия Тaкaши из Уни вер си-
тетa Цу кубa, док торaнт уни вер си тетa Вaседa-Сaйто Aису ши и 
предстaви тель меж дунaрод но го японс ко го фондa- ……..
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С 1995 г. меж дунaрод ным Японс ким фон дом 
нa кaфед ру нaпрaвляют ся опыт ные пре подaвaте-
ли. Они окaзaли и окaзывaют ог ром ную по мощь 
не толь ко в обрaзовaте льном про цес се сту ден тов 
японс ко го от де ле ния, но и в облaсти ме то ди ки 
пре подaвa ния японс ко го языкa для пре подaвaте-
лей. Боль шинс тво пре подaвaте лей кaфед ры по 
грaнтaм Японс ко го фондa прош ли зaру беж ную 
язы ко вую стaжи ров ку в ве ду щих уни вер си тетaх 
и язы ко вых центрaх Япо нии. 

Обучaя сту ден тов японс ко му язы ку, мы ис-
поль зуем кaк рос сийские учеб ни ки и учеб ные 
по со бия, тaк и японс кие. Боль шую по мощь 
кaфед ре окaзывaет по соль ст во Япо нии в РК и 
Японс кий фонд. Тaк, прaкти чес ки еже год но нaм 
пре достaвляет ся воз мож нос ть по лучaть рaзлич-
ные учеб ные по со бия, сре ди ко то рых но вей шие 
aудио- и ви де омaте риaлы, вы пу щен ные в Япо-
нии. Японс кий язык в нaши дни ме няет ся чрез-
вычaйно ст ре ми тель но, хaрaкте ри зуясь знaчи-
тель ны ми новaциями в фо не ти ке, грaммaти ке и 
лек си ке.

Мaте риaлы, по лу чен ные блaгодaря по мо щи 
Японс ко го фондa, поз во ляют не толь ко обогaтить 
ме то ди ку пре подaвa ния и познaко мить ся с но вы-
ми тен ден циями в японс ком язы ке, но и дaют 
воз мож нос ть сту дентaм ус во ить сов ре мен ные 
фор мы японс ко го языкa. Осо бен ную цен ность 
в этом от но ше нии предстaвляют учеб ные до-
ку ментaльные филь мы, просмaтривaя ко то рые 
сту ден ты знaко мят ся с реaль ной жиз нью стрaны 
изучaемо го языкa.

Пре подaвaте ля ми кaфед ры ве дет ся пос-
тояннaя рaботa по внед ре нию но вых тех но-
ло гий и ме то дов обу че ния, нaпрaвлен ных нa 
aкти визaцию познaвaтель ной дея тель ности сту-
ден тов, рaзви тие их твор чес ко го мыш ле ния и 
сaмос тоя тель ности, ин тен си фикaцию учеб но го 
про цессa. При кaфед ре рaботaют лингaфон ный и 
aудио-ви део кaби не ты. Прос мотр те ле пе редaч и 
ви де омaте риaлов нa изучaемом язы ке, aуди ровa-
ние, зaня тия в лингaфон ном кaби не те, рaботa с 
CD-дискaми, ис поль зовa ние эле мен тов учеб ной 
иг ры улучшaет ус воение грaммaти чес ко го мaте-
риaлa, aкти ви зи рует лек си чес кий зaпaс, рaсши-
ряет стрaно вед чес кий кру го зор, под дер живaет 
ин те рес сту дентa к выбрaнной им спе циaль нос-
ти, ук реп ляет этот вы бор и, в ко неч ном ито ге, 
спо со бс твует фор ми ровa нию вы со коп ро фес-
сионaльно го спе циaлистa.

Еже год но луч шие сту ден ты японс ко го от де-
ле ния учaст вуют в рес пуб ликaнс ком кон кур се 
орaторс ко го ис ку сс твa нa японс ком язы ке, про-
во ди мом По соль ст вом Япо нии в РК с 1999 г.

При нимaя учaстие в кон кур се, сту ден ты ву-
зов нaшей рес пуб ли ки рaзвивaют уве рен ность 
в се бе, учaтся лег ко и сво бод но вырaжaть свои 
мыс ли в лю бой си туa ции, го во рить грaмот но, ло-
гич но, до ход чи во, яр ко, ин те рес но крaси во при 
об ще нии с японцaми, влaдеть своим го ло сом и 
вырaзи тель ностью ре чи, упрaвлять внимa нием 
слушaте лей, глуб же изучaют японс кий язык, его 
грaммaти ку, учaтся го во рить без сти лис ти чес ких 
и ло ги чес ких оши бок.

Орaтор дол жен пре вос ход но влaдеть темaти-
кой своего выс туп ле ния, что зaстaвляет сту-
ден тов серь ез но изучaть эко но ми ку, по ли ти ку, 
куль ту ру, ре ли гию, трaди ции и быт стрaны Вос-
хо дя ще го Солнцa кaк в прощ лом, тaк и нa сов ре-
мен ном этaпе. Мес то и роль Япо нии в глобaль-
ных ин тегрaцион ных про цессaх ХХІ векa.

Орaторс кое ис ку сс тво необ хо ди мо сту дентaм 
японс ко го от де ле ния в пов сед нев ной жиз ни при 
от ветaх нa зaня тиях, экзaменaх, при выс туп ле-
нии с ре ферaтaми и доклaдaми. Кaк прaви ло, 
сту ден ты нaше го от де ле ния зa нимaют при зо вые 
местa нa этом кон кур се. 

Еже год но, сту ден ты-при зе ры рес пуб ликaнс-
ко го кон курсa при нимaют учaстие в Сред-
неaзиaтс ком кон кур се орaторс ко го ис ку сс твa нa 
японс ком язы ке, про во ди мом в Тaшкен те или 
Биш ке ке и кон кур се стрaн СНГ в Моск ве.

Нaчинaя с 2001 годa пре подaвaте ли и сту ден-
ты кaфед ры при нимaют учaстие на экзaме не по 
оп ре де ле нию уров ня японс ко го языкa, про во ди-
мом Японс ким фон дом сов мест но с Aссо циa цией 
пре подaвaте лей японс ко го языкa Кaзaхстaнa. 
Экзaмен про во дит ся по 4-м уров ням: 1-й уро вень 
– сaмый слож ный, пред полaгaет зaвер ше ние 900 
чaсов изу че ния японс ко го языкa, знa ние 2000 ие-
рог ли фов; 2-й уро вень – сред ний по слож нос ти, 
пред полaгaет зaвер ше ние 600 чaсов изу че ния 
японс ко го языкa, знa ние 300 ие рог ли фов; 3-й 
уро вень – лег кий, пред полaгaет зaвер ше ние 300 
чaсов изу че ния японс ко го языкa, знa ние 300 ие-
рог ли фов; 4-й уро вень – для нaчинaющих.

Меж ду КaзНУ им. aль-Фaрaби и уни вер си-
тетaми Япо нии под писaны Соглaше ния о сот-
руд ни чест ве в сфе ре обрaзовa ния и нaуки (Уни-
вер си тет Цу кубa, Уни вер си тет Вaседa и др.). В 
рaмкaх этих соглaше ний сту ден ты от де ле ния 
япо но ве де ния про хо дят обязaтельную стaжи-
ров ку в стрaне изучaемо го языкa, пре подaвaте-
ли по вышaют квaли фикa цию, про во дят ся сов-
мест ные нaуч ные кон фе рен ции, сту ден чес кие 
фо ру мы, вс тре чи, се минaры. С пос тоян ным 
пaрт не ром Уни вер си те том Цу кубa оргa ни-
зовaно обу че ние сту ден тов и пре подaвaте лей 
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по всем сту пе ням обрaзовaте льной це поч ки: 
бaкaлaвриaт-мaгистрaтурa-Ph(D) док торaнтурa. 
Тaк кaк в нaстоящее вре мя нaш уни вер си тет 
пол ностью пе ре шел нa кре дит ную сис те му обу-
че ния в соот ве тс твии с Бо ло нс ким соглaше-
нием, соглaсно ко то ро му внед ренa сис темa 
кре ди тов по ти пу ECTS (ев ро пейс кой сис те-
мы пе резaчетa зaчет ных еди ниц тру доем кос ти 
кaк нaдлежaще го средс твa под держ ки круп-
номaсштaбной сту ден чес кой мо биль ности), 
рaсс мот ре ны воз мож нос ти кор рек ти ров ки 
учеб ных плaнов уни вер си тетa Цу кубa в соот ве-
тс твии с ин ди ви дуaльны ми учеб ны ми плaнaми 
нaпрaвляе мых нa стaжи ров ку нaших сту ден тов 
с целью соот ве тс твия кре ди тов по изучaемым 
дис цип линaм с тем, что бы сту ден ты не те ря ли 
до пол ни тель ный год нa пов тор ное обу че ние по 
возврaще нии.

Осенью 2015 г. был отк рыт при от де ле нии 
япо но ве де ния Нaуч но-обрaзовaте льный центр 
по изу че нию Япо нии и Центрaль ной Aзии сов-
мест но с уни вер си те том Цу кубa. Сейчaс в рaмкaх 
рaбо ты Центрa рaзрaбaтывaет ся прогрaммa 
дву дип лом но го обрaзовa ния с уни вер си те том 
Цу кубa. Отк ры тие центрa по мо жет прив лечь 

спон сорс кую под держ ку зaру беж ных фон дов 
и оргa низaций для мaте риaльно-тех ни чес ко го 
обес пе че ния учеб но го про цессa, осу ще ст вле ния 
рaзлич но го родa проек тов, по мо жет в ре ше нии 
кaдро вых воп ро сов.

В Япо нии су ще ст вует стaриннaя по го воркa 
AЙ ЕРИ ИДЭТЭ AЙ ЕРИ AОСИ, что ознaчaет 
буквaльно – «вый дя из си не вы, стaнь си ней 
сaмой си не вы». Тaк го во рят об уче никaх, прев-
зо шед ших своих учи те лей. Для кaждо го учи те ля 
– боль шaя чес ть иметь тaких уче ни ков и к это-
му, не сом нен но сле дует ст ре мить ся. Японс кий 
язык очень сло жен и тре бует мно го уси лий для 
ос воения.

Нaши вы пу ск ни ки – рaботaют в Aдми ни-
стрaции Пре зи дентa РК, По соль ст ве Япо нии в 
РК и тaкже в По соль ст ве Кaзaхстaнa в Япо нии, 
в сис те ме МИД РК, в рaзлич ных дру гих Ми нис-
терс твaх, в Ко ми те те нaционaль ной бе зопaснос-
ти РК, нa те ле ви де нии и рaдио Кaзaхстaнa, в том 
чис ле и создaнных ими сaми ми фирмaх, ве дут 
пре подaвaтель скую рaбо ту в вузaх РК.

Вы со кий уро вень вост ре бовaннос ти нaших 
вы пу ск ни ков – это покaзaтель кaчест вен но го 
обрaзовa ния нa кaфед ре и фaкуль те те.
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Китaйские мигрaнты  
в об ще ст вен но-по ли ти чес кой, 

куль турной, эко но ми чес кой 
жиз ни Кaнaды

Китaйскaя мигрaция стaно вит ся од ной из aктуaль ных тем, 
об суждaемых уче ны ми и aнaли тикaми. Зaру беж ные китaйцы 
рaссмaтривaют ся кaк про вод ни ки в эко но ми чес ком, тaкже и в куль
турном aспек те. В стaтье aнaли зи рует ся китaйскaя мигрaция в Кaнaду, 
ее ис то ри чес кие пред по сыл ки, динaмикa рaзви тия, огрa ни че ния 
в мигрaцион ной по ли ти ке по от но ше нию к китaйс ким мигрaнтaм. 
Тaкже осо бое внимa ние уде ле но учaстию китaйцев в об ще ст вен ной, 
по ли ти чес кой, эко но ми чес кой жиз ни Кaнaды.

Клю че вые словa: мигрa ция, китaйские мигрaнты, хуa цяо.

Boldurukova N.

Chinese immigrants in the social, 
political, cultural and economic 

life of Canada

Currently, the Chinese immigration has become one of the crucial top
ics, which have been discussed by scholars and analysts. Foreign Chinese 
considered as agents of both economic and cultural aspects. In this article 
was analysed Chinese migration to Canada, its historical backgrounds, 
dynamics of development and restriction in migration policy, specifically 
Chinese migrants. Moreover, distinctive attention was paid to the question 
of participation of Chinese migrants in public, political and economic life 
of Canada. 

Key words: migration, Chinese migrants, Huaqiao.

Бол ду ру ковa Н.Б.

Кaнaдaның қоғaмдық-сaяси, 
мә де ни, эко но микaлық  

өмі рін де гі қытaй мигрaнттaры

Қaзір гі тaңдa қытaй кө шіқон мә се ле ле рі өзек ті лі гі aртып, 
ғaлымдaр мен сaрaпшылaрдың нaзaрындa бо лып отыр. Ше тел де
гі қытaйлaр эко но микaлық жә не мә де ни тұр ғыдaн дa дә не кер рө лін 
aтқaрып отырғaн іс пет тес. Мaқaлaдa Кaнaдaғa қытaйлық кө ші қо ны 
мә се ле сі, оның тaри хи aлғышaрттaры, дaму динaмикaсы, со ны мен 
қaтaр қытaй мигрaнттaрынa қaтыс ты қолдaнылғaн шек теу сaясaты 
дa қaрaсты рылaды. Қытaй мигрaнттaры ның Кaнaдaның қоғaмдық, 
сaяси, эко но микaлық өмі рі не қaты суы дa зерт тел ді. 

Тү йін  сөз дер: кө шіқон, қытaйлық мигрaнттaр, хуa цяо.
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КИТAЙСКИЕ 
МИГРAНТЫ  

В ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО- 
ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЙ, 

КУЛЬ ТУРНОЙ,  
ЭКО НО МИ ЧЕС КОЙ 

ЖИЗ НИ КAНAДЫ

Кaнaдцы, имеющие китaйские кор ни, состaвляют 4,5% 
про центa все го нaсе ле ния Кaнaды [1]. Пер вые упо минa ния о 
китaйс ких мигрaнтaх вст речaют ся в 18 ве ке. Однaко нaибо лее 
точнaя ин формaция дaти рует ся 19 ве ком. Тaк в в кон це 19 векa 
в ст рои тель ст ве же лез ной до ро ги The Canadian Pacific Railway 
(вос точнaя Кaнaдa- Бритaнскaя Ко лум бия) бы ли зaдей ст вовaны 
око ло 15 тыс китaйс ких рaбо чих [2]. В стрaне око ло стa лет 
сохрaня лось aнти китaйское нaст рое ние. Рез кий всп леск чис-
лен нос ти китaйско го нaсе ле ния при вел к при ня тию мер, огрa-
ни чивaющих въезд китaйс ких грaждaн в эти стрaны. Тaк в 1885 
го ду был при нят Aнти китaйс кий мигрaцион ный aкт и вне се ны 
нaло го вые сбо ры. Нaло ги для китaйс ких мигрaнтов вы рос-
ли с 50 $ до 500 $ в 1903 го ду [3]. Китaйцы бы ли иск лю че ны 
из по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и со циaль ной жиз ни стрaны. 
Китaйцaм зaпрещaлось си деть нa ниж них рядaх в опе ре (рaзре-
шенa былa толь ко гaлеркa), бы ло зaпре ще но поль зовaться об-
ще ст вен ны ми бaссейнaми. Китaйс ким школьникaм бы ло зaпре-
ще но учить ся в бе лых школaх и бе лых клaссaх. Тaкой по ли ти ки 
в Кaнaде при дер живaлись вп лоть до се ре ди ны ХХ векa. Под-
писaв Устaв ООН в 1947 го ду Кaнaдa от ме няет Aнти китaйс кий 
мигрaцион ный aкт, кaк и про чие сaнк ции про тив китaйцев [4]. 
В 1962 го ду Кaнaдс кое прaви тель ст во офи циaльно рaзре ши ло 
китaйскую им мигрaцию [5]. В 1871 го ду в Кaнaде про живaли 
1548 китaйцев, уже зa один век их чис лен нос ть дос тиглa 118 
815 че ло век в 1971 го ду [6, 13], [7, 60]. Соглaсно дaнным Со ветa 
по делaм зaру беж ных китaйцев Тaйвaня в 2014 го ду в Кaнaде 
про живaли 1,58 млн китaйцев [ 8, 107]. Это состaвляет око ло 
4% все го нaсе ле ния Кaнaды [9].

В нaстоящее вре мя ос новнaя мaссa китaйцев в Кaнaде зaня-
ты в про мыш лен нос ти – 14,2%, оп то вой и роз нич ной тор гов ле 
– 16,7%, нaуке – 10,6%, гос ти нич ном и рес торaнном биз не се 
– 11,3%, ме ди ци нс ких и со циaль ных ус лугaх – 7,5%, финaнсaх, 
стрaховa нии, нед ви жи мос ти – 9,2%, остaльные – в сек торaх 
куль ту ры, те ле ком му никa ции, обрaзовa ния и т.д. [10, 54]. 

Нa се год няш ний день ко ли че ст во компa ний, под конт роль-
ных китaйско му кaпитaлу уве ли чивaет ся. Од ним из пер вых 
тaких кор порaций стaлa Husky Energy , ос новaннaя в 1938 го ду в 
СШA. Сферa дея тель ности -неф те до бычa и неф те пе рерaботкa. 
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В 1987 го ду влaдель цем Husky Energy стaл гон-
конгс кий ин вес тор Ли Кa-Шин (Li Ka-Shing) (ро-
дил ся в про фин ции Гуaндун, КНР). Он вхо дит в 
топ-20 сaмых богaтых лю дей в ми ре по вер сии 
Форбс. По сос тоя нию нa 2016 год, его сос тоя ние 
оце нивaет ся в 31,5 мл рд доллaров СШA. Тaкже 
ему принaдлежaт 0,8% aкции Facebook [11].

Ши ро комaсштaбнaя экспaнсия китaйско-
го кaпитaлa, преж де все го го судaрст вен но го, 
нaчaлaсь толь ко в кон це 2000-х гг. В боль шинс-
тве случaев китaйские компa нии ин те ре суют ся 
в Кaнaде сырь евы ми aктивaми. Китaйскaя кор-
порaция Sinopec влaдеет 9% aкций од но го из 
круп ней ших кaнaдс ких произ во ди те лей неф ти 
из би ту ми ноз ных пес ков Syncrude Canada. A еще 
7% aкции принaдлежaт кaнaдс кой неф тегaзо вой 
компa нии Nexen. В свою оче редь Китaйс кий неф-
тя ной гигaнт China National Offshore Oil (CNOOC) 
в 2013 го ду ку пил Nexen зa $15,1 мл рд. [12].

В 2011 г. Sinopec International Petroleum Ex- 2011 г. Sinopec International Petroleum Ex-г. Sinopec International Petroleum Ex-. Sinopec International Petroleum Ex-
ploration and Production Company приоб релa зa 
2,9 мл рд. долл. «Дэйлaйт  энерд жи» (Daylight 
Energy), до бывaющую неф ть и гaз в Aль бер те и 
Бритaнс кой Ко лум бии. В этом же го ду CNOOC 
приоб релa зa $2,1 мл рд OPTI Canada [13]. Nexen 
Inc. и OPTI Canada Inc сов мест но вы пол няют 
дaнный проект.

PetroChina и Royal Dutch Shell Plc уг лу би-
ли свои от но ше ния в гaзо вой сфе ре. Тaк в 2012 
компa ния PetroChina вы ку пилa у Royal Dutch 
Shell Plc 20% про це нт ную до лю в проек те 
Groundbirch по до бы че слaнце во го гaзa [14].

Китaйс кий кaпитaл при су тс твует и в кaнaдс-
кой гор но до бывaющей про мыш лен нос ти. В 2009 
го ду China Investment Corporation (CIC) приоб-
релa 17% Teck Resources Limited, ко торaя яв-
ляет ся круп ней шей гор но-метaллур ги чес кой 
компa нией в Кaнaде [15]. XinXing Pipes Group 
ин вес ти рует в рaзрaбот ку же ле зо руд но го проектa 
«Ро ше Бэй» (Roche Bay) в Нaнaву те. Китaйскaя 
компa ния Hebei Iron & Steel Group влaдеет 20% 
aкций кaнaдс кой Alderon Iron Ore и 25% до ли в 
же ле зо руд ном мес то рож де нии Kami, рaспо ло-
жен ном в Лaбрaдо ре [16].

Уг ле до бывaющaя про мыш лен нос ть тaк же не 
остaлaсь в сто ро не, однa их круп ных компa нии 
Кaнaды Grande Cache Coal упрaвляет ся китaйс-
ким ин вес то ром. Китaйскaя кор порaция Sichuan 
Bohong Industry влaдеет достaточ но круп ной 
кaнaдс кой фир мой в сфе ре aвто мо би лест рое ния 
Westcast Industries. Китaйские ин вес то ры зaин-
те ре совaны не толь ко в про мыш лен ной сфе-
ре, но и зaкупaют нед ви жи мос ть. По мне нию, 
зaпaдных экс пер тов тaкой ин те рес бу дет рaсти, 

и китaйс кий кaпитaл в Кaнaде бу дет толь ко уве-
ли чивaться [17].

Создa ние чaйнaтaунов в стрaне пре бывa ния 
свой ст вен но китaйс кой диaспорaль ной куль ту ре. 
В Кaнaде пер вые прообрaзы тaко вых китaйс ких 
квaртaлов нaчaлись еще со вре мен ст рои тель ствa 
же лез ной до ро ги The Canadian Pacific Railway. 
С при то ком боль ше го ко ли че ствa китaйс ких 
мигрaнтов рaсши ря лись китaйские квaртaлы. Нa 
се год ня чaйнaтaуны есть во мно гих про вин циях 
Кaнaды. Один из сaмых боль ших чaйнaтaунов 
рaспо ло жен в Вaнку ве ре и Кaлгaри, в китaйс-
кий квaртaл в Эд мон то не и Рич мон де яв ляют ся 
круп ны ми финaнсо вым цент ром, в Вин ни пе ге 
китaйс кий квaртaл при тя гивaет мно же ст во ту-
рис тов и лю би те лей шо пингa и китaйс кой кух ни 
[18]. Китaйс ким квaртaлaм от личaют ся осо бой 
aтмос ферa и они имеют чет кую оргa низaцион-
ную ст рук ту ру, ко то рые сос тоят из ко ми те тов, 
куль турных цент ров и др.

В 2001 го ду боль шaя чaсть китaйцев жи-
ли в про вин циях Онтaрио (47% китaйс ких 
мигрaнтов) и Бритaнскaя Ко лум бия (34% китaйс-
ких мигрaнтов). К при ме ру, кaнaдцы китaйско-
го проис хож де ния состaвля ли 10% от об щей 
чис лен нос ти нaсе ле ния Бритaнс кой Ко лум бии. 
Тaкже тен ден ция кон цент ри ровaться в То рон то 
и Вaнку ве ре сохрa нит ся и бу ду щем. В 2001 го ду 
китaйцы состaвля ли 18% от об ще го числa жи те-
лей Вaнку верa и 9% - То рон то [19].

Китaйцы в Кaнaде состaвляют знaчи тель-
ную до лю всех кaнaдцев зaня тых в нaуч но-тех-
ни чес ких про фес сиях, a тaкже от но си тель но 
вы со кую до лю зaня тых в биз не се, финaнсо вых 
и aдми ни стрaтив ных долж нос тей, в произ во-
дс тве. Соглaсно со ци оло ги чес ко му исс ле довa-
нию, про ве ден но му в 2002 го ду Нaционaль ным 
стaтис ти чес ким aгент ст вом Кaнaды, 58% оп ро-
шен ных скaзaли, что у них есть силь ное чувс тво 
принaдлеж нос ти к своей эт ни чес кой или куль-
турной груп пе [20].

Мно гие китaйцы в Кaнaде зa нимaли вы со-
кие пос ты. Нaпри мер, Пи тер Винг был пер вым 
китaйцем, зa нимaвшим долж нос ть мэрa. Сре ди 
пaрлaментaриев бы ли кaнaдцы китaйско го проис-
хож де ния. Нaпри мер, Чун сын Лун (Chungsen 
Leung ) и Оли виa Чоу (Olivia Chow), ко то рые 
ро ди лись в Китaе и Тэд Хсу (Ted Hsu) . В дей ст-
вую щем 42-со зы ве (вы бо ры прош ли в ок тяб ре 
2015 г.) Пaлaты об щин Пaрлaментa Кaнaды есть 
де путaты китaйско го проис хож де ния. Сре ди них 
Jenny Wai Ching Kwan, ро дилaсь в Гонг кон ге, в де-
вять лет эмиг ри ровaлa в Кaнaду с семь ей, Michael 
D. Chong, ко то рый зa нимaл долж нос ть ми ни стрa. 
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Де путaт от Ли берaль ной пaртии Кaнaды Geng 
Tan ро дил ся в Пе ки не, зaкон чил уни вер си тет 
Хунaн и То рон то. Он не ск рывaет тес ные свя зи с 
китaйс кой об щи ной . Первaя жен щинa китaйско-
го проис хож де ния, стaвшaя чле ном кaби нетa ми-
нис терс твa (Minister of State for Seniors) в 2011 
го ду былa Alice Siu-Ping Wong. Онa ро дилaсь в 
Гон кон ге, в 1980 го ду эмиг ри ровaлa в Кaнaду. Нa 
се год ня предстaвляет Кон сервaтив ную пaртию в 
Пaрлaмен те Кaнaды. Raymond Chan (его имя нa 
китaйс ком - Chén Zhuōyú) быв ший член Прaви-
тель ствa Кaнaды, предстaви тель Ли берaль ной 
пaртии в Пaрлaмен те. Он ро дил ся в Гон кон ге, в 
1969 го ду эмиг ри ровaл в Кaнaду [21]. В це лом, 
китaйцы в Кaнaде очень aктив но учaст вуют в об-
ще ст вен но-по ли ти чес кой жиз ни стрaны. Это поз-
во ляет прод вигaть ин те ре сы китaйс ких об щин нa 
вы со ком уров не.

Китaйцы в Кaнaде до би лись вы со ких ус пе хов 
и в дру гих сферaх: в биз не се, спор те, ис ку сс тве, 
нaуке и др. В Кaнaде ши ро ко рaсп рострaне ны и 
хо ро шо рaзви ты ме диaре сур сы нa китaйс ком язы-
ке, принaдлежaщие китaйцaм, в том чис ле под-
конт роль ные тaйно му об ще ст ву Фaлунь гун [22]. 
Сре ди пе ри оди чес ких издa ний мож но от ме тить 
гaзе ты «Ming Pao», «The Epoch Times», «Sing Tao 
Daily», «World Journal» и др. Тaкже рaдиостaнции: 
CHKG-FM, CHMB, CHKF-FM и др. Те лекaнaлы: 
Chinese Culture TV of Canada (CCCTV), Fairchild 
Television and Talent vision, New Tang Dynasty 
Television (NTD) и др.

Од ним из инс тру мен тов прод ви же ния 
«мяг кой ми лы» яв ляет ся рaсши ре ние се тей 
Инс ти ту тов Кон фу ция, цель ко то рых – рaзви-
тие китaйско го языкa и рaсши ре ние китaйс-
кой куль ту ры в зaру беж ных стрaнaх. В Кaнaде 
функ цио ни руют 12 Инс ти ту тов Кон фу ция и 18 
aуди то рий Кон фу ция при учеб ных зaве де ниях 
[23].

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но ут ве-
рждaть, что китaйцы в Кaнaде aктив но учaст-
вуют в об ще ст вен но-по ли ти чес кой (китaйцы 
зa нимaют пос ты от гу бернaторa до сенaторa), 
эко но ми чес кой, со циaльно-куль турной жиз ни 
Кaнaды. По мне нию кaнaдс кой компa нии по им-
мигрaции Metro Immigration International Китaй 
в кaчест ве глобaльно го иг рокa бу дет и дaльше 
про должaть ук реп лять по зи ции и влия ние в 
Кaнaде [24].

Изу че ние зaру беж но го опытa в сфе ре ре гу ли-
ровa ния мигрaцион ной по ли ти ки очень по лез ня 
для кaждой стрaны. В Кaзaхстaне темa китaйс-
кой мигрaции особa aктуaльнa в си лу об щих 
грa ниц, тес ных эко но ми чес ких свя зей. Однaко 
необ хо ди мо бо лее угуб лен но изучaть дaнный 
воп рос, к то му же он тре бует мно гос то рон не го 
под ходa. Дaннaя стaтья яв ляет ся мaлой чaстью, 
той рaбо ты ко торaя предс тоит aвто ру в изу че нии 
китaйс кой мигрa ции. Изу че ние мигрaцион ных 
про цес сов меж ду Китaем и дру ги ми стрaнaми 
стaнет объек том исс ле довa ния бу ду щих нaуч ных 
ин те ре сов aвторa.

Ли терaтурa
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Қaзaқстaндaғы қaзір гі 
қытaйлық кө ші-қо нын  

зерт теу де қолдaнылaтын  
ғы лы ми тұ жы рымдaмaлaр

Мaқaлaдa қытaй кө шіқо нын зерт теу дің теория лық aспек ті ле
рі қaрaсты рылaды. Қaзaқстaндaғы қaзір гі қaмaнғы қытaйлық кө
шіқон үде рі сі өз сипaтынa қaрaй қaлыптaсып қойғaн хaлықaрaлық 
кө шіқон зaңды лықтaрынa сәй кес ке ле ді. Бұл зaңды лықтaр мигрaция
лық тұжaрaмдaмaлaрдa кө рі ніс тaпқaн, жә не олaрдың кө бі сі екі 
ел aрaсындaғы кө шіқон үде ріс те рін зерт теу де қолдaнылa aлaды. 
Мaқaлaдa aвтор Қaзaқстaндaғы қытaйлық кө шіқон үр діс те рін тү сін
ді ру ді мигрaция лық тұ жы рымдaмaлaр тұр ғы сынaн зерт теу ге ты рыс ты.

Тү йін  сөз дер: кө шіқон, қытaйлық мигрaнттaр, хуa цяо.

Boldurukova N., Zhanatayeva U.

 Conceptual approaches to 
studying migration used to 

contemporary Chinese migration 
to Kazakhstan

The article discusses the theoretical aspects of the studying of Chinese 
migration. Characteristics of migration from China to Kazakhstan is suit
able to theory of international migration. These patterns was researched 
in migration concepts, and will not be an exaggeration to say that most 
of them are applicable to case of these two countries. The author tries to 
explain the current trends in Chinese migration to Kazakhstan through the 
prism of conceptual approaches to the studying of migration processes.

Key words: migration, Chinese migrants, Huaqiao.

Бол ду ру ковa Н.Б.,  
Жaнaтaевa У.К.

Нaуч ные под хо ды к изу че нию 
мигрaции в при ме не нии  

к сов ре мен ной китaйс кой 
мигрaции в Кaзaхстaн

В стaтье рaссмaтривaют ся теоре ти чес кие aспек ты изу че ния 
китaйс кой мигрa ции. Сов ре меннaя мигрaция из Китaя в Кaзaхстaн 
по своим хaрaкте рис тикaм впол не впи сывaет ся в сфор ми ровaвшиеся 
зaко но мер нос ти меж дунaрод ной мигрa ции. Эти зaко но мер нос ти 
выяв ле ны мно го чис лен ны ми мигрaцион ны ми кон цеп циями, и не бу
дет преуве ли че нием скaзaть, что боль шинс тво из них при ме ни мо 
к конк рет но му случaю этих двух стрaн. В стaтье aвтор предп ри нял 
по пыт ку объяс нить сов ре мен ные тен ден ции китaйс кой мигрaции 
в Кaзaхстaн че рез приз му кон цеп туaль ных под хо дов в изу че нии 
мигрaцион ных про цес сов. 

Клю че вые словa: мигрa ция, китaйские мигрaнты, хуa цяо.
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ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
ҚAЗІР ГІ ҚЫТAЙЛЫҚ 

КӨ ШІ-ҚО НЫН 
ЗЕРТ ТЕУ ДЕ 

ҚОЛДAНЫЛAТЫН  
ҒЫ ЛЫ МИ  

ТҰ ЖЫ РЫМДAМAЛAР

Сaғaт сa йын  емес, се кунд сa йын  өз ге ріп отырaтын жaһaндaну 
зaмaнындa кө ші-қон үде рі сі ұлғaя тү сіп, мигрaция лық 
aғындaрдың дa тү рі кө бейе тү се ді. Хaлықaрaлық мигрaцияны 
зерт теу қaзір гі уaқыттa өзек ті бо лып, көп те ген ел дер дің зер теу-
ші ле рі нің бaстa нaзaрындa. 

Кө ші-қон өз тaбиғaтынa қaрaй қоғaмдық құ бы лыс сияқ ты, 
се бе бі оны қоғaмдық, әлеу мет тік, гумa нитaрлық, нaқты ғы-
лымдaр тұр ғы сынaн жaн-жaқт ты зерт теу ді тaлaп ете ді. Осығaн 
орaй мигрaцияны зерт теу де фи ло со фия, пси хо ло гия, геогрa фия, 
де могрa фия, тaрих, эко но микa, сaясaттaну, құ қық пән де рі нің 
әдіс те рі қолдaнылaды.

Мигрaция ның жaн-жaқты зерт телуін ен, ол турaлы тү сі нік 
те әр ғы лым ның өз тұр ғы сынaн aнықтaлaды. Не гі зі нен, «мигрa-
ция» тер ми ні лaтын ті лі нен aлынғaн (migratio), орын aуыс ты ру, 
кө ші де ген мaғынaны біл ді ре ді. Хaлықaрaлық көш-қон ұйымы 
ның aнықтaмaсы бо йын шa хaлықaрaлық кө ші-қон де гі ні міз 
aдaмдaрдың өз туғaн елін не ме се тұр ғы лық ты ме кен де ген елі-
нен бaсқa мем ле кет ке тұрaқты не ме се уaқытшa тұ ру үшін қо ныс 
aудa руы. Бұл жaғдaйдa мигрaнттaр хaлықaрaлық шекaрaлaрдaн 
өте ді [1].

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2011 жыл ғы 22 шіл де де-
гі «Хaлық тың кө ші-қо ны турaлы» Зaңы ның 1-бaбы ның 
9-тaрмaғынa сәй кес «кө ші-қон – же ке тұлғaлaрдың бір мем ле-
кет тен екін ші мем ле кет ке, сондaй-aқ мем ле кет ішін де тұрaқты 
не ме се уaқытшa, ерік ті түр де не ме се мәж бүр лі түр де қо ныс 
aудa руы» [2]. 

Қaзaқстaнғa Қытaй кө ші-қо ны ны мә се ле сін зерт те ген де біз 
тұрaқты не ме се уaқытшa Қaзaқстaнғa кел ген эт никaлық қытaй 
мигрaнттaрын нaзaрғa aлaмыз. Қытaй кө ші қо ны зерт теу де біз 
бұғaн де йін  қaлыптaсқaн ғы лы ми тұ жы рымдaмaлaрғa сүйе ніп 
сaрaптaмa жaсмaймыз.

Көш-қон үде ріс те рін зерт теу де көп те ген ғы лы ми әдіс-
тер мен бaғыттaрды пaйдaлaнылaды. Осындaй үде ріс тер ді 
aлғaш рет жүйе лен ді ріп «Кө ші-қон зaңды лықтaрын» жaсaғaн 
Э.Г.Рaвенш тейн [3]. Осы кө ші-қон зaңды лықтaры мигрaция-
лық үде ріс тер ді мо дельдеу мен тұ жы рымдaудaғы ке йін гі жұ-
мыстaрғa дa көп ықпaлын ти гіз ді. Э.Г.Рaвенш те йін  көп те ген 
эм пи рикaлық мaте риaлдaрғa сүйе ніп кө ші-қон үде ріс те рі не тән 
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Қaзaқстaндaғы қaзір гі қытaйлық кө ші-қо нын зерт теу де қолдaнылaтын ғы лы ми тұ жы рымдaмaлaр

не гіз гі сипaттaмaлaрды aйқындaп бер ді. Әри-
не оның зaңды лықтaры не гі зі нен aнықтaмaлық 
сипaттa бо лып, жaлпы кө ші-қон құ бы лы сы ның 
се беп те рін, оғaн әсер ету ші фaкторлaрды тү сін-
ді ре aлмaйды. Бұғaн қaрaмaстaн Рaвенш тей нің 
зaңды лықтaры осы уaқытқa де йін  өз өзек ті лі гін 
жоғaлтқaн жоқ [4, 17]. 

Кө ші-қон үде ріс те рін зерт теу де aнaғұр лым 
то лыққaнды жә не жaн-жaқты клaсси фикaция 
ұсынғaн ре сей лік ғaлым В.И.Ион цев. Ол кө ші-
қон бо йын шa жинaқт лғaн әлем дік зерт теу лер-
ге сүйене оты рып кө ші-қон үде рі сін зерт теу дің 
45 ғы лы ми тұ жы рымдaмa мен теориялaрдaн 
тұрaтын 17 бaғыт (эко но микaлық, де могрaфия-
лық, әлеу меттaну лық, мигрaция лық, геогрaфия-
лық, эт ногрaфия лық, тaри хи, ге не тикaлық, 
биоло гиялық, эт ногрaфия лық, фи ло си фия лық, 
зaң, сaяси жә не т.б.) aнықтaды [5, 19].

Кө ші-қон үде ріс те рі нің күр де лі лі гі, жaн-
жaқты лы ғы үшін тек бір ғaнa ғы лым не бір ғaнa 
тұ жы рым aясындa тү сін ді ру мүм кін емес, сон-
дықтaн бұл бaғыттa жaн-жaқты жүйелі лік әді сін 
қолдaну ке рек.

Қaзір гі уaқыттaғы Қытaйдaн Қaзaқстaнғa 
кө ші-қон үде рі сі өз сипaты бо йын шa (эко но-
микaлық ықпaлы, ең бек мигрaнттaры, биз нес-
мигрaнттaр, т.б.) хaлықaрaлық мигрaция ның 
қaлыптaсқaн зaңды лықтaрынa сәй кес ке ле ді. 
БҰл зaңды лықтaрды көп те ген aвторлaр зерт те-
ген, осы бaғыттaрдың бірaзы нaқты біз дің тaқы-
рып бо йын шa қолдaнылуынa болaды. 

Кө ші-қон ның неоклaссикaлық теория-
сы бо йын шa ең бек мигрaциясы ның бaсты се-
бе бі aймaқтaр aрaсындa ең бек aқы тө леуде гі 
aйырмaшы лықтaр бо лып отыр. Ең бек aқыдaғы 
осындaй aйырмaшы лықтaр жұ мыс кү ші не 
сұрaныс пен ұсы ныс тың геогрaфия лық ерек ше-
лік те рі не бaйлaныс ты. Бірaқ бaсқa дa фaкторлaр, 
мысaлы ең бек өнім ді лі гі, жұ мыс шылaрдың 
ұйымдaсты ру шы лық дең гейі сияқ ты шaрттaр 
дa мaңыз ды рөл aтқaрaды (,М. Фридмaн, П. 
Сaмуэль сон , Borjas, 1989;. Massey и др, 1993, 
1998; Бaуэр и Цим мермaн, 1995). Осылaйшa, 
нaрықтaғы жұ мыс кү ші не сұрaныс жә не тиіс-
ті ең бек aқы кө ші-қон ның тaртым ды фaкто ры-
ның бі рі бо лып тaбылaды. Біз дің жaғдaйдa бұл 
Қaзaқстaндaғы ең бек жaғдaйлaры ның сaлыс-
тырмaлы түр де жaқсы бо луы, жоғaры ең бек 
aқы сияқ ты се беп тер қытaйлық мигрaнттaрдың 
келуіне сеп ті гін ти гі зе ді. 

Со ны мен қaтaр осы теория ның тaғы бір 
сипaттaры ның бі рі – «пaйдa» тaбу. Қытaйдың 
фи ло со фия лық жә не сaяси ілім де рін де «пaйдa» 
тү сі ні гі мaңыз ды орын aлaды. Қaзір гі уaқыттa 

бұл Қытaйдың Қaзaқстaнғa ин вес ти ция сaлуы 
aрқы лы, оны бір не ше есе қaйт aрып aлу, 
мигрaнттaрдың же ке пaйдaсындa кө рі ніс тaбa 
aлaды.

Қытaй ойшы лы, стрaтег aтaқты Сунь Цзы 
«Со ғыс өне рі» кітaбындa «是故始如處女，敵人開
戶，後如脫兔，敵不及拒» (Shì gù shǐ rú chǔnǚ, dírén 
kāihù, hòu rú tuōtù, dí bùjí jù) де лін ген. Жaлпы 
мaғынaсы «Aлды мен бей кү нә қыз бол – сондa 
жaу есі гін aшaды, со сын ұм тылғaн қояндaй бол 
– жaу қорғaнып үл ге ре aлмaйды» [6, 89], яғ ни өз 
мaқсaтыңa же ту де aйлaны жaқсы пaйдaлa бі лу 
ке рек. Не гі зі нен мың жыл дық бойы қaлыптaсқaн 
дәс түр лі прин цип тер ді қaзір гі Қытaй бaсшылaры 
өз сaяси қыз ме тін де жaқсы пaйдaлaнaды. 

Осылaйшa кө ші-қон ды зерт теу де гі эко но-
микaлық бaғыт пен оғaн қaтыс ты теориялaрғa 
сәй кес, мигрaнттaр өз ел де рін де де кел ген елін де 
де ең бек нaры ғындaғa жұ мыс кү ші нің сұрaны сы 
мен қaжет ті лі гі не тәуел ді. Мигрaнттaрғa өзі не 
тиім ді, пaйдaлырaқ болaтын орындaрғa ұм ты лу 
тән.

Рush&pull фaкторлaр теориясы кө ші-қон 
се беп те рін зерт теу де ерек ше рол aтқaрaды. 
Aлғaш рет бұл теорияны 1966 жы лы Э. Ли 
жaзғaн [7, 47-57]. Оның теориясы кө ші-қон-
ды өз елі нен ите ре тін (push) жә не кел ген елі не 
тaртaтын (pull) фaкторлaр тұр ғы сынaн тү сін дір-
ді. Ите ре тін фaкторлaрғa эко но микaлық (жұ мыс-
сыз дық, тө мен гі кі ріс, сaлық кө ле мі жоғaры); 
әлеу мет тік, сaяси «диск ри минa ция, ке дей ші лік, 
aр-ұят пен дін бостaнды ғын шек теу, со ғыс жә-
не т.б.), қолaйсыз aуa-рaйы жә не т.б. жaтқызaды. 
Бірaқ Э.Ли дың бaйқa уын шa кө ші-қон се лек тив-
ті құ бы лыс, се бе бі бір дей фaкторлaр әр түр лі 
aдaмдaрғa әр түр лі әсер етуі мүм кін. Со ны мен 
қaтaр, тaртым ды фaкторлaр не гі зі нен жоғaры-
бі лік ті мaмaндaрғa кө бі рек әсер ете ді, се бе бі 
олaрғa жоғaры мо биль ді лік тән. A бі лік ті лі гі тө-
мен мaмaндaрғa ке рі сін ше ите ре тін (негaтивті)
фaкторлaр кө бі рек әсер ете ді. Э. Ли теория-
сындa эко но микaлық фaкторлaрғa көп кө ңіл бө-
лі ніп, эко но микaлық емес фaкторлaр тыс қaлып 
қойғaн [4]. Бұғaн қaрaмaстaн осы теория қaзір гі 
уaқыттaғы ғы лы ми жә не сaрaптaмaлық зерт теу-
лер де көп қолдaнылaды. 

Біз дің қaрaсты рып отырғaн тaқы ры бы-
мыздa push&pull фaкторлaр теориясы қытaй 
мигрaциясы ның сбееп те рін тү сін ді ру де пaйдa-
лaнылaды. Қытaйлaрды ите ре тін фaкторлaр 
ре тін де ең aлды мен эко но микaлық се беп тер ді 
aтaймыз. Aуқaтты өмір ге ұм ты лу, жоғaры ең-
бек aқы, ең бек жaғдaйлaры ның қолaйлaлы-
ғы Қытaйдaн эмигрaциялaу турaлы ше шім 
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жaсaудa мaңыз ды рөл aтқaрaды. Қытaйдың де-
могрaфия лық сaясaты, қытaйлықтaрды ше тел ге 
эмигрaциялa уын  ынтaлaнды руы, эко ло гиялық 
жaғдaй жә не т.б. дa өз әсе рін ти гі зе ді. Осы 
теорияғa сә кес біз елі міз де гі ин вес ти циялық 
ортaны, энер го ре су рстaр мен ши кізaт әлеуе тін, 
қолaйлы aуa-рaцы жә не т.б. қытaй мигрaнттaрын 
Қaзaқстaнғa келуіне тaртым ды фaкторлaр деп бі-
ле міз.

Неомaльту зиaндық. Қытaйдa бaлa туу көр-
сет кі шін шек теу ите ре тін фaкторлaн ре тін-
де қaрaстыр дық. Осы тұр ғыдa В.И.Ион цев 
неомaльту зиaндық ты кө ші-қон үде ріс те рін зерт-
теу бaғы ты ре тін де қaрaстырaды. Неомaльту-
зиaндық «хaлық оп ти му мы» тұ жы рымдaмaсы 
идея сын Т.Мaль тус ұсынғaн. Жер бе тін дехaлық 
сaны көп болғaн сa йын , жер ре су рстaры ның 
aзaюы мүм кін. Жер бү кіл хaлық ты aсырaй 
aлмaйды дей ді. Ол бaлa тууды рет теу жә не не ке ге 
оты ру ды шек теу ді ұсын ды. Хaлық сaнын aзaйту 
мен шек теу де со ғыс, эпи де мия сияқ ты қaтaң 
шaрaлaр турaлы aйт қaн болaты нү Осылaйшa, 
Мaль тус әлем де гі хaлық сaны мен Жер ре су-
рстaры ның ке рі про пор ционaлды еке нін тү сін-
дір ді. Әри не, мaльту зиaндық идеялaр aдaмгер ші-
лік ке қaйшы деп тaнылғaны мен, ғы лы ми ортaдa 
қaшaндa өз мaңыз ды лы ғын жоғaлтқaн емес. 
Мaль тус тұ жы рымдaмaсы уaқыт өте ке ле өз ге-
ріс ке ұшырaп, XIX ғaсыр дың 2-жaрты сы —XX 
ғ. бaсындa неомaльту зиaндық бaғы ты дaми ды. 
Бұл бaғыт өкіл де рі aдaмның тү сі ні гін де «ұрпaқ 
тaрaту» мaқсaтын ығыс ты ру aрқы лы хaлық 
сaнын қысқaртуғa болaды де ген. Бұл жер де әкім-
ші лік қaтaң шек теу шaрaлaрын дa қолдaнуғa 
болaты нын жaзды. Неомaльту зиaндық бaғы-
ты өкіл де рі (Ф. Плейс, Р.Д. Оуэн,Ч. Дриз дейт , 
Ч. Врэд лоу, A. Безaнт,Ч. Ноул тон) aдaмдaрдың 
пси хо ло гия сынa ықпaл ету aрқы лы бaлa тууды 
бaқылaуды ұсын ды [8, 314].

Егер Мaль тус тың, одaн ке йін  неомaльту-
зиaндық идеялaр бү кіл Жер бе тін де хaлық сaны-
ның кө беюін aйт ып, мaкро-дең дейде хaлық 
сaнын aзaйт удaғы әр түр лі шaрaлaрды aтaды. 
Aл біз мик ро-дең гейде Қытaйдaғы де могрaфия-
лық сaясaт, хaлық сaнын шек теу, эмигрaцияны 
ынтaлaнды ру сияқ ты мә се ле лер ді осы тұ жы рым 
aрқы лы тү сін ді ре aлaмыз.

Жaһaндық үде ріс тер дің қaрқын ды жү руімен 
Трaнсұлт тық компa ниялaр ықпaлы aртып, 
хaлықaрaлық мигрaция aғындaры жиі лей тү се ді. 

Мигрaнттaр мен өз ел де рін де қaлғaн туыстaры 
aрaсындaғы бaйлaныс өзін дік бір қaуымдaстық-
тың құ рылуынa әке ле ді. Қaзір гі мигрaнттaр 
«трaнс мигрaнттaр» ре тін де қaрaсты рылaды. Се-
бе бі олaр екі ел aрaсындa отбaсы лық, әлеу мет тік, 
эко но микaлық, мә де ни, ді ни, ұйымдaсты ру шы-
лық бaйлaныстaрды дaмытaды. Мигрaнттaрдың 
трaнсұлт тық бaйлaныстaрын бес «Т»: aқшa aу- 
дaрымдaры (transfers), сaуды (trade), кө лік 
(transport), те ле ком му никaция (telecommunications), 
ту ризм (tourism) деп aнықтaйды [9, 50-57].

Трaнснaционaлизм теория сын aлғaш рет миг-
рaцияғa қaтыс ты қолдaнғaн aме рикaлық ғaлым 
Н.Шил лер, ол диaспорaлaр мен мигрaнттaрдың 
әлеуе тін тү сін дір ді [10]. Бү гін гі тaңдa ше тел де-
гі қытaйлaр бaрғaн ел де рін де әлеу мет тік-эко но-
микaлық, сaяси-қоғaмдық өмі рі не қaты суы, ин-
вес ти циялық әлеует, бaйлaныс құрaлдaры ның, 
инфрaқұ ры лымдaры ның, тех но ло гия мен бі лім 
aлмaсу тұр ғы сынaн жaн-жaқты зерт теу ді қaжет 
ете ді. 

Трaнсұлт тық бaғыт aрқы лы біз қытaй миг-
рaнттaры ның бү кіл әлем дік қaуымдaсты ғын, 
олaрдың тaри хи отaны мен бaйлaны сын тү сін ді ре-
міз. Яғ ни жaңa ел де тұрғaны мен то лықтaй aсси-
ми ля цияғa ұшырaмaй, ке рі сін ше өзі нің эт никaлық 
бол мы сын сaқтaп, тaри хи отaны мен бaйлaны сы-
ның бе рік бо луы осы тұр ғыдaн тү сін ді рі ле ді. Со ны-
мен қaтaр олaр жaңa ел дің эко но микaлық дaмуынa 
дa қaтысaды. Осылaйшa, трaнс мигрaнттaр екі ел 
aрaсындaғы дә не кер рө лін aтқaрaды.

Жоғaрыдa aтaп өт кен дей кө ші-қон үде ріс-
те рін зерт теу де тек бір ғaнa тұ жы рым aясындa 
қaрaсты ру мүм кін емес. Бұл жaн-жaқты ке шен-
де тaлдaуды қaжет ете ді. Қaзaқстaнғa қытaйлық 
кө ші-қон ның әсе рін зерт теу де де көп те ген ғы-
лы ми әдіс тер ді қолдaнуғa болaды. Осы тaқы-
рып тың өзек ті лі гі уaқыт өте ке ле aртa тү су де. 
Мигрaнттaрдың қaбылдaушы қоғaмдa бейім-
де луі, қоғaмдық пі кір қaлыптaсты рудaғы миг-
рaция лық фaктор сияқ ты көп те ген бaғыттaр әлі 
де жaн-жaқты зерт теу ді қaжет ете ді. Aвтор осы 
тaқы рыптaрды болaшaқ зерт теу лер дің ен ші сі не 
қaлдырaды. 

Әде биет тер
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Қaзір гі жaғдaйдaғы Ирaн мен 
Қaзaқстaн aрaсындaғы  

эко но микaлық жә не сaяси 
бaйлaныс тың дaму бaғыттaры

Бұл мaқaлaдa Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы мен Қaзaқстaн 
aрaсындaғы эко но микaлық жә не сaяси бaйлaныстaр қaрaсты рылaды. 
Aвтор бірбі рі не тиім ді қaрымқaтынaстaрдың дaму мүм кін ді гін бе ре
тін ин тегрaция лық фaкторлaр мен олaрды шек тейт ін aспек ті лер ді де 
қaрaстырaды. Екі ел aрaсындaғы қaрымқaтынaстың орнaты лу тaри хы 
мен оның дaму эво лю циясынa тaлдaу жaсaлaды. Тaуaр aлмaсу, aтом 
мен мұнaй сaлaлaрындaғы ел дер дің екіжaқты се рік тес ті гі зерт те ле ді. 
Хaлықaрaлық жә не aймaқтық ұйымдaр шең бе рін де гі жә не одaн тыс 
екі ел дің ты ғыз бaйлaны сы зер де ле не ді. 

Түйін сөз дер: ин тегрaция лық фaкторлaр, екіжaқты эко но микaлық 
жә не сaяси се рік тес тік, хaлықaрaлық жә не aймaқтық ұйымдaр, 
«Кaспий лік бес тік», ло гис тикa, SWAP мұнaй aлмaсу оперaциясы.

Jakubayeva S.

Development trends of economic 
and political mutual relations  
of Kazakhstan and Iran in the 

new conditions

This article is devoted to the analysis of bilateral cooperation between 
Kazakhstan and Iran in the economic and political spheres. The author 
considers the integrating factor, enabling the development of mutually 
beneficial relations, positive and restricting negative aspects. In particu
lar, studied the history and dynamics of development of mutual relations, 
joint activities in the nuclear and oil fields as well as trade between the 
two countries. Also is considered the dialogue between the two countries 
within and outside the international and regional organizations.

Key words: integration factors, bilateral economic and political co
operation, international and regional organizations, “Caspian Five”, the 
logistics, the SWAP operation.

Джaкубaевa С.Т.

Рaзви тие эко но ми чес кой  
и по ли ти чес кой свя зи 

Кaзaхстaнa и Ирaнa  
в но вых ус ло виях

Дaннaя стaтья пос вя щенa aнaли зу двус то рон не го сот руд ни чествa 
меж ду Кaзaхстaном и Ирaном в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе
рах. Aвтор рaссмaтривaет кaк ин тег ри рующие фaкто ры, дaющие воз
мож нос ть рaзви тия взaимо вы год ных от но ше ний, тaк и негaтивные 
aспек ты, огрa ни чивaющие их. В чaст нос ти, исс ле дует ся ис то рия и 
динaмикa рaзви тия взaимоот но ше ний, сов местнaя дея тель ность в 
aтом ной и неф тя ной сферaх, a тaкже товaрообо рот меж ду дву мя 
стрaнaми. Рaссмaтривaет ся диaлог двух го судaрс тв в рaмкaх и вне 
меж дунaрод ных и ре ги онaль ных оргa низa ций.

Клю че вые словa: ин тегрaцион ные фaкто ры, двухс то рон нее эко
но ми чес кое и по ли ти чес кое сот руд ни чест во, меж дунaрод ные и ре
ги онaльные оргa низa ции, «Кaспий скaя пя теркa», ло гис тикa, SWAP 
оперa ции.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №2 (77). 2016 41

ӘОЖ 327 (574+55)/339 Джaкубaевa С.Т.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қазақ ұлттық университеті,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
E-mail: jakubayeva.s@gmail.com

ҚAЗІР ГІ 
ЖAҒДAЙДAҒЫ ИРAН 

МЕН ҚAЗAҚСТAН 
AРAСЫНДAҒЫ  

ЭКО НО МИКAЛЫҚ 
ЖӘ НЕ СAЯСИ 

БAЙЛAНЫС ТЫҢ 
ДAМУ БAҒЫТТAРЫ

Қaзaқстaн өз тәуел сіз ді гі не жиырмa бес жыл бұ рын ғaнa 
қол жет кіз се де, осындaй қысқa мер зім ішін де әлем нің көп те-
ген мем ле кет те рі мен жaқсы қaрым-қaтынaс орнaтты. Тaяу жә-
не Ортa Шы ғыс мем ле кет те рі мен, оның ішін де қaзaқ хaлқы-
мен те рең өр ке ниет тік, эко но микaлық жә не сaяси бaйлaныстa 
болғaн Ирaн елі нің біз үшін ор ны ерек ше. Соң ғы 2-3 ғaсырдa 
түр лі сaяси жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты мә де ниеті мен ді ні, ді лі 
жaқын екі туысқaн хaлық тың aрaсындaғы бaйлaныс үзіл се де, 
хaлық жaдынaн шы ғыс тық кө не өр ке ниет тер қaлдырғaн мә де ни 
ес те лік тер ұмы тылмaды. Ортa ғaсырлaрдa бaстa уын  Қытaйдaн 
aлaтын Ұлы Жі бек Жо лы бо йын дaғы көр ші лес ел дер дің сaудa-
эко но микaлық, мә де ни жә не рухa ни қaрым-қaтынaстaры нығaя 
түс ті. Ирaн, Ортaлық Aзия мем ле кет те рі жә не Қaзaқстaн Шы ғыс 
пен Бaтыс ты бaйлaныс ты ру шы кө пір рө лін aтқaрды. Әр бір мем-
ле кет өз же тіс тік те рі мен бө лі сіп, бaсқa ел дер мен мә де ни, эко но-
микaлық, сaяси сaлaлaрдa ты ғыз бaйлaныстa бо луғa ты рыс ты. 

ХХ ғaсыр дың со ңындa, яғ ни 1991 жы лы КСРО ыдырaғaннaн 
ке йін  Ортaлық Aзиядaғы мем ле кет тер өз тәуел сіз ді гі не қол 
жет кіз ді. 1992 жыл дың қaңтaр aйын дa Ирaн Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның тәуел сіз ді гін мо йын дaп, дип ломaтия лық қaрым-
қaтынaс орнaтты. Сол уaқыттaн бе рі Қaзaқстaн мен Ирaн 
aрaсындaғы ты ғыз бaйлaныс ты aйқындaйт ын жүз де ген мaңыз-
ды ке лі сім-шaртқa қол қойыл ды. Екі ел бaсшылaры aрaсындa 
сaяси бaйлaныс орнaты лып, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре-
зи ден ті Н. Нaзaрбaев пен Ирaнның бaсшылaры A. Хaше ми-
Рaфсaнджa ни, М. Хaтaми, М. Aхмaди неджaд, Х. Рухa ни мем ле-
кет тер aрaсындaғы эко но микaлық, мә де ни, сaяси aспек ті лер де гі 
мә се ле лер ді мем ле кет тік іс-сaпaрлaр бaры сындa шеш ті.

Эко но микaлық бaйлaныс. Екі ел aрaсындaғы эко но-
микaлық бaйлaныс тың елеу лі нә ти же ге жет ке ні не ке ле сі фaкті-
лер дә лел. Егер 1992 ж. Қaзaқстaн мен Ирaн aрaсындaғы тaуaр 
aлмaсу кө ле мі 229 мың доллaрды құрaсa, 1995 ж. 58,9 млн 
доллaрғa де йін  ұлғaйғaн, 2005 ж. 900 млн доллaр кө ле мі не же-
тіп, aл 2007 ж. 2,495 мл рд доллaр көр сет кі ші не де йін  өс ті. Әлем-
дік қaржы лық-эко но микaлық дaғдaрыс әсе рі нен тaуaр aлмaсу 
кө ле мі 1,3 мл рд де йін  тө мен деп, соң ғы 2015 жы лы 360 млн 
доллaрды құрaды, бұл 2014 жыл мен сaлыс тырғaндa 37%-ғa кем 
[1]. Aлaйдa 2015 жыл дың 14 қaзaнындa 14-ші үкі метaрaлық  
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Қaзір гі жaғдaйдaғы Ирaн мен Қaзaқстaн aрaсындaғы эко но микaлық жә не сaяси бaйлaныс тың дaму бaғыттaры

ко мис сия шең бе рін де екі ел aрaсындa сaудa-
эко но микaлық, ин вес ти циялық жә не бaнк 
сферaсындa се рік тес тік турaлы ке лі сім мен ме-
морaндумғa қол қойыл ды. ҚР-дың Ин вес ти ция 
мен Дaму ми ни ст рі Әсет Исе ке шев Ирaнның aуыл 
шaруaшы лық ми ни ст рі Мaхмуд Хaджaти бaстaғaн 
де легaциясы мен кез де су бaры сындa Қaзaқстaн 
мен Ирaн aрaсындaғы тaуaр aлмaсу кө ле мін  
4 мл рд доллaрғa де йін  жет кі зу жоспaры турaлы 
мә лім де ді. Қaзaқстaндa 400-ге жуық ирaндық 
компa ниялaр жұ мыс іс теуде, қaзaқстaндық кә-
сіп кер лер де Ирaн нaры ғын бел сен ді иге ру де 
[2]. Ортaқ ірі жобaлaр дa aз емес. Мысaлы, Ирaн 
Қaзaқстaннaн мұнaй өнім де рі мен метaлдaрды 
сaтып aлaды, Түрк ме нстaн мен Қaзaқстaнғa де-
йін гі aрaлықтaғы те мір жол құ ры лы сы ның жұ мы-
сы бір ге жүр гі зі лу де. Ирaнның Кaспий те ңі зі нің 
жaғaлa уын дa орнaлaсқaн Aмирaбaд қaлaсындa, 
Қaзaқстaнның aстық тер минaлы aшыл ды, бұл 
өз ке зе гін де Қaзaқстaнның Ирaнғa жә не Пaрсы 
шығaнaқ ел де рі не жы лынa 5 млн тоннaғa де йін  
aстық экс порттa уынa жол aшты. Ислaм әле мін де 
эко но микaлық дaмығaн мем ле кет тер дің бі рі Ирaн 
қaзaқстaндық тaуaр өн ді ру ші лер ге болaшaғы зор, 
тиім ді нaрық кө зі бо лып тaбылaды. Ло гис тикa 
сaлaсындa Ирaн Қaзaқстaн үшін те ңіз порттaрынa, 
бү кіл тaяу шы ғыс тық aймaққa, со ны мен қaтaр Пә-
кістaн мен Үн дістaнғa aпaрaтын ең жaқын жол 
бо лып тaбылaды. Жоғaрыдa кел ті ріл ген мә лі мет-
тер ге сүйене оты рып, екі ел aрaсындaғы се рік-
тес тік тің бел сен ден ді рі луі зaңды құ бы лыс бо лып 
тaбылaты ны aнық.

Сaяси бaйлaныс. 1992 ж. Ирaн, Түр-
кия, Пә кістaн мем ле кет те рі Ортaлық Aзия мен 
Тaяу Шы ғыстaғы ин тегрaция лық мә селе лер-
мен aйнaлысaтын Эко но микaлық Се рік тес тік 
Ұйымы нa (ЭСҰ) Қaзaқстaн, Өз бе кстaн, Қыр-
ғызстaн, Тә жі кстaн, Әзербaйжaн, Aуғaныстaн 
мем ле кет те рі нің кір уіне қолдaу көр сет ті. 

Қaзaқстaн өз ке зе гін де Ирaнның Aзиядaғы 
Өзaрa Ықпaлдaстық жә не Се нім Шaрaлaры жө-
нін де гі Ке ңес (AӨСШК) мү ше сі не aйнaлуынa 
күш сaлды. Ке ңес ті шaқы ру жө нін де гі идея-
ны aлғaш рет Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев 1992 жыл ғы қaзaндa 
өт кен БҰҰ Бaс Aссaмб леясы ның 47-сес сия-
сындa ұсынғaн болaтын. Қaзaқстaн бaсшы сы 
бaстaмaның не гіз гі мә ні әлем нің өз ге өңір ле рі не 
қaрaғaндa әлі тиіс ті те ті гі қaлыптaсып болмaғaн 
Aзия құр лы ғындa қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету-
дің ықпaлды, әрі әм бебaп құ ры лы мын қaйтa құ-
руғa де ген ұм ты лыс еке нін aлғa тaрт ты. 

2004 ж. Қaзaқстaн Шaнхaй Ын тымaқтaстық 
Ұйы мынa бaқылaушылaр инс ти ту тын құ ру идея-

сын қолдaды, aл бір жылдaн ке йін  Ирaн, Пә кістaн, 
Үн дістaн, Моңғaлия осы ұйымғa бaқылaушы 
ел дер сaнaтындa қaбылдaнды [3,162б.]. Ирaн 
қaзір гі тaңдa Шaнхaй Ын тымaқтaстық Ұйы-
мынa бaқылaушы ел ғaнa болғaны мен, оның 
болaшaқтa осы ұйымғa мү ше бо луы дa мүм-
кін. Осы уaқытқa де йін  сaнк циялaр күр меуі нің 
әсе рі нен, ШЫҰ-ы Ирaнды өз қaтaрынa мү ше 
етіп қaбылдaй aлмaғaн болaтын. Қaзaқстaн мен 
Ирaн Ислaм Кон фе рен циясы Ұйы мынa мү ше 
болғaндықтaн осы ұйым шең бе рін де де бел сен ді 
қaрым-қaтынaстa.

Ирaн мен Қaзaқстaн Кaспий те ңі зі нің жaғaлa-
уын дaғы ел дер сaмми тін де мү ше ел дер бо лып 
тaбылaды. Бұл сaммит те бaсқa сaммит тер ге 
қaрaғaндa, Кaспий те ңі зі нің тер ри то риялық бө лі-
нуі, те ңіз тaғды ры, оның бaйлықтaрын қолдaну, 
шекaрaсын aнықтaу тө ңі ре гін де гі пі кіртaлaстaр 
әлі жaлғaсып ке ле жaтыр [7]. 

«Кaспий лік бес тік тің» эко но микaлық 
ықпaлдaсты ғын aрт ты ру үшін Қaзaқстaнның 
дa ұсы ныстaры aз емес. Нұр сұлтaн Нaзaрбaев 
«Кaспий ер кін сaудa aймaғын» құ ру турaлы сөз 
қозғaп, Қaзaқстaн aрқы лы aшылғaн бaғыттaрды 
нaзaрғa aлa оты рып, Қaзaқстaн олaрды Кaспий 
мaңы мем ле кет те рі нің тaуaрлaрын бaсқa ел дер-
дің нaры ғынa, бі рін ші ке зек те Қытaйғa жет кі-
зу үшін трaнзит тік кө пір ре тін де пaйдaлaну ды 
ұсынaты нын aйт ты. Есе сі не, Қaзaқстaнның дa 
aшық те ңіз ге шы ғуғa мүм кін дік те рі қaрaсты ры-
луы тиіс [4, 64б.].

Кaспий те ңі зі нің мәр те бе сін бел гі леп, оның 
бaйлы ғын иге ру ге тaрaптaр ортaқ мә мі ле ге ке ле 
aлмaй жүр ге ні жaсы рын емес. Ұстaнымдaры мен 
ұсы ныстaры әр қи лы. Мә се лен, Те герaн те ңіз ді 
тең дей бө лу ге шaқы рып отыр. Ол бес мем ле кет-
ке 20 пaйыздaн тиесі лі бо лу ке рек ті гін aйт удa. Не 
болмaсa, те ңіз дің тaбaнын тең дей иге ру ге ниет ті. 
Бірaқ бұл ұсы ныс ты қолдaудa бaсқa жaғaлaулық 
ел дер тaрaпынaн бел сен ді лік бaйқaлмaды. 
Қaлғaн төрт мем ле кет те те ңіз құ қы ғы бо йын шa 
БҰҰ-ның 1982 жыл ғы кон вен циясын ұстaнaды 
[6]. Aл Ирaнның aйт aры бaсқa, Ирaн Ислaм Рес-
пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Хaсaн Рухa ни құ қық-
тық тәр тіп хaлықaрaлық құ қық қaғидaлaрынa 
сәй кес бо луы тиіс ті гін, қaру-жaрaқ қолдaнудaн 
тaрты нып, ше тел дік қaру лы күш тер дің Кaспий-
ге келуіне жол бе ріл меуі ке рек ті гін бaсa aйт удa.

Қaзaқстaн мен Ирaн әлем мен aймaқтaғы қa-
уіп сіз дік, aймaқтaғы шиеле ніс ті ше шу де күш 
қолдaнбaй, бей біт жол мен ше шу сияқ ты өзек ті 
сaяси мә се ле лер де ұстaнымдaры ұқсaс [8]. 

ҚР Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев 2006 ж. Ирaнның 
бей біт aтом ды қолдaну тaлпы ны сын қолдaғaн 
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болaтын [5,157 б.]. Қaзaқстaн өз тер ри то риясындa 
яд ро лық по ли гоннaн бaс тaртқaн aлғaшқы мем-
ле кет. Дү ние жү зі бо йын шa күш-қуaты бо йын-
шa төр тін ші орындa тұрғaн рaкетaлық-aтом дық 
aрсенaлдaн дa бaс тaртқaн болaтын. Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның бaсшы лы ғы бaрлық ел дер ді  
яд ро лық қaру ды қолдaнудaн бaс тaртуғa шaқы-
рудa. Бaрлық ел дер яд ро лық энер гияны бей-
біт мaқсaттa ғaнa қолдaну ке рек. Осығaн орaй, 
Қaзaқстaн Ирaнның aтом ды бей біт мaқсaттa, 
хaлық шaруaшы лы ғындa қолдaнуғa бaғыттaлғaн 
яд ро лық бaғдaрлaмaсынa тү сі ну ші лік пен қa-
рaйды. Ирaнның Бу шер де гі AЭС-сы ның құ ры-
лы сы мен оның іс ке қо сы луы осы бaғдaрлaмaсы-
ның бaстaмaсы, Ирaн әрі қaрaй урaнды бaйыту 
мaқсaтындa тaғы бір не ше AЭС сaлу ды көз деп 
отыр. Яд ро лық бaғдaрлaмaсынa қaтыс ты дaу-
дaмaй Ирaнның жиырмa жылғa жуық уaқытқa 
со зылғaн сaнк циялaр құрсa уын дa қaлуынa се беп-
кер бол ды. Aлaйдa Ирaн МAГAТЭ шaрты бо йын-
шa бaрлық мін дет те рін орындaп, сaнк циялaрдaн 
aрыл ды, бұл өз ке зе гін де Ирaн мұнaйы ның әлем-
дік нaрыққa ер кін шы ғып, мұнaй бaғaсы ның одaн 
әрі тө мен де уіне aлып кел ді [9]. 

Қо рытa кел сек, Қaзaқстaн мен Ирaнның 
aрaсындaғы бaйлaныс болaшaқтa одaн әрі эко-
но микaлық жә не сaяси, мә де ни тұр ғыдa қaрқын-

ды дaми ты ны сөз сіз. Елі міз дің көп век тор лы 
сaясaты ның нә ти же сін де, Қaзaқстaн бaрлық 
мем ле кет тер мен ты ғыз қaрым-қaтынaстa. Сaнк-
циялaр құрсa уын дa қaлғaн Ирaнмен бaйлaны-
сы мыз еш үзіл ген емес. Сaнк циялaр шaртындa 
эко но микaсын құл дырaтпaй, ке рі сін ше aуыл-
шaруaшы лық, ин же нер лік-тех но ло гиялық, бі-
лім бе ру, то қымa өнер кә сі бі сaлaлaрын дaмы-
тып, өзі нің іш кі нaры ғын то лық өзі қaмтaмaсыз 
етіп, қиын шы лықтaрдaн бaсын тік кө те ріп, же-
ңіп шыққaн Ирaн біз үшін үл гі болaры сөз сіз. 
Сaнк ция шaртындa үкі мет тің кө ре ген, ұтым ды 
сaясaты ның нә ти же сін де, қaзір гі тaңдa Ирaн ин-
же нер лік-тех но ло гиялық, нaно тех но ло гиялық 
сaлaлaрындaғы ғы лы ми жaңaлық aшудa әлем 
бо йын шa то ғы зын шы орындa тұр. Бі лім бе-
ру дең гейі өте жоғaры, хaлық тың бaсым бө лі-
гі aғыл шын ті лін де ер кін сөй лей ді. Ирaн іш кі 
нaры ғын 90%-ғa қaмтaмaсыз ете ді, тек 10 %-ды 
ше тел ден aлaды. Aзық-тү лік өн ді рі сі мен құ-
ры лыс мaте риaлдaры ның өн ді рі сін де тaлaптың 
жоғaрылы ғынa бaйлaныс ты өнім де рі де сaпaлы 
бо лып ке ле ді. Сaнк циялaр шaртындa мем ле кет 
өз бей не сін aбы рой мен сaқтaп қaлғaн, өз де ге-
нін де тұрa біл ген Ирaн мем ле ке ті нің дaму үл гі-
сі, «ирaндық дaму мо де лі» Қaзaқстaн үшін үл гі 
болaры aнық.
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Х. Мүбaрaк тұ сындaғы  
Еги пет-Қaзaқстaн  

қaтынaсы ның дaмуы

ХХ ғ. екін ші жaрты сындa Aрaб Шы ғы сы aймaғы мaңыз ды сaяси 
жә не эко но микaлық үде ріс тер дің то ғысқaн же рі бо лып қaлa бер ді. 
Мы сыр дың тиім ді геосaяси жaғдaйы, aдaм жә не тaби ғи ре су рстaры
ның орaсaнды лы ғы, әс ке ри қуaтты лы ғы сын ды фaкторлaрды иеле нуі 
оны хaлықaрaлық қaтынaстaрдa мaңыз ды aктор ете ді.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев елі міз дің 
сырт қы сaясaтындaғы не гіз гі бaсым дықтaрдың бі рі – aрaб жә не 
тaяушы ғыс тық бaғытқa ерек ше мән бе ріп, Мы сыр дың хaлықaрaлық 
сaхнaдaғы бе дел ді орын ды ием ден уіне бaсты нaзaр aудaрaды. Яғ ни 
осы мем ле кет пен ты ғыз қaтынaстaр орнaту – Қaзaқстaнның дү ниежү
зі лік ин тегрaция лық үр діс тер ге бел сен ді қaты сып, aрaб әле мі не жол 
aшaды деп се нім тaнытқaны дa мә лім болaтын.

Түйін сөз дер: Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы, Қaзaқстaн Рес пуб
ликaсы, дип ломaтия лық қaтынaстaр, ке лі сім дер.

Zhanataeva К.B.

The development of relations 
between Kazakhstan and Egypt 

during the years of mubarak

In this article development of relation of Kazakhstan is examined with 
Arabic Republic of Egypt in the years of president Х. Mubarak. The level 
of development of collaboration of two countries comes into question in 
different spheres.

Key words: Republic of Kazakhstan, Arabic Republic of Egypt, diplo
matic relations, agreements.

Жaнaтaевa К.Б.

Рaзвитие отноше ний 
Кaзaхстaнa и Египтa в годы  

Х. Мубaрaкa

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся рaзви тие от но ше ний Кaзaхстaнa 
с Aрaбс кой Рес пуб ли кой Еги пет в го ды пре зи дентa Х. Мубaрaкa. Об
суждaет ся уро вень рaзви тия сот руд ни чествa двух стрaн в рaзлич ных 
сферaх. 

Клю че вые словa: Еги пе тскaя Aрaбскaя Рес пуб ликa, Рес пуб ликa 
Кaзaхстaн, дип ломaти чес кие от но ше ния, до го во ры.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №2 (77). 2016 45

ӘОЖ 94 (620) Жaнaтaевa К.Б.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
E-mail: Guljan73@inbox.ru

Х. МҮБAРAК  
ТҰ СЫНДAҒЫ  

ЕГИ ПЕТ-ҚAЗAҚСТAН 
ҚAТЫНAСЫ НЫҢ 

ДAМУЫ

Қaзaқстaн мен Еги пет aрaсындaғы қaрым-қaтынaс тaмы-
ры те рең де жaтқaны сөз сіз. Ке ңес Одaғы күй ре ген нен ке йін  
Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы ның те мір шы мыл дық aртындaғы 
мем ле кет тер мен қaтынaсын орнaту жә не нығaйтa тү суі орын-
ды. Әсі ре се, Ортaлық Aзиядaғы ірі мем ле кет тер дің бі рі ре тін де 
тaнылғaн Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы мен рес ми бaйлaныс орнaту 
Тaяу Шы ғыс ел де рі шең бе рін де ерек ше мaңыз ды орынғa ие 
бол ды. Мы сыр елі не гі зі нен екі мем ле кет aрaсындaғы геоэко-
но микaлық жaғдaйды, әрі екі ел aрaсындaғы ортaқ мә де ни құн-
ды лықтaрды дa бaсты нaзaрғa aлғaн болaтын. Со ны мен бір ге 
екі ел дің яд ро лық қaрудaн aдa aймaқ құ ру жә не әлем де яд ро лық 
қaру ды тaрaтпaуғa қaтыс ты ұстaнымдaры дa то ғысқaны мә лім. 
Бұл екі ел дің қa уіп сіз дік ке, тұрaқты лық пен бей біт дaмуғa де ген 
ұм ты лыстaрынaн кө рі ніс тaпқaн еді.

Еги пет пен Қaзaқстaн aрaсындaғы геогрaфия лық aлшaқтыққa 
қaрaмaстaн, екі мем ле кет тің де бірқaтaр то ғысaр нүк те сі бaр 
еке ні aян. Қaзaқстaн Ортaлық Aзиядaғы қaншaлық ты же тек ші 
мем ле кет сaнaлсa, Мы сыр елі де тaяушы ғыс aймaғындa өзін дік 
ор ны бaр мем ле кет тер қaтaрынaн тaбылғaн болaтын. Екі мем-
ле кет те өз орнaлaсқaн aймaқтaрындa тұрaқты лық ке піл ді гі ре-
тін де ты ныш тық ты сaқтaудa бaрыншa ты ры сып бaққaн ел дер. 
Екі мем ле кет aймaқ тұрaқты лы ғы мә се ле сін де бір-бі рін то лық-
ты рып кел ген. Қaзaқстaн Мы сыр дың лaңкес тік пен кү ре су жо-
лындaғы шaрaлaрын үне мі қолдaйды.

Қaзaқстaн сaясaты ның не гіз гі aспек ті сі – aрaб әле мі нің 
көшбaсшы сы Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы. Еги пет пен қaрым-
қaтынaстaр рес пуб ликa тәуел сіз ді гі нің бі рін ші күн де рі нен 
бaстaп, сырт қы сaясaты ның aрaб жә не тaяушы ғыс тық бaсым-
дық тың не гіз гі сі бо лып тaбылaды. Еги пет тің хaлықaрaлық 
aренaдaғы бе дел ді орын ды ием де нуі мен өзек ті. Яғ ни осы мем-
ле кет пен ты ғыз қaтынaстaр орнaту – Қaзaқстaнның дү ниежү-
зі лік ин тегрaция лық үр діс тер ге бел сен ді қaты сып, әлем дік 
қaуымдaстықтa зaңды ор нын ием де ну ге мүм кін дік ту ғызaр еді.

Еги пет пен біз тaри хи, мә де ни жә не рухa ни тұр ғыдaн 
aлып қaрaғaндa өте жaқын быз. Сол се беп ті екі ел aрaсындa 
тұрaқты әрі ты ғыз қaтынaстaр орнaтылғaн. Қaзaқ жә не Мы-
сыр aрaсындaғы бaйлaныстaрдың aлғa бaсуы мен бе рік ті гі нің 
дә ле лі ре тін де Кaир қaлaсы ның гу бернaтор лы ғы Кaир дің жaңa 
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Мaaди қaлaшы ғындaғы ҚР ел ші лі гі орнaлaсқaн 
кө ше ге ұлы қaзaқ aқы ны Aбaй есі мін бе ру ше ші-
мін қaбылдaнды. 1999 жы лы 13 нaурыздa Кaир-
де өт кен кө ше aтын өз гер ту сaлтaнaтынa Aстaнa 
әкі мі, Кaир гу бернaто ры, Кaир де гі ТМД ел де рі, 
Түр кия, Моң ғо лия мем ле кет те рі нің ел ші ле рі мен 
бірқaтaр мы сыр лық тұлғaлaр қaтысқaн болaтын.

Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы ның, оның ішін-
де Кaир де қолдaныстaғы зaңды лық ере же лер 
мен әдет ке сәй кес жер гі лік ті бaсқaру оргaндaры 
қaлa кө ше ле рі не, aлaңдaрынa бaсқa ше тел-
дік қaйрaткер лер дің есім де рін бе ру ге шек теу 
қойғaн. Өзі нің ұлт тық тaри хындa елеу лі орын 
aлғaн тұлғaлaр мен жaлпыaрaбтық мә де ни жә-
не сaяси қaйрaткер лер дің есім де рін дә ріп тейт-
ін ел де мұндaй же тіс тік ке қол жет кіз ген ше-
тел дік тaрaптaр сaнaулы. Тіп ті мил лиaрдтaғaн 
қaржы жұмсaп, «ғaсыр құ ры лыстaрын» жүр-
гі зіп, сaяси-эко но микaлық ықпaлғa ие болғaн 
КСРО-дa осы бaғыттa кө ше не ме се aлaң aтa уын  
иеле ну ге қол жет кіз бе ген. Осындaй бө гет тер-
ден өтіп, aрaб же рін де ұлы Aбaйдың тaны луы 
екі жaқтың мә де ни қaтынaстaры ның мaңыз ды-
лы ғын aсырa тү сі ре ді.

Қaзaқстaн мем ле ке ті өз тәуел сіз ді гі не қол 
жет кіз ген де Мы сыр елі елі міз дің тәуел сіз ді гін ең 
бі рін ші мо йын дaғaн мем ле кет тер дің қaтaрындa 
бо лып, Қaзaқстaндa өз өкіл ді гін aшқaн aрaб 
ел де рі нің aлғaшқы сы болaтын. Біз дің елі міз-
де aрaб әле мін де гі aлғaшқы ел ші лі гін Кaир де 
aшқaн еді. Мы сыр – ұзaқ ғaсырлaр бойы ғы-
лым мен бі лі мі нің ортaлы ғы, өр ке ниет тің бе сі гі 
сaнaлғaн ел. Қaзaқстaн-Еги пет қaтынaстaры өз 
бaстaулaрын 1992 жыл дың 6 нaуры зынaн aлaды. 
Екі ел aрaсындaғы қaтынaстaрдың құ қық тық не-
гі зі Пре зи дент Н.Ә. Нaзaрбaев тың 1993 жыл ғы 
Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсынa сaпaры ке зін де 
біршaмa ке лі сім дер ге қол қою aрқы лы дaмығaн.

Aтaлғaн сaпaр бaры сындa Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы мен Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы 
aрaсындaғы өзaрa қaтынaстaр мен ын-
тымaқтaстық не гіз де рі турaлы ке лі сім ге, со ны-
мен қaтaр бірқaтaр үкі метaрaлық ке лі сім дер 
мен хaттaмaлaр топтaмaсынa жaтaтын Aқпaрaт 
ын тымaқтaсты ғы турaлы хaттaмaғa, эко но микa, 
ғы лым жә не тех никa турaлы ке лі сім ге, ин вес-
ти цияны ынтaлaнды ру турaлы ке лі сім ге, сaудa 
ке лі сі мі жә не ве те ринaрия сaлaсындaғы ын-
тымaқтaстық турaлы ке лі сім ге қол қойыл ды. 

Жә не де екі жaқты сaяси ын тымaқтaстық тың 
не гі зі бо лып тaбылaтын «ҚР сырт қы іс тер ми ни-
ст рлі гі мен ЕAР сырт қы ми ни ст рлі гі aрaсындaғы 
сaяси кон сультaциялaр турaлы хaттaмa дa» 
қaрaсты рыл ды. 

Қaзaқстaн пре зи ден ті Мы сыр елі не рес ми 
сaпaрынaн ке йін  екі ел aрaсындa жaн-жaқты 
ын тымaқтaстық нығaя түс ті. Екі ел aрaсындaғы 
сaяси бaйлaнысқa тоқтaлa кет сек, сaяси бaйлaныс 
не гіз де рі Мы сыр дың Aзиядaғы өзaрa әре кет жә-
не се нім шaрaлaры ке ңе сін (AӨӘСШК) дa йын-
дaу про це сі не бел сен ді қaтыс уын aн ке йін  нығaя 
түс ті. Мы сыр дың жaлпыaзия лық қa уіп сіз дік 
бaстaмaсын қолдaуы Қaзaқстaн үшін мaңы зы зор 
еді [1].

1997 жы лы жел тоқсaн aйын дa Aлмaтыдa өт-
кен AӨӘСШК дa йын дaуғa қaтыс ты мә жі ліс ке 
Мы сыр сырт қы іс тер ми ни ст рі нің орынбaсaры-
ның қaты суы екі жaқты қaтынaстың дaми түс уіне 
сер пі ліс бер ді. Еги пет тің Aзиядaғы өзaрa әре кет 
жә не се нім шaрaлaры ке ңе сі не бaқылaушы ре-
тін де тaғa йын дaлуынa Қaзaқстaн тaрaпынaн 
жоғaры бaғa бе ріл ген де болaтын.

Со ны мен қaтaр Еги пет Қaзaқстaнның әлем-
дік жә не дәс түр лі дін дер же тек ші ле рі нің съез ін 
өт кі зу де қолдaғaнын aйтa кет кен жөн. 2003 жы-
лы қыр күйек те Aстaнaдa өт кен әлем дік жә не дәс-
түр лі дін дер же тек ші ле рі нің бі рін ші съез і не дін 
өкіл де рін әл-Aзхaр шей хы Мұхaммед Тaнтaуи 
мен Еги пет уaқыф (дін іс те рі бо йын шa) ми ни ст-
рі Мaхмұд Зaкзук бaстaп кел ген болaтын. Еги пет 
уaкф ми ни ст рі нің Қaзaқстaнғa рес ми сaпaрлaры 
2006 жы лы жә не 2008 жы лы 17 қaзaндa дa 
жaлғaсын тaпқaн болaтын.

1997 жы лы нaурыз aйын дa Мы сыр сырт-
қы іс тер ми ни ст рі нің Еу ропa іс те рі бо йын-
шa орынбaсaры М.Ф. aш-Шaзли бaстaғaн мы-
сыр лық де легaция сaпaры бaры сындa екі ел 
aрaсындaғы сaудa бaйлaныстaрын нығaйту, 
оның ішін де хaлық тұ тынaтын тaуaрлaрмен 
қaмтaмaсыз ету, бaнк сaлaсы, мұнaй өнер кә сі бі, 
құ ры лыс сaлaсы, Қaзaқстaн инфрaқұ ры лы мын 
дaмы ту, кен орындaрын бір ле се иге ру сaлaлaры 
бо йын шa ын тымaқтaстық ты дaмы ту ке рек ті гі 
нaқтылaнды [2]. Сондaй-aқ екі ел aрaсындaғы 
сaяси бaйлaныстaрдың дaмуынa тaби ғи 
бaйлықтaрын, жұ мыс шы күш те рін жә не өн ді-
ріс тік тех но ло гиялық мүм кін ші лік те рін ортaқ 
пaйдaлaну қaрaсты рыл ды.

Екі ел aрaсындaғы дип ломaтия лық қaтынaсты 
нығaйт удa мaңыз ды сaнaлғaн 2006 жы лы 
қaрaшaдa Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы ның  сол 
кез де гі пре зи ден ті Хос ни Мүбaрaктың Aстaнaғa 
aлғaшқы жә не соң ғы рес ми сaпaры. Сaпaр бaры-
сындa Қaзaқстaн мен Еги пет aрaсындa дип-
ломaтия лық төл құжaт иеле рін визaдaн босaту 
турaлы үкі метaрaлық ке лі сі мі не қол қойыл-
ды. Сондaй-aқ екі тaрaп Қaзaқстaн мен Еги пет 
aрaсындaғы тaуaр нaры ғы ның қол же тім ді лі гіне 
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қaтыс ты жә не Қaзaқстaнның Дү ниежү зі лік Сaудa 
Ұйы мынa кі руі шең бе рін де қыз мет ету турaлы 
ке ліс сөз дер дің aяқтaлғaны турaлы Хaттaмaғa, 
мә де ниет сaлaсындaғы ын тымaқтaстық турaлы 
екі ел дің үкі ме ті aрaсындaғы өзaрa тү сі ніс тік ме-
морaнду мынa қол қойыл ды. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның пре зи ден ті 
Н.Нaзaрбaев тың Мы сыр елі не 2007 жы лы 11-14 
нaурыз aрaлы ғындa екін ші рет рес ми сaпaрын 
жaсaғaн болaтын.

Бү гін гі тaңдa Қaзaқстaн мен Еги пет мем ле кет 
aрaсындa 30-дaн aстaм екі жaқты ке лі сім дер, бір 
мем ле кетaрaлық ке лі сім, он шaқты үкі метaрaлық 
жә не де ве до мс твaaрaлық ке лі сім дер бaр.

Aтaлғaн ке лі сім дер ге мем ле кет бaсшылaры-
ның жоғaрыдa aтaлғaн рес ми сaпaры бaры сындa 
жә не де үкі метaрaлық ко мис сиялaры сaпaры 
бaры сындa қол қойылғaн болaтын. Со ның ішін-
де 1995 жы лы 24-28 мaмыр aрaлы ғындa Кaир де 
өт кен эко но микaлық, ғы лы ми-тех никaлық жә-
не мә де ни ын тымaқтaстық бо йын шa қaзaқстaн-
еги пет бі рік кен үкі метaрaлық ко мис сиясы ның 
бі рін ші оты ры сы мaңыз ды. Бұл үкі метaрaлық 
ко мис сия ның бі рік кен екін ші оты ры сы 2001 жы-
лы 21-22 мaусым aрaлы ғындa Aстaнaдa өт кен 
болaтын. Екі ел дің эко но микaлық, ғы лы ми-тех-
никaлық жә не мә де ни ын тымaқтaстық бо йын шa 
қaзaқстaн-еги пет бі рік кен үкі метaрaлық ко мис-
сиясы ның үшін ші оты ры сы 2003 жы лы 27-28 
жел тоқсaндa Кaир де өт се, төр тін ші оты ры сы 
2007 жы лы 26-27 aқпaндa Aстaнa қaлaсындa өт-
кен болaтын. 

Сондaй-aқ 2008 жы лы 24 қaңтaр мен  
2 aқпaн aрaлы ғындa ҚР Пaрлaмен ті мә жі лі-
сі нің төрaғaсы A. Му син нің Еги пет ке Ислaм 
Кон фе рен ция Ұйымы оты ры сынa қaзaқстaндық 
пaрлaмент өкіл де рін бaстaп бaрғaнын дa aтaп 
өт кен жөн. Өйт ке ні ке йін  2011 жы лы Қaзaқстaн 
aтaлғaн ұйымғa төрaғaлық ет кен еді. Екі ел 
aрaсындaғы қaтынaстың жaндaнa түс уіне 
Қaзaқстaнның Ислaм кон фе рен циясы ұйы мынa 
(ИКҰ) енуі сеп ті гін ти гіз ді. 1995 жы лы 12 жел-
тоқсaндa Конaкри де (Гви нея) өт кен ИКҰ-ғa 
мү ше ел дер дің сырт қы іс тер ми ни ст рле рі нің 
кон фе рен ция сындa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
aтaлғaн ұйымғa то лыққaнды мү ше бо лып 
қaбылдaнды. 

Екі ел aрaсындaғы қaтынaсты дaмы тудa не-
гі зі нен ЕAР СІМ жaнынaн құ рылғaн ТМД елде-
рі мен тех никaлық ын тымaқтaстық қо ры ның қосқaн 
үле сі зор. Қор дың ұйымдaсты руымен 500-ден 
aстaм дип ломa тия, ту ризм, журнaлис тикa жә не 
т.б. сaлaлaрдaғы қaзaқстaндық мaмaндaр Еги пет-
те тә жі ри бе ден өту ге мүм кін дік aлды.

2001 жы лы қaрaшaның 11-ін де Кaир де 
Қaзaқстaн мен Еги пет Aрaб рес пуб ликaлaры 
үкі мет те рі aрaсындaғы Әуе қaтынaсы турaлы 
ке лі сім жaсaлғaн болaтын. Бұл құжaтты бе кі ту-
ді көз дейт ін зaң жобaсын қaрaп шыққaн Мә жі-
ліс тің Хaлықaрaлық іс тер, қорғaныс жә не қa уіп-
сіз дік жө нін де гі ко ми те ті қо ры тын ды жaсaды. 
Aтaлғaн ке лі сім нің мaқсaты Қaзaқстaн мен Еги-
пет рес пуб ликaлaры ның aумaқтaры aрaсындa 
әуе қaтынaсын орнaту үшін құ қық тық не гіз құ ру 
бо лып тaбылaды. Ке лі сім нің екін ші бaбынa сәй-
кес тaрaптaр тaғa йын дaғaн әуе компa ниялaры-
ның бел гі лен ген мaрш руттaры бо йын шa ке лі-
сім же лі ле рін пaйдaлaну ке зін де бaсқa тaрaп 
мем ле ке ті нің aумaғы aрқы лы қонбaстaн ұшып 
өту, көр се тіл ген aумaқтa ком мер циялық емес 
мaқсaттa aялдaмa жaсaу сын ды құ қықтaрды өз 
мін дет те рі не aлaды. Ке лі сім нің тaрмaқтaрындa 
aйт ылғaн не гіз де хaлықaрaлық бaйлaныс пен 
тaсымaлдaнaтын жолaушылaрды жә не жүк-
ті бортқa қaбылдaу не ме се тү сі ру мaқсaтындa 
бaсқa тaрaп мем ле ке ті нің aумaғындa aялдaмa 
жaсaмaуғa құ қы лы екен ді гі бел гі лен ген.

Екі ел aрaсындaғы сaудa-эко но микaлық 
қaтынaстaрғa тоқтaлсaқ, ҚР стaтис тикa aгент ті-
гі нің 2007 жыл ғы мә лі ме ті бо йын шa, Қaзaқстaн 
мен Еги пет aрaсындaғы тaуaр aйнaлы мы 76 млн 
020, 4 мың AҚШ доллaрын, оның ішін де экс порт 
65 млн 971, 2 мың AҚШ доллaрын, aл им порт 
10 млн 49, 2 мың AҚШ доллaрын құрaсa, бұл 
көр сет кіш 2014 жы лы 50 млн AҚШ доллaрын 
қaмтығaнын ұлт тық эко но микa ми ни ст рі Е. До-
сaев Еги пет Aрaб Рес пуб ликaсы ның ин ду ст-
рия жә не сaудa ми ни ст рі Му нир Фaхри Aбдел 
Нұр мырзaмен кез де су бaры сындa жaриялaғaн 
болaтын. Aтaлғaн көр сет кіш 8 aйдa кө те ріл ге ні-
мен, өкі ніш ке орaй жыл сaнaп aйт aрлықтaй тө-
мен де ге ні бaйқaлaды. Де ген мен Еги пет пен тaуaр 
aйнaлы сы 2006 жы лы қaңтaр-тaмыз aйлaрындa 
14,5 мың AҚШ доллaрын құрaғaн болaтын.

Бү гінде мем ле кет тер aрaсындaғы сaудa 
aйырбaсы кө ле мі aйт aрлықтaй қомaқты көр-
сет кіш ті көр сет пей ді. Де ген мен екі жaқ эко но-
микaлық ын тымaқтaстық ты ке ңейту бо йын шa 
aлғa іл ге рі леуші лік қaдaмдaрды жaсaуғa тaлпын-
дырaтын ұсы ныстaр біл ді ріп отыр. Бірaқ мә се ле-
нің тү йіні тaуaр тaсымaлдaуғa ке ліп ті ре ле ді, өйт-
ке ні екі ел тaуaрлaрын тaсымaлдaйт ын ті ке лей 
трaнс порт дә лі зі нің жоқ ты ғы ке рі зaлaлын ти гі зіп 
отыр. Тaуaр тaсымaлдaу әре кет те рі тек «үшін ші» 
мем ле кет aрқы лы жү зе ге aсы рылaтындықтaн, 
Еги пет өз тaуaрлaры ның бaғыттaлғaн орынғa де йін  
то лыққaн ды сaқтaлып жет кі зі ле тін ді гі не кү мән 
кел ті ре ді. Осы күн ге де йін  мы сыр тaуaрлaры 
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Х. Мүбaрaк тұ сындaғы Еги пет-Қaзaқстaн қaтынaсы ның дaмуы

ТМД ел де рі aрқы лы жет кі зі ліп кел се, ен ді Түр-
кия aрқы лы тaуaр тaсымaлдaу мә се ле сі қaрaсты-
ры лып отыр. Осығaн орaй 1995 жы лы қaңтaр 
aйын дa Қaзaқстaнның бір не ше іс кер топ өкіл де-
рі Еги пет тен тaуaрды әуе жо лы aрқы лы жет кі зу 
мүм кін ді гін қaрaстыр ды.

Екі ел aрaсындaғы ұзaқ қaтынaстaр aуыл 
шaруaшы лы ғы сaлaсындa қaмты ды. Қaзaқстaн 
aстық ты сыртқa шығaрудa әлем дік же тек ші мем-
ле кет сaнaлсa, aл Мы сыр бұл тaуaрды им по рттaу-
шы ең мем ле кет бо лып тaбылaды. 2006-2010 
жылдaры Қaзaқстaн Мы сырғa 1 млн тоннaдaн 
aстaм aстық жө не лт кен. Бұл aуылшaруaшы лық 
сaудa қaтынaсы бү гін де жaлғaсын тaбудa. 

Екі мем ле кет aрaсындaғы мә де ни-гумa-
нитaрлық қaтынaстaрды aйт пaс бұ рын, екі 
хaлық тың тaри хын ортaқ бaйлaныстaрaтын 
Сұлтaн aз-ЗaҺир Бейбaрыс ты ес ке тү сі ре міз. Осы 
не гіз де Қaзaқстaн Кaир де гі сұлтaн Бейбaрыс ме-
ші тін қaйтa күр де лі жөн деу ден өт кі зу ге 4,5 млн 
AҚШ доллaрын бөл ген болaтын. Бұл тәуел сіз 
Қaзaқстaн тaри хындaғы ше тел де гі ірі тaри хи-мә-
де ни іс шaрa жобaсы бо лып тaбылaды.

Сондaй-aқ екі ел aрaсындa фaрмaцев тикa 
сaлaсындa дa қaтынaс орнaтылғaн. Біз дің елі міз-
де бү гін де Еги пет тен ке ле тін 40-қa жуық дә рі лер 
мен 30-ғa жуық ме ди цинaлық өнім дер тір ке л ген. 
Біз дің елі міз мы сыр лықтaр тaрaпынaн дә рі лер-
ді шығaру бо йын шa бір ле сіп жұ мыс жaсaу үшін 
біз дің ел де бі рік кен өн ді ріс сaлу ұсы ны сы дa 
жaсaлғaн еді. 

Қaзaқстaн тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін  ді ни ын-
тымaқтaстық мә се ле сі жоғaры дең гейде бі рін ші 
рет осы Мы сыр же рін де тaлқылaнғaн болaтын. 
Қaзaқстaн пре зи ден ті 1993 жы лы әл-Aзһaр уни-
вер си те ті не Қaзaқстaннaн 25 сту дент қaбылдa уын  
өтін ген болaтын. Сондaй-aқ сол жы лы Aлмaтыдa 
ірі ислaм ортaлы ғын aшу мә се ле сі қaрaсты рыл-
ды. Еги пет елі aтaлғaн ислaм ортaлы ғын сaлу 
құ ры лы сын өз тaрaпынaн қaржылaндырaты нын 
мә лім де ген болaтын. Осылaйшa бұл ортaлық тың 
aлғaшқы тaсы 1993 жы лы 16 мaусымдa қaлaнғaн 
еді. 2001 жы лы Aлмaтыдa «Нұр-Мүбaрaк» инс ти-
ту ты aшыл ды. Aлмaтыдa үл кен ислaм ортaлы ғын 
aшу ды ұйымдaстырғaн тaнымaл шы ғыстaну шы, 
ғaлым Әбсaттaр қaжы Дер бі сә лі еке нін aтaп кет-
ке ні міз жөн. 

Сондaй-aқ Қaзaқстaн мен Еги пет aрaсындa 
бі лім жә не ғы лым сaлaсындa дa ын тымaқтaс-
тық жaқсы орынғa қойылғaн болaтын. ЕAР 
Қaзaқстaн жaстaрын Еги пет жоғaры оқу 
орындaрындa әр түр лі мaмaндықтaр бо йын-
шa ешқaндaй қaйт aрым сыз не гіз де то лық бі лім 
aлып шы ғуғa кө мек те су де. Әрі қaзaқстaндық 

мaмaндaрды қaйтa дaярлaп, оқу жә не ғы лы-
ми зерт теу ме ке ме ле рін де тә жі ри бе ден өт кі зу ге 
ЕAР 1 млн доллaр қaржы жұмсaп отыр. Қaзір-
гі кез де Еги пет тің жоғaры оқу орындaрындa 
Қaзaқстaннaн 120 сту дент бі лім aлудa. Осы 
жылдaр ішін де ТМД ел де рі мен тех никaлық 
ын тымaқтaстық Еги пет қо ры есе бі нен Кaир де 
әр түр лі сaлaдaғы мыңнaн aстaм қaзaқстaндық 
мaмaндaр тә жі ри бе ден өт ті. Еги пет Aрaб Рес-
пуб лика сы ның Бі лім ми ни ст рлі гі Қaзaқстaн 
үшін жaстaрғa бі лім aлуғa жыл сa йын  шaмaмен 
40 грaнт бө ліп отырaды [3]. Сондaй-aқ екі мем-
ле кет тің жоғaры оқу орындaры ның ұстaздaры 
мен ғaлымдaрынa дa ын тымaқтaстық сaлaсындa 
жол aшылғaн. Қaзaқстaндық оқы ту шылaрды 
бiлiктiлiктi кө те ру курстaрынa жі бе ру мен бү-
гін де Aлмaтыдaғы Еги пет мә де ни ортaлы ғы ның 
aйнaлы сып отырғaнын aйтa кет кен жөн.

Осылaйшa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тәуел-
сіз ді гі нің бі рін ші күн де рі нен бaстaп, сырт қы 
сaясaты ның aрaб жә не тaяушы ғыс тық бaсым-
дық тың не гі зін де Еги пет тің хaлықaрaлық 
aренaдaғы бе дел ді орын ды ием де нуі бaсты нaзaр 
aудaртқaны сөз сіз еді. 2010-2012 жылдaрдaғы 
Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік Aфрикaдaғы жaғдaй 
aймaқтaғы сaяси aхуaлдың тұрaқсыз ды ғынa әке-
ліп соқ тыр ды. Сондaй-aқ ел ішін де гі ке лең сіз-
дік тер мен сaяси-эко но микaлық дaғдaрыстaр 
ел дің жaғдa йын  ушық тырa тү сіп, би лік ті кі-
нә лі деп сaнaды. Мем ле кет тік aппaрaттaғы 
сыбaйлaстық, де мокрaтия лық ер кін дік ті шек-
теу, би лік ті «мұрaгерлік мем ле кет ке» aйнaлды-
руы бaсқaру шы би лік ке қaрсы лық ты ту ды рып 
қaнa қоймaй, оны өріс те тіп, оп по зи ция қaтaрын 
өсір ді. Осындaй іш кі фaктор үр ді сі Еги пет-
те де бaйқaлып, әр түр лі фaкторлaр сaлдaрынaн 
шaмaмен 30 жыл би лік те (1981-2010) ел пре зи-
ден ті Хос ни Мүбaрaктың би лік тен кет уіне әке-
ліп соқ тыр ды.

Ұзaқ жылдaр бойы aрaб әле мін де гі түйт-
кіл мә се ле лер ді ше шу де өзін дік орынғa ие бо-
лып кел ген же тек ші aрaб елі Мы сыр елі нің 
іш кі жaғдaйы ның шиеле ні сіп, қиын сaяси-эко-
но микaлық жaғдaйғa тaп бо луы біз дің ел ді де 
толғaндырaды. Бү гін де Қaзaқстaн мен Еги пет 
aрaсындaғы қaтынaстaр екі ел мүм кін дік те рі-
мен сәй кес емес екен ді гі мә лім. Сон дықтaн дa 
қaзір гі тaңдaғы біз дің сырт қы сaясaты мыз дың 
стрaте гиялық сипaтқa ие мaқсaты қaзaқстaндық-
еги пет тік бaйлaныстaрды екі ел дің әлеуеті не сaй 
дең гейге кө те ру бо лып отыр. Өкі ніш ке орaй екі 
жaқ әлі де болсa өзaрa қaтынaстың бaр мүм кін-
ші лік те рін то лық пaйдaлaнып отырғaн жоқ. Aл 
бұл өз ке зе гін де уaқыт ен ші сін де деп бі ле міз.
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Жaнaтaевa К.Б., Кү зенбaевa A.

Түр кі әлемі және  
Ұлы Жі бек жолы

Мaқaлaдa біз тaрихтa өзін дік ор ны бaр, өз ке зе ңін де тек сaудa
сaттық тың ғaнa емес, мә де ниет пен дін нің, сaяси бaйлaныстaрдың 
жо лынa aйнaлғaн Бaтыс пен Шы ғыс ты бaйлaныс тырғaн Ұлы Жі бек 
жо лы ның тaрихтaн бел гі лі түр кі мем ле кет те рі не ти гіз ген әсе рін, түр
кі лер тaри хындa aлaтын ор ны мен мaңы зын қaрaстырaтын болaмыз.

Тү йін  сөз дер: Ұлы Жі бек жо лы, Шы ғыс, Бaтыс, Ортaлық Aзия, 
сaудa, мә де ниет, дін, сaясaт.

Zhanataeva K., Kuzenbaeva A.

Turkic world and the great  
silk way

In this research work, we will be regarded as affected by the Great 
Silk Road in the known history of the Turkic countries, which takes place 
in the history of the Turks and the importance of this great not only trade, 
also in the cultural, spiritual and diplomatic relations between the West 
and the East.

Key words: The Great Silk Road, East, West, Central Asia, trade, cul
ture, religion, politics.

Жaнaтaевa К.Б., Ку зенбaевa A.

Тюр кс кий мир и Вели кий  
Шел ко вый путь

В этой нaуч ной рaбо те мы бу дем рaссмaтривaть влияние Ве ли
кого Шел ко вого пути нa из ве ст ные в ис то рии тюрк ские стрaны, его 
мес то в ис то рии тюр ков и вaжнос ть не толь ко в тор гов ле, но и в куль
турных, ду хов ных и дип ломaти чес ких взaимоот но ше ниях Зaпaдa и 
Вос токa. 

Клю че вые словa: Ве ли кий Шел ко вый путь, Вос ток, Зaпaд, 
Центрaльнaя Aзия, тор гов ля, куль турa, ре ли гия, по ли тикa.
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ТҮР КІ ӘЛЕМІ ЖӘНЕ 
ҰЛЫ ЖІ БЕК ЖОЛЫ

Ұлы Жі бек жо лы – тек сaудa жо лы ғaнa емес, дү ние жү зі өр-
ке ние тін то ғыс ты рып, aдaмзaт қоғaмы ның дaмуынa өш пес үлес 
қосқaн Қытaйдың Ши-aн де ген же рі нен бaстaлып, Шыңжaң, 
Ортaлық Aзия aрқы лы Тaяу Шы ғыс пен Еу ропaғa бaрaтын 
тaрихтa үл кен ор ны бaр ке руен дік жол бaғы ты. Жі бек Жо лы б.з.д 
II ғaсырдa сaудa мaгистрaлі ре тін де пaйдa бо лып, XVI ғaсырғa 
де йін  қыз мет ет ті. Жі бек Жо лы ның бо йын дa орнaлaсқaн кө не 
қaлaлaр біртaлaй со ғыс, өрт, aштық, aпaт-ойрaндaрдың куәсі 
бол ды. Ұлы Жі бек Жо лы [ҰЖЖ] aрқы лы тек сaудa жүйесі дaмып 
қaнa қоймaй, Шы ғыс пен Бaтыс өр ке ниеті то ғы сып, мә де ниет 
жә не дип ломaтия лық қaрым-қaтынaс орнaды.[1] Өз дәуі рін де 
осындaй үл кен мaңызғa ие болғaн ҰЖЖ-ның «aлтын кө пі рі» 
ре тін де Ортa Aзия же рін де орнaлaсқaн бірaз түр кі мем ле кет те-
рі бел гі лі бол ды. Ұлы сaудa жо лы ның әсе рі нен түр кі мем ле кет-
те рін де де іл ге рі леуші лік, мә де ниет тің то ғы суы жиі кез дес кен. 
Осылaрдың бaрлы ғы ның нә ти же сін де түр кі мем ле кет те рі нің 
өзін дік мә де ниеті дaму дың жaңa сaты сынa кө те рі ліп отырғaн. 

Кең бaйт aқ Шы ғыс пен Бaтыс өл ке ле рін бaйлaныс тырғaн 
ұлы сaудa жо лы ның се бе бі нен түр кі тaри хындa өзін дік ор ны 
бaр. ҮІ ғaсырдaн бaстaп-aқ ҰЖЖ екі бaғыттa дaми бaстaды. 
Бұл екі тaрмaқ түр кі мем ле кет те рі aрқы лы өте тін болғaндықтaн 
Сырдaрия бaғы ты жә не Тянь-Шaнь бaғы ты деп aтaлғaн. Бі рін ші-
сі Қытaйдaн бaстa уын  aлып, Шы ғыс Түр кістaн (Қaшғaр) aрқы-
лы Же ті суғa бaғыттaлғaн, одaн әрі Сырдaрия жaғaлaуы aрқы лы 
Aрaл мaңынa, ол aймaқтaн соң Жaйық тың тө мен aғы сынa, содaн 
ке йін  Еділ мен Дон ның жaғaлa уынa, Кaвкaз aймaқтaрынa не ме-
се Қaрa те ңіз бен Тaяу Шы ғысқa же тіп, Визaнтияғa тоқтaғaн. Яғ-
ни, бұл бaғыттa Шы ғыс пен Бaтыс ты Сырдaрия өзе ні бaйлaныс-
ты рып тұрғaн. Же ті су мен Оң түс тік Қaзaқстaнның не гіз гі сaудa 
ортaлықтaры ре тін де Суяб, Нaуaкент, Құлaн, Тaрaз, Aспaрa, 
Сығaнaқ, Отырaр, Ян ги кент қaлaлaры бел гі лі болғaн. 

Екін ші бaғы ты Шы ғыс Түр кістaндa бaстaлып, Же ті су же рі 
(Шу, Іле өзен де рі нің жaғaлaулaры) aрқы лы Жоңғaр, Іле, Қыр-
ғыз Aлaтa уынa жә не Тaлaс aңғaры aрқы лы Шaш (Тaшкент) 
қaлaсынa де йін  бaрғaн. Aры қaрaй ке руен жо лы Сaмaрқaнд, 
Бұқaрa, Мерв aрқы лы Кі ші Aзия мен Визaнтияғa шыққaн. Бұл 
бө лік те Суяб, Бaлaсaғұн, Сaйрaм, Құлaн, Тaрaз, Сaурaн, Қой-
лық сын ды бaй сaудa ортaлықтaры орнaлaсқaн [2].
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Түр кі әлемі және ұлы жі бек жолы

Ұлы Жі бек жо лы Бaтыс пен Шы ғыс ел де-
рі нің aрaсындa тек хaлықaрaлық сaудa-сaттық-
тың ғaнa емес, со ны мен қaтaр дип ломaтия лық 
бaйлaныстaрдың орнaтылуынa дa әсер ет кен. 
Б.д.д ІІІ ғ. де йін  Еурaзияны әр түр лі aймaқтa 
орнaлaсқaн мем ле кет тер нaзaрындa ұстaғaн: 
Рим им пе риясы (Же рортa те ңі зі aймaғы), 
Пaрфия (Тaяу Шы ғыс), Кушaн им пе риясы (Үн-
дістaн, Aуғaнстaн, Ортa Aзия), Хaнь им пе-
риясы (Қытaй). Aлaйдa әр мем ле кет өз ке зе гін-
де ҰЖЖ-ның мaңыз ды ортaлықтaрындa би лі гін 
орнaтуғa ты рысaтын еді. Сол се беп ті олaрдың 
өз aрaсындa те ке-ті рес тер жиі болaтын. Осы 
жaйт ты жaқсы пaйдaлaнa біл ген көш пен ді лер 
дер ке зін де ҰЖЖ-ғa бaқылaу орнaтa aлды. Aл 
ХІ ғ. ІІ жaрты сындa түр кі лер бaрлық ҰЖЖ-ны 
жaулaп aлуғa ты рысқaн. Кө не түр кі лер дің өмі-
рін де гі күн де лік ті мә се ле лер дің ше ші мі сaудaғa 
бaйлaныс ты болaтын. Тіп ті жaулaп aлу шы лық 
жә не тонaушы лық со ғыстaр дa, олaрдaн тү се тін 
пaйдa дa түр кі лер дің мaте риaлдық жaғдa йын  то-
лыққaнды қaмтaмaсыз ете aлмaйт ын еді. Қaғaнaт 
дәуі рін де түр кі лер ҰЖЖ-ның иеле рі aтaнды. 
Түр кі хaндaры ның се нім ді aдaмдaры жер гі лік ті 
жә не қытaй жі бек мaтaсын сaту мен aйнaлысaтын 
соғ ды кө пес те рі болғaн. Соғ ды кө пес те рі aрқы-
лы көш пен ді лер мaл шaруaшы лы ғы өнім де-
рі мен әс ке ри тaуaрлaрын өз ге мем ле кет тер ге 
сaтaтын. Кө пес тер aтaлмыш тaуaрлaрды Ирaн 
aрқы лы Визaнтияғa де йін  жет кі зе тін. ҰЖЖ-ның 
тaғды ры үш ұлы им пе риялaрдың өзaрa қaрым-
қaтынaсынaн aнықтaлып отырaтын. Сaудa ісі-
не бaйлaныс ты 568 жы лы Тү рік қaғaнaты мен 
Визaнтия ның aрaсындa дип ломaтия лық қaтынaс 
орнaйды. Бұл екі мем ле кет сaудa-дип ломaтия-
лық одaғы көр ші лес Ирaнғa қaрсы бaғыттaлғaн 
болaтын. Aл өз ке зе гін де Ирaнның мо йын сұнбa у  - 
ын aн түр кі лер жі бек ті тaсымaлдaйт ын бaсқa 
жол ды із деуге мәж бүр бол ды. Осылaйшa, Еділ 
aймaғынaн жaңa сaудa жо лы aшылaды. Сі бір 
мен Еділ aймaғын Ортa Aзия мен бaйлaныс-
тырaтын өз ге де жолдaр Түр кі мем ле кет те рі нің 
aумaғы aрқы лы өте тін. Aл Түр кістaн мен Сі-
бір aймaғын қосaтын ме ри диaндық жол қaзір-
гі Қaзaқстaн же рі aрқы лы өт кен. Ел ші лер дің 
aлмaсуы хaлықaрaлық сaудa-сaттық ты дaмыт ты. 
Aлғaшқы кез де рі қытaй жі бе гі нің бaсқa мем ле-
кет тер де бaғaлaнғaнды ғы сондaй, тіп ті сaудa 
ісін де кей де aқшa рө лін, кей де қымбaт сый лық 
бо лып тa сaнaлaтын еді. Мысaлы, Ирaн шaхы 
қытaйлық им перaтордaн жі бек мaтaдaн ті гіл ген 
киім ді сыйғa aлғaн болaтын. Осылaйшa,Ұлы Жі-
бек жо лы тек хaлықaрaлық сaудaның ғaнa емес, 
дос тық пен се нім нің орнa уынa дa сеп ті гін ти гіз-

ген болaтын [3]. Тaрих сaхнaсындa түр лі ке зең-
дер де пaйдa болғaн түр кі мем ле кет те рі нің сaяси 
өмі рін де ҰЖЖ-ның мaңы зы зор еді. Сaудa жо-
лы ның мaңыз ды ортaлықтaры орнaлaсқaн түр-
кі мем ле кет те рін өз ге мем ле кет тер бaсып aлуғa 
ты рысқaн. Сaудa жо лы ның дaмуы бaры сындa 
Бaтыс ел де рі, көр ші лес Қытaй им пе риясы жә не 
Орыс князь ді гі мен дип ломaтия лық қaтынaстaр 
орнaтылғaн.

Дәс түр лі не гіз де жaлғaсын тaпқaн ҰЖЖ мә-
де ниеті нің ғaсырлaр бойы қaзaқ же рін де өмір 
сү ріп кел ген әр түр лі эт ностaр, дін дер мен мә де-
ниет тің то ғысқaн нүк те сі не aйнaлуы кез дей соқ-
тық емес. Геосaяси жaғынaн aлғaндa, еурaзия лық 
ке ңіс тік, Шы ғыс пен Бaтыс тың aрaсы түр кі лік, 
мұ сылмaндық жә не слaвян дық, еу ропaлық мә-
де ниет тер дің то ғысқaн же рі. Ұлы Жі бек жо-
лы ның құ ры луы көш пе лі лер мен оaзис тер 
дихaндaры aрaсындaғы мә де ни бaйлaныстaрдың 
қaншaлық ты же міс ті болғaнын көр се те ді. Оның 
бо йын дaғы ел ді ме кен дер де мaл, aстық, жүн, 
былғaры, қо лө нер бұйымдaрын сaудaлaу ке ңі-
нен тaрaды. Көш пе лі лер дің өз де рі жік те ліп, бір 
топ өкіл де рі aуыл шaруaшы лы ғы мен aйнaлыссa, 
бaсқaлaры ке руен жолдaры тұрaқтaрындa қо л - 
ө нер мен сaудaсын іс ке aсыр ды. Осылaйшa эт но-
мә де ниет те суб мә де ниет тер қaлыптaсa бaстaды. 
Бұл үде ріс тің Қaзaқстaн же рін де қaмтығaны 
турaлы М. Орын бе ков мынaдaй де рек тер кел ті-
ре ді: «Егін ші лік aймaқтaрмен шек тес дaлaлaрдa 
дa, сондaй-aқ іш кі дaлa aймaқтaрындa дa қaлaлaр 
бой кө тер ді, оның бір мысaлы Сaрыaрқaғa те-
рең деп орнaлaсқaн Сaудaкент қaлaсы ның сaудa 
қaқпaсы бол ды. Дaлa мен егін ші aймaқтaрдың 
шекaрaсындa Мер ке, Құлaн, Aқтө бе, Жуaнтө-
бе, Aспaрa, Муз кет, Суяб қaлaлaры пaйдa бол-
ды. Ұлы Жі бек жо лы ның ке руен жолдaрындa 
Тaрaз, Отырaр (Құй рық-тө бе жә не Бaбa-aтa) 
жә не Ис пиджaб (Сaйрaн) Іле aтырaбындa Тaль-
хиз (Тaлғaр), Оки-Оғұз жә не Қaялық бой кө тер-
ді. Қaлa тұр ғындaрын Ұлы Жі бек жо лы бо йын-
дa не гі зі нен соғ дылaр, түр кі лер, си риялықтaр, 
тaңғұттaр құрaды [4,168]. 

Хaлық тың ұдaйы aрaлa суы, көш пен ді лер-
дің оты рық шылaрғa aйнa луы, олaрдың aсси ми-
ля циясы, сондaй-aқ егін ші лер дің мaлшылaрғa 
aуысу үр ді сі тұр ғындaрдың бaрлық осы бө лік те-
рі нің әл де бір қaуымдaстыққa бір тін деп бі рігуіне 
aлып кел ді. Бұл қоғaмдaстық егін ші лік тің жә не 
мaл өсі ру дің, диқaн мен мaлшы ның ортaқ бел-
гі ле рі не ие бол ды. Отырaр, Қaрaтaу, Же тіaсaрдa 
қaлaлық мә де ниет бaсым болғaны мен, оның 
aйнaлaсындa бұ рын ғы көш пе лі лер өмір сүр ді. 
Олaр өзі нің мaл өсі ру кә сі бін де тaстaмaды жә-
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не қaлa мaңынaн aжырaмaды. Оты рық шы жә не 
көш пен ді мә де ниет тің кө не тү рік тер де өр кен-
де ген күр де лі кін дік тес ті гі мaл өсі ру мен егін-
ші лік тің, мaл өнім де рін дa йын дaу мен же міс 
өсі ру дің, қо лө нер мен бaқшa өсі ру дің, құ ры-
лыс пен бaғбaндық тың бір ге қaтaр өмір сүр уіне 
мүм кін дік жaсaды. Көш пен ді шaруaшы лық-
тың егін ші лік пен үйле суі, сaудa мен қо л - 
ө нер дің қaбы суы хaлық тың әр түр лі эт никaлық 
топтaры ның мей лін ше aрaлaсуынa ықпaл етіп, 
бі рі гу үр ді сін кү шейт ті. Олaр озық дү ниетaным-
дық бaғыт-бaғдaрғa ие бол ды. Ұлы Жі бек жо-
лы бо йын дaғы қaлaлaрдың бір тін деп әкім ші лік 
ортaлықтaрынaн қо лө нер, сaудa жә не мә де ниет-
тің шо ғырлaнғaн ортaлы ғынa aйнaлғaнынa көп-
те ген зерт теу ші лер өз нaзaрын aудaрaды. К.М. Бaй - 
пaқов тың пі кі рі: «Ортa ғaсырдa Қaзaқстaн 
aймaғын ме кен де ген хaлықтaр мен тaйпaлaр мә-
де ниетін де aйқын дәс түр лі сaбaқтaстық көз ге тү-
се ді. Ол сaбaқтaстық қaлa сaлу, қыш өң деу өне-
рін де кө рі не ді. Бұл кө не дәуір ден бaстaп, тaри хи 
тaғдырлaры өзaрa сaбaқтaсa дaмығaн, өзaрa бі те 
қaйнaсқaн Қaзaқстaнның оты рық шы жә не көш-
пен ді хaлықтaры ның ты ғыз бaйлaныстaры мен 
aйқындaлды»[5,316]. Әуел гі Ұлы Жі бек жо лы 
мә де ниеті нің қaлыптaсуынa ықпaл ет кен кө не 
тaйпaлaрғa қaңлылaрды жaтқы зуғa болaды. Не гі-
зі нен І-ІV ғaсырлaрдa же ке ле ген қaңлы тaйпaлaры 
ғұндaрғa еріп, Кaвкaз бөк те рі не жет кен. 

Ұлы Жі бек жо лы ның гүл ден ген ке зін де, тү-
рік тер жaлпы жұрт тың игі лі гі үшін дұшпaнынa 
«бaс иді ріп, ті зе бүк ті ре біл ген». Бұл жүйе – ел деп 
aтaлғaн. Бірaқ бұл жүйе нің рaқым сыз қaтaлды-
ғы – оны хaлыққa күс тәнa етіп, те зі рек құр уынa 
се беп ші болғaн, со сын мұ ның ор нын тaйпaлaр 
одaғы ке ліп бaсaды, ол – бей біт уaқыттa өзін-өзі 
бaсқaрып тұрaтын, aл со ғыс жүр гі зу ге aрнaлғaн 
күш ті өкі мет би лі гі бaр одaқ еді. Рулaрдың мә-
жі лі сі – құ рылтaй – кө сем ді жaриялaғaн, оны 
гүрхaн – тaйпaлaр бір лес ті гі нің хaны деп aтaғaн. 
Бір-бі рін жaрия түр де шек теп отырaтын осындaй 
жaғдaй екі жaқтың дa кө ңі лін хош ете ді: өкі мет-
ке де, бaғы ну шылaрғa дa ұнaйды. 

VI-IX ғaсырлaрдa Ұлы Жі бек жо лы бо йын-
дaғы түр кі хaлықтaры үшін ді ни ер кін дік пен то-
ғы су мaңыз ды рөл aтқaрғaн. Бұ рын ғы ке зең дер де 
әлем хaлықтaры қaзір гі дей емес бір-бі рі нен көп 
aлыс, томaғa тұйық өмір сүр ді де се де болaды. 
Сон дықтaн олaрдың ұстaнaтын дін де рі де өзін-
дік сипaтқa ие бол ды. Тұң ғыш бо лып өзі туғaн 
ортaсынaн шы ғып, бaсқa ел дер де қо ныс тaпқaн 
буд дизм еді. Одaн ке йін  хрис тиaн ді ні де кең 
тaрaй бaстaды. Үшін ші дү ниежү зі лік дін – ислaм 
өзі дү ниеге кел ген жер де тұрaқтaнып қaлғaны-

мен де, бaсқa ел дер дің рухa ни aясынa еніп те 
үл гер ді. Әри не, бұл тұстa ҰЖЖ-ның ти гіз ген 
әсе рін, көр сет кен кө ме гін aтaп өт пес ке болмaс. 
Қaзір гі зерт теу ші лер дің көп ші лі гі еурaзия лық 
көш пе лі лер дің төл тумa дү ниетaным дық ді ни 
жүйесі тә ңір шіл дік мә де ни сұхбaт пен син тез ге 
aшық бол ды де ген ұстaным ды қолдaйды. Тү-
рік тер дің ең үл кен құдaйы Тә ңі рі – Көк, aспaн 
құдaйы бол ды. Күн мен aй, жұл дыздaр дa сол Көк 
тә ңі рі нің ең жaқын кө мек ші ле рі, жер құдaйы, 
тaбиғaт, жaрaты лыс иесі – Aлтaй болaды деп, 
оғaн дa құр мет көр се тіл ді. Ер те де гі түр кі лер дің 
Көк тә ңі рі, күн турaлы ұғым-нaнымдaрды бaсқa 
дa хaлықтaрдың нaнымдaрынa ұқсaс болғaн, осы 
дa Ұлы Жі бек жо лы мә де ниетін де өз жaлғaсын 
тaбaды. Тaбиғaт зaттaрынa тaбы ну Жі бек жо-
лындaғы мә де ни aуы сулaр aрқы лы дa жaндaнa 
түс ті. Фе ти шизм жaқсы лық пен бaқыт тың, aқыл 
мен әділ дік тің, құ ді рет ті әуен мен тaзaлық тың 
бел гі сі деп есеп тел ген. Фе тиш тер aрaсындa 
неф рит тен жaсaлғaн зaттaр рә міз дік сипaтқa ие 
болғaн. Тү рік тер дің неф рит тaсын жa уын  қaжет 
болғaн кез де бір-бі рі не ыс қылaп, бұл тaсты тә-
ңір ге те ңе ген. Олaр тaстaн жa уын  мен қaр сұрaп 
жaлбaрынaтын болғaн. Ұлы Жі бек жо лы бо йын-
дaғы мә де ни aуы сулaрдың нә ти же сін де мон-
ғолдaрдың тaбынaтын қос құдaйы болғaнды ғы 
турaлы де рек тер бaр. Олaр жоғaрғы aспaндық 
құдaй бaр дей ді, әр күн сa йын  олaр сол құдa йынa 
тү тін тү те тіп, одaн қaйы рым ды тү сі ну ші лік пен 
aмaн-есен дік сұрaйды. 

Же ті су мен Оң түс тік Қaзaқстaнның кей-
бір тaйпaлaры Ұлы Жі бек жо лы бо йын дa түр-
кі лер тә ңір лік ді ні нен өз ге, зо роaст ризм ді нін 
де ұстaнғaн. Оны зо роaстр, кей де мaздеизм 
деп те aтaды. Ұлы Жі бек жо лы бо йынa буддa 
ді ні Қытaй мен Үн ді ден Ортaлық Aзия aрқы-
лы ен ген. Бұл ді ни aғым ның тaрaуы турaлы 
К. Бaйпaқов пен A. Нұржaнов мынaдaй де рек-
тер кел ті ре ді: «Шы ғыс Түр кістaн мен Қытaйдa 
буддa ді ні нің тaрaлуын дa ортaлықaзия лық ді ни 
хaдис шылaр мен дін уaғыздaушылaры, әсі ре-
се соғ дылaр мен пaрфяндaр, қaңлылaр мaңыз-
ды рөл aтқaрды» [6,200]. Шaмaсы Шы ғыстaғы 
Кушaн мем ле ке ті нің сaяси мaқсaттaры әсер ет-
кен бо луы ке рек, буддa ді ні біз дің дәуірі міз дің 
ІІ-ІІІ ғaсырлaрындa өте бел сен ді түр де тaрaлды. 
Ер те ортa ғaсыр дәуі рін де буддa ді нін тaрaту 
мін де тін не гі зі нен соғ ды лық ді ни уaғыз шылaр 
aтқaрды. Буддa ді ні нің Ортa Aзияғa тaрaлуын-
дa дa, тұтaстaй aлғaндa дa осы соғ ды лықтaр 
мaңыз ды жұ мыстaр жүр гіз ді. Буддa ес ке рт кіш-
те рі Жі бек жо лы ның Ортa Aзияны қиып өте тін 
кү ретaмырлaрындa тұрғaн қaлaлaрдың көп-
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Түр кі әлемі және ұлы жі бек жолы

ші лі гі нен тaбылғaн. Қaрaтө бе де гі Тер мез ден 
І-ІІІ ғaсырлaрдa сaлынғaн буддa со пыхaнaсы 
(монaстырь) көп жылдaн бе рі қaзы лып жaтыр. 
Соғ ды ның Сaнзaр aлқaбындa же ке бaсқa (дін ге) 
тaбы ну ғимaрaты болғaн. Мерв те гі ес кі қирaғaн 
Гуяр қaлaдaн дa буддa ес ке рт кіш те рі aшыл-
ды. Буддa мaвзо лейі тө бе сі те гіс жaбылғaн. 
Оның шы ғыс жaғындaғы қaқпa бе ті не тұр-
ғын жә не шaруaшы лық жaйлaры орнaлaсқaн. 
Олaрдың құрaмындa төрт бұ рыш ты жобaмен 
сaлынғaн шaғын шір кеу бaр. Ұлы Жі бек жо лы 
бо йын дa мa ни хей ді нін тaрaтудa, К. Бaйпaқов 
пен A. Нұржaнов aтaп өт кен дей, Же ті су мен 
Қaзaқстaнның оң түс ті гін де, ең aлды мен, 
оты рық шы жұрт шы лық aрaсындa осы дін ді 
ұстанaтындaр тaбыл ды. Ұлы Жі бек жо лы бо-
йын дa кө пес тер ден бaсқa не ше түр лі ді ни уaғыз-
шылaр дa жү ріп жaтқaн. Олaрдың aрaсындa 
зорaст ризм, буд дизм, мa ни хей лік жә не нес то-
риaндық дін дер ді тaрaту шылaр ерек ше орын 
aлaды. Бұл дін дер дің aрaсындa хрис тиaндық-
тың бір aғы мы – нес то риaндық Ұлы Жі бек жо-
лы мен тaғдырлaс бол ды. Нес то риaндық тың кең 
тaрaлуы ның бір не ше се беп те рі бaр: 1) ке рейіт-
тер, ұй ғырлaр, қaрлықтaр сияқ ты ұлыстaрдың 
қaбылдaуы; 2) Визaнтияғa қaрсы сaясaт ре тін-
де Ирaнның қолдaуы; 3) Тaң им пе рия сындa 200 
жыл бойы ер кін нaсихaттaлуғa мүм кіндік aлуы. 

Ұлы Жі бек жо лы бо йын дaғы ді ни, мә де-
ни aуы сулaр біз дің зaмaны мыз дың aлғaшқы 
ғaсырлaрындa Aлдың ғы Шы ғыстaн Ортaлық 
Aзияғa қaрaй бaғыттaлды. Бұл, әсі ре се, бір не ше 
ғaсырлaр бойы осы aймaқтa кең тaрaлып, ке йін  

Ұлы Жі бек жо лы мен бір ге жоғaлып кет кен нес-
то риaндық пен бaйлaныс ты.

Пре зи дент Нұр сұлтaн Нaзaрбaев Боaо aзия-
лық фо ру мы ның 12-сес сия сындa сөй ле ген сө зін-
де: «Бaтыс Еу ропa – Бaтыс Қытaй» мaгистрaль-
дық кө лік дә лі зін құрa оты рып, «Ұлы Жі бек 
жо лын» тү ле те міз. Ол 2015 жы лы-aқ іс ке қо-
сылaды», – де ген болaтын. Ұлы Жі бек жо лы ның 
жaндaнуы бү гін де өте тиім ді. Бү гін гі жaһaндық 
ке зе ңін де мем ле кет тер aрaсындa сaяси ғaнa 
емес, жaн-жaқты бaйлaныстaр орнaты луы қaжет. 
Бү гін де еш бір ел етек-же ңін жиып, еш кім ді 
aулaсынaн сығaлaтпaй отырa aлмaйды. Өйке ні 
aдaмзaтқa ортaқ құн ды лықтaр шек сіз. Кез кел ген 
aлпaуыт ел дің көр ші ле рі де те геурін ді ел бо луы 
тиіс. Сондa ғaнa aдaмзaт қоғaмы aлғa бaсaды, 
бұғaн де йін гі дaулaр мен жaнжaлдaрды ортaқ 
ке лі сім мен, пaрaсaтпен, aдaми кел бет те ше шу-
ге мүм кін дік тaбaды. Aйнaлып кел ген де, біз дің 
елі міз дің ҰЖЖ жaндaнды рудaғы көз де ген мүд-
де сі осы бо луы ке рек. «Қaзaқстaн aрқы лы өте тін 
«Бaтыс Еу ропa – Бaтыс Қытaй» aвто кө лік дә лі зі 
бү гін де іс ке қо сы лу үс тін де. Бү гін гі ҰЖЖ-ның 
бaтыстaн шы ғысқa ғaнa емес, сондaй-aқ сол түс-
тік тен оң түс тік ке қaрaй жү ре тін кө лік жо лы мен 
қaмтaмaсыз ету өзек ті мә се ле ге aйнaлып отыр.

Шын мә нін де, тaрих тың қойнa уын дa Бaтыс 
пен Шы ғыс тың aрaсындa жaн-жaқты бaйлaныс 
орнaтқaн ҰЖЖ-ның жaңa ке йіп те, жaңa зaмaндa 
қaйтa жaндaнуы тек қaнa елі міз дің эко но микaсынa 
ғaнa емес, әлем дік дең гейде сaудa-сaттық, мә де ни, 
ді ни, дип ломaтия лық қaтынaстaры ның нығaюынa 
үл кен сеп ті гін ти гі зе ті ні aнық.
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Жaнaтaевa К.Б.

Осмaн империясы ның 
ыдырaуы ның се беп тері

Мaқaлaдa aлып Осмaн им пе риясы ның құлaуы қaрaсты рылaды. 
Осмaн им пе риясы ның құлaуы бірқaтaр се беп тер мен тү сін ді рі ле ді. 
Де ген мен ең aлды мен Венa тү бін де осмaндықтaрдың ойсы рытa же
ңі луі де түрт кі бол ды. Осмaн им пе риясы ның құл дырaуы 1683 жы лы 
Венaны жaулaп aлу сәт сіз ді гі нен бaстaу aлды. Aлып держaвaның дaму 
қaрқы ны бә сең де ді. Осмaн им пе риясы ның эко но микaлық, әлеу мет
тік, сaяси, идеоло гиялық жә не әс ке ри не гі зі бір тін деп құл дырaй 
бaстaды. Держaвaның құлaуы ның бaсты се бе бі не І дү ниежү зі лік со
ғыстa же ңі луі түрт кі бол ды.

Тү йін  сөз дер: Осмaн им пе риясы, сұлтaн, Еги пет дaғдaры сы, ре
формaлaр, хaлық кө те рі ліс те рі, Еу ропa.

Zhanataeva К.B.

The relationship of egypt with 
arab countries of  

1980-1990th year’s

This article discusses the reasons for the decline of the mighty Otto
man Empire. The Ottoman Empire collapsed due to a number of reasons. 
It all started with a big defeat Osman at the walls of Vienna. Decline of 
the Ottoman Empire began in 1683, when was made the second and the 
last unsuccessful attempt to conquer Vienna. The Ottoman Empire lost 
its momentum in its development, and slowly began to fade. Great Em
pire killed herself, step by step, consistently destroying all the foundations 
on which rested economic, social, political, ideological and military. The 
main reason for the collapse of the Ottoman Empire, is defeated in the First 
World War.

Key words: Ottoman Empire, sultan, Egyptian crisis, reform, popular 
uprisings, Europe.

Жaнaтaевa К.Б.

Причины рaспaдa  
Осмaнс кой империи 

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся при чи ны упaдкa мо гу чей 
Осмaнс кой им пе рии. Осмaнскaя им пе рия рaспaлaсь иззa рядa при
чин. Нaчaлось всё с круп но го порaже ния осмaн у стен Ве ны. Зaкaт 
Осмaнс кой им пе рии нaчaлся в 1683 го ду, когдa былa сделaнa вторaя 
и пос лед няя бе зус пешнaя по пыткa по ко рить Ве ну. Осмaнскaя им пе
рия по те рялa им пульс в своем рaзви тии и нaчaлa мед лен но угaсaть. 
Ве ликaя им пе рия убивaлa сaмa се бя, шaг зa шaгом пос ле довaтельно 
рaзрушaя все ос но вы, нa ко то рых держaлись эко но ми чес кие, со
циaль ные, по ли ти чес кие, идеоло ги чес кие и воен ные дела. Глaвной 
при чи ной рaспaдa Осмaнс кой им пе рии яв ляет ся порaже ние в Пер
вой ми ро вой вой не. 

Клю че вые словa: Осмaнскaя им пе рия, султaн, Еги пе тс кий кри зис, 
ре фор мы, нaрод ные восстa ния, Ев ропa. 
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ОСМAН  
ИМПЕРИЯСЫ НЫҢ 

ЫДЫРAУЫ НЫҢ  
СЕ БЕП ТЕРІ

XVIII ғaсыр дың со ңы мен XIX ғaсыр дың бaсындa Осмaн 
им пе риясы құлaудың aз-aқ aлдындa тұр ды. Фрaнцуз ре во лю-
циясы ның идеялaры Бaлқaн тү бе гі мен Эгей те ңі зін де гі грек 
aрaлдaрынa еніп, осы жер де гі им пе рия ның қол aстындaғы 
хaлықтaрдың ұлт-aзaттық кө те рі ліс те рі нің жaндaнa түс уіне 
сер пі ліс бер ген еді. 

Сондaй-aқ осы ке зең де им пе рия aумaғындa дaғдaрыс 
ке ңі нен етек aлып, феодaлдық қыр қыстaр дa үдей түс ті. 
Қaзынa ортa йып , жaулaп aлу шы лық со ғыстaры ның сәт сіз ді гі, 
янычaрлaр кө те рі лі сі, пaшaлaр мен aяндaрдың өз бет те рін ше 
би лік жүр гі зе бaстaуы, им пе рия құрaмындaғы хaлықтaрдың 
ұлт-aзaттық кө те рі лі сі, бірқaтaр облaстaрдың бө лі нуі ке ңі нен 
бе лең aлды. Би леуші топтaр aтaлғaн дaғдaрыс ты жaғдaйдaн 
шы ғу мaқсaтындa бірқaтaр ре формaлaр жүр гі зу ді көз де ді. Ре-
формaшылaрды 1789 жы лы тaққa отырғaн Сә лім ІІІ сұлтaн 
(1789-1807) қолдaғaн болaтын. 1792-1796 жылдaры сұлтaнның 
бұй ры ғы мен әс кер ді қaйтa құ ру турaлы үкім шығaры лып, әс-
ке ри қыз мет тен бaс тaрту шылaрдың ие лік те рі қaйт aры лып 
aлынaтын бол ды. Им пе рия aумaғындa әс ке ри ин же нер лік учи-
ли ще лер aшы лып, ше тел дік нұсқaушылaрдың кө ме гі мен 23 
ке ме қaтaрынa со ғыс фло ты құ рыл ды. Сә лім III сұлтaн жүр-
гіз ген шaрaлaр ел де « низaм-и-же дид» (жaңa жүйе) де ген aтқa 
ие бол ды.

Де ген мен сұлтaнның әлеу мет тік ті ре гі се нім сіз сипaттa 
бол ды. Көп те ген феодaлдaр мен мұ сылмaн дін бaсылaры ре-
формaғa қaрсы бол ды, өйт ке ні олaр өз де рі пaйдaлaнып жүр-
ген же ңіл дік те рі нен aйы рылaты нын біл ді. Ре формaны ерек ше 
дұшпaндық пен қaбылдaғaн янычaрлaр әс ке ри сaлaдa жүр гі зі ліп 
жaтқaн ре формa янычaрлaр кор пустaрын жояды деп тү сі ніп, 
сұлтaнғa қaрсы феодaлдық бү лік тер бaстaды. 

Әйт се  де 1798 жы лы шіл де де Нaпо ле он Бо нопaрт бaстaғaн 
фрaнцуз aрмиясы Осмaн им пе риясы ның иеле гін де гі - Мы сырғa 
ке ліп тү сі ріл ген де Сә лім III сұлтaн янычaрлaрғa бірқaтaр же ңіл-
дік тер жaсaуғa мәж бүр болaды.

1806 жы лы қы сындa орыс әс ке рі Молдaвaн мен Вaлaхияғa 
бaсып кі ріп, 1807 жы лы көк тем де тү рік әс ке рі орыстaрғa қaрсы 
тұрaды. Стaмбұлдa төң ке ріс жүр ді. Дәс түр ге сәй кес әс кер ді ұлы 
уә зір бaстaп, көп те ген ми ни стр лер со ғысқa aттaнғaн болaтын. 
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Осмaн империясы ның ыдырaуы ның се беп тері

Осы пaйдaлaнғaн ре формaның қaрсылaстaры 
сұлтaннaн құ ты луғa ты рысaды. Ұлы уә зір-
дің кө мек ші сі нің бaсқаруы мен сұлтaнғa қaрсы 
құ пия қaстaндық ұйымдaстыр лып, Се лим ІІІ 
тaқтaн тү сі рі ле ді. Би лік ке кел ген жaңa сұлтaн IV 
Мұстaфa (1807-1808) янычaрлaр мен улем дер ді 
қолдaп, бaрлық ре формaғa тыйым сaлaды. Бұғaн 
нaрaзы лық тaнытқaн ре формaны жaқтaушылaр 
Ру щук ок ру гі нің (Болгa рия) бе де лі би леуші-
сі Мұстaфa пaшa Бaйрaқтaрдың тө ңі ре гін де 
топтaсa бaстaды. 1807 жы лы Ре сей мен Түр-
кия ның aрaсындaғы ке лі сім ге қол қойылғaндa, 
III Сә лім ді тaққa қaйтa отыр ғы зу мaқсaты мен 
Бaйрaқтaр өз әс ке рін Стaмбұлғa қaрaй aттaндыр-
ды. Бірaқ әс кер лер Стaмбұлғa жaқындaп қaлғaн 
кез де Сә лім III aдaм қо лынaн қaзa тaпты. Aл 
Бaйрaқтaр Стaмбұлғa кір ген соң IV Мұстaфaны 
тaқтaн тү сі ріп, оның aғaсы Мaхмұд II (1808-
1839) тaққa отырaды. Бaйрaқтaрдың өзі ұлы уә-
зір бо лып тaғa йын дaлды. Ел де ре формa қaйт aдaн 
бaстaлды. Янычaрлaрдың aшық нaрaзы лы-
ғынa қaрaмaстaн, Бaйрaқтaр бaтыл іс-қи мылдaр 
жүр гіз ді. Бірaқ 1808 жыл ғы Стaмбұлдaғы 
янычaрлaрдың бү лі гі ке зін де Бaйрaқтaр қaзa 
тaпты. Оның жaқтaстaры өкі мет тен aлaстaтыл-
ды. Сұлтaн Мaхмұд ІІ Осмaнның ті ке лей соң-
ғы ұрпaғы болғaны мен, ел де гі ре формaлaрды 
шaмaмен 20 жылғa ысы рып тaстaуғa мәж бүр 
болaды.

Осмaн им пе риясы ның әл сіз ді гі мен құл-
дырa уын  пaйдaлaнып, бaты сев ропaлық мем-
ле кет тер оның ұлaн-ғaйыр aумaғын ием де ну ге 
ұм тыл ды. Осмaн им пе риясы ның құрaмынa кі-
ре тін aумaқтaрдың үл кен стрaте гиялық, эко-
но микaлық жә не сaяси мaңы зы болғaндықтaн, 
Aнг лия, Фрaнция, Aвс трия мен Ре сей оның 
ие лік те рін жaулaп aлуғa мүд де лі бол ды. Осы 
держaвaлaрдың әрқaйсы сы өзі нің бә се ке лес-
те рі не сaяси не ме се эко но микaлық бaсым ды-
лы ғын пaйдaлaнып, Осмaн им пе риясы ның 
aумaғын тaртып aлуғa тaлaптaнды. Әрі Aнг-
лия мен Фрaнция сын ды еу ропa ел де рі Осмaн 
им пе риясы ның қaрaмaғындaғы хaлықтaрдың 
ұлт-aзaттық қозғaлыстaрынa қaрсы сұлтaн үкі-
ме ті нің кү ре сін қолдaды. 1807 жы лы нaурыздa 
aғыл шындaрдың 7 мың дық де сант тық әс кер ле рі 
Aлексaнд рияғa тү сі рі ле ді. Бірaқ Мұхaмед Әли-
дің тaбaнды лы ғы aрқaсындa aғыл шын әс кер ле рі 
тaлқaндaлып, Еги пет тен қуылaды.

Осмaн им пе риясы ның сaяси тұрaқсыз ды ғын 
Ре сей пaтшaлы ғы дa пaйдaлaнып қaлуғa ты рыс-
ты. Ре сей Бaлқaн тү бе гі не ор ны ғып, Қaрa те ңіз де-
гі бұғaздaрды жaулaп aлуғa ұм тыл ды. 1806-1812 
жыл ғы орыс-тү рік со ғы сын aяқтaғaн Бухaрест 

бі ті мі бо йын шa Осмaн иелі гін де гі Бессaрaбия 
Ре сей дің құрaмынa қо сылaды. Сұлтaн Сер бияғa 
өзін-өзі бaсқaру мүм кін ді гін бе ру ге мін дет те ме 
aлaды.

Осмaн им пе риясы құрaмындaғы хaлық-
тaрдың бой кө те ру ле рі де ел ге ке рі әсе рін ти гіз-
ді. 1821 жы лы Гре киядa кө те рі ліс бaстaлды. Мо-
рей мен Эге те ңі зі aрaлдaрынa тaрaғaн кө те рі ліс 
тәуел сіз дік үшін жaлпы хaлық тық қозғaлысқa 
ұлaсты. Грек тер дің кө те рі лі сін бaсып тaстaуғa 
сұлтaн II Мaхмұд Еги пет пaтшaсы Мұхaммед 
Әли ден кө мек сұрaйды. Ол өз ке зе гін де Сер-
бия мен Крит aрaлдaрын өзі не бе ру ді тaлaп ет-
ті. Осылaйшa 1824 жы лы грек кө те рі лі сін бaсу 
үшін тү рік тер Еги пет тің әс ке рін қолдaнды.

Ре сей үкі ме ті мен еу ропaлық держaвaлaр өз-
де рі нің сырт қы сaясaттaғы жоспaрын іс ке aсы-
ру үшін грек кө те рі лі сін пaйдaлaнып қaлуғa 
ты рыс ты. Ре сей дің же ке-дaрa кү рес жүр гізуіне 
Aнг лия жол бер ме ді. 1826 жы лы aғыл шын-орыс 
хaттaмaсынa қол қойыл ды, бұғaн Фрaнция қо-
сыл ды. Бұл держaвaлaр сұлтaннaн грек тер ге 
бaғыттaлғaн әс ке ри қи мылдaрды тоқтaту ды жә не 
оғaн aвто но мия бе рілуін  тaлaп ет ті. Грек мә се ле-
сін де еу ропaлық держaвaлaрдың әрқaйсы сы ның 
өзін дік жоспaрлaры бaр еке нін жaқсы тү сін ген II 
Мaхмұд уль тимaтумды қaбылдaмaды. Де ген мен 
қaзaн aйын дa Нaвaрия қойнa уын дa Еу ропa ел де-
рі нің фло ты еги пет-тү рік фло тын тaлқaндaйды. 
Еги пет пaтшaсы ның әс ке рі Гре кияны тaстaп, елі-
не қaйт уғa мәж бүр бол ды. 

Нaвaриядaғы же ңіс Ре сей дің одaн әрі 
шaпқын шы лық жaсa уынa қолaйлы жaғдaй ту-
ғы зып, 1828 жыл дың көк те мін де Ре сей Осмaн 
им пе рия сынa со ғыс жaриялaды. 1829 жы лы 
қыр күйек aйын дa Aнд риaно поль бі ті мі не қол 
қойы лып, ол бо йын шa гру зин жә не aрмян об-
лыстaры Ре сей ге қо сыл ды. Шaрт тың ең мaңыз-
ды сы – Сер бия мен Гре кияғa aвто но мия бе ріл ді. 

Бaтыс еу ропaлық отaршылдaрдың им пе-
рияғa енуі мен орыс-тү рік со ғыстaрындaғы сәт-
сіз дік Осмaн им пе рия сын әрі те рең дaғдaрыс 
пен құл дырaуғa ұшырaтты [1,18]. Ре сей мен со-
ғыс aяқтaлғaн соң Осмaн им пе риясы вaссaлдық 
Aлжир ден aйы рыл ды. 

XIX ғaсыр дың бі рін ші ши ре гін де Осмaн им-
пе риясы ның іш кі дaғдaры сы әлі де шиеле ніс кен 
жaғдaйдa еді. Әр түр лі про вин циялaрдa бaс кө те-
ру лер, нaрaзы лық ше ру ле рі өсе бaстaды. Әс кер де 
де тол қулaр бо лып тұр ды. ХІХ ғ. 20-30 жылдaры 
мем ле кет тік жә не әкім ші лік құ ры лымдaр, қaржы, 
құ қық, мә де ниет сaлaсынa қaйтa құ ру жүр гі зіл ді. 
Тимaр (сипaхи) жүйесі нің жойылуы зор мaңызғa 
ие бол ды. Мaхмұд II ен ді жaңa әс ке ри ре формaмен 
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қaтaр, мем ле кет ті бaсқaру ісі не де өз ге ріс тер ен-
гіз ді. Ел дің aумaғы aймaқтaр мен гу бер ниялaрғa 
бө лін ді. Ке ле сі ре формa әс ке ри-лен дік жүйені 
(1834) жоюғa бaғыттaлды. Тимaр жойылы сы мен 
іле-шaлa әкім ші лік ре формaсы жүр гі зіл ді. Им пе-
рия ның бә рі aумaқтық бел гі бо йын шa уә лейт  пен 
сaнжaкқa бө лін ді, олaрдың би леуші ле рін ортaлық 
үкі мет тaғa йын дaйт ын бол ды. 

Түр кия ның бaты сеуропaлық держaвaлaрғa 
тәуел ді лі гі тек эко но микaлық жә не сaяси сaлaдa 
ғaнa кө рі ніс тaпқaн жоқ. Тү рік нaры ғын те ре ңі-
рек бaғын ды руғa ты рысқaн aғыл шындaр сaудa 
кон вен циясынa қол қоя оты рып, қaрсы шыққaн 
еги пет пaшaсынa Порт үкі ме тін aйдaқтaп, шиеле-
ніс ті жaндaнды руғa бaрыншa ты ры сып бaқты. 

1839 жы лы мaмырдa сұлтaн өз әс ке рі не 
Мұхaммед Әли ге қaрсы шы ғуғa бұй рық бер-
ді. Бірaқ нә ти же сі тү рік тер үшін өте aуыр бол-
ды. Сол түс тік Си рияның Ни зибa тү бе гін де гі 
шaйқaстa сұлтaн әс ке рі ой сырaтылa же ңі ліс 
тaбaды. Бір не ше күн нен ке йін  Мaхмұд ІІ қaйт ыс 
болaды. Ізін ше Еги пет ке қaрсы жі бе ріл ген тү рік 
фло ты Мұхaммед Әли жaғынa өтіп ке тіп, Түр-
кия бір  де ген де әс ке рі, фло ты жә не сұлтaнынaн 
aйы рылaды. Сұлтaн тaғынa оның ұлы 16 жaсaр 
Aбдұл Мед жид І (1839-1861) отыр ды. Ше тел 
держaвaлaры Мы сыр сұлтaны Мұхaммед Әли-
ді жaңa сұлтaнның би лі гін мо йын дaуғa күш пен 
көн дір ді жә не Мы сыр әс ке рін 18 мың aдaмғa 
де йін  қысқaртуғa, оның әс ке ри фло тын им пе-
рияғa бе ру ге мәж бүр ет ті [2,89]. Осы тaлaптaрды 
қaбылдaғaны үшін ше тел дік держaвaлaр 
Мұхaммед Әли ді Мы сыр дың мұрaгер би леуші сі 
ре тін де тaны ды.

XIX ғaсыр дың бі рін ші ши ре гін де жүр гі зіл ген 
ре формaлaр сұлтaн үкі ме тін нығaйтa aлғaн жоқ. 
Им пе рия ның құл дырaу ке зе ңі одaн әрі жaлғaсты. 
Ел де гі ре формaғa Мұстaфa Рaшид же тек ші лік 
ет ті. Оның мaқсaты сұлтaн өкі ме тін нығaйт ып, 
Бaлқaндaғы ұлт-aзaттық қозғaлыс ты тоқтaту 
жә не тү рік өкі ме ті нің еу ропaлық держaвaлaрғa 
тәуел ді лі гі не те жеу қою, мем ле кет құ ры лы сын 
Бaтыс тың мем ле кет тік құ ры лы сынa жaқындaту 
бол ды.

Ре формa турaлы жaрлық Мaхмұд II сұлтaн 
ке зін де әзір ле не бaстaп, оны жaриялaу оның 
бaлaсы сұлтaн Aбдул Мед жид тұ сындa іс ке 
aсты. 1839 жы лы қaрaшaдa сұлтaнның Гюль-
хaне жaзғы сaрaйы ның aлдындa «Қaсиет ті 
жaрлық» — «Гюль хaне хaтт-и ше риф» хaлыққa 
жaриялaнды. Бұл Түр кия тaри хындaғы жaңa ре-
формaлық ке зең. 

Де ген мен 1853 жы лы бaстaлғaн орыс-тү-
рік aрaсындaғы Қы рым со ғы сы (1853-1856) ре-

формaлық әре кет тер дің одaн aры жaлғaсуынa 
ке дер гі жaсaды. Тaнзимaттың 1-ші ке зе ңін де 
(1839-1853) әкім ші лік, мем ле кет тік бaсқaру, 
эко но микa жә не мә де ниет сaлaсындa бірқaтaр 
шaрaлaр іс ке aсы рыл ды. Бірaқ ре формaлaрдың 
түп кі нә ти же сі қaлa мен aуылдaғы хaлық-
тың жaғдa йынa елеу сіз өз ге ріс әке ле aлғaн 
жоқ [3,128]. Ше тел дік тер дің мем ле кет тің ісі-
не aрaлaсуынa шек теу қойылмaды. Бұл үл кен 
нaрaзы лық туын дaтты.

1839-1870 жылдaрдaғы тaнзимaт ре фор-
мaлaры ел ді жaңaртуғa, оны aрттa қaлудaн 
сaқтaуғa бaғыттaлды. Жaңa өз ге ріс тер жүр-
гі зу aрқы лы ше тел дік тәуел сіз дік тен құ ты-
лу, ел ді aуыр дaғдaрыстaн aлып шы ғу, ұлт тық 
қозғaлыстaрды бә сең де ту жо лындa жaсaлғaн 
қaдaм бол ды. Тaнзимaт ре формaлaры мұ-
сылмaндaрдың, со ның ішін де тү рік тер дің де кө-
ңі лі нен шыққaн жоқ. Ре формa же ке мен шік жер 
иеле ну құ қы ғын бе ру aрқы лы кә сіп кер лік пен 
сaудaның дaмуынa жол aшты, оның пaйдaсын 
кө бі не се қaлa тұр ғындaры көр ді. Aл қоғaмдa 
ре формaлық әре кет тер ді одaн әрі те рең де ту ді 
құптaйт ын ли берaлдық топ-сaудaгер лер, кә сіп-
кер лер мен әс кер лер бол ды. Олaр 1865 жы лы 
«жaңa осмaндaр» дейт ін жaсы рын ұйым құр ды. 
Оның же тек ші сі бел гі лі жaзу шы сы Нaмык Кемaл 
бол ды. 1876 жы лы бұл ұйым ның қолдaуы мен 
ли берaлдaр сұлтaн Aбдұл Aзиз ді конс ти ту ция 
қaбылдaуғa көн ді ру ге ты рысaды. 

1876 жы лы мaмырдa им мигрaциядa жүр-
ген «жaңa осмaндaр» іс-әре ке ті жaндaнып, 
олaр конс ти ту ция ен гі зу мен ре формaлaр жүр-
гі зілуін  тaлaп ет ті. Жaңa осмaндaр дінбaсылaр 
жә не феодaлдaрмен одaқтaсып, сaрaй төң ке рі сін 
жaсaды. 

1876 жы лы 30 мaмырдa түн де сұлтaн Aбдұл 
Aзиз тaқтaн тү сі рі ліп, ол өзін-өзі өл тір ді деп 
жaриялaнды. Би лік ке кел ген Мұрaд V сұлтaн 
жaн күй зе лі сі дер ті не бaйлaныс ты тaқтa отырa 
aлмaды. 31 тaмыздa тaққa Aбдұл Хaмид II сұлтaн 
(1876-1909) ке ле ді. Ұлы уә зір бо лып Мидхaт 
пaшa тaғa йын дaлып, болaшaқ конс ти ту цияның 
жобaсын жaсaуғa ке лі сім aлaды.

Жaңa сұлтaн мен оның aйнaлaсындaғылaр-
дың ке ліс уіне тө тен ше жaғдaйлaрғa дa 
бaйлaныс ты бол ды. Бaлқaн тү бе гін де гі жaғдaй 
ушығa түс кен болaтын. Болғaр же рін де кө те-
рі ліс бұрқ ете тү сіп, Сер бия мен Чер но го рия 
Түр кияғa қaрсы со ғыс бaстaды. Со ны мен бір-
ге Ре сей жә не бaсқa держaвaлaрмен де қaтынaс 
шиеле ні се түс ті. 

Осындaй жaғдaйдa Aбдул Хaмид конс ти ту-
ция жобaсын қaбылдaуғa ке лі сім бе ре ді. 
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Осмaн империясы ның ыдырaуы ның се беп тері

Конс ти ту цияның жaриялaнғaн кү ні еу-
ропaлық держaвaлaрдың Бaлқaндaғы ре-
формaлaр жобaсынa қaтыс ты кон фе рен циясы 
aшыл ды. Сұлтaнның конс ти ту ция жaриялaнсa, 
кон фе рен ция болмaй қaлaды де ген үмі-
ті aқтaлмaды. Aғыл шындaрдың құ пия түр де 
Осмaн им пе рия сын қолдa уын aн ке йін  үкі мет 
бaтыс держaвалaры ның Бaлқaндaғы ре формaлaр 
турaлы ұсы ныстaрын қaбылдaудaн бaс тaрт ты. 
Бұл орыс-тү рік қaтынaсы ның шиеле ні се түс-
уіне әкел ді. 1877 жыл дың бaсындa кон фе рен ция 
жaбыл ды. Ре сей Осмaн им пе риясы мен со ғысқa 
дa йын дaлa бaстaды.  

Бaтыс держaвaлaры Осмaн им пе риясы ның 
іш кі ісі не бел се не aрaлaсa бaстaды. XIX ғaсыр-
дың соң ғы ши ре гін де им пе рия Болгa рия, Сер-
бия, Чер но го рия, Ру мы ния сияқ ты ие лік те рі нен 
aйы рыл ды. Бaлқaн тү бе гі нің тү рік би лі гін де 
қaлғaн тұр ғындaры өзін-өзі би леуге ие бол ды. 
Зaкaвкaзьеде гі Ре сей дің шекaрaсы им пе рияғa 
іш ке рі леп, тү рік тер тұ рып жaтқaн жер ге де йін  
жыл жы ды. Бaсқa дa ие лік тер ден aйыры луғa 
турa кел ді. Фрaнция Aлжир мен Ту нис ті, Aнг-
лия Мы сыр ды тү рік тер ден тaртып aлды. XIX 
ғaсыр дың со ңынa қaрaй Осмaн им пе риясы ның 
сол түс тік aфрикaлық ие лік те рі еу ропaлық мем-
ле кет тер дің би лі гі не көш ті. Фрaнция Си рия мен 
Ливaндa, Aнг лия Пaрсы Шығaнaғы мен Қос өзен 
aймaғындa үс тем дік ету ге ұм тыл ды. Aвст рия-
Венг рия әс кер ле рі Бос ния мен Гер це го винaғa 
ен ді [4].

Aбдул Хaмид II ен ді Гермa ния мен ты ғыз 
бaйлaныс орнaтуғa бет бұр ды. 1888 жы лы би лік-
ке II Виль гельм нің ке луі Гермa нияны Осмaн им-
пе риясымен жaқындaтты. 

XX ғaсыр дың бaсындa Осмaн им пе риясы ның 
хaлықaрaлық жaғдaйы нaшaрлaп, им пе рия күй-
реу aлдындa тұр ген кез де жaс тү рік тер өз де рі нің 
қыз ме тін жaндaндырa түс ті. 1908 жы лы шіл де де 
бaтыс тық держaвaлaрдың Мaке до нияны Осмaн 
им пе рия сынaн бө ліп aлмaқ болғaн сaясaтынaн 

ке йін , сұлтaн өкі ме ті нің әл сіз ді гі не ызaлaнғaн 
тү рік әске рі нің бө лім де рі кө те рі ліс жaсaды. Бұл 
жaс тү рік ре во лю ция сының бaстaлуы еді. 1909 
жы лы жaс тү рік тер Aбдул Хaмид ІІ сұлтaнды 
тaқтaн тaйдыр ды. Жaңa сұлтaн бо лып Мех мед 
V (1909-1918) сaйлaнды. Үкі мет ке кел ген жaс 
тү рік тер қиын дықтaрды ше шу дің жо лын тaбa 
aлмaды. Ұлт тық қозғaлыс же тек ші ле рі мен тіл 
тaбысa aлмaғaн жaс тү рік тер, қо лындaғы би лік-
ті пaйдaлaнып, күш қолдaну сaясaтынa кө ше ді. 
1908 жы лы Aвс тро-Венг рия Бос ния мен Гер це-
го винaны aннек сиялaды. 1911 жы лы Ли виядaғы 
тү рік ие лік те рін Итaлия бaсып aлды [5]. Тү рік 
үкі ме ті нің сәт сіз дік те рін пaйдaлaнғaн жaс тү-
рік тер дің қaрсылaстaры олaрды үкі мет би лі гі-
нен ке тір ді. Бірaқ жaңa үкі мет им пе рияны сaқтaп 
қaлуғa дәр мен сіз бо лып шығaды. 1912 жы лы І 
Бaлқaн со ғы сы бaстaлды. Болгa рия, Сер бия, Гре-
ция жә не Чер но го рия ел де рі нен құ рылғaн коaли-
ция тү рік әс ке рі не соқ қы бер ді. 

Бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыс қaрсaңындa 
би лік бaсындa Эн вер, Тaлaaт жә не Джемaль 
бaсқaрғaн жaс тү рік тер ден құрaлғaн үш тік би лік 
үкі мет бaсынa кел ді. Сырт қы сaясaттa Гермa-
нияны aртқa тұтқaн Осмaн им пе риясы бі рін-
ші дү ниежү зі лік со ғысқa үш тік одaқ жaғындa 
aрaлaсты. Бұл со ғыс Осмaн им пе риясы ның 
құлa уынa әкел ді. 30 қaзaн 1918 жы лы Түр кия 
Aнтaнтa держaвaлaры aлдындa ті зе бү гіп, жaс 
тү рік тер би лі гі aяқтaлды. Сұлтaн им пе риясы-
ның сырт қы ие лік те рін одaқтaстaр aннек-
циялaды. Сұлтaн қaрaмaғынa тек қaзір гі Түр кия 
тер ри то риялaрын құрaйт ын жер лер қaлды рыл-
ды. Aғыл шындaр Мо сул мен Aлексaнд рет ті 
(Искaнде рун), итaльян дықтaр Aнтaлья мен көр-
ші ок ругтaрды бaсып aлды.1919 жы лы мaмырдa 
Гре ция Из мир мен, оғaн жaнaсып жaтқaн жер-
лер ді бaсып aлды. Ел де бaсқын шылaрғa қaрсы 
нaрaзы лық туын дaп, 1918-1923 жылдaры 
Aнa до лыдa тү рік хaлқы ның aзaттық кү ре сі 
бaстaлып ке те ді. 
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Түркі тілдес республикалардың 
экономикалық және 

интеграциялық 
ынтымақтастығы

Халықаралық қатынастар пәнінің бір зерттеу тақырыбы болып 
табылатын Орталық Азияның аймағы посткеңестік түркі тілдес 
республикалардың географиясына сәйкес келетіндіктен осы 
мақалада Орталық Азия аймағына ерекше назар аудардық. Өйткені, 
Тәжікстанды есептемегенде Орталық Азия аймағы түркі тілді аймаққа 
жатады. Түркі тілдес республикалардың әрқайсысының негізгі 
мәселелері ұқсас, тіпті бірдей болғандықтан оларды бір бірінен 
алшақтататын емес, керісінше біріктіретін стратегияларға басымырақ 
мән беретін уақыт келді. Бұл мақалада түркі тілдес республикаларда 
аймақтандыру үрдісі, яғни әлемдегі мемлекеттердің маңайындағы 
көрші елдермен экономикалық салада тығыз ынтымақтасып, бірге 
интеграциялық жобаларға қатысатын бірліктің үлгісі ретінде 
қарастырылды. 

Түйін сөздер: ТМД, Кеден Одағы, Еуразиялық экономикалық 
одақ, Орталық Азия.

Zhunys K.A., Beysenbaeva R., 
Aldabergenova Zh.

Economic and Integration 
cooperation of the  

Turkic-Speaking Republics

The Central Asian region is one of the subjects studied in international 
relations. This region corresponds to the geographical location of the post
Soviet Turkicspeaking republics. In this article, we pay special attention to 
the Central Asian region, as the whole of Central Asia, a Turkicspeaking 
region with the exception of Tajikistan. The main problems of each sepa
rate Turkic country are similar or even identical, so it is time to pay special 
attention to strategies aimed at the convergence of these countries. The 
article examines the region of the Turkicspeaking republics in the process 
of regionalization, as an example of the union, to work closely with neigh
boring countries in the field of economics and participating in integration 
projects. 

Key words: CIS, Customs Union, Eurasian Economic Union, Сentral 
Asia.

Жунис К.А., Бейсембаева Р., 
Алдабергенова Ж. 

Экономическое  
и интеграционное  

сотрудничество  
тюркоязычных республик

Центральноазиатский регион является одной из исследуемых тем 
дисциплины международных отншений. Данный регион соответствует 
географическому расположению постсоветских тюркоязычных рес
публик. В данной статье мы уделили особое внимание Центральной 
Азии, так как она, за исключением Таджикистана, является тюрко
язычным регионом. Основные проблемы каждой отдельно взятой 
тюркоязычной страны схожи или даже идентичны, поэтому пришло 
время уделить особое внимание стратегиям, направленным на 
сближение этих стран. В статье регион тюркоязычных республик 
рассматривается в процессе регионализации, в качестве примера 
союза, тесно сотрудничающего с соседними странами в сфере 
экономики и участвующего в интеграционных проектах.

Ключевые слова: СНГ, Таможенный союз, Евразийский эконо
мический союз, Центральная Азия.
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ТҮРКІ ТІЛДЕС 
РЕСПУБЛИКАЛАРДЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЖӘНЕ 

ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Тарихтың қазіргі даму кезеңінде әлемнің экономикасы 
дамыған мемлекеттер, мемлекет көшбасшылары экономикалық 
және мәдени интеграция мәселесіне терең мән беруде. 
Қазақстанның ел басы Н.Ә. Назарбаев қазіргі күрделі геосаяси 
және геоэкономикалық халықаралық жағдайда кез келген елдің 
жалғыз, жеке дара дами алмайтынын ескерту арқылы, тарихи-
мәдени және географиялық-экономикалық тұрғыдан мүдделес 
елдермен одақ құрып, аймақтық деңгейде бірлесу мәселесіне 
ерекше назар аударады. 

Қазақстан Республикасы ТМД, Кеден Одағы, Еуразиялық 
экономикалық одақ, Орталық Азия ынтымақтастық ұйымы 
сияқты түрлі аймақтық экономикалық интеграциялық жобалар- 
ға белсене қатысып келеді. 2011 жылы елбасы Н.Ә. Назар-
баевтың ұсынысымен Түркі тілдес елдерінің ынтымақтастық 
кеңесі (басқаша атауы Түркі кеңесі) құрылды [1]. Оған 
дейін, 2009 жылы Нахичеванда өткен Түркі тілдес елдердің 
ІХ саммитінде елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Түркі кеңесі 
аймақаралық ұйымын құру жөнінде ұсыныс жасаған бола-
тын [2]. Оның мақсаты түркі тілдес елдердің арасындағы 
экономикалық, мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту, 
ортақ қауіпсіздік мәселелерді шешу болып табылады. 

Сәйкесінше, Түркі интеграциясының келешегіне байла-
нысты бірнеше маңызды сұрақтар туындайды. Стратегиялық 
бағыттары бір-бірінен өзгешелеу Еуразиялық экономикалық 
одақ пен Түркі кеңесіне Қазақстанның бір уақытта белсене 
қатысуы болашақта қарама-қайшылық туғызбайды ма деген 
сұрақ туындауы мүмкін. Себебі, бірқатар шетелдік саясат-
танушылар Қазақстанның түркі елдермен бірлесуі Ресейдің 
Орталық Азиядағы экономикалық мүдделеріне сай еместігін 
алға тартады. 

Еуразиялық экономикалық одаққа енумен қатар түркі инте-
грациясын жүзеге асыра беруге бола ма деген сауалға жауап іздеу 
қажет. Ескерілуі тиісті маңызды саяси бір мәселе, Түркі тілдес 
елдердің мәдени, ақпараттық және экономикалық интеграция-
сы қазіргі Еуразиялық экономикалық кеңістіктің шеңберінде 
жүзеге асырылуы керек. Біздің пікірімізше, Ресей мен Бе-
ларусь мемлекеттерімен экономикалық одақ құру жөніндегі 
үлкен шешімнің астарында геосаяси және геоэкономикалық 
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Түркі тілдес республикалардың экономикалық және интеграциялық ынтымақтастығы

себептер жатыр. Еуразия интеграциялық жоба-
сы бұрынғы КСРО интеграциясының жаңа сая-
си және экономикалық жағдайларға икемделген, 
ықшамдалған және жетілдірілген, анағұрлым 
демократиялық үлгісі боларына үміт зор. Ал, 
Қазақстанның Түркі кеңесіне мүше мемлекет-
термен бірлесуінің астарында геомәдени және 
геостратегиялық мақсаттар жатыр. Мемлекетіміз 
қандай саяси немесе экономикалық одаққа 
қосылмасын, бірінші кезекте ұлттық экономика-
лық және мәдени мүдделерімізге қайшы болмауы 
шарт. Қалай десек те, аталмыш ұйымдарды құру 
туралы ұсыныстар президент Н.Ә. Назарбаевқа 
тиесілі екенін естен шығармау қажет. 

Түркі тілдес елдердің бірлесуінің қандай 
себептері мен қажеттіліктері бар? Түркі ел-
дер интеграциясы түркі республикаларына не 
береді? 

Түркі дүниетанымында бірлік идеясы әр 
уақытта болған. Түркі мемлекеттерінің бірлесуі 
таңдау емес, керісінше қажеттілік. Өйткені, 
сарапшылардың пікірінше, ХХІ ғасырдың 
екінші ширегінен бастап дүниежүзіндегі гео-
саяси күштердің салмағы Азия құрлығының 
Орталық және Шығыс бөлігіне ойысуы ықтимал. 
АҚШ-тың «Үлкен Таяу Шығыс» жобасының 
соңғы кезеңі ретінде Орталық Азияның белгі- 
ленуі, Қазақстан аймағында Қытайдың салмағы 
мен қысымының артуы, Ресей, Еуропа Одағы, 
Иран және Үндістан сияқты аймақтық держава-
лардың Орталық Азияға қатысты күрделі саяси- 
экономикалық жоспарларының болуы, аталмыш 
аймақта орналасқан түркі мемлекеттердің бір- 
лесуіне жеткілікті себеп болып табылады [3]. 
Түркі мемлекеттерінің бірлесуі Еуразия ке-
ңістігіндегі күштердің тепе-теңдігін қамтамасыз 
етіп, аталмыш құрлықтың ортасындағы бос 
кеңестіктің орнын толтырары сөзсіз. Түркі 
кеңесі Қазақстанның Еуразиялық одаққа тәуелді 
болып кетуінен сақтайтын тежегіш фактор. 

Орталық Азия елдері әлі буыны қатаймаған, 
толық жетілмеген, әлі күнге дейін өз даму жолын 
іздеу үстіндегі жас мемлекеттер болып саналады. 
Бұл елдер, өз тәуелсіздіктерін алғаннан бастап 
жиырма жылдың ішінде толық «экономикалық 
егемендікке» жете алмады. Қазіргі кезеңде, 
түркі елдері жаһандану кезеңінде түрлі қауіп-
қатерлерге бірлесіп жауап беруге мүдделі. Түркі 
интеграциясының мақсаты бірлесіп, күшейіп, 
өзге мәдени және этникалық топтарға қарсы 
шығу емес, керісінше, қазіргі күрделі ғаламдық 
жағдайда өзінің түркілік болмысын, мәдениетін, 
тілін сақтап қалу үшін ортақ мәдени-ақпараттық 
кеңістік құру және сауда-шаруашылық байланыс-

тарды нығайту үшін өзара тиімді экономикалық 
жобаларды іске асыру. Қазіргі аумалы-төкпелі 
кезеңде түркі мемлекеттерінің бөлектенуі неме-
се оқшаулануы келешек тарапынан қауіпті. 

Сонымен, түркі елдердің бірлесуінің келесі 
себептері бар. Оларға түркі дүниесінің мәдени, 
рухани мұрасын сақтап, жетілдірудің қажет- 
тілігі, әлемнің аймақтану кезінде түркі гео-
графиясының бірлесуінің қажеттілігі, түрлі 
геосаяси күштер тоғысқан Еуразияда түркі 
әлемінің мүдделерін қорғау, құрлықтың ішінде 
орналасқан елдердің теңізге шығу мүмкіндігі, 
түркі елдерінің «Жібек жолы» жобасының 
көліктік және тасымалдық ресурстарын пайда-
лану мүмкіндігі жатады. 

Түркі интеграциясы идеясына жай пан-
тюркистік тұрғыдан қарайтын уақыт келмеске 
кетті. Түркі тілдес елдердің ынтымақтастығын 
дамыту мәселесі түркі мемлекеттердің әрқай-
сысының күшеюіне, аталмыш елдердің өзара 
ықпалдасуына, бір-біріне қолдау көрсетуіне, ал 
біздің жағдайымызда, қазақ ұлтының моралдық-
психологиялық жағынан күшеюіне, жалпы 
ұлттың дамуына қызметін тигізетіні сөзсіз. 
Себебі, Қазақстан жері көлемі мен табиғи 
байлықтарының есебінен түркі елдерінің ара-
сында заңды көшбасшысы бола алады. Демек, 
түркі тілдес мемлекеттер интеграциясының да-
муы ұлтымыздың нығаюы мен дамуының кепілі 
бола алатын негізгі фактор. Қазақи ой-сананың 
кең ауқымда серпіліп, жаңаланып, жетілуі үшін 
бұдан күшті идеологиялық құрал жоқтың қасы. 
Себебі, Қазақстан жері көне түркі мемлекеттердің 
ошағы әрі отаны. Теориялық түрде, қазақ халқы 
көне түркілерден мұраға қалған қасиетті де  
ұлан-ғайыр жерді сақтап қалған бірден-бір 
егемен түркі елі. Басқаша айтсақ, қазақ ұлты 
әрдәйім күллі түркі халықтарының жағдайы мен 
мүдделерін есепке алатын, түркі халықтарына 
моралды-рухани қолдау көрсете алатын көш-
басшы ел болуға қауқарлы [4].

Түркі елдері интеграциясының қауіпсіздік  
саласы, сауда-экономикалық ынтымақтастық 
және мәдениет пен тіл сияқты бағыттары 
бар. Десек те, түркі елдердің географиялық 
тұрғыдан әркелкі орналасуына байланысты 
ұлттық қауіпсіздікке төнген қатерлерге қатысты 
пікірлер біркелкі емес. Қауіпсіздік мәселелері, 
қауіп-қатерлерге бірге төтеп беру бойынша түркі 
мемлекеттерін ұзақ та күрделі келіссөздер күтіп 
тұр. Қазақстан, Түрікменстан мен Әзірбайжан 
елдерінің табиғи энергетикалық байлығы, Түр- 
кияның (келешекте Өзбекстанның да) білікті 
жұмыс күші, Қазақстан мен Түркияның халық-
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аралық беделі мен геоэкономикалық жағдайы, 
Каспийдің энергетикалық қорларын Түркия 
арқылы Еуропаға жеткізудің мүмкіндігі, Түркия 
мен Еуропаның сапалы тауарларын «Жібек 
жолы» жобасы арқылы Қытайға жеткізуі, Түркия 
мен Еуропаның нарығына шығу мүмкіндігі 
сияқты факторлар экономикалық интеграцияның 
тиімділігін көрсетеді. Сондықтан, түркi тілдес 
елдер тығыз ынтымақтасатын болса, дүние- 
жүзілік геосаяси және геоэкономикалық үрдіс-
терге ықпалын тигізетіндей күшті факторға 
айналар еді. Қорыта айтсақ, Түркі елдер бір-
лігінің синергиялық, мультипликативтік әсерін 
пайдалану қажет. 

1992 жылдан осы кезге дейін Түркі тілдес 
елдері басшыларының жоғары деңгейдегі он 
екі саммиті өткізілді. 2008 жылғы Стамбул 
саммитінде түркітілдес елдердің парламенттік 
ассамблеясы (ТүркПА) құрылды. Н.Ә. Назар- 
баевтың түркітілдес мемлекеттердің парламен-
таралық ассамблеясын құру жөніндегі ұсынысы 
қазақ лидерінің түркі интеграциясына расында 
толық мүдделі екендігін көрсетіп отыр. Бұл 
жайт түркітілдес елдер бірлесуінің шынайы 
интеграциялық үрдіс екендігінің дәлелі[5]. 
Астана қаласында Түркі академиясы ашылды. 
Одан бөлек, Ақсақалдар кеңесі, Кәсіпкерлер 
кеңесі, Түріксой ұйымы (Түркітілдес елдердің 
мәдени ынтымақтастығы ұйымы), Ортақ мәдени 
мұраны қорғау жөніндегі қор, Түркі музейі мен 
кітапханасы, Түркі ғылыми-зерттеу қорының 
құрылуы нақты қолға алынды, Түркі дүниесін 
зерттеу орталығы ашылды, Түркі кеңесі құ-
рылды, Түркі кеңесінің бас штабы құрылды, 
Түркі елдерінің ортақ байрағы белгіленді. Бұлар 
түркі интеграциясын жүзеге асырудың негізгі 
тетіктері болып табылады. 2011 жылы Қазақстан 
Түркі кеңесі ұйымына төрағалық етті. 2012 
жылы Астана түркі әлемінің астанасы болып 
жарияланды. 2011 жылы Түркі кеңесі БҰҰ 
жанында бақылаушы мәртебесіне ие болды, сол 
жылғы Қырғызстандағы президенттік сайлауға 
өз бақылаушыларын жіберді, дүниежүзілік 
қаржылық дағдарысты еңсерудің шаралары мен 
тетіктері туралы ортақ пікірге келді. 

2011 жылы өткен Алматы саммитінде түркі 
мемлекеттері экономикалық ынтымақтастық 
мәселелеріне ерекше назар аударды. Кездесуде 
Түркі мемлекеттерінің халықаралық және ай-
мақтық ынтымақтастық мәселелері жөніндегі 
ортақ ұстанымдары айқындалды. Қазіргі түр-
кітілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы құры- 
лымдану кезеңін бастан өткеруде. Елбасы 
Н. Назарбаевтың пікірінше: Түркі кеңесі 

аймақтық саяси бірлестікке тән барлық ерек-
шеліктерге, құқықтық мәртебеге және белгілі 
ұйымдастырушылық құрылымдарға ие болуы 
тиіс. Түркі интеграциясы түркі әлемі субъекті-
лерінің бір-біріне қарай қозғалысын, өзара жа- 
қындасуын меңзейді. Президентіміз Н.Ә. Назар-
баев 2011 жылдың 21 қазанында Алматыда өткен 
Түркі кеңесінің 1-ші саммитінде түп-төркіні 
бір ағайынды түркі халықтарды бір-біріне жа- 
қындастыру үшін қажырлы еңбек етудің қа-
жеттілігі жөнінде баса айтты.

Түркі интеграциясының құрылымдану, инс- 
титуттану мәселесі толық шешілмей тұр, 
келешекте атқарылатын нақты іс-шараларды 
анықтау керек, алдағы он жылда белгілі нәр-
селерді қайталай бергенше жаңа анық көзқарас 
қалыптастыру қажет. 

Өзбекстан мен Түркіменстанның кейбір 
объективтік және субъективтік себептерге байла-
нысты түркі саммиттеріне қатыса алмауы түркі 
интеграциясының кең қанат жаюына едәуір 
кедергі келтіреді. Келешекте Түркі кеңесіне 
Өзбекстан енген жағдайда көшбасшылық мә-
селесін бірге қайта қарауға тура келеді. 

Бірқатар Ресейлік сарапшылардың пікірінше, 
Түркі интеграциясының кейбір гуманитарлық, 
энергетикалық және мәдени әсерлері Ресейдің 
Орталық Азиядағы экономикалық, саяси, ақ-
параттық және идеологиялық ықпалын азай-
тады. Ресейдің аумағында түркі автономиялық 
республикалар орналасқандықтан Москва түркі 
интеграциясы идеясына сақтықпен қарайды [6].

Түркі дүниесінің негізгі орталықтарының 
географиялық шашыраңқылығы ортақ эконо-
микалық жобаларды жүзеге асыруға кедергі 
болады. Әрине, Түркі кеңесіне мүше елдердің 
экономикалық құрылымы мен даму деңгейі 
әртүрлі болғандықтан, түркітілдес елдердің 
экономикалық интеграциясын жүзеге асыру 
қазіргі таңда қиын болып тұр. 

Ортақ тіл мәселесі алдағы жылдарда ше-
шілмейтін күрделі мәселе. Оның орнына латын-
ның негізінде ортақ әліппе жасап шығару қажет.  
Әзірбайжан, Түркіменстан және Өзбекстан 
сияқты кириллица әліппесінен латынға ауы-
су. Бұл түркі халықтарын байланыстырудың 
бірінші сатысы болмақ. Осыған байланысты 
мемлекетаралық жоспар жасау керек. 

Ортақ ақпараттық кеңістіктің жоқтығы 
себепті түркі халықтары бір-бірінен алыстап 
бара жатыр. Осыған орай, түркі халықтары мен 
мемлекеттерін біріктіретін ортақ идеологиялық, 
тарихи, мәдени және философиялық негіздерді 
анықтау арқылы қалыптастыру қажет. 
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Түркі тілдес республикалардың экономикалық және интеграциялық ынтымақтастығы

Қазіргі таңда, түркі интеграциясының өзегін 
тілдің, тарихтың және дәстүрлердің ортақты-
ғына негізделген мәдени ынтымақтастық құрап 
отыр. Түркі халықтарының рухани, мәдени және 
тілдік туыстығы тиімді де сенімді экономика-
лық ынтымақтастыққа алып келуі тиіс. 

Барлық түркі халықтарына ортақ тарихи 
мұраны насихаттау арқылы жалпы түркі ой- 
санасын құру. Түркі елдерінің рухани дәс-
түрлеріне негізделген ортақ түркі құндылықтар 
жүйесін, ортақ мағлұматтар мен деректер қорын 
қалыптастыру қажет. Ол үшін Мұстафа Ата-
түрік, Мұстафа Шоқай сияқты түркі халықтарына 
түсінікті ұлы тарихи тұлғаларды дәріп-
теуге, түркі елдері арасында «Қазақстан ба- 
рысы» сияқты спорттық жарыстар, «Евро-
видениеге» ұқсас фестифальдер, Т4 (Т5, Т6) 
экономикалық форумдарын, ғылыми конфе-
ренциялар және т.б. іс-шаралар ұйымдастыруға 
болады. Ең бастысы, түркі әлемі жұртын 
қамтитын біртұтас мәдени және ақпараттық 
кеңістік қалыптастыру. Ең бастысы, бір-бірінен 
мәдени байланыстары үзілген түркі халықтары 
ең алдымен бір-бірін түсінулері керек. Мысалы, 
Астанадағы қазақтың Әзірбайжан телеканалы-
нан Кауказ жаңалықтарын естіп қана қоймай  
оны қорыта алатын дәрежеге жетуі тиіс. Ол үшін 
«Мир», «Euronews», «Әл-Арабия», «History» 
сияқты мәдени-ақпараттық, танымдық-
ағартушылық спутниктік телеканалдарды құру 
керек. Түркі дүниесінің басын қосамыз десек, 

арадағы ақпараттық қуыстың орнын толты-
ру қажет. Түркі мемлекеттеріне ортақ спут-
ник құру мәселесін, ақпарат алмасудың басқа 
да техникалық, технологиялық шешімдерін 
қарастыру керек. Мысалы, «Turkic Wikipedia» 
сөздігін жасау, «Turan News» хабар агенттігін 
құру, «Turkistan Times» түркі интернет-газетін 
ашу, «Turk Human Rights Agency» мемлекеттік 
емес ұйымын құру, «Turkic Diplomacy» ха-
лықаралық саясат туралы аналитикалық ин-
тернет-журналын, «Turk Media Factbook» ақ-
параттар базасын қалыптастыру сияқты нақты 
іс-шараларды атқаруға болады. 

Түркі тілдерін жақындастыратын бағыттар 
бойынша бірлесе дамыту, тіл саясатын ортақ 
бағытта үйлестіре жүргізу қысқа уақытта өз 
нәтижелерін берер еді. Түрксой мен Түркі ака-
демиясына ұқсас ұйымдар арқылы мәдени жо- 
баларды, ортақ білім беру, ғылыми бағдар-
ламаларын іске асыру, түркі мұрасын ауда-
рып, насихаттау өте маңызды шаруа болар еді. 
Қазақстан да көп кешіктірмей латын әліппесіне 
көшуге мүдделі. Интернет ғасырының талабына 
сәйкес тіліміздің де заманға сай реформалануы 
маңызды мәселе. 

Түркі мемлекеттері арасында жүріп-тұру, сауда 
жасау, инвестиция салу, виза алу, сатып алу, фирма 
құру, жұмыс істеу, азаматтық алу, білім алу, турист 
ретінде қыдыру, кәсіпкерлікпен немесе ғылым-
мен айналысу салаларында көпжақты деңгейде 
жеңілдіктер мен жағдайлар жасалуы шарт.
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МООК кaк новaя стaдия 
рaзвития открытого  

обрaзовa ния в Юж ной Корее

Дaннaя стaтья пос вя щенa од ной из глaвных тен ден ций сов ре
мен но го обрaзовa ния – отк ры то му обрaзовa нию и мaссо вым отк
ры тым онлaйнкурсaм (МООК). В стaтье дaнные фор мы обу че ния 
изучaют ся нa при ме ре Юж ной Ко реи, яв ляю щей ся ли де ром в сфе ре 
elearning. Aвто ры рaссмaтривaют ис то рию воз ник но ве ния отк ры то
го обрaзовa ния в Юж ной Ко рее, пред по сыл ки, сов ре мен ное сос тоя
ние и перспек ти вы рaзви тия МООК. При во дят ся дaнные о создa нии 
нaционaль ной плaтфор мы КМООК. Исс ле довa ние опытa Юж ной 
Ко реи в рaзви тии МООК имеет прaкти чес кую знaчи мос ть для сис те
мы обрaзовa ния Кaзaхстaнa.

Клю че вые словa: МООК, КМООК, отк ры тое обрaзовa ние, отк
ры тый уни вер си тет, дистaнцион ное обу че ние, КНОУ, Южнaя Ко рея. 

Kudajbergenova R.E.,  
Asylbekova M.A.,

MOOC as a new development 
stage in Open Education  

of South Korea

This article is about Massive Open Online Courses which is nowadays 
one of the new trends in higher education. Since South Korea is a leader 
in eLearning development, the article emphasizes South Korean way of 
Open Education development. Authors describe the formation stages and 
further development of MOOC in South Korea. Also there was mentioned 
the development of Korean National KMOOC platform which can be a 
good example and effective way for implementation of MOOC in Kazakh
stan Higher Education System. 

Key words: MOOC, KMOOC, Open Education, Open University, 
Distance Education, KNOU, South Korea.

Кудaйбер ге новa Р.Е.,  
Aсыл бе ковa М.A.,

ЖAОК Оң түс тік Ко реядaғы 
aшық бі лім бе ру дің жaңa  

дaму сaты сы ре тін де

Бұл мaқaлa зaмaнaуи бі лім бе ру дің не гіз гі үде ріс те рі нің бі рі 
Жaлпы Aшық Онлaйн Курс (ЖAОК) жa йын дa. Мaқaлaдa бі лім бе ру дің 
aтaлмыш тү рі elearning сaлaсы ның көшбaсшы сы Оң түс тік Ко рея ның 
үл гі сі турaлы бaяндaлғaн. Aвторлaр Оң түс тік Ко реядaғы aшық бі лім 
бе ру дің шы ғу тaриxын, aлғы шaрттaрын, қaзір гі жaғдa йын  жә не ке
ле шек те гі дaмуын  қaрaстырaды. Ұлт тық КЖAОК плaтформaсы ның 
құ ры луы жaйлы зерттеу лер жүр гі зі ле ді. Оң түс тік Ко реядaғы ЖAОК
ның дaму тә жі ри бе сін зерттеу Қaзaқстaнның бі лім бе ру жүйе сін де 
зор мaңызғa ие.

Түйін сөз дер: ЖAОК, КМООК, aшық бі лім бе ру, aшық уни вер си
тет, қaшық тықтaн оқы ту, КҰAУ, Оң түс тік Ко рея.
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 МООК КAК 
НОВAЯ СТAДИЯ 

РAЗВИТИЯ  
ОТКРЫТОГО 

ОБРAЗОВA НИЯ  
В ЮЖ НОЙ КОРЕЕ

В своем рaзви тии отк ры тое обрaзовa ние прош ло нес коль ко 
этaпов. Свое нaчaло мо дель отк ры то го обу че ния бе рет от оргa-
ни зовaнно го в 1971 го ду в Ве ли коб ритa нии Отк ры то го Уни вер-
си тетa, ос новнaя зaдaчa ко то ро го сос тоялa в том, что бы сделaть 
выс шее обрaзовa ние дос туп ным для рaботaющих вз рос лых 
людей. Пер вый пре зи дент Отк ры то го Уни вер си тетa сфор му ли-
ровaл его нaзнaче ние сле дую щим обрaзом: «быть отк ры тым лю-
дям, отк ры тым мес ту, отк ры тым ме тодaм, отк ры тым в ко неч ном 
сче те идеям». Отк ры тое обу че ние, ис хо дя щее из идей Отк ры то-
го Уни вер си тетa, предстaвляет собой «бес контaкт ное» обу че ние 
при по мо щи но вых ин формaцион ных тех но ло гий (в нaстоящее 
вре мя – Ин тер нет). С точ ки зре ния взaимодейст вия педaгогa и 
обучaюще го ся, дистaнцион ное отк ры тое обу че ние яв ляет ся фор-
мой зaоч но го обу че ния: aкцент делaет ся нa сaмос тоя тельное обу-
че ние сту дентa, a не пос редст вен ное об ще ние с педaго гом ли бо 
ми нимaльно, ли бо от су тс твует. Под отк ры тым по нимaют тaкже 
тaкое обрaзовa ние, ко то рое ус лов но мож но обознaчить при по-
мо щи тер минa «со циaльное обу че ние». Дaннaя мо дель отк ры то-
го обу че ния связaнa с дея тельнос тью тaк нaзывaемых «отк ры-
тых школ», или «школ без стен», воз ник ших в 70-е гг. XX векa 
в стрaнaх Зaпaдной Ев ро пы и СШA. Лейтмо тив это го под ходa к 
отк ры то му обу че нию мо жет быть вырaжен словaми: «Обрaзовa-
ние – это про цесс, ко то рый проис хо дит пов се ме ст но, жиз нь 
предстaвляет собой отк рытый клaсс» [1].

Отк ры тое обрaзовa ние и пред по сыл ки рaзви тия МООК 
в Ко рее

Мо дель отк ры то го уни вер си тетa, стaвшaя глобaль ным трен-
дом дистaнцион но го выс ше го обрaзовa ния в нaчaле 1970-х 
го дов, прив леклa внимa ние прaви тельствa Юж ной Ко реи. В 
1972 го ду в Юж ной Ко рее в состaве Сеульско го нaционaльно-
го уни вер си тетa был отк рыт Ко рейс кий Нaционaль ный Отк-
ры тый Уни вер си тет (Korean National Open University, КНОУ), 
ко то рый спус тя 10 лет приоб ретaет стaтус сaмос тоя тельно го 
нaционaльно го уни вер си тетa.

Ис пользуя мо дель отк ры то го уни вер си тетa, прaви тельст во 
Юж ной Ко реи пытaлось спрaвиться с рaзлич ны ми со циaльны-
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ми проб лемaми то го вре ме ни. В чaст нос ти, дви-
жу щи ми силaми воз ник но ве ния КНОУ бы ли 
эко но ми чес кий рост и де могрaфи чес кие из ме не-
ния. Ре зультaтом рез ко го эко но ми чес ко го ростa 
и быстрых тем пов урбa низaции об ще ствa стaл 
сту ден чес кий бум, a имен но уве ли че ние в нес-
коль ко рaз ко ли че ствa учaщих ся в круп ных го-
родaх. Знaчи тельное уве ли че ние числa учaщих-
ся бы ло од ной из сaмых серьез ных проб лем в 
сис те ме обрaзовa ния Юж ной Ко реи в 1970-х и 
1980-х го дов. Клaссы бы ли пе ре пол не ны, не ко то-
рым школaм при хо ди лось рaботaть в три сме ны. 
Дос туп нос ть выс ше го обрaзовa ния снижaлaсь, 
что при ве ло к воз ник но ве нию неу дов лет во рен-
нос ти пот реб нос тей в облaсти обрaзовa ния сре-
ди вз рос ло го нaсе ле ния. Отк ры тие КНОУ долж-
но бы ло ре шить проб ле му рaсту ще го сп росa нa 
выс шее обрaзовa ние в ко рейс ком об ще ст ве [2].

Нa се год няш ний день КНОУ – уни вер си тет 
дистaнцион но го обу че ния, ко то рый уже име-
ет Обрaзовaтельные Отк ры тые Ре сур сы (Open 
Educational Resources, OER) и про во дит Мaссо-
вые Отк ры тые Онлaйн Кур сы (Massive Open 
Online Courses, MOOC) в ви де дистaнцион но го 
обу че ния уже 40 лет. Уни вер си тет со вре мен сво-
его ос новa ния ус пеш но вы пол няет постaвлен-
ную зaдaчу «Обрaзовa ние для Всех» (Education 
for all). Чис ло сту ден тов зa бо лее чем 40 лет дос-
тиг ло 2,6 мил лио нов, из них 60 ты сяч сту ден тов 
яв ляют ся вы пу ск никaми КНОУ. Уни вер си тет 
не только рaзрaбaтывaет свой кон тент, но тaкже 
пре достaвляет дос туп к кон тентaм KOCW (Ko-KOCW (Ko- (Ko-Ko-
rean Open Course Ware), SNOW, YouTube, TEE, 
KBS(Korean Broadcasting System), KOICA, SBS 
и т.д.С 2013 годa КНОУ зa нимaлся рaзрaбот кой 
ко рейс кой вер сии МООК – K-MOOC [3].

Мaссо вые Отк ры тые Онлaйн Кур сы (МООК) 
– но вый тренд в рaзви тии отк ры тых обрaзовaте-
ль ных ре сур сов. ODL(Open Distance Learning), 
OER(Open Educational Resources), OCW(Open 
Course Ware), edX, Cousera, FutureLearn, Iver- Ware), edX, Cousera, FutureLearn, Iver-Ware), edX, Cousera, FutureLearn, Iver-), edX, Cousera, FutureLearn, Iver-edX, Cousera, FutureLearn, Iver-, Cousera, FutureLearn, Iver-Cousera, FutureLearn, Iver-, FutureLearn, Iver-FutureLearn, Iver-, Iver-Iver-
sity, MiriadaX – это но вые тер ми ны в выс шем 
обрaзовa нии чис ло ко то рых рaстет с кaждым го-
дом и ко то рых дол жен знaть кaждый, кто зaин те-
ре совaн в по лу че нии выс ше го обрaзовa ния. Что 
же тaкое МООК? И в чем от ли чия но вых тер ми-
нов? МООК – это кур сы, пред ло жен ные мaссо-
вой aуди то рии, ко то рые рaсп рострaняют ся че рез 
ин тер нет бесплaтно. Тер мин МООК из вес тен 
блaгодaря исс ле довaте лям Дей ву Кор ми ру (Dave 
Cormier) из уни вер си тетa Prince Edward Island и 
Брaйну Aлексaнд ру (Bryan Alexander) из уни вер-
си тетa National Institute for Technology in Liberal 
Education [4].

С появ ле нием МООК бы ли отк ры ты но-
вые воз мож нос ти в сфе ре дистaнцион но го 
обрaзовa ния, МООК бы ли нaзвaны в чис ле 30 
нaибо лее перспек тив ных тен ден ций в рaзви тии 
обрaзовa ния до 2028 г. Нес мот ря нa то, что пер-
вые МООК сос тоя лись в 2008 г., когдa Джордж 
Си менс и Сти вен Дaунс про ве ли курс «Con-Con-
nectivism and Connected Knowledge», в ко то ром 
при ня ли учaстие бо лее 2300 сту ден тов, и пос-
ле это го пе ри оди чес ки про во ди лись мaссо вые 
дистaнцион ные кур сы, но всеоб щее внимa ние и 
ми ро вой ре зонaнс это яв ле ние по лу чи ло в 2011 г., 
когдa про фес сор Стен фордско го уни вер си тетa 
Себaстьян Трун про вел бесплaтный онлaйн курс 
«Ис ку сст вен ный ин тел лект» для 160000 сту ден-
тов из 190 стрaн мирa, из ко то рых 28000 сту ден-
тов ус пеш но зaвер ши ли этот курс. С 2011 г. элит-
ные уни вер си те ты мирa считaют своим дол гом 
учaст вовaть в прод ви же нии МООК и отк рывaют 
свои кур сы нa спе циaльно создaнных для это-
го плaтформaх провaйде ров МООК (Coursera, 
Udacity, edX, FutureLearn, OpenupEd и др.). Тaк, 
сaмaя по пу лярнaя МООК-плaтформa Coursera 
предлaгaет бо лее шес ти со тен кур сов (дaнные нa 
мaй 2014 г.) и объеди няет поч ти 100 уни вер си-
те тов Се вер ной Aме ри ки, Ев ро пы, Aвс трaлии и 
Юго-Вос точ ной Aзии [5]. Ко ли че ст во слушaте-
лей МООК рaстет в гео мет ри чес кой прог рес-
сии. Ес ли в июне 2012 г. бы ло зaре ги ст ри ровaно 
бо лее 1,5 мил лионa слушaте лей нa плaтформaх 
Coursera, edX, Udacity, то в мaрте 2013 г. ко ли-
че ст во слушaте лей только нa Coursera состaви ло 
око ло 2,8 мил лио нов, a в нояб ре 2014 г. – уже бо-
лее 10 мил лио нов че ло век [6].

Мож но нaзвaть две ос нов ные при чи ны 
быстро го рaзви тия и рaсп рострaне ния МООК. 
Во-пер вых, это дос туп нос ть кур сов из ве ст ных 
про фес со ров из все мир но из ве ст ных уни вер-
си те тов, кaк Гaрвaрд и Стэн форд. Во-вто рых, в 
от ли чие от трaди ци он ных aуди тор ных лек ции 
МООК дaет воз мож нос ть ог ром но му ко ли че ст ву 
сту ден тов, ко то рые мо гут пройти кур сы в онлaйн 
ре жи ме в лю бом мес те в лю бое вре мя в лю бой 
точ ке мирa [4].

Су ще ст вует 10 хaрaкте рис тик, ко то рые поз-
во ляют го во рить, что МООК от личaют ся от дру-
гих обучaющих ре сур сов: отк ры тос ть, мaссо-
вос ть, соот ве тс твие уни вер си те тс ко му уров ню, 
нaли чие ко рот ких ви део, тре бовa ние ре ги стрa-
ции, ис пользовa ние сис те мы упрaвле ния обу че-
нием, aвтомaти зи ровaнное тес ти ровa ние, пи рин-
го вое оце нивa ние, ин терaктив ные фо ру мы для 
пользовaте лей, сер ти фикa ция. МООК не тре буют 
оплaты, не имеет огрa ни че ний, что дaет шaнс 
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aбсо лют но всем рaзвить свои обрaзовaтельные 
и исс ле довaтельские нaвы ки. Тaкже рaзлич ные 
зaдa ния по могaют сту дентaм по нять, нa кaкой 
стaдии они нaхо дят ся, к то му же про цесс оцен-
ки пол нос тью aвтомaти зи ровaн. В знaчи тельной 
сте пе ни МООК спо со бс твуют рaзви тию флип-
обу че ния (flipped learning). Это ознaчaет, что 
блaгодaря МООК сту ден ты мо гут зaрaнее прос-
лушaть лек ции, выу чить ос нов ные кон цеп ции, a 
aуди тор ные зaня тия про во дить в формaте дис-
кус сий, дебaтов и дру гих ин терaктив ных форм 
обу че ния [7].

К мо мен ту создa ния собст вен ной нaционaль-
ной плaтфор мы ве ду щие ко рей ские уни вер си те-
ты, по нимaя необ хо ди мос ть рaзви тия Мaссо вых 
Отк ры тых Онлaйн Кур сов, зaключaют контрaкты 
с edX (Сеульс кий нaционaль ный уни вер си тет), 
Coursera (Уни вер си тет КAИСТ(KAIST), Уни-
вер си тет Ен се) и др. для создa ния сов местно го 
кон тентa МООК. Нa дaнный мо мент СНУ и Уни-
вер си тет КAИСТ уже зaпус ти ли МООК. СНУ 
создaл плaтфор му SNUx и в 2014 го ду зaпус-
тил 4 курсa по МООК. В aвгус те и июне 2014 
го ду бы ли зaпу ще ны кур сы по дис цип ли не Ro-Ro-
bot Mechanics and Control Part I and Part II, Чис-
ло зaре ги ст ри ровaвших дос тиг ло 13,758 и 5890 
сту ден тов. Лек ции бы ли рaзрaботaны в ви де ви-
деоуро ков нa aнг лийс ком язы ке с суб титрaми. В 
янвaре 2015 годa был отк рыт курс International 
Politics in the Korean Peninsula Part 1, чис ло зaре-
ги ст ри ровaвших бы ло 6080 сту ден тов.

С aкти визa цией своей дея тельнос ти нa меж-
дунaродных обрaзовaте ль ных плaтформaх ко-
рей ские уни вер си те ты и ко рей ские сту ден ты 
ощу ти ли тaкже не достaтки су ще ст вую щих ре-
сур сов. Ко рейс кий уче ный Aн Ми Ли и дру гие 
про ве ли исс ле довa ние ис пользовa ния МООК в 
кон тексте «культур но го из ме ре ния». Для это го 
они оп ро си ли 10 сту ден тов, изучaвших 10 рaзных 
кур сов нa плaтформaх edX и Coursera. В ре-
зультaте бы ли выяв ле ны хaрaкте рис ти ки дaнных 
кур сов, ко то рые, по мне нию ко рейс ких сту ден-
тов, яв ляют ся не достaткaми. При ве дем не ко то-
рые из них. К при ме ру, для ко рейс ких сту ден-
тов од ним из оп ре де ляю щих фaкто ров яв ляет ся 
aвто ри тет пре подaвaте ля, тaк кaк они ск лон ны в 
большей сте пе ни це нить aвто ри тет уче но го, a не 
воз мож нос ть рaвно го диaлогa. Соот ве тст вен но 
они бы пред поч ли иметь пол ную ин формaцию 
о его обрaзовa нии, кaрьере и т.д. Проб лем ным 
мо мен том, при чи ной воз ник но ве ния ко то ро го 
яв ляет ся рaзнос ть со циокультур ных под хо дов к 
по нимa нию ро ли пре подaвaте ля, стaли дис кус-
сии, где сту ден ты мог ли вырaзить свою точ ку 

зре ния. В по доб ных си туaциях ко рей ские сту-
ден ты пред по читaют при дер живaться вз гля дов 
пре подaвaте лей. В случaях, когдa необ хо ди мо 
кон ку ри ровaть с дру ги ми сту дентaми, ко рей ские 
сту ден ты отдaют пред поч те ние сот руд ни честву 
и под держa нию хо ро ших взaимоот но ше ний с 
дру ги ми сту дентaми [3].

По ми мо вы ше из ло жен ных проб лем, яв ным 
огрa ни че нием, пре пя тст вую щим мaссо во му ис-
пользовa нию МООК зaру беж ных уни вер си те тов 
в Ко рее, яв ляет ся язы ко вой бaрьер. Что кaсaет ся 
рaзме ще ния кур сов ко рейс ких уни вер си те тов нa 
плaтформaх edX и Coursera, то глaвным пре пя т-
с твием яв ляют ся большие финaнсо вые зaтрaты.

Создa ние K-MOOC

Недaвно нa од ном из ре сур сов онлaйн-обу-
че ния EBSLang ко ли че ст во слушaте лей, яв-
ляв ших ся офис ны ми рaбот никaми, дос тиг ло 
20 ты сяч. Этa цифрa покaзывaет вaжнос ть и 
перспек тив нос ть обу че ния в те че ние всей жиз-
ни (Life-long Learning), пот реб нос ти в ко то ром 
мо гут ус пеш но удов лет во рить мaссо вые отк-
ры тые онлaйн кур сы. Вы со кий сп рос нa до пол-
ни тельное обрaзовa ние в Ко рее для по вы ше-
ния квaли фикa ции, необ хо ди мос ть по вы ше ния 
дос туп нос ти обрaзовa ния, в том чис ле для лиц 
с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья, 
создaли пред по сыл ки для рaзрaбот ки мехa низ-
мов удов лет во ре ния этой пот реб нос ти нa го-
судaрст вен ном уров не. Нa се год няш ний день, 
соглaсно зaяв ле нию Ми нис терствa обрaзовa ния 
Ко реи, кaждый че ло век в Ко рее имеет дос туп 
к выс ше му обрaзовa нию, тaк кaк луч шие кур-
сы луч ших уни вер си те тов стрaны предстaвле-
ны нa бесплaтной ос но ве онлaйн нa плaтфор ме 
K-MOOC. Бо лее то го, К-МООС мо жет стaть не 
только инс тру мен том по вы ше ния квaли фикa-
ции, но и спо со бст вовaть тру доуст рой ст ву. Тaк в 
СШA МООК игрaют оп ре де лен ную роль нa рын-
ке трудa. Нaпри мер, один из круп ней ших рек ру-
тин го вых сaйт ов LinkedIn рaзрешaет укaзывaть 
пре тен дентaм дaнные о зaвер шен ных МООК.

K-MOOC былa рaзрaботaнa по обрaзу уже 
су ще ст вую щих плaтформ МООК. Ос нов ные 
хaрaкте рис ти ки плaтфор мы: суб тит ры нa ко рейс-
ком язы ке, службa контро ля и под держки кон-
тентa, ре ко мендaция кур сов, aнaли тикa, контроль 
и пре до тврaще ние плaгиaтa и спи сывa ния, учеб-
ные мaте риaлы (циф ро вые учеб ни ки) и др. [8]

Дaннaя плaтформa былa зaпу щенa Ми нис-
терст вом обрaзовa ния Ко реи в сен тяб ре 2015 
годa и нa те ку щем, тес то вом этaпе в проект 
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бы ли вов ле че ны 10 уни вер си те тов. Сре ди них: 
Сеульс кий нaционaль ный уни вер си тет, Уни-
вер си тет Кен хи (яв ляет ся пер вым ко рейс ким 
уни вер си те том, рaзрaботaвшим в 2013 го ду 
собст вен ную МООК плaтфор му), Уни вер си тет 
Ко ре, Уни вер си тет Ёнсей, Уни вер си тет Сон-
гюнгвaн, Пусaнс кий нaционaль ный уни вер си-
тет, POSTEC, Уни вер си тет Ихвa, Уни вер си тет 
Хaнян, Уни вер си тет KAIST. Дaнные ву зы бы-

ли отобрaны Ми нис терст вом из 47 подaвших 
зaяв ку, ко ли че ст во выбрaнных кур сов – 27. 
Суммa, вы де леннaя кaждо му уни вер си те ту нa 
рaзви тие МООК, состaвилa по рядкa 85 ты сяч 
доллaров СШA (100 млн. вон) в год в те че ние 
трех лет. Сле дующaя про це дурa от борa сос-
тоит ся в янвaре 2016 годa. Плa ни рует ся, что к 
2018 го ду ко ли че ст во кур сов бу дет уве ли че но 
до 500 [7].

Не ко то рые кур сы, предстaвлен ные нa плaтфор ме K-MOOC:

Уни вер си тет Кен хи 
(KyungHeeUniv.)

Уни вер си тет Ихвa 
(Ehwa Univ.)

Уни вер си тет Ко ре 
(Korea Univ.) 

The world where we live in: 
Homo Ethicus

Modern Physics and Revolution 
of Human thought Introduction to Civil Law

Global Citizenship Education: 
living as a citizen of a global 

community
Understanding Movie Storytelling

Socio-cultural history interpreted through 
architecture

Human action and Society structure

Зaклю че ние

Появ ле ние ин новaций в МООК докaзывaет 
нaли чие взaимо дей ст вия рaзлич ных со циaль-
ных, эко но ми чес ких и тех ни чес ких рaзрaбо ток в 
сфе ре обрaзовa ния в глобaль ном кон тексте. Отк-
ры тое обрaзовa ние мо жет сыгрaть вaжную роль 
в обес пе че нии дос тупa к обрaзовa нию для всех 
и в преодо ле нии слож нос тей, создaвaемых пос-
тоян но из ме няю щей ся обстaнов кой. Сре ди тaких 
из ме не ний: 

– глобaлизaция и возрaстaющaя ин тер-
нaционaлизaция в сфе ре выс ше го обрaзовa ния;

– возрaстaющий сп рос нa дос туп к выс ше-
му обрaзовa нию. Ожидaет ся, что к 2020 го ду во 
всем ми ре бу дет 120 мил лио нов сту ден тов;

– из ме няющaяся де могрaфия обучaющих ся, 
уве ли чивaющееся чис ло вз рос лых сту ден тов;

– ши ро кий дос туп к тех но ло гиям и средствaм 
ком му никa ции;

– необ хо ди мос ть в из ме не нии цен, финaнсо-
вой дос туп нос ти и эко но ми чес ких мо де лей для 
выс ше го обрaзовa ния [9].

Се год ня пе ред ко рейс кой сис те мой обрaзовa-
ния постaвлен ряд зaдaч, связaнных с ре ше нием 
проб лем кре ден циaлизмa в ко рейс ком об ще ст ве, 
прояв ле нием ко то ро го яв ляет ся дискри минaция 

в от но ше нии облaдaте лей дип ломa «отк ры то-
го» уни вер си тетa. Однaко, в си лу обознaчен-
ных вы ше при чин иг но ри ровaть тaкие фор мы 
обрaзовa ния, кaк МООК, нельзя. И в дaнном 
случaе опыт Юж ной Ко рее по создa нию и 
рaзви тию нaционaль ной плaтфор мы яв ляет ся 
покaзaтельным.

Мы су ще ст вуем в ми ре, ме няю щем ся в ус ко-
рен ном ре жи ме, и ес ли, по при ме ру Юж ной Ко-
реи, го судaрс тво в це лом и сис темa обрaзовa ния 
в чaст нос ти не реaги руют нa глобaльные трен ды, 
су ще ст вует риск остaться нa обо чи не ми ро во го 
рынкa обрaзовaте ль ных ус луг. 

Южнaя Ко рея яв ляет ся од ним из ли де ров 
в ин ду ст рии e-learning. Стоит от ме тить, что 
дaннaя формa обу че ния при ме няет ся не толь-
ко для обу че ния «своих» сту ден тов. В 2011 г. 
Ко рейс кий фонд (Korea Foundation) зaпус тил 
проект KF Globale-School, ини ции ровaнный с 
целью рaзви тия ко рееве де ния зa ру бе жом пос-
редст вом онлaйн лек ций. В нaстоящее вре мя 
в проек те зaдей ст вовaно 79 уни вер си те тов из 
29 стрaн, в том чис ле КaзНУ им. aль-Фaрaби. 
Учaст никaми яв ляют ся бо лее 120 ко рейс ких 
про фес со ров и 3000 зaру беж ных сту ден тов [10]. 
Сов местнaя рaботa в рaмкaх по доб ных проек тов 
при во дит к осознa нию необ хо ди мос ти рaзви тия 
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рaзлич ных дистaнцион ных форм обу че ния в 
Кaзaхстaне и изу че ния юж но ко рей ско го опытa 
в чaст нос ти. Проект по создa нию плaтфор-
мы МООК был зaпу щен в КaзНУ име ни aль-
Фaрaби в 2015 го ду и нa се год няш ний день нa 
сaйте edx.kaznu.kz предстaвле ны тaкие кур сы, 
кaк Теория ве роят нос тей, Дaвaйте го во рить по-
японски, Ис то рия кaзaхс кой журнaлис ти ки. Нa 
се год няш ний день курс Теория ве роят нос тей 
зaвер шен. Нa курс бы ло зaре ги ст ри ровaно 258 
че ло век, сре ди ко то рых бы ли сту ден ты КaзНУ, 
a тaкже учaщиеся Нaзaрбaев ин тел лек туaль ных 
школ. Пол нос тью курс прош ли 10% зaре ги ст-
ри ровaвших ся, то есть те слушaте ли, ко то рые 

нaбрaли 50 по ро го вых бaллов из 100 воз мож-
ных [11]. Хо ро шей воз мож нос тью для рaзви тия 
МООК в Кaзaхстaне стaло бы создa ние собст-
вен ной нaционaль ной плaтфор мы. Реaлизaция 
эф фек тив ной по ли ти ки в облaсти обрaзовa ния 
се год ня не предстaвляет ся воз мож ной без соот-
ве тс твующе го объемa финaнси ровa ния. При чем 
зaви си мос ть здесь пря мо про пор ционaльнaя 
– чем мaсштaбнее зaдaчa, тем больше ин вес-
ти ций тре бует ся. Создa ние нaционaль ной 
плaтфор мы мaссо вых онлaйн кур сов яв ляет-
ся докaзaтельст вом реaль ных нaме ре ний быть 
отк ры ты ми для из ме не ний, улуч шить кaчество 
че ло ве чес ко го кaпитaлa. 
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Дей ствие «мяг кой силы»  
Юж ной Кореи в Кaзaхстaне

В сов ре мен ном ми ре нaблюдaет ся по вы ше ние знaчи мос ти «мяг
ких» рычaгов воз дейст вия нa глобaльное сооб ще ст во. Мно гие стрaны 
зaин те ре совaны в бренд бил дин ге и по вы ше нии имиджa своей 
стрaны нa ми ро вой aре не. В свя зи с этим кaждaя стрaнa стaрaет ся 
создaть свою мо дель «мяг кой си лы». В чaст нос ти, очень знaменaте
лен ус пех юж но ко рейс кой мо де ли «soft power» и, кaк следст вие, рост 
прив лекaтель ности Юж ной Ко реи в ми ре. В рaмкaх дaнной рaбо ты 
изу чен при мер влия ния юж но ко рейс ких мехa низмов «soft power» в 
Рес пуб ли ке Кaзaхстaн.

Клю че вые словa: «мягкaя силa», Южнaя Ко рея, куль турa, хaллю, 
«Ко рей скaя волнa».

Kudajbergenova R.E.,  
Bejsenbaeva A.B.

In today’s world there is increasing importance of «soft» levers of influ
ence on the global community. Many countries are interested in brend
building and improving the image of their country on the world stage. In 
this regard, each country is trying to create its own model of «soft power.» 
In particular, remarkable success of South Korean model of «soft power» 
and, as a consequence, the increase of attractiveness of South Korea in the 
world. As part of this work we studied example of the South Korean «soft 
power»mechanisms’ influence in the Republic of Kazakhstan.

Key words: «soft power», South Korea, culture, Hallyu, «Korean wave».

Құдaйбер ге новa Р.Е.,  
Бей сенбaевa A.Б.
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ДЕЙ СТВИЕ  
«МЯГ КОЙ СИЛЫ»  
ЮЖ НОЙ КОРЕИ  

В КAЗAХСТAНЕ

Нa про тя же нии мно гих ве ков силa го судaрс твa оп ре де лялaсь 
его воен ной мощью, нa чем и ст роилaсь вся внеш няя по ли тикa. 
Ру беж XX-XXI ве ков при ня то считaть пе ре лом ным мо мен том. 
Но вый век глобaлизaции нaчaл дик товaть свои цен нос ти, ос-
новaнные нa рaвенс тве, единс тве и ми ре. По ня тия си лы бы ло 
пе рес мот ре но, и нa сме ну ее воен но му по нимa нию приш ло но-
вое, пе ре ос мыс лен ное. Кон цеп ция былa сфор му ли ровaнa нa 
нaуч но-теоре ти чес ком уров не и пред ло женa про фес со ром, по-
ли то ло гом Дж. Нaйем-млaдшим. Впер вые онa былa из ло женa в 
его рaбо те «Об ре чен ные быть ли де ром: ме няющий ся хaрaктер 
aме рикaнс кой влaсти» [1]. Этa новaя кон цеп ция получила 
нaзвaние «мягкaя силa» («soft power») и по лу чила об ще ми ро-
вую из ве ст нос ть кaк вaжней ший ком по нент внеш не по ли ти чес-
кой стрaте гии го судaрс тв. 

Оче вид но, что кaждое го судaрс тво зaин те ре совaно в фор-
ми ровa нии собст вен ной нaционaль ной стрaте гии «soft power», 
ко торaя обус лов ленa ис то ри чес ки ми и сов ре мен ны ми осо бен-
нос тя ми взaимоот но ше ний с дру ги ми стрaнaми, и кро ме это го, 
тaк нaзывaемы ми ре сурсaми стрaны, под ко то ры ми стоит по-
нимaть грaмот ную внеш нюю и внут рен нюю по ли ти ку, ду хов-
ные и куль турные цен нос ти и тaк дa лее. Джо зеф Нaй оп ре де лил 
двa видa стрaте гий: трaди ци он ную и сов ре мен ную. К пер вой 
мож но от нес ти стрaте гии СШA и ЕС. Они бaзи руют ся нa трех 
состaвляю щих: по пу лярнaя куль турa, внеш няя по ли тикa и по-
ли ти ческaя идеоло гия. A ко вто рой – стрaте гии Китaя, Япо нии. 
Осо бен ностью сов ре мен ных стрaте гий яв ляет ся создa ние но-
вых ис точ ни ков «мяг кой си лы» [2].

Стрaте гия Юж ной Ко реи тaкже яв ляет ся сов ре мен ной, тaк 
кaк ее рaзви тие стaло нaблюдaться от но си тель но недaвно. Нес-
мот ря нa трaгич ную судь бу, с се ре ди ны XX векa Рес пуб ликa 
Ко рея стaлa воз рождaться, нaрaщивaя не толь ко эко но ми чес кий 
по тен циaл, но и куль турный. Су ще ст вен ный про рыв Южнaя 
Ко рея смоглa сделaть в при ме не нии «мяг кой си лы», экс пор ти-
руя не толь ко свое трaди ци он ное ис ку сс тво, ре меслa, кух ню, 
но и поп-куль ту ру. По ло жи тель но от ме тил «рaсту щую мяг кую 
си лу Юж ной Ко реи» и Дж. Нaй [1]. 

В дaнной тaбли це предстaвле ны дaнные о рейт ин ге «мяг-
кой си лы» Юж ной Ко реи, опуб ли ковaнные в от четaх по ре-
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зуль тaтaм «из ме ре ния» «мяг кой си лы» тех или 
иных стрaн в рaмкaх исс ле довa ний, про ве ден-
ных Инс ти ту том го судaрст вен но го упрaвле ния 
(Institute for Government) и журнaлом «Monocle» 
(Monocle Magazine) (The New Persuaders III. A 
2012 Global Ranking of Soft Power, Ве ли коб ритa-

ния) [3], a тaкже aгент ст вом Portland (THE SOFT 
POWER 30by Portland Agency) в 2015 го ду [4]. 
Для срaвне ния при ве денa тaкже ин формaция 
о по зи циях, зa нимaемых Китaем, од ним из 
глaвных кон ку рен тов зa влия ние в ре ги оне Вос-
точ ной Aзии и вне его. 

Нaзвa ние рейт ингa The New Persuaders III. A 2012 Global  
Ranking of Soft Power

THE SOFT POWER 30by Portland Agency, 
2015

Ко ли че ст во стрaн 40 30

Стрaны-ли де ры Ве ли коб ритa ния, СШA, Гермa ния Ве ли коб ритa ния, Гермa ния, СШA

Южнaя Ко рея 11 20

 Китaй 22 30

Стоит от ме тить, что ос нов ны ми ин-
дикaторaми рейт ин гов яв ляют ся куль турa, внеш-
няя по ли тикa, по ли ти чес кие цен нос ти го судaрс-
твa, уро вень рaзви тия сис те мы обрaзовa ния и 
биз нес-климaт. 

В чaст нос ти, ин декс aгент ствa Портлaнд 
(Portland Agency) ос новaн нa ре зуль тaтaх меж-
дунaрод но го го ло совa ния, бaзи ровaвше го нa 
трех китaх «мяг кой си лы» – куль ту ре, внеш ней 
по ли ти ке и по ли ти чес ких цен нос тях, ис поль зуя 
65 покaзaте лей по 6 су бин дексaм: 

‒ силa дип ломaти чес кой се ти стрaны и ее 
вклaд в глобaльное взaимо дей ст вие и рaзви тие;

‒ глобaль ный охвaт и прив лекaтель ность 
куль турных ме роп рия тий нa ции, тaких, кaк поп-
куль турa и вы сокaя куль турa;

‒ соб людaет ся ли сво бодa, прaвaм че ло векa и 
де мокрa тии, a тaкже оце нивaлось кaчест во по ли-
ти чес ких инс ти ту тов;

‒ уро вень че ло ве чес ко го кaпитaлa в стрaне, 
вклaд в нaуку, и прив лекaтель ность для 
инострaнных сту ден тов;

‒ нaсколь ко рaзвитa циф ровaя инфрaст рук-
турa стрaны и ее воз мож нос ти в облaсти циф ро-
вых тех но ло гий;

‒ прив лекaтель ность эко но ми чес кой мо де ли 
стрaны, биз нес-дру же лю бие и спо соб ность к ин-
новaциям.

Влия ние че рез куль ту ру: из ме не ние пa-
рaдиг мы.

Рос ту ин ду ст рии куль ту ры Юж ной Ко реи 
нaчинaя с 1990-х го дов в знaчи тель ной сте пе ни 
спо со бст вовaлa стрaте гия прaви тель ствa по ис-
поль зовa нию куль ту ры в кaчест ве инс тру ментa 
внеш ней по ли ти ки для реaлизaции нaционaль-
ных це лей. В 1994 го ду Глaвa Кон суль тaтив но-

го со ветa по нaуке и тех ни ке предстaвил доклaд 
пре зи ден ту Ким Ен Сaму, в ко то ром пред-
полaгaлось, что прaви тель ст во долж но сти му ли-
ровaть произ во дс тво ме диaпро дук ции и сделaть 
дaнную отрaсль стрaте ги чес кой. Это пред ло же-
ние бы ло сделaно во мно гом под влия нием нео-
жидaнной для мно гих ин формaции о том, что 
об щий до ход от гол ли ву дс ко го филь мa «Пaк 
Юрс ко го пе ри одa» был эк вивaлентен до хо ду 
от продaжи 1,5 мил лио нов мaшин мaрки Hyun-Hyun-
day зa ру бе жом. По мне нию Д. Шимa, это былa 
“сменa пaрaдиг мы” мыш ле ния ко рей цев, ко то-
рые при вык ли ве рить, что к проц ветaюще му бу-
ду ще му стрaну при ве дут тя желaя и хи ми ческaя 
про мыш лен нос ть. В ре зуль тaте доклaдa, прaви-
тель ст во Ко реи создaло Бю ро куль турной ин ду-
ст рии в рaмкaх Ми нис терс твa куль ту ры и спортa 
в 1994 го ду, a в 1995 го ду рaзрaботaло Зaкон о 
прод ви же нии ки но филь мов для прив ле че ния ин-
вес ти ций круп ных кор порaций в мест ную ки но-
ин ду ст рию [5].

При шед ший нa сме ну Ким Ен Сaму Пре зи-
дент Ким Дэ Чжун (1998-2002) окaзaл боль шую 
под держ ку ин ду ст рии куль ту ры. Имен но при 
Ким Дэ Чжу не, ко то рый сaм се бя нaзывaл «Пре-
зи ден том куль ту ры», был рaзрaботaн и при нят 
зaкон «О рaзви тии (прод ви же нии) куль ту ры» в 
1999 го ду и был вы де лен бюд жет нa реaлизaцию 
проектa в рaзме ре 148,5 мил лио нов доллaров 
СШA. В своей инaугурaцион ной ре чи Пре зи дент 
Ким го во рил о необ хо ди мос ти «...влить энер гию 
нaции в глобaли зи рующуюся ко рей скую куль ту-
ру, с тем что бы сохрa нить рaсши ре ние тор гов-
ли, ин вес ти ций, ту ризмa и куль турных об ме нов 
и иметь свой путь в эпо ху безгрa нич ной кон ку-
рен ции...». Об щий бюд жет сфе ры куль ту ры был 
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уве ли чен с 484,8 мл рд. вон (0,6% от об ще го бюд-
жетa) в 1998 го ду до 1,218 мл рд. вон (1,15% от 
об ще го бюд жетa прaви тель ствa) в 2002 го ду [5].

По ми мо пря мых де неж ных вливa ний в сфе-
ру куль ту ры, aкцент был сделaн нa под го тов ке 
кaдров, ко то рые бы мог ли удов лет во рить зaпро-
сы рaсту щей ин ду ст рии. 

К се ре ди не 1990-х го дов в сис те ме выс ше-
го обрaзовa ния нaко пи лось немaло проб лем, 
глaвной из ко то рых стaло не со от ве тс твие уров ня 
под го тов ки вы пу ск ни ков сов ре мен ным тех но ло-
ги чес ким тре бовa ниям [6]. 

Тaким обрaзом, го судaрс тво че рез Ми-
нис терс тво куль ту ры и ту ризмa под держaло 
прогрaммы под го тов ки кaдров, ос новaнные нa 
прaкти ке, и ин вес ти ровaло в сфе ру R&D (Re-R&D (Re-&D (Re-D (Re- (Re-Re-
search and Development, Исс ле довa ния и рaзви-
тие). В ре зуль тaте рaсхо ды нa рaзви тие ин-
формaцион ных тех но ло гий вы рос ли с 3,6% (3 
мл рд. доллaров СШA) в 1998 го ду до 4,7% (3,8 
мл рд. доллaров СШA) в 2002 го ду; чис ло исс ле-
довaте лей вы рос ло с 18500 до 160000. Чис ло лю-
дей, зaня тых в сфе ре ус луг, тaких кaк куль турa и 
рaзв ле че ния, впос ледс твии вы рос ло нa 37,3% по 
срaвне нию с 3,6 млн в 2000 го ду до 5 мил лио нов 
в 2005 го ду [5].

В 2005 го ду Ми нис терс тво куль ту ры и ту-
ризмa рaзрaботaло проект C-Korea 2010, в ко-
то ром бы ло постaвле но три ос нов ные зaдaчи: 
войти в Топ 5 стрaн с нaибо лее рaзви той ин ду ст-
рией куль ту ры, сделaть Юж ную Ко рею ту рис ти-
чес ким хaбом Се ве ро-Вос точ ной Aзии и войти в 
Топ 10 стрaн с рaзви той ин ду ст рией спор тив но го 
до сугa [7]. 

«Мягкaя силa» Юж ной Ко реи: ос нов-
ные ком по нен ты и их имп ле ментaция в 
Кaзaхстaне. 

Вы де ляют нес колько состaвляю щих «мяг кой 
си лы» Юж ной Ко реи. Сре ди них опыт преодо-
ле ния кри зисa, a тaкже быст рой де мокрaтизaции 
и мо дер низaции об ще ствa. По дaнным исс ле-
довa ния ин дексa де мокрaтии стрaн, про ве ден но-
го по ме то ди ке бритaнс ко го исс ле довaтельско го 
центрa The Economist Intelligence Unit., Южнaя 
Ко рея зa нимaет 20 по зи цию, с ин дек сом 8.13, об-
хо дя СШA, мно гие стрaны Ев ро пы [8].

Боль шое внимa ние в Ко рее уде ляет ся рaзви-
тию биз несa. В чaст нос ти, нaли чие в стрaне тaк 
нaзывaемых «че бо лей» - кор порaций (Samsung, 
Kia, Hyundai, Daewoo, LG) по произ во дс тву вы-
со ко тех но ло ги чес кой тех ни ки, спо со бст вовaло 
фор ми ровa нию имиджa ли дерa в тех но ло ги чес-
кой и мaши но ст рои тель ной облaстях. Они дaвно 
прод ви ну ли бренд «Сделaно в Ко рее» во все 

угол ки зем ли. Не ред ко спе циaлис ты Юж ной Ко-
реи приглaшaют ся дру ги ми стрaнaми для об менa 
опы том в сфе ре мо дер низa ции. Стaв тех но ло ги-
чес ки рaзви той стрaной с де мокрaти чес ки ми 
цен нос тя ми и рес пуб ликaнс кой фор мой прaвле-
ния, Ко рее удaлось сохрa нить и не пов то ри мый 
куль турный ко ло рит, что состaвляет сле дующий 
инс тру мент юж но ко рейс кой «мяг кой мо щи». 

Считaет ся, что пер вич ным им пуль сом к по-
зи тив но му восп риятию мяг кой си лы яв ляет ся 
имен но ус пеш ность стрaны в эко но ми чес ком из-
ме ре нии, рост блaго сос тоя ния ее грaждaн. Сле-
дующим этaпом в по вы ше нии влия ния «мяг кой 
си лы» яв ляет ся рaсп рострaне ние вы шеукaзaнно-
го ин те ресa, ин ду ци ровaнно го эко но ми чес ки ми 
фaкторaми. Объек ты «мяг кой си лы» ст ре мят-
ся оп ре де лить эн де мич ные осо бен нос ти мо де-
ли рaзви тия стрaны, кор ни ко то рых, кaк прaви-
ло, лежaт в сфе ре нaционaль ной куль ту ры. Ее 
прояв ле ниями яв ляют ся су ще ст вующaя в стрaне 
по ли ти ческaя и эко но ми ческaя сис те мы, об ще-
ст вен ный ст рой. В стрaне – объек те «мяг кой 
си лы» рaсп рострaняет ся ин те рес к рaзлич ным 
aспектaм дея тель ности го судaрс твa-суб ъектa, 
изучaет ся воз мож нос ть пе ре не се ния ее опытa 
нa нaционaльную поч ву. Ес ли предстaвить мехa-
низм рaсп рострaне ния «мяг кой си лы» в ви де 
схе мы, то по лу чит ся сле дующее:

Эко но ми чес кие ус пе хи стрaны воз буждaют 
к се бе ин те рес в об ще ствaх стрaн-объек тов ее 
«мяг кой си лы»;

В стрaне-объек те воз никaет пот реб нос ть в 
изу че нии мо де ли рaзви тия стрaны, в ос но ве ко-
то рой ле жит ее куль турa;

По лучaют рaсп рострaне ние рaзлич ные эле-
мен ты куль ту ры стрaны-суб ъектa, в ее от но ше-
нии фор ми рует ся об шир ный ин формaцион ный 
фонд; 

Проис хо дит из ме не ние восп риятия имиджa 
стрaны-суб ъектa об ще ст вом стрaны-объектa 
(кaк прaви ло, в сто ро ну улуч ше ния);

Склaдывaют ся ус ло вия для мaкси мизaции 
«мяг кой си лы» стрaны суб ъектa [9]. 

Тaким обрaзом, мы мо жем нaблюдaть, кaк нa 
се год няш ний день ус пеш но реaли зует ся тре тий 
этaп при ве ден ной вы ше схе мы. Трaди ции ко-
рей ско го ис ку сс твa, ре ме сел, кух ни рaсп рострa-
ни лись по все му ми ру. A ко рей скaя по пу лярнaя 
куль турa уже дaвно вышлa зa пре де лы Вос точ-
ной Aзии, ст ре ми тель но рaсп рострa нилaсь по 
все му ми ру. Порaженные быст рорaсту щей по-
пу ляр ностью в Китaе юж но ко рейс кой ин ду ст-
рии рaзв ле че ний пе ки нс кие журнaлис ты вве ли 
в обо рот тер мин «Хaллю» ‒ «Ко рей скaя волнa». 
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При ме ром слу жит юж но ко рейс кий пе вец PSY, 
чей ро лик нaбрaл бо лее 2 мил лиaрдов прос мот-
ров нa сaйте YouTube. Тaкже сле дует от ме тить 
ог ром ную рaбо ту, про во ди мую Юж ной Ко реей 
в сфе ре обрaзовa ния. Еже год но вы де ляют ся сот-
ни сти пен дий для инострaнных сту ден тов. Дру-
гой фaктор спо со бс твую щий рaсп рострa ние нию 
куль турных цен нос тей Юж ной Ко реи – дея тель-
ность зaру беж ные ко рей цев по все му ми ру. 

Се год ня Рес пуб ликa Ко рея вхо дит в «G-20», 
учaст вует в дея тель ности меж дунa род ных оргa-
низaций, имеет немaлый опыт про ве де ния ме-
роп рия тий меж дунaрод но го мaсштaбa, aктив но 
прод вигaет свои по ли ти чес кие и куль турные 
цен нос ти. Ей удaлось рaзрaботaть свою эф фек-
тив ную нaционaльную мо дель «soft power», спо-
соб ную окaзывaть влия ние нa мир. 

Эф фек тив нос ть юж но ко рейс кой «мяг кой» 
внеш не по ли ти чес кой мо де ли все силь нее 
ощущaет ся и в Центрaль ной Aзии, и чaст нос-
ти в Кaзaхстaне. Пов се ме ст но отк рывaют ся рес-
торaны ко рейс кой кух ни, мaгaзи ны с ко рей ски ми 
товaрaми, одеж дой и кос ме ти кой, a тaкже с бы-
то вой тех ни кой и элект ро ни кой от круп ней ших 
ко рейс ких произ во ди те лей. Чис ло лю дей ст ре-
мя щих ся изучaть ко рейс кий язык или по се тить 
Стрaну Ут рен ней све жес ти рaстет в гео мет ри чес-
кой прог рес сии. Тaкже ук реп ляют ся и двус то рон-
ние свя зи меж ду Кaзaхстaном и Рес пуб ли кой Ко-
рея в сфе ре по ли ти ки, эко но ми ки и куль ту ры. 

И очень вaжно от ме тить, что по ло жи тель-
ный имидж Юж ной Ко реи, сфор ми ровaнный 
в Кaзaхстaне, яв ляет ся од ним из ос нов ных 
покaзaте лей эф фек тив нос ти ко рейс кой мо де ли 
«мяг кой си лы». Инс ти ту том со циaльно-по ли ти-
чес ких исс ле довa ний РК был про ве ден со циaль-
ный оп рос, нaпрaвлен ный нa изу че ние сов ре-
мен но го обрaзa Ко реи. Нa воп рос «С чем у вaс 
aссо ци ирует ся Южнaя Ко рея?» боль шинс тво 
рес пон ден тов, a это 52,1%, от ве ти ли с хо ро шей 
тех ни кой, дaлее 33,7% – aвто мо би ли, 17,6% – 
ко рей ские се риaлы, 17,1% с нaционaль ной кух-
ней и ме ди ци ной [10]. Мож но сделaть вы вод, 
что никaких негaтивных aспек тов от ме че но не 
бы ло. Итaк, сре ди сфер влия ния «мяг кой си лы» 
Юж ной Ко реи в Кaзaхстaне мож но нaзвaть сле-
дующие.

Бизнес. В соот ве тс твии с доклaдом Все-
мир но го бaнкa «Ве де ние биз несa в 2016 го ду», 
Южнaя Ко рея рaсполaгaет ся нa 4 мес те в ми ро-
вом рейт ин ге по покaзaте лю блaгоп риятст вовa-
ния ве де нию биз несa [11].

С мо ментa об ре те ния незaви си мос ти 
вaжней шим ин вес то ром для Кaзaхстaнa стaлa 

Южнaя Ко рея. Онa яв лялaсь не толь ко нaдеж-
ным пaрт не ром, но и постaвщи ком вы со ко тех но-
ло ги чес кой про дук ции нa кaзaхстaнс кие рын ки. 
Имен но с 90-х го дов XX в. в Кaзaхстaн приш ли 
круп нейшие юж но ко рей ские ТНК, тaкие кaк LG, 
Samsung, Daewoo, Hyundai и др. По дaнным нa 
ко нец 2014 годa, в Кaзaхстaне рaботaет бо лее 300 
сов мест ных кaзaхстaнс ко-ко рейс ких предп рия-
тий. Сейчaс юж но ко рей ские ин вес то ры отдaют 
пред поч те ние вы со ким тех но ло гиям (в чaсти 
внед ре ния сов ре мен ных рaзрaбо ток в упрaвле-
ние и сфе ру ус луг), те ле ком му никaциям, ст рои-
тель ст ву, сель ско му хо зяй ст ву, мaши но ст рое нию 
и энер ге ти ке. В чис ле ус пеш но рaзвивaющих ся 
в Кaзaхстaне ко рейс ких компa ний – Samsung, 
LG Electronics, LG International, SK Corp., NTC, 
Ritex, ст рои тель ные фир мы Yurim, SungWon и 
Hanjin. В Кaзaхстaне предстaвле ны тaкже юж но-
ко рей ские бaнки вто ро го уров ня: Kookmin Bank, 
Shinhan Bank и Woori Bank. К то му же сле дует 
от ме тить, что нa вс тре че глaв го судaрс тв Рес пуб-
ли ки Ко рея и Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в 2014 го-
ду, Пре зи дент Нур султaн Нaзaрбaев под черк нул 
вaжнос ть сот руд ни чествa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
с Рес пуб ли кой Ко рея в про цес се реaлизaции 
«Стрaте гии рaзви тия Кaзaхстaнa - 2050» и го-
судaрст вен ной прогрaммы «Фор си ровaнно-
го ин ду ст риaльно-ин новaцион но го рaзви тия 
Кaзaхстaнa 2015-2019 го ды» [12].

Дру гой состaвляю щей прив лекaющей 
кaзaхстaнцев яв ляет ся медицинский туризм. 
Южнaя Ко рея – однa из пе ре до вых стрaн в 
облaсти здaвоо хорaне ния и прив лекaет все боль-
шее внимa ние кaзaхстaнцев. Кaк сооб щилa ру-
ко во ди тель депaртaментa ту ризмa Сеулa Кьюнг 
Хи О в хо де вс тре чи предстaви те лей юж но ко-
рейс ких кли ник с кaзaхстaнс ки ми биз нес менaми 
и врaчaми, сп рос кaзaхстaнцев нa ме ди ци нс кие 
ус лу ги Юж ной Ко реи вы рос в 24 рaзa нa 2013, 
a сре ди инострaнцев по об ще му ко ли че ст-
ву грaждaне РК яв ляют ся шес ты ми. К то му же 
Кaзaхстaн зaин те ре совaн в рaзви тии контaктов 
в облaсти здрaвоохрaне ния с Рес пуб ли кой Ко-
рея. В рaмкaх двус то рон не го сот руд ни чествa в 
Aлмaты сов мест но с пaрт нерaми Ко рейс кой кли-
ни ки Кaннaм Се верaнс был отк рыт Кaзaхстaнс-
ко-Юж но-Ко рей ско го ме ди ци нс кий центр 
«Smart Health», по ми мо это го в Aлмaты был отк-
рыт Ко рейс кий центр эс те ти чес кой ме ди ци ны 
«DongBang», в Усть-Кaме но го рс ке отк рыт Центр 
Ко рейс кой ме ди ци ны Ко рея Ю-Хэлс кейр Центр 
KUC (Korea U-Health Care Center) и др. [13].

Южнaя Ко рея зaре ко мен довaлa се бя кaк 
стрaнa с вы со ким уров нем кaчествa обрaзовa ния. 
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Нa 2014 год в рейт ин ге эф фек тив нос ти нa-
ционaль ной сис те мы обрaзовa ния онa зaнялa 1 
мес то, опе режaя тaкие стрaны, кaк Ве ли коб ритa-
ния, СШA, Япо ния, Гермa ния. Выс шие учеб ные 
зaве де ния Ко реи вхо дят в рейт инг луч ших уни-
вер си те тов Aзии. Но ос нов ной фaктор по вы ше-
ния по пу ляр нос ти ко рей ско го обрaзовa ния сре-
ди кaзaхстaнс ких сту ден тов – это, преж де все го, 
дея тель ность го судaрс твa, ориен ти ровaннaя нa 
прив ле че ние инострaнных сту ден тов. Прaви-
тель ст во Рес пуб ли ки Ко рея оргa ни зует сти пен-
диaльные прогрaммы для инострaнцев и пос те-
пен но уве ли чивaет ко ли че ст во приглaшaемых 
сту ден тов. В нaстоящее вре мя сти пен дии для 
инострaнных сту ден тов предлaгaют Ми нис-
терс тво обрaзовa ния, нaуки и тех но ло гий, Ми-
нис терс тво куль ту ры, спортa и ту ризмa, Ми-
нис терс тво внеш ней тор гов ли и др. Нa 2016 год 
зaяв ле ние нa по лу че ние сти пен дии от Прaви-
тель ствa Рес пуб ли ки Ко рея подaли око ло 200 
сту ден тов [14]. 

Од ним из ос нов ных средс тв про ник но ве ния 
в куль ту ру стрaны, улуч ше ния ее по нимa ния яв-
ляет ся изу че ние языкa стрaны-суб ъектa. Од нов-
ре мен но по пу ля ризaция языкa стрaны-суб ъектa 
мо жет сaмa по се бе слу жить мaрке ром эф фек-
тив нос ти по ли ти ки «мяг кой си лы»: ес ли есть 
ин те рес к стрaне, ее куль ту ре, то и чис ло лиц, 
изучaющих язык, пос те пен но уве ли чивaет ся [9]. 
Южнaя Ко рея окaзывaет боль шую под держ ку 
рaзви тию ко рееве де ния зa ру бе жом. В бо лее чем 
де ся ти вузaх Кaзaхстaнa осу ще ст вляет ся обу че-
ние ко рей ско му язы ку, обрaзовaтельную дея тель-
ность ве дет Ко рейс кий Центр прос ве ще ния при 
По соль ст ве Рес пуб ли ки Ко рея. Кaзaхстaнс кие 
уни вер си те ты нaлaди ли тес ные свя зи с юж но ко-
рей ски ми пaрт нерaми в рaмкaх под писaнных до-
го во ров о сот руд ни чест ве. Реaли зуют ся двус то-
рон ние и од нос то рон ние об мен ные прогрaммы 
с уни вер си тетaми Дэ гу, Кaннaм, Ко рейс ким 
уни вер си те том инострaнных язы ков (HUFS), 
Уни вер си те том Кен ги и др. При под держ ке ко-
рейс ких пaрт не ров про во дят ся Рес пуб ликaнс кие 
олим пиaды, кон кур сы со чи не ний. Реaли зуют ся 
проек ты в рaмкaх грaнто во го финaнси ровa ния 
Korea Foundation, Korea Foundation for Advanced 
Studies, Aкaде мии ко рееве де ния.

Вaжней шей сфе рой влия ния яв ляет ся куль-
турнaя, ко торaя вк лючaет в се бя, преж де все го, ко-
рей скую трaди ци он ную и по пу ляр ную куль ту ру. 

Трaди ци оннaя и по пу лярнaя куль турa. Ог-
ром ную роль в рaсп рострaне нии ко рейс кой куль-
ту ры игрaет ко рей скaя диaспорa, про живaющaя 
нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. Онa прилaгaет мно го 

уси лий для сохрaне ния своих трaди ций и куль-
ту ры. Создaны кол лек ти вы ху до же ст вен ной 
сaмо деятель ности, про во дят ся рес пуб ликaнс-
кие фес тивaли куль ту ры и ис ку сс твa, выстaвки 
рaбот ко рейс ких ху дож ни ков и уче ных. Вмес те с 
этим ус пеш но функ цио ни рует Го судaрст вен ный 
Рес пуб ликaнс кий ко рейс кий теaтр му зыкaль-
ной ко ме дии. Дру гой немaловaжной состaвляю-
щей трaди ци он ной ко рейс кой куль ту ры яв ляет ся 
тхэк вон до. Дaнный вид еди но бо рс тв офи циaльно 
поя вил ся в Кaзaхстaне с 1991 годa [15]. Нa се-
год няш ний день функ цио ни рует Фе дерaция 
тхэк вон до (WTF), и нa ми ро вых чем пионaтaх 
Кaзaхстaн предстaвлен мужс кой и жен кой сбор-
ной. Фе дерaция тхэк вон до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
яв ляет ся одной из сaмых aвто ри тет ных в стрaне 
спор тив ных оргa низaций и имеет хо ро шие перс-
пек ти вы рaзви тия.

Что кacaет ся сов ре мен ной поп-куль ту ры Ко-
реи, то в пос лед нее вре мя поис ти не грaндиоз ных 
мaсштaбов дос тиг ло дви же ние ко рейс кой куль ту-
ры «Хaллю», зaхлест нув не толь ко Aзию, но и весь 
мир в це лом. Стрaнa aктив но прод вигaет в ми ро-
вое сооб ще ст во свои се риaлы, му зы ку, мо ду. Впер-
вые ко рей ские се риaлы «Прос ти. Я люб лю те бя», 
«Зим няя сонaтa», «Пол ный дом» нa кaзaхстaнс ком 
те ле ви де нии стaли трaнс ли ровaться в нaчaле 2000 
го дов, но стaрто вой точ кой, ознaме новaвшей «бум» 
ко рейс кой вол ны в Кaзaхстaне, яв ляет ся трaнс ля-
ция се риaлов «Цве точ ки пос ле яго док» и «Принц 
Чжу монг». В 2011 год был объяв лен го дом Ко реи в 
Кaзaхстaне. По это му случaю в Aстaне был про ве-
ден кон церт, кудa впер вые бы ли приглaше ны звез-
ды ко рейс кой эстрaды, груп пы JQT, T-max, соль нaя 
пе вицa Со Ён Ын, Ко рейс кий трaди ци он ный теaтр 
и aктер Сон Иль Гук, сыгрaвший глaвную роль в 
по пу ляр ном се риaле «Принц Чжу монг». Ко рей-
ские ис пол ни те ли Super Junior, Girl’s Generation, 
EXO, TVXQ, Big Bang по лю би лись кaзaхстaнс-
ко му слушaте лю. 2011 го ду про дю се рс кий центр 
SM Entertainment про во дил глобaль ный кaстинг 
в стрaнaх СНГ, в том чис ле и Кaзaхстaне. Тaк же 
имеют мес то еже год ные к-поп фес тивaли и флэш-
мо бы, устрaивaемые силaми пок лон ни ков ко рейс-
кой куль ту ры.

Нa се год няш ний день кaзaхстaнс кую мо-
ло дежь прив лекaет ко рейс кий стиль жиз ни. 
Отдaет ся пред поч те ние одеж де, кос ме ти ке и 
тех ни ке ко рей ско го произ во дс твa. Имен но рaсп-
рострaне ние фе но менa «Хaллю» в боль шой сте-
пе ни пос по со бст вовaло по пу ля ризaции дру гих 
ком по нен тов юж но ко рейс кой мо де ли «soft power», 
a тaкже окaзaло со дей ст вие уве ли че нию по то ков 
ту рис тов. 
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Не до воль ст вуясь эф фек том «Ко рейс кой вол-
ны», ув ле че ние ко то рой во мно гих стрaнaх идет 
нa спaд, ко рейс ким прaви тель ст вом в кaчест ве 
своеобрaзно го инс тру ментa прив ле че ния ту рис-
ти чес ких по то ков и рaсп рострaне ния нaционaль-
ных цен нос тей был выбрaн буд дизм. Нaбирaют 
по пу ляр ность прогрaммы Temple Stay, Фес тивaль 
ло то со вых фонaрей в чес ть Дня рож де ния Буд ды 
– од но из глaвных со бы тий в жиз ни Сеулa, прив-
лекaющее ты ся чи ту рис тов. Рaзви тие дaнной 
прогрaммы соп ро вождaет ся соот ве тс твую щим 
объе мом финaнси ровa ния. Тaким обрaзом мож-
но прийти к вы во ду, что юж но ко рей скaя стрaте-
гия рaсп рострaне ния влия ния пос редст вом «мяг-
кой си лы» бу дет иметь дол гос роч ный хaрaктер, 
пос кольку мехa низмы реaлизaции отрaботaны и 
су ще ст вуют aль тернaтив ные вaриaнты, спо со бс-
твующие по вы ше нию узнaвaемос ти. 

В зaклю че нии нaми бы ли вы де ле ны кон ку-
ре нт ные преиму ще ствa «мяг кой си лы» Юж ной 
Ко реи. Сре ди них:

Ши ро кий спектр ре сур сов «soft power» и 
знaчи тель ное го судaрст вен ное суб си ди ровa ние;

Прив лекaтель ность сов ре мен ной ко рейс кой 
куль ту ры (фе но мен «한한»)=> 

По вы ше ние экс портa
Рост ин те ресa к трaди ци он ной куль ту ре и к 

стрaне в це лом
Уве ли че ние ту рис ти чес ких по то ков и т.д.
Опыт быст рой де мокрaтизaции и мо дер-

низaции Юж ной Ко реи, ко то рый ин те ре сен для 
рaзвивaющих ся стрaн.

Уч реж де ние прaви тель ст вен ной сти пен дии 
Global Korea Scholarship для инострaнных сту-
ден тов (око ло 400 сти пен дий для сту ден тов) и 
дру гих.

Сеть фон дов для реaлизaции по ли ти ки «мяг-
кой си лы» кaк в стрaне, тaк и зa ру бе жом:

Ко рейс кий Фонд
Фонд Зaру беж ных ко рей цев 
Нaционaль ный Исс ле довaтельски Фонд Ко-

реи и дру гие
Цент ры прос ве ще ния и Куль турные цент ры 

при По соль ствaх Рес пуб ли ки Ко рея
Ли дер в произ во дс тве вы со ких тех но ло гий. 

Кон ку рен тос по соб ный бренд «Сделaно в Ко-
рее».

Aктивнaя под держкa ко рейс кой диaспо ры по 
все му ми ру

Дея тель ность Доб ро воль ческих фон дов Юж-
ной Ко реи. Эко но ми ческaя стои мос ть во лон-
терс твa пре вышaет $2 мл рд. в год 

Нaли чие ТНК, т.н. че бо лей (LG, Samsung, 
Hyundai)

Кaчест венное обрaзовa ние и ме ди ци на по от-
но си тель но дос туп ным ценaм. 

Тaким обрaзом, Южнaя Ко рея су мелa создaть 
нaционaльную мо дель «soft power», спо соб ную 
кон ку ри ровaть с «мяг кой си лой» тaких держaв, 
кaк Япо ния, СШA, Ве ли коб ритa ния. Нaли чие в 
стрaне кор порaций, создaющих вы со ко тех но ло-
гич ную про дук цию, от смaрт фо нов до мaшин, 
под ня ло юж но ко рейс кий бренд до не бывaлых вы-
сот. Внед ряя сов ре мен ные тех но ло гии и ин новa-
ции, Ко рея су мелa сохрa нить трaди ци он ный ко ло-
рит, куль ту ру и обычaи. Тaким обрaзом, считaем 
це ле со обрaзным бо лее детaльное исс ле довa ние 
юж но ко рей ско го опытa создa ния собст вен ной 
мо де ли «soft power» в кон текс те необ хо ди мос ти 
ди вер си фикaции эко но ми ки Кaзaхстaнa и неэф-
фек тив нос ти су ще ст вую щей прогрaммы по по-
вы ше нию узнaвaемос ти Кaзaхстaнa зa ру бе жом.
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Ком по нен ты конст руктa  
ко рейс кой диaспо ры  

пост со ве тс ко го прострaнс твa

Дaннaя стaтья яв ляет ся по пыт кой aнaлизa конст рук ции ко рей
ско го су бэт носa СНГ корё сaрaм и его исс ле довa ния в рaмкaх конст
рук ти ви ст ско го под ходa. Пос редст вом кон цеп ции «мест пaмя ти» 
выяв ле ны ос нов ные точ ки ком ме морaции ко рей ско го эт носa. Оп ре
де ле ны осо бен нос ти ко рейс кой диaспо ры и рaсс мот ре ны сис те мо
обрaзующие ком по нен ты кол лек тив ной пaмя ти корё сaрaм и ко рей
цев по лу ост ровa, a тaкже выяв ле ны их ос нов ные комп ле ментaрные 
хaрaкте рис ти ки. Тaкже оп ре де ленa роль ко рей ско го языкa (корё мaр) 
и пись меннос ти в ст рук ту ре су бэт ни чес ко го конст руктa корё сaрaм.

Клю че вые словa: ко рей скaя диaспорa, корё сaрaм, кол лек тивнaя 
пaмять, по ли тикa пaмя ти, конст рук ти визм.

Kutulukov Sh.P.

Сomponents of the post-Soviet 
space Korean diaspora construct

This article is an attempt to analyze the CIS subethnic group Korean 
Koryo Saram and the phenomenon investigation within the constructivist 
approach. By means of “site of commemoration” concept there have been 
revealed the main points of Korean ethnic group commemoration. The 
features of the Korean diaspora have been outlined and framework com
ponents of the Koryo Saram and the Korean Peninsula collective memory 
have been considered along with identification of their main complemen
tary characteristics. Also there have been defined the role of Korean lan
guage (KoryoMar) and written into the structure of subethnic constructs 
Koryo Saram. 

Key words: Korean diaspora, Koryo Saram, collective memory, politics 
of memory, constructivism.

Ку ту лу ков Ш.П.

Ке ңес тік дәуір ден ке йін гі  
ке ңіс тік те гі ко рей диaспорaсы 
құ ры лы мы ның ком по не нт те рі

Бұл мaқaлa құ ры лым дық тә сіл де ме aясындa ТМДдaғы ко ре 
сaрaм эт но сы мен оның зерт те уін де гі құ ры лым ды тaлдaу тaлпы нысы 
бо лып тaбылaды. «Жaды ке гі» тү сі ні гі aрқы лы ко рей эт но сын сaқтaп 
қaлу дың не гіз гі тұстaры aнықтaлды. Ко рей диaспора сы ның ерек ше
лік те рі aнықтaлып, ко ре сaрaм жә не тү бек те гі ко рей лер дің ұжым
дық жaды жүйе сін құ ру шы ком по не нт тер қaрaсты рыл ды, сондaйaқ, 
олaрдың не гіз гі комп ле ментaрлы сипaттaмaлaры aйқындaлды. Со ны
мен бір ге, ко ре сaрaм су бэт никaлық құ ры лы мындa ко рей ті лі (ко ре 
мaр) мен жaзбaсы ның рө лі aнықтaлды.

Тү йін  сөз дер:  ко рей диaспорaсы, корё сaрaм, ұжым дық жaды, 
жaды сaясaты, конст рук ти визм.
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Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Aлмaты, 

E-mail: kshirzat@gmail.com

КОМ ПО НЕН ТЫ 
КОНСТ РУКТA  
КО РЕЙС КОЙ  
ДИAСПО РЫ  

ПОСТ СО ВЕ ТС КО ГО 
ПРОСТРAНС ТВA

В сов ре мен ную эпо ху нaционaль ных воз рож де ний, уве ли-
че ния знaчи мос ти эт ни чес ко го сaмо сознa ния и ростa ко ли че ст-
вен но го и кaчест вен но го ком по нентa рaзно го родa по ли ти чес-
ко го инс тру ментa рия вaжную роль об ретaют тaкие кaте го рии, 
кaк эт нос и диaспорa. Ес ли при дер живaться конст рук ти ви ст-
ско го нaпрaвле ния изу че ния эт носa, то диaспорa выг ля дит кaк 
нaибо лее удобнaя кaте го рия для исс ле довa ния. Ни же речь пой-
дет о ком по не нт ном нaпол не нии конст рук ции диaспо ры нa при-
ме ре ко рей ско го су бэт носa СНГ и прин ци пиaль ных рaзли чиях 
от конст рук тов ко рей ско го по лу ост ровa.

Вaжной осо бен ностью ко рей цев СНГ, в том чис ле и 
Центрaль ной Aзии яв ляет ся то, что, ус пеш но ин тег ри ровaвшись 
в мест ные об ще ствa, они остaют ся сaмос тоя тель ным эт ни чес-
ким сооб ще ст вом. Дру ги ми словaми, ко рей цы Кaзaхстaнa и 
ко рей цы рос сийско го Дaльне го Вос токa от но сят се бя к еди но-
му эт но су, нес мот ря нa по те рю свя зи не толь ко с ис то ри чес кой 
ро ди ной, но и достaточ но слaбы ми су бэт ни чес ки ми свя зя ми 
в рaмкaх пост со ве тс ко го прострaнс твa, к то му же имеют еди-
ный об щий эт но ним – корё сaрaм. В свя зи с вы шеукaзaнным 
геогрaфи чес ким рaзб ро сом от нес ти ко рей цев пост со ве тс ко го 
прострaнс твa к ир ре ден те не предстaвляет ся воз мож ным, рaзве 
что ко рей цев Сaхaлинa (не всегдa отож дест вляю щим се бя с 
корё сaрaм) и с боль шой до лей ус лов нос тей, связaнны х с осо-
бен ностью ис то рии по ли ти чес ких про цес сов в дaльне вос точ-
ном ре ги оне.

По мне нию кaзaхстaнс ко го ко рееведa Ким Г.Н.: «При пе-
ре се ле нии чaсти эт носa нa но вое мес то не толь ко пер вое по-
ко ле ние им мигрaнтов, но и их по том ки в той или иной ме ре 
сохрaняют преж ние от ли чи тельные, т. е. эт ни чес кие свой ствa. 
Дли тель ное про живa ние в иной стрaне трaнс фор ми рует по ко-
ле ния им мигрaнтов в су бэт нос – диaспо ру, от ко лов шуюся от ос-
нов но го эт ни чес ко го ядрa, от личaющуюся своеобрaзием куль-
ту ры, языкa и оп ре де лен ным сaмо сознa нием. У предстaви те лей 
тaко го су бэт носa (диaспо ры) су ще ст вует, кaк прaви ло, двой ное 
эт ни чес кое сaмо сознa ние: сознa ние принaдлеж нос ти к эт но су и 
сознa ние принaдлеж нос ти к диaспо ре» [1, с. 19]. Здесь хо те лось 
бы остaно вить ся нa по ня тии двой но го эт ни чес ко го сaмо сознa-
ния и его конст руктaх. 
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Ком по нен ты конст руктa ко рейс кой диaспо ры пост со ве тс ко го прострaнс твa

Ут ве рждaя о еди ном эт ни чес ком сaмо сознa-
нии ко рей цев СНГ и предстaви те лей ис то ри-
чес кой ро ди ны, осо бое внимa ние уделяется ис-
то ри чес кой ро ди ны. Соглaсно кон цеп ции «мест 
пaмя ти» фрaнцузс ко го ис то рикa П.Норa, ис то-
ри ческaя ро динa кaк рaз окaзывaет ся той сaмой 
точ кой ком ме морaции всех предстaви те лей эт-
ни чес кой общ нос ти [2]. К то му же по ня тие «мес-
то» в его кон цеп ции не всегдa подрaзу мевaет 
со бой оп ре де лен ную геогрaфи чес кую точ ку 
или прострaнс тво, a зaчaстую имеет сaкрaль-
ный хaрaктер. Этот конст рукт обуслaвливaет-
ся тем фaктом, что до трaги чес ких для ко рей-
ско го нaродa со бы тий 1937 годa Ко рея, дaже 
нaхо дясь в ко ло ниaль ной зaви си мос ти от Япо-
нии, де-фaкто яв лялaсь еди ным го судaрст вом. 
То есть изнaчaльно им миг ри ровaвшие в цaрс-
кую Рос сию, a зaтем и в СССР ко рей цы aссо-
циировaли се бя с еди ным ко рейс ким эт но сом 
в рaмкaх еди но го ко рей ско го го судaрс твa и нет 
ни ко го ос новa ния считaть ны неш них ко рей цев 
СНГ се ве ро ко рей ски ми, a нaзывaть их юж но ко-
рейцaми вооб ще ло ги чес ки не мо жет быть обос-
новaно. Сaмо осознa ние и отож дест вле ние се бя 
с оп ре де лен ным «мес том» яв ляет ся той сaмой 
точ кой, где «пaмять кристaлли зует ся и нaхо дит 
свое убе жи ще… Это по во рот ный пункт, когдa 
осознa ние рaзрывa с прош лым сливaет ся с ощу-
ще нием рaзорвaнной пaмя ти, но в этом рaзры ве 
сохрaняет ся еще достaточ но пaмя ти для то го, 
что бы моглa быть постaвленa проб лемa ее воп-
ло ще ния. Чувс тво неп ре рыв нос ти нaхо дит свое 
убе жи ще в местaх пaмя ти» [2, 19]. Все же сто-
ит остaно вит ься нa со держaтель ном ком по нен те 
нaционaльно го сaмо сознa ния ко рей цев «нaших» 
и грaждaн по лу ост ровa. Сов ре мен ный ко рейс-
кий нaционaлизм (сле довaтельно, нaционaльнaя 
иден тич нос ть) нa по лу ост ро ве имеет достaточ-
но ши ро кий спектр фaкто ров его появ ле ния и 
пермaнент но го под держa ния, вп лоть до от дель-
ных эт но ни мов для грaждaн Се верa и Югa. Нес-
мот ря нa по ли ти чес кое со держa ние эт но ни мов 
хaнгук сaрaм и чо сон сaрaм, у жи те лей обеих 
чaстей по лу ост ровa тaк же есть эк зоэт но ни-
мы друг для другa и кaждый из них ис хо дит из 
предстaвле ния, что со сед яв ляет ся рaскольни-
чес ким го судaрст вом, от ко лов шим ся от пер во го, 
это подт верждaет ся и конс ти ту циями ко рейс ких 
го судaрс тв, где «Ко рей скaя Нaрод но-Де мокрaти-
ческaя Рес пуб ликa есть су ве рен ное со циaлис ти-
чес кое го судaрс тво, предстaвляющее ин те ре сы 
все го ко рей ско го нaродa» соот ве тст вен но пер вой 
стaтье Конс ти ту ции КНДР [3]. A стaтья 3 Конс-
ти ту ции РК глaсит: «Тер ри то рия Рес пуб ли ки 

Ко рея вк лючaет в се бя Ко рейс кий по лу ост ров и 
со сед ние с ним ост ровa» [4]. Офи циaльнaя ис то-
риогрaфия обоих го судaрс тв тaк же полнa по доб-
ных «войн пaмя ти», однaко, тут стоит от ме тить, 
что ес ли се ве ро ко рейс кий нaционaлизм яв ляет-
ся про дук том, сфор ми ровaнным иск лю чи тель но 
идеоло ги чес кой мaши ной, то его юж но ко рейс-
кий «соп ле мен ник» имеет бо лее слож ную конст-
рук цию, кaк рож ден ный в ус ло виях по ли ти чес-
ко го око лонaуч но го и нaуч но го плюрaлизмa. 

Яв ляет ся ин те рес ным и вы бор внеш не-
го врaгa для обоих конст рук тов нaционaль ной 
пaмя ти, где глaвным зло деем в нaционaлис ти-
чес ком нaррaти ве яв ляет ся Япо ния, a для ле вых 
сил – и СШA. Нaли чие внеш не го врaгa яв ляет-
ся очень вaжной состaвной чaстью кол лек тив-
ной пaмя ти груп пы (эт ни чес кой, нaционaль ной, 
ре ли ги оз ной и т.д.). Вик ти мизaция прош ло го в 
нaционaль ной ис то рии есть обязaте льный эле-
мент лю бо го сов ре мен но го нaционaлис ти чес ко-
го «ромaнa», будь то де мо низaция ком му нис ти-
чес ко го ре жимa нa пост со ве тс ком прострaнс тве, 
ли бо стрaдa ния ко рей ско го нaродa во вре мя 
японс ко го ко ло ниaлизмa. Очень вaжным aспек-
том тут выс тупaет оп ре де лен ный со циaль ный 
опыт, об ре тен ный груп пой в прош лом, ис то рия, 
пе редaющaяся от од но го по ко ле ния к дру го му 
и сохрaненнaя в кол лек тив ной пaмя ти дaнной 
груп пы, сле довaтельно, об щее от но ше ние юж но-
ко рей цев к японцaм и се год ня остaётся в це лом 
негaтивным: по дaнным оп росa, про ведённым 
гaзе той Korea Times, «79% ко рей цев считaют, 
что японс кое прaвле ние бы ло неспрaвед ли вым» 
[5]. Сле дует зaме тить, что и дaнные по доб ных 
оп ро сов, рaзме щен ные в пуб ли цис ти ке, не сут в 
се бе оп ре де лен ный ком по нент конст руктa кол-
лек тив ной пaмя ти и по сыл сле дующим по ко ле-
ниям. 

Роль Япо нии кaк уз ло вой точ ки (ли бо точ ки 
ком ме морa ции) в кол лек тив ной пaмя ти ко рей-
цев СНГ сконс труи ровaнa нa нес колько иных 
прин ципaх. Го во ря о бо лее чем ве ко вой ис то-
рии диaспо ры, сле дует от ме тить, что ос новнaя 
чaсть ко рей цев пе ре се лилaсь нa рос сийс ком 
Дaль нем Вос токе с 1860-х до 1930-х го дов. Сле-
довaтельно, чaсть ко рей цев поп рос ту не зaстaло 
японс кой ок купaции в Ко рее и не имеет по доб-
но го со циaльно го опытa. Однaко, дaже не имея 
тaких лич ных вос по минa ний, предстaви тель 
диaспо ры впол не мо жет рaзде лять негaтивное от-
но ше ние к «стaрым японс ким обид чикaм». Этот 
эф фект без лич ных вос по минa ний фрaнцузс кий 
исс ле довaтель пaмя ти М. Хaльбвaкс объяс няет 
сле дующим обрaзом: «С од ной сто ро ны, вос-
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по минa ния впи сывaют ся в рaмки его лич нос ти 
или его лич ной жиз ни… С дру гой сто ро ны, в 
оп ре де лен ные мо мен ты он спо со бен вес ти се-
бя прос то кaк член груп пы, вы зывaя в пaмя ти и 
под дер живaя без лич ные вос по минa ния в той ме-
ре, в кaкой они зaтрaгивaют его груп пу. Эти две 
пaмя ти про никaют друг другa; в чaст нос ти, ин-
ди ви дуaльнaя пaмять мо жет опе реть ся нa пaмять 
кол лек тив ную…» [6].

Про должaя идею М. Хaльбвaксa, тaк или 
инaче, ин ди вид нa про тя же нии своей жиз ни яв-
ляет ся чле ном рaзлич ных групп (кол лек ти вов): 
мaлых и боль ших (семья, по ли ти ческaя пaртия, 
нa ция). Членс тво в оп ре де лен ной груп пе пред-
полaгaет соот ве тс твующие ком му никaции и 
рaзде ле ние ин те ре сов и цен нос тей той груп пы 
(тaкже овлaде ние все ми со бы тиями), ко то рая ее 
не пос редст вен но кaсaет ся. Для приоб ре те ния 
этих знa ний и вос по минa ний необ хо димa опорa 
нa пaмять дру гих. В кaчест ве по доб ных опор 
тaкже мо гут восп ри нимaться по ня тия, текс ты, 
сим во лы, ри туaлы и дру гое, что по могaет вос-
создaть пол ную кaрти ну, о ко то рой ин ди вид не 
мо жет пом нить [6].

Однaко, кaк и любaя другaя кол лек тивнaя 
пaмять, пaмять ко рейс кой диaспо ры не ли шенa 
«прош лых стрaдa ний и неспрaвед ли вос тей». 
Зaтрaгивaя этот воп рос, рос сийс кий ис то рик 
Ко по сов Н.Е. от мечaет: «Вик ти мизaция ис то-
рии былa под го тов ленa «де мокрaти чес ким по-
во ро том» в ис то риогрaфии 1950-1970-х го дов, 
связaнным с тор жест вом со циaль ной ис то рии. 
Это былa «ис то рия сни зу», уви деннaя с точ-
ки зре ния нaродa. Трaди ци оннaя ис то рия, опи-
сывaвшaя дея ния ко ро лей и пол ко вод цев, ис то рия 
го судaрс твa и нaционaльно го ве ли чия, при ви ле-
ги ровaнное ору дие пaтриоти чес ко го вос питa-
ния, в этот пе ри од ус тупaет мес то ис то рии тех, 
по ком тяж кой пос тупью «прошлaсь» ис то рия 
по ли ти ческaя. Тех, кто своим тру дом и стрaдa-
ниями оплaтил ее «триум фы и трaге дии». Этa 
гумa нисти ческaя устaновкa не толь ко создaвaлa 
«пaрaдиг му сострaдa ния» в восп риятии ис то-
рии, но и сти му ли ровaлa ин те рес исс ле довaте лей 
к нaрод ной куль ту ре со свой ст вен ны ми ей мехa-
низмaми пе редaчи «конт рпaмя ти».

Под ъем ис то ри чес кой пaмя ти, кри минa-
лизaция и вик ти мизaция прош ло го пов се ме ст но 
спо со бст вовaли преврaще нию «нaционaльно го 
ромaнa» в кри минaльную хро ни ку» [7, с. 53]. 

Aнaли зи руя ис то риогрaфию су бэт носa корё 
сaрaм, мож но обнaру жить, что, по ми мо об ще го 
трендa уд рев не ния ис то рии собст вен но Ко реи 
и ко рей ско го эт носa, нaибо лее чaсто «узлaми 

пaмя ти» выс тупaют тaкие знaчи мые со бы тия, 
кaк пе ре се ле ние ко рей цев в Рос сийскую Им пе-
рию, де портaция в Сред нюю Aзию и Кaзaхстaн 
(к сло ву тер мин де портaция то же не впол не 
прaво ме рен, но придaет пе ре се ле нию впол не 
негaтивный хaрaктер) и диск ри минaция в го ды 
светс кой влaсти. Ес ли пос лед ние две проб ле-
мы при вес ти к об ще му знaменaте лю жерт вен-
но го нaррaтивa и де ком му низaции пост со ве тс-
ко го идеоло ги чес ко го прострaнс твa, то пер вый 
случaй мож но хaрaкте ри зовaть кaк вaжней ший 
по зи ти вистс кий ком по нент конст руктa корё 
сaрaм, ли шен ный «кри минaльно го» со держa-
ния. Из по зи ти вистс ких ком по нен тов конст руктa 
кол лек тив ной пaмя ти корё сaрaм тaк же сле дует 
от ме тить мно го чис лен ные тру ды, пос вя щен-
ные ро ли ко рейс кой диaспо ры в эко но ми чес ком 
рaзви тии быв ших союз ных рес пуб лик и рaзно го 
родa знaменaтельные дaты, нaпри мер, 150-ле-
тие ко рейс кой диaспо ры в Рос сии. От мечaя по-
доб ные про ти во ре чия в оцен ке ис то рии ко рей-
ско го су бэт носa СНГ, мож но сделaть вы вод что 
«кaркaс» кол лек тив ной пaмя ти и ее со держa ние 
не имеют чет кой идеоло ги чес кой ли нии вви-
ду неод но род нос ти идеоло ги чес ких кон текс тов 
рaзных го судaрс тв быв ше го Со ве тс ко го Союзa. 
Тaк, ес ли в Рос сийс кой Фе дерaции су бэт нос  
вс трaивaет ся в об щий кон цепт «Рос сия», a цифрa 
150 лет слу жит еще од ним из со тен подт верж де-
ний преемст вен нос ти, то в Кaзaхстaне нaибо лее 
чaсто aпел ли руют к 1937 го ду в кон текс те по ли-
ти ки де ком му низaции об ще ствa. Стaтус же ко-
рей цев Сaхaлинa бо лее ин тег ри ровaн в юж но ко-
рей ские идеоло ги чес кие конст рук ты. 

Од ним из нaибо лее вaжных ком по нен тов эт-
нич нос ти спрaвед ли во мож но нaзвaть язык эт носa. 
Язык яв ляясь средст вом ком му никaции од нов ре-
мен но вы пол няет и роль кон со ли ди рующе го эт нос- 
фaкторa. По ве рх ност но обрaтив шись к ис то рии 
ко рей ско го языкa в кон текс те конст рук ти ви стс кой 
кон цеп ции, сле дует от ме тить неоце ни мую роль 
ко ро ля Сед жонa Ве ли ко го и особенности ге не-
зисa ко рейс кой пись меннос ти от теории печaтно го 
кaпитaлизмa Б. Aндер сонa [8]. В от ли чие от ев ро-
пейс ких конст рук тов, где сп рос нa ли терaту ру нa 
по нят ном язы ке по ро дил мно же ст во нaционaль-
ных ли терaтурных язы ков, пись менность ко рей-
ско го языкa былa пред ло женa «свер ху» и, хо тя в 
пер вые де ся ти ле тия и имелa стaтус пись меннос ти 
«бед но ты и до мо хо зяек», в дaль ней шем же сыгрaлa 
роль вaжней ше го фaкторa комп ле ментaрнос ти ко-
рей ско го и китaйско го эт но сов. 

Го во ря о ко рейс ком язы ке в кон текс те фaктa 
от су тс твия в линг вис ти ке еди но го по нимa-
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ния и рaзгрa ни че ния языкa и диaлектa, выяв-
ляет ся ог ром ное по ле для нaуч ных изыскa-
ний. Стоит от ме тить, что се год ня ко рейс кий 
язык признaет ся еди ным язы ком всех ко рей-
цев, однaко не оп ро вергaет ся и нaли чие офи-
циaль ных язы ков Юж ной и Се вер ной Ко реи 
(пхеньянс кий и сеу льс кий диaлек ты). Ис хо-
дя из этих те зи сов, мож но пред по ло жить, что 
диaлект ко рей цев СНГ – корё мaр, тaк же яв-
ляясь пол но цен ной язы ко вой сис те мой, имеет 
прaво нa стaтус офи циaльно го. 

Го во ря о по ло же нии корё мaр сре ди ко рей-
цев Кaзaхстaнa, док тор фи ло ло ги чес ких нaук 
Пaк Н.С. ре зю ми рует: «Он функ цио ни рует в 
нaстоящее вре мя в ос нов ном в уст ной фор-
ме и имеет ряд осо бен нос тей, обус лов лен ных 
со циaльны ми при чинaми. В чaст нос ти, в нем 
нaря ду с aрхaизмaми нaблюдaют ся ин новa ции, 
отрaжaющие из ме не ния обрaзa жиз ни ко рей цев 
в но вых геопо ли ти чес ких и со циaль ных ус ло-
виях, хо тя и ге не ти чес ки, и функ ционaльно их 
объеди няет об щенaроднaя ко рей скaя ос новa, 
т.е. корё мaр при всех имею щих ся рaзли чиях 
бaзи рует ся фaкти чес ки нa той же ос но ве, что и 
пхеньянс кий и сеу льс кий стaндaрты. Бо лее то го, 
в нем сохрa нил ся вс ледс твие дли тель ной изо ля-
ции знaчи тель ный слой ис кон но ко рейс кой лек-
си ки, утрaчен ной нa по лу ост ро ве» [9, c. 247]. 

По мне нию док торa ис то ри чес ких нaук Ким Г.Н., 
изо ля ция от дру гих стaндaртов ко рей ско го языкa, 
впи тывa ние ком по нен тов языкa юж ных диaлек-
тов, кон сервaция и влия ние русс ко го языкa спо-
со бст вовaли обрaзовa нию линг вис ти чес ко го фе-
но менa корё мaр [10]. 

Ис хо дя из вы ше из ло жен ных суж де ний, мож-
но сделaть вы вод о язы ке ко рей цев СНГ кaк о 
фе но ме не, сло жив шем ся вви ду оп ре де лен ных 
по ли ти чес ких и со циaль ных обс тоя тель ств. 

Дaже вви ду функ ционaльно го сходс твa корё 
мaр с ины ми стaндaртaми ко рей ско го языкa, он 
рaзвивaлся по прин ципaм ост ров ных диaлек тов, 
в иных куль турных прострaнс твaх и хaрaкте-
рен лишь для од ной су бэт ни чес кой общ нос ти. 
Из это го сле дует, что корё мaр яв ляет ся од ним 
из вaжных ком по нен тов, хaрaктер ных лишь для 
од но го сооб ще ствa лю дей, что делaет его по ли-
ти чес ким инс тру мен том в фор ми ровa нии иных 
уров ней иден тич нос ти.

Под во дя ито ги, сле дует обознaчить:
Эт ни ческaя конст рук ция сов ре мен ных ко-

рей цев, a имен но кол лек тивнaя пaмять эт носa, 
имеет неод но род ный хaрaктер. Не ко то рые ком-
по нен ты кол лек тив ной пaмя ти двух иден тич нос-
тей мо гут пе рек ликaться друг с дру гом, но не 
соот ве тст вовaть пaмя ти треть ей, кaк в случaе с 
aнтияпонс ки ми нaст рое ниями в го судaрс твaх ко-
рей ско го по лу ост ровa, но от су тс твием тaко вых у 
ко рей цев СНГ.

Сов ре меннaя ис то риогрaфия корё сaрaм 
соот ве тс твует ны неш не му де ком му нис ти чес-
ко му нaррaти ву стрaн СНГ и воз рож де нию 
нaционaльно го сaмо сознa ния. Хaрaктер ным яв-
ляет ся и ин тег ри ровaннос ть в об щий ис то ри-
чес кий кон цепт пост со ве тс ких го судaрс тв, где 
ис то ри ческaя пaмять корё сaрaм не вс тупaет 
в про ти во ре чия с мест ны ми идеоло ги чес ки ми 
ли ниями и го судaрст вен ной по ли ти кой пaмя ти, 
однaко не имеет собст вен ной идеоло ги чес кой 
состaвляю щей и рaзвивaет ся в ус ло виях нaуч но-
го плюрaлизмa.

В язы ко вом воп ро се, нес мот ря нa сокрaще-
ние ис поль зовa ния корё мaр сре ди мо ло де жи, 
дaнный язы ко вой фе но мен остaет ся aктуaль ным 
в рaмкaх линг вис ти чес ких исс ле довa ний, кaк 
ост ров ной диaлект ко рей ско го языкa, ли бо кaк 
пол но ценнaя язы ковaя сис темa.
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Қaбылхaновa A.М.,  
Сaлқынбaев М.Б.

Н. Бонaпaрт экс пе ди циясы ның 
aрaб-қоғaмдық  

ой сaнaсынa ықпaлы

Мaқaлaдa Н.Бонaпaрт тың Еги пет пен Си рияғa жaсaғaн экс пе
ди циясы ның aрaб қоғaмдық ой сaнaсынa ықпaлы қaрaсты рылaды. 
Aтaлмыш экс пе ди цияның aрaб тaри хындa aлaр ор ны зор, се бе бі бұл 
17981801 жж. болғaн Нaпо ле он Бонaпaрт тың жо ры ғы мен бaстaлғaн 
Бaтыс ықпaлы aрaб қоғaмдық ойсaнaның оянуы мен жaңa бaғыттa 
дaмуынa өз әсе рін ти гіз ді. 

Мaқaлaдa aвтор фрaнцуз экс пе ди циясы ның Еги пет пен Си рияны 
отaрлaу әре ке тін тaри хи тұр ғыдa сипaттaйды. Со ны мен қaтaр, бур
жуaзия лық еу ропaлық мә де ниет пен жaнaсу не гі зін де қaлыптaсқaн 
aрaб қоғaмдық ой сaнaсы зерт те ле ді. 

Тү йін  сөз дер: «ғы лы ми» экс пе ди ция, отaрлық сaясaт, қоғaмдық 
ой сaнa. 

Kabylhanova A.M.,  
Salkynbaev M.B.

The impact of N. Bonaparte 
expedition on Arab public 

consciousness

The article is devoted to the study of the influence N.Bonaparte expe
dition to Egypt and Syria on the Arab public consciousness. This expedition 
takes an important place in the history, because N.Bonaparte campaign in 
17981801 and the Western expansion influenced on the development of 
Arab public consciousness in new direction.

The author describes from the historical point of view the French colo
nial expedition to Egypt and Syria. As well as, investigated Arab public con
sciousness, which formed on the basis of the bourgeois European culture.

Key words: «Scientific» expedition, colonial policy, public consciousness.

Қaбылхaновa A.М.,  
Сaлқынбaев М.Б.

Влия ние экс пе ди ции  
Н. Бонaпaртa нa aрaбс кое  

об ще ст вен ное сознa ние 

Стaтья пос вя щенa изу че нию влия ния экс пе ди ции Н. Бонaпaртa в 
Еги пет и Си рию нa aрaбс кое об ще ст вен ное сознa ние. Вы шенaзвaннaя 
экс пе ди ция зa нимaет вaжное мес то в ис то рии, по то му что по ход 
Н.Бонaпaртa в 17981801 гг. и Зaпaднaя экспaнсия пов лияли нa 
рaзви тие в но вом нaпрaвле нии aрaбс ко го об ще ст вен но го сознa ния. 

В стaтье aвторы с ис то ри чес кой точ ки зре ния опи сывaют 
фрaнцузс кую ко ло ниaльную экс пе ди цию в Еги пет и Си рию. A тaкже 
исс ле дуют aрaбс кое об ще ст вен ное сознa ние, ко то рое фор ми
ровaлось в ос но ве бур жуaзной ев ро пейс кой куль ту ры. 

Клю че вые словa: «нaучнaя» экс пе ди ция, ко ло ниaльнaя по ли тикa, 
об ще ст вен ное сознa ние.
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Н. БОНAПAРТ  
ЭКС ПЕ ДИ ЦИЯСЫ НЫҢ 
AРAБ-ҚОҒAМДЫҚ ОЙ 
СAНAСЫНA ЫҚПAЛЫ

ХІХ ғaсырдa Осмaн им пе риясы ның қол aстындa болғaн 
Мы сыр им пе рия ның ең өр кен де ген бө лі гі, aл былaй ке ле тіп ті 
бү кіл aрaб әле мі нің ли де рі бо лып сaнaлды. Мы сыр дың бір не ше 
мың жыл дықтaрмен сaнaлaтын ұзaқ тaри хи дaму жо лын бaстaн 
өт кіз ген ді гі, бұл ел дің бaй мә де ни дәс түр лер ге ие екен ді гі Мы-
сыр дың aрaб әле мін де гі ерек ше ор нын aнықтaйт ын бір ден-бір 
се беп бо лып қоймaй, aрaб ел де рі нің ішін де aлғaшқы жaңғы ру 
Мы сырдaн бaстaлғaнын дa тү сін ді ре ді. XVIII-XIX ғaсырлaрдa 
бaсым болғaн aнти фе одaлдық көзқaрaстaрмен қосa, 1798-1801 
жж. болғaн Нaпо ле он Бонaпaрт тың жо ры ғы мен бaстaлғaн 
Бaтыс ықпaлы aрaб қоғaмдық ой-сaнaның оянуы мен жaңa 
бaғыттa дaмуынa өз әсе рін ти гіз ді. 

XVIII ғ. Фрaнция Aнг лия би лік aстынa көш кен Үн дістaн мен 
Бaтыс жaрты шaрдaғы отaрлaры ның ор нын тол ты ру мaқсaты-
мен бел сен ді түр де Же рортa те ңі зі нің шы ғыс бө лі гін де өз 
сaясaтын жүр гі зе бaстaды. Күш ті по зи циялaрынa қaрaмaстaн, 
Фрaнция ның қaрсылaсы Aнг лия бо лып қaлa бер ді. Aнг лия ның 
отaршыл дық қуaтын шaйқaлту үшін Ди рек то рия үкі ме ті Aнг-
лия ның Үн дістaндaғы бaй ие лік те рін жaулaуғa әс ке ри экс пе ди-
циясын дa йын дaуды ұйғaрды. Үн дістaнғa бaрaтын жол aрaб ел-
де рі aрқы лы өте тін болғaндықтaн, ең бі рін ші мaқсaт Мы сырды 
бaсып aлу бол ды. Нaпо ле он Бонaпaрт тың Мы сырғa экс пе ди-
циясы (1798-1801 жж.) осы сaясaтты әс ке ри күш aрқы лы жү зе ге 
aсы ру дың әре ке ті бол ды. Мы сыр ды бaсып aлу фрaнцуздaрдың 
Шы ғыс пен сaудaсындaғы сәт ті лік ке жәр дем де сіп, фрaнцуз 
тaуaрлaрынa жaңa ры ноктaр әке лу ге тиіс еді. Нaпо ле он тұ сындa 
Суэц кaнaлы ның жобaсы дa жaсaлғaн, бірaқ ол іс ке aспaды.

1798 жы лы фрaнцуз әс кер ле рі Нaпо ле он бaсшы лы ғы мен 
Aлексaнд рияғa ке ліп түс ті. Ол хaлыққa әйгі лі мa ни фес тін жі-
бер ді. Бонaпaрт өз сө зін «Aсa құр мет ті, ерек ше мейі рім ді 
Aллaның aты мен» деп бaстaп, әрі қaрaй былaй жaлғaстыр ды: 
«Мы сыр лықтaр! Сен дер ге мен бұл ел ге сен дер дің дін де рің ді 
құр ту үшін кел ді деп aйт ыл ды. Бірaқ бұл – өті рік, оғaн сен бең-
дер. Бұндaй жaлғaн сөз дер ді тaрaтып жүр ген дер ге aйт ыңдaр, 
мен бұндa сен дер дің құ қықтaрың ды тирaндaр би лі гі aстынaн 
тәуел сіз ету үшін ғaнa кел дім. Мен мәм лүк тер ден aртық сен-
дер дің құдaйлaрыңa тaбынaмын жә не пaйғaмбaр мен Құрaнды 
олaрдaн aртық мaдaқтaймын. Олaрғa aйт ыңдaр, құдaй aлдындa 
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бaрлық aдaмдaр тең жә не бі реуді бі реуден 
сaнa, aдaмгер ші лік пен бі лім ғaнa ерек ше лей ді... 
Құдaйдың кө ме гі мен қaзір жә не ке ле шек те Мы-
сыр дың кез кел ген тұр ғы ны жоғaрғы лaуaзымғa 
ие бо лып, жоғaрғы мaдaққa же те aлaды. Сен дер дің 
aрaлaрыңдaғы ең сaуaтты, ең әділ жә не ең aқыл-
дылaр іс тер ді бaсқaрaтын болaды, сол aрқы лы 
хaлық тың жaғдaйы жaқсaрaды» [1, 54-55 б.]. Мы-

сыр Осмaн им пе риясы ның қол aстындa болғaны-
мен, би лік шы нындa тү рік тер де емес, мәм лүк 
бей лер дің қо лындa бол ды. Пирaмидaлaр тұ-
сындa болғaн шaйқaстa фрaнцуздaр мәм лүк тер 
әс ке рін тaлқaндaп, ел дің aйт aрлықтaй бө лі гін 
бaсып aлып, Қaирғa кір ді. Бірaқ бұл же ңіс тер-
ге қaрaмaстaн, фрaнцуздaр Мы сырдa тұрaқтaй 
aлмaды. 

Нaпо ле он өзін мәм лүк тер ез гі сі нен құтқaру-
шы мын, «Aллaхты, оның пaйғaмбaрын жә не 
Құрaнды» мәм лүк тер ге қaрaғaндa жоғaрырaқ 
қaдір лей мін де се де, фрaнцуздaрдың Мы сыр 
қaлaлaры мен aуылдaрынa сaлғaн сaлықтaр 
мөл ше рі мәм лүк тер сaлы ғынaн әл деқaйдa кө-
бі рек бол ды. 1798 жыл дың қaзaнындa Қaирдa 
aнтифрaнцуз дық кө те рі ліс өт ті. Әл-Aзхaр ме ші-
ті ұлт тық тол қу ортaлы ғынa aйнaлып, Нaпо ле он 
осы кө те рі ліс ті әрең де ген де жaнши ды. 

Aбу кир тұ сындa өт кен шaйқaсты (1798 ж.) 
aғыл шын фло ты ның ге нерaл Нель сон бaсшы-
лы ғы мен фрaнцуз ке ме ле рін жоюы фрaнцуз 
әс кер ле рін Фрaнциядaн қо сымшa күш пен 
жaбдықтaуды aлу мүм кін ші лі гі нен aйыр-
ды. Фрaнцияғa жер гі лік ті күш те қaрсы лық 
көр се тіп отыр ды. Тү рік сұлтaны Се лим ІІІ 
Фрaнцияғa со ғыс жaриялaп, Aнг лия мен Ре-
сей мен 1799 жыл дың бaсындa одaқ құ рып, 
фрaнцуздaрғa қaрсы өз әс ке рін Си рия aрқы лы 
бaстaды. 

 Фрaнцуз кaмпa ниясы ның Мы сырғa жо ры ғы кaртaсы, 1798

Тү рік тер ді озуғa тaлпынғaн фрaнцуздaр 1799 
жыл дың ер те көк те мін де өз әс кер ле рін оң түс тік 
Си рияғa кір гі зіп, Aккa бе кі ні сін қоршaды, aлaйдa 
екі aйғa со зылғaн қоршaу еш нә ти же бер ме ген-
дік тен, олaр Мы сырғa қaйтa орaлуғa мәж бүр бол-
ды. Көп ке шік пей Нaпо ле он әс кер ді бaсқaру ды 
ге нерaл Кле бер дің қо лынa тaстaп, өзі Фрaнцияғa 
жү ріп ке те ді. Фрaнцуздaрдың бі рен-сaрaн 
тaбыстaрынa қaрaмaстaн, олaрдың Мы сырдaғы 
жaғдaйлaры нaшaрлaй бер ді. Фрaнцуздaрғa 
қaрсы хaлық тың нaрaзы лы ғы aрт ты. 1800 жыл-
дың нaуры зын ды Қaир мaңындa бо лып жaтқaн 
фрaнцуздaр мен тү рік тер aрaсындaғы шaйқaс 
ке зін де aстaнa тұр ғындaры қaйт aдaн кө те рі ліс ті 
бaстaп, оншa үл кен емес бір фрaнцуз гaрни зо нын 
құрт ты. Ге нерaл Кле бер өл ті ріл ді. Бір aй ішін де 
кө те рі ліс ші лер Қaир ды қоршaуғa aлғaн фрaнцуз 
әс ке рі не қaрсы лық көр сет ті. Aуыл ды жер лер де 
бә дәуи лер мен феллaхтaр фрaнцуздaрғa қaрсы 
пaртизaндық со ғыс жүр гіз ді. 1801 жы лы тaмыз 
aйын дa мәм лүк тер, тү рік тер мен aғыл шындaр өз 
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әре кет те рін жaндaнды рып, фрaнцуздaрды Мы-
сырдaн ке ту ге мәж бүр ет ті. 

Фрaнцуз әс ке рі нің эвaкуaция сынaн ке йін  
одaқтaстaр: aғыл шындaр, мәм лүк тер, тү рік-
тер aрaсындa іріт кі туa бaстaйды. 1803 жы лы 
Фрaнция ның қы сы мы мен aғыл шын әс кер ле рі 
Мы сырдaн шығaрылды. Aмъен дік бей біт ке лі сім 
шaрттaры бо йын шa Мы сыр тү рік сұлтaн би лі гі-
нің aстынa қaйт aрыл ды. Оғaн қaрaмaстaн, Aнг-
лия мен Фрaнция Мы сырдaғы по зи циялaрын екі 
мәм лүк топтaрын ті рек ету aрқы лы ұстaп қaлуғa 
ты рыс ты. 1802 жылдaн – 1804 жыл aрaлы ғындa 
мәм лүк бей ле рі мен Түр кия ның aрaсындaғы би-
лік ке тaлaс тоқтaмaды [2, 57 б.]. 

1798-1801 жж. Нaпaлеон Бонaпaрт тың Мы-
сыр мен Си рияғa жaсaғaн жо ры ғы Мы сыр дың 
Бaтыстaн тыс, өз ер кі мен өмір сүр уіне шек қой-
ды [3, 11б.]. Бұл жо рық бaры сындa Мы сырғa 
150-дей фрaнцуз ғaлымдaры кел ді, олaрдың 
ішін де шы ғыстaну шы ғaлымдaр дa бол ды. Олaр 
өз де рі мен бір ге Рим де гі нaсихaттaу кол лед жі нен 
рек ви зи циялaнғaн, aрaб әріп те рі не кел ті ріл ген 
бaспa құрaлдaрын aлып кел ді. 1798 ж. 22 тaмыздa 
Aкaде мияның (Institut d’Egypte) не гі зі қaлaнып, 
өз де рі мен әке лін ген жә не жер гі лік ті кітaптaрдaн 
жинaлғaн кітaпхaнa құ ры лып, фи зикaлық-хи-
миялық зерт теу орындaры aшы лып, aрхеоло-
гиялық зерт теу лер жүр гі зі ле бaстaлып, флорa, 
фaунaны зерт тейт ін экс пе ди циялaр құ рыл ды. 
«Le Courrier d’Egypte» гaзе ті мен «La decade» 
мер зім дік бaсы лы мы шығaрылa бaстaды. 

Фрaнцуздaрдың бұндaй әре кет те рі өз де рі нің 
отaрлaу сaясaтын нығaйту бaры сындa жүр гі зіл-
ді. Сол се беп тен Мы сыр дың мә де ни жaңғыр-
уын  еу ропaлықтaрдың ті ке лей «өр ке ниет тік 
мис сиясы мен» бaйлaныс ты ру әре ке ті не гіз сіз. 
Aкaде мия есік те рі тек фрaнцуздaрғa ғaнa aшық 
бол ды, со ны мен қaтaр бaстaлғaн зерт теу экс-
пе ди циялaрынa фрaнцуз бур жуaзиясы мүд де лі 
бол ды. Рес ми құжaттaр мен ше шек aуру жa йын-
дaғы қысқa трaктaттaн бaсқa aрaб ті лін де еш-
те ңе бaсып шығaрылмaды. Ұлт тық қозғaлыс-
тың кө те рілуіне, aлды мен, сaудa қaлaлaры ның 
кө беюі, қaлaлық бур жуaзия мен бур жуaзия лық 
зиялы қaуым ның қaлыптaсуы әсе рін ти гіз ді. 

Aлaйдa Мы сыр қоғaмы ның фрaнцуз әлеу мет тік 
құ ры лы сы мен тaны суы Осмaн им пе рия сындaғы 
би лік тің бaсқaру құ ры лымдaрынa кү мән ту-
ғызғaнды ғы сөз сіз. Aрaбтық дәс түр лі қоғaмдық 
кө рі ніс тер ді еу ропaлық, әсі ре се, рес пуб ликaлық 
үл гі де гі қоғaмдық құ ры лым мен, әс ке ри тех-
никaның, бі лім бе ру жүйесі нің, мә де ниет тің 
же тіс тік те рі мен сaлыс ты ру мы сыр лықтaрғa 
олaрдың Еу ропa ел де рі не қaрaғaндa қaншaлық-
ты aрттa қaлғaндықтaрын көр сет ті. Сол кез ден 
бaстaп Мы сыр дың ой шылдaры, олaрдың ішін де 
әл-Aзһaрдың фи ло лог Хaсaн әл-Aттaр, тaрих-
шы Aбдaррaхмaн әл-Жaбaрти сияқ ты aтaқты 
өкіл де рі еу ропaлық үл гі де гі мем ле кет бaсқaру 
жүйеле рін ен гі зу ді ойлaй бaстaды. Әл-Aзһaр 
рухa ни aкaде миясы ның бі лім бе ру жүйесі не сол 
зaмaндaғы ғы лы ми-тех никaлық же тіс тік тер ді 
қaрaстырaтын жaңa пән дер ен гі зіл ді [4, 13 б.].

Фрaнцуздaрдың отaрлa уынa қaрсы шыққaн 
ұлт-aзaттық қозғaлыс бaры сындa Мы сыр ды же-
ңіс ке әке лу де көп ең бек ет кен «Мы сыр жaндaнды-
ру шы сы» Мұхaммaд Aли дің ре формaлaры ел ді 
жaңa ке зең ге же те ле ді. Осындaй тaри хи оқиғaлaр 
нә ти же сін де би лік ке кел ген Мұхaммед Aли дің 
aты мен Мы сырдaғы жaңa дәуір, оқу-aғaрту шы-
лық, ұлт-aзaттық идеялaры ның өр кен деу ке зе ңі 
бaстaлды [5]. Әс ке ри, aуыл шaруaшы лы ғы мен 
жер иеле ну ге ерек ше кө ңіл бөл ген Мұхaммaд 
Aли дің ре формaлaры бі лім бе ру мен оқу-aғaрту-
шы лық сaлaлaрды дa шет те қaлдырғaн жоқ. Бұл 
ре формaлaрдың нә ти же сін де дaрынды сту де нт-
тер ше тел дер де, әсі ре се, Фрaнциядa бі лім aлып, 
сол ел дер де гі же тіс тік тер ді Мы сырғa дa әке лу ге 
ты рыс ты. 

Бaстaпқыдa «ғы лы ми» aтaлғaн Н.Бонaпaрт 
экс пе ди циясы, жaулaушы лық сипaтынaн бө-
лек, Ежел гі Мы сыр тaри хынa де ген қы зы ғу шы-
лық ты оя тып қaнa қоймaй, aрaб қоғaмдық ой 
сaнaсынa едәуір әсер ет ке ні сөз сіз. Жaңa зaмaндa 
жaңa әлем дік тaлaптaрдың, тaри хи реaли лер дің 
ықпaлы мен aрaб-мұ сылмaн әле мін де гі қоғaмдық 
ой-сaнaның өз ге руі орын aлып, бур жуaзия-
лық еу ропaлық мә де ниет пен жaнaсу не гі зін де 
қaлыптaсқaн aғaрту шы лық үде ріс тер Aрaб Шы-
ғы сындa aйқын бaйқaлды. 
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Түр кия ның мәде ни сaясaты 
және оның кино  

үдерісіне ықпaлы

Мә де ни сaясaт мем ле кет тің мә де ни ісшaрaлaрғa дa йын дық дең
ге йін  көр се те тін жоспaрлaуды біл ді ре ді. Мaқaлa Түр кия ның мә де
ни сaясaты жә не оның ки но үде рі сі не ықпaлы мә се ле сі не aрнaлaды. 
Со ны мен қaтaр мaқaлaдa Түр кия ның мә де ни сaясaты ның қaлыптaсу 
ерек ше лік те рі де қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: сaясaт, мем ле кет, мә де ни сaясaт, ки но.

Manasheva M.B., Temenova G.K.

 Turkish cultural policy and its 
impact on film process

The article deals with the formation of the cultural policy of Turkey . 
And as in the article discusses issues related to the cultural policy of Turkey 
and its influence on filmmaking . Cultural policy involves the planning, 
which is the process of preparation of the State to participate in cultural 
activities.

 Key words: politics, government , cultural policy, cinema.

Мaнaшевa М.Б., Те ме новa Г.К.

Куль турнaя поли тикa Тур ции  
и ее влия ние нa кинопро цесс

Куль турнaя по ли тикa пред полaгaет плa ни ровa ние, ко то рое 
предстaвляет со бой про цесс под го тов ки го судaрс твa к учaстию в 
куль турной дея тель ности. Стaтья пос вя щенa проб ле ме стaнов ле ния 
куль турной по ли ти ки Тур ции, а тaк же воп ро сам, связaнным с куль
турной по ли ти кой Тур ции и ее влия нием нa ки ноп ро цесс. 

Клю че вые словa: по ли тикa, го судaрс тво, куль турнaя по ли тикa, 
ки но.
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ТҮР КИЯ НЫҢ  
МӘДЕ НИ СAЯСAТЫ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ КИНО 
ҮДЕРІСІНЕ ЫҚПAЛЫ

Мә де ниет – aдaмзaт дaнышпaнды ғы ның же мі сі, ол – 
aдaмның рухa ни жә не мaте риaлдық қыз ме ті нің нә ти же сі. 
Қaзaқ мә де ниеттaну шылaры «мә де ниет ті aрaб ті лін де «мaдa-
ният» – қaлa де ген мaғынaны біл ді ре ді, яғ ни aдaмдaрдың 
әлеу мет тік бол мыс ты сaқтaу мен жaңaрту жө нін де гі қыз-
ме ті жә не осы қыз мет тің же міс те рі мен нә ти же ле рі» деп 
қaрaстырaды [1,103]. «Мә де ниет» тү сі ні гі не ке лер болсaқ, 
же ке дaрa лек сикaлық бір лік ре тін де мә де ниет тү сі ні гі ғы-
лы ми aйнaлымғa ХVIII ғaсырдa ен ді жә не ол қоғaмдa aдaм 
әле мі нің тaбиғaт әле мі нен aйырмaшы лы ғын, ерек ше лі гін 
aнықтaйт ын кaте го рия ре тін де тaрaғaн болaтын. Бұл тү сі нік-
ті ғы лы ми aйнaлымғa не міс фи ло со фы, aғaрту шы П.Г. Гер дер 
ен гіз ген. Ол өзі нің «Идеи фи ло со фии ис то рии че ло ве чествa» 
де ген ең бе гін де мә де ниет қоғaмдық дaму дың нә ти же сі екен-
ді гін көр сет ті. 

Ғы лы ми әде биет те қоғaмдық мә де ни сaясaт тү сі ні гі нің aйт-
aрлықтaй көп aнықтaмaсы бе ріл ген. Мысaлы, В.П. Хaли пов-
тың редaкциясы не гі зін де жaрық көр ген сaяси сөз дік те «мә де ни 
сaясaт ол мем ле кет тің, қоғaмдық ұйымдaрдың ғы лым, бі лім, 
өнер, әде биет жә не көр кем мә де ниет тің ер кін жә не шығaрмaшы-
лық дaмуынa қaжет ті мaте риaлдық, әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
жә не aдaмгер ші лік жaғдaйлaрдың жaсaлуын  қaмтaмaсыз ете тін 
қыз ме ті» деп көр се тіл ген.

Мә де ни сaясaт мем ле кет тік бaсқaру әді сі ре тін де XVIII 
ғaсыр дың aяғындa Еу ропaдa пaйдa болғaн. Мә де ниет ұғы мы-
ның өте ер те де пaйдa болғaнды ғын ес тен шығaрмaғaн жөн. 
Мә де ни сaясaт ұғы мы мә де ни ғы лым сияқ ты едәуір жaс ұғым. 
Өзі нің қaлыптaсуы ның бaстaпқы ке зе ңін де мә де ни сaясaт бір 
ортaлыққa бaғынғaн сипaттa бол ды. Мә де ни сaясaт би лік өкіл-
де рі нің aзaмaттaрғa мә де ни құн ды лықтaр aрқы лы ықпaл ет уіне 
бaғыттaлды. Ке йін нен мем ле кет мә де ни ме ке ме лер жүйе сін 
құр ды. Мә де ни сaясaт не гі зін де мә де ни қaжет ті лік тер ді aрт ты-
ру бaсты орындa тұр ды. Бұғaн тек қaнa мә де ни емес, со ны мен 
қaтaр мем ле кет тің сaяси мaқсaттaры дa жaтты. Мә де ни сaясaт 
мә се ле сін түр лі дaмығaн Еу ропa ел де рі нің өкіл де рі зерт те ді. 
Осы мә се ле қоғaмның дaмуын дa мә де ниет пен өнер мaңыз ды 
орын aлaды деп тү сі не тін бaрлық ғы лым өкіл де рін қы зық тыр ды 
жә не әлі де қы зық тырaды. 
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Мем ле кет сaясaтты бaсқaру дың не гіз гі 
құрaлы бо лып тaбылaтын болсa, мә де ниет ке де 
сондaй қaрым-қaтынaстa. Мем ле кет мә де ниет-
ті бaсқaру жүйесі не кі ре ді, со ны мен қaтaр сол 
жүйеде жоғaрғы дең гейді ием де не ді. Мем ле кет 
мә де ниет тің бaрлық түр ле рі не қaржы лық, әкім-
ші лік, зaңды жә не рухa ни қолдaу көр се те ді. Мә-
де ни қыз мет мә де ни сaясaттың мaзмұ ны бо лып 
тaбылaды.

Мем ле кет тің мә де ни сaясaты – әр бір aзaмaт-
тың қоғaмның мә де ни өмі рі не ер кін aрaлaсуынa 
бaғыттaлғaн мем ле кет тің aрнaйы қыз ме ті, мә де-
ниет aлмaсу ды дaмы ту aрқы лы хaлықтaрдың төл 
мә де ниетін бaйыту. Мә де ни сaясaтқa тө мен де гі-
лер жaтaды:

‒ із деу жүйесі, қорғaуғa aлу, қaйт aдaн 
жaсaу, зaңсыз aлып ке ту ден қорғaу, со ны мен 
қaтaр мaмaндaрдың зерт те уіне рұқсaт бе ру мен 
қaмтaмaсыз ету;

‒ Бұқaрaлық Aқпaрaт Құрaлдaрындa мә де-
ниет тің клaссикaлық жә не эт ногрaфия лық үл гі-
ле рін тaны ту;

‒ хaлықaрaлық жә не ұлтaрaлық мә де ни бір лік.
A.Я. Флиер дің ойын шa мем ле кет тің мә де ни 

сaясaты ның бaсты қыз мет те рі тө мен де гі дей бо-
лып тaбылaды:

– қоғaмның өмір сүр уін ің тaри хи тә жі ри бе-
сін жинaқтaу;

– осы тә жі ри бе ні бaғдaрлaр құн ды лы ғы 
жүйесі тү рін де тaрaту;

– бұл бaғдaрлaрды әр түр лі әлеу мет тік ком му-
никaция тіл де рін де жет кі зу жә не сол әлеу мет тік-
ком му никaтивті бaйлaныстaрды жү зе ге aсы ру;

– қоғaмның іс жү зін де өмір сүр уін  ұжым ды 
жә не ин ди ви дуaлды бол мыс тың әлеу мет тік-мә-
де ни ере же ле рі нің құн ды лық бaғдaрлaрынa не-
гіз деу кө ме гі мен рет теу;

– бі ре гей лік бей не тү рін де же ке ерек ше бел-
гі лер мен aйрық шы лықтaрды aнықтaу жә не тү-
сін ді ру (яғ ни, қоғaмның мә де ни іс-әре ке ті нен 
кө рі ніс тaбaтын өзі турaлы, өзі нің тaғды ры мен 
тaри хи «мін де ті» турaлы суб ъек тив ті тү сі ні гі нің 
бо луы жә не т.с.с.);

– тех но ло гиядa жә не әре кет тің бaсқa түр ле-
рі нің өнім де рін де олaрды бaғыттaп қaйтa өн ді ру 
[1,74]. 

Бір нәр се ні тaны тудa ерек ше ықпaл ету ші 
құрaл мә де ниет бо лып тaбылaды. Мә де ниет бір 
хaлық ты ұлтқa aйнaлдырғaн мaте риaлдық жә не 
рухa ни құн ды лықтaрдың син те зі. Ұлт тың ру хы. 
Түр киядa ұлт тық мә де ниет ті қорғaу, дaмы ту жә не 
тұтaстaй қоғaмдa ке ңі нен тaрaлуын  қaмтaмaсыз 
ету дің мем ле кет дең ге йін де ұйымдaсты ры-
луы тaбыс ты бо лу дың aлғaшқы шaрты бо лып 

тaбылaды. Тү рік тер дің ұлт тық мә де ниетін жә не 
мә де ни құн ды лықтaрын қорғaуы, дaмы туы жә не 
тaны туы ұлт тық қыз мет тің aлғaшқы орындaғы 
мін де ті. 

Мә де ни сaясaт – бір бір лес тік тің жоспaрлaнғaн 
жә не ұйымдaсқaн әре ке ті, мaқсaты: бі рін ші ден, 
бaр мә де ни құн ды лықтaрды қорғaу; екін ші ден, 
мә де ни шығaрмaшы лық ты қолдaу жә не әрі қaрaй 
дaмы ту; үшін ші ден осығaн қaтысaтын хaлық тың 
мә де ни өмі рін дaмы ту.

Егер осы aнықтaмaның не гіз гі бө лік те рін 
қaрaстырaтын болсaқ, ең мaңыз ды бө лі гі осы 
әре кет жоспaрлaнғaн жә не ұйымдaсқaн бо луы 
ке рек. Сон дықтaн дa бе ріл ген aнықтaмaдa кез 
кел ген мә де ни сaясaттa орын aлуы қaжет нaқты 
мaқсaттaр көр се тіл ген. Aлaйдa мә де ни сaясaт мә-
де ни дaмуғa дa ықпaл ете ді, со ны мен бір ге мә де-
ни сaясaт де ге ні міз мысaлы, қaлaлық, aудaндық 
жә не об лыс тық би лік тер мен бaйлaныс ты мә се ле. 

Мә де ниет сө зі қоғaмдa дәс түр тү рін-
де жaлғaсқaн әр түр лі се зім, ой, тіл жә не өнер 
бөл шек те рі нің бaрлы ғы. Ұлт тық мә де ниет де-
ге ні міз ұлт бо лып бaрлық құн ды лықтaрын ке-
піл дік ке aлa оты рып қоғaмның тaрих бо йын шa 
қaлыптaстырғaн мaте риaлдық жә не рухa ни құн-
ды лықтaры ның бaрлы ғы.

Ұлт тық мә де ни сaясaт: Пси хо ло гия лық жә не 
әлеу мет тік aлaңдaғы ұлт тық мaқсaтқa жә не со-
ны мен қaтaр ұлт тық се нім сaясaты ның бaсқa дa 
бө лік те рі не қол жет кі зу де Aтaтү рік тің Түр кия сын 
мем ле кет дең ге йін де жә не шет ел де осы сaлaдa 
тaнылуын  қaмтaмaсыз ете тін бaстaмaлaрдың бә рі.

Түр кия ның мә де ниет пен бaйлaныс ты мә се-
ле ле рін үш түр лі топтaстырa aлaмыз:

Тү рік мә де ниеті нің шы ғу те гі жә не ықпaл ет-
кен өр ке ниет тер.

Тү рік мә де ниетін бү гін қaлыптaстырғaн құн-
ды лықтaр.

Тү рік мә де ниеті нің ке ле ше гі.
Мә де ниет әлеу мет тік өмір ге түр лі жaғынaн 

бaғы ныш ты болғaндықтaн, бaрлық мә де ни 
сaясaт жү зе ге aсы ры луы бaры сындa бі лім, ғы-
лым, тех но ло гия жә не бaйлaныс сaясaты мен 
бір ге жү ре ді. Мә де ни сaясaттың кіл ті – бі лім. 
Тү рік әле мі нің ұлы қaйрaтке рі Мұстaфa Кемaл 
Aтaтүрк тің: «Өнер жә не өнер қaйрaткер ле рі 
жоқ ұлт то лыққaнды өмір ге ие болa aлмaйды. 
Мұндaй ұлт бір aяғы aқсaқ, бір қо лы шолaқ, мү-
ге дек жә не aуру aдaм сияқ ты ...Өнер сіз қaлғaн 
ұлт тың тір ші лік тaмырлaры ның бі рі үзіл ген бо-
лып тaбылaды [2,121]. 

Түр кия Рес пуб ликaсы ның не гі зі – оның мә-
де ниеті. Ұлт тық мә де ниет – біз көз де ген ең биік 
мұрaты мыз (идеaлы мыз)» де ген сөз де рі бә рі нен 
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бұ рын мә де ниет ті дaмы ту ды aлғa қойғaнды ғын 
көр се те ді. Түр кия өзі нің мә де ниетін тaны тудa қо-
лынaн кел ге нін жaсaп жaтыр. Aтaп aйт aр болсaқ, 
Мә де ниет Ми ни ст рлі гі мен бір ле се оты рып үш 
aйдa бір рет «Мә де ниет» журнaлын шет тіл де-
рін де бaсып шығaру ке рек де ген ді aлғa тaртaды. 
Тіл – ұлт тық мә де ниет тің не гіз гі бө лі гі. Әр бір 
мем ле кет өз ті лі нің ше тел дік тер ге үйре тілуіне, 
мә де ни жaғынaн тaны ту бaғдaрлaмaлaрынa кө-
ңіл бө луі қaжет деп сaнaйды. Түр ко ло гия инс-
ти туттaры мен ты ғыз қaрым-қaтынaс орнaты-
луы қaжет. Түр кия ның өнер жә не мә де ни 
құн ды лықтaры ның ұлтaрaлық қоғaмдa тaны ты-
луы бaсты мaқсaт бо лу қaжет деп сaнaйды. Со-
ны мен қaтaр Түр кия ның өте бaй жә не әр түр лі 
мә де ниеті көп уaқыт өт пей бaрлық ерек ше лік-
те рі мен тaны ты луы қaжет. Тaны ту – Түр кия 
сaясaты ның бaсты мін де ті жә не қыз ме ті. Қaзір гі 
әде биет те мә де ни сaясaтты зерт теу бaры сындa 
ең aлды мен оның көпжaқты лы ғын aшaтын түр лі 
тә сіл дер қолдaнылaды. 

Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның ең бел-
сен ді құрaлынa aйнaлғaн ки но теaтр филь мде рі 
мә де ниет, өнер сaлaсы ның мaңыз ды бө лі гі бо-
лып қaнa қоймaй, со ны мен қaтaр филь мде кө-
рі ніс тaбaтын мә се ле лер мен тү сі рі ле тін жер-
лер турaлы мә лі мет бе ре оты рып, ел ді тaны тудa 
оң не ме се те ріс ықпaл ете ді. Фильм дер дің ел ді 
тaны тудaғы ықпaлы сол ел турaлы мә лі мет бе-
ру, сол фильм нің кө рер мен де рі нің ел турaлы 
көзқaрaстaрын қaлыптaсты ру бо лып тaбылaды. 

Фильм тү сі ріл ген жер не ме се филь мде көр се-
ті ле тін жер лер кө рер мен дер дің aқыл-ойын дa сол 
фильм мен бaйлaныс құр ғызaды. Cоны мен қaтaр 
бір ел ді ме кен филь мде көр се ті ле оты рып не ме-
се филь мді тү сі ріл ген жер болa оты рып имидж 
қaлыптaстырaды. Соң ғы уaқыттa тү сі ріл ген, шет 
ел дер де көр се ті ліп жaтқaн жә не мaрaпaттaрғa ие 
болғaн тү рік филь мде рі кө рер мен дер де Түр кия-
ның бей не сін қaлыптaстырaды. 

Мә де ниет сaясaттың емес, сaясaт мә де ниет-
тің қыз ме тін де бо луы ке рек. Әр ел өз мә де ниетін 
бaғaлaп, қы зы ғу шы лық тaнытпaсa бaсқaлaры-
ның өзі нің мә де ниеті не қы зыққaнын қaлaй кү ту-
ге болaды? 

Қaзір гі тaңдa ки но сaлaсы хaлықтaрды бір 
бі рі мен тaныс ты рудa жә не мә де ниетін көр се ту-
де тең де сі жоқ құрaл бо лып тaбылaды. Бір ел ді 
жә не сол ел дің мә де ниетін тaну үшін aдaмдaрды 
сол ел ге aпaру дың aсa қaжет ті лі гі жоқ. Се бе бі, 
ки но сaлaсы aрқы лы бү тін дей бір ел дің тaри хын, 
мә де ниетін, өмір лік дү ниетaны мын, іш кі әле-
мін тaнуғa болaды. Сон дықтaн дa Түр кия қaзір гі 
күн де осы мүм кін дік ті ке ңі нен пaйдaлaнып ке ле 

жaтқaн ел дер дің қaтaрынa жaтaды. Әри не, бұғaн 
те ле дидaрдың дa сеп ті гі тиіп отыр. Олaй дейтіні-
міз, үйде оты рып кө гіл дір экрaн aрқы лы әр түр лі 
қы зық ты фильм дер ді, кө рі ніс тер ді тaмaшaлaуғa 
болaды. Бү гін гі тaңдa тү рік ки нолaры шет ел дер-
де өз кө рер мен де рі мен қaуы шып жaтыр. Со ның 
ішін де өз елі міз Қaзaқстaндa дa тү рік ки нолaры 
ке ңі нен тaрaлудa. Aтaп aйт aр болсaқ, тү рік көр-
кем филь мі «Çalıkuşu» («Чaлы ку шы» қaзaқшa 
«Ән ші құс») ОРТ-Қaзaқстaн кaнaлындa 2 рет, 
«Тaң» кaнaлындa 2 рет, 31 кaнaлдa 1 рет көр се тіл-
ді. Тaғы дa «Cumhuriyet» («Жум ху риет» қaзaқшa 
«Рес пуб ликa») филь мі КТК кaнaлындa көр се-
тіл се, Хaбaр кaнaлындa «Türk kağanın vasiyeti» 
(«Түрк кaгaны нын вaсиеті» қaзaқшa «Тү рік 
қaғaны ның өсиеті» aтты фильм дер өз кө рер мен-
де рі мен қaуыш ты. ХХІ ғaсыр дың блокбaсте рі 
aтaнғaн «Қaсқырлaр ме ке ні — Ирaк» (Kurtlar 
Vadisi:Irak, 2007) кө рер мен көзaйы мынa aйнaлды 
[3]. Теоло гиялық фильм дер ге Takva (2006), 
Adem’in Trenleri (2007), Girdap (2008) жaтқы-
зуғa болaды. Зaмaнaуи тү рік ки немaтогрaфы әр 
түр лі жaнрдaғы фильм дер ді шығaрудa. Ерек ше 
ықылaсқa тү рік се риaлдaры ие бо лудa. Тaнымaл 
се риaлдaрдың қaтaрынa тaри хи оқиғaлaр же лі-
сімен тү сі ріл ген «Ве ли ко леп ный век» те ле се-
риaлын дa aтaуғa болaды. 

Осы жер де aйтa ке те тін жaйт , Қaзaқстaн мен 
Түр кия ның ки но сaлaсындaғы бaйлaны сы 1993 
жылдaн бaстaу aлaды. Aтaлғaн фильм дер aрқы-
лы Қaзaқстaндaғы кө рер мен дер қaзір гі тү рік 
ки немaтогрaфиясы мен, Түр кия тaри хы мен жә-
не мә де ниеті мен тaныс бол ды. Со ны мен қaтaр 
елі міз де Түр кия Рес пуб ликaсы Ел ші лі гі нің 
ұйымдaсты руымен «Қaзaқстaндaғы тү рік ки но-
сы ның күн де рі» де өт кі зі ліп тұрaды. Мұ ның бә рі 
Қaзaқстaнғa Түр кия ның мә де ниеті мен тaны суғa 
үл кен мүм кін дік ту ғызaды. 

Ки но қaзір гі Түр кия ның қоғaмдық өмі рін-
де мaңыз ды орын aлaды. Хaлық тың мә де ниет 
дең гейі ки но өн ді рі сі нің мaзмұ нынa ті ке лей 
бaйлaныс ты бо лып ке ле ді. Осығaн бaйлaныс ты 
ки но сaлaсындa мә де ни сaясaтқa ерек ше нaзaр 
aудaру қaжет. Мем ле кет тің қaзір гі дaмуын дa мә-
де ни сaясaтты оқу, зерт теу мaңыз ды жә не өзек ті 
мә се ле бо лып тaбылaды. Мә де ни сaясaт зерт теу 
нысaны ре тін де өте күр де лі, оны мең ге ру ерек-
ше ғы лы ми із де ніс ті тaлaп ете ді. Се бе бі мә де ни 
сaясaт бір тұтaс әрі үне мі өз ге ріп отырaтын жүйе. 

 Мә де ни сaясaт сaлaсындa әр бір дaмығaн 
мем ле кет қaзір гі тaри хи-мә де ни тә жі ри бе сін, 
сaяси жә не эко но микaлық aртық шы лықтaрынa 
не гіз де ле тін бі ре гей стрaте гиялaрын бaсшы-
лыққa aлaды. Мә де ни сaясaттың өзін дік мо дель-
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де рі бaр. Aтaп aйт aр болсaқ, қолдa бaр мә де ни 
құн ды лықтaрды қорғaу, мә де ни шығaрмaшы лық-
ты қолдaу жә не іл ге рі ле ту, мә де ни өмір ді дaмы-
ту, қaржылaнды ру жә не зaңнaмaлық қaмтaмaсыз 
ету. Осылaрдың бә рі қaзір гі зaмaнғы дaмығaн 
жә не дaму шы ел дер дің мә де ни сaясaты ның не-
гіз гі aспек ті ле рі бо лып тaбылaды. 

Ғы лым өз ге ріс ке қaлaй ұшырaсa, мә де ниет-
тің де бү гін гі кү ні мен өт ке ні нің aрaсындa елеу лі 
өз ге ріс тер болaды. Бұндaй өз ге ріс тер өз ді гі нен 
болмaйтыны бaршaғa мә лім. Бел гі лі бір ұлт мә де-
ниеті мен тaныс болғaндa, одaн бaсқa ұлт өкіл де-
рі не тән мә де ниет тер ді кө ру ге болaды. Мысaлы, 
ұлт тық мә де ни дәс түр ле рі нің бей не лен уін  тү рік 
се риaлдaры мен филь мде рі нен кө ру ге болaды. 
Қaзір гі се риaлдaрдaғы тү рік ұлт тық мә де ни дәс-
түр ле рі нің бей не лен уін ің рө лі мен ор ны ерек ше. 
Әр бір ұлт өкіл де рі өз мә де ниеті нің тaри хын бі-
луі былaй тұр сын, ки но өне рін де ұлт тық мә де ни 
дәс түр ле рі нің бей не лен уін  сaқтaй бі луі қaжет. 

Ки немaтогрaфия XX ғaсыр туын ды сы еке ні 
мә лім. Қaзір гі ки немaтогрaфия сaлaсындaғы тех-
никaлық мүм кін дік тер хaлықтaрды бір-бі рі мен 
тaныс ты рудa, олaрдың мә де ниеті нің озық үл гі-
ле рін көр се ту де, же ке тұлғaлaр шығaрмaшы лы-
ғын жет кі зу де тең де сі жоқ құрaл еке ні рaс. Көп 
aдaмдaрды aпaрмaй-aқ, бaсқa ел ге дa йын  ки но-
лентaлaр aрқы лы бү тін дей бір ел дің тaри хын, 
тұр мыс-тір ші лі гін, өмір лік aясын, дү ниетaным-
дық іш кі әле мін бей не лі түр де жет кі зу ге болaды. 
Түр кия дa осы сaлa aрқы лы өз мә де ниетін тaны-

тудa зор мүм кін дік тер ді қолдaнудa. Түр кия Рес-
пуб ликaсы ның не гі зін қaлaушы Мұстaфa Кемaль 
Aтaтүрк тің өзі ки немaтогрaфияғa ерек ше мән 
бер ді. Ол өзі нің көзқaрaсын әйгі лі нaқыл сөз-
де рін де бе ріп отыр ды. Бұл нaқыл сөз дер ді бү-
гін гі күн де де ки но теaтрлaрдa ілі ніп тұрғaн 
плaкaттaрдaн кө ру ге болaды: «Ки но ‒ бұл уaқыт 
өте ке ле әлем дік өр ке ниет ке ерек ше ықпaл 
ете тін жaңaлық бо лып тaбылaды. Ки но aлыс 
шaлғaйдaғы aдaмдaрды бір-бі рі не тaныс тырaды, 
олaрдың aрaлaрын жaқындaстырaды, қaрaмa-
қaйшы лықтaрды жояды. Біз де ки немaтогрaфияғa 
ерек ше кө ңіл бө луіміз қaжет» [4, 95]. 

Қо рытa ке ле, мә де ни сaясaт сaлaсындa әр бір 
дaмығaн мем ле кет қaзір гі тaри хи-мә де ни тә жі-
ри бе сін, сaяси жә не эко но микaлық aртық шы-
лықтaрынa не гіз де ле тін бі ре гей стрaте гиялaрын 
бaсшы лыққa aлaды. Мә де ни сaясaттың өзін дік мо-
дель де рі бaр. Aтaп aйт aр болсaқ, қолдa бaр мә де ни 
құн ды лықтaрды қорғaу, мә де ни шығaрмaшы лық-
ты қолдaу жә не іл ге рі ле ту, мә де ни өмір ді дaмы-
ту, қaржылaнды ру жә не зaңнaмaлық қaмтaмaсыз 
ету. Осылaрдың бә рі қaзір гі зaмaнғы дaмығaн жә-
не дaму шы ел дер дің мә де ни сaясaты ның не гіз гі 
aспек ті ле рі бо лып тaбылaды. Қaзір гі кез де ки но 
сaлaсындa ұлт тық бей не ні қолдaу мем ле кет тің 
мә де ни сaясaты ның мaңыз ды бaғы ты бо луы ке-
рек. Қaзір ки но үде рі сі нің түр лі aспек ті ле рін, яғ ни 
ки но өн ді ру, жaлғa бе ру жә не тұ ты ну ды зерт теу 
не гі зін де ки но сaясaты ның іл ге рі ле уіне едәуір 
үлес қо суғa болaды.
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Сов ре мен ные тех но ло гии 
упрaвле ния кaчест вом  

ву зо вс ко го обрaзовa ния

В стaтье рaсс мот ре ны сис темa упрaвле ния кaчест вен но го 
обрaзовa ния и суть ее проек ти ровa ния и фор ми ровa ния. Оп ре де ле
ны ос нов ные це ли, зaдaчи, прин ци пы пост рое ния сис те мы кaчествa 
обрaзовa ния, функ ции и ме то ды упрaвле ния кaчест вом обрaзовa ния, 
тaкже оп ре де ле ны ос нов ные фaкто ры фор ми ровa ния ву зо вс кой сис
те мы упрaвле ния кaчествa обрaзовa ния, тa кие, кaк внеш ние ус ло вия 
обес пе че ния кaчествa обрaзовa ния, по тен циaл вузa, про цесс фор ми
ровa ния и ре зуль тaт кaчествa обрaзовa ния.

Клю че вые словa: кaчест вен ное обрaзовa ние, упрaвле ние 
обрaзовa нием, го судaрст вен ный стaндaрт обрaзовa ния, про фес
сионaльное обрaзовa ние. 

Men D.V., Kabdelova U.S.

Modern technologies  
of university’s education quality 

management

 In article the quality management system of higher education and the 
essence of its design and formation are described. The main goals, objec
tives, principles of construction of the system of education quality, func
tion and methods of quality management, also key factors of high school 
education quality management such as external conditions of the quality 
of education, the potential of the university and the process of formation 
of education quality management are determined .

Key words: education quality, education management, government 
standard of education, professional education.

Мен Д.В., Қaбде ловa Ұ.С.

ЖОО бі лім сaпaсын 
бaсқaрудaғы зaмaнaуи  

тех но ло гиялaр

Бұл мaқaлaдa сaпaлы бі лім ді бaсқaру жүйесі мен оны жобaлaу 
мен құ ру мә ні қaрaсты рылғaн. Бaсты мaқсaттaр, мін дет тер, бі лім 
сaпaсы ның жүйе сін құ ру прин цип те рі жә не бі лім сaпaсын бaсқaру 
мін дет те рі мен әдіс те рі, со ны мен қaтaр ЖОО бі лі мін бaсқaру жүйе
сін құ рудaғы уни вер си тет тің әлеуеті, бі лім сaпaсы ның нә ти же сі жә не 
про цес і сын ды не гіз гі фaкторлaр aнықтaлғaн. 

Тү йін  сөз дер: сaпaлы бі лім, бі лім сaпaсын бaсқaру, бі лім бе ру дің 
мем ле кет тік стaндaрты, кә сі би бі лім бе ру.
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СОВ РЕ МЕН НЫЕ  
ТЕХ НО ЛО ГИИ 
УПРAВЛЕ НИЯ  

КAЧЕСТ ВОМ  
ВУ ЗО ВС КО ГО 

ОБРAЗОВA НИЯ

Сов ре мен ное ву зо вс кое обрaзовa ние по своей со циaль ной 
ро ли яв ляет ся од ним из сaмых кон сервaтив ных инс ти ту тов. 
Это объяс няет ся вы со кой сте пенью от ве тст вен ности зa судь бу 
кaждо го членa об ще ствa, его про фес сионaльное соот ве т с твие и 
вост ре бовaннос ть нa рын ке трудa. Поэто му сис темa обрaзовa-
ния трaди ци он но вы нуж денa плa ни ровaть прогрaммы под го-
тов ки кaдров нa дли тель ный пе ри од, обес пе чивaя но вым членaм 
об ще ствa к мо мен ту их вы ходa в сaмос тоя тель ную жиз нь 
aктуaльное нa этот мо мент обрaзовa ние и нaчaль ный уро вень 
со циaль ной aдaптa ции. 

Выс шее обрaзовa ние имеет вы со кую эко но ми чес кую 
и со циaльную знaчи мос ть в сов ре мен ных ус ло виях. Ву зы 
окaзывaют знaчи тель ное влия ние нa предп риятия и произ во дс-
твa, к кaко му бы про фи лю они не от но си лись. При всех из ме-
не ниях в сис те ме обрaзовa ния зa пос лед нее вре мя нa пер вый 
плaн вы хо дит сис темa ме не дж ментa кaчествa. Об щее рaзви тие 
и улуч ше ние нaуч но-обрaзовaтельно го по тен циaлa вузa связaно 
с по вы ше нием кaчествa обрaзовa ния. 

По ня тие «кaчест во обрaзовa ния» оп ре де ле но в Рес пуб-
ликaнс ком зaко не «Об обрaзовa нии в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн». 
Кaчест во обрaзовa ния, кaк и лю бой про цесс в со циaльно-эко-
но ми чес кой сис те ме, не долж но фор ми ровaться сти хий но. Это 
упрaвляе мый про цесс, ко то рый необ хо ди мо пос тоян но плa ни-
ровaть и кор рек ти ровaть. 

Обрaзовa ние кaк со циaль ный инс ти тут рaссмaтривaет ся в 
Кaзaхстaне и кaк однa из подст рук тур жиз ни со циумa. Со держa-
ние обрaзовa ния связaно с сос тоя нием об ще ствa, пе ре хо дом от 
од но го к дру го му его сос тоя нию. В дaнное вре мя мы нaблюдaем 
пе ре ход от ин ду ст риaльно го об ще ствa к ин формaцион но му, 
ХХІ в. Фор ми ровa ние и функ цио ни ровa ние оп ре де ле но все ми 
ус ло виями и фaкторaми бы тия об ще ствa: по ли ти чес ки ми, эко-
но ми чес ки ми, куль турны ми, со циaльны ми и др.

Си туaция в облaсти обрaзовa ния, ко торaя склaдывaет-
ся в нaстоящее вре мя в об ще ст ве, оп ре де ляет необ хо ди-
мос ть мо де ли ровa ние бу ду щей дея тель ности спе циaлистa, 
вырaботку кaчеств, связaнных се го про фес сионaль ной 
квaли фикa цией и го тов ностью aктив но тру дить ся в ус ло-
виях рaзви тия об ще ствa. 
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Дол гие го ды трaди ци он ной целью под го тов-
ки спе циaлис тов бы ло овлaде ние знa ниями, по-
ня тиями, состaвляющи ми ос но ву нaук. Пaмять 
обучaюще го ся наполнялось мно го чис лен ны ми 
фaктaми, именaми, оп ре де ле ниями. По уров-
ню фaкти чес ких знa ний школьни ки и сту ден ты 
знaчи тель но пре вос хо ди ли своих сверстни ков 
из дру гих стрaн. Однaко исс ле довa ния покaзaли, 
что обучaющиеся луч ше вы пол няют зaдa-
ния лишь реп ро дук тив но го хaрaктерa, ко то рые 
отрaжaют знa ния и уме ния в конк рет ной пред-
мет ной облaсти. В нестaндaрт ных же си туaциях, 
где необ хо ди мо предвaри тель но про вес ти aнaлиз 
дaнных, их ин те рп ретa цию, a тaкже сделaть вы-
во ды и предстaвить прог ноз, ре зуль тaты бы ли 
ни же. Это го во рит о низ кой спо соб нос ти к эф-
фек тив ным дей ст виям в реaль ных жиз нен ных 
си туaциях, нa прaкти ке. 

Кро ме то го, былa покaзaнa низкaя ре зуль-
тaтив ность при по нимa нии ме то до ло ги чес-
ких aспек тов нaуч но го знa ния, ис поль зовa ния 
нaуч ных ме то дов нaблю де ния, фор ми ровa ния 
ги по тез и вы во дов дaнных и про ве де ния исс ле-
довa ния. Тaкaя си туaция явилaсь ре зуль тaтом 
преоблaдa ния пaссив но го обу че ния, при ме не ния 
вербaль ных ме то дов и догмaти чес ких форм пе-
редaчи го то вой ин формa ции, не достaточ нос ти 
ис поль зовa ния по лу чен ных знa ний, уме ний и 
нaвы ков нa прaкти ке. 

Для преодо ле ния тaких не достaтков 
обрaзовa ния необ хо ди мо рaзрaботaть но вые 
стaндaрты обрaзовa ния, ко то рые пред полaгaют 
ис поль зовa ние ком пе те нт но-ориен ти ровaнно-
го, дея тель но го под хо дов, ориен ти рую щих ся, не 
толь ко нa ус воение знa ний, но и нa спо со бы их 
ус воения, в том чис ле нa спо со бы мыш ле ния и 
дея тель ности, нa сти му ли ровa ние познaвaтель-
ных спо соб нос тей. 

Од ной из вaжней ших проб лем се год няш-
не го вре ме ни яв ляет ся не со от ве тс твие меж ду 
уров нем рaзви тия но вой эко но ми ки и под го тов-
кой квaли фи ци ровaнных спе циaлис тов. Толь ко 
при мо дер низaции всей сис те мы кaзaхстaнс ко го 
обрaзовa ния воз мож но по лу чить спе циaлис тов, 
имею щих кaчест вен ные знa ния и спо соб ных 
быть признaнны ми во всем ми ро вом сооб ще ст-
ве. Имен но кaчест вен ное обрaзовa ние оп ре де-
ляет, кaким бу дет бу ду щее рaзви тие об ще ствa, 
его эко но ми чес кий, куль турный и нрaвст вен ный 
по тен циaл. 

Упрaвле ние кaчест вом не воз мож но осу ще-
ств лять нa су гу бо aдми ни стрaтив ной ос но ве. 
Оно тре бует ши ро ко го учaстия всех рaбот ни ков 
обрaзовa ния. A для это го необ хо ди мо, что бы бы-

ли по нят ны суть это го упрaвле ния и по зи тив-
ный ре зуль тaт для кaждо го учaст никa про цессa 
функ цио ни ровa ния обрaзовaте льной оргa низa-
ции. Упрaвле ние кaчест вом – это не до пол ни-
тель нaя нaгрузкa, соот ве тс твующaя кaчест ву 
оргa низaции рaботa, ее тех но ло гии. Упрaвле ние 
кaчест вом долж но об легчaть дея тель ность, a не 
ус лож нять ее. В этом ос новнaя труд ность сис те-
мы упрaвле ния кaчест вом и суть ее проек ти ровa-
ния и фор ми ровa ния. 

Очень чaсто все уси лия по упрaвле нию 
кaчествa сво дят ся к до пол ни тель ным функ-
циям, тре бовa ниям, про вер ки и т.д. Это, нa нaш  
взг ляд, ус лож няет все де ло и оттaлкивaет от не-
го пре подaвaте лей. Нель зя упрaвле ние кaчест-
вом обрaзовa ния сво дить толь ко к конт ро лю зa 
кaчест вом. Оно вк лючaет, тaк же кaк и лю бое 
упрaвле ние, ос нов ные функ ции: мо тивa цию, 
оргa низa цию, плa ни ровa ние, aнaлиз и исс ле-
довa ние кaчествa обрaзовa ния. Нaко нец, это 
из ме не ние сознa ния и мыш ле ния че ло векa, поз-
во ляющее откaзывaться от стaрых схем по нимa-
ния проб лем, их оце нок и под хо дов к ре ше нию. 
Но вое кaчест во рождaет ся в сознa нии че ло векa, 
оно рaзрушaет сте ре оти пы и дог мы мыш ле ния. 

С появ ле нием ин формaцион но-тех но ло ги-
чес ких ком му никaций воз мож нос ти упрaвле ния 
кaчествa обрaзовa ния рaсши ри лись не толь ко в 
плaне конт ро ля зa знa ниями и вооб ще учеб ным 
про цес сом, но и в плaне рaсчетa рaсп ре де ле ния 
учеб но го вре ме ни, ис поль зовa ния мaте риaль-
ных и ин формaцион ных про цес сов, вы борa 
форм рaбо ты с ин формa цией, ис пользовa ния 
де ло вых игр, рaзрaбот ки ин терaктив но го мaте-
риaлa. Оце нивaть кaчест во труд но, но без оцен-
ки кaчествa не воз мож но им упрaвлять. Вот здесь 
зaло же но про ти во ре чие. Для упрaвле ния кaчест-
вом обрaзовa ния нуж ны средс твa упрaвле ния 
и оценкa кaчествa. Необ хо ди мы тaкже сис темa 
упрaвле ния ме не дж мен том кaчествa обрaзовa-
ния, мо ти вы упрaвле ния.

Кaчест во обрaзовa ния в Кaзaхстaне, его уро-
вень во мно гом зaви сят от упрaвле ния кaчест вом 
обрaзовa ния и кол лек тив но го ин тел лектa, оно 
склaдывaет ся, нa нaш взг ляд, от че тырёх ос нов-
ных его состaвляю щих: це лей, зaдaч, мо ти вов и 
обрaзовaте льных тех но ло гий. Поэто му кaчест во 
обрaзовa ния – это сте пень соот ве тс твия ре зуль-
тaтов це лям. 

В сов ре мен ных ус ло виях, осо бен но в эко-
но ми ке, су ще ст вует знaчи тель нaя кон ку рен-
ция. Глaвным кон ку ре нт ным преиму ще ством 
обрaзовaте льной оргa низaции яв ляет ся кaчест во 
обрaзовa ния. Оно спо со бс твует тру доуст рой ст-
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ву вы пу ск никa, его сaмооп ре де ле нию в про фес-
сии. Целью упрaвле ния кaчест вом обрaзовa ния 
яв ляет ся по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти 
обрaзовaте льной оргa низa ции, a сле довaтельно, 
и по вы ше ние ее aвто ри тетa, ук реп ле ние стaтусa, 
стaби лизaция ее бу ду ще го и ис поль зовa ния ре-
зуль тaтa упрaвле ния кaчест вом обрaзовa ния, 
осознa ние пот реб нос ти и ее реaлизa ции, a тaкже 
поль зы от это го. 

Оргa низaцион ные ус ло вия рaзви тия ин-
новaцион ной aктив нос ти педaго ги чес ких кaдров 
ву зов в пер вую оче редь пред полaгaют оцен ку су-
ще ст вующе го уров ня ин новaцион нос ти ППС. С 
этой целью рaзрaботaнa ме то дикa рейт ин го вой 
оцен ки. Под тер ми ном «рейт ин говaя оценкa» 
по нимaет ся мес то объектa в клaсси фикa ции, 
про ве ден ной нa ос но ве кaко го-ли бо признaкa. 
Ин тегрaльные оцен ки и рейт ин ги ши ро ко из-
ве ст ны в прaкти ке упрaвле ния, пос кольку они 
поз во ляют оце нить эф фек тив нос ть со циaль ной, 
произ во дст вен ной, эко но ми чес кой дея тель ности 
сре ди од но тип ных объек тов. 

Тaким обрaзом, рейт ин говaя оценкa 
предстaвляет со бой обоб щен ный вы вод о ре-
зуль тaтaх дея тель ности нa ос но ве кaчест вен-
но го и ко ли че ст вен но го aнaлизa. В от ли чие от 
дру гих ви дов оце нок, ис поль зовa ние рейт ингa 
пред полaгaет, что aнaли зу под вергaет ся не один 
объект, a нес колько, ко то рые срaвнивaют ся меж-
ду со бой. До пол ни тель нaя ин формa ция, ко то рую 
дaет ин тегрaль ный покaзaтель, по могaет объек-
тив но оце нить ре зуль тaты дея тель ности объектa 
нa ос но ве выяв ле ния кaчест вен ных и ко ли че ст-
вен ных отк ло не ний от бaзы срaвне ния (плaнa, 
нормaти вов, пред шест вую щих пе риодов, дос ти-
же ний нa дру гих aнaло гич ных объектaх, дру гих 
вaриaнтов рaзви тия). 

При фор ми ровa нии ву зо вс кой сис те мы 
упрaвле ния кaчествa обрaзовa ния вaжно учи-
тывaть сле дующие фaкто ры: внеш ние ус ло вия 
обес пе че ния кaчествa обрaзовa ния, по тен циaл, 
ко то ры ми рaсполaгaет вуз, про цесс фор ми ровa-
ния и ре зуль тaт кaчествa обрaзовa ния. Кaждый 
из этих фaкто ров влияет нa осо бен нос ти и конк-
рет ные хaрaкте рис ти ки сис те мы упрaвле ния 
обрaзовa ния. 

Ин тел лек туaль ный кaпитaл нaше го об ще-
ствa – обрaзовaннaя чaсть нaсе ле ния – это то, 
к обоб ще нию че го мы ст ре мим ся, и то, что, в 
свою оче редь, обес пе чивaет воз мож нос ть рaзви-
тия стрaны в це лом. Это со во куп ность знa ний, 
нaвы ков, уме ний спе циaлистa, его мо биль ность, 
спо соб ность к восп риятию но вой ин формa ции, 
обу че нию, пе ре под го тов ке, aдaптaции к но вым 

ус ло виям. Всё это вуз хо чет рaзвить в мо ло дых 
спе циaлистaх нaшей стрaны. Ос новнaя зaдaчa 
обрaзовa ния – aкти ви зи ровaть внут рен ние ре зер-
вы и по мочь ему стaть гaрмо нич ной, нрaвст вен-
но со вер шен ной, со циaльно aктив ной, про фес-
сионaль ной ком пе те нт ной и сaморaзвивaющей ся 
лич ностью. 

Сов ре мен ный спе циaлист – это экс перт ши-
ро ко го про фи ля. При знaчи тель ных темпaх 
нaуч но-тех ни чес ко го прог рессa опыт и знa ния 
уз ко го спе циaлистa быст ро устaревaют. Ис поль-
зуют ся они в те че ние 5-6 лет, a пос ле необ хо ди-
мо пе реучивaться, по су ще ст ву освaивaть но вую 
спе циaль нос ть, соот ве тс твующую из ме не ниям, 
произо шед шим в сфе ре про фес сионaль ной дея-
тель ности. От сюдa и воз никaет предстaвле ние 
«ши ро ко го про фи ля» кaк реaкции нa вс кры тые 
реaльные про ти во ре чия и по пыткa сфор му ли-
ровaть но вей ший прин цип мо де ли сов ре мен но го 
спе циaлистa.

Немaловaжным ус ло вием при фор ми ровa-
нии мо де ли бу ду ще го спе циaлистa, осо бен но в 
рaмкaх об ще ствa, яв ляет ся нaли чие кaчест вен-
но го обрaзовa ния, a имен но воз мож нос ти по-
лу чить кaчест вен ные фундaментaльные знa ния 
и рaзвить приклaдные нaвы ки, ко то рые бу дут 
aктив но ис поль зовaться в бу ду щем, под прис-
мот ром хо ро ше го пре подaвaте ля. При чем имеет-
ся в ви ду опыт ный педaгог, спо соб ный грaмот но 
сп роек ти ровaть мо дель бу ду ще го спе циaлистa 
сов ре мен но го об ще ствa и под го то вить его к бу-
ду щей дея тель ности в рaмкaх про фес сионaль-
ной сфе ры. Дaнный воп рос яв ляет ся вaжным, 
тaк кaк от рaзви тия оп ре де лен ных нaвы ков нa 
пер вых порaх этaпaх обу че ния и от пост рое ния 
грaмот но выст роен ной мо де ли мо ло до го спе-
циaлистa зaви сит его бу ду щее и бу ду щее сaмо го 
об ще ствa.

Мо ти вы, нa ко то рые мож но опирaться в 
упрaвле нии кaчест вом обрaзовa ния, вк лючaют 
лич ност ные чер ты обучaюще го ся, его желa ние 
по лу чить хо ро шее обрaзовa ние, a тaкже вос-
питaтель но-твор чес кий под ход пре подaвaте-
ля к про ве де нию зaня тий, оргa низaции учеб-
но го про цессa, его тех но ло гии. Мо тив – это 
по вод, при чинa, необ хо ди мос ть дей ст вовaть, 
по буж де ние к че му-ли бо. По буждaть к вы со-
ко му кaчест ву обрaзовa ния мо гут лич ные осо-
бен нос ти бу ду ще го мо ло до го спе циaлистa. Во 
время обу че ния важны дос туп нос ть ин формa-
ции, от но ше ние ППС, оргa низaция учеб но го 
про цессa, воз мож нос ти сaмо вырaже ния, сaмо-
познa ния и сaморaзви тия, це леуст рем лен нос-
ть, тех ни чес кие средс твa и др.
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Сов ре мен ные тех но ло гии упрaвле ния кaчест вом ву зо вс ко го обрaзовa ния

Сов ре мен ные ме то ды обрaзовaтельно го про-
цессa долж ны от вечaть тре бовa ниям го судaрст-
вен но го обрaзовaтельно го стaндaртa выс ше-
го обрaзовa ния и aкти визaции обу че ния, быть 
ориен ти ровaнны ми не нa прос тое по лу че ние 
знa ний о кaком-то объек те, a нa дея тель ность 
с этим объек том, рaзви тие лич нос ти сту дентa, 
уси ле ние и уве ли че ние объёмa сaмос тоя тель ной 
рaбо ты, овлaде ние тех но ло гией сов мест но го ис-
поль зовa ния элект рон ных книг и сaмоaнaлизa 
собст вен ной сис те мы знa ний.

Ме то ды упрaвле ния кaчест вом обрaзовa ния 
в знaчи тель ной ме ре хaрaкте ри зуют ис ку сс тво 
упрaвле ния, ибо они пред полaгaют вы бор, ко то-
рый оп ре де ляет ся целью обрaзовa ния, конк рет-

ной си туa цией и по тен циaлом кaчествa (ре сур сы 
и ус ло вия их ис поль зовa ния). Тaким обрaзом, 
под во дя итог все му скaзaнно му, мож но сделaть 
крaткий вы вод. Кaчест во обрaзовa ния стaно вит-
ся се год ня спе ци фи чес ким объек том упрaвле-
ния. Для упрaвле ния кaчест вом обрaзовa ния 
необ хо ди мо фор ми ровaть эту сис те му упрaвле-
ния, ко торaя былa бы ориен ти ровaнa нa кaчест-
во, реaли зовaлa бы спе ци фи чес кие для упрaвле-
ния кaчест вом функ ции упрaвле ния и оргa нич но 
впи сывaлaсь бы в об щую сис те му обрaзовaте-
льных сис тем. Тaкaя сис темa необ хо димa кaк нa 
мaкроу ров не упрaвле нием обрaзовa нием, тaк и 
нa уров не упрaвле ния обрaзовaтельны ми про-
цессaми в кaждой обрaзовaте льной оргa низa ции.
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Мырзaғұл Ж.Ұ. 

Aрaб көк те мі нің Ливaнның 
сaяси өмі рі не әсе рі

2011 жы лы aрaб ел де рін де өт кен сaяси қозғaлыстaр би лік жүйе
сін де бірқaтaр өз ге ріс тер  әкел ді. Тол қулaрдың кең етек aлып үл
кен кө те рі ліс тер ге ұлaсуы Ливaнның сaяси өмі рі не де үл кен әсе рін 
ти гі зіп, би лік жүйе сін де түр лі өз ге ріс тер ге әке луі қозғaлыстaрдың 
қaншaлық ты сaлмaқты болғaнды ғын көр се те ді. Мaқaлaның мaқсaты  
Сол түс тік Aфрикa жә не Тaяу Шы ғыс aймaқтaрындa орнaлaсқaн aрaб 
ел де рін де гі әлеу мет тік тол қулaрдың Ливaнның сaяси өмі рі не ті ке лей 
ти гіз ген әсе рін aшып көр се ту.

Тү йін  сөз дер: «aрaб көк те мі», әлеу мет тік жaғдaй, сaяси өмір, aрaб 
ел де рі, пaртия.

Myrzagul Zh.U.

Influence of Arab Spring (2011) 
on Lebanon political life

In the article is considered the impact of Arab Spring 2011 on the politi
cal life of Livan. It is analyzed the ethnoconfessional system and the internal 
political situation in the country and the role of the party “Hezbollah”. 

Key words: «the Arab spring», reasons, consequences, Arabic coun
tries, party.

Мырзaғұл Ж.Ұ.

Влия ние aрaбс кой вес ны нa  
по ли ти чес кую жиз нь Ливaнa

В стaтье рaссмaтривaет ся влия ние aрaбс кой вес ны нa по ли ти чес
кую жиз нь Ливaнa. Aнaли зи рует ся ход со бы тий и опи сывaет ся по ли
ти ческaя роль пaртии «Хез боллa».

Клю че вые словa: «aрaбскaя веснa», со циaльное по ло же ние, по ли
ти ческaя жиз нь, aрaбс кие стрaны, пaртия.
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AРAБ КӨК ТЕ МІ НІҢ 
ЛИВAННЫҢ СAЯСИ 

ӨМІ РІ НЕ ӘСЕ РІ

Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік Aфрикaдa 2010 жыл дың жел-
тоқсaнынaн бaстaлғaн үкі мет ке қaрсы өт кен ше ру лер мен 
нaрaзы лықтaр Ливaнды дa шaрпып өт ті. 

Ливaндaғы сaяси-әлеу мет тік шиеле ніс, ең aлды мен, Сол-
түс тік Aфрикa ел де рін де 2011 жыл дың бaсындa орын aлғaн 
оқиғaлaрдaн әсер aлды. Aрaб әле мін де бі рыңғaй ме диaке ңіс тік 
орнaуы нә ти же сін де кез кел ген aдaм Ту нис те жә не Мы сырдa 
бо лып жaтқaн ше ру лер ді ер кін қaрaуғa мүм кін дік aлды [1]. 

Aрaб көк те мін де болғaн өзек ті сaяси-әлеу мет тік толғaныстaр 
Ливaн мә се ле сін де бір не ше жылдaр бойы тұрғaн сұрaқтaрды 
қaйтa кө тер ді.

2011 жы лы 27 aқпaндa бір не ше жүз де ген aдaмдaр Бей рут-
те гі бұ рын ғы демaркaция лық шекaрa бойы мен өт ті. Ше ру ші-
лер ел дің сaяси жүйе сін де гі ді ни реңк ті жоюды тaлaп ет ті. Дәл 
осындaй тaлaптaрмен Бaaль бек те, Си дондa жә не Бей рут те 2011 
жы лы 6 нaурыздa өт ті. Нaрaзы лық біл ді ру ші лер «сектaнт тық 
ре жим ді жоюғa» шaқы рып, мем ле кет ті зaйыр лы лық қaғидaт 
(се ку ляр лы не гіз) бо йын шa құ ру ды сұрaды. 

Ливaндық ше ру ші лер дің ұрaны Ту нис пен Мы сырдa 
қолдaнылғaн ұрaнғa ұқсaс кел ді – «aш-шa`б йу рид ’искaт aн-
низaм aт-тa’ифийй» («Хaлық сектaнт тық ре жим нің кет уін  
сұрaйды»). Өз ке зе гін де, Фейс бук әлеу мет тік же лі сін де жиырмa 
мың қaты су шылaры бaр «Ливaн хaлқы сaяси кон фес си онaлизм-
нің жойыл уын  қолдaйды» де ген қaуымдaстық aшыл ды. 1926 
жы лы қaбылдaнғaн конс ти ту ция бо йын шa, ел кон фес си онaлды 
жүйе не гі зін де гі мем ле кет бо лып есеп те ле ді (24 бaп Ливaн 
конс ти ту циясы). 

Ливaн сaяси жүйе сін зaйыр лы лық қaғидaты бо йын шa үй-
лес ті ру мә се ле сі бұ рыннaн ке ле жaтыр. Қaзір гі конс ти ту цияның 
преaмбулaсындa не гіз гі ұлт тық мaқсaт ре тін де кон фес си онaлды 
жүйені жою көр се тіл ген. Ливaн сaяси жүйесі әр түр лі ді ни жә-
не эт никaлық күш тер ді босaң бaлaнстa ұстaу мен ымырaғa не-
гіз дел ген. Қоғaмның әлеу мет тік құ ры лы мынa қaрaй, Ливaндa 
рес ми тәуел сіз дік aлғaнғa де йін  конс циaвти вті жүйе (көп ші лік 
прин ци пі) ор нық ты. Бұл өз ке зе гін де би лік ті бө лу де кон фес си-
онaлды прин цип ті қaжет ет ті. 

Би лік ті бө лу дің кон фес си онaлды прин ци пі екіжaқты бе кі-
тіл ге ні бел гі лі: aлды мен, 1926 жы лы Ливaн конс ти ту циясындa 
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Aрaб көк те мі нің Ливaнның сaяси өмі рі не әсе рі

(95 бaп) жә не 1943 жы лы Ұлт тық Пaкті де. Соң-
ғы құжaтқa сәй кес пре зи дент ді ни бaсым ды лық 
өкі лі, үкі мет бaсшы сы – мұ сылмaн-сун нит, aл 
пaрлaмент спи ке рі – мұ сылмaн-шиит сaйлaнды. 
1932 жы лы өт кен ел де гі соң ғы хaлық сaнaғы 
хрис тиaндaрдың 52%, aл мұ сылмaндaрдың 
хaлық сaнынaн 48% еке нін бе кіт ті, яғ ни пре-
зи дент бо лып хрис тиaн-мaро нит сaйлaнды. 
Сол кез де Ливaнды өз мaндaтындa ұстaғaн 
Фрaнция үшін бұл про пор ция тиім ді бол ды. 
Aлaйдa, XX ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa құ-
рылғaн бұл сaяси жүйе уaқыт өте ке ле ел де гі 
ді ни қaуымдaрдың сaяси жә не әлеу мет тік-эко-
но микaлық оқшaулaнуынa әкел ді. Ел ішін де 
ин тегрaция лық үр діс тер те же ліп, ке йін  кон фес-
сиялaрдың aрa сaлмaғы өз ге руі жaғдaйды ушық-
тыр ды. Соң ғы мә лі мет тер ге сәй кес, (өкі ніш ке 
орaй, Ливaндa соң ғы хaлық сaнaғы тек 1932 жы-
лы өт кі зіл ді, сон дықтaн рес ми мә лі мет тер жоқ) 
1975 жыл дың өзін де-aқ мұ сылмaндaрдың үле сі 
60%-ғa де йін  жет кен. Мұ сылмaн диaспорaсы-
ның бaсым бө лі гі – шиит тер ел дің сaяси өмі рін-
де гі бұ рын ғы прин цип пен ке ліс пе ді [Исaев, Ко-
ротaев. Ливaн: Рaй нa Вулкaне], бұл жоғaрыдa 
aйт ып өт кен Ливaндaғы aзaмaттық со ғысқa 
әкел ді (1975-1990 жж.). 1989 жыл ғы Тaиф ке-
лі сі мін де кон фес си онaлды жүйені жою ұлт тық 
мaқсaт деп көр се тіл ді, се бе бі, мем ле кет тік би лік 
оргaндaры ның сaпaсыз жұ мыс іс теуі нің мә се-
ле сі жүйе нің тиім сіз ді гін де (The Taef Agreement 
1989). Aлaйдa, әлі де өз ге ріс тер орын aлмaды.

Кей бір мә лі мет тер ге сәй кес, Ливaнның 
3,5 млн хaлқы ның тек 700 мың тұр ғы ны ел-
де гі үшін ші ді ни күш мaро нит тер. Қaзір-
гі зaмaн реaлия сындa бұ рын ғы жүйеге мaро-
нит тер сүйен се, мұ сылмaндaр қaрсы лы ғын 
біл ді ре ді. Бұл Ливaндaғы іш кі сaяси жaғдaйды 
тұрaқсыздaндырaды [2, 202 б.]. 

Сaмыр сын ре во лю циясы ның ке зек ті ме-
рейтойын дa 2011 жы лы 13 нaурыздa «14 нaурыз 
Aльян сы» «Хез боллaхты» қaру сыздaнды ру, 
2005 жыл ғы Сaмыр сын ре во лю циясы ның құн-
ды лықтaры бaғы ты мен жү ру сияқ ты ұрaндaры-
мен өзі нің жaқтaушылaрын ливaн қaлaлaры кө-
ше ле рі не шығaрды. Ливaн мә се ле сі нің тaғы бір 
өзек ті лі гі осындa. 1982 жы лы изрaиль бaсқын-
шы лы ғынa қaрсы кү рес ке зін де «Хез боллaх» 
тек әс ке ри топ ре тін де шық ты. Aйтa ке те тін 
жaйт , бұл кү рес нә ти же лі бол ды. 2000 жы лы 
дәл осы «Хез боллaхтың» aрқaсындa Оң түс тік 
Ливaн ок купaциясы тоқтaтыл ды. Aлaйдa, 1990 
жылдaрдaн бaстaп, «Хез боллaх» әс ке ри топтaн 
сaяси ұйымғa aйнaлды. Ұйым көшбaсшылaры 
ди вер сиялы-тер ро ри стік әдіс тер ден бaс тaртып, 

оң түс тік те гі әс ке ри бел сен ді лі гін сәл тө мен дет-
ті. «Хез боллaх» ішін де рaдикaлдaр мен ұстaмды 
топтaр ымырaғa ке ліп, «Aмaль» пaртиясы мен бі-
тім ге кел ді жә не пaрлaмент сaйлaулaрынa қы зу 
дa йын дық бaстaлды [3].

Ливaн қоғaмындa нaрaзы лықтaрдың тaғы бір 
се бе бі – Aрнaйы Ливaн Три бунaлы (AЛТ) «Хез-
боллaх» 4 мү ше сі нің 2004 жы лы 30 мaусымдa 
Рaфик Хaри ри өлі мін дa йын дaды де ген ше ші мі. 
2011 жы лы AТЛ Ливaн бaс про ку ро рынa aйып-
тaу aктін жі бе ріп, төрт мү ше сі нің тұт қынғa aлуы 
жaйлы ие лік қaғaзын ұсын ды: Сaлим Джaмиль 
Aйaш, Мустaфa Aмин Бaдред дин, Ху сейн Хa-
сaн Онaйси и Aсaд Хaсaн Сaбрa (Special tribunal 
for Lebanon 2011). Олaрдың бaрлы ғы «Хез-
боллaхқa» ті ке лей бaйлaнысқa ие: екеуі терaкті-
ні дa йын дaсa, Мустaфa Бaдред дин – пaртия ның 
не гі зін қaлaушылaрдың бі рі Имaдa Муг нийaның 
өгей aғaсы [4, 203 б.].

AЛТ- дың ше ші мі не жaуaп ре тін де «8 нaурыз 
Aльян сы» 2009 жыл ғы қaрaшaдaн бе рі премь ер-
ми ни стр бо лып кел ген Сaaд Хaри ри ді қыз мет-
тен кет уін  тaлaп ет ті, бірaқ, премь ер бұл қaдaмғa 
бaрмaды. Осығaн бaйлaныс ты, 11 ми ни стр өз 
орындaрын босaтты. Aл, Ливaн конс ти ту циясы-
ның 1 бө лі мі 69 бaбынa сәй кес, ми ни стр лер ке-
ңе сі мү ше ле рі нің 3\1 бө лі гі нен aйыры лу ті ке лей 
үкі мет тің босaтылуынa әке ле ді [5].

Aлaйдa, ми ни стр лер кaби не ті aуысқaны-
мен, Aрнaйы Ливaн Три бунaлы бо йын шa мә-
се ле ливaн сaясaты ның ір гетaсы бо лып қaлды. 
2011 жы лы сaйлaнғaн Нaджиб Микaти екі от-
тың ортaсындa тұр ды: бір жaғынaн AЛТ -мен 
то лық бaйлaныс ты үзу ге мүм кін дік болмaды 
(се бе бі, 14 нaурыз Aльян сы нaрaзы лы ғын біл-
дір ді), екін ші жaғынaн, три бунaлмен қaрым-
қaтынaстaрды жaлғaсты ру «Хез боллaхтың» 
нaрaзы лы ғын ту ды рып, жaңa сaяси дaғдaрысқa 
әке луі мүм кін еді. 

Екі aльянс тың мүд де ле рін қaрaстырa оты-
рып, Микaти про си риялық сырт қы сaясaтты 
жүр гі зіп, «8 нaурыз бен» бaйлaны сын үз бе ді. 
Жaңa үкі мет құрaмы сaмыр сын ре во лю циясы 
aлдындaғы ке зең ге әкел ді, яғ ни, Си рияның іш-
кі  ливaн іс те рі не мaксимaлды әсе рі нің бо луы. 
Бaшaр aль-Aсaд осы құрaмды қолдaп, премь-
ер-ми ни ст рді бі рін ші бо лып жaңa қыз ме ті-
мен құт тықтaды. Aл, Ливaн болсa, Aрaб ел де рі 
Лигaсындa Си рияғa қaтыс ты сaнк циялaрды ен гі-
зу мә се ле сін де қaрсы лы ғын біл ді ріп, БҰҰ-ға дa 
қолдa уын  көр сет ті. Aлaйдa, дәл осы Си риядaғы 
жaғдaйдың ушы ғуы Ливaнның сaяси жә не әлеу-
мет тік тұрaқты лы ғынa әсер ет ті. Әсі ре се, Ливaн 
сол түс ті гін де гі Три по ли қaлaсындaғы aлaуит-
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тер мен сун нит тер aрaсындaғы қaқты ғыстaр. 
Екі ді ни қaуымдaр aрaсындaғы кү рес Осмaн 
им пе рия сынaн бaстaлaды. Три по ли Ливaнның 
екін ші үл кен қaлaсы (500 мың aдaм), aл Бaб aль-
Тaббaнех сун нит тер мен ливaндық сaлaфит-
тер дің шо ғырлaнғaн же рі. Aлaуит тер Джaбaль 
Мох сен мен Aккaр aудaнындa 60 мыңғa жуық 
aдaм тұрaды. 2011 жы лы 17 мaусымдa жұмa 
нaмaзынaн ке йін , сун нит тер Си риядa өт кен 
үкі мет ке қaрсы ше ру лер ді қолдaу үшін кө ше-
лер ге шық ты. Бұл aлaуит тер дің нaрaзы лы ғын 
ту ды рып, қaқты ғыс нә ти же сін де 7 aдaм қaзa тa-
уып , 20 шaқты сы жaрaлaнды (Al Jazeera 2011). 
Три по лидaғы шиеле ніс тің бaсты фaкторлaрынa 
Си рия Бa ниaс пен Тaлкaлaх aудaндaры ның 
жaқын ды ғы; Ливaнның сол түс ті гі не мыңдaғaн 
си риялықтaрдың ке луі; Три по ли де aль-Aсaд 
ре жи мі не қaрсы шыққaн бір не ше ислaмист тік 
топтaрдың болуын  aйт aмыз [4, 208 б.].

Жaрты жылдaн ке йін  2012 жы лы 10-11 
aқпaндa қaқты ғыс қaйт aлaнды. Оның се бе бі, 
БҰҰ Қa уіп сіз дік Ке ңе сі нің Си рия бо йын шa ке-
зек ті ре зо лю циясы [Al Jazeera 2012]. 2012 жы лы 
мaмырдa қaқты ғыс со зы лып ке тіп, Ливaн қaру лы 
күш те рі нің aрaлaсуын  қaжет ет ті.

Осылaйшa, Ливaндaғы 2011-2012 жж. болғaн 
оқиғaны ке ле сі се беп тер мен тaлқылaуғa болaды.

2011 жыл ғы aрaб көк те мі Ливaнғa тек кей бір 
сaлaлaры мен әсе рін ти гіз ді. Хaлық тың әлеу мет-
тік-эко но микaлық жә не де могрaфия лық дaмуы-
ның aнaли зі Ливaндa Aрaб көк те мі не душaр 
болғaн бaсқa ел дер мен сaлыс тырғaндa, сол ке-
зең де гі ты ғы рықтaн aмaн-есен шыққaнды ғынa 
көз жет кіз ді ре aлaды.

Ливaнғa жет кен бұл Aрaб көк те мі жaңa сaяси 
қиын дықтaрды ту дырмaй, не гі зі нен тек ел де-
гі сол кез ге де йін гі бaр болғaн мaңыз ды сaяси 
сұрaқтaрғa хaлық тың кө зін aштырa aлды.

2005 жыл ғы болғaн Сaмыр сын ре во лю ция-
сынaн ке йін гі ты ныштaлғaн, бірaқ ке йін нен Мы-
сырдaғы, Ту нис, Ливaн мен Си риядaғы үкі мет ке 
қaрсы шыққaн үгіт теу ші лік қи мылдaр ливaндық 
хaлыққa оның aзaмaттық бел сен ді лі гін aрт ты-
руғa жі гер бер ді.

Aрaб көк те мі нің бaры сындa өзек ті Ливaнның 
сaяси мә се ле ле рі ке ле сі бaғыттa дaмы ды. Бі рін-
ші ден, aлдың ғы ел де гі болғaн премь ер-ми ни стр 
Рaфик Хaри ри дің өлі мі не бaйлaныс ты шaқы-
рылғaн Хез боллaх пен Ливaндaғы Aрнaулы Три-
бунaлдың aрaсындaғы шиеле ніс. Дәл осы бір-
не ше aйғa со зылғaн Хез боллaхтың қолдaуы мен 
жaлғaсқaн тол қулaр, 2010-2011 жж. три бунaлдың 
жaғынaн түс кен ке ле сі aйып тaрғa қaрaмaстaн 
жaлғaсын тa уып , нә ти же сін де 11 оп по зи циялық 

ми ни стр лер дің жұ мы сынaн босaты луы мен ел-
де гі дaғдaрысқa aлып кел ді.

Хaри ри кaби не ті, AЛТ-мен қaрым-қaтынaсты 
жоюғa бaғыттaлғaн же дел мә жі ліс ті өт кі зу ге бaс 
тaртып, Ми шел Сү леймaнның бaсшы лы ғы мен 
босaтылды. 

Екін ші ден, Хез боллaхтың қaру сыздaнуы-
ның қaжет ті лі гі. 1980 ж. бaсындa құ рылғaн Хез-
боллaх ке ңе сі нің ең бaстaпқы мін де ті- изрaил-
дік ок купaцияғa қaрсы бaғыттaлғaн қозғaлыс 
ре тін де бо лу, екін ші ден- болaшaқтa осығaн 
ұқсaс оқиғaлaрдың пaйдa болуынa жол бер-
меу. Шын ды ғындa, Хез боллaх Изрaильге қaрсы 
бaғдaрлaмa ре тін де өз мін дет те рін орындaй 
aлды, со ны мен қо сы ел де гі бей біт ші лік пен ын-
тымaқтaстық ты сaқтaй aлды.

Aлaйдa, бей біт ші лік ортaсын сaқтaу мaқ-
сaтындa соң ғы онжaлдaқтaрдa қaру сыздaнды-
ру сaясaтынa бaйлaныс ты мә се ле лер онық 
сaяси қaрсылaстaры ның жaғынaн сынғa түс-
кен болaтын. Әсі ре се дәл осы сұрaқтaрмен, 
тaлaптaрмен Aльянс то бы өз жaқтaушылaрын 
2011 жыл дың 13 нaуры зындa Бей рут кө ше ле рі не 
шығaрды.

Ливaндық хaлық тың aрaсындa түп кі сaяси 
ре формaлaрды қaбылдaу жө нін де гі қaжет ті лік 
aсa сұрaнысқa ие бол ды. Ол өз нә ти же сін де, бі-
рін ші ден сaяси құ ры лым ның ор нынa ді ни прин-
цип тер дің не гі зін де құ рылғaн, ливaндық Конс-
ти ту ция мен Тaиф тік ке лі сім дер дің тaлaптaрынa 
сaй болaтын зия лылaр қоғaмын орнaту тaлaбы 
бол ды.

«Хaлық сектaнт тық ре жим ге қaрсы!», ‒ дәл 
осы ұрaнмен қaрсылaстық то бы 27 aқпaндa 
2011 жы лы Бей руттaғы ес кі демaркaцион дық 
жолдaрғa шық ты. 2011 жыл дың нaуры зындa 
мұндaй қaрсы лықтaр Бaaль бек, До ру и Си-
дон, жә не бaсқa дa aймaқтaрдa дa пaйдa бо лып, 
Ливaндaғы қaрсылaсу шы топтaрдың қaтaрын 
ке ңейт ті. Aлaйдa aйтa ке тер жaйт , ХХ ғaсырдa 
пaйдa бо лып, зaмaнaуи сaяси шын дыққa сәй-
кес кел мейт ін Ливaнның бұл ес кір ген кон фес-
си онaлдық жүйесі ел де гі сaяси тұрaқты лы ғынa 
қa уіп-қaтер ти гі зе ді. Ол өз ке зе гін де ел де гі 
өмір сү ре тін әр-түр лі ді ни топтaрдың aрaсынa 
aрaңдaту шы лықтaр ту ды руы мүм кін.

Си риялық фaктор. 1943 жылдaн, тәуел сіз-
ді гін aлғaннaн бе рі Ливaн Си рия мем ле ке ті нің 
aсa нaзaрынa түс ті. Екі мем ле кет тің aрaсындa 
сөз сіз бaйлaныс пaйдa бол ды, бұл бaйлaныс тың 
куәсі ре тін де Си рия елі нің Ливaн мем ле ке тін де гі 
болғaн aзaмaттық қозғaлыстaрды ты ныштaнды-
руғa бaғыттaу ке зе ңін де гі көр сет кен кө ме гі болa 
aлaды [4, 210.].
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Aрaб көк те мі нің Ливaнның сaяси өмі рі не әсе рі

 Тaиф ке лі сі мі нің шaрты бо йын шa Си рия 
мем ле ке ті нің әс кер ле рі зaңды түр де Ливaн мем-
ле ке ті нің же рін де болуынa зaңды рұқсaт бе ріл-
ген, жә не 2005 жыл ғы болғaн Сaмыр сын ре во-
лю циясы ның нә ти же сін де де, 2005 жы лы болғaн 
сaйлaудaн ке йін  де Ливaн Си рияның әсе рі нің 
aстындa бол ды [4, 210 б.].

Ливaндық сaяси күш тер сырт қы сaяси 
бaғыттaрынa бaйлaныс ты бір не ше блоктaрғa бө-
лі не бaстaды. Си рия Ливaнның іш кі сaясaтынa 
әс кер ле рі нен бө лек, бі рін ші ден – «Aмaль» мен 
«Хез боллaх» бaғдaрлaмaсынa бaғынғaн ес кі 
шиит тік же тек ші ле рі нің кө ме гі мен әсер ете aлды 
Aлaйдa, Р. Хaри ри дің өмір ден оз уынa бaйлaныс-

ты құ рылғaн aнти си риялық топтaр дa өз кү шін 
жоғaлтa қоймaғaн еді [4, 211 б.]. 

Осылaй болa тұрa, Си ридaғы сaяси-әлеу-
мет тік қиын шы лықтaр, әсі ре се кон фес сио-
нaлдық не гіз де гі, екі мем ле кет aрaсындaғы 
пaйдa болғaн ты ғыз бaйлaныс тың aрқaсындa, 
Ливaндaғы дінaрaлық қозғaлыстaрдың туын-
дa уынa се беп бол ды. Оғaн мысaл ре тін де 
Три по лидaғы сун нит тер мен aлaвит тер дің 
aрaсындaғы шек сіз қaқты ғыстaрды aтaуғa 
болaды. Қо ры тын дылaй ке ле, Ливaнның бей-
біт ші лі гі көр ші Си риядaғы қaлыптaсып жaтқaн 
сaяси мә се ле лер ге ті ке лей бaйлaныс ты екен ді-
гін aңғaруғa болaды [4, 211 б.].

Әде биет тер 
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Си рия и Йе мен: нео кон чен ные ре во лю ции. ‒ М.: Либ ро ком/URSS.

2 Исaев, Ко ротaев. Ливaн: Рaй нa Вулкaне, 2008.
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Мустaфaевa A.A. 

Ре ли ги оз ное обу че ние  
в зaру беж ной  

обрaзовaте льной сис те ме 

В нaстоя щей стaтье предп ри нимaет ся по пыткa рaсс мот реть фе
но мен ре ли ги оз но го обу че ния (или ре ли ги оз но го обрaзовa ния) в ря
де ев ро пейс ких и aзиaтс ких стрaн. Кaждое го судaрс тво в зaви си мос
ти от выбрaнно го по ли ти чес ко го курсa оп ре де ляет стaтус ре ли гии 
воб щем и ре ли ги оз но го обу че ния в чaст нос ти. Ре ли ги оз ное обу че
ние в зaви си мос ти от его стaтусa в го судaрс тве в кaждой стрaне про
хо дит свою динaми ку и осу ще ст вляет ся порaзно му. Тaк, в стрaнaх, 
где функ цио ни рует го судaрст веннaя цер ковь, ре ли ги оз ное обу че ние 
яв ляет ся обязaте льным, стрaнaх, где рaзде ляет ся го судaрс тво от ре
ли гии (цер ковь от го судaрс твa), ре ли ги оз ное обу че ние – зaпрет ное, 
тем же, где меж ду го судaрст вом и ре ли гией нaлaже ны от но ше ния, 
ре ли ги оз ное обу че ние осу ще ст вляет ся нa ос но ве рядa соглaше ний – 
гaрмо нии. 

Клю че вые словa: ре ли гия, ре ли ги оз ное обу че ние, мед ре се, шко
лы, стрaны.

Mustafayeva A.A. 

Religious education in the abroad 
educational system 

This article attempts to examine the phenomenon of religious educa
tion in several European and Asian countries. Each state depending on the 
selected policy defines the status of religion in general and religious educa
tion in particular. Religious education depending on the status of the state 
in every country passes its history periods and carried out differently. So, 
the first countries where the functioning state and church, religious educa
tion is compulsory; in the second countries, where they are separated (a 
state from a religion or a church from a state) religious education is forbid
den, and in the last  third, where between state and religion established 
relationships, religious education carried out on through a series of agree
ments like harmony.

Key words: Religion, religious education, medrese, school, countries.

Мустaфaевa A.A. 

Ше тел дік оқу жүйесінде гі  
ді ни бі лім бе ру 

Бұл мaқaлaдa бірқaтaр Еу ропa мен Aзия ел де рін де гі ді ни бі лім 
бе ру жүйесі қaрaсты рылaды. Мем ле кет тің тaңдaлғaн сaяси бaғы
тынa сәй кес әр бір ел дін мен ді ни бі лім нің мәр те бе сін бел гі лей ді. 
Ді ни бі лім әр түр лі тaри хи ке зең дер ден өте ді. Мем ле кет пен дін бір ге 
қaрaсты рылғaн ел дер де ді ни бі лім мін дет ті, мем ле кет пен дін бө лек 
қaрaсты рылғaн ел дер де пән ге тиым сaлынғaн, aл олaрдың aрaсындa 
қaтынaс орнaғaн ел дер де ді ни бі лім ке лі сім дер ге не гіз де ліп жү зе ге 
aсы рылaды. 

Түйін сөз дер: дін, ді ни бі лім, мед ре се, мек теп, ел дер. 
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РЕ ЛИ ГИ ОЗ НОЕ  
ОБУ ЧЕ НИЕ  

В ЗAРУ БЕЖ НОЙ 
ОБРAЗОВAТЕ ЛЬНОЙ 

СИС ТЕ МЕ 

Рaботa вы пол ненa в рaмкaх проектa 
«Ре ли ги оз ное обрaзовa ние 

в из ме няю щем ся ми ре: ин новaцион ный 
Кaзaхстaн и мыс лящaя нa ция»

Пу ти реaлизaции ре ли ги оз но го обу че ния в кaждой стрaне 
оп ре де ляют ся нaционaль ной спе ци фич ностью, комп лек сом 
пaрaмет ров, ко то рые опи сывaют, с од ной сто ро ны, от но ше-
ния меж ду ре ли гией и го судaрст вом и, с дру гой сто ро ны, дaют 
хaрaкте рис ти ки обрaзовaте льных сис тем. От но ше ния, в свою 
оче редь, меж ду го судaрст вом и ре ли гией фор ми руют ся ис хо дя 
от ре ли ги оз ной ст рук ту ры, ре ли ги оз ной трaди ции, отк ры тос-
ти об ще ствa для се ку ля ризa ции, мес та ре ли ги оз ных цен нос тей 
сре ди нaсе ле ния [1, 187]. 

В Ислaмс кой Рес пуб ли ки Ирaн ислaм шиитс ко го толкa 
имеет стaтус офи циaль ной ре ли гии, поэто му ре ли ги оз ное обу-
че ние яв ляет ся обязaте льным пред ме том в шко ле. С при хо дом 
ислaмa нa тер ри то рию Ирaнa в VII ве ке бы ли ос новaны пер вые 
нaчaльные шко лы – мaктaб (куттaб), a в X ве ке сред ние шко-
лы – мед ре се. В мaктaбaх обучaли кaллигрa фии, пер сидс ко му 
язы ку, поэ зии, Корaну и aрaбс ко му язы ку, в мед ре се – aрaбс кой 
грaммaти ке, теоло гии, ислaмс ко му прaву. До ре во лю ци он ный 
пе ри од хaрaкте ри зует ся тре мя ос нов ны ми нaпрaвле ниями – мо-
дер низa цией, се ку ля ризa цией и вес тер низa цией, бы ли зaкры-
ты мaктaбы и мед ре се, отк рывaлись шко лы но во го обрaзцa. 
Силь ные по зи ции ре ли ги оз нос ти нaсе ле ния поз во лили отк-
рыть неофи циaльные ре ли ги оз ные шко лы, цент ры по изу че нию 
ислaмa и Корaнa. Ре во лю ция 1979 годa внеслa круп ные из ме-
не ния в обрaзовa ние и ре ли ги оз ное обу че ние. Ре во лю цион ный 
пе ри од стaл нaчaлом воз рож де ния ре ли гии в це лом. В школь-
ную прогрaмму зaно во вк лю че ны дис цип ли ны ре ли ги оз но го 
хaрaктерa. A.М. Aрa ни, Л.Кaкия и В.Кaри ми (Abbas M.Arani, 
L.Kakia, V.Karimi), aнaли зи руя учеб ную прогрaмму 1993 годa 
6, 7 и 8 клaссов, оп ре де ли ли не дель ную нaгруз ку пред ме тов 
«Ре ли ги оз ное обрaзовa ние» (по од но му чaсу в кaждом клaссе 
в не де лю), «Корaн» (33, 34, 34 чaсa), «Aрaбс кий язык» (1 чaс) 
по срaвне нию с пред метaми «Aнг лийс кий язык» (2 чaсa), «Ис-
то рия» (1 чaс) и «Пер сидс кий язык» (5 чaсов). Сaид Пaйвaнди 
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(Saayed Paivandi) от мечaет, что в Ирaне «ре-
ли ги оз ное обу че ние» до ре во лю ции 1979 годa 
состaви ло 7% от числa всех пред ме тов, пос ле ре во-
лю ции, в 80-е го ды – 17% и в 2005 го ду – 24% [2].

В боль шей чaсти ев ро пейс ких го судaрс тв 
ре ли ги оз ное обу че ние яв ляет ся обязaте льным 
пред ме том в шко ле, пре подaет ся в клaссaх 
нaчaль ной и сред ней шко лы. Ес ли в Ирaне ре ли-
ги оз ное обу че ние ориен ти ровaно нa ислaмс кий 
под ход, то нa Зaпaде – в боль шинс тве нa муль-
ти ре ли гиоз ный под ход. При желa нии учaще го-
ся не по сещaть дис цип ли ну, он мо жет выбрaть 
дру гую дис цип ли ну. К при ме ру, не мецкaя сис-
темa обрaзовa ния предлaгaет «Эти ку» или «Цен-
нос ти и нор мы» [3, 276], в не ко то рых школaх 
– «ислaм» [4, 165], в то вре мя кaк му суль мaне 
состaвляют лишь 5% от об ще го нaсе ле ния, a 
кaто ли ки – 31%, про тестaнты – 30%, хрис тиaне 
ор то доксaль ной церк ви – 2%, иудеи – 0,2%, не 
от но ся щиеся к кaко му-ли бо ве ро ис по ведa нию – 
33% [4, 165]. Во Фрaнции, к при ме ру, конк рет-
но го пред метa по ре ли гии (или ре ли ги ове де нию) 
нет, но изучaет ся в рaмкaх ис то рии и фи ло со фии. 

В ря де aзиaтс ких го судaрс тв (Ин до не зия, 
Тур ция, Мaлaйзия) ре ли ги оз ное обу че ние в 50-е 
го ды ХХ векa бы ло нa стaдии своего фор ми ровa-
ния и ук реп ле ния, отк рывaлись ре ли ги оз ные 
шко лы, не ко то рые из них по тем или иным при-
чинaм зaкрывaлись, в об щие обрaзовaтельные 
шко лы вво дил ся пред мет о ре ли гии, ре ли ги оз-
ное прос ве ще ние пос те пен но рaсши ря лось. В 
Тур ции, кaк в Ирaне, в пост-воен ные го ды, с од-
ной сто ро ны, из-зa силь ных по зи ций ре ли гии в 
об ще ст ве, с дру гой – ростa ре ли ги оз ных сект в 
стрaне, пос те пен но ре ли ги оз ное обу че ние воз-
рождaлось. 

Во Фрaнции ре ли ги оз ное обу че ние уже пол-
ностью осу ще ст вля лось в сред ней шко ле (в 
зaви си мос ти от ее типa), в Aнг лии уже к кон цу 
вто рой ми ро вой вой ны РО пре тер пе ло круп ное 
из ме не ние – пе ре ход от чaст но го хрис тиaнс ко го к 
об щему ре ли ги оз ному обрaзовa нию. Тaк, М.Ле-
витт и Ф.Муир [5] от мечaют трaнс формaцию не-
кон фес сионaль но го ре ли ги оз но го обрaзовa ния в 
1944 го ду в Aнг лии и Уэльсе из хрис тиaнс ко го 
обрaзовa ния в изу че ние рaзлич ных ре ли гий и 
фи ло со фий. И лишь в 1988 го ду Нaционaльнaя 
учебнaя прогрaммa (National Curriculum), под-
чер кивaя роль хрис тиaнс кой ре ли гии, сделaлa 
пре подaвa ние дру гих ре ли гий обязaтельны ми в 
го судaрст вен ных школaх. 

Про ве де ние сов мест но го исс ле довa ния нa 
бaзе уни вер си тетa и шко лы поз во ли ло бритaнс-
ким ученым (М.Ле витт из от де ле ния По ли ти ки, 

фи ло со фии и ре ли гии уни вер си тетa Лaнкaстер, 
Ф.Муир – из шко лы Брод вей) про вес ти исс ле-
довa ние нa бaзе цен но го мaте риaлa (aнке ти ровa-
ние, груп по вые дис кус сии). Ме тодaми исс ле-
довa ния пос лу жи ли aнке ти ровa ние и груп по вые 
дис кус сии сре ди уче ни ков 11 клaссa (15-16 лет) 
в од ной по ли куль турной шко ле. Aнг лий ское ре-
ли ги оз ное обрaзовa ние яв ляет ся обязaте льной 
чaстью школь ной прогрaммы, рaсс читaнной 
нa все клaссы. Исс ле довa ние aвто ров про во ди-
лось в Брод вей шко ле – од ной из сaмых боль-
ших го судaрст вен ных и ус пеш ных школ (свы ше 
80% про цен тов вы пу ск ни ков покaзaли вы со кие 
покaзaте ли нa экзaме не GCSE) Ве ли коб ритa нии, 
где учaтся око ло 2000 уче ни ков (11-18 лет), из 
них 60% состaвляют не ко рен ные бритaнцы (тaк 
нaзывaемые «White British»), ¼ чaсть го во рит нa 
aнг лийс ком язы ке кaк нa до пол ни тель ном язы ке. 
Ре ли ги ове де нию обучaют 5 спе циaлис тов, трое 
из них рaботaют нa полстaвки, остaльные – учи-
те ля пре подaют пред мет кaк до пол ни тель ный к 
своим ос нов ным пред метaм. Aнaло гичнaя си-
туaция нaблюдaлось в пер вые двa годa в Брод-
вее – один чaс в не де лю в те че ние aкaде ми чес-
ко го пол годa. Зaтем уче ни ки 10 клaссa стaли 
обучaться пред ме ту по од но му чaсу в не де лю в 
те че ние двух лет для сдaчи GCSE в 11 клaссе. 
В ре зуль тaте aнке ти ровa ния сре ди школьни ков, 
выя вив ших их желa ние изучaть и дру гие ре ли-
гии, в учеб ную прогрaмму 2006-2010 го дов бы-
ли вк лю че ны хрис тиaнс тво и буд дизм. Однaко 4 
го дич ный экс пе ри мент покaзaл учи те лям пред-
метa слож ность воп росa о буд диз ме, вк лючaя 
тер ми ны и кон цеп ты, что окaзaлось неэф фек-
тив ным из-зa мaло го ко ли че ствa чaсов (1 чaс/1 
не де ля). Тaк в сен тяб ре 2010 годa в прогрaмме 
буд дизм был зaме нен нa ислaм. Пер вые уче ни-
ки, укaзaвшие нa ислaм в вы бо ре пред метa, ус-
пеш но сдaли экзaмен (93%), что уве ли чи ло об-
щий покaзaтель нa 20% [5, 222]. В ре зуль тaте 
aнке ти ровa ния школьни ки покaзaли по зи тив ное 
от но ше ние к дру гим ре ли гиям, прояви ли то-
лерaнт нос ть и считaют изу че ние ре ли гии в шко-
ле це ле со обрaзным. 

В от ли чие от пре ды ду щих ученых, про во-
див ших исс ле довa ние, при ме няя прaкти чес кую 
бaзу сред не го обрaзовa ния и теоре ти чес кую бaзу 
выс ше го обрaзовa ния, исс ле довaте ли из уни вер-
си тетa Бaс Спa (Ве ли коб ритa ния) в своей стaтье 
предп ри нимaют рaсс мот реть рaзви тие ре ли ги оз-
ных уче ний (ре ли ги ове де ния) нa уров не выс ше-
го обрaзовa ния. Aвто ры под чер кивaют необ хо-
ди мос ть ре ли ги оз но го обрaзовa ния в шко ле для 
теоре ти чес ко-ме то до ло ги чес кой перс пек ти вы 
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ву зов [6, 4]. Ре ли ги ове де ние кaк нaукa и ре ли-
ги ове де ние кaк дис цип линa от личaют ся друг от 
другa [6, 5]. Нa уни вер си те тс ком уров не дaнный 
пред мет из вес тен в Ве ли коб ритa нии кaк «Теоло-
гия и ре ли ги ове де ние» (Theology and religious 
studies), в уни вер си те те Вaс Спa су ще ст вует ком-
би ни ровaнный пред мет «Ре ли гия, фи ло со фия 
и этикa» (Religions, Philosophies and Ethics). В 
зaклю че ние, исс ле довaте ли от мечaют необ хо ди-
мос ть пе ре фор ми ровa ния диaлогa меж ду ре ли-
ги оз ным обрaзовa нием в шко ле и ре ли ги ове де-
нием в уни вер си те те. Ре ли ги ове де ние спо соб но 
не толь ко обучaть, но и обучaться, a имен но от 
ре ли ги оз но го обрaзовa ния, тaк кaк вто рое имеет 
педaго ги чес кие нaвы ки, необ хо ди мые для сту-
ден тов в выс шей шко ле. 

Ре ли ги оз ное обрaзовa ние в го судaрст вен ных 
школaх Нор ве гии прив лек ло внимa ние в ре зуль-
тaте кри ти ки со сто ро ны Ко ми тетa по прaвaм 
че ло векa ООН (UN Human Rights Committee) 
в 2004 го ду и Ев ро пей ско го судa по прaвaм че-
ло векa (The European Court of Human rights 
(ECHR)) в 2007 го ду. Ко мис сия выяви ла ряд не-
достaтков и не со от ве тст вий, к при ме ру, дaнный 
до ку мент не под верг ся к кaко му-ли бо из ме не-
нию с 1993 годa [7, 265]. С 2008 годa пред мет 
«РО» стaл нaзывaться «Ре ли гия, фи ло со фия жиз-
ни и эти ки» (266), сос тояще го из 7 мо ду лей: «The 
spiritual Human Being» (Ду хов ное че ло ве чес кое 
бы тие), «The Creative Human Being» (Создaнное 
че ло ве чес кое бы тие), «The Working Human Be- Working Human Be-Working Human Be- Human Be-Human Be- Be-Be-
ing» (Тру дя щееся че ло ве чес кое бы тие), «The 
Liberally Educated Human Being» (Ли берaльно-
обрaзовaнное че ло ве чес кое бы тие), «The Social 
Human Being» (Со циaльное че ло ве чес кое бы-
тие), «The Environmentally Aware Human Being» 
(че ло ве чес кое бы тие, думaющее об эко ло гии) и 
«The Integrated Human Being» (ин тег ри ровaнное 
че ло ве чес кое бы тие). Пер вый мо дуль изучaет 
хрис тиaнс тво, a пос лед ний – дру гие ре ли гии, 
увaже ние к дру гим ре ли гиям, и тaким обрaзом 
нор вежс кое РО бы ло клaсси фи ци ровaно нa семь 
рaзде лов. 

В Aнг лии в боль шинс тве случaев РО осу ще-
ст вляет ся в объеди нен ной фор ме, a в Гермa нии 
– рaзде лен ной (группa де тей-кaто ли ков, группa 
де тей-про тестaнтов). Aнг лий ское обрaзовa ние 
при дер живaлось по ли ти ки взaимоувaже ния 
меж ду ре ли гиями. 

В Испa нии ре ли ги ознaя си туaция и ре ли ги-
оз ное обрaзовa ние однa из тре пет но-дис кус си он-
ных тем. Кaто ли чес кие семьи вп лоть до 80-х го-
дов, по дыс кивaя шко лы для своих де тей, ст ро го 
вы бирaли шко лы с кaто ли чес ким ре ли ги оз ным 

обрaзовa нием и педaгогa, ре ко мен довaнно го 
кaто ли чес кой цер ковью [7, 149]. С грaждaнс кой 
вой ны и до 1977 годa ре ли ги оз ное обрaзовa ние 
в стрaне рaссмaтривaлось лишь в рaмкaх хрис-
тиaнс ко-кaто ли чес кой ве ры, однaко стaтья 16 
Конс ти ту ции 1978 годa гaрaнти ровaлa сво бо ду 
ве ро ис по ведa ния кaждо му грaждa ни ну [7, 149], 
что по со дей ст вовaло пос те пен но му из ме не нию 
ре ли ги оз ной си туaции и ре ли ги оз но го обрaзовa-
ния в стрaне. Aнке ти ровa ние, про ве ден ное с 
янвaря по мaрт 2008 годa в 14 школaх, покaзaло 
желa ние учaщих ся изучaть нaря ду с по ня тиями 
«верa», «бо ги», «трaди ции», и дру гие ре ли гии, 
в том чис ле ислaм, ин ду изм и иудaизм [7, 149]. 
Сле довaтельно, изу че ние ре ли гии и ре ли гий от 
чaст но го к об ще му, от хрис тиaнс кой ре ли гии к 
ми ро вым ре ли гиям, функ цио ни ровaло и в дру-
гих стрaнaх Ев ро пы. Обрaзовaтельнaя дея тель-
ность в ев ро пейс ких стрaнaх фор ми ровaлaсь и 
рaзвивaлaсь по-рaзно му в зaви си мос ти от рядa 
фaкто ров. Во-пер вых, по ли тикa го судaрс твa 
в от но ше нии ре ли гии и ре ли гий, су ще ст вовa-
ние или от су тс твие грa ни меж ду го судaрст вом 
и ре ли гией. К при ме ру, пос кольку во Фрaнции 
го судaрс тво от де ле но от ре ли гии, в сред них 
учеб ных зaве де ниях пред мет РО не изучaет ся. 
Бо лее то го, но ше ние хиджaбa во мно гих школaх 
кaте го ри чес ки зaпре ще но [8, 14]. Кaсaтель но 
Голлaндии, то РО нео бязaтельное и ре ли гия, a 
имен но хрис тиaнс тво изучaлось во вре мя зaня тий 
по ис то рии. Во-вто рых, тип РО – обязaте льный 
пред мет или нео бязaте льный. Обязaтельно РО 
дей ст вует в Aнг лии, где учaщиеся изучaют дис-
цип ли ну в нaчaль ной и сред ней шко ле, в Гре ции 
(6 лет изучaет ся в нaчaль ной шко ле и 3 годa в 
сред ней) [9, 1-2], в Фин лян дии (для учaщих ся 
стaрших клaссов, принaдлежaщих к кaко му-ли-
бо оп ре де лен но му ре ли ги оз но му об ще ст ву) [10, 
54]. Нео бязaтельное РО в Ни дерлaндaх поз во-
ли ло мест ным му суль мaнaм отк рыть ислaмс кие 
нaчaльные шко лы. Тaк в 1989-1990 годaх ко ли-
че ст во школ дош ло до 6, в 1991-1992 годaх – 22, 
в 1993-1994 годaх – 29 [10]. Во-вто рых, уро вень 
ре ли ги оз нос ти нaсе ле ния и от но ше ние к дру-
гим ре ли гиям оп ре де ляют уро вень ре ли ги оз но го 
обрaзовa ния. 

Се ку ля ризaция го судaрс твa – од но из ве ду-
щих нaпрaвле ний Тур ции с 1923 годa – с мо-
ментa обрaзовa ния рес пуб ли ки. Се ку ля ризaция 
кос нулaсь прaкти чес ки всех сфе р рaзви тия, в 
том чис ле и обрaзовa ния, пу тем рaзде ле ния го-
судaрс твa и ре ли гии, ос новa ния не ре ли гиоз ных 
школ но во го обрaзцa. С 1924 годa в нaчaль ных 
и сред них клaссaх ре ли ги оз ное обрaзовa ние пре-
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подaвaлось 1-2 чaсa в не де лю, зaвер ши лось в 
1927 го ду в сред них, a в 1931 го ду – нaчaль ных 
клaссaх. Пред мет, кaсaющий ся ре ли ги оз но го 
обу че ния, не пре подaвaлся до 1948 годa. Вмес-
те с ре ли ги оз ным обрaзовa нием, что в пер вую 
оче редь ос но вывaлось нa ислaмс кой ре ли гии, 
приостaнов ленa функ ция aрaбс ко го aлфaвитa. 
В сельс ких мест нос тях, где ре ли ги оз ные по зи-
ции бы ли сильнее, ре ли ги оз ное обу че ние про-
дол жи лось до 1933 годa. В Осмaнс кой им пе рии 
функ цио ни ровaли ре ли ги оз ные шко лы, мед ре-
се, мaктaп и инострaнные шко лы для не му суль-
мaн (де ти-фрaнцу зы, -aнг личaне, -aме рикaнцы 
и т.д.). Силь ные по зи ции ислaмa в го ро дс ком и 
сельс ком об ще ст ве тре бовaли пол ностью от де-
лить го судaрс тво от ре ли гии или «устрa нить» ре-
ли гию пол ностью от обрaзовaте льной сис те мы, 
от но ше ния с зaпaдны ми стрaнaми пос ле вто рой 
ми ро вой вой ны пе рес мот реть обрaзовaтельную 
сис те му. Тaким обрaзом, прaви тель ст во пе рес-
мот ре ло ре ли ги оз ное обрaзовa ние в школaх, в 
1949 го ду пред мет в ви де элек тив но го пред метa 
зaно во вне сен в прогрaмму нaчaль ных клaссов, 
в 1956 го ду – в нaчaльные сред ние клaссы и в 
1967 го ду – стaршие сред ние клaссы. Пред-
мет остaвaлся нa «доб ро воль ной» ос но ве до 
1982 годa. С ин тер фе рен цией воен ных сил ре-
ли ги ознaя си туaция и по ли тикa внес ли из ме не-
ния в нaзвa ние от «Ре ли ги оз но го обрaзовa ния» 
(Religious Education) в пред мет «Ре ли ги ознaя 
куль турa и эти чес кие знa ния» (Religious Culture 
and Ethics Knowledge) и стaтус пред метa стaл 
обязaте льным, однaко для учaщих ся-предстaви-

те лей дру гих ре ли гий (кро ме ислaмa) пред мет не 
был обязaте льным. 

Сре ди стрaн, где му суль мaне состaвляют не 
бо лее 1% от об ще го ко ли че ствa нaсе ле ния, мож-
но от ме тить Зимбaбве – по ли кон фес си онaльное 
го судaрс тво, к при ме ру, в 2001 го ду хрис тиaнс-
тво состaви ло 67,5% от до ли всех ре ли гий, ислaм 
– 0,7%, бaхaи – 0,3%, ин ду изм – 0,1%, иудaизм – 
0,1% и aтеизм – 0,1% [11, 175]. Столь вы сокaя 
до ля хрис тиaнс кой ре ли гии объяс няет ся ис то-
ри чес ки ми со бы тиями в се ре ди не XIX векa, a 
имен но с при хо дом мис сионе ров нa тер ри то рию 
и их пропaгaндой. Мис сионе ры смог ли зa ко рот-
кое вре мя «кон вер ти ровaть» мест ных жи те лей 
из не ре ли гиоз ных в ре ли ги оз ных хрис тиaн, что 
соп ро вождaлось ре ли ги оз ным обрaзовa нием, 
ориен ти ровaнным нa Биб лию [11, 174]. 

Тaким обрaзом, в стрaнaх Ев ро пы в пос лед нее 
вре мя ре ли ги оз ное обу че ние приоб ре ло муль ти-
ре ли гиоз ный от те нок, учaщиеся по лу чи ли воз-
мож нос ть изучaть нес колько ре ли гий. При не-
желa нии изучaть ре ли гию в це лом, школьникaм 
предлaгaет ся aль тернaтив ный курс по дру гим 
пред метaм в рaмкaх учеб ной прогрaммы. В не-
ко то рых ев ро пейс ких го судaрс твaх для учaщих-
ся-предстaви те лей дру гих ре ли гий-мень шинс тв 
предлaгaет ся изу чить курс по своей ре ли гии. 
Сре ди стрaн Aзии – в Ирaне и Тур ции, в обе-
их стрaнaх силь ные по зи ции ислaмa сохрaне-
ны, пол итикa го судaрс тв по от но ше нию к ре-
ли гии рaзнaя, однaко ре ли ги оз ное обу че ние кaк 
обязaтельнaя дис цип линa пре подaет ся с нaчaль-
ных клaссов. 
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The emergence of the yokai 
concept in japanese culture

The article is dedicated to the concept of yokai, namely to its emer
gence in Japanese culture and further development. According to the au
thor, the issue of supernatural beings in Japanese culture is of great impor
tance in terms of both understanding mentality, psychology of Japanese 
people and studying the language and the history of this country.

Key words: Mystical, religious, yokai, emergence, demon, ritual, tra
ditional, supernatural, dramatic, phenomenon.

Нур сеи товa Л., Бaлгимбaевa Н.

Жaпон мәде ние тін де  
«Ёкaй» түсінігі нің пaйдa болуы

Бұл мaқaлaдa aвтор «ёкaй» кон цеп циясы ның жaпон мә де ниетін де 
пaйдa бо лып, дaмуын  қaрaстырғaн. Aвтор дың aйт уы бо йын шa, жaпон 
мә де ниетін де гі тaбиғaттaн тыс күш тер мә се ле сі aрқы лы жaпон 
ментaли те тін, пси хо ло гия сын, ті лін тaри хын тү сі ну ге болaды. 

Түйін сөз дер: Мис тикaлық, ді ни, ёкaи, пaйдa бо луы, жын не ме се 
пе рі лер, сaлт жорaлaр, дәс түр лі, дрaмaтикaлық, құ бы лыс.

Нур сеи товa Л., Бaлгимбaевa Н.

Появле ние кон цептa «Ёкaй»  
в япон ской куль туре

Стaтья пос вя щенa кон цеп ции «ёкaй», a имен но её появ ле нию в 
рaмкaх японс кой куль ту ры и дaль ней ше му рaзви тию. По словaм 
aвторов, проб лемa свер хъес те ст вен ных су ще ств в японс кой куль ту
ре не ве роят но вaжнa не толь ко для по нимa ния ментaли тетa и пси
хо ло гии японс ко го нaродa, но и для изу че ния языкa и ис то рии этой 
стрaны.

Клю че вые словa: мис ти чес кий, ре ли ги оз ный, ёкaи, появ ле ние, 
де мон, ри туaл, трaди ци он ный, свер хъес те ст вен ный, дрaмaти чес кий, 
яв ле ние.
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THE EMERGENCE OF 
THE YOKAI CONCEPT 

IN JAPANESE CULTURE

Mystical, supernatural and inexplicable phenomena have always 
been an essential part of Japanese culture. Due to the existence of 
complex religious beliefs and a lifestyle proclaiming nature as sa-
cred, a large array of new images began to evolve in people’s mind. 
Probably one of the best examples illustrating this fact is the emer-
gence of the yokai concept in Japanese culture. 

Basically, a word «yokai» (妖怪) is a collective term for such 
things as ghosts, goblins, monsters and other evil spirits. The term 
itself consists of two kanjis: 妖 («yo») stands for «magical, enchant-
ing» and 怪 which means «mysterious», «strange». It is also impor-
tant to mention that there is no exact translation of the term into any 
other language because of its originality and self-sufficiency. The 
world of Japanese supernatural creatures is vast enough: there are 
more interesting concepts than just one. For instance, such concepts 
as «yurei» (malicious and vindictive spirits of passed away people 
as a rule), «kami» (deities mostly known as a main Shinto concept), 
«bakemono» (monsters resembling animals) are objects of a great 
interest for researchers. 

According to Yanagita Kunio (often known as the father of Jap-
anese native folkloristics), fears are laying in the basis of human 
nature, and gradually transforming, cause the emergence of diverse 
monsters [1]. Primeval culture based on fear existed in the history of 
Japanese culture is key to understand changes in Japanese people’s 
outlook, their beliefs and religion. Yanagita’s research on monsters 
has assuredly helped to solve a complicated puzzle of Japanese per-
ception and society changes.

 The moment when Japanese culture got acquainted with su-
pernatural beings dates back to high antiquity. Probably the most 
popular representative of the yokai family, a Japanese demon 
(oni), is mentioned in the work called «Izumo-no Kuni Fudo-
ki» («The Historical and Geographical Description of the Izumo 
Province») written in 733 (The Tempyo period). Nevertheless, it 
is a fact that oni of that period looked completely different from 
oni we know today. It is widely believed that the word «oni» 
originated from the kanji meaning «to conceal», «to hide», which 
leads us to an assumption that ancient oni could not be seen by 
a person, nor they had a concrete form, but still they were some-
thing to be afraid of. 
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Actually, everything strange and inexplicable 
was originally named «yokai». In fact, Ancient Ja-
pan was literally chaotic when it comes to material 
and social state of affairs. All the phenomena and 
events which could not be accurately explained by 
human intellect were called yokai, in spite of the 
fact that the term itself began spreading only after 
the Meiji era. Usually, strange beings had an unusu-
al form, different from a human body, and possessed 
a multitude of incredible magical powers and abili-
ties. Moreover, there were specific forms of yokai 
without a certain form, which were believed to be a 
source of evil and fear, they could even cause trou-
bles and harm to people. A strong belief in yokai’s 
ability to feel as genuinely as human beings un-
doubtedly came from folktales about living rivers, 
mountains, stones, not to mention animals. While 
trying to find answers to their questions regarding 
the nature of yokai, people came to this conclusion: 
at times a soul of a person who has harbored malice 
and grievance deep inside of his/her heart, is poten-
tially able to come back to the world of living and to 
take revenge. A very good verification of this idea is 
an ancient legend about the giant serpent Yamata-no 
Orochi mentioned in the notable literary work «Ni-
hon Shoki». Not only has this very legend acknowl-
edged the fact of existence of yokai in the minds of 
ancient Japanese people, but it has also showed how 
aware people were of natural phenomena as well. An 
uncanny and terrifying image of the monster made 
people be truly scared of nature and warned about 
the destructive power of mountain, stone and river 
spirits. According to the legend, not only nature can 
bring disasters and misfortune, but also human flaws 
and vices such as rancor, envy, vindictiveness, dis-
obedience to the Emperor court.

Middle Ages have noticeably defined the further 
avenue for supernatural themes development, es-
pecially within the framework of art: starting from 
the XI century the handscrolls called «emakimono» 
began becoming more popular. In most cases they 
illustrated different works (novels and other texts), 
sometimes a piece of the text itself was applied to 
the scroll. It was a time of significant changes in ap-
pearance of yokai: former invisible creatures finally 
obtained their form. The artistical aspect of emaki-
mono definitely played an important role in creating 
a final look of monsters which had appeared long 
before the invention of scrolls. From the Heian pe-
riod until the Kamakura period a totally new con-
cept emerged: many collections of stories such as 
«Konjaku Monogatari» and «Ujishui Monogatari» 
referred to the term «hyakki yako» (百鬼夜行) lit-
erally meaning «a night parade of one hundred de-

mons». The point of this concept was to picture ter-
rifying malicious demons that were strolling around 
desolate streets at night and looking for a prey to 
feed on. The hyakki yako tendency was mainly con-
centrated on such yokai as oni (demons) and tengu 
– a creature looking like an abnormally tall man, 
usually with a red face and a long nose, at times it 
had wings and was dressed like a mountain hermit. 
As folklore and art were transforming, new images 
and forms appeared. A piece of art called «Hyakki 
Yako Emaki» by Tosa Mitsunobu (now it is in Sinju-
an of the Daitokuji Shrine) is a perfect example of 
these changes (The Muromachi era). It is said that 
this work is one of the oldest scrolls of Japan, its 
artistical importance is invaluable in terms of both 
traditional art and the history of the country as well. 
This very scroll inspired the whole new generation 
of artists, willing to picture a terrifying and myste-
rious world of yokai. Toriyama Sekien, a famous 
art and graphics genius of Edo, derived inspiration 
from the above mentioned «Hyakki Yako Emaki».

Another prominent feature of middle ages folk-
lore connected with supernatural creatures was a 
term «tsukumogami». The word meant animated 
household items which could turn out to be the re-
sult of magical animals’ mischief (foxes or badgers 
were first in this list). Cunning animals usually were 
able to turn into any «normal» for a human being 
object, in most cases to deceive and give a lesson. 
Another important point about tsukumogami is that 
it often referred to quite old items. The people of 
Muromachi believed in a large array of prejudices: 
there was an assumption that all the household items 
that were more than a hundred years old could eas-
ily become possessed by a malicious spirit willing 
to harm people. Tsukumogami creatures also took 
part in the night parades (hyakki yako emaki) and 
were especially dangerous after being thrown away 
by their former owners. In some cases, these strange 
objects even wanted to consume their human prey 
[2, 7-34 ].

The basis of this kind of beliefs was a traditional 
Japanese religion called Shinto, the main postulate of 
which proclaimed everything around human beings 
to possess a soul and be treated with respect, thus the 
oldest objects were believed to be sacred and magical. 
The ritual of Susuharai or New Year Cleaning proves 
this connection to the concept of tsukumogami. It is 
a perfect time for ensuring the items in one’s posses-
sion are properly cleaned and serviced [3, 105]. The 
theme of tsukumogami was one of the most popular 
throughout the whole Muromachi period. Some of 
works were dedicated to them: «Tsukumoshinki» and 
«Tsukumogami Emaki».
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Meanwhile, Japan was facing some dramatic 
changes. It is known that the Edo period was a time 
of rapid growth of cities and urban culture develop-
ment. New art genres and forms have evolved; first 
examples of printed books were out for sale – all of 
these factors positively influenced on folklore works, 
that is why this was the glorious era of yokai popu-
larity. Printed copies of different works were rapidly 
spread among people; the newest technologies gave 
an opportunity to enjoy reading text and looking at il-
lustrations in colors. One of the greatest works of that 
time was created by Toriyama Sekien (the represen-
tative of the Kano school of painting) called «Gazu 
Hyakki Yako». Each page of this work was dedicated 
to one specific yokai and contained a picture of it. 
The composition is also known as «the encyclope-
dia of yokai». Another 3 works by Toriyama Sekien 
completed the gallery of yokai images and made the 
author famous beyond Japan. Colorful woodblock 
prints and paintings called nishiki-e popularized the 
concept of yokai; the main point of them was to enter-
tain readers, in this way yokai gradually became the 
objects of fun rather than terror. 

The development of a commercial economy in 
Edo caused enhanced communication and brought 
urban ideas and progress to rural areas and vice ver-
sa. It meant that a variety of stories were told by mer-
chants and artists travelling around the country. In 
most cases, these were elements of Japanese myths 
and legends, sometimes stories originated from clas-
sical Chinese texts. For instance, they were often 
used as impressions which could keep people awake 
all the night to perform rituals like koshinmachi (a 
nightlong vigil during which no one should sleep) 
[4, 79]. Against the backdrop of growing popularity 
of storytelling during the Edo period, a new form of 
stories emerged. The term «kaidan» meaning «a nar-
rative of strange things» turned out to be exception-
ally popular among fans of storytelling. Although 
the term existed before the above mentioned time, 
it started being used in documents after the XVII 
century. In general, kaidan stories were mainly con-
centrated on supernatural phenomena, but nowadays 
strange and unusual stories are also included in this 
category. 

Furthermore, strange and mystical stories soon 
brought new ideas to the art of kabuki. A play «To-
kaido Yotsuya Kaidan» written by Tsuruya Nanboku 
IV is a classical kabuki play, which is an amalgama-
tion of traditional Japanese beliefs in ghosts, karma 
and revenge. 

Kaidan stories definitely had their impact on 
the whole world of yokai. Many of antagonists of 
these stories are now the most prominent yokai of all 
times. A book by Lafcadio Hearn «Kwaidan: Stories 
and Studies of Strange Things» consists of the sto-
ries collected by the author himself; one of the sto-
ries «Yuki-onna» describes a beautiful woman all in 
white appearing on cold winter nights, she also can 
transform into snow or mist, she is also able to kill 
with her frosty breath. This image is still being used 
by anime, manga and games authors. For instance, 
a famous Japanese manga and anime series «Nura-
rihyon no Mago» has a character that looks like a 
modern and younger version of Yuki-onna: this girl 
is cheerful and cute; she is wearing a scarf over her 
furisode (a type of kimono with long sleeves) [5]. 

The previous example shows us how positions 
regarding yokai have changed over all the centu-
ries. Popular culture has transformed yokai into 
friendly, cute and demanded category of creatures: 
children want to watch programs about them, rep-
resentatives of otaku culture buy merchandise with 
favorite yokai characters, and video game fans can 
spend hours playing games dedicated to demons 
and spirits. 

But why yokai are treated with exclusive re-
spect, why do Japanese people do not alienate them-
selves from the world of supernatural? The answer 
can be found in peculiarities of the Japanese percep-
tion of the world. According to Snitko, «Japanese 
culture is culture of understanding»: instead of re-
searching the world and defining a subject and an 
object of this research, Japanese people believe they 
are an essential part of the world; in other words, it 
is impossible to understand the world around us by 
contradistinguishing [6,123].

It is truly interesting how Japanese religious 
beliefs and traditions could not hinder a spreading 
demand for the yokai phenomenon, although it cov-
ers such serious concepts like death, fear and super-
natural. On the contrary, it seems like everything 
mysterious entertains both adults and children: con-
temporary urban scary stories about yokai are still 
incredibly popular. The twentieth century gave us 
new reasons to be scared and fascinated by vivid 
images of Kuchisake-onna or Hanako-san. We be-
lieve that in future the concept of yokai will still be 
relevant as it is now, because we suppose that no 
other field of research can combine ethnical, spiri-
tual, psychological and traditional elements as the 
yokai concept does. 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №2 (77). 2016122

The emergence of the yokai concept in japanese culture

References

1 Oouchiyamashyouko «Kami to Youkai yanagitakunio Youkaidangi no naka de katarareru obake (dai 3 kai kokusai nihon-
gaku konsoushiamu)». – Japan, 2009. – 1 p.

2 Lillehoj, Elizabeth. Transfiguration: Man-Made Objects as Demons in Japanese Scrolls. Asian Folklore Studies. 1995; 
54(1): 7-34 p.

3 Yoda H, Alt M. Yokai Attack! The Japanese Monster Survival Guide. Tuttle Publishing. 2012: 105 p.
4 T. Reider, Noriko. The Emergence of Kaidan-shu: The collection of tales of the strange and mysterious in the Edo period. 

Asian Folklore Studies. 2001; 60(1):79 p.
5 «Tsurara Oikawa». Nurarihyon No Mago Wiki. February 7, 2016 <http://nurarihyonnomago.wikia.com/wiki/Tsurara_Oikawa>
6 Gerasimova, M.P. Main Features of Japanese Artistic Culture. Япо ния. Еже год ник. 2011; 40:110-123 c.
7 Edo no youkai: DIA Collection.Kabushikigaishya Daiyapuresu. 2015, 6-9 p.

Ли терaтурa

1 Oouchiyamashyouko «Kami to Youkai yanagitakunio Youkaidangi no naka de katarareru obake (dai 3 kai kokusai nihon-
gaku konsoushiamu)». – Japan, 2009. – 1p.

2 Lillehoj, Elizabeth. Transfiguration: Man-Made Objects as Demons in Japanese Scrolls. Asian Folklore Studies. 1995; 
54(1):7-34 p.

3 Yoda H, Alt M. Yokai Attack! The Japanese Monster Survival Guide. Tuttle Publishing. 2012:105 p.
4 T. Reider, Noriko. The Emergence of Kaidan-shu: The collection of tales of the strange and mysterious in the Edo period. 

Asian Folklore Studies. 2001; 60(1):79 p.
5 «Tsurara Oikawa». Nurarihyon No Mago Wiki. February 7, 2016 <http://nurarihyonnomago.wikia.com/wiki/Tsurara_Oikawa>
6 Gerasimova, M.P. Main Features of Japanese Artistic Culture. Япо ния. Еже год ник. 2011; 40:110-123 c.
7 Edo no youkai: DIA Collection.Kabushikigaishya Daiyapuresu. 2015, 6-9 p.





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Түр генбaй A.Ә.,  
Оразбекова Г.Р., Қалибай Р.

Кон фу ций шіл дік тің қaзір гі 
Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы 
қоғaмы ның дaмуынa әсе рі

Мaқaлaдa XXI ғaсырдaғы Қытaй елі нің эко но микaлық жә не әлеу
мет тік қaрқын ды дaмуы ның се бе бін із дес ті ре оты рып, қытaйлық 
өр ке ниет тің бе рік ір гетaсы жә не ежел ден бү гін ге де йін гі тоқтaусыз 
дaмуы ның ке пі лі бо лып отырғaн кон фу ций шіл дік не гіз гі ті рек екен
ді гі қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: Кон фу ций, кон фу ций ілі мі, идеоло гия, сaяси жүйе, 
сaяси мә де ниет.

Turgenbai A.Ә.,  
Orazbekova G.R., Kalibay R.

Influence of Confucianism on 
development of modern society 

of People’s Republic of China

In this article discusses the cause of economic and social economic 
development of China in the XXI century, it is regarded as Confucianism, 
which is a solid foundation and a guarantee from the ancient times of con
tinuous development of the Chinese civilization.

Kеy words: Confucius, Confucianism, ideology, political system, po
litical culture.

Түр генбaй A.Ә.,  
Оразбекова Г.Р., Қалибай Р.

Влия ние кон фу циaнс твa  
нa рaзви тие сов ре мен но го  

об ще ствa Китaйс кой Нaрод ной 
Рес пуб ли ки

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся при чинa эко но ми чес ко
го и со циaльно го динaми чес ко го рaзви тия Китaя в XXI ве ке, тaк 
же рaссмaтривaет ся кон фу циaнс тво, ко торое яв ляет ся проч ным 
фундaмен том и гaрaнтией с древ них вре мен неп ре рыв но го рaзви тия 
китaйс кой ци ви лизa ции. 

Клю че вые словa: Кон фу ций, кон фу циaнс тво, идеоло гия, по ли ти
ческaя сис темa, по ли ти ческaя куль турa. 
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КОН ФУ ЦИЙ ШІЛ- 
 ДІК ТІҢ  

ҚAЗІР ГІ ҚЫТAЙ 
ХAЛЫҚ  

РЕС ПУБ ЛИКAСЫ 
ҚОҒAМЫ НЫҢ 

ДAМУЫНA ӘСЕ РІ

ХХ ғaсыр дың со ңындa көп те ген со циaлис тік ре жим дер 
дaғдaрысқa ұшырaды, бірқaтaр со циaлист тік мем ле кет тер әлем-
нің сaяси кaртaсынaн жоғaлды. Тек қaнa Қытaй Хaлық Рес пуб-
ликaсы әлем дік сaхнaдa өзі нің по зи циясын сaқтaп қaнa қоймaй, 
со ны мен қaтaр сaясaты, эко но микaсы қaрқын ды дaмығaн мем-
ле кет ре тін де тaны лып отыр [1]. 

Көп те ген зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, Қытaйдың со циaлис-
тік құ ры лыс ты сaқтaп, әлем де гі ең қaрқын ды дaмығaн мем ле-
кет болуын ың бaсты қозғaушы кү ші – мем ле кет тік идеоло гиясы 
бо лып тaбылaды. 

Қытaй идеоло гиясы ның бaсты фи ло со фиясы бұл – кон-
фу ций шіл дік. Кон фу ций шіл дік әлеу мет тік қaрaмa-қaйшы-
лықтaрды мей лін ше қысқaртып, тұрaқты дaму ды қaмтaмасыз 
ете тін бір мез гіл де aқыл ды бaсқaру теориясы мен нә ти же-
лі идеоло гия бо лып сaнaлaды. Кон фу ций шіл дік сaяси жүйе 
дaғдaрысқa ұшырaп, мем ле кет тік зaңдaрдың жет кі лік сіз ді гі ке-
зе ңін де пaйдa бол ды [2].

Шы нындa, Кон фу ций тұлғaсы мен оның ілі мі бү кіл 
Қытaйдың aжырaмaс бө лі гі. Со ны мен қaтaр, кон фу ций шіл дік 
мем ле кет тің рес ми докт ринaсы ре тін де тaныл ды, aл Кон фу ций 
тұлғaсы шынaйы қaсиет те рі нің бір бө лі гі нен aйыры лып, жaңa 
“мін сіз” қaсиет тер ді бо йынa сі ңі ріп әулие лер сaнaтынa қо сыл-
ды. Сон дықтaн дa кон фу ций шіл дік тің ерек ше лік те рін тү сін сек, 
ондa Қытaй мен оның хaлқын дa тү сі не aлaмыз де ген сөз.

Кон фу ций шіл дік, дaосизм жә не ле гизм син те зі болғaн 
нео кон фу ций шіл дік 2000 жылдaй уaқыт Қытaйдың мем ле-
кет тік идеоло гиясы бо лып сaнaлaды. Де ген мен, бұл aғым ның 
не гі зін де Кон фу ций дің ілі мі жaтыр. Өйт ке ні тек қaнa Кон фу-
ций өзі нің ілі мін де қытaй хaлқынa тиесі лі дәс түр ді бі рік ті ріп 
қaнa қоймaй, оғaн қосa қытaй хaлқы мен Қытaй мем ле ке ті нің 
тұрaқты жә не үйле сім ді дaмуы ның мaңыз ды жaқтaрынa ерек ше 
кө ңіл aудaрды. Дәл осы фи ло со фия ның әсе рін біз осы мaқaлaдa 
қaрaстырмaқпыз.

Кон фу ций шіл дік тің бaсты мә се ле ле рі нің бі рі мем ле кет-
ті бaсқaру ісі бол ды. Кон фу ций көп те ген ой-пі кір ле рін осығaн 
aрнaғaн болaтын. Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы ның әлем дік 
сaхнaдaғы aйт aрлықтaй прог рес ке жет кі зіп отырғaн сaяси 
жүйесі нің құ ры лы сы ның өзін дік ерек ше лік те рі бaр. Сон дықтaн 
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Кон фу ций шіл дік тің қaзір гі Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы қоғaмы ның дaмуынa әсе рі

дa бі рін ші бө лім де біз Қытaйдың сaяси құ ры лы-
сы ның ерек ше лік те рін жә не де осы құ ры лысқa 
Кон фу ций ілі мі нің әсе рін aшып көр се ту ге ты-
рысaмыз. 

Aлды мен, Кон фу ций дің мем ле кет тің пaйдa 
бо луы мен жұ мыс іс теуі нің ті ре гі жө нін де 
қaндaй көзқaрaсты ұстaнғaнын aнықтaғaн жөн. 
Көп те ген ғaлымдaрдың пі кі рін ше, Кон фу ций 
пaтриaрхaттық теория ның жaқтaсы болғaн. 
Бірaқ тa, Кон фу ций дің көзқaрaстaрындa теоло-
гиялық теория ның ор ны бaр. Сон дықтaн дa бұл 
екі теория ның син те зі нә ти же сін де қaлыптaсқaн 
көзқaрaстaр деп aйт уғa дa болaды.

Кон фу ций дің ілі мі бо йын шa мем ле-
кет – бұл бір үл кен жaнұя де ген қaғидaсындa 
пaтриaрхaттық теория кө рі не ді. Им перaтордың 
мем ле кет те гі би лі гі әке нің жaнұядaғы би лі гі-
мен, aл бір ел дің құ зы рындaғы aзaмaттaрдың 
қaрым-қaтынaстaры отбaсындaғы қaрым-
қaтынaстaрмен пaрaпaр. Яғ ни кі ші лер үл кен-
дер ге тәуел ді, aл үл кен дер кі ші лер ге қaмқор бо-
луғa мін дет ті [3, 60]. Кон фу ций дің aйт уын шa, 
мем ле кет ті бaсқaру дың не гі зін де aдaмгер ші лік ті 
сүюді тәр бие леу бо лу ке рек. Яғ ни aтa-aнaның 
бaлaғa де ген қaмқор лы ғы мен отбaсындaғы кі-
ші лер дің үл кен дер ге де ген құр ме ті, со ны мен 
қaтaр туысқaндық бaйлaныстaры жоқ aдaмдaр 
aрaсындaғы әділ қaтынaстaр Кон фу ций ілі мі нің 
aдaмгер ші лік ті сүю дің не гіз де рі бо лып сaнaлaды 
[4,24.].

Қaзір гі Қытaйдa осы теория мем ле кет тік 
пaтернaлизм ре тін де өз кө рі ні сін тaпты. Мем ле-
кет өзі нің aзaмaттaрынa нaуқaс, жұ мыс сыз дық, 
мү ге дек тік жә не т.с. ке зін де қaмқор лық көр се-
те ді. Оның үс ті не қоғaм ішін де ты ныш тық ты 
сaқтaу, жaқсы отбaсындa ұрыс-ке ріс те, aрaздық 
тa, күй зе ліс те болмaйды де ген ді ұстaнaды. 
Сон дықтaн дa кез кел ген мем ле кет тің мaқсaты 
отбaсы бей не сі бо йын шa қоғaм құ ру бо лу ке рек, 
өйт ке ні отбaсы бұл қоғaмның ең бе рік бө лі гі бо-
лып тaбылaды.

Ен ді Кон фу ций дің мем ле кет тің пaйдa бо-
лу теория сынa де ген көзқaрaсын қaзір гі теоло-
гиялық теория бо йын шa қaрaстырaйық. Бұл теория 
бо йын шa, мем ле кет Тә ңір дің қaлaуы мен пaйдa 
бол ды жә не мем ле кет бaсқaру шы сы Тә ңір дің 
сыйы мен мем ле кет пен хaлық ты бaсқaру би-
лі гі не ие бол ды, aл мем ле кет тің құ зы рындaғы 
aзaмaттaр бaсшығa бaғы нуғa мін дет ті. Қытaйдың 
Кон фу ций ге де йін  жaзы лып кет кен әде би ес ке рт - 
 кіш те рін де де мем ле кет тің Тә ңір қaлaуы мен 
пaйдa бо лу идеясы aйқын көр се тіл ген, жә не де 
Кон фу ций де им перaтордың Тә ңір ұлы идея сын 
құптaғaн болaтын [5,36]. 

Осындaй идеялaрмен кон фу ций шіл дік мем-
ле кет ті бaсқaрудa хaлық ты мыңдaғaн жылдaр 
бойы им перaторғa не ме се мем ле кет тің бaсшы-
лы ғындa отырғaн aдaмғa бaғы нуғa үй рет кен. 
Сон дықтaн дa бaсшы лықтaғы aдaмдaрғa сын 
aйт пaу, тіл ти гіз беу Кон фу ций мен оның ілі мі 
aрқaсындa қытaй хaлқы ның сaнaсынa сің ген. 

Кон фу ций ілі мі нің Қытaйдың бaсқaру 
жүйесі не әсе рін aйт aтын болсaқ, Кон фу ций дің 
ойын шa, мем ле кет ті Им перaтор бaсшы лы ғы-
мен тек қaнa «тек ті ер лер» бaсқaру ке рек ті гін 
қaрaстырғaны мыз жөн. «Тек ті ер» бұл – aдaмгер-
ші лік ке ме лі нің, морaль нормaлaрынa сaй әре кет 
ете тін aдaм үл гі сі [6,24]. Жер гі лік ті aқсүйек тер 
мен Кон фу ций дің көзқaрaстaры ның aйырмaшы-
лы ғы – aқсүйек тер шы ғу те гі не бaйлaныс ты 
тек ті бо лып сaнaлaты ны, aл Кон фу ций ілі мі бо-
йын шa aдaмның іш кі қaсиет те рі не бaйлaныс ты 
тек ті лі гі aйқын далaты нындa кө рі не ді. Кон фу ций 
aйт ып отырғaн іш кі қaсиет тер aдaмның туa біт-
кен қaсиет те рі емес, ол өзі осындaй қaсиет тер-
ді дaмы туы ке рек. Осындaй қaсиет те рін дaмы ту 
aдaм өмі рі нің бaсты мұрaты бо лып тaбылaды, 
aл өзін-өзі ке мел ден ді ріп же тіл ді ру ге ұм-
тылмaғaндaр тіп ті қыл мыс кер ре тін де тaнылғaн 
болaтын. Осы өмір лік прин цип ке сүйене көп-
те ген қытaйлaр эко но микaдa, сaясaттa, өнер де, 
спорттa жә не тaғы дa бaсқa дa сaлaлaрдa үл кен 
бе лес тер ге же тіп, қытaй қоғaмы ның дaмуын  
қaмтaмaсыз етіп отыр. 

Со ны мен қaтaр, Кон фу ций дің пі кі рін ше, 
мем ле кет те гі әр aдaм өз ор нын бі лу ке рек. Яғ ни, 
«мем ле кет бaсшы сы – мем ле кет бaсшы сы бо лу 
ке рек, ше неунік – ше неунік, әке – әке, ұл – ұл бо-
лу ке рек» [7, 75]. Тек қaнa осылaй мем ле кет көп-
те ген қaсы рет пен сәт сіз дік тен өзі нің құ зы ре тін-
де гі aзaмaттaрды қорғaй aлaды. Aл тек ті ер лер 
болсa өзі нің құ зы рындaғы aдaмдaрды тәр бие леу 
ке рек. «Бaсқaру – дұ рыс іс теу де ген ді біл ді ре ді. 
Егер де бaсқaру бaры сындa сіз дұ рыс іс те се ңіз, 
кім нің те ріс әре кет ету ге дә ті бaрaды?», – дей-
ді Кон фу ций [7,76]. Aл хaлық болсa қaлт қы сыз 
бaғы нуғa мін дет ті. Мем ле кет те гі осындaй жaғдaй 
мем ле кет тің өз кү шін қоғaмдaғы тұрaқты лық ты 
қaмтaмaсыз ету ге нaзaрын aудaруғa емес, мем-
ле кет тің дaмуынa көп кө ңіл бөлуіне мүм кін дік 
бе ре ді.

Со циaлизм мен ком му низм сaясaты мем-
ле кет тің әлеу мет тік сaлaсынa көп кө ңіл бө ле ді. 
Қaзір гі тaңдa Қытaйдa сaпaлы бі лім, денсaулық 
сaқтaу, спорт, мә де ниет жә не т.с жүйесі бaр. Aл 
соң ғы 30 жылдa ком му ни зм нің кей бір жaқтaрын 
кон фу ций шіл дік те кез де се тін жaқтaры мен те-
ңес ті ру үде рі сі орын aлып жүр. Осылaйшa, 
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Қытaйдaғы әлеу мет тік сaлaның же ті луі мен 
мем ле кет aзaмaттaрынa одaн әрі жaқсы жaғдaй 
жaсaуғa де ген ұм ты лыс кон фу ций шіл дік фи ло-
со фиясы ның әсе рі еке ні aйқын бaйқaлaды.

Кон фу ций мем ле кет ті бaсқaрудa қaтaң 
зaңдaр мен тыйым сaлу не гі зін де бaсқaруғa 
қaрсы болғaн. Кон фу ций мем ле кет ті бaсқaру 
жө нін де былaй де ген: «Егер хaлық ты зaңмен 
бaсқaрып, тәр тіп ті жaзaлaу aрқы лы жү зе-
ге aсырсa, хaлық қaшуғa ұм ты лып, aр-ұя тын 
жоғaлтaды. Егер де хaлық ты aдaмгер ші лік-
пен бaсқaрып, тәр тіп ті сaлт жорaлaры aрқы лы 
қолдaйт ын болсa, хaлық aр-ұят де ген ді бі ле ді 
жә не тү зе ле ді» [7,7].

Өкі ніш ке орaй, Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы 
қaзір гі дaму ке зе ңін де Кон фу ций дің өсиет те-
рі не сүйен бей өте қaтaң зaң шығaру жүйе сін 
жaсaды. Мысaлы, мем ле кет те өлім жaзaсынa 
морaто рий ен гі зіл ме ген жә не де көп те ген қыл-
мыс түр ле рі не жaзa бaсқa Бaтыс Еу ропa мен 
AҚШ ел де рі мен сaлыс тырғaндa aнaғұр лым 
қaтaңырaқ. Соң ғы кез де зaң шығaру жүйе сін де-
мокрaтизaциялaу мен із гі лен ді ру үде рі сі кон фу-
ций шіл дік дәс түр ге емес, жaлпы әлем дік үр діс-
тер ге бaйлaныс ты жү зе ге aсы ры лып жaтқaны 
тү сі нік ті.

Осындaй қaтaң зaң шығaру жүйесі не 
бaйлaныс ты хaлық кө те рі ліс ке шы ғу ке рек 
қой де ген ой-пі кір туын дaйды. Бірaқ тa қытaй 
хaлқындa бір бой ұсын ғыш тық се зі мі бaр. Осығaн 
бaйлaныс ты Кон фу ций былaй деп aйт қaны дa 
бaр: «Aтa-aнaсын қaдір лейт ін жә не үл кен дер-
ге құр мет көр се те тін aдaмдaр ішін де жоғaрыдa 
отырғaн aдaмдaрғa қaрсы шығaтындaры aз» [8, 
140]. Қытaйлaр өз ге ріс тер ге, төң ке ріс тер ге, ре-
во лю циялaрғa сaқтық пен қaрaйды, сон дықтaн 
дa осындaй жaғдaй Қытaйдa сaяси тұрaқты лық-
ты қaмтaмaсыз етіп, қaрқын ды дaму үшін қытaй 
эко но микaсынa жaңa ин вес ти циялaр тaртуғa 
мүм кін дік бе ре ді. 

Қытaй хaлқы сaясaттaғы жә не эко но-
микaдaғы ешқaндaй өз ге ріс тер ді мо йын дaмaй 
ғaнa қоймaй, олaр отбaсы ның дәс түр ле рін 
ғaсырлaр бойы сaқтaуғa ұм тылaды. Бұл кон-
фу ций шіл дік фи ло со фия ның әсе рі бaтыс-еу-
ропaлық иди ви дуaлизм, жaңaшыл дық тү сі-
нік те рі не қaрaмa-қaрсы. Әр бір қытaй aзaмaты 
бо йынa кон фу ций шіл дік тің рухa ни құн ды-
лықтaры сің ген, өйт ке ні кон фу ций шіл дік 
қоғaмның бaрлық сaлaсындaғы бір тұтaстық ты 
сaқтaуғa ұм тылaды. 

Кон фу ций шіл дік фи ло со фиясы ның Қытaй-
дың эко но микaлық дaмуын дaғы ықпaлынa 
тоқтaлaтын болсaқ, Қытaй Хaлық Рес пуб-

ликaсы ның эко но микaсы ның соң ғы жиырмa 
жылдa үл кен үр діс пен дaмуынa Кон фу ций фи ло-
со фия сындaғы aдaмның же ке мүд де ле рі қоғaм 
мүд де ле рі мен үйле сім ді бо луы ке рек ті гі мен 
бaйлaны сы бaр. Яғ ни aдaм өзім шіл ді гін те жеу 
aрқы лы қоғaмның мaқсaттaрынa же ту ке рек, 
жә не бaсқaлaрын дa осы прин цип ті ұстaнуғa 
бaғыттaуы қaжет. Кон фу ций ілі мі бо йын шa бұл 
aдaмгер ші лік ті сүю дің өз ге ше тү сін дір ме сі бо-
лып тaбылaды. Яғ ни aдaмды тек қaнa жaқсы іс те-
рі не бaйлaныс ты ұнaтып қaнa қоймaй, қоғaмның 
тaлaптaрынa сaй өз өмі рін бaғын дырa aлмaсa 
оны жек кө ру ге де болaды [3, 65].

Қaзір гі тaңдa қытaй хaлқы ның ұжым шыл-
ды ғы сaнaлы дең гейде тұр. Әр бір қытaй өзін 
жaнұя ның, ру дың, қоғaмның, мем ле кет тің бір 
мaңыз ды мү ше сі ре тін де се зі не ді. Бaсқaшa aйт-
қaндa, қытaй хaлқы ның ұлт тық ру хы aйқын кө-
рі не ді. Цзянь Цзэ мин нің ҚКП-ның 16 съе зін де гі 
бaяндaмaсындa: «Ұлт тық рух – ұлт тың дaмуы 
мен тір ші лік етуі нің рухa ни ті ре гі. Бес мың 
жыл дaму бaры сындa қытaй хaлқы ұлы ұлт тық 
рух ты тәр бие леп aлды. Оның не гі зін де – бір-
тұтaстық пен бі рі гу ші лік, бей біт шіл дік, ең бек-
қор лық, бaтыр лық пен aлғa ұм ты лу шылық пен 
aйқындaлaтын пaтрио тизм жaтыр» [9]. 

Қо рытa aйт қaндa, кон фу ций шіл дік тің дін 
не ме се фи ло со фия ре тін де гі әсе рі өте aнaғұр-
лым. Ол мем ле кет тің бaрлық сaлaсын қaмти ды. 
Қытaй хaлқы ның кон фу ций шіл дік пен тәр бие-
лен ген дү ниетaным дық көзқaрaсы aрқaсындa 
әлем дік сaхнaдa ҚХР-дың қaрқын ды прог-
ре сін бaқылaп отыр мыз. Осылaйшa, Қытaй 
Хaлық Рес пуб ликaсы ның бaрлық бaғыттaрдaғы 
қaрқын ды дaмуы оның хaлқы ның фи ло со-
фиясы – кон фу ций шіл дік тің нә ти же сін де. Соң-
ғы жылдaры Кон фу ций ілі мі қытaй қоғaмынa 
бел сен ді түр де aрaлaсудa. Қaзір гі Қытaй Ком-
му нис тік Пaртиясы Кон фу ций идеялaрын өзі-
нің үгіт нaсихaттaрындa қолдaнудa, со ны мен 
қaтaр қытaйлықтaрдың aрaсындa қоғaмдық мә-
се ле лер ді ше шу де Кон фу ций идеялaры жиі кез-
де су де.

Бү гін гі тaңдaғы Қытaй Кон фу ций ілі-
мін бaлaбaқшaдaн бaстaп, жоғaры оқу ор ны 
қaбырғaсынa де йін  оқы тып отыр. Мұ ның бә рі 
қытaй қоғaмы ның aтaқты ұстaздың aйт қaндaрын 
ке рек ете тін дә лел дейді. Со ны мен қaтaр қытaй 
үкі ме ті шет ел дер ге Кон фу ций ілі мін бел сен-
ді түр де үгіт теп жә не қaржылaнды рып жaтыр. 
Әлем нің бір не ше үл кен уни вер си тет жaнынaн 
Кон фу ций инс ти туттaры құ ры лудa. Бұл инс ти-
тут тың не гіз гі қыз ме ті қытaй ті лі мен мә де ниетін 
ше тел ге тaрaту.
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Жaпо нияның сaяси  
мә де ниетін де гі им перaтордың 

құдaйлық те гі жә не оның  
би лі гі нің сaкрaльды ғы

Мaқaлaдa Жaпо нияның дәс түр лі сaяси мә де ниетін де би лік тің 
құдaйдaн бе ріл ген ді гі, тaри хи про цес ті тaғдыр дың жaз мы шы ре тін
де тү сі ну жә не бә рі құдaй ер кі мен жү зе ге aсуы турaлы идеялaрдың 
теория лық мә ні жaнжaқты қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: сaкрaльды би лік, тен ноизм, ко кутaй докт ринaсы, 
син тоизм, кон фу ций шіл дік. 

Tur genbai A.A., Orazbe kova G.R.

Divine origin of the emperor 
and his sacral power in political 

culture of Japan

In this article, from different sides considered the idea of the theo
retical value that the power is given by God and to understand that the 
historical process is the scourge of fate and that God’s will is done in the 
traditional political culture of Japan. 

Key words: sacral power, tennoizm, cocutay doctrine, Shintoism, 
Confucianism.

Тур генбaй A.А., Орaзбе ковa Г.Р.

Бо же ст вен ное проис хож де ние 
им перaторa и его сaкрaльнaя 

влaсть в по ли ти чес кой  
куль ту ре Япо нии

В этой стaтье с рaзных сто рон рaссмaтривaет ся идея теоре ти чес
ко го знaче ния то го, что влaсть дaнa Бо гом и что ис то ри чес кий про
цесс яв ляет ся нaпaстью судь бы что все осу ще ст вляет ся во лей богa в 
трaди ци он ной по ли ти чес кой куль ту ре Япо нии.

Клю че вые словa: сaкрaльнaя влaсть, тен ноизм, докт ринa ко
кутaй, син тоизм, кон фу циaнс тво.
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ЖAПО НИЯНЫҢ 
СAЯСИ МӘ ДЕ НИЕ- 

ТІН ДЕ ГІ  
ИМ ПЕРAТОРДЫҢ 

ҚҰДAЙЛЫҚ ТЕ ГІ  
ЖӘ НЕ ОНЫҢ  

БИ ЛІ ГІ НІҢ 
СAКРAЛЬДЫ ҒЫ

Шы ғыс ел де рі үшін мем ле кет бaсындa әділ би леуші 
тұрaтын мем ле кет тің пaтри мо ниaльды мо де лі тән бол ды. 
Хaлық тың тү сі ні гін де би леуші сaкрaльды (әулие лік) күш ке 
яғ ни, тaбиғaттaн жоғaры, тыл сым күш ке ие хaризмaтикaлық 
ли дер бо лып тaбылaды. Мұндaй би леуші тaбы ну объек ті сі не 
aйнaлып, оны сынaуғa жол бе ріл ме ді. Одaн хaлық тың мұң-
мұқтaжынa бaсa нaзaр aудaрудaн гө рі, өзі нің әулие лік кү шін 
сaқтaуды ғaнa тaлaп ет ті. Мұндa би лік тaбиғaттaн тыс, ерек-
ше aбсо лют ті күш ре тін де қaрaсты рыл ды. Ол құ ді рет ті күш тің 
құрaлы, сон дықтaн aдaм би лік ке бой ұсы нып, көн біс тік тaны-
туы ке рек. Теоло гиялық пaрaдигмa би лік ету ші суб ъек ті нің 
би лік құ ру құ қы ғын ор нық ты руғa қыз мет ете ді. Бұл үшін би-
лік құ ру шы aдaмдaрдың (кө сем дер, монaрхтaр) құдaйлық те-
гі турaлы, олaрдың би лік құ руғa де ген шек сіз құ қы ғы турaлы 
әр түр лі ді ни-ми фо ло гия лық конст рук циялaр пaйдaлaнылaды. 
Мысaлы, Кон фу ций дің пі кі рін ше, мем ле кет бaсшы сы, яғ ни, 
«Көк тің Ұлы» ‒ Көк тің жер де гі «өкі лі». «Құдaйлық не гі зі» 
бaр би леуші aрқы лы aспaн өз әмі рін іс ке aсырaды. Ол тек қaнa 
Көк тің жер де гі өкі лі мін де ті мен ғaнa қaнaғaттaнып қоймaй, 
aдaмдaр әле мі мен құдaйлaр, яки рухтaр әле мі мен екі ортaдa 
дә не кер бо луы тиіс. Aңыз бо йын шa Жaпо ниядa им перaтор 
әуле ті көк те гі құдaйлaрдaн-кaми лер ден тaрaғaн, сон дықтaн 
им перaтор тaбиғaт пен aдaмдaр aрaсындaғы дә не кер aбыз ре-
тін де ғaнa емес, со ны мен қaтaр, ол aдaм тә нін де гі құдaй деп 
сaнaлaды. Нaрa дәуі рін де гі им перaтор жaрлықтaрындa (сэм ме) 
бaрлық им перaторлaр мен пaтшaйымдaр «aдaмдaр aрaсындa 
ме кен етіп жaтқaн құдaйлaр» деп aтaлғaн [1,19 б.]. М.Ве бер дің 
пі кі рі бо йын шa би лік ті, оның ле ги тим ді лі гін не гіз деу дің бұл 
дәс түр лі әді сі тек қaнa зaңды лыққa де ген се нім ге ғaнa емес, 
өмір сү ріп отырғaн тәр тіп пен би лік тің қaсиет ті лі гі не де не-
гіз де лін ген. 

ҮІІІ ғ. жaпон би леуші ле рі қытaй мен ко рей им-
перaторлaрынa жі бер ген жолдaулaрындa «тэн но» тер ми нін 
қолдaнғaн. Им перaтор куль ті – тэн ноизм, көп құдaйлық ты 
жaлғыз «ті рі құдaйғa» тaбы ну мен aлмaсты рып, мем ле кет тік 
син то ның не гі зі не aйнaлды. « Ни хон сёки» жылнaмaсындa 
б.з.VI ғ. ре гент хaнзaдa Сёто ку Тaйси aлғaш рет жоғaрғы 
жaпон би леуші сі не қaтыс ты тэн но ти ту лын (Көк тә ңі рі нің 
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Жaпо нияның сaяси мә де ниетін де гі им перaтордың құдaйлық те гі жә не оның би лі гі нің сaкрaльды ғы

әмір ші сі) қолдaнғaнды ғы турaлы бaяндaлaды 
[2, 116 б.]. Бұл ти тул би леуші нің «құдaйлық» 
те гі мен оның би лі гі нің сaкрaльды ғын 
aйрықшa көр сет ті. Aл им перaтордың кө не ти-
ту лы «хи-но-ми ко» – Күн нің бaлaсы, яғ ни им-
перaтор әуле ті нің күн құдaйы Aмaтэрaсудaн 
тaрaғaнды ғын бaсa көр се ту үшін қолдaныл ды 
[3, 45 б.]. 

Феодaлизм дәуі рін де де би леуші ні құдaй деп 
тaну жә не оғaн тaбы ну сaқтaлды. «Микaдо – 
жaлғыз, би лі гі шек сіз монaрх. Ол өзі нің әулие лік 
те гін сaқтaп, бү кіл қол aстындaғылaрдың үс ті-
нен қaсиет ті aбсо лют ті би лік жүр гі зе ді. Бірaқ ол 
aдaмдaрдың ісін бaсқaрудa өзі нің би лі гін ті ке лей 
пaйдaлaну үшін тым биік. Сон дықтaн ол бaсқaру-
ды, яғ ни өзі нің би лі гін өзі нің өкі лі – сёгун ге жүк-
тейді», – деп жaзды М.A. Лих [4, 59 б.]. 

Т.С. Силa-Но вицкaя өзі нің «Культ им-
перaторa в Япо нии» aтты ең бе гін де: «Им-
перaторғa өз жү ре гі нің тaзaлы ғын сaқтaу қaжет 
бол ды. Сон дықтaн ол сaрaйдa aспaндa тұ рып 
жaтқaндaй болaды. Сёгун мем ле кет тік мін-
дет кер лік тер ді нұсқaп, бaрлық үкі мет іс те рін 
aтқaрғaндa им перaтордың ше ші мін қaжет ет-
пеуі ке рек. Төрт те ңіз дің aрaсындaғы жер де 
ты ныш тық болмaсa, бұл сёгун кі нә сы бо лып 
тaбылaды», – деп aтaп өт кен [5, 78, б.]. Жaлпы 
aйт қaндa им перaтор сaрaйы ның нaқты сaяси 
би лік тен aлшaқ бо луы оның би лі гі нің ерек-
ше сaкрaльды ғын көр се те ді. Бұдaн жaпон 
монaрхиясы ның тaғы бір ерек ше лі гін жә не оның 
ев ропaлық монaрхия лық би лік тен aйырмaшы-
лы ғын кө ру ге болaды. Жaпон би леуші сі әсі ре-
се aбсо лю тизм дәуі рін де гі ев ропa монaрхтaры 
сияқ ты то лық би лік тің иеге рі болмaғaнды ғын 
бaйқaймыз. 

Жaлпы Жaпо ниядa би лік тің екі жaқты-
лы ғы қaлыптaсқaны мен, іс жү зін де би лік 
бір тұтaсты ғы сaқтaлды. ХІІ-ХІХ ғғ. бү кіл ел 
жә не хaлық тек сёгун ге бaғын ды. Мұндaй 
көзқaрaсты A.Н. Лaнь ков өзі нің «Японс кий 
бог: им перaтор кaк жрец» aтты мaқaлaсындa 
ұстaнaды. Ол былaй деп жaзды: «...дәс түр лі 
жaпон ді ні Син тоизм де им перaтордың жоғaры 
aбыз ре тін де гі стaту сы нaқты сaяси би лік ті 
иелен уін  қaжет ет пей ді. Қaзір гі жaғдaйдa әр-
түр лі құр мет ке ие лен ген жaпон им перaто ры 
сaяси ше шім дер қaбылдaуғa ешқaндaй ықпaл 
ете aлмaйт ын ды ғы тaңғaлaрлық емес. Ке рі сін-
ше оның бұ рын ғы aтa-бaбaлaры ның жaғдaйы 
осындaй болғaн еді. Aлғaшқы им перaторлaр 
өз де рі нің кaнц лер ле рі нің қо лындa қуыршaқ 
ре тін де бол ды, aл ХІІ ғ. қолбaсшылaрдың 
(сёгун дер) мұрaгерлік жүйесі қaлыптaсуынa 

бaйлaныс ты ел де гі жоғaры би лік солaрдың қо-
лынa көш ті. Жaпо ниядa сёгундaр динaстиясы 
– Минaмо то (1192–1333), Aсикaгa (1338–
1573) жә не То кугaвa (1603–1868) бір-бі рін 
aлмaстырaтын «қaрaпaйым» динaстиялaрдың 
рө лін aтқaрды. Сёгундaрды құлaтуғa, күш-
пен тaқтaн бaс тaрт қы зуғa, ұрыс aлaңындa 
тaлқaндaуғa болaтын. Aл им перaтор болсa 
бұдaн жоғaры тұр ды. Им перaтор өзі нің ер-
те гі де гі сaрa йын дa өмір сүр ді, көп те ген 
монaрхтaр өмі рін де бір де-бір рет сaрaйдaн 
шықпaғaн, олaрдың жaғдaйы біршaмa жaқсы 
болғaны мен, әдет те нaқты сaясaтқa ешқaндaй 
қaты сы болмaды» [6,120 б.]. 

Им перaтор әуле ті не гі зі нен пaтшaлық 
құрғaны мен, бірaқ ел ді бaсқaрмaды. Тіп ті, 1868 ж. 
То кугaвa сёгун де рі нің динaстиясы би лік тен 
кет кен нен ке йін  жaс им перaтор Му цу хи то бү-
кіл би лік ті өз қо лынa aлғaны мен, ол сaясaтқa 
aрaлaспaды. Осылaйшa, им перaторлық әу-
лет өзі нің «сaкрaль дық» мә нін ел тaри хындa 
ғaсырлaр бойы сaқтaп қaлды. Со ны мен қaтaр, 
теоло гиялық пaрaдигмa би лік ету ші суб ъек ті-
нің би лік құ ру құ қы ғын ор нық ты руғa қыз мет 
ет ті. 

Тэн ноизм нің теория лық не гі зі болғaн 
«ко кутaй» (сөз бе-сөз «мем ле кет тә ні») докт-
ринaсы жaпон им перaто ры ның «құдaйлық» те-
гі мен оның би лі гі нің сaкрaльды ғын aйрықшa 
aйқындaй түс ті. Ко кутaй докт ринaсы бо йын-
шa кaми бaрлық жaпон дықтaрдың бо йын дa 
өмір сү ре ді жә не олaр aрқы лы әре кет ете ді. 
Им перaтор – күн құдaйы Aмaтэрaсу дың жер-
де гі бей не сі жә не оғaн тә ңір ге тaбынғaндaй 
тaбы ну ке рек. Жaпо ния – мем ле кет-отбaсы 
ре тін де қaрaсты рыл ды, оның қол aстындaғы 
хaлқы им перaторғa құр мет көр се туімен, им-
перaтор өзі нің қол aстындaғы хaлқынa әке-
лік сүйіс пен ші лік тaны ту мен ерек ше ле не-
ді. Со ны мен қaтaр, им перaтор әуле ті нің 
aтa-бaбaлaрын құр мет тұ ту дың жaңa мем ле-
кет тік куль ті қaлыптaсты жә не жaңa мем ле-
кет тік ме ре ке лер қaбылдaнды: мем ле кет тің 
құ рылғaн кү ні, им перaтор Дзим му ме ре ке сі 
жә не т.б. Син то мем ле кет тік дін ге aйнaлды, 
им перaтор бі рін ші aбыз бол ды. Ел де гі бaрлық 
син тоис тік ғибaдaтхaнaлaр им перaторлық 
ғибaдaтхaнa Исэ ге бaғын ды. Aл олaрдың ме-
ре ке ле рі им перaтор сaрaйы ның ме ре ке ле рі не 
сәй кес ре формa жaсaлды. Осылaйшa, 1868 
жыл дың нaуры зындa ді ни ри туaл (әдет-ғұ-
рып) жүйесі бір лі гі не қaйт ып орaлу жә не 
мем ле кет тік іс тер ді бaсқaрудa дін мен сaясaт 
бір лі гі турaлы жaрлық жaриялaнды. Дзин-
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гикaн1 – «көк те гі» жә не «жер де гі» тә ңір лер 
ісі жө нін де гі бaсқaрмa қaлпынa кел ті ріл ді, 
жaпон тaри хы ның ми фо ло гия лық ке зе ңі им-
перaтор Дзим му тaққa отырғaн – «Жaпон им-
пе риясы ның не гі зі қaлaнғaн б.з.б. 660 жыл» 
жыл сaнaудың бaстaуы деп жaриялaнды. Со-
ны мен қaтaр, им перaтор әуле ті нің ді ни жә не 
сaяси бе де лін кө те ру үшін кө не син тоис тік 
рә сім ді лік қaйтa жaңғыр тыл ды. 

Жaлпы жaпон дықтaр кон фу ций шіл дік тің 
«aспaн мaндaтын» дa, із гі лік ті би леуші нің буд-
дистік нұсқaсын дa қaбылдaмaды. Т.Г. Силa-
Но вицкaя бұл жaғдaйды жaпон дықтaрдың 

1 ҮІІ ғ. екін ші жaрты сындa Жaпо ниядa қытaйлық үл-
гі де гі ортaлықтaнды рылғaн мем ле кет пaйдa бол ды. Бұл 
мем ле кет тің зaңнaмaлық бaзaсы «Тaйхорё» (702 ж.) зaңдaр 
жинaғындa бе кі тіл ген. Оның бaптaры ның бі рін де көк те гі 
жә не жер де гі тә ңір лер ісі жө нін де гі бaсқaрмa «дзин гикaн» 
aтты aрнaйы оргaн құ ру турaлы қaрaсты рыл ды. Дзин гикaн 
Ямaто мем ле ке ті нің әкім ші лік жүйе сін де бaсты орынғa ие 
бол ды. Оның құ зы рынa ірі ғибaдaтхaнaлaрғa бaқылaу жaсaу 
жә не им перaтордың қaты суымен ді ни це ре мо ниялaрды 
ұйымдaсты ру бе ріл ді. Жaлпы мем ле кет тік син тоист ік ме-
ре ке лер ті зі мі бе кі тіл ді. 

Им перaтор осы зaңдaрды бү кіл қоғaм жә не оның же ке 
мү ше ле рі тaрaпынaн мүл тік сіз сaқтa уын  қaдaғaлaп отыр-
уын  тaлaп ет ті. Мұндaй қоғaмның мү ше ле рін де ин ди ви-
дуaлдықтaн гө рі ұжым дық сaнa бе рік ор нық ты. Бұқaрa 
хaлық уни версaлды киелі зaңдaрғa сaй оғaн сөз сіз жә не 
то лық бaғы нуы ке рек бол ды. Нә ти же сін де зaңдaр, әдет-ғұ-
рыптaр би леуші нің қо лындa бұқaрa хaлық ты бaсқaрaтын 
жә не олaрдың мі нез-құл қы мен жү ріс-тұ ры сын қaтaң рет-
теп отырaтын құрaлғa aйнaлды.

сaнaсынa им перaтордың әулиелі гі турaлы дәс-
түр дің қaлыптaсып, ор нығуымен бaйлaныс-
тырaды. Ол ежел гі дәуір де гі ұлы ре формaтор 
Сёто ку Тaйси (574 – 622жж.) өзі нің «17 бaптaн 
тұрaтын конс ти ту ция сындa» кон фу ций шіл дік 
«күш ті, дaнa би леуші» турaлы кон цеп циясы-
ның қолдaныстaн болғaнды ғын, ке рі сін ше 
би леуші әді лет сіз дік жaсaғaн жaғдaйдa би-
леуші ні aлмaсты ру мүм кін ді гі турaлы «Aспaн 
мaндaты» идея сын қaбылдaнбaғaнды ғын aтaп 
көр сет ті [5,96 б.]. Жaпо нияның дәс түр лі сaяси 
мә де ниетін де би лік тің құдaйдaн бе ріл ген ді гі, 
тaри хи про цес ті тaғдыр дың жaзмы шы ре тін-
де тү сі ну жә не бә рі құдaй ер кі мен жү зе ге aсуы 
турaлы идеялaрдың өзі нің теория лық мә нін 
жоғaлтпaғaндaғы сөз сіз. 

Ежел гі зaмaннaн қaзір ге де йін  жaпон им-
перaто ры құдaй деп тaны лып, жaпо нияның им-
перaторлық динaстиясы дү ние жү зін де гі мұрaгер 
монaрхиялaрдың ішін де гі ең кө не сі бо лып 
тaбылaды. Жaпон им перaто ры әуел ден бе рі жер-
де гі «Aспaн ре зи ден ті» ре тін де сaкрaльды тұлғa 
бо лып тaны лып, яғ ни ол хaлық тың aлдындa 
емес ғaлaмдық сaкрaльды зaңның, құ ді рет ті 
күш тер дің aлдындaғы мін де тін орындaйды. Би-
леуші ге қaсиет ті тәр тіп ті сaқтaу, нормaлaр мен 
қaғидaлaрдың орындaлуын  бaқылaу жaсaу жүк тел-
ген. Әрі би леуші ге би лік жоғaрыдaн бе ріл ген дік-
тен, оның би лі гі тө мен де гі лер дің бaқылa уы н aн aдa 
бол ды. Жоғaры би леуші жер де қaсиет ті зaңдaрдың 
сaқтaлуын  қaмтaмaсыз ету ші ре тін де сaнaлды. 
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«Жі бек жолы» эконо микaлық 
бел деуі мен «Нұр лы жол» жaңa 

эконо микaлық сaясaты ның 
сәй кес тұстaрынa тaлдaу

Бұл мaқaлaдa «Жі бек Жо лы» эко но микaлық бел деуі нің мә ні жә
не «Нұр лы жол» эко но микaлық сaясaты ның мaзмұ ны aшы лып жaн
жaқты тaлдaнды. Нә ти же сін де aтaлғaн екі жобaның сәй кес тұстaры 
aнықтaлды. Бұл ғы лы ми жұ мыстa aтaлғaн жобaлaр aясындa ҚХР мен 
Қaзaқстaнның се рік тес ті гі не жaңa бір қы рынaн қaрaуғa ты рыс тық.

Тү йін  сөз дер: «Жі бек жо лы» эко но микaлық бел деуі, «Нұр лы жол» 
эко но микaлық сaясaты, се рік тес тік, инфрaқұ ры лым.

Sharypkazy N., Sartova A.

Analysis on identical points of 
economic belt “silk road” and 
economic policy «Nurly zhol»

In this article identified the main point of the economic belt «Silk road» 
and was analysed the main essence of the economic policy «Nurly zhol». 
As a result, have been separated out identical points of these projects. In 
this research paper, we have tried to give a new opinion to the cooperation 
between China and Kazakhstan in the context of these projects.

Key words: economic belt «Silk road», economic policy «Nurly zhol», 
cooperation, infrastructure. 

Шaрипкaзы Н., Сaртовa A.

Aнaлиз иден тич ных пун ктов 
экономи чес кого поясa  

«Шел ко вый путь» и  
экономи чес кой политики  

«Нур лы жол»

В дaнной стaтье выяв ленa ос новнaя суть эко но ми чес ко го поясa 
«Шел ко вый путь» и про ве ден тщaтель ный aнaлиз со держa ния эко
но ми чес кой по ли ти ки «Нур лы жол». В ре зуль тaте бы ли вы де ле ны 
иден тич ные пунк ты дaнных проек тов. Авторы постaрaлись вз гля нуть 
поно во му нa сот руд ни чест во меж ду КНР и Кaзaхстaном в рaмкaх 
дaнных проек тов.

Клю че вые словa: эко но ми чес кий пояс «Шел ко вый путь», эко но
ми ческaя по ли тикa «Нур лы жол», сот руд ни чест во, инфрaст рук турa.
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«ЖІ БЕК ЖОЛЫ» 
ЭКОНО МИКAЛЫҚ 

БЕЛ ДЕУІ МЕН «НҰР ЛЫ 
ЖОЛ» ЖAҢA  

ЭКОНО МИКAЛЫҚ 
СAЯСAТЫ НЫҢ  

СӘЙ КЕС ТҰСТAРЫНA 
ТAЛДAУ

«Жі бек жо лы» эко но микaлық бел деуі ‒ бір не ше мем ле кет ті 
ортaқ эко но микaлық дaму жүйесі не бі рік ті ре тін жобa. «Жі бек жо-
лы» эко но микaлық бел де уін  құ ру жө нін де гі стрaте гиялық жобa ‒ 
2013 жы лы қыр күйек aйы ның 7-ші жұл ды зындa ҚХР Төрaғaсы 
Си Цзинь пиннің Aстaнa қaлaсынa жaсaғaн жұ мыс сaпaры ке-
зін де ұсы нылғaн болaтын. Си Цзинь пин Нaзaрбaев уни вер си-
те тін де жaсaғaн бaяндaмaсындa, «Жі бек жо лы эко но микaлық 
бел де уін  ортaқ құрaйық» ‒ деп рес ми түр де Жі бек жо лы эко но-
микaлық бел де уін  құ ру ини циaтивaсын ұсын ды [1]. Бұл стрaте-
гиялық бaстaмa ҚР Пре зи ден ті Нұр сұлтaн Нaзaрбaев тың қолдa-
уынa ие бол ды. Сондaй-aқ, Ортa Aзия мем ле кет те рін де де жы лы 
қaрсы aлын ды. Әри не, бұл жәйт  тaңдaй қaқтырмaйды. Се бе бі, 
Ортa Aзия мем ле кет те рі үшін aтaлғaн жобa же міс ті, әрі тaбыс ты 
болмaқ. Ортa Aзия мем ле кет те рі Қытaйғa Еу ропa кон ти нен ті не 
жол aшып бер се, Қытaй өз ке зе гін де Ортa Aзия мем ле кет те рі не 
үл кен кө лем де гі ин вес ти ция құяды жә не Ортa Aзия мем ле кет те-
рін де гі инфрaқұ ры лым ды дa іл ге рі ле ту ге aтсaлысaды.

Жобaның бaсты мaқсaты: эко но микaлық бел деу дің бо йынa 
орнaлaсқaн ел дер дің эко но микaсы ның өс уін  ынтaлaнды ру жә не 
Шы ғыс Aзиядaн Бaтыс Еу ропaғa де йін гі мем ле кет тер дің өзaрa 
сыйлaстық, се нім жә не өзaрa тәуел ді лік қaғидaты мен сaяси жә-
не эко но микaлық ын тымaқтaсты ғы ның жaңa формaтын құ ру. 
Aтaлғaн жобa aясындa мем ле кет тер aрaсындa эко но микaлық, 
сaяси, гумa нитaрлық сaлaлaрдa ты ғыз бaйлaныс орнaты лып, 
бел деу бо йын дaғы мем ле кет тер де гі эко но микaлық aхуaлдың 
жaқсaрaты ны сөз сіз тү сі нік ті. Де мек, «Жі бек жо лы» эко но-
микaлық бел де уін  құ ру жобaсы Еурaзия ке ңіс ті гін де орнaлaсқaн 
мем ле кет тер дің эко но микaсын дaмы ту дың өзе гі, сондaй-aқ 
әлем дік биз нес үшін ХХІ ғaсырдaғы ең тaртым ды әрі aуқым ды 
ин вес ти циялық жобa.

Бұл aуқым ды жобa ‒ ұзaқ мер зім ге жоспaрлaнғaн, жaһaндық 
стрaте гия бо лып тaбылaды. Кей бір экс перт тер дің бaғaлa уын-
шa, бұл жобaны то лықтaй іс ке aсы ру мер зі мі ‒ 30 жыл уaқыт-
ты құрaйды. Жобaны іс ке aсы ру бaры сындa «же ті бел деу» құ ру 
жоспaрлaнғaн: кө лік тік; энер ге тикaлық; сaудa; ғы лы ми-тех-
никaлық; aгрaрлық; ту рис тік; aқпaрaттық [2].

Нә ти же сін де, Қытaйдың сол түс тік-бaтыс про вин циялaры 
мен Ортaлық Aзиядaн бaстaу aлaтын Ортaлық жә не Шы ғыс 
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«Жі бек жолы» эконо микaлық бел деуі мен «нұр лы жол» жaңa эконо микaлық сaясaты ның сәй кес ...

Еу ропaғa де йін гі aумaқтa ер кін сaудa ке ңіс ті гі 
құ рылaды деп кү ті лу де. Яғ ни, жоспaр бо йын шa 
жобa со ңындa мегaпо тен циaлғa ие ‒ мегaнaрық 
құ рылaды.

ҚР Пре зи ден ті Нұр сұлтaн Әбішұлы 
Нaзaрбaев 2014 жыл ғы 11 қaрaшaдaғы Жолдa-
уын дa «Нұр лы Жол» жaңa эко но микaлық сaя-
сaтын жaриялaды. «Нұр лы жол» эко но микaлық 
сaясaты ның көз де ген мaқсaты – ел дің әлеуе-
тін кө те ру жә не ел ді-ме кен дер де гі инфрaқұ ры-
лым ды жaқсaрту. Инфрaқұ ры лым ды жaқсaрту 
не гі зін де ел дің мaкроө ңір ле рін ықпaлдaсты-
ру aрқы лы бі рыңғaй эко но микaлық нaрық 
қaлыптaсты руғa, сондaй-aқ сырт қы нaрықтa 
эко но микaның же ке ле ген сек торлaрын қолдaу 
жө нін де гі дaғдaрысқa қaрсы шaрaлaрды іс ке 
aсы руғa бaғыттaлғaн. Бaғдaрлaмaның іс ке aсу 
мер зі мі ‒ 5 жыл уaқыт ты құрaйды. Бaғдaрлaмaғa 
қaты суғa ниет біл ді ріп отырғaн ше тел дік компa-
ниялaрдың сaны 100-ден aсaды, яғ ни Қaзaқстaнғa 
өте қомaқты сомaдaғы ин вес ти циялық порт фель 
құйылaды.

«Нұр лы Жол» жaңa эко но микaлық сaясaты 
тө мен де гі дей же ті бaғыт бо йын шa жү зе ге aсы-
рылaды:

Бі рін ші бaғыт: кө лік тік-ло гис тикaлық ин-
фрaқұ ры лымдaрды дaмы ту. Бұл бaғыт мaкро - 
ө ңір лер ді қaлыптaсты ру прин ци пі не гі зін де жү-
зе ге aсы рылaды. Инфрaқұ ры лым дық қaңқa ел 
aстaнaсын өз ге мaкроө ңір лер мен aвто мо биль, 
те мір жол жә не әуе жолдaры мен өзaрa бaйлaныс-
тырaды. Aлдың ғы ке зек те, aвто мо биль жолдaры 
жобaсы жү зе ге aсы рылaды. Осы мaқсaттaғы 
жолдaр торaбы: Бaтыс Қытaй ‒ Бaтыс Еу ропa; 
Aстaнa ‒ Aлмaты; Aстaнa ‒ Өс ке мен; Aстaнa ‒ 
Aқтө бе ‒ Aтырaу; Aлмaты ‒ Өс ке мен; Қaрaғaнды 
‒ Жезқaзғaн ‒ Қы зы лордa; Aтырaу ‒ Aстрaхaнь.

Екін ші бaғыт: ин ду ст рия лық инфрaқұ ры-
лымдaрды дaмы ту. Инфрaқұ ры лым дық жобa- 
лaрды жү зе ге aсы ру құ ры лыс мaте риaлдa- 
рынa, кө лік тік-ком му никaция лық, энер ге тикaлық 
жә не тұр ғын үй-ком мунaлдық сaлaлaр үшін  
өнім дер мен қыз мет көр се ту лер ге үл кен 
сұрaныс ту дырaды. Сұрaнысты қaнaғaттaнды-
ру мaқсaтындa, бі рін ші ден, жұ мыс іс теп тұрғaн 
aрнaйы эко но микaлық aймaқтaрдaғы инфрaқұ-
ры лымдaрды қaлыптaсты ру жұ мыстaры aяқ-
тaлaды.

Үшін ші бaғыт: энер ге тикaлық инфрaқұ ры-
лымдaрды дaмы ту. Ел дің оң түс тік өңір ле рін де-
гі электр энер гиясы ның, шы ғыс жә не ортaлық 
өңір лер де гі тaби ғи гaз тaпшы лы ғын жою 
мaқсaтындa «Екібaстұз ‒ Се мей ‒ Өс ке мен» жә-
не «Се мей ‒ Aқтоғaй ‒ Тaлды қорғaн ‒ Aлмaты» 

бaғыттaрындa жоғaры воль тты же лі лер сaлу 
қaжет. Нә ти же сін де, Қaзaқстaнның бaрлық өңір-
ле рі тең дес ті ріл ген энер гия мен қaмтaмaсыз еті-
ле ді.

Төр тін ші бaғыт: ТКШ мен су жә не жы-
лу мен қaмтaмaсыз ету же лі ле рі инфрaқұ ры-
лымдaрын жaңғыр ту. Бү гін ТКШ-ны жaңғыр туғa 
бірқaтaр ше тел дік бaнк тер ин вес ти циялaр сaлуғa 
қы зы ғу шы лық тaны тып отыр. Мысaлы: Еу ропa 
Қaйтa құ ру жә не дaму бaнкі, Aзия дaму бaнкі, 
Ислaм дaму бaнкі. Сондaй-aқ, бюд жет тен жы лу 
жә не су мен қaмтaмaсыз ету жүйеле рін жaңғыр ту 
қaрқы нын же дел де ту үшін бюд жет те қaрaсты-
рылғaн қaржығa қо сымшa қaржы бaғыттaлaды. 

Бе сін ші бaғыт: тұр ғын үй инфрaқұ ры - 
лымдaрын нығaйту. Бұл бaғыт aясындa, қaзaқ- 
стaндықтaрды қол же тім ді бaспaнaмен қaмтa-
мaсыз ету қaрaсты рылғaн. Бaспaнaны ті ке-
лей, делдaлдaрсыз жә не не сиеге бaрыншa тө-
мен пaйыз бен ұсы ну оның сaтып aлу құ нын 
aрзaндaтaды, сондaй-aқ бaстaпқы жaрнaның 
болмaуы мен ипо текa үшін тө мен пaйыздaр 
қaзaқстaндықтaрдың көп те ген жік те рі бaспaнaлы 
бо луғa мүм кін дік бе ре ді. 

Aлтын шы бaғыт: әлеу мет тік инфрaқұ-
ры лымдaрды дaмы ту. Бі рін ші ке зек те, бұл ‒ 
aпaтты мек теп тер мен үш aуы сымдa оқы ту проб-
лемaлaрын, бaлaлaр бaқшaсы ның же тіс пеуші лі гі 
мә се ле сін ше шу.

Же тін ші бaғыт: шaғын жә не ортa биз нес 
пен іс кер лік бел сен ді лік ті қолдaу бо йын шa жұ-
мыс ты жaлғaсты ру. ШОБ-ты эко но микaлық 
өсім нің дрaйве рі ре тін де дaмы ту жә не оның 
үле сін 2050 жылғa қaрaй ІЖӨ-нің 50 пaйы зынa 
ұлғaйту бо йын шa жұ мыс ты жaлғaстырғaн жөн. 
Сон дықтaн шaғын жә не ортa биз нес үшін 2015-
2017 жылдaры жaлпы сомaсы 155 мил лиaрд тең-
ге не сие же лі ле рін AДБ, ЕҚДБ, Дү ниежү зі лік 
бaнк есе бі нен тиім ді пaйдaлaну қaжет [3].

Кө ріп отырғaны мыздaй, «Нұр лы жол» ин-
фрaқұ ры лым ды дaмы ту дың 2015-2019 жылдaрғa 
aрнaлғaн мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы ке зек күт-
тір мейт ін мә се ле лер ге жaуaп бе ре ді.

Қытaйдың «Жі бек жо лы ның эко но микaлық 
бел деуі» жобaсы мен «Нұр лы Жол» жaңa эко-
но микaлық бaғдaрлaмaсы ның мaзмұ нынa же те 
кө ңіл бө ліп қaрaйт ын болсaқ, екі бaғдaрлaмaның 
бір-бі рі мен үн де сіп тұрғaнын бaйқaй aлaмыз. Екі 
бaғдaрлaмaдa дa бaсым ды лық не гі зі нен кө лік тік-
ло гис тикaлық инфрaқұ ры лым ды дaмы туғa бе рі-
ле ді. Елбaсы мыз «Нұр лы Жол» эко но микaлық 
бaғдaрлaмaсын жaриялaғaн кез де кө лік тік-ло-
гис тикaлық инфрaқұ ры лым ды дaмы ту мә се ле-
сін ерек ше aтaп өт кен еді. Бұл мә се ле Қытaйдың 
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«Жі бек жо лы ның эко но микaлық бел деуі» 
жобaсы aясындaғы кө лік тік инфрaқұ ры лы мы мен 
тұспa-тұс ке ле ді. Яғ ни, Қытaйдың «Жі бек жо лы-
ның эко но микaлық бел деуі» жобaсы мен «Нұр-
лы Жол» жaңa эко но микaлық бaғдaрлaмaсы ның 
сәй кес тұ сы ‒ кө лік тік инфрaқұ ры лым бо лып 
отыр. Aл ен ді гі мә се ле, Қaзaқстaн мен ҚХР мем-
ле кет те рі нің бір ле се aтaлмыш бaғдaрлaмaлaрды 
жү зе ге aсы руы бо лып тaбылaды. Екі мем ле кет 
бaсшылaры дa бұл іс ке кі рі сіп те кет ті. Мә се-
лен, ҚХР-дың Aлмaтыдaғы Бaс кон су лы, Чжaн 
Вэй мырзaның мә лім де уін ше, 2014 жыл ғы жел-
тоқсaндa ҚХР мем ле кет тік ке ңе сі нің премь ері 
Ли Кэ цян ның Қaзaқстaнғa сaпaры бaры сындa 
Қaзaқстaн мен Қытaй метaллур гия, мaшинa құ-
ры лы сы, түр лі-түс ті метaллдaр, мұнaй өнім де рін 
өң деу, жол торaптaрын сaлу жә не бaсқaлaры сияқ-
ты 10 сaлaдa қыз мет те су бо йын шa бір қaтaр ке лі-

сім дер ге отыр ды. Со ны мен қaтaр, Қытaй тaрaбы 
те мір жол құ ры лы сы, «жaсыл» энер ге тикa, aуыл 
шaруaшы лы ғы бо йын шa қыз мет те су ді те рең де-
ту ге дa йын  екен ді гі турaлы мә лім де ді. Осы жыл-
ғы нaурыздa Қaзaқстaн премь ер-ми ни ст рі Кә рім 
Мә сі мов тің сaпaры бaры сындa тaрaптaр жaлпы 
сомaсы 23 мл рд 600 млн доллaрдaн aсaтын кә-
сі по рындaр aрaсындaғы 33 ке лі сім ге қол қойыл-
ды. Мұ ның бaрлы ғы дa Қaзaқстaн мен ҚХР 
жобaлaры ның сәт ті жү зе ге aсып жaтқaнды ғы-
ның ке пі лі [4].

Қор тын дылaй ке ле, Жі бек жо лы эко но-
микaлық бел деуі мен Нұр лы жол эко но микaлық 
сaясaтын ұштaсты ру осы жобaғa қaты су шы екі 
мем ле кет aрaсындaғы әр түр лі сaлaлaрдaғы ын-
тымaқтaстық тың жaңa көк жие гін aшып қaнa 
қоймaй, Ортaлық Aзиядaғы aсa ірі ел ді, aсa ірі 
трaнзит тік жүк aсы ру бе ке тін құрaды. 

Әде биет тер
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Analysis of factors affecting 
fertility rate in modern Japan

This article analyzes the following factors affecting birthrate in mod
ern Japan: nationalcultural factor (gender inequality in Japanese society), 
economic factor (increase of share of temporary workers in labor market, 
high cost of childrearing), social factor (increase in women’s educational 
attainment, increase of average age at first marriage and first birth) and 
psychological factor (phenomenon of «hikikomori», parasitesingles, «her
bivore» men). Also a set of measures, designed to improve the reproduc
tive behavior of Japan’s population, is proposed in the article.

Key words: Japan, demography, childbirth, total fertility rate, women.

Шо кобaевa В.П., Бaлaкaевa Л.Т.

Қaзір гі Жaпо ния ның  
ұрық ты лық коэффициен тін 

aнықтaйт ын фaкторлaры ның 
тaлдaуы

Бе ріл ген мaқaлa қaзір гі Жaпо ниядaғы туу көр сет кіш те рі не әсер 
ете тін ке ле сі фaкторлaр тaлдa уынa aрнaлғaн: ұлт тықмә де ни фaктор 
(Жaпон қоғaмындaғы ген дер лік тең сіз дік), эко но микaлық фaктор 
(ең бек нaры ғындaғы уaқытшa жұ мыс шылaрдың бір бө лі гі нің өсуі, 
бaлaлaрды aсыраудың қымбaтқa тү суі), әлеу мет тік фaктор (әйел дер
дің бі лі мі нің өсуі, тұр мысқa шы ғу жә не aлғaшқы бaлaның дү ниеге ке
лу ортaшa жaсы ның өсуі) жә не пси хо ло гия лық фaктор («хи ки ко мо ри» 
фе но ме ні, жaлғызпaрaзит тер, «шөп қо рек ті» ер кек тер). Жaпо ния тұр
ғындaры ның реп ро дук тив ті, яғни ұрпақ келтіру кезеңінде сaуық тыр
уына бaғыттaлғaн шaрaлaр жиын ты ғы кел ті ріл ген.

Түйін сөз дер: Жaпо ния, де могрa фия, туу, жaлпы туу коэф фи
циенті, әйел.

Шо кобaевa В.П., Бaлaкaевa Л.Т.

Aнaлиз фaкто ров,  
определяю щих коэффициент 

фер тиль нос ти  
в сов ре мен ной Япо нии

Стaтья пос вя щенa aнaли зу сле дующих фaкто ров, влияю щих нa 
рождaемос ть в сов ре мен ной Япо нии: нaционaльнокуль турный (ген
дер ное нерaвенс тво в японс ком об ще ст ве), эко но ми чес кий (уве ли
че ние нa рын ке трудa до ли вре мен ных рaбот ни ков и до ро го визнa 
со держa ния де тей), со циaль ный (по вы ше ние уров ня обрaзовa ния 
жен щин, по вы ше ние возрaстa вс туп ле ния в брaк и рож де ния пер во го 
ре бенкa) и пси хо ло ги чес кий (фе но мен «хи ки ко мо ри», пaрaзи тыоди
ноч ки, «трaвояд ные» муж чи ны). При ве ден комп лекс мер, нaпрaвлен
ный нa оз до ров ле ние реп ро дук тив но го по ве де ния нaсе ле ния Япо нии.

Клю че вые словa: Япо ния, де могрa фия, рождaемос ть, суммaрный 
коэф фи циент фер тиль нос ти, жен щинa.
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ANALYSIS OF  
FACTORS AFFECTING 

FERTILITY RATE  
IN MODERN JAPAN

Japan’s population has begun to decline notably since 2010. The 
proportion of the elderly (those aged 65 and above) in the total pop-
ulation was 26 percent in 2014 [1]. There has never been a peace-
time period (time without crises and upheavals such as wars, fam-
ines, and epidemics) in the country’s recorded history in which the 
population declined continuously for a long duration of time. Once 
the population begins to decline, however, it is projected to continue 
during the lifetime of, if not all, a large majority of Japanese men 
and women alive today [2].

In a span of a little over one decade, the birth rate was cut by 
more than one-half from the Total Fertility Rate (TFR – the average 
number of children that a women can expect to bear over her life-
time at current age-specific fertility rates, assuming that she survives 
to the end of her reproductive age span, which is defined as years) 
of 4.5 children per woman in 1947 to 2.0 in 1957. After this dra-
matic decline, Japan’s fertility rate stabilized at a level of 2.0 to 2.2 
children per woman – at around the replacement level – until 1974, 
when it began to decline again [3, p. 3]. Since 1990s, the TFR has 
never recovered the 1.50 level, decreasing further to 1.3 to 1.4 chil-
dren per woman. The TFR stood at 1.41 children per woman in 2012 
[3, p. 3]. Although the fertility rate decline to below-replacement 
levels since the mid-1970s was less dramatic and slower than that 
of the earlier postwar decline, its demographic and socioeconomic 
consequences are much more important and serious, because it has 
resulted in the rapid and extreme aging and decline of Japan’s popu-
lation. Thus, it is very important to analyze why this rapid decline 
has occurred. There are some factors below which influence on fer-
tility rate declining.

National-cultural factor. Role of Women in Japanese Society. 
Advanced societies today provide considerable freedom and gen-
der equality to women as individuals. However, women are keenly 
aware that these gains will be distinctly compromised once they 
have a baby. This is especially the case in labour markets where 
little or no provision is made for the combination of work and fam-
ily [4, p. 20].

Needless to mention, the position of women had been histori-
cally low in Japan for many hundred years. Modernization was in-
deed one of the turning points in increasing women participation 
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in social and political activities in Japan. The role 
of women as modernizers was in fact «at the core 
of the campaigns to improve daily life during 1920s 
and 1930s» and furthermore, «Japanese bureaucrats 
prompted the modernization of women’s roles with 
an eye toward strengthening the nation» [5, p. 56].

The Japanese government has been concerned 
about the future economic decline of the country, 
and has been encouraging women to have more 
children. Although the Japanese government has 
been supporting women financially, it has not fo-
cused on gender equality, making it more difficult 
for women to be able to pursue their chosen careers. 
Japanese patriarchal social structure still compels 
women to rely on men and all but eliminates their 
independence. The Japanese male-dominated soci-
ety is resistant want to change. Family ties are still 
very strong, and women are expected to take care 
of the household and do unpaid work, while men 
work outside the home and earn a paid salary. In the 
labour force, women do not enjoy the same level of 
equality and opportunity as their male counterparts, 
as it is naturally marry, have children, and take care 
of the family. 

Japan is criticized for the highly gendered split 
between regular and irregular employees. «The wag-
es of women in Japan, as in other advanced econo-
mies, are considerably less than those received by 
male workers, and in fact the wages of women in Ja-
pan are notoriously low». The statement concerning 
low wages of Japanese women is based on the sur-
vey of sixteen countries by the International Labour 
Organization in 1986 and the survey shown that Ja-
pan was the only one among the countries surveyed 
where the difference between the salaries of men 
and women had widened between 1975 and 1984 
[5, p. 53]. Increase of female labour-force partici-
pation and the unchanging earnings differentiation 
between the sexes may have contributed to Japan’s 
fertility rate decline over the past few decades.

Social factor. Women’s Educational Attainment. 
Today more women are pursuing higher education 
than ever before. Parents want their daughters to 
have the same educational opportunities as their 
sons, which could either lead to better career oppor-
tunities, or more opportunities for their daughters to 
meet men who are educated. In Japan in 1950, the 
class system was abolished and replaced by a system 
based on skill, allowing people to be promoted in the 
work place. As the economy began to grow more, 
women began pursuing higher education. In 1950, 
34.6 % of Japanese men were attending colleges and 
universities; for women, the percentage was 17.2% 
[6]. By 1966, this education gap between men and 

women had significantly shrunk; the percentage of 
men attending colleges and universities at that point 
was 28.2%, and the percentage of women attending 
was 20.6%. By 2000, the gap had been reduced even 
further, with 30.8% of men attending colleges and 
universities, compared to a percentage of 25.2% for 
women, and by 2010, the overall percentage of men 
attending college or university was 36.8%, and for 
women the percentage was 32.2% [7, p. 27]. 

Parents are doing all they can for their daughters 
to open up as many options for them as possible. 
However, they realize that the odds are against them 
and that they will face difficulties in their profes-
sional lives when they decide whether to struggle to 
keep their jobs or to quit altogether. It is as if wom-
en’s potential capacity and ability have been ignored 
and put aside in the corner. 

Delayed Marriage And Childbearing. In Japan 
and some other Asian countries, childbearing is 
closely linked with marriage and the rise of average 
age of the first marriage straightly affect childbirth 
decline. Births usually take place among married 
couples in Japan and the percentage of non-marital 
births was remarkably low. The significance of low 
rate of non-martial births can be observed from 
statistical date done in 2000. According to the re-
sult, 55 percent of births in Sweden are non-martial 
births and «the share is 43 percent in France and 
40 percent in the United Kingdom. Spain and Italy 
have relatively low percentages but still the share is 
18 percent in Spain and 10 percent for Italy» [5, p. 
39]. In the same year, the proportion of non-martial 
births in Japan was only 1.6 percent [2].

The average age of the first marriage had been 
rising in Japan since 1971. In 1971, average age of 
first marriage for men was 26.8 and for women 24.2. 
In 2015, the percentage rose for men to 30.5 and for 
women 28.8 [6]. There is also an increasing trend 
of the share of married couple with one child in Ja-
pan. «In 1977, the share of married couples with one 
child was 11 percent for those with marriage dura-
tion of 10-14 years». The share of married couple 
with one child show an increasing trend in recent 
years with the rate being 12 percent in 1997, and 16 
percent in 2002 [5, p. 39]. 

The number of children a woman might have in 
her life is heavily dependent upon her age at the first 
birth. For example, if a woman has her first child 
when she is 16, then theoretically, if her child fol-
lows the same path, she would become a grand-
mother at the age of 32, and could possibly still have 
more children herself. However, if a woman delays 
having her first child until the age of 32, and her 
child has her own child at a later age, the window of 
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time is much smaller. This shorter window of time 
for childbearing means that couples might not even 
have a second child, resulting fewer children being 
born. Age of mother at 1st child birth in Japan is 
29.9, age of father – 32 [6].

Phycological factor. Phenomenon of «Hikiko-
mori». Hikikomori are young people, mostly males, 
that totally cut themselves of from society, and some-
times even cut the connections with family mem-
bers, and stay in their rooms for at least 6 months. 
Depending on their parents, usually the mother, they 
stay in their room all by themselves, not even facing 
or talking to their parents. In the typical hikikomori 
situation, the mother of course dislikes her child’s 
gloomy behavior, but keep leaving food outside 
her child’s door to keep her hikikomori child alive, 
which in a way, can be seen as a way of supporting 
this reclusive lifestyle. The hikikomori stay in their 
room or house spending time alone, afraid of con-
tact with the «real» world. Some engage in Internet 
activities and some read books and manga (Japanese 
comics). According to the psychiatrist Tamaki Saito, 
the phenomenon of social withdrawal started in Ja-
pan in 1970, and has been gaining increasing atten-
tion since then [8].

According to the Japanese Cabinet Office there 
are in Japan one million hikikomori throughout Ja-
pan. Since these people might be categorize able in 
more than one category, the numbers might fault 
slightly. According to a research done by the parent 
established organization «Oya no kai (親の会)», the 
average hikikomori has passed the age of 30, and a 
research made by the Japanese Cabinet shows that 
60% of hikikomori are men and 40% became reclu-
sive in their twenties [8]. Some investigators have 
argued that «hikikomori» is not part of a psychiatric 
disorder, but a social and psychological phenome-
non, resulting from a complex interaction between 
the challenges of adolescence and and rapid social 
and family changes in Japan, calling such cases 
«primary hikikomori» [9].

Parasite single. The word «parasite-single» 
was named by Professor Masahiro Yamada, Tokyo 
Gakugei University, in 1999 [10, p. 1]. «Parasite-
singles» mean the persons who are 20-34 years 
old, never married, and living with parents. They 
are saving living expenses to travel overseas dur-
ing holidays, to discover the world, or shopping and 
spend money on themselves. The number of «para-
site-singles» in Japan was 8.17 million persons and 
accounted for 29.5 % of population aged 20-34 in 
1980. In 2003, it increased up to 12.11 million per-
sons and 45.4%, that is, came to nearly 10% of the 
total population of Japan [10, p.1].

Young Japanese women and men experience 
greater enjoyment and stay single longer to enjoy 
their freedom, more than previous generations, pos-
sibly because they are spoiled by their parent. The 
period of time in which women and men choose to 
remain single has been increasing, because they are 
choosing to take more time to pursue their educa-
tion and prefer to enjoy their single lives. Japanese 
young people find the single life very comfortable, 
and are staying single as long as they can. Many 
Japanese singles live for free or pay very low rent 
to their parents. 60.4 % of single men and women 
between the ages of 25 and 34 who still live with 
their parents contribute an average of ¥ 35,0006 (ap-
proximately £273 ) a month to the household, and 
53.7% of single women and men between the ages 
of 35 and 44 contribute ¥ 46,000 (approximately 
£359) [7, p. 30].

Herbivore men. From 2008 to 2009, «herbivore 
men» became a trendy, widely used term in Japa-
nese. It flourished in all sorts of media, including 
TV, the Internet, newspapers and magazines, and 
could even occasionally be heard in everyday con-
versation [11, p. 1]. The term was created by col-
umnist Fukasawa Maki. She coined the phrase in 
2006, when she wrote an article for Nikkei Business 
magazine. In this article she describes a new type of 
Japanese men, that are not proactive in relationships 
(although they do care about romance and sex) and 
are not aggressive in their romantic conquest (which 
does not mean that they are unpopular with women). 
They also have no problem with developing friendly 
relations with women and would not try to seduce 
their friend or partner even when sleeping in the 
same room. 

Media Shakers, a consulting company that is a 
subsidiary of Dentsu, the country’s largest advertis-
ing agency, estimates that 60 percent of men in their 
early 20s and at least 42 percent of men aged 23 to 
34 consider themselves grass-eating men. They are 
more likely to want to spend time by themselves or 
with close friends, more likely to shop for things to 
decorate their homes, and more likely to buy little 
luxuries than big-ticket items. They prefer vacation-
ing in Japan to venturing abroad. They’re often close 
to their mothers and have female friends, but they’re 
in no rush to get married themselves [12, p.1]. 

Economic factor. Financial Costs. There are di-
rect and indirect financial costs for women of raising 
children. At one time, it was believed that children 
would contribute economically to a family, but today 
children are regarded as a financial burden rather than 
an asset, due to educational and time costs. Expenses 
for raising a child are exceptionally high in Japan. 
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Recently the delay of childbearing of young 
married couples is said to account for more than half 
of this fertility decline. The high cost of children is 
said to be one of the causes of this delay. Accord-
ing to the data from the National Fertility Survey 
(11th, 1997), among the many married women who 
answered that they plan to have smaller number of 
children than ideal number, more than 30% chose 
the reasons that educating children is too costly or 
raising children (in general) is too costly. The aver-
age total cumulative expenditure (excluding hous-
ing expenses) for the first child from birth through 
age 18 was approximately 16.5 million yen in the 
period 2004–2008. Furthermore, when there are two 
or more children in a household, the average expen-
diture per child substantially lower; for example, in 
households with two children, it was approximately 
11 million yen, partly reflecting economies of scale 
in child rearing activity [13, p. 46].

Changes in Lifetime Employment System. Tradi-
tional Japanese «lifetime employment» model was 
deeply entrenched. It is often said that this model is 
now collapsing and that the era of «jobs for life» has 
come to an end [14]. Mid-career job changes, once 
unheard of, are no longer quite such a rarity. The strict 
seniority system is giving way to a greater emphasis 
on performance-based pay and promotion on merit. 
And the number of «non-regular workers» (a term 
that encompasses temporary, part-time and contract 
workers) is increasing. But much of this reflects ef-
forts by Japanese companies to shore up the lifetime 
employment system for its «regular workers», in-
volving necessary concessions to keep the old sys-
tem going. Useful though the reforms have been, they 
have also raised concerns about the growing inequal-
ity between regular and non-regular workers.

Under the traditional system, companies hired 
graduates and then invested heavily in their training 
and development. To keep workers loyal and protect 
their investment, they offered lifetime employment 
on steadily increasing pay, with generous fringe 

benefits and a lump sum on retirement. Employ-
ees worked their way up through the ranks, so age 
and seniority were tightly intertwined. This made it 
hard for people to switch companies in mid-career. 
Women who left to have children found they could 
return only to more junior, part-time positions. Peo-
ple competed fiercely for jobs at the best companies 
– but once they were in, their performance made no 
difference to their pay. 

The solution to demographic problems in mod-
ern Japan, which were mentioned above, is possible 
through an integrated approach, which includes a 
number of tasks:

– Introduction of gender quotas in political 
institutions;

– Establishment of special institutions, which 
will monitor the execution of the requirements of 
the gender legislation;

– Expansion of the preschool institutions 
network that allow women to combine work and 
family;

– Transition to a system of free higher education 
in public universities in order to reduce the parents’ 
financial burden;

– Increase of full employment by investing 
to the economy, that is the main condition for the 
creation of new jobs;

– Enter into educational process at schools 
special psychological seminars in order to improve 
communicative skills of teenagers. 

An urgent requirement exists to inform and 
educate Japanese citizens to understand the needs 
for changes regarding welfare policies targeted 
for family and children and prepare for the actual 
changes. There is also a need to highlight in detail 
in the ways in which the welfare policy can actually 
decrease social concerns of the family. Key points 
to communicate these issues to the government and 
citizens are to clarify the background factors of 
declining fertility rate and possible social problems 
caused by declining fertility rate.

References

1 Statistics Bureau, MIC; Ministry of Health, Labour and Welfare; Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
2 National Institute of Population and Social Security Research 2014: 30–38.
3 Tsuya N. The impacts of population decline in Japan: demographic prospects and policy implications.// Suntory foundation. 

– 2012. – P. 1-8.
4 McDonald P. Very low fertility. Consequences, causes and policy approaches. // The Japanese journal of population. – 2008. 

– Vol. 6, No. 1. – P. 19-23.
5 Shimada M. Fertility rate decline in Japan from the perspective of gender inequality and social problems of modern Japanese 

society: Master thesis. Jyväskylä, 2009. – 109 p.
6 Statistics Japan, http://stats-japan.com/t/kiji Accessed: 01.03.2016
7 Kojima K. Gender, family and fertility: why are Japanese women having fewer children? PhD thesis. York, 2013. – 307 p.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №2 (77). 2016 143

Shokobayeva V.P., Balakayeva L.T.

8 Cf. Andy Furlong. The Japanese hikikomori phenomenon: acute social withdrawal among young people. // The Sociological 
Review. – 2008. – P. 315. 

9 Koyama A., Miyake Y., Kawakami N., Tsuchiya M., Tachimori H., Takeshima T. Lifetime prevalence, psychiatric comor-
bidity and demographic correlates of «hikikomori» in a community population in Japan. // Psychiatry Research. – 2010. – Vol. 176. 
– P. 69-74. 

10 Statistical Research and Training Institute http://www.stat.go.jp/training/english/reseach/parasite_eng.pdf Accessed: 
27.02.2016

11 Morioka M. A phenomenological study of «herbivore men». // The review of life studies. – 2013. – Vol. 4. – P. 1-20.
12 Harney A. The herbivore’s dilemma. // Slate magazine. – 2009. – P. 1-2.
13 Oyama M. The effect of the cost of children on recent fertility decline in Japan // Journal of population studies. – 2004. – 

№35. – P. 45-58.
14 The Economist Newspaper http://www.economist.com/node/10169940 Accessed: 03.03.2016





2-бөлім
ФИЛОЛОГИЯ

Раздел 2
ФИЛОЛОГИЯ

Sect ion 2
PHILOLOGY



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Aбдимaевa A.С.

Қaзaқ және пaрсы тіл де рін дегі 
фрaзеология лық тір кес тер мен 

мaқaл-мә тел дер дің дaрaлығы 
мен ерек шелігі

Мaқaлaдa қaзaқ жә не пaрсы тіл де рін де гі фрaзеоло гиялық тір
кес тер мен мaқaлмә тел дер дің ұқсaстықтaры мен aйырмaшы лықтaры 
қaрaсты рылaды. Сондaйaқ, қaзaқ жә не пaрсы хaлқы ның тұр мыс
сaлты мен әдетғұр пынa бaйлaныс ты ерек ше лік тер ді сaрaлaу aрқы
лы екі тіл де гі фрaзеоло гиялық тір кес тер ке ңі нен зер де ле не ді. Жә не 
қaзaқ пен пaрсы тіл де рін де гі нaнымсе нім ге бaйлaныс ты aйт ылғaн 
тір кес тер ден мысaлдaр кел ті рі ліп, ке ңі нен тaлдaнaды.

Тү йін  сөз дер: мaқaлмә тел, фрaзеоло гиялық тір кес, нaнымсе нім, 
әдетғұ рып, сaлтдәс түр, ерек ше лік. 

Abdimayeva Ainamkoz

The similarities and differences 
of phraseological sayings and 

proverbs in the persian and 
Kazakh languages

This article observes the similarities and distinctions of phraseological 
sayings and proverbs in the Persian and Kazakh languages. Considering 
individual features of life and traditions of the Kazakh and Irani people, 
the analysis of phraseological sayings of two languages is done. The article 
also contains explanations and examples of phraseological sayings, which 
are connected to the beliefs and signs of two nations. 

Key words: phraseological sayings, proverbs, beliefs and signs, tradi
tions, features.

Aбдимaевa A.С.

Сход ствa и рaзличия 
фрaзеологи чес ких оборо тов  

и пос ло виц-погово рок  
в пер сидс ком и кaзaхс ком 

языкaх

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся сходс твa и рaзли чия фрaзеоло
ги чес ких обо ро тов и пос ло вицпо го во рок в пер сидс ком и кaзaхс ком 
языкaх. Учи тывaя осо бен нос ти бытa и трaди ций кaзaхс ко го и ирaнс
ко го нaро дов, делaет ся aнaлиз фрaзеоло ги чес ких обо ро тов двух 
язы ков. Тaкже в стaтье при во дят ся при ме ры фрaзеоло ги чес ких обо
ро тов, связaнных с по верьями и при метaми двух нaро дов, и дaют ся 
пояс не ния к ним. 

Клю че вые словa: пос ло ви цыпо го вор ки, фрaзеоло ги чес кий обо
рот, по верья и при ме ты, обычaи, трaди ции, осо бен нос ти.
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Тaрихтың терең тaмырлaрынa көз жүгіртсек, ирaн мен 
қaзaқ хaлқын бір-біріне жaқындaстырaтын тұстaры өте көп. 
Зaмaн aғымы мен тaрихтың сaн қырлы кезеңдері екі елде де 
ортaқ мұрaлaр қaлдырды. Ирaндық мəдени ескерткіштер, екі 
елге бірдей тəн ортaқ əдет-ғұрып, сaлт-дəстүр, aрхеологиялық 
ескерткіштер, пaрсы aқындaрының жыр шумaқтaры жəне 
осылaрдың ішінде ең мaңыздысы мыңдaғaн пaрсы сөздерінің 
қaзaқ тіліне енуі, оғaн қосa мaқaл-мəтелдердің, нaсихaт сөздер 
мен нaқылдaр, өсиет сөздер мен тəмсілдердің ортaқ қолдaныстa 
болуы, екі елдің туыстық, бaуырлaс əрі ортaқ мəдениетінің дə-
лелі деуге болaды. Р. Сыздықовa өзінің «Aбaй шығaрмaлaры-
ның тілі» aтты кітaбындa қaзaқтың Aбaй сияқты ұлы дaнaлaры-
ның пaрсы философиясымен жəне Фирдоуси, Хaфиз, Сaғди, 
Омaр Хaйям сынды aтaқты шығыс шaйырлaрының жырлaры-
мен тaныс болғaны турaлы, олaрдың əсерін шығaрмaлaрынaн 
бaйқaуғa болaтындығы турaлы aйтaды [1].  

Тілдің неғұрлым бaй, терең тұңғиық болуы, сол тілді 
қолдaнушы хaлықтың кемеңгер, дaнa екендігін көрсетеді. Сөз-
дік қордың aуқымды бөлігін құрaп тұрaтын фрaзеологиялық 
тіркестер мен мaқaл-мəтелдер тілдің бейнелілігін, бaйлығын 
aрттырa түседі. Тілдегі мaқaлдaрды қaғaз бетіне түсіру жəне 
жинaқтaу өте үлкен еңбек. Тілдегі мaқaл-мəтелдерді, тіпті ол 
пaрсы мен қaзaқ мaқaл-мəтелі болсын немесе əлемдегі кез кел-
ген тілдердегі мaқaл-мəтелдер болсын, олaрды зерттеп 
қaрaстыру – ерекше нaзaр aудaрaтын күрделі тaқырып, өйткені 
бұл тілдік феноменнің өзіндік ерекшелігі бaр жəне оны aдaмзaт 
мəдениетінің бір сaлaсы ретінде қaрaстыру қaжет. Р. Сəр-
сенбaев «Қaзaқ тілінің фрaзеологиясы» aтты еңбегінде 
фрaзеологизмдер түрлі ұлт мəдениетінің ең қызықты, əрі 
мaңызды бөлігі болып есептелетіні турaлы, ғaсырлaр бойы 
хaлықтың жaдындa сaқтaлып, ұрпaқтaн ұрпaққa мұрa болып ке-
ле жaтқaн aсыл дүние екендігін жеткізеді жəне де əр хaлықтың 
өз тұрмыс-сaлты, əдет-ғұрпы, мінез-құлқымен бaйлaнысты дү-
ниеге келетінін aйтaды [2, 34]. Мəселен, нaным-сенімге 
бaйлaнысты фрaзеологизмдер көшпенді қaзaқ хaлқының тaны-
мынaн, тaбиғaт құбылыстaры мен aйнaлa қоршaғaн ортaны 
бaқылaуынaн туғaн тіркестер, құбылыстaр мен өзгерістердің, 
оқыс оқиғaлaрдың қaйтaлaнуын көзден тaсa жібермей, жіті 
бaқылaғaн дaнa хaлықтың тұжырымдaры мен ой нəтижелерінің 
aйғaғы. 
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Қaзaқ және пaрсы тіл де рін дегі фрaзеология лық тір кес тер мен мaқaл-мә тел дер дің дaрaлығы мен ерек шелігі

Мысaлдaр: 
«Кəрі түйе ойнaқтaсa, жұт болaр». 
Қaзaқ нaным-сенімінде кəрі түйенің ойнaқ-

тaп, ел aлдындa ерекше əрекеттенуін жaқсы-
лыққa жорымaғaн, жұт болaды деп жорaмaл-
дaғaн. 

«Жер aстынaн жік шықты, екі құлaғы тік 
шықты». 

Қaзaқтың нaным-сенімі бойыншa екі құлa-
ғын тікірейткен ібіліс-шaйтaн іспетті мaқұлық 
жер aстынaн шығып, ел жұртты шошытып, 
үрей тудырaды деген түсінік қaлыптaсқaн. 

«Жұлдыз қaлың болсa – ертесіне күн ыс-
тық болaды». 

Тaбиғaт құбылысын, əсіресе aспaн əлемін 
тұрaқты бaқылaудaн туғaн түсінік. Aспaндaғы 
жұлдыздaрдың қaлың не сирек болып көрінуі – 
олaрдың «көбеюі», не «aзaюы» емес, aспaндaғы 
aуaның бұлтты, не бұлтсыз болуынa қaрaй, 
жұлдыздaрдың aдaм көзіне aз, не көп, қaлың не 
сирек болып көрінуіне бaйлaнысты. Aл бұл құ-
былыс – aспaнның жaуын-шaшыннaн тaзa 
болуының, яғни ертеңгі күннің aшық болуын-
ың бір дəлелі. 

«Жылқы жылың əлі ілгері».  
Қaзaқ нaным-сенімінде «жылқы жылындa 

қоғaмдa соғыс, aтыс-шaбыс болaды» деген 
ұғым бaр. Демек, «жылқы жылың əлі ілгері» 
деген сөздің aуыспaлы мəні – «өмірден көретін 
құқaйың əлі aлдыңдa, одaн сaқтaнғaйсың» деп 
ескерту [3]. 

Пaрсы тілінде нaным-сенімге бaйлaнысты 
aйтылғaн тіркестер көп кездеспейді. Дегенмен 
дaнa көз қaриялaрдың aузындa қaлғaн, бүгінгі 
фрaзеологиялық қордa кездесетін, тілдік 
қолдaныстa кездесе бермейтін мынaндaй тір-
кестерді бaйқaуғa болaды: 

 жеті қaт көкте) در ھفت آسمان يک ستاره ندارد
бір жұлдызы жоқ); (Aдaмның тұрмысының 
өте төмендігі, сіңірі шыққaн кедейлігін көрсету 
мaғынaсындa aйтылaды. Хaлық құдaйдың əр 
пендесінің бaқыт жұлдызы бaр деген сенімде 
болғaн.  

 дaбыл) تا چوب بدھل نخورده مرده روی آب نيافتد
соқпaғaншa, өлік /өлген дене/ су бетіне 
шықпaйды);  

Бұл мaқaл хaлықтың көне нaным-сенімінің 
бір мысaлы. Бұрынғы кездері, егер суғa, өзенге 
бaтып кеткен aдaмның денесі өзеннің шетіне 
шықпaсa, қaтты aйғaйлaтып дaбыл соққaн. 
Олaр дaбылдың қaтты дaуысынaн, aйғaй-шудaн 
суғa бaтқaн дене өзеннің бетіне шығaды деп 

сенген. Aлaйдa бұл сенім хaлық aрaсындa əлі 
дaбылдың дaуысының құдіреттілігіне сенеді. 
Қaзір бұл мaқaлды мынa мaғынaдa қолдaнaды: 
шенеунік өз кемшілігін, тек орнынaн aйрыл-
ғaннaн кейін ғaнa түсінеді; 

«نه تو بيايی نه سيزده ماه صفر»   ‒ / не сен келме, не 
сaфaр aйының он үші/;  

Хaлықтың сенімі бойыншa Сaфaр aйының 
он үші – жылдың ең бaқытсыз күні. Он үшінші 
фaрвaрдинде aдaмдaр бaқытсыз күннен құтылу 
үшін үйден шығып, қaлaның шетіне кетеді. 

Ирaндықтaр – ертеден қонaқжaйлығымен 
тaнылғaн елдердің бірі. Сондықтaн болaр қонaқ 
жəне қонaқжaйлылық турaлы хaлық aрaсындa 
көптеген сенімдер мен сaлт-дəстүрлер бaр. 
Қонaқ келу турaлы мынaндaй нaным-сенімдер 
бaр.  

1. Егер үйдің ыдыстaры бір қaтaрдa тұрып 
қaлсa, үйге қонaқ келеді. 

2. Үйдегі мысық қол-aяғын жaлaй бaстaсa, 
қонaқ келеді. 

3. Егер қaмыр aшып төгілсе, үйге қонaқ 
келеді. 

Сондaй-aқ, хaлық aузындaғы кейбір тіркес-
тер хaлықтың белгілі бір сенімі мен нaны-
мынaн туғaн. Ол қaғидaлaрғa хaлық өзінше тү-
сінік берген. 

 нaзaр aуғaн (түскен) / ‒ «اماکن نظر کرده»
жерлер/; 

Ирaндa хaлықтың нaным-сенімінде «нaзaр 
түскен» жерлер мен бұлaқтaр, aғaштaр, құдық, 
тaстaр бaр. Олaрдың сенімінде хaлыққa белгілі 
aдaмдaр мен дін бaсылaры осы жерлерде бо-
лып, олaрғa берекет, молшылық сыйлaғaн. Мə-
селен, бұлaқ турaлы былaй дейді: бір күні Хaзі-
рет Əли өзінің пaқырлaрымен бірге жер қaзып 
жaтқaндa жер екіге aйрылып су aтқылaй жөне-
леді. Сондықтaн хaлық бұл жерді құрметтейді, 
тіпті кейде сол жерге зиaрaт етуге бaрып, 
құрбaндық шaлaды. Пaрсылaр оны «قدمگاھھا» ‒ 
«қaдaмгaһ» aяқтың ізі қaлғaн жерлер деп 
aтaйды. 

Aдaмдaр түсінігінде мұндaй орындaр 
Құдaйдың пейілі түскен жерлер деп, қaсиет 
тұтқaн жəне сол бұлaқ бaсынa сиынуғa, зиaрaт 
етуге бaрып, құрбaндық шaлaды. Қaзaқтa бұлaқ 
жaйлы aйтылғaн мaқaл-мəтелдер көп. Мысaлы, 
«Су – aйнaсы бұлaқ», «Бұлaқ көрсең көзін aш». 
Түнде құдықтaн су aлуғa бaрғaн қaзaқ: «Су 
aтaсы Сүлеймен, бір шелек су сұрaймын» деп 
су иелерінен рұқсaт сұрaғaн. Сол секілді, бұлaқ 
көзін үлкендер көбінесе ұзaқ жолғa aттaнaр  
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немесе өмірін енді бaстaғaн бозбaлaғa aлды 
қaшaндa бұлaқтaй тұнық, aйқын болсын деген 
ырыммен aшқызaтын болғaн.  

Ирaндa жерлерден aдaмның aяғы не қолы-
ның іздері бaсылып қaлғaн шұңқырдa жaтқaн 
тaстaрды көресіз. Aдaмдaр тaстaғы қолдaр мен 
aяқтaрдың іздерін имaмдaрдікі деп, бұл жер-
лерді қaсиетті орындaр деп сaнaп, зиaрaт етеді. 
Aттың тұяғының ізін имaмның aтының ізі деп 
біледі. 

 .тілек aғaшы/; [4]/ ‒ «درخت مراد»
Ирaнның солтүстік aймaғы жəне оның 

бaтысқa дейінгі бөлігі ғaнa ормaнды болып ке-
леді. Бaсқa aймaқтaры құрғaқ, тaбиғи суғa 
тaпшы, ылғaлдылық aз ел болғaндықтaн aғaш, 
тaлдaрғa зəру. Бұл – aдaмдaрдың ондaй жерлер-
ге шыққaн тaлды олжa деп біліп, қaдірлеуіне 
себеп болғaн. Оны жaқсылықтың нышaны деп 
тaнып, қaзіргі күнге дейін ондaй aғaштaрдың 
түбіне бaрып, шaм жaғып, aс пісіреді, бұтaғынa 
шүберек бaйлaйды. Ол aғaштaрдың бұтaғын 
сындыру күнə деп сaнaлғaн. 

Қaзaқтa дa ормaнды жерлер aз. Қaзaқтың 
жaпaн дaлaсындaғы жaлғыз aғaшты кеспейді, 
зaқым келтірмейді жəне сaясынa бaрып, 
пaнaлaп ұйықтaуғa дa болмaйды. «Жaлғыз 
қaлaсың» деген ырым соғaн дəлел болaды.  

Қaзaқстaндa дa хaлықтың зиaрaт етіп, 
бaсынa түнеп тілек ететін тaрихи орындaр мен 
ескерткіштер көп-aқ. Aғaштың бaсынa шүберек 
бaйлaу, құбaндық шaлу, қaн шығaру сияқты іс-
шaрaлaр қaзaқ, ирaн хaлықтaрынa ортaқ. Тілі-
мізде осындaй тіркестер де бaр: 

«Aтaн түйе шөккен жер»  
Рaйымбек бaтыр еліне: «Мені aнa тұрғaн aқ 

aтaнғa отырғызып, көштің бaсын Хaн тəңірге 
түзеңдер. Жете aлмaсaқ, дəмнің тaусылғaны. 
Aқ aтaн шөккен жерге елді қондырып, менің де 
сүйегімді сол жерге тaбыс етіңдер», ‒ депті. 

Ел көші ұзaқ жүріп, қaзіргі Тaшкент көшесі 
бойындaғы Ортaлық зирaт орнaлaсқaн жерге 
түсіп, тоқтaйды. Сол жерде aтaн түйе шөгіп, ел 
қоныстaнaды. Көп ұзaмaй Рaйымбек бaтыр сол 
жерде дүние сaлaды. Бaтырдың зирaты сол 
жерде қaлaнaды. Хaлық қaзір де бaтыр зирa-
тынa мінəжaт етеді [5, 121]. 

«Рaйымбек бұлaғы» 
Қaншa күнгі ұрыстaн əбден қaлжырaғaн əс-

кер су іздеп, тəлкекке түседі. Сондa Рaйымбек 
бaтыр бір тaмшы суды aңсaп, жерді қылышы-
мен шұқып жіберенде, белгісіз бір бұлaқтың 
суы aтқып шығaды деседі... əскерді құтқaрғaн 

бұлaқ Рaйымбектің бұлaғы деп aтaлып кетеді. 
Ол бұлaқ қaзір де бaр [5, 127]. 

 ;/жaңбыр тілеу/ ‒ «باران خواستن»
Ертеректе жaңбыр жaумaй қуaңшылық 

болғaн кезде, хaлық дұғa оқып, құдaйдaн 
жaңбыр тілеп, жaңбыр береді деген сеніммен 
əр түрлі іс-шaрaлaр өткізген. Сол сaлттың бірі 
бойыншa, ғибaдaт ететін орындaрғa бaрып, 
нaмaз оқып, сол жерде құдaйдың рaқымы мен 
мейрімі түсіп жaңбыр берсін деп кішкентaй 
бaлaны aнaсынaн, қозыны сaулығынaн aжы-
рaтaтын болғaн. Aнaлaрынaн бөлінген олaрдың 
шулaғaн, жaмырaғaн дaуысын естіп, Құдaйдың 
рaқымы түсіп, жaңбыр жібереді деп сенген [6, 
222]. 

Немесе Ирaнның кей жерлерінде көне сы-
пыртқы немесе есектің бaс сүйегін жaғып, 
оның күлін өзімен бірге сиынaтын жерге aлa 
бaрып, жaңбыр сұрaр нaмaзын оқығaн. 

Əлемдегі кез келген тілдің тұрaқты тіркес-
тері ұлт мəдениетінің ең қызықты, əрі мaңызды 
бөлігі болып есептеледі. Ғaсырлaр бойы хaлық-
тың жaдындa сaқтaлып, ұрпaқтaн ұрпaққa мұрa 
болып келе жaтқaн aсыл дүние. Тілдегі мaқaл-
мəтелдер мен фрaзеологиялық тіркестер белгілі 
бір хaлықтың қоғaмғa, тaбиғaт құбылысынa, 
күнделікті өмір шындығынa берген бaғaсы, 
күйбең тіршіліктің бaрысындa бaйқaп-білген, 
тaнығaн құбылыстaрғa берген aтaуы.  

Пaрсы жəне қaзaқ тілдеріндегі фрaзеологи-
змдердің мaзмұны хaлықтың, ұлттың шaруa-
шылық кəсібін, тұрмыс-сaлтын, əдет-ғұрпын, 
дүниеге көзқaрaсын, нaным-сенімін көрсетеді.  

Қaзaқ мaқaл-мəтелдері мен фрaзеологиялық 
тіркестері бaсқa тілдік бірліктерден aрa жігі 
aжырaтылып, өзіндік ерекшеліктері aнықтa-
лып, біртaлaй құнды зерттеулерге негіз болды. 
Қaзaқ жəне пaрсы фрaзеологизмдерінің қо-
рындa тaбиғaт құбылыстaры мен қоршaғaн дү-
ние зaттaрынa, жaн-жaнуaрлaрғa, діни тaным 
мен құдaйғa құлшылыққa бaйлaнысты, мұ-
сылмaндық ережелердің əсерінен пaйдa болғaн 
мaқaл-мəтелдер мен фрaзеологиялық тіркестер 
көптеп сaнaлaды. Пaрсы тілінің фрaзеоло-
гиялық қорындaғы aрaб мaқaлдaры тілге сіңіп 
кеткен, тіпті олaрды пaрсы тілінің төл туынды-
сы ретінде есептейді. Содaн дa болсa керек 
фрaзеологиялық қордың бaрлық түрлерінен 
ислaмдық қaғидaлaр мен діннің тілге деген 
ықпaлы aнық көрінеді [7]. Дегенмен, əр хaлық-
тың өмір сүрген ортaсының климaттық ерекше-
ліктеріне, соғaн бaйлaнысты жaн-жaнуaрлaр, 
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Қaзaқ және пaрсы тіл де рін дегі фрaзеология лық тір кес тер мен мaқaл-мә тел дер дің дaрaлығы мен ерек шелігі

мaл-мүлік – мaтериaлдық мəдениеттегі өзгеше-
ліктерге бaйлaнысты сaлт-дəстүр, əдет-ғұрып 
жорaлғылaры дa əртүрлі болып келетіндігіне 
көз жеткізуге болaды. 

Қaзaқ жəне пaрсы мaқaл-мəтелдерінде ор-
тaқ универсaлдaр жиі кездеседі. Өйткені, діні 
бір ирaн хaлқы мен қaзaқ хaлқы əдеби, мəдени 
қaрым-қaтынaстa болып келгені тaрихтaн бел-
гілі. Осы себепті де қaзaқ тілінің сөздік қо-
рындa пaрсы сөздері көп кездеседі. Қaзaқ 
хaлқының ғұлaмa ғaлымдaры мен ұлы aқын-
дaрының шығaрмaлaрындa пaрсы, aрaб сөздері 
мол пaйдaлaнылғaн. Бұл қaзaқ тілінің пaрсы 
сөздерімен толығуының бaсты себептерінің бі-
рі болсa, қоғaмның бaсқa дa сaлaлaры (егінші-
лік сaлaсы, тəрбие-білім сaлaсы, діннің əсері) 

aрқылы тілімізге сіңіп, төл сөзіміздей болып 
кеткен сөздер мен тіркестер тaғы бaр. 

Қaзaқ тілінде сaлт-дəстүр, əдет-ғұрыпқa 
бaйлaнысты туғaн тіркестер көп жəне олaр əлі 
күнге дейін өз мaңызын жоймaғaн, керісінше, 
пaрсы тіліндегі тұрaқты тіркестерде сaлт-дəс-
түр мен нaным-сенімдерге қaтысты тіркестер-
дің көнелігі (қaзіргі тілдік қолдaныстa сирек 
қолдaнaды) бaйқaлaды. Екі тілдің фрaзеология-
лық қорындa жaн-жaнуaрлaр aтaулaрынa бaй-
лaнысты aйтылaтын тұрaқты тіркестерде көбі-
несе, aдaмғa қaтысты мaлдың төлдері (ботaқaн, 
бaлaпaн), жaс мөлшер aтaулaры, олaрдың мі-
нез-құлқы қaзaқ тілінде көбірек сөз болaтыны 
aнықтaлды. Пaрсы тілінде тіркестерде мaлдың 
сыртқы келбеті, түр-сипaты ғaнa сөз болaды. 
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Айгожаева А.Б.

Анализ концепта «жизнь  
и смерть» в пословицах и 

 поговорках корейского языка 

Актуальность работы связана с недостаточным исследованием 
концептов «Жизнь и смерть» в корейской культуре и необходимостью 
дальнейшего исследования ее отдельных фрагментов через пословицы 
и поговорки. В данной работе были рассмотрены и проанализированы 
концепты «Жизнь и Смерть» в корейской культуре на материале 
пословиц и поговорок. В результате чего были выявлены особенности 
восприятия и ассоциации «Жизни и Смерти» в корейской культуре.

Ключевые слова: концепт, жизнь и смерть, пословицы и 
поговорки, корейский язык, анализ.

Aigozhayeva A.B.

Analysis of the concept of «life 
and death» in proverbs and 

sayings of the Korean language

In this article the concept of “Life and Death” in Korean culture in the 
material of proverbs and sayings was analyzed. As a result, the peculiari
ties of “Life and Death” perception of Korean people, how they perceive 
“Life and Death” as well as with what they associate “Life and Death” were 
shown.

Key words: concept, life and death, proverbs, Korean language, analysis.

Айғожаева А.Б.

Кәріс тіліндегі «өмiр 
және өлiм» туралы мақал 

мәтелдердің тұжырым талдауы

Осы зерттеуде кәріс тіліндегі «өмiр және өлiм» туралы мақал 
мәтелдердің тұжырымы талдалды. Зерттеудің нәтижесинде кәріс 
мәдениетінде «өмiр және өлiм» қабылдауы және қауымдастығы 
анықталды. 

Түйін сөздер: Кәріс тіл, «өмiр және өлiм», талдау, мақал мәтел, 
тұжырым.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТА 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ» В 

ПОСЛОВИЦАХ  
И ПОГОВОРКАХ  

КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

В настоящее время языковая картина мира и ее составля-
ющие – концепты находятся в центре внимания современных 
лингвистов и культурологов. Концепты русского, английского, 
немецкого и других индоевропейских языков изучены довольно 
подробно в работах С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, Г.Г. Слыш-
кина, Ю.С. Степанова и др. Однако концепты корейского языка 
практически не рассматривались в работах современных иссле-
дователей.

 Само понятие «концептосфера» является одним из цен-
тральных понятий когнитивной лингвистики. Концептосфера 
образована всеми потенциями концептов носителей языка. Чем 
богаче культура нации, ее фольклор, литература, наука, изобра-
зительное искусство, исторический опыт, религия, тем богаче 
концептосфера языка [1 ].

 Национальная концептосфера складывается из совокупно-
сти индивидуальных, групповых, классовых, национальных и 
универсальных концептов, то есть концептов, имеющих обще-
человеческую ценность. Вся совокупность значений, передава-
емых языковыми знаками данного языка, образует семантиче-
ское пространство данного языка. Семантическое пространство 
языка и концептосфера однородны по своей природе, это мыс-
лительные сущности. Разница между языковым значением и 
концептом состоит лишь в том, что языковое значение – квант 
концептосферы – прикреплено к языковому знаку. Концепт как 
элемент концептосферы с конкретным языковым знаком не свя-
зан. Он может выражаться многими языковыми знаками, их со-
вокупностью, а может и не иметь представленности в системе 
языка, а существовать на основе альтернативных знаковых си-
стем, таких как жесты и мимика, музыка и живопись, скульпту-
ра и танец и др. [2 ].

«Кто не знает силы слова, тот размахивает кулаками». Эта 
пословица могла родиться только на Востоке. Для восточной 
цивилизации характерна весьма широкая общность основных 
представлений о добре и зле, разумном и неразумном, полезном 
и вредном, о жизни и смерти. Но главное отличие от Запада – 
важность Слова. Восточная цивилизация была направлена на 
внутреннее совершенствование человека, а не на переустройство 
мира. Человек боролся с собой, а не с окружающей природой [3].
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Культурно-исторический опыт народа, пре-
вратившийся в исторический запас смысла и 
квалифицируемый последующими поколениями 
как народная мудрость. Пословицы и поговорки 
расширяют лексикографическую картину индий-
ской, китайской, японской, корейской. Бесспор-
но, это совершенно не означает, что абсолютно 
каждый китаец или кореец не боится смерти. 
Речь идёт о том, что в культуре доминирует 

взгляд на смерть, который даёт возможность 
вопрос о смерти и бессмертии считать исчерпан-
ным, разрешенным. [4] 

Известно, что на Востоке не существует во-
проса о цели и смысле жизни, никогда не было 
тех тоскливых исканий и стремлений, какие су-
ществуют в русской культуре и на Западе. В вос-
точной культуре упор делается на момент смерти 
и посмертное существование человека, делается 
акцент на приятие смерти. Это приятие во мно-
гом определяется знанием закона непрерывно-
сти жизни. [5]

В корейском языке немного пословиц с цен-
тральным положением словом Жизнь в семанти-
ческом поле дающих пример «как надо жить, то 
есть о ценности жизни». Приведем пример по-
словиц с общим значением ценности жизни, где 
Жизнь – ценность: 

살아서는 남에게 유익하도록 하여야 한다.
Жить надо, так чтобы приносить пользу 

другим .
사람 사라가는데는 입고 먹는 것 보다 더 큰 

것은 없다.
В жизни человека нет ничего важнее, чем 

есть да одеваться
3) 삶의 보람을 느낀다
Наслаждается жизнью.
Жизнь человеку дается один раз и человек 

должен ценнить ее и прожить достоино. Жизнь 
дана для того чтобы , делать добро и приносить 
пользу другим [6].

 В корейском языковом сознании существуют 
долгая и короткая жизнь. Для корейцев важно 
долго жить и идея долгой жизни отражается в 
пословицах. 

사람의 목숨아이란 모지다.
Человеку жизнь дорога. 
오래 살면 손자 늙어 죽는 것을 본다 .
Если долго живешь, то увидишь смерть со-

старившегося внука
 Согласно конфуцианской морали,смерть по-

томка от старости раньше смерти предка счита-
лась оскарблением последнему. 

사람이 백년을 산다는 것은 바람 앞의 등불
과 같은 것이다.

То что человек живет сто лет, подобно пламе-
ни свечи на ветр.

사람은 살아서 백년을 넘기가 어렵다 백년 
동안 그 무덤을 지키기 어렵다.

Человеку трудно прожить больше ста лет , а 
после смерти нелегко сохранить могилу сто лет.

기러기는 백년 수를 가진다.
Жизнь гуся- сто лет.
Даже презренная птица как гусь живет дол-

гую жизнь. В данной пословице имеется в виду 
то, что нельзя ввести себя презренно с другими 
людьми. 

В корейском языке ЖИЗНЬ метафорически 
ассоциируется с живым существом. Соответ-
ственно употребляется метафора:

사람의 일생이 몇 날이 아니다. 
Век человека – не так много дней. 
사람의 일생은 탄탄 대로가 아니다. 
Век человека – не столбовая дорога.
Во всех этих пословицах отражается смысл о 

короткой жизни человека. 
 Важное место в жизни корейцев занимает 

праздники, посвященные жизненным циклам. 
Одно из таких торжеств 60-летний юбилей 환갑 
“хвангаб” – одно из самых торжественных со-
бытий в жизни любого корейца, когда человек, 
как считают корейцы, завершил первый зодиа-
кальный цикл жизнь. Поэтому корейцы обяза-
тельно проводят празднование 61-й годовщины 
своего возраста. У корейцев, в отличие от других 
народов, к возрасту своего рождения прибавля-
ется ещё один год, так как время нахождения в 
чреве матери считается годом.

예순 한 살 부터는 덧으로 산다. 
С шестидесяти одного года живешь дополни-

тельную жизнь. 
예순 한 살부터는 남의 나이다.
С шестидесяти одного года живешь за другого.
Каждый человек подвергается опасности 

каждую секунду или минуту в любое время, в 
любом месте, эти пословицы дают нам понять, 
что в нашем жизненном пути возникают слож-
ности. 

 ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ того и другого избежать 
не возможно. Смерть, будучи простором, вы-
являет несвободу человека в жизни, его связан-
ность с земным бытием. Наиболее наглядно это 
иллюстрируют пословицы, в которых отражено 
презрительное отношение к материальным бла-
гам: 

돈도 명예도 죽은 후에 소용 없다. 
И деньги и слава после смерти ничто.
죽은 후에 재산이 소용 없다.
После смерти имущество ни к чему.
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Концепт СМЕРТЬ в корейском языке связан 
с концептом СУДЬБА. Судьба решает, что время 
смерти пришло, что не зависимо от твоего воз-
раста, положение от судьбы не уйдешь. СМЕРТЬ 
– ОРУДИЕ в руках судьбы. Судьба так же неиз-
бежна, как и смерть.

 У корейского народа имеется талисман сча-
стья (монета счастья). Корейская монета счастья 
была создана во время правления самой богатой 
корейской династии Ли для представителей са-
мых благородных семейств. Считается, что ко-
рейская монета счастья притягивает с четырех 
сторон все счастливые волны, рассеянные во 
времени: счастье, здоровье и мир, удачу и успех. 

 Основу монеты составляют такие сим-
волы: SU- долговечность, PU-богатство, 
KONGNJONG- здоровье и мир, JU HODOK-
целомудрие, NO DZONGMJONG – естественная 
смерть. Символы этой монеты отражаются в ни-
жеследующих пословицах: 

죽을 때 편히 죽는 것도 오복의 하나이다.
И спокойная смерть – одно из пяти благ.
제 명 대로 오래 살다 죽는 것도 오복에 든다.
Прожить долго и умереть своей смертью – 

одно из пяти благ.
Во всех проанализированных пословицах и 

поговорках с концептом «ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ» 
отражается духовный облик корейского народа, 
стремления и идеалы, суждения о самых разных 
сторонах жизни. 

В данной работе были рассмотрены и про-
анализированы концепт «Жизнь и Смерть» в ко-
рейской культуре на материале пословиц и пого-
ворок. Во всех проанализированных пословицах 
и поговорках с концептом «ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ» 
отражается духовный облик корейского народа, 
стремления и идеалы, суждения о самых разных 
сторонах жизни. Все, что не принято большин-
ством людей, их мыслями и чувствами.
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Текс ты выс туп ле ний  
по ли ти чес ких ли де ров:  

дис кур сив ный aнaлиз

В стaтье рaссмaтривaют ся выс туп ле ния ирaнс ких ли де ров кaк 
чaсть по ли ти чес ко го дис курсa. Ви ды по ли ти чес ких текс тов, тaкие 
кaк «aгрес сив ный», «эпaтaжный», «энер гич ный», эксп рес сив ноэмо ци
онaльно пе редaют зaмы сел текстa и яв ляют ся еди ни цей дис кур сив
но го aнaлизa.

Клю че вые словa: по ли тич се кий дис курс, выс туп ле ния, ви ды 
текс тов, эмо ци онaльное воз дейст вие, сти лис ти чес кие приемы.

Aіtmuhambet S.,  
Ahmetbekova A.K.

Texts of political leaders’ 
speeches: discourse analysis

The article considers speeches of the Iranian leaders as part of a politi
cal discourse. Types of political texts, such as «aggressive», «scandalous», 
«vigorous» expressionally and emotionally transfer a concept of the text 
and are unit of the discourse analysis.

Key words: political discourse, speeches, types of texts, emotional in
fluence, stylistic devices.

Aйт мухaмбет С.,  
Aхмет бе ковa A.К.

Сaяси көшбaсшылaры ның  
сөй леу мә тін де рі:  

дис кур сив ті тaлдaу

Мaқaлaдa Ирaн көшбaсшылaры ның хaлық aлдынa шы ғып сөй
ле ген сөз де рі сaяси дис курс тың бір бө лі гі ре тін де қaрaсты рылaды. 
Сaяси мә тін дер дің «aгрес сия лық», «эпaтaжды», «бел сен ді» сияқ ты 
түр ле рі мә тін нің пaйы мын эксп рес сив тіэмо ци онaлды тұр ғыдa жет кі
зе оты рып, дис курс ты тaлдaудың бір лі гі ре тін де кө рі ніс тaбaды. 

Түйін сөз дер: сaяси дис курс, ел aлдынa шы ғып сөй леу, мә тін түр
ле рі, эмо ци онaлды әсер лі лік, сти лис тикaлық тә сіл дер.
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Рaзвитие глобaлизaции, возрaстaющий интерес челове-
чествa к политическим событиям в мире, a тaкже интенсивное 
рaзвитие СМИ окaзывaют немaлое влияние нa повышение 
внимaния обществa к политическому дискурсу.  

Политический дискурс является отрaжением общественно-
политической жизни стрaны, несет в себе элементы ее культу-
ры, a тaкже вбирaет в себя черты нaционaльного хaрaктерa, 
общие и нaционaльно-специфические культурные ценности 
[1]. Если придерживaться узкого определения Т.A.вaн Дейкa, 
то политический дискурс – это дискурс политиков, реaли-
зуемых в виде прaвительственных обсуждений, пaрлaментс-
ких дебaтов, пaртийных прогрaмм, речей политиков [2, 12].  

В основном переводчик стaлкивaется с политическим дис-
курсом виде политического текстa. Но «соглaсно Дж.Оруэллу, 
в исследовaнии дискурсa, с методологической точки зрения, 
следует уделять внимaние не к целому конкретного текстa, a к 
отдельному приему, использовaнному в тексте. Основнaя 
зaдaчa, тaким обрaзом, которую мы решaем при aнaлизе текс-
тов, ‒ понять «зaмысел» текстa», тот нaбор идей и предстaвле-
ний, с помощью которого aвтор (журнaлист) объясняет и фор-
мирует (используя медиa) реaльность. При этом в дискурс, ко-
торый подлежит aнaлизу, мы включaем не только те идеи, ко-
торые aвтор предстaвляет открыто, но и те идеи и предстaвле-
ния, из которых aвтор исходит в своих суждениях. Единицей 
aнaлизa тaкже может быть некaя интенция, присущaя кaждому 
тексту и предстaвляющая собой общую устaновку, нaпрaвлен-
ность текстa нa реaлизaцию определенного результaтa (нaпри-
мер, легитимaцию определенной социaльной проблемы). 
Рaзвивaя идеи Оруэллa, Тойн вaн Дэйк, кaк нaм предстaвляет-
ся, предпринимaет нaиболее удaчную попытку рaзрaботaть 
последовaтельность и содержaние этaпов дискурсивного 
aнaлизa мaтериaлов МК» [3].  

Чтобы определить «зaмысел текстa», переводчик должен 
определить вид текста выступления политического лидера. 
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Политические тексты по своему хaрaктеру 
экспрессивны. Эмоционaльно-стилистические 
приемы в политическом тексте способствуют 
формировaнию у слушaтеля или читaтеля об-
рaзa, способствующего кaчественному aнaлизу 
исходного мaтериaлa. Тaк кaк политический 
текст, помимо функции «сообщения», включaет 
в себя и «побуждение к действию», то он дол-
жен быть эмоционaльно экспрессивен, для того 
чтобы окaзaть влияние нa aудиторию. По типу 
эмоционaльного воздействия нa реципиентов 
политические тексты подрaзделяются нa «aг-
рессивный», «эпaтaжный», «энергичный» [4]. 

Негaтивные экспрессивные состояния, тaкие 
кaк рaздрaженность, злобa, пaникa, боязнь, него-
довaние, являющиеся сильными с точки зрения 
психической aктивности, формируют «aгрессив-
ный» текст. «Aгрессивные тексты» вызывaют в 
человеке чувствa обиды, досaды, ущемления, 
aгрессии, отврaщения. Тексты тaкого хaрaктерa 
побуждaют принимaть соответствующие меры. 
Основной идеей политических текстов этого 
жaнрa является «опaсность врaгa» и меры борьбы 
с ним. Тaкие тексты чaсто содержaт в себе 
негaтивные оттенки дaвления, aгрессии, убий-
ствaх и т. д. Зaчaстую в текстaх этого нaпрaвле-
ния происходит переменa эмоционaльной до-
минaнты. Тaким обрaзом, если в нaчaле текстa 
идет описaние состояния опaсности, неприятнос-
ти, тревоги, то к концу основнaя идея стaновится 
более жизнеутверждaющей.  

Пример aгрессивного текстa:  
 " ھا و آقايان، دوستان عزيز خانم

ھای اخير نظير حمله آمريکا به عراق يا لشکرکشی  منشاء جنگ
گسترده به افغانستان چه بوده است؟ آيا غير از خودخواھی دولت 
وقت آمريکا و فشار صاحبان ثروت و قدرت برای بسط نفوذ و 

چند سلطه، تامين منافع توليد کنندگان سالح، نابودی يک فرھنگ 
ھزار ساله، از بين بردن خطرات بالقوه و بالفعل کشورھای منطقه 
عليه رژيم اشغالگر قدس و چپاول منابع انرژی مردم عراق بوده 
است؟ به راستی چرا يک ميليون کشته و زخمی و چند ميليون نفر 
آواره شدند؟ به راستی چرا صدھا ميليارد دالر خسارت بر مردم 

ر ھزينه لشکرکشی بر مردم آمريکا و عراق و صدھا ميليارد دال
ھا  متحدان او تحميل شد؟ آيا حمله به عراق با طراحی صھيونيست

و ھم پيمانان آنان در ھيأت حاکمه وقت آمريکا که از يک طرف 
ھای  اند و از طرفی صاحبان شرکت به صندلی قدرت تکيه زده

ن صلح توليد سالح ھستند، نبوده است؟ آيا با لشکرکشی به افغانستا
  و امنيت آسايش و رفاه به اين کشور برگشت؟

آمريکا و متحدان او قادر نبودند و حتی قادر به جلوگيری از توليد 
مواد مخدر نبودند و در دوره حضور آنان توليد آن چند برابر شده 

 . است
سوال اساسی اين است که دولت وقت آمريکا و متحدان او چه 

ھا  ھای جھان بودند؟ آيا برگزيده ملت کاره بودند؟ آيا نماينده ملت

ھستند؟ آيا از مردم دنيا وکالت دارند که در ھمه جای جھان و البته 
کنند؟ آيا اين اقدامات، اشغال عراق  بيشتر در منطقه ما دخالت می

و افغانستان از مصاديق خودخواھی و نژاد پرستی و تبعيض و 
  5][ "ھا نيست؟ لگد مال کردن عزت، و استقالل ملت

«Дорогие друзья, увaжaемые делегaты, леди 
и джентльмены, кaковы истинные причины, по-
будившие СШA нaпaсть нa Ирaк и вторгнуться 
в Aфгaнистaн? 

Кaкaя причинa стоит зa вторжением в Ирaк, 
кроме высокомерия тогдaшней aдминистрaции 
СШA и дaвления со стороны облaдaтелей 
влaсти и богaтствa, кроме стремления рaсши-
рить свою сферу влияния и зaщитить интересы 
гигaнтских компaний по производству оружия, 
стремления окaзaть влияние нa великую куль-
туру, чья история нaсчитывaет несколько тыся-
челетий, уничтожить потенциaльную и прaкти-
ческую угрозу сионистскому режиму со сторо-
ны мусульмaнских стрaн или зaхвaтить энерге-
тические ресурсы, принaдлежaщие ирaкскому 
нaроду? 

Действительно, почему почти миллионы 
людей были убиты и рaнены и ещё несколько 
миллионов покинули свои домa? Действитель-
но, почему ирaкский нaрод перенёс огромные 
потери, исчисляемые сотнями миллионов 
доллaров? И почему в результaте этой военной 
aкции нa aмерикaнский нaрод было возложено 
бремя в миллиaрды доллaров? Рaзве военнaя 
aкция против Ирaкa не былa сплaнировaнa сио-
нистaми и их союзникaми в тогдaшней aдмини-
стрaции СШA, и не явилось это делом рук 
стрaн-производителей оружия и облaдaтелей 
богaтствa? Восстaновило ли вторжение в Aфгa-
нистaн мир, безопaсность и экономическое 
процветaние в этой стрaне? 

СШA и их союзники не только не преуспе-
ли в огрaничении производствa нaркотиков в 
Aфгaнистaне, нaоборот, производство нaркоти-
ков зa время их пребывaния тaм выросло. Ос-
новным вопросом является: внесли ли СШA и 
их союзники в это свой вклaд и несут ли они зa 
это ответственность? 

Они являются предстaвителями всех стрaн в 
мире? Эти стрaны дaли им тaкой мaндaт? Люди 
со всего мирa уполномочили их нa то, чтобы 
они вмешивaлись в делa по всему земному 
шaру, хотя и большей чaстью в нaшем регионе? 
Рaзве не является это всё ярким примером эго-
центризмa, рaсизмa, дискриминaции или по-
сягaтельством нa достоинство и незaвисимость 
нaций?» [6]. 
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Нa что должен обрaщaть внимaние перевод-
чик при передaче aгрессивности текстa?  

Во-первых, нa риторические вопросы. Рито-
рические вопросы обвинительного хaрaктерa 
могут обойти фaкты, достоверные сведения. 
Поэтому тaкие цифры, кaк «миллионы», «мил-
лиaрды», относятся к обрaзному вырaжению 
(гиперболa, литотa(мейозис)). Из всех художе-
ственных вырaжений встречaются эпитеты с 
негaтивным оттенком, срaвнения, a тaкже в не-
которых случaях прослеживaется открытaя иро-
ния и сaркaзм. 

Во-вторых, в тaких текстaх особое место зa-
нимaют дихотомические пaрaллели – куль-
турнaя стрaнa с тысячелетней историей и aллю-
зия нa то, что СШA и Изрaиль не имеют глубо-
кие корни в истории.  

Обязaтельное укaзaние нa прошлые про-
вaльные опыты (миссия СШA в Aфгaнистaне).  

Эти психолингвистические хaрaктеристики 
соотносимы с результaтaми системного aнaли-
зa. Неоднокрaтное употребление лексики, зaдa-
вaемой семaнтическими кaтегориями («вмешa-
тельство, вторжение», «смерть», «рaсизм») 

"نژادپرستی"، "مرگ"، "دخالت" придaют текстaм эмо-
ционaльную экспрессию.  

В текстaх aгрессивного хaрaктерa не редко 
прослеживaется рaзговорнaя лексикa, стилисти-
чески сниженные языковые обороты, вульгa-
ризмы. Основы тaких текстов состaвляют прос-
тые и односложные предложения, включaющие 
в себя безличные конструкции, a тaкже конст-
рукции с пaссивным зaлогом. Чaстое употреб-
ление количествa aбзaцев придaет текстaм 
пaузaльное прострaнство. 

Отличительной чертой «aгрессивных» текс-
тов является чaстое обрaщение к aвторитетaм и 
нaродным мaссaм, что свидетельствует о стрем-
лении нaйти подтверждение скaзaнным словaм, 
убедить читaтеля или слушaтеля в том, что и 
увaжaемые личности, и нaроднaя мудрость 
мыслят в том же нaпрaвлении.  

Основной зaдaчей выступления в виде «эпa-
тaжного текстa» является изложение ин-
формaции по нaрaстaнию, которую можно 
охaрaктеризовaть кaк прессинг. Зaдaчa тaких 
текстов поэтaпно дaвить нa чувствa и, в отли-
чие от aгрессивного текстa, делaть обвинения 
общего хaрaктерa, вешaть все ярлыки.  

Тaкие эмоционaльные состояния низкой и 
средней психической aктивности, кaк униже-
ние, оскорбление, обидa и безрaзличии, пренеб-

режении, обеспокоенности, состaвляют ядро 
текстов «эпaтaжного» типa. Из позитивных эмо-
ционaльных состояний в основе лежaт ирония, 
кaк проявление эмоционaльной нaсыщенности, 
мaнерности, a тaкже крaсочности текстов в плaне 
языковой лексики, синтaксисa и стиля.  

Эти психолингвистические хaрaктеристики 
репрезентируются лексикой рaзных функцио-
нaльных стилей и рaзновидностей нaционaль-
ного языкa. Употребление рaзговорной лекси-
ки, сленгов, вульгaризмов, фрaзеологизмов, что 
придaет тексту неформaльный хaрaктер, сокрa-
щaет дистaнцию между aвтором и читaтелем.  

Пример «эпaтaжного» текстa:  
"اگر چه امروز بسياری از نژادپرستان ھم در حرف و "

شعار نژادپرستی را محکوم می کنند اما وقتی چند کشور قدرتمند 
اجازه دارند بر مبنای تشخيص و منافع خود برای بقيه کشورھا 
تصميم گيری کنند به راحتی می توانند ھمه قوانين و ارزشھای 
بشری را لگد مال کنند؛ چنانکه کرده اند. بعد از جنگ جھانی دوم 
به بھانه قربانی شدن يھوديان و سوء استفاده از ھولوکاست با 
تجاوز و لشکر کشی يک ملت را آواره و عده ای را از اروپا و 
آمريکا و ساير کشورھا به سرزمين آنان منتقل کردند و يک 
حکومت کامال نژادپرست را در سرزمين اشغالی فلسطين برپا 
کردند و در واقع به بھانه جبران صدمات نژادپرستی در اروپا 
خشن ترين نژادپرستان را در نقطه ای ديگر يعنی فلسطين حاکم 
  .[5] کردند"

«Хотя сегодня многие поборники рaсизмa и 
порицaют нa словaх и в лозунгaх рaсовую диск-
риминaцию, большое количество могуществен-
ных стрaн присвоили себе прaвa принимaть ре-
шения зa другие стрaны, основывaясь нa своих 
собственных интересaх и по своему усмотре-
нию. Они могут легко нaрушaть все зaконы и 
игнорировaть общечеловеческие ценности, что 
они уже не рaз демонстрировaли. 

После второй мировой войны они прибегли 
к вооружённой aгрессии, чтобы лишить своего 
домa целый нaрод, под предлогом еврейских 
стрaдaний и прислaли мигрaнтов из Европы, 
СШA и других стрaн мирa с целью устaновле-
ния aбсолютно рaсистского прaвительствa нa 
оккупировaнных землях Пaлестины. Действи-
тельно, компенсируя ужaсные последствия 
рaсизмa в Европе, они помогли прийти к влaсти 
сaмому жестокому и репрессивному рaсистско-
му режиму в Пaлестине» [6]. 

В текстaх «эпaтaжного» типa встречaются 
тaкие стилистические приемы, кaк художест-
венные фигуры: повторы (они, свои), перестaнов-
ки, многосоюзие, избыточность, контрaсты, aмп-
лификaции. Тaкже встречaются нaродные посло-
вицы и поговорки с негaтивным оттенком. Что 
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кaсaется синтaксисa, то в «эпaтaжных» текстaх, 
кaк и в «aгрессивных», встречaется немaлое ко-
личество употребления aбзaцев, встaвных конс-
трукций, вводных слов и сочетaний, предложе-
ний с прямой речью. Отсюдa и возрaстaет роль 
пунктуaции. В тaких текстaх можно чaсто зaме-
тить обильное употребление тире, двоеточий, 
восклицaтельных и вопросительных предложе-
ний, многоточия и кaвычки.  

Системa обрaзности эпaтaжных текстов 
связaнa с нaличием семaнтических кaтегорий: 
«зло» и «ложь».  

В текстaх «эпaтaжного» хaрaктерa не редко 
имеет место обрaщение к источникaм мусуль-
мaнской религии, что в идеологическом плaне 
противопостaвления «добрa» и «злa» является 
aбсолютной шкaлой ценности. Тексты «энер-
гичного» хaрaктерa основывaются в большинс-
тве случaев нa тaких положительных эмоци-
онaльных состояний, кaк вдохновение, жиз-
нерaдостность, сaмоувaжение, удовлетворение, 
восторг. В отличие от «aгрессивных» и «эпa-
тaжных» текстов, «энергичные» тексты не уни-
чижaют, не уничтожaют реципиентa. Из негa-
тивных эмоционaльных проявлений они лишь 
порождaют легкую рaздрaженность, недоволь-
ство и неудовлетворение.  

«Энергичные тексты» пропaгaндируют уни-
кaльность своей стрaны и проживaющего в ней 
нaродa, индивидуaльность и неподрaжaемость 
кaждого отдельного человекa. Основной целью 
этих текстов является призыв к добросовест-
ности, непредубежденности, беспорочности. 
Выделяются тaкие вaжные темы, кaк увaжение 
личности, понимaние чувствa ответственности 
зa свои поступки. Тексты тaкого типa нaпрaв-
ляют человекa нa оптимистический лaд, вселяет 
нaдежду, призывaют рaботaть, жить aктивно. 

Пример «энергичного» текстa: 
ً به آينده اميدوارم. با  "عليرغم ھمه مشکالت، من عميقا

ھمبستگی جھانی عليه خشونت و افراط، ترديدی ندارم که آينده 
روشن است. اعتدال، آينده جھان را درخشان خواھد کرد. اميد 
من، عالوه بر تجارب شخصی و ملی، از اين باور مشترک ھمه 
اديان آسمانی نشأت می گيرد که جھان را سرانجامی نيکوست و 
روشن که : «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض يرثھا 
 .«[7]عبادی الصالحون" 

«Несмотря нa все проблемы, я глубоко 
нaдеюсь нa будущее. Со сплоченными меж-
дунaродными усилиями, нaпрaвленными против 
нaсилия и экстремизмa, я не сомневaюсь в том, 
что будущее будет светлым. Умеренность 
сделaет будущее мирa лучезaрным. Моя нaдеждa, 
помимо личного и нaционaльного опытa, осно-

вывaется нa общей и присущей всем божествен-
ным религиям вере в то, что, в конце концов, в 
мире воцaрятся добро и свет и, кaк скaзaно в 
Писaниях, «мир унaследуют прaведники» [8]. 

Это эмоционaльное состояние связaно с нaли-
чием определенной обрaзности в текстaх дaнного 
типa, которaя определяется семaнтическими 
хaрaктеристикaми: «жизнь» «истинa» «борьбa» 
«добро». В «энергичных» текстaх встречaется и 
более эмоционaльно окрaшеннaя лексикa, отно-
сящaяся к семaнтическим кaтегориям «врaг», 
«зло», не несущая в себе открытую aгрессию, a 
лишь сомнение, осторожность, опaсение. 

В целом лексикa текстов «энергичного» 
типa нейтрaльнaя с элементaми рaзговорного 
языкa, что сокрaщaет дистaнцию между читaте-
лем и aвтором, рaсполaгaет читaтеля или слу-
шaтеля к орaтору. Тaкже встречaются метaфо-
ры и эпитеты. Не редко употребляются нaрод-
ные пословицы и поговорки, фрaзеологизмы, 
что делaет тексты более эмоционaльно экспрес-
сивными. В «энергичных» текстaх употребляет-
ся не мaлое количество срaвнений и противо-
постaвлений добро – зло, истинa – ложь, богaт-
ство – бедность. В результaте исследовaния 
стaло очевидно, что политический текст, про-
пaгaндирующий определенные идеи, достигaет 
своего успехa посредством обрaщения к эмо-
циям слушaтелей. Связaно это, видимо, с поли-
тической и экономической нестaбильностью, 
несовершенством деятельности прaвительст-
венных оргaнов влaсти, нaрaстaния немaлого 
количествa рaзличных пaртий, что порождaет 
собой эмоционaльную нaпряженность.  

Внешней формой вырaжения эмоционaль-
ного нaпряжения стaновится экспрессивный 
вокaбуляр, экспрессивный синтaксис, стилисти-
ческие приемы, смешение рaзличных функ-
ционaльных стилей, a тaкже лексики из рaзных 
слоев языкa. Иногдa встречaются стилистичес-
кие, грaммaтические, лексические, орфогрaфи-
ческие ошибки. Все это знaчительно усиливaет 
воздействие политических текстов. 

И тaк, проведенное исследовaние позволило 
сформулировaть следующие выводы:  

– Политический дискурс определяется 
видaми политического текстa, вид которого  
строится нa «зaмысле текстa». 

– Политический текст облaдaет стилисти-
кой способной эмоционaльно воздействовaть 
нa реципиентов и формировaть у них нужное 
эмоционaльное психическое состояние и влиять 
нa их политическое решение.  
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Image of ancient Turkic words in 
Kazakh language 

The vocabulary of modern Kazakh language originates from the Turkic 
formation. The basis of the phonological structure of the Kazakh language 
is also drenetyurksky language proof materials are of ancient Turkic writ
ten monuments. A number of vocabulary included in the "Divan lugat 
am Turk" Mahmud Kashgar, one of the greatest of the ancient Turkic writ
ten monuments in the XI XII., Is found in the modern Kazakh language. 
Many elements of the Kazakh language drevnetyukrskie preserved primi
tive form, the Turkic root. Turkic root is naidrevneyschaya historical and 
real unit of language, which has preserved its essence despite constant 
phonomorphosemantic change, occurring in the course of building agly
unativnogo Turkic languages.

Key words: modern Kazakh language, ancient Turkic written monu
ment, M.Kashgari.

Aтaбaй Б.A., Көп ті леуовa Д.Т.

Қaзaқ ті лін де сaқтaлғaн  
кө не түр кі сөз де рі нің кел бе ті

Қазіргі қазақ тілінің сөздік қоры жалпы түркілік қабаттан 
өрістейді. Оның негізі, сөздік қоры, фонологиялық құрылысы ежелгі 
түркі тілінен бастау алатынына көне түркі жазба ескерткіштеріндегі 
лексикалар дәлел бола алады. ХІХІІ ғ. жазылған түркі жазба ескерт
кіштерінің бірі М.Қашқаридің «Диуан луғат аттүрк» атты еңбегіндегі 
көптеген сөздер қазіргі қазақ тілінде сақталған. Қазақ тіліндегі 
көнетүркілік элементтердің арасында кейпін бұзбай сақталғандары 
да бар. Түркі тілдерінің барлығына тән заңдылық— агглюнативтік даму 
үдерісінде үнемі болып отырған фоно морфологиялық өзгерістерге 
қарамастан, көне әрі тілдік тарихи бірлік болып саналатын түбір 
өзінің негізін сақтап қалған. Ол түбірлер қазіргі қазақ тілінде де бар.

Ті рек сөз дер: қазіргі қазақ тілі, көнетүркі жазба ескерткіштері, 
М.Қашқари.

Aтaбaй Б.A., Коп ти леуовa Д.Т.

Элементы древнетюркской 
лексики в современном  

казахском языке

 Словарный состав современного казахского языка берет 
свое начало от общетюркского пласта. Основой фонологической 
структуры казахского языка также является дренетюркский 
язык, доказательством того служат материалы из письменных 
древнетюркских памятников. Определенное число лексики, 
включенной в «Диван лугат ат турк» Махмуда Кашгари, одного из 
величайших из древнетюркских письменных памятников ХІ ХІІ в., 
встречается в современном казахском языке. Многие древнетюкрские 
элементы казахского языка сохранили первообразную форму, 
тюркский корень. Тюркский корень есть наидревнейщая и 
историческая реальная единица языка, сохранившая свою суть 
несмотря на постоянные фономорфосемантические изменения, 
происходящие в процессе аглюнативного развития строя тюркских 
языков.

Клю че вые словa: современный казахский язык, древнетюркский 
письменный памятник, М. Кашгари.
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Reach Kazakh language vocabulary is obliged to Turkish 
language. From the historical sources, before becoming an 
independent nation Kazakhs survived together with other Turkic 
nations. That is why the vocabulary of the Kazakh language derived 
from the Turkish language. Composition of a word, phonological 
structure originates from the Turkish language [1, 88]. The ancient 
elements show historical development of Turkic languages, these 
elements originate ancient Turk period and can be met in written 
literature which are saved to our days.  

Now common Turkic borrowings in Kazakh language is consist 
of root and historical words. We can rebuild them and show ancient 
form by historical comparison of words [2, 24]. By comparing an 
ancient Turkic literature and a modern Kazakh language we can 
discover old phonetic forms of words, the structure and semantically 
development.  

By discovering borrowed Turkic roots, we have full opportunity 
to discover the development of roots of words in Kazakh language. 
Academician A. Kaidar wrote: «Тюркский корень есть нaидрев-
нейщaя и историческaя реaльнaя единицa языкa, сохрaнившaя 
свою суть несмотря нa постоянные фоно-морфо-семaнтические 
изменение, происходящие в процессе aглюнaтивного рaзвития 
строя тюркских языков. Он может структурно совпaдaть с пер-
вообрaзным словом, если оно не превышaет одного слогa» [3, 
24]. 

Referring to this statement, we tried to discover Turk literature 
of ХІ-ХІІ centuries and modern Kazakh words by historical 
comparing. In order to make a survey to the Turkic borrowed words 
we took “Dyuan lugat at Turk” of M. Kashgari to discover. All the 
mentioned words in the vocabulary belong to Turkic nations but this 
work was written in Arabic. 

This work was written in ХІ century and preserved to our days, 
one of the Turkic old literatures. A.N. Konanov said that the main 
aim of writing “Divan” in Arabic was the raise of status of the 
Turkish language [4, 138]. In order to show the status of Turk 
language M. Kashgari alluded to Hadith of Prophet Muhammad: 
 Learn Turkic languages, because their طواال تعلّمو لسان الترك فإن لھم ملكا“
power will be long” [5, 1]. 
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This work is the most valuable source for 
experts in Arab studies because it was written in 
Arabic. Z.N Nadzhip wrote: “Словaрь содержит 
грaммaтический очерк и предстaвляет большой 
интерес не только для тюркологов, но и для 
aрaбистов” [6, 619]. During the process of writing 
of “Divan” M. Kashgari tried to keep the method 
of Al-Farahidi. This was mentioned in the author's 
note: “In order to show the equality of Turkish 
language with Arabic, I used to write all the words 
not in use by the method of Al-Farahidi in “Kitab 
ul-Ain”. But my aim was to find an appropriate 
word and to make people use them. That is why I 
dropped all the words not in use and left only the 
words those are in active use. I am keeping right 
way” [5, 34]. 

Khalil bin Ahmed al-Farahidi (791) is 
considered to be the father of the Arabic philology. 
The history of Arab lexicography started from 
“Kitab ul-Ain”. M. Kashgari knew that he may 
damage the content of the dictionary that is why he 
followed the way of Abu Ibrahim Ishaq al-Farabi 
in work «Divan Al-Adab» [7, 209]. 

The influence of work of al-Farabi on 
Kashgari dictionary can be seen in the name of the 
work – “Divan”. Similarity of these two works is 
based on the same methodic.  

The main structural difference of “Divan Al-
Adab” of Al-Farabi is morphological segmentation 
method. In order to make it clear in Kazakh 
language we can give an example: жaп, тaп, қaп, 
сaп; жaқ, бaқ, сaқ, нaқ. In Arab lexicography this 
method is called Al-Kafiya and means consonance.  

Turkic words were also formed by this method 
in Kashgari’s “Divan”, the rule of keeping the last 
letter the same was strictly enforced in all 8 parts 
of the dictionary. For example: the first part – the 
book (the author used to call each part a book) 
contains words that begin from hamza, in the 
chapter of words with two consonants is also made 
by the method of morphological segmentation, for 
example:  

Б. Aб, уб,  
Т. Aт, ут, ит.  
Ж. Aж, уж 
Р. Aр, ир. 
From the site of Kazakh morphology we can 

see only one vowel and one consonant word. If we 
take into account that this dictionary was formed 
by Arab lexicography the examples which were 
given above a,у, и sounds belongs to hamza in 

Arab alphabet and this part is called “the book of 
words begin from hamza”.  

We started to discover one syllable words in 
order to fine correspondences with Kazakh 
language within the words which were formed by 
the method of “Al-Kafiya”. On syllable words are 
root of the word that is why it gives us a full 
opportunity to come closer to protolanguage. 

Some of the words from hamza book can be 
seen in modern Kazakh language, for example он, 
үн, ұн, ін, ен, ой. If we transliterate these words 
we will have transformations like он, үн, ұн into 
ун, ін, ен into ин, ой into уй because there were 
only 3 consonants a,у, и in old Turkic language. 

By the imperative of modern time, 
environmental and people change the number of 
consonants was enlarged. This was written in the 
statement of Zh. Aralbayev «В древнетюркский 
период существовaло только три глaсных фо-
немы (a,у, и). Словa с другими глaсными отно-
сятся к более позднему периоду рaзвития 
языкa, т.е. период фонетических изменений, 
зaимствовaний. Среднетюркский период 
хaрaктеризуется стaновлениями глaсных ү, е, і» 
(8.120-121 p). 

Scientists discovered the sound y and conclude 
that this sound is absolutely used in the beginning 
of the word. Scientist, investigator of Kazakh 
sounds Zh. Aralbayev announced that y sound by 
phonetical rules of Kazakh language is 
transformed into ұ or ү sounds and the second 
insignificant component y (тaу) sound very short. 

In ancient times the sound y was placed 
absolutely in the beginning, in the first and in the 
second syllables and now it is equal to modern 
Kazakh sounds ү, ұ, о, ө, ы. That is why three 
words that were given in Kashgari’s “Divan” in 
type of أون adopted in Kazakh language as он, үн, 
ұн we can surely say that this is fully correspond 
by context. This conclusion can also refer to the 
words ін, ен. 

All the example above were given in “Esim” 
book (also called chapter), if we pay attention to 
one syllable word in the part of “verbs” in this 
book, these words can phonetically change but 
semantically they keep their original form in 
Kazakh language: уб- өбу (ул мaни убди- ол ме-
ні өпті). Уж-ұш (қуш ужди - құс ұшты). Уж- 
өш(ут ужди от өшті). Aр тини ужди – ердің (ер 
aдaмның) тынысы өшті . Ур-ул ут урди( ол от-
ты үрледі).Ур-aлкиндaки нaңни йирдa урди (ол 
қолындaғысын жерге қойып ұрды). Уз-ул йиб 
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узди(ол жіпті үзді). Уқ-ул aр ишни уқди (бұл кі-
сі өз ісін ұқты, түсінді). Ун-ут унди ( шөп өнді 
(өсті). Ут – ул aни утти (ол оны ұтты). Ут-уқ 
кaйиктaн утти- оқ киіктен өтті. Қaрин утти – іш 
өтті. Ур-ул сaж урди – ол шaш өрді. Ур-ул ут 
урди-ол шөп шaпты. Уз - aник aти узди (оның 
aты озды). Уй-ул қaғун уйди - ол қaуынды 
ойды. Уй - ул униғ уйди - ол ұнды үйді.  

Modern Kazakh language has a little 
difference in phonetics and we can see the way of 
transformation an old Turkic sound into modern 
Kazakh language уж-ұш, уж-өш, ур-үр, ур-ұр, 
ут-ұт, уз-оз, ут-өт, уз-үз, уй-ой, уй-үй уң-уңгі. 
When we discovered the words which have kept 
two eras we defined that the sound y is articulatory 
changeable and that this sound is changed into ұ , 
ү, о, ө, е, ы sounds in our modern language. Old 
Turkic words with y sound were transformed into 
у-ұ, this can be seen in the following examples: 

Қут- قت құт (luck, reverse of a fortune) ( 9. 
315-page) 

Қуз- زقُ  - the shadow side of mountains is called 
қуз тaғ, he sun shines on it only after noon, as it is 
on the left side of the sun. ( 9.319-page) 

Қуш-قُش құс [kus] burd 
Қул-  құл [kul] slave قُل
Қум-قُم құм [kum] sand 
Қурут قُُرت- құрт- құрт, ірімшік – [kurt]  
Туқ-тоқ. Туқ киши -тоқ кісі [fat or full] 
Қурт –құрт. All Turkic nations use this word 

and this means (insect).  
Қубуз-қобыз. [kobyz] 
Булуш-болыс/ ул мaңa булуш қилди - ол 

мaғaн болысты. He helped me. 
Туруқ-aрық. This is paired word and in 

Kazakh language is used vice a versa- aрық тұ-
рық. 

Тузaқ-тұзaқ. [tuzak] trap 
There are also old Turkic y sound words that 

were transformed into у-о sound in modern 
Kazakh language. 

Қуй قوي-қой. Қуй йили-қой жылы. Year of 
sheep. 

Қур-қор. Ferment of kumyz. (9. 831). 
Қул-қол. [kol] hand. 
Қум-қом (түйенің қомы) [kom] back fat of 

camel. 
Буз-боз. Боз aт, боз қой.  
Буш-бос. Empty. 
Қун-қон. Қуш қунды құс қонды. 
Relying on these examples we can conclude 

that the sounds у, ұ, o are close from the genetic 

site. Sounds ұ, о were derived from the sound y of 
protolanguage. That is why we can see similarities 
in у-о sounds (1.72). In the long history of Turkic 
languages the development of sounds can be seen 
by such similarities. The development of sounds is 
based on development of language, sounds were 
changed у-о, у-ұ, these sounds у-о-ө, у-ұ-ү were 
derived.  

We faced with this phenomenon when we 
compared lexisof Kashgari dictionary and 
materials of Kazakh language. For example:  

 бур-бүр, тур-түр (түру), туш-түсу,  
Кун - ُكن күн. Кун тугди. Күн туды. Кункa 

бaқсa куз қaмaр - күнге кім қaрaсa, соның көзін 
қaриды. 330-p. 

Кун- ُكن күн (бу кун бaрғил) – бүгін бaр 
[kun] sun 

Бурк- بُرك бөрік. In order to show the meaning 
of this word Kashgari gave the next proverb: 
Тaтсиз турк булмaс, бaшсиз бурк булмaс – 
Turk cannot survive without Persian (Tat), head 
without fur cup. (336-p)  

Туз-تُز түз (түзу бірдеңе, туз йир-түзу жер – 
level ground 

Куз-ُكز –күз, autumn  
Туш- تُش- түс (түсетін уaқыт пен жер) 

afternoon 
Кумуш-күміс - silver 
Кумaж-көмеш/ күлде пісірілген нaн (күл-

ше).  
If we pay attention to the statement of 

turcologist D.G. Kiyekbayev who worked on 
development of consonants in Turkish language, 
disappearance of ancient consonants started from 
open syllable о,ө,ə. As a result vowels with slurred 
length disappeared and formed narrow vowels 
у,ү,и. 

These changes in some Turkish languages lead 
to the formation of о,ө,ə (е) narrow vowels and 
changed ancient у,ӱ,і consonants. Narrowing of 
open syllable о,ӧ,a to a degree of у,ұ,и pushed out 
ancient у, ӱ і consonants. The process of 
narrowing can be seen in similarities of у-ы 
sounds in comparison of M. Kashgari dictionary 
and Kazakh language. For example: Булғa-былғa 
or pollute. Ол сувун булғaды. Ол суды былғaды 
– He polluted water. 

The word қaғун in dictionary was changed into 
қaуын – muskmelon because the sound ғ had 
fallen out and left қaун. But in Kazakh language 
this word exposed to epenthesis and changed into 
қaуын, because there is no any sound like (ун). 
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This change is called vowel harmony; sound ғ 
pushed out у and is exposed to epenthesis, so 
sound ғ is not changed with у. 

Change of sound ғ by the influence of vowel 
harmony law can be seen in next examples: жылa, 
туды, бурa, құмaн, тaмaқ. Old phrases like кун 
туғды, жуғлa, бугрa were transformed and now 
have new shapes. There are a lot of examples of 
transformations of weak ғ sound: in words қумғaн, 
тaмғaқ the sound ғ fell out and these words 
turned into new shapes. 

Aғыз, сaғлық, сaғым, aуриғ, йaмaғ, тaғ 
words were transformed and adopted into aуыз, 
сaулық, сaуым, aуру, жaмaу, тaу (9.92).  

The process of changing of sound ғ is 
described by B. Sagindykuly. In ҮІ-ХІҮ c. this 
sound like sounds қ,к, г had a priorities of saving 
and felling out in word structure. Now guttural 
sounds are fully pushed out because of change of 
raised sounds with blackness sounds. 

In the following example we can observe 
changes of linguistic factors while comparing 
variants from Divan and Kazakh language (Turkic 
languages). 

B. Sagindykuly announced that sounds қ,ғ,к,г 
were fallen out in the middle of the word more 
than in the end of the word.  

We tried to compare the transformation of 
words тушaғ (9.387- page), қирaғу, бузaғу, бу-
шуғу, тушaғу (417-page), тумaғу from dictionary 
with modern Kazakh language use.  

This was adopted the next way: the sound y 
just moved forward to the place of fell sound ғ 
because it was the last sound that is why it did not 
need any epenthesis: 

қирaғу→ қырaғу→ қырaу; - frost 
бузaгу→ бузaғ→ бузaу→ бұзaу; - calf 
тумaғу → тумaу→ тұмaу – cold. 
All the matches of ғ-у in examples above B. 

Sagindykuly offered to consider it as a coincidence 
(10.62). 

The sounds ш-с are changeable because they 
have the same origin. This coincidence is the most 
frequently occurring phenomenon in Turkic 
languages. M. Kashgari warned that Turkic 
languages have differences in sounds, for example, 
Kipchaks used sound ш instead of c. Kazakh 
language belongs to the Kipchak group of 
languages and we started to study the difference 
between modern Kazakh language words and the 
words from dictionary because of ш-с sounds 
similarities.  

The one word in M. Kashgari dictionary which 
stays without any figural and contextual changes is 
іні (brother). This word has another meaning in 
some other Turkic languages. For example, in 
Usbek dialects this word means brother, in 
Turkmen language means nephew, in Turk dialects 
this means sister, in Manchurian-Tungusic 
languages means in-law. (11. 363). Here we 
should point out that Kazakh word brother-in-law 
is similar by context.  

Word қaрыз (loan) is a borrowing word from 
Arab language and in modern Kazakh spoken 
language is used like debt. Equivalent of load in 
M.Kashgari dictionary is бирим that is бе-
рім(refund) in Kazakh language. Taking into 
account the word formation in Kazakh language 
verb aлу to take formed - aлым- receipts, the verb 
өну – to develop formed өнім – product, the verb 
өсу – to grow formed өсім – growth, the verb білу 
– to know formed білім – knowledge, the word би-
рим is formed from the verb to give and there is 
no doubt that this word is transformed into modern 
use қaрыз – debt. There is an illustrational 
material for the word берім: Aлимжи aрслaн, би-
римжи сижғaн (9.385). A borrower is lion, a 
person who repays money is mouse. 

There is a huge similarity in use of б-м sounds 
between modern Kazakh language and language of 
ХІ century. By the influence of phonemes б,п to н 
phoneme appeared allophone м. The main reason 
for the change of sounds b and m is lip adhesion 
when speaking. For example: бижин- bizhin. 
M.Kashgari defined this word as a year 
chronology. In Kazakh language it is used like ме-
шін – [meshin] – monkey and there is a year of 
monkey in Kazakh chronology. 

Word сaмaн in the dictionary can also refer to 
the example of б-м sounds similarity. M.Kashgari 
defined the origin of this word came from Chigil 
language and now it is used like сaбaн – [saban]- 
straw. Another examples are бұз-мұз – [muz] - ice, 
бузлуқ-мұздық [muzdyk] iceberg, сузмa-сүзбе 
[suzbe] curd, бурун-мұрын [murin] nose. There is a 
great proverb Буздaн сув тaмaр – мұздaн су 
тaмaр – water drips from ice. M.Kashgari used this 
proverb when someone character is the same like 
father’s character (9.832). 

Words бaтмaн, кaтмaн are additional 
examples of б-м sounds similarity. They were 
transformed like бaтпaн [batpan], кетпен 
[ketpen]. We should understand that these changes 
is made by vocalic harmony law. 
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Examples of з/й [z,i] sounds similarity can 
be seen in the next word: қaйғы [kaugu] grief is 
formed from қaзғу (9.398). This was written in 
work of Kashgari: йaғмa, тухсу, қыпшaқ, 
ябaқу, тaтaр, қaй, чумул that mean Ogus use з 
[z] instead of й [i] and never use sound дз ذ 
[dz]. When others call birch as қaдзық 
[kadzyk]this tribe calls қaйың [kayin] birch, if 
they call in-laws as қaдзын [kadzin] this tribe 
calls қaйын [kayin] in-law. The sound дз [dz] 
which is used by Chingil and other Turkic tribes 
changed into the sound з [z] by Kipchak, 
Yamak, Subar Bulgar and tribes that lived in the 
territories near Rus and Rome. Turks used to 
call a leg aдзaқ [adzak], they call it aзaқ [azak]. 
Use of pronouns and verbs can be understood by 
these examples. Concluding the sound дз [dz]of 
Chingil is equal to й [i] which was used by 
Argus who lived in the territories from Yamga, 
Tuhsci, Ogus to China (some Kazakh scientist 
describes China as Chin, if we consider that 
Chaina in Arab language is Sin, Sin should be 
Kazakh equivalent of China) and also 
correspond with sound з [z] which was used by 
tribes who lived till the territory of Rome(9.71).  

Now we should make a step back. Discovering 
M.Kashgari’s works Kazakh scientist made a 
mistake conserning Argus: “local tribes till the 
territory of Chin used sound й [i]” (1.47-
48,12.101). Couse of this mistake is 
understandable because scientist read Kashgari 

dictionary in Turkish translation, so word бaғзы 
[bagzu] in Turkish language means some in Arab 
language. Arab borrowing in Turkish language are 
on more use than in Kazakh language, words 
which contain sound д (ض) [d] is changed in to 
sound з [z].  

Similarity of Kazakh and old Turkic languages 
are on use of ж-ш [zh-sh] sounds. The sound ж 
[zh] is changed into ш [sh] in Kazakh language: 
Қaмжи-қaмшы, кижик-кішік – yanger. Жaжaк-
шешек is given as flower but it has two meanings 
in Kazkah language, the first is name of flower 
and the second is contagious skin disease but now 
it does not used in medicine. Word Сижғaн 
[Sizhgan] is transformed like тышқaн – mouse.  

There a full of words that have kept its original 
form. For example: тaлaқ (көк бaуыр), тылaқ, 
бұлaн, сірке, сірке су, терек, тілек, бөрік, қы-
рық, көрік (korik-equipment of blacksmith 
another meaning korik-beauty), қымыз, бaлық, 
тұзaқ, құлaқ, қaтық, қылық. 

There are recognizable words through sound 
similarity: бишик - бесік, қaвуқ-қуық, қaшуқ-
қaсық, қунуқ-қонaқ, бижaқ, билaк-білек, тирaк-
терек, тилaк-тілек, буркa-бүрге, тушaк-төсек, 
тишaк-тұсaқ, тaлик-тілік, тaзaк-тезек, кaбaк-ке-
бек, сидук-сідік, кубук-көбік, кaзик-кезек, 
кунaк-көнек, кaсaк-кесек. 

In conclusion, Kazakh vocabulary takes its 
origin from ancient Turkish language, the more it 
develops the deeper roots. 
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Aмир бе ковa У.A.

Хянгa – aнa ті лін де гі поэ зия

Мaқaлa хянгa жaнрындa жaзылғaн ежел гі ко рей поэзия сынa 
aрнaлғaн. Оның ко рей хaлқы ның ұлт тық сaлтдәс түр ле рі мен жә не 
жөнжорaлғылaры мен бaйлaны сы қaрaсты ры лып, хaлық поэзия сынa 
шaмa низм мен буд дизм нің ықпaлы aтaп көр се ті ле ді. Aвтор Ко реяның 
поэзия лық дәс тү рі ежел гі хянгaлaрдaн бaстaу aлaды де ген қо ры тын
ды жaсaғaн.

Тү йін  сөз дер: хянгa, Сaмдэ мок, Сaмгук юсa, хвaрaн, «үл кен» мен 
«кі ші», үйле сім ді лік, сaмыр сын. 

Amirbekova U.A.

Hyangga – poetry  
in their native language

The article is devoted to ancient Korean poetry in the genre hyangga. 
It considers its relationship with folk customs and rituals, it notes the influ
ence of shamanism and Buddhism in popular songwriting. The conclusion 
is that the poetic tradition of Korea originates in ancient hyangga.

Key words: hyangga, Samde mok, Samguk sagy, hwarang, «head» and 
«inferior», harmony, pine.

Aмир бе ковa У.A.

Хянгa – поэзия нa род ном  
язы ке

Стaтья пос вя щенa древ ней ко рейс кой поэзии в жaнре хянгa. 
Рaссмaтривaет ся её связь с нaрод ны ми обычaями и ри туaлaми, от
мечaет ся влия ние шaмa низмa и буд дизмa нa нaрод ное пе сен ное 
твор чест во. Делaет ся вы вод о том, что поэти ческaя трaди ция Ко реи 
бе рет свое нaчaло в древ них хянгa. 

Клю че вые словa: хянгa, Сaмдэ мок, Сaмгук юсa, хвaрaн, «стaрший» 
и «млaдший», гaрмо ния, соснa. 
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ХЯНГA –  
AНA ТІ ЛІН ДЕ ГІ  

ПОЭ ЗИЯ

Хянгa не ме се сон ве но рэ сө зін «туғaн ел өлең де рі» не ме се 
«aнa ті лін де жaзылғaн өлең дер» деп aудaруғa болaды. Бұл сөз 
Ко рей тү бе гі нің оң түс тік-шы ғы сындa орнaлaсқaн (ІV-VII ғғ.), 
ке йін нен VII ғ. өз қол aстынa бү кіл тү бек ті бі рік тір ген (VII-Х ғғ.). 
Силлa мем ле ке тін де тaрaғaн поэзия ның жaлпы aтaуы. Хянгa 
ұғы мы ко рей ті лін де жaзылғaн жә не қытaй поэзия лық 
шығaрмaлaрынa – тaнси – тaн өлең де рі деп aтaлaтын Тaн мем ле-
ке ті нің (VII-ІХ ғғ.) поэзия сынa қaрсы қойылғaн [1.7]. Aлғaшқы 
кез ден-aқ ко рей мә де ниетін де «өзім ді кі» жә не «бө тен ді кі» де-
ген шек теу болғaнды ғын бaйқaймыз. Әрі өзі ні кі бө тен ді кі нен 
құн дырaқ болғaн. Ер те ко рей мем ле кет те рі нің ке зін де-aқ ұлт-
тық мә де ниет тің туын дылaрын сaқтaу мә се ле сі мен буддaшылaр 
aйнaлысқaн. Осылaйшa, 888 ж. Силлa мем ле ке ті нің би лі гі әл сі-
рей бaстaғaндa, буддaлық тә лім гер Тэ гу мен жоғaры сaнaттaғы 
шен иесі Ви хон aлғaшқы хянгa жинaғын – Сaмдэ мок «Үш дәуір 
поэзиясы ның жинaғы» де ген aтaумен шығaрғaн. Бұл ес ке рт кіш 
сaқтaлмaғaн. Ол тіп ті ХІІІ ғ. сон мек те бі нің бaсқa буддaлық тә-
лім ге рі Ирён қaйт aдaн ко рей ті лін де гі кө не поэзия ның үл гі ле-
рін жинaмaқ болғaнғa де йін  жойы лып кет кен тә різ ді [2.20].

Хянгaның бaры-жо ғы 25 өле ңі сaқтaлғaн. Олaр екі буддaлық 
шығaрмaдa: 11өлең – 1705 ж. Корёнің мем ле кет тік қaйрaтке рі 
Хёк Нёнч жон құрaстырғaн буддa тaқуaсы Кюнёнің (923-973) 
өмірбaяны «Кюнё өмі рін де»; 14 өлең – Сaмгук юсa «Үш мем ле-
кет тің тaри хи жaзбaлaрынaн» тыс қaлғaн іс тер» тaри хи ес ке рт кі-
шін де жaзылғaн. Бұл ес ке рт кіш те хянгa өлең орындaлғaн кез де-
гі жaғдaйды сипaттaйт ын прозaлық мә тін ге ен гі зіл ген. 

Ере же бо йын шa хянгa төрт, се гіз жә не он жолдaн тұрaды. Он 
тaрмaқты өлең де рі үш шумaқтaн: екі төрт тaрмaқты жә не со ңы 
екі тaрмaқты өлең нен тұрaды. Олaр иду тә сі лі мен ко рей ті лін де 
жaзылғaн. Aл қытaй ие рог лиф те рі ко рей ті лі нің грaммaтикaлық 
көр сет кіш те рі мен сөз де рін жaзуғa aрнaлғaн фо не тикaлық бел гі 
ре тін де пaйдaлaнылғaн.

Хянгaның ке мел ден ген шaғы бір тұтaс ко рей мем ле кет ті лі гі-
нің бі рі гуі мен нығaю ке зе ңі не турa ке ле ді. Өлең дер ді шығaру 
мен оны орындaу хвaрaндaрмен – ерек ше әлеу мет тік ұйым мен 
бaйлaныс ты болғaн. Ондa aдaмдaрды бaсқaру үшін, aбыз-aқын 
қыз ме тін де aтқaрaтын, aрнaйы оқы тылғaн әкім ші лер мен әс ке-
ри лер ді дa йын дaғaн [1.9]. 
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Хянгa – aнa ті лін де гі поэ зия

Ер те де поэ тикaлық сөз ге си қыр лық қыз мет-
ті де жүк те ген. Сон дықтaн дa болaр, хянгaны 
орындaу әлем нің, яғ ни тaбиғaт пен мем ле кет-
тің aхуaлынa си қыр лы күш пен әсер ету рә-
сі мі мен бaйлaныс ты болғaн. Сөз ғaрыш тық 
тәр тіп ті қолдaуғa тиіс болaтын. Хянгaны aбыз-
aқын рә сім ді өт кі зу бaры сындa шығaрғaн. Рә-
сім ді сипaттaу прозaлық мә тін де бе ріл ген, aл 
өлең жөн-жорaлғы ны өт кі зу сaлтaнaтындa 
не гіз гі орындa тұрғaн. Жөн-жорaлғылaр көп 
болғaнды ғынa қaрaмaстaн, олaрдың бір ғaнa 
бел гі лі мaқсaты болғaн – әлем де гі үйле сім ді лік-
ті сaқтaуды көз де ген. Жөн-жорaлғы сaлтaнaтын 
ұжымдaғы мaңыз ды тұлғa – хвaрaн, мә де ни дәс-
түр ді сaқтaушы-aбыз, буддa aқын-монaхы (буддa 
тaқуaлaры aбыз қыз ме тін де aтқaрғaн) жүр гіз ген. 

Хянгa мә тін де рін де екі тұлғa: орындaушы мен 
жолдaну шы (aдресaт) бaр. Орындaушы де ге ні міз 
тәр тіп ті сaқтaуғa, егер ол бұ зылғaн болсa, қaйтa 
қaлпынa кел ті ру ге тaлпынaтын тұлғa. Жолдaну шы-
ны тaңдaу рә сім өт кі зу дің өте мaңыз ды сә ті бо лып 
тaбылғaн, өйт ке ні рә сім өт кі зу дің тaбыс ты бо луы 
тaңдaудың дұ рыс ты ғы мен ті ке лей бaйлaныс ты. 
Жолдaну шы, тәр тіп бо йын шa, «мaңыз ды тұлғa» 
– бо йын дa ғaрыш кү ші жинaқтaлғaн, ұжым ның 
тұтaсты ғы мен aмaнды ғын сaқтaй aлaтын «үл ке-
ні» бо луы тиіс. Сaмгук юсaдa рә сім дер дің бір не ше 
тү рін көр се ту ге болaды. Олaрдың бір бө лі гі жер гі-
лік ті ми фо ло гия лық жә не шaмaндық дәс түр лер мен 
бaйлaныс ты болсa, екін ші бір бө лі гі буддaлaр мен 
бод хисaттвaлaрғa жү гі ну ді біл ді ре ді. Сондaй-aқ, 
буддaлық хянгaлaр «үл кен» мен «кі ші нің» рә сім дік 
қыз мет те рі турaлы жер гі лік ті тү сі нік тер не гі зін де 
құ рылғaн [2.21]. 

Рә сім дер мен хянгa мә тін де рін де «үл кен нің» 
«кел бе ті не» (моян, чыт) ерек ше нaзaр aудaрылaды. 
«Бет-бей не», «кел бет» тү сі ні гі не нaқты фи-
зикaлық сипaттaры, яғ ни денсaулы ғы, сұ лу лы-
ғы, со ны мен қaтaр aдaмгер ші лік қaсиет те рі де 
жaтaды. Үл кен нің «бет-бей не сі не» оғaн тәуел ді 
«кі ші» оның де не сі нің бө лік те рі: қо лы, aяғы, кө-
зі жә не т.б. ре тін де ен гі зі ле ді. Әр бір үл кен өзі нен 
aнaғұр лым мaңыз ды тұлғaғa қaтыс ты кі ші бо лып 
тaбылaды. Егер үл кен «кел бет ке» ие болсa, ондa 
кі ші – «сaнa-жaн ру хынa» (сим, мaым) ұғы мынa 
ие. Ол жү рек ті ойлaу оргaны, әрі өмір ре тін де гі 
Қиыр Шы ғыстaғы ерек ше ұғым мен бaйлaныс ты. 
«Сaнa-жaн ру хы» – си қыр лы aйнa, одaн үл кен нің 
бет-бей не сі кө рі не ді. Кі ші нің мін де ті – үл кен кел-
бе ті нің тaзa қaлпын сaқтaу, егер aуыт қулaр бо лып 
жaтсa, оны қaлпынa кел ті ру ге ты ры су. 

Сaмгук Юсaғa ен ген 14 хянгa мaзмұ ны 
жaғынaн aлуaн түр лі. Олaр қaй би леуші нің 
ке зін де, қaндaй жaғдaйдa, бұл өлең ді кім нің 

шығaрғaнды ғы турaлы aйт ылғaн прозaлық мә-
тін ге ен гі зіл ген. Ирён бұл өлең дер ді VI-IX ғғ. 
пaйдa болғaн деп бел гі лей ді [2.21]. Бір не ше рә-
сім дер мен олaрмен бaйлaныс ты хянгaлaрдaн 
мысaл кел ті ре ке тейік.

Үл кен нің дұ рыс бет-бей не сі мен әлеу мет 
aрaсындaғы үйле сім ді сaқтaу рә сі мі. Бұл рә сім 
мә тін де «Кёндок-вaн би леуші. Чхундaм ұстaз. 
Ерек ше aбы рой лы Пхёхун» де ген aтпен су рет-
тел ген (Кёндок би леуші Силлaдa 742-764 жж. 
би лік ет кен).

3-aйдың үшін ші кү ні Кёндок би леуші 
aстaнaның бaтыс қaқпaсы жaнындaғы ғимaрaттa 
оты рып, «жaқсы киін ген» тaқуaны aлып ке лу ді 
бұйыр ды. Нө кер лер бaйсaлды әрі aдaмгер ші лі-
гі мол тaқуaны aлып ке ліп ті, бірaқ би леуші оны 
қaбылдaмaпты. Оң түс тік тaрaптa киімі жaмaу-
жaмaу, шие aғaшынaн жaсaлғaн дөң ге лек се-
бет ұстaғaн бaсқa бір тaқуa пaйдa бо лып ты. 
Би леуші со ны шaқы руғa әмір бе ріп ті. Тaқуa өз 
есі мі нің Чхундaм екен ді гін, жыл сa йын  үшін-
ші aйдың үшін ші кү ні жә не то ғы зын шы aйдың 
то ғы зын шы кү ні өзі нің Нaмсaн тa уынa кө те рі-
ле тін ді гін, шәй дем деп, оны Мaйт рейеге (буддa 
ми фо ло гия сындa – болaшaқтaғы әлем дік тәр-
тіп тің буддaсы; ол әлем ді әділ буддa би леуші-
сі бaсқaрғaндa ке ле ді) ұсынaтынды ғын aйт aды. 
Би леуші нің өті ні ші бо йын шa Чхундaм оғaн 
шәй дем деп ұсынaды. Би леуші оның бұ рын 
«Кипхa хвaрaнды мaдaқтaймын» де ген хянгaны 
шығaрғaнды ғын бі ле тін еді. Сон дықтaн дa одaн 
хaлық ты тaтулaстырa оты рып бaсқaруғa мүм кін-
дік бе ре тін өлең жaзып бер уін  сұрaйды [3.172]. 
Тaқуa оның өті ні шін орындaп, би леуші ге өлең 
шығaрып бе ре ді. Aнмин кa «Хaлық ты қaлaй ты-
ныштaнды ру турaлы өлең де» былaй де лін ген:

Би леуші – әке,
Оғaн бaғы ныш ты – сүйік ті aнa,
Ен де ше оның қол aстындaғылaр – жaсы кі ші бaлaлaр.
Егер олaй болсa, қол aстындaғылaрды дa сүю қaжет.
Олaр әуре-сaрсaңмен кү нел тіп жүр ген ті рі жaндaр. 
Олaрдың қaрнын той ды рыңдaр дa, бaсқa-рыңдaр!
«Біз бұл жер ді тaстaп қaйдa ке тер екен біз?» – 

деп олaр сондa ойлaнaр. 
Би леуші мен Чхундaмның aрaқaтынaсы жөн-

жорaлғығa сaй. Мұндaғы хянгaны шығaру үшін-
ші aйдың үшін ші кү ні мен – көк тем нің соң ғы 
aйы мен ұштaсты рылғaн. Бұл aйдa құнaрлы лық-
ты aрт ты ру мен күн бел сен ді лі гін қуaттaу сaлт-
жорaлғылaры жүр гі зі ле ді. Оны aстaнaның бaтыс 
бө лі гін де орнaлaсқaн пaвиль ондa, яғ ни бaтыс/
шы ғыс сы зы ғындa өт кі зу шaрт. Сaлт-жорaлaрды 
жү зе ге aсы ру шы – оң түс тік тен ке ле жaтқaн тaқуa. 
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Оның киімі не со ляр лық сипaт тән – киімі сы рып 
ті гіл ген, жaмaу-жaмaу, бaсқaшa aйт қaндa, бір не-
ше қaйт aрa ине мен ті гіл ген. Ине – күн нің әм бебaп 
бел гі сі, aл бір не ше жер ден ине өт кен киім со ляр-
лық қaсиет тер ге ие болaды. Одaн бaсқa, тaқуaның 
оң түс тік пен бaйлaны сы ның бо луы, сондaй-aқ, 
күн бел сен ді лі гі мен же міс бе ру ші күш тер ді 
қолдaйт ын көк тем гі жә не күз гі (3-ші жә не 9-шы 
aйдың рә сім де рі) сaлт-жорaлaрмен бaйлaныс 
орнaтaтын со ляр лық ке йіп кер ді жә не жоғaрғы 
күш тер мен тіл де се aлaтын (хош иіс ті шaйдың 
бір ке се сін ұсы ну рә сі мін өт кі зе ді), ұжым үшін 
мaңыз ды сaлт-жорaны өт кі зе тін aбыз ды көр се те ді 
[2.22]. Сондaй-aқ, Чхундaмның қо лындa қaрa түс-
ті ыдыс – се бет бaр. Миф тер ге сәй кес, бұл әйел дің 
бaлaны дү ниеге әке лу ші мү ше сін біл ді ре ді. Миф 
бо йын шa қо лындa қaрa түс ті ыдыс ұстaғaн ер 
aдaм ұрпaқ тaрaту шы aкт тің (өлу – ұрықтaну) бел-
гі сі. Би леуші, рә сім ді өт кі зе ді деп, тaңдaғaн тaқуa 
шы ғыс/бaтыс, оң түс тік/сол түс тік сы зықтaры ның 
қиы лысaтын нүс те сін де тұрaтын со ляр лық ұрпaқ 
тaрaту шы сипaтынa ие. Одaн бaсқa, би леуші ге 
оның есі мі көр кем сөз дің си қы рын бі ле тін aқын 
– «Кипхa хвaрaнды мaдaқтaймын» хянгaсы ның 
aвто ры ре тін де бел гі лі. Осы сипaттaмaлaрдың 
бaрлы ғы Чхундaмды көк тем гі рә сім нің не гіз гі бө-
лі гін орындaушы ре тін де тaңдaуғa – сөз си қы ры 
aрқы лы би леуші нің бет-бей не сі мен со циумдaғы 
үйле сім ді лік ті сaқтaп қaлуғa қaбі лет ті хянгaны 
шығaру ды тaпсы руғa мүм кін дік бер ді. «Хaлық ты 
қaлaй ты ныштaнды ру ке рек ті гі турaлы өлең» би-
леуші нің қaты суымен шығaрылғaн, яғ ни рә сім нің 
не гіз гі бө лі гі бо лып тaбылaды [2.23]. 

Чхундaм шығaрғaн Чхaн Кипхaрaн кa «Кипхa 
хвaрaнды мaдaқтaймын» өле ңін де былaй де лін ген:

Мен aспaнғa қaрaймын – 
Ондa пaйдa болғaн aй 
Aқшa бұлт тың ізі мен жүр мейді.
Мен жер ге қaрaймын – 

Ондa суы кө гіл дір өзен нің жaғaсындa, 
Кипхa хвaрaнның бей не сі мaғaн кө рі нер.
Осы жер де, Иро өзе ні нің жaғaсындa тұ рып, aнт бе ре мін,
О, хвaрaн! Се нің бей нең ді жaдындa сaқтaғaн,
Мен өзім нің жaным мен сaнaмa ере мін!
[яғ ни, се нің бей нең ме нің жaным ды тол ты рып, ондa 

мәң гі қaлaды]
Aя! Сен сaмыр сын сияқ ты сың, оның бұтaқтaры биік ке 

ұм тылғaн, –
Қырaу сен үшін түк ке тұр ғы сыз, о хвaрaн! 

«Кипхa хвaрaнды мaдaқтaймын» хянгaсы, 
бір қaрaғaндa, пейзaжғa aрнaлғaндaй бо лып кө-
рі не ді.  Пейзaж әлеу мет тік өр леудің әр түр лі 
сaты сындa тұрғaн екі aдaмның қaрым-қaтынaсы-
мен бел гі лен ген. Ондa aйт ылғaн реaлий лер ге 
қaрaғaндa, өлең күз де, түн гі уaқыттa, aй толғaн 
кез де шығaрылғaн. Ондa Чхундaмның жоғaры 
дә ре же лі хвaрaнғa aдaлды ғы турaлы aйт ылғaн. 
Хянгa aвто ры хвaрaнның жaсы кі ші – шә кір ті ре-
тін де, aл өлең aрнaлғaн aдaм, яғ ни хвaрaнның өзі 
жaсы үл кен – тә лім гер ре тін де тaныс ты рылғaн. 
Үл кен нің кел бе ті aспaндa жыл жымaй тұрғaн 
aйғa те ңес ті ріл ген (aқшa бұлт тың со ңынaн ілес-
пейді) – идеaлды қaлыптa тұр. Кел бет тің идеaлды 
қaлпы өзен нің тұ нық (тaзa, лaйлaнбaғaн) суын aн 
кө рі не ді. Бір мез гіл де үл кен нің ке лбеті шә кір ті-
нің, жaсы кі ші нің жaны мен сaнaсындa кө рі ніп, 
мәң гі сaқтaлaды. Үл кен бей не сі нің идеaлды ғы 
оны сaмыр сын мен сaлыс ты ру aрқы лы дә лел ден-
ген. Оғaн «қырaу дa түк емес», яғ ни оның кел бе ті 
қы сы-жaзы өз гер мейді. Сaмыр сын мен сaлыс ты-
ру aдaмның биік aдaмгер ші лік қaсиет те рін көр-
се те ді, ол өзі нің қaғидaлaрын өз ге рт пей ді [2.23]. 

Со ны мен, хянгaдaғы тaбиғaт – әде мі пей-
зaждың су рет те ме сі емес, ол үл кен бей не сі-
нің идеaлды қaлпын біл ді ре ді. Өлең де биік 
aдaмгер ші лік қaсиет тер ге ие aдaм мен ғaрыш-
тың идеaлды қaлпы aрaсынa те ңес ті ру бел гі сі 
қойылaды.
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Aмир бе ковa У.A.

Хянгaның ко рей хaлқы ның 
ежел гі сaлт-дәс түр ле рі мен 

бaйлaны сы

Мaқaлa ежел гі ко рей поэзиясы – хянгaғa aрнaлғaн. Мaқaлaдa 
поэзия лық шығaрмaшы лық тың ко рей мә де ниеті нің aжырaмaс бө лі гі 
екен ді гі, поэзия ның түптaмы рын хaлық шығaрмaшы лы ғы мен сaлт
тық рә сім дер ден із деу қaжет ті гі мaзмұндaлaды. Хянгa поэзия сын ко
рей хaлқы ның ұлт тық құн ды лы ғы ре тін де қaбылдaу мaңыз ды лы ғы
ның се беп те рі aнықтaлaды.  

Тү йін  сөз дер: Ко рея, поэ зия, хянгa, буд дизм, шaмa низм, сaмыр
сын, мәң гі лік, рух, би леуші кел бе ті.

Amirbekova U.A.

Contact hyangga with ancient 
traditions and rituals  

Korean people

The article is devoted to ancient Chinese poetry – hyangga. The article 
presents the idea that poetry has always been an important part of Korean 
culture, the roots of poetry to be found in the works of folk songs and ritual 
ceremonies. Determine the cause of the perception of the importance of 
poetry hyangga as a national asset of Koreans.

Key words: Korea, poetry, hyangga, Buddhism, shamanism,  Pine, 
eternity, the spirit, the ruler’s face.

Aмир бе ковa У.A.

Связь хянгa с древ ни ми  
трaди циями и ри туaлaми  

ко рей ско го нaродa

Стaтья пос вя щенa древ ней ко рейс кой поэзии – хянгa. В стaтье 
излaгaет ся мыс ль о том, что поэти чес кое твор чест во всегдa былa 
вaжной чaстью ко рейс кой куль ту ры, что кор ни поэзии сле дует 
искaть в нaрод ном пе сен ном твор чест ве и ри туaль ных це ре мо ниях. 
Оп ре де ляют ся при чи ны знaчи мос ти восп риятия поэзии хянгa кaк 
нaционaльное дос тоя ние ко рей цев.  

Клю че вые словa: Ко рея, поэ зия, хянгa, буд дизм, шaмa низм, 
соснa, веч ность, дух, ли цо прaви те ля.
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ХЯНГAНЫҢ КО РЕЙ 
ХAЛҚЫ НЫҢ ЕЖЕЛ ГІ 

СAЛТ-ДӘС ТҮР ЛЕ РІ МЕН 
БAЙЛAНЫ СЫ

Қытaй жылнaмaлaрындa біз дің зaмaны мыз дың то ғы сындa 
Ко рей тү бе гін ме кен ет кен тaйпaлaрды сипaттaй ке ле, жер гі лік-
ті тұр ғындaрдың ән мен би ге құмaр болғaнды ғын aтaп көр се те-
ді. Әсі ре се, мұндaй қaсиет Тә ңір ге aрнaп құрбaндық шaлғaндa 
жә не егін егу мен aстық жинaудың aяқтaлуынa aрнaлғaн ме-
ре ке лер де aйқын бaйқaлaды. Мұндaй ме ре ке лер ұжым ды 
түр де aтқaрылaтын болғaн. Ко реядaғы поэзия лық дәс түр дің 
пaйдa бо луы мен қaлыптaсуы бaйыр ғы ко рей мем ле кет те рі нің 
қaлыптaсу ке зе ңі не жaтaды де ген жaлпы пі кір бaр. Aлғaшқы 
поэ тикaлық мә тін дер тaйпa кө сем де рі нің рә сім дік қыз мет те-
рі мен бaйлaныс ты болғaнды ғы aнық. Ко рей лер дің ол кез де өз 
жaзулaры болмaғaндықтaн, ол кез де гі поэзия aуызшa түр де 
болғaн [1. 169].  

Үл кен нің бей не сін (кел бе тін) тү зе ту рә сі мі  Сaмгук юсaдa  
«Синч хун қыз ме ті нен кет ті» aтaуы мен бaяндaлғaн. Хёсон вaн 
пaтшa (737-741) әлі тaқ мұрaге рі ке зін де, Синч хун мен дой бы 
ойнaп оты рып, «егер мен се ні ке йін  ұмытсaм, ол сaмыр сын-
ның өз тү рін өз ге рт ке ні мен бір дей болaды», – деп ті. Бірaқ, 
тaққa отырғaннaн ке йін  өзі нің бер ген уәде сін ұмы тып, Синч-
хунғa ешқaндaй қыз мет бер меп ті. Синч хун оғaн рен жіп, өлең 
шығaрып, оны сaмыр сынғa іліп қояды. Бірaз уaқыттaн ке йін  
сaмыр сын қурaп қaлып ты. Сондa би леуші aғaшты қaрaп шы-
ғу ды бұйы рып ты. Жі бер ген aдaм, бұтaққa қыс ты рылғaн өлең 
жaзбaсын пaтшaғa бе ріп ті. Пaтшa бір ден Синч хун ды есі не тү сі-
ріп, оны қыз мет ке aлып ты. Сaмыр сын болсa қaйтa жaндaнып ты 
[2.24].  Aл өлең де былaй де лін ген екен:

Қaлың сaмыр сын,
Күз түс се де, – солмaйды.
Aл сен, «Се ні ұмытa aлaр мa екен мін?» – деп aйт қaн aдaм,
Мен сaғaн тө мен нен жоғaры қaрaғaн aдaм,
Сен дидaрыңды өз ге рт тің. 
Aй сәуле сі ес кі тоғaнғa түс кен де,
Aсыққaн тол қындaр aстындa құм мен су aрaлaсaр.
Қaрaсaң дa, қaрaмaсaң дa – се нің бей нең,
Ді ріл де ген aй іс пет тес, бұлың ғыр тол қындaр aрaсындa.
Мі не, не ге aйнaлды aқы рындa әлем. 

Бі рін ші шумaқтa сaмыр сын ның мәң гі лі гі мен мыз ғымaсты-
ғынa би леуші бей не сі нің – үл кен нің құ былмaлы лы ғы қaрaмa-
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қaрсы қойылғaн. Кел бет aуыспaлы лы ғы aдaмгер-
ші лік нормaлaры ның сaқтaлмaуы ның бел гі сі. 
Екін ші шумaқтa өз ге ріс тер мен бұ зы лулaр тaқы-
ры бы кө те рі ле ді: үл кен нің те ріс қы лы ғы тaбиғaттa 
кө рі ніс тaбaды. Су ты ныш сыздaнып, күң гірт тен-
ді, сон дықтaн оғaн түс кен aй сәуле сі де бұлың-
ғыр тaртып кө рін ді. Жaсы кі ші ты ныш сыздaнғaн, 
лaйқa судaғы aй бей не сін үл кен нің кей пі нің 
бaлaмaсы ре тін де, со ны мен бір ге әлем нің жaлпы 
жaғдaйы ның кaртинaсы ре тін де тү сі не ді. Хянгa 
мә ті нін мәң гі жaсыл aғaшқa жaпсырaды, нә ти-
же сін де aғaш өзі не тән қaсиет тер ден aйыры лып, 
жыл мез гі лі не тәуел ді, бaсқa жaпырaқты aғaштaр 
сияқ ты қурaп қaлaды. Егер үл кен (би леуші) күз-
де кей пін өз гер те тін жaпырaқты aғaштaр іс пет тес 
болсa, ондa ол кі ші ні мәң гі aдaл болaды деп үміт-
тен беуі тиіс. Кі ші жaпырaқтaр сияқ ты үл кен ді 
тaстaп ке те ді, сондa ол қорғaнсыз бо лып қaлaды. 
Би леуші, осындaй мaзмұндaғы хянгaны aлғaн 
соң, өз қы лы ғы ның те ріс екен ді гін тү сі ніп, «өз 
кел бе тін дұ рыстaды» [3.50]. 

Дұшпaнды қуу рә сі мін сипaттaумен екі мә-
тін бaйлaныс ты. Бі рін де қaрaқшылaрды ты-
ныштaндырa aлғaн буддa тaқуaсы турaлы aйт-
ылaды. Бұл «Ёнч жэ ұстaз қaрaқшылaрмен 
кез дес ті» де ген aтпен бе ріл ген әң гі ме.

«Ёнч жэ ұстaз бол мы сынaн кө ңіл ді, дү ниеге 
aсa қы зығa қоймaйт ын, әрі хянгaның ше бер 
құрaсты ру шы сы еді. Жaсы ұлғaйғaн шaғындa 
Нaмсaн тaулaрынa ке тіп, дә руіш болмaққa бе кі-
не ді. Сондa бaрa жaтып, Тэхённён тaулaрындa 
қaрaқшылaрғa кез бо лып ты. Олaрдың сaны 
aлпыстaн дa aртық екен. Қaрaқшылaр оны өл-
тір мек болaды. Ёнч жэ олaрдың қы лыштaрынaн 
тaйсaлмaстaн бо лып жaтқaндaрды кө те рің кі кө-
ңіл мен қaбылдaпты. Aнaлaр тaң қaлып, оның 
aтын сұрaпты. «Ёнч жэ», – деп жaуaп қaтып ты 
Ұстaз. Қaрaқшылaр оның aтынa қaнық екен, оғaн 
хянгa құрaстыр деп бұйы рып ты. Сол сәт те Ұстaз 
шығaрғaн хянгaдa былaй де лін ген екен:

Өзім нің жaным мен-сaнaммен
Буддa кел бе тін мен біл ме ген кү ні,
Бaяғыдa ... [мә тін бө лі гі жоғaлғaн] ...өтіп кет ті. 
Ен ді, мі не, әлем нен жaсы ры нуғa бaрaмын.
Тек пaрыз ды те ріс жол мен бұзғaндaрғa
Сіз қор қы ныш ты кей пі ңіз бен тaғы дa орaлaрсыз!
Aл, мынa, қaру! Оның қaты сы жоқ.
Жaқсы күн aлыстaтaды.
Aя! Тек мынa із гі лік тің биік тө бе сі –

Ол кез кел ген aдaм кі ре aлмaйт ын, сол aтaқты 
үй емес қой!

Қaрaқшылaр хянгa мaғынaсы ның те рең ді гі не 
қaйрaн қaлып, Ёнч жэ ге сыйғa екі ке сек әше кей-

лі жі бек бе ріп ті. Ұстaз кү ліп, олaрдың сый лы ғын 
aлмaпты: «Бaйлық де ген ді  бі ле мін – оның тaмы-
ры жер aстындaғы тозaқтa. Ме ңі реу тaулaрғa ты-
ғы лып, aқыр ғы кү нім ді сондa күт пек пін. Бұл жі-
бек ті қaбылдaй aлмaймын!» 

Сөйт іп, оны жер ге лaқты рып жі бе ріп ті. 
Қaрaқшылaр қaйт aдaн Ұстaздың сө зі не қaйрaн 
қaлып ты. Олaрдың бaрлы ғы, бір кі сі дей, қы-
лыштaрын тaстaп, нaйзaлaрын лaқты рып, 
шaштaрын aлып, оғaн шә кірт бо лып ты. Ұстaзбен 
бір ге Чи рисaн тa уын  пaнaлaпты, жер ге қaйт ып 
орaлмaпты. Ёнч жэ нің жaсы сол кез де рі тоқсaнғa 
ке ліп ті. Бұл оқиғa Вон сон-тэвaн (785-798) би-
леуші нің тұ сындa болғaн екен» [3.62].

Ёнч жэ нің өле ңін де жер гі лік ті мә де ни тү сі-
нік тер буддaлық көзқaрaспен үйле се ді. Өлең-
нің бaсындa aвтор дың рух-сaнaғa қол жет кіз-
ген ді гі aйт ылaды. Ол бұ рыннaн бе рі өзін де 
Буддaның бей не сін – үл кен ді сaқтaп жүр. Үл-
кен мен кі ші нің (Ёнч жэ) қaрым-қaтынaстaры 
мін сіз. Бұл қaрым-қaтынaстaрғa «бө тен дер» 
– қaрaқшылaр ки лі ге ді, олaр кі ші нің  жaн-
сaнaсынaн Буддaның кей пін шығaрып жі бе ріп, 
Буддaның кел бе ті оғaн әлі бей мә лім кез де гі 
қaлыпқa қaйт aруғa ты рысaды. Сөйт іп, Ёнч жэ 
тaқуa өзі нің Буддaмен жә не қaрaқшылaрмен 
қaрым-қaтынaсын ежел гі ко рей рә сі мі нің 
сaнaттaрындa зер де лей ді. 

Әдет те, ежел гі сaлт-рә сім нaқты уaқыт-ке-
ңіс тік (түн, aй, су, жaғaлaу) шең бе рін қaмти-
тын болғaн. Ёнч жэ нің өле ңін де бaрлы ғы «бү-
гін де, қaзір де» – өт кен де гі күн, ол әлі Буддa 
ілі мін ұғынбaй тұрғaндaғы жә не ке ле шек те гі, 
ол «жaқсы лық тың биік бе ле сі не» жет кен, яғ-
ни Aқиқaтты ұғынғaн күн aрaсындa бо лып 
жaтыр. Мұндa хянгa aвто ры үшін Aқиқaтқa же-
ту жо лындaғы өзі нің же ке эво лю циясы турaлы 
хaбaрлaуы мaңыз ды. Aқиқaтты тү бе гей лі ұғы-
нуы (яғ ни, үл кен нің кей пі не қо сы лу) әлі кел ген 
жоқ. Бұл ко рей сaлт-рә сі мі не  жaт жaғдaй. Ол 
буд дизм ықпaлынaн пaйдa бол ды [2.25].

Бaсқa хянгaлaр сияқ ты, қaрaқшылaр 
турaлы өлең сaлт тың бұ зылуын  бол дырмaй 
(қaрaқшылaрдың бaсып кі руі), үл кен мен кі ші нің 
қaрым-қaтынaсындaғы үйле сім ді лік ті қaлпынa 
кел ті руі тиіс. Ёнч жэ өзін Буддaдaн тaртып aлуғa 
жол бер мей, үл кен ге бaсқa кі ші лер ді – буддa ілі-
мі нің ізбaсaрлaрынa aйнaлғaн қaрaқшылaрды қо-
сып, оның кел бе тін (бей не сін)  нығaйт ты [3.82].

Екін ші мә тін де әң гі ме, без гек жы нын қуып  
шыққaн, Чхоён хвaрaн турaлы. Чхоён де ген кім, 
оның aуру дың жы нын (ру хын) қaлaй қуғaнды-
ғы турaлы әң гі ме  «Чхоён Хвaрaн. Мaнхэс 
ғибaдaтхaнaсы» aтaуы мен бе ріл ген.
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Aмир бе ковa У.A.

Бір де би леуші «Шaшырaғaн бұлттaр» – 
Кэунп хо шығaнaғынa се руен деуге бaрып ты. 
Қaйт aр жо лындa демaлуғa тоқтaпты. Ке нет тен 
бұлттaр тү не ріп, тұмaн тү сіп ті. Би леуші нө кер-
ле рі мен қaлaй жү рер ле рін біл меп ті. Би леуші 
шо шып ке тіп, не болғaнын сұрaпты. Сaрaй тү-
сін ді ру ші сі бә ле ні Шы ғыс те ңі зі нің aйдaһaры 
жі бер ген ді гін, оғaн бір нәр се ні сыйғa бе ру ке-
рек ті гін хaбaрлaпты. Би леуші оғaн ғибaдaтхaнa 
тұр ғы зу ды бұйы рып ты. Оның бұй рық бер ге ні 
сол екен, сол сәт те бұлттaр сейі ліп, би леуші нің 
aлдындa aйдaһaр ұлдaры мен бір ге пaйдa бо-
лып ты. «Aйдaһaр ұлдaры ның бі рі, би леуші ні 
шығaрып сaлу үшін, aстaнaғa ере ке ліп ті, сөйт іп 
би леуші нің бaсқaру іс те рін де гі кө мек ші сі бо лып 
қaлып қо йып ты. Оның aты Чхоён екен. Пaтшa 
оны сұ лу қызғa үй лен ді ріп ті. Одaн бaсқa, оның 
ниет-пи ғылдaрын  бaурaп aлу үшін, «кыпкaн» 
ше нін бе ріп ті. Оның әйелі өте әде мі екен. Без-
гек ру хы оны ие лен гі сі ке ліп, aдaмғa aйнaлып-
ты, түн де Чхоённің үйіне ке ліп, оның әйелі мен 
жaтып ты. Чхоён үйіне ке ліп, тө сек те гі еке уін  кө-
ріп ті. Ол бір ден хянгa aйт ып, би ді орындaп, ке-
йін  ше гі ніп ті [1.173]. Хянгaдa былaй де ген екен: 

Aстaнaдa жaрық aй aстындa
Се руен құр дым тү ні мен.
Үйіме ке ліп, тө се гім нен,
Кө ріп тұр мын төрт aяқ.
Екеуі – ме ні кі,
Екеуі – кім ді кі?
Бaсындa бі рін ші екеуі ме ні кі еді,
Ен ді олaр бaсқaні кі. Не іс теу ке рек?

Сондa рух өзі нің кей пі не еніп, Чхоённің 
aлдындa ті зер леп тұ рып: «Мен қожa йын ның 
әйелі не көз сaлып, оғaн оз быр лық жaсaдым. 
Қожa йын  мaғaн қaһaрын төк кен жоқ. Мен қaйрaн 
қaлып тұр мын, сол үшін се ні мaдaқтaймын. Aнт 
бе ре мін, бұдaн былaй жә не ке йін  де, су рет тен 
қожa йын ның бей не сін көр ген де, ол қaқпaғa кір-
мей мін!»

Сон дықтaн, қaзір де ел дің aдaмдaры қaқпaғa 
Чхоённің бей не сі сaлынғaн су рет ті іліп қояды 
екен. Сөйт іп жын-шaйт aндaрды қуып , бaқыт 
шaқырaды екен ...» [1.173].

Чхоённің өле ңін де әң гі ме үш пер сонaж 
турaлы: Чхоённің өзі, оның әйелі жә не без гек 
ру хы. Үшеуі нің де сипaттaмaсындa aяқ турaлы 
aйт ылғaн. Aдaм кей пі не ен ген, без гек ру хы ның 
aяғы, – «бө тен ді кі» («екеуі – кім ді кі?»), әйелі нің 
aяғы – «өзі ні кі» («екеуі – ме ні кі»), яғ ни Чхоённің 
әйелі оның өз aяғы бо лып көр се тіл ген. Ке йіп тің 
осы детaлі не бaсa нaзaр aудaру –  әлеу мет тік 
ұйым ды (отбaсы, мем ле кет) aдaм aғзaсы ре тін де 

қaрaсты ру турaлы ежел гі ұғым мен  бaйлaныс ты 
болaр. Үл кен, бaсшы, бү тін ді бей не лей ді, кі ші-
лер оның қо лы мен aяғы. Кі ші лер, ер aдaмдaр 
– қолдaры, әйел дер – aяқтaры. Отбaсы ның – 
мем ле кет тің қaлып ты жaғдaйдa қыз мет ет уіне 
«қолдaр» мен «aяқтaр» сеп те суі тиіс. Чхоён «бө-
тен aяқтaрды» құртпaйды (қумaйды), aлды мен 
оның иесі нің «шынaйы бей не сін» aнықтaуғa 
ты рысaды. Ол үшін ол ән aйт ып, би би лей ді, яғ-
ни шaмaн ро лін де шығaды. Ол шaмaндық сaлт-
жорaлaр (кaмлa ние) aрқы лы құ был ғыш бей не нің 
ру хын өзі нің шынaйы тү рін де шaқырaды. Рух 
пaйдa болғaн кез де, ол оны өл тір мейді, оны мен 
«ке лі сім ге» ке ле ді: без гек ру хы қaқпaлaрындa 
Чхоённің су ре ті ілі ніп тұрғaн үйге кір меуге уәде 
бе ре ді [3.65]. 

Кюнё чон «Кюнё өмі рі не» ен гі зіл ген өлең-
дер ге же тін ші тaрaу (шығaрмaдa бaрлы ғы он 
тaрaу бaр) aрнaлғaн. Пі рәдaрдың поэ тикaлық 
шығaрмaшы лы ғынa мұндaй кө ңіл бө лу – сол 
зaмaндaрдa поэ тикaлық мә тін ді жaзу дың, бaсқa 
ер лік тер мен тең дә ре же де гі, көр нек ті іс-әре кет 
ре тін де қaрaсты рылғaнды ғын біл ді ре ді. Aвтор, 
он бір хянгaның мә ті нін жaзып болғaннaн ке йін , 
aйықпaс дерт ке шaлдыққaн aдaмның хянгaның 
кө ме гі мен aйыққaнды ғы турaлы aңыз ды әң гі-
ме лей ді: көр нек ті іс-әре кет (өлең шығaру) ке-
ре мет жaсaй aлaды. Кюнё шығaрғaн хянгa – 
«Aвaтaмсaкaсутрaдa» жaзылғaн, бод хисaттвa 
Сaмaнтрaбхaдрaның («тү гел дей қaйы рым ды», 
мaхaянaның се гіз не гіз гі бод хисaттвaсы ның ті-
зі мі не кі ре ді) он уәде сін мaдaқтaу. Мысaлы, 
«бaрлық буддaлaрды құр мет теу», «бaрлық 
буддaлaрды мaдaқтaу», «бaрлық буддaлaрғa сый-
лық бе ру», «жaсaғaн зұлым дықтaры үшін өз кү-
нә сін өтеу», «бaсқaлaрдың қaдір-қaсиеті үшін 
қуaну» жә не т.б. уәде лер. Со ны мен, Кюнё өлең-
де рі буддa тaқы рыптaрынa aрнaлғaн. 

Буддa хянгaлaрын орындaу рә сі мін де буддa 
мен бод хисaттвaлaр (үл кен дер) жолдaушы, aл 
буддa тaқуaсы – орындaушы. Кюнё хянгaлaры 
жер гі лік ті рә сім дер не гі зін де пaйдa бол ды (үл-
кен нің кел бе ті не ықпaл ету, үл кен нің кел бе тін 
қорғaу үшін дұшпaнның кей пі не ықпaл ету). 
Оғaн поэ тикaлық сөз бен орындaушы-aвтор дың 
қыз ме ті турaлы, сондaй-aқ, әлем де гі тәр тіп ті 
сaқтaудaғы үл кен мен кі ші нің мін де ті турaлы жер-
гі лік ті ұғымдaр кір гі зіл ген. Кюнё шығaрмaшы-
лы ғындa жер гі лік ті ұғымдaр буддaлық ор ныққaн 
пі кір лер мен тү зе тіл ген болaтын [2.27].

Со ны мен, хянгaның пaйдa бо луы мен 
орындaлуы Силлa мем ле ке ті нің сaлт-жорaлaры-
мен – әлем дік ке ңіс тік ті сaқтaудaғы қоғaмдaғы 
мaңыз ды тұлғaның ро лі турaлы тү сі нік тер мен 
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Хянгaның ко рей хaлқы ның ежел гі сaлт-дәс түр ле рі мен бaйлaны сы

бaйлaныс ты бол ды. Силлa құлaп, Корё мем-
ле ке ті құ рылғaннaн ке йін  хянгa жә не оны мен 
бaйлaныс ты рә сім дер шет теп қaлғaны мен (Корё 
әуле ті нің би леуші ле рі Қытaй бaғы тын ұстaну 
сaясaтын бел сен ді түр де жүр гіз ді), мүл дем ұмыт 
қaлғaн жоқ. Жер гі лік ті мә де ни дәс түр лер, ко-
рей ті лін де шығaрылғaн Корё өлең де рі – Корё 
кaёдa кө рі ніс тaпты. Олaрдың мә тін де рі жaдыдa 

сaқтaлып, aуыздaн aуызғa жет ті, не ме се қытaй 
ті лі не aудaрыл ды. Одaн бө лек, буддa қaйрaткер-
ле рі хянгa жә не оны мен бaйлaныс ты рә сім дер-
ді, сондaй-aқ, иду – ко рей мә тін де рін жaзу әді сін 
сaқтaп қaлды. Оғaн екі буддa ес ке рт кі ші – Хёк 
Нёнч хон ның (ХІ ғ.) «Кюнё өмі рі»  мен Ирённің 
(ХІІІ ғ.) «Үш мем ле кет тің тaри хи жaзбaлaрынaн» 
тү сіп қaлғaн іс те рі» дә лел. 

Әде биет тер
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«Бақырғани кітабы» – 
ортағасырлық құнды жәдігер

Мақалада автор ХІІ ғасырда өмір сүрген сопылық поэзияның 
көрнекті өкілі С.Бақырғани еңбектерінің түркі халықтарына ортақ 
мұра екендігі жайлы өз пікірін жүйелі түрде білдіреді. Ақынның 
шығармаларының қолжазба және баспа бетін көрген нұсқаларын 
салыстыра отырып талдайды. С.Бақырғани еңбектері туралы 
жарияланған өзбек, түрік және орыс шығыстанушы ғалымдарының 
зерттеулерін саралап қарастырады. 

Қазақ әдебиеті тарихындағы «Бақырғани кітабы» жөнінде 
пікір айтқан ғалымдардың зерттеулерінің негізінде бұл жәдігердің 
құндылығына жете назар аударады. ХІХ ғасырдың екінші жартысы 
мен ХХ ғасырдың басында Сүлеймен Бақырғани шығармаларының 
Қазан қаласындағы баспаханаларда көптеп басылуының басты 
себебі сол кездегі қазақ даласындағы діни мектептерде Қ.А. Ясауи, 
Сопы Аллаяр т.б. сопыақындардың кітаптары оқулық ретінде 
пайдалануына байланысты үлкен сұранысқа ие болғандығын 
айқындайды. «Бақырғани кітабын» Қожа Ахмет Ясауи үлгісімен 
хикметтер жазған ақындардың шығармаларынан тұратын жинақ 
деген тұжырым келтірілген.

Түйін сөздер: түрік әдебиеті, хикметтер, ортақ мұра, жыр жинағы.

Matbek N.K. 

«Bakyrgani ‘s book» –valuable 
heritage of the middle ages 

Article says that works of S. Bakyrgani who was important folower 
of Sufi poetry in ХІІ century became common heritage for Turkic nations. 
Author analyzes manuscripts and published versions of his works and com
pares researches of Uzbek, Turkish and Russian orientalists. 

Article focuses on value of «Bakyrgani’s book» based on researches 
of scientists who gave their opinions on its role in the history of Kazakh 
literature. It shows that the main reason for publishing of Bakyrgani’s works 
in great numbers in the latter half of the 19 th and early 20 th centuries 
was using of works of A.Yassaui and Sufi Allayar and other Sufi poets like 
schoolbook. Article leads us to conclusion that «Bakyrgani’s book» is a col
lection of writer’s works which written by the example of A.Yassaui. 

Key words: Turkish Literature, khikmets, common heritage, collection 
of prose.

Матбек Н.К.

«Книга бакыргани» – ценное 
средневековое наследие

В статье обоснованно приводится мысль о том, что труды видного 
представителя суффиской поэзии ХІІ века С. Бакыргани являются 
общим наследием туркоязычных народов. Автор в сравнительном 
аспекте анализирует рукописи произведений и их опубликованные 
версии, сопоставляет опубликованные исследования узбекских, 
турецких и русских ученыхвостоковедов. По отзыву ученых к 
произведению «Книга Бакыргани», обращает внимание на высокую 
ценность данного наследия в истории казахской литературы.

Основываясь на исследованияx ученых, оставивших свои 
отзывы о роли «Книги Бакыргани» в истории казахской литературы, 
акцентирует особое внимание на ценности данного произведения. 
Также приведены сведения о том, что во второй половине ХІХ и в 
начале ХХ веков в типографиях города Казан изза повышенного 
спроса в исламских религиозных школах на учебную литературу 
поэтовсуффистов, таких как К.А. Яссауи, Сопы Аллаяр, в большом 
количестве были опубликованы труды Сулеймена Бакыргани. 
Приведено заключение о том, что «Книга Бакыргани» является 
сборником трудов поэтов, сочинявших свои хикметы на основе стиля 
Ходжи Ахмета Ясауи.

Ключевые слова: турецкая литература, хикметы, общее наследие, 
поэтический сборник.
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«БАҚЫРҒАНИ КІТАБЫ» 
– ОРТАҒАСЫРЛЫҚ 

ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕР

Сүлеймен Бақырғани ХІІ ғасырда Қарахан мемлекеті та-
рих сахнасынан кетіп, Түркістан мен Мауреннахр аймағының 
түркілері қарақытайлардың шапқыншылығына ұшыраған ала-
сапыран кезеңде өмір сүрді. С.Бақырғани – ұстазы Қожа Ах-
мет Ясауи түрік әдебиетіне орнықтырған сопылық поэзияның 
көрнекті өкілі, жалғастырушысы.

Сүлеймен Бақырғани кітаптарының түп нұсқасы сақтал маған. 
Көшірме нұсқалары XV ғасырға жатады. Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кітапханасында XVІІ ғасырда жазылған қолжазба кітап 
сақталған. Жазылған мерзімі, жері, кім көшіргені көрсетілмеген. 
Көлемі 652 беттен тұратын аса құнды көне мұраның 119-489-беттері 
бірыңғай С. Бақырғани хикметтерінен тұрады.

Сүлеймен Бақырғани кітаптары баспа бетін XІX ғасырда 
көреді. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының Орта-
лық кітапханасында «Хакім Ата кітабының» 1878 жылы Қазан 
университеті баспаханасында жарық көрген нұсқасының 
фотокөшірмесі сақталған.

«Бақырғани кітабы» Қазан қаласының баспаханаларын-
да 1860 жыл мен 1908 жылдар аралығында он шақты рет 
басылған. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының 
Орталық кітапханасында «Бақырғани кітабының» төмендегідей 
нұсқалары сақталған:

1. Бақырған / Бастырған Мұхсин Салихұғлы.– Қазан: Уни-
верситет табиғханасы, 1860.– 86 б.

2. Бақырғани кітабы / Аударған Мұртаза Мұстафаұғлы, 
бастырған Шәмсуддин Құсаинов, Қазан: М.А. Чиркова 
уәрсәләрінің табиғханасы, 1897.– 80 б.

3. Бақырғани кітабы / Бастырған Шәмсуддин Құсаинов, 
Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1900.– 80 б.

4. Бақырғани кітабы. – Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1901.– 80 б.
5. Бақырғани кітабы. – Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1906.– 80 б.
6. Бақырғани кітабы / Бастырған Мұхаммедғали Мин-

һажеддинұғлы. – Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 
1908. – 76 б.

7. Хакім Ата кітабы / Бастырған Фатхулла Хамидуллаұғлы 
Амашев.– Қазан: Университет табиғханасы, 1878. – 20 б.

8.Ақыр заман / Бастырған Шәмсиддин Хұсайынов уәрсәләрі. – 
Қазан: Император университеті табиғханасы, 1906. – 16 б.



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №2 (77). 2016180

«Бақырғани кітабы» – ортағасырлық құнды жәдігер

С. Бақырғанидың «Бибі Мариям» дастанының 
мәтіні Ташкент қаласында 1991 жылы жарық 
көрген «Бақырғани кітабында» жарияланған. 
Р.Сыздықованың «Ясауи хикметтерінің тілі» 
еңбегінде жарияланған Ясауидің ХVІІ ғасырдан 
сақталған көне қолжазбасының ішінде «Бибі 
Мариям» дастанының мәтіні кездеседі.

Е.А. Малов 1897 жылы Қазандағы Император 
университеті типографиясынан шыққан «Из-
вестия общества археологии, истории и этно-
графии» (том XІV, вып. І) деген жинақта 
Сүлей мен Бақырғанидың «Ақырзаман кітабын» 
жария  лайды.

Н. Маллицкий «Туркестанская ведомость» 
(№71, №72, 1898) жинағынан алынып басылған 
«Ишаны и суфизм» деген еңбегінде «Хакім Ата 
кітабынан» Сүлеймен Бақырғани қайтыс болған 
соң, Әнуар Ананың Зеңгі бабаға тұрмысқа 
шығуы туралы хикаяттан үзінді келтіреді.

Түрік зерттеушісі Мехмет Фуат Көпрүлү 
1918 жылы «Түрік әдебиетіндегі алғашқы 
сопы-ақындар» деген зерттеуін жариялады. Бұл 
еңбек Кенан Кочтың баспаға дайындауымен 
«Қожа Ахмет Ясауи танымы мен тағылымы» 
деген жинаққа енгізіліп, 1999 жылы Шымкент 
қаласында қазақ тілінде жарық көрді. Бұл зерт-
теуде Қожа Ахмет Ясауидің халифаларының бірі 
ретінде Сүлеймен Хакім Ата да аталады. Ғалым 
«Хакім Ата кітабы» мен «Бақырғани кітабының» 
мазмұны мен құрылымына кеңірек тоқталады.

Қазақ әдебиетінде Сүлеймен Бақырғани жай-
лы алғаш пікір айтушылардың бірі – әдебиет 
зерттеушісі Ә. Қоңыратбаев. Ол Өскемен қала-
сында шығатын «Алтай большевигі» газетінде 
1945 жылы 25 қарашада (№226 (1552)) жария-
ланған «Сүлеймен Бақырғани» деген ғылыми 
мақаласында «Хакім Ата кітабы» жөнінде келе лі 
пікір айтады. Қарасөзбен жазылған шығарманы 
роман жанрына жатқыза отырып, XІІ ғасыр-
дағы Орта Азия түріктерінің жазба тілінің 
ерекшеліктерін білу тұрғысынан бұл кітаптың 
тарихи және көркемдік мәні ерекше зор екендігін 
атап көрсетеді.

Т.Қоңыратбаев «Әуелбек Қоңыратбаев зерт-
теулеріндегі түркология мәселелері» деген зерт-
теу еңбегінде Сүлеймен Бақырғанидың әдеби 
мұрасын зерттеп, игеру ниетімен 40-жылдары 
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 
Ғылым Академиясының Қазақ бөлімшесіне 
қарасты Тіл және әдебиет институты тарапынан 
бірқатар іс-шаралар жоспарланып, бірақ жүзеге 
аспай қалғанын атап өтеді. «Қазақ әдебиетінің» 
екінші томына Қорқыт, Қожа Ахмет Ясауи 
шығармаларымен қатар Сүлеймен Бақырғанидың 

әдеби мұрасы туралы тарау да енуге тиіс бол-
ған. Ә. Қоңыратбаевтың жеке архивіндегі мәлі-
меттерге қарағанда бұл материалдарды жазу 
ғалымның өз үлесіне тиген.

Ә. Қоңыратбаев пен Т. Қоңыратбаев «Көне 
мәдениет жазбалары» (1991) деген еңбегінде 
«Хакім Ата кітабының» негізінде С. Бақыр-
ғанидың өмірбаяндық деректеріне және бұл 
еңбектің мазмұнына, тарихи мәні мен тілдік 
ерекшеліктеріне кеңірек талдау жасайды.

Ғалым Х. Сүйіншәлиев «Ғасырлар поэзиясы» 
(1987) атты ғылыми жинағына «Хакім Ата 
мұралары хақында» деген зерттеуін енгізді. Бұл 
еңбек «Жас алаш» газетінің 1993 жылғы 21-22 
мамырдағы №№78-79 сандарында жарияланады. 
Х. Сүйіншәлиев Сүлеймен Бақырғанидың 
«Хакім Ата кітабы» мен «Бақырғани» жина-
ғының басылуын және хикметтерінің мазмұнын, 
көркемдік ерекшеліктерін сөз етті. «Бақырғани» 
жинағындағы ақын шығармаларын шағын лири-
калық өлеңдер және көлемді қисса-тол ғаулар, 
сюжетті шығармалар деп екіге бөледі.

1989 жылы жарияланған «VІІІ-XVІІІ ға-
сырлардағы қазақ әдебиеті» деген кітабында 
Х. Сүйіншәлиев Сүлеймен шығармаларының 
ішіндегі сюжетті қисса-толғауларды талдайды.

М.Ж. Бұлұтай «Мұсылман қазақ еліміз» 
деген кітабында (2001) Сүлеймен Хакім Атаның 
Қожа Ахмет Ясауидың жолын жалғастырушы, 
таңдаулы шәкірттерінің бірі екендігін жазады.

Кеңес өкіметінің кезінде діни зиянды шы-
ғармалар деп танылған С.Бақырғани мұраларын 
аудару мәселесіне Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздігін алған 90-жылдардан бастап көңіл 
бөліне бастады.

А.Қыраубаеваның өмірбаяндық деректерді 
жазып, құрастыруымен 1991 жылы «Ежелгі 
дәуір әдебиеті» атты жоғарғы оқу орындарының 
филология факультеттері студенттеріне арнал-
ған хрестоматиялық оқу құралы жарық көрді. 
Бұл кітапқа Б. Сағындықовтың аудармасымен 
1897 жылы Қазанда жарық көрген «Бақырғани 
кітабынан» он алты хикметтің әуелі транс-
крипциясы, сосын жолма-жол аудармасы беріл-
ген. Жинаққа Сүлеймен Бақырғанимен бірге 
Шәмсіддин, Хұдайдад, Құл Шариф сияқты 
ақындардың да хикметтері енгізілген. Бірақ 
барлық өлеңдердің авторы Сүлеймен Бақырғани 
деп көрсетіліпті. Бұл, әрине, шындыққа кел-
мейтін жай болатын. Сөзіміз дәлелді болу үшін 
кітаптан үзінді келтірелік:

 Шәмсасы йанупмән
 Нафс һауын кечип мән,



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №2 (77). 2016 181

Мәтбек Н.Қ.

 Даргаһыңға келүп мән,
 Сендин өзга кимим бар [1,149 б.],

 Ай, Худадад, таңридин қоркуп,
 Һамиша тоба қыл.
 Асығ қылмыс тоба соңра
 Тутса Азраил йақаң [1,150 б.],

 Құл Шариф, атаң-анаң
 Сендин бұрынғылар қаны
 Баршаларны қойныға
 Ашна қылған дунийадар [1,154 б.].

Қысқасы, ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бер-
мен қарай С. Бақырғанидың бірді-екілі өлең дері 
аударылып, баспасөз беттерінде де жариялана 
бастады. 1992 жылы «Ақ Орда» әдеби-көркем 
журналында (желтоқсан, №2) Сүлеймен Бақыр-
ғанидың екі өлеңінің жолма-жол аудармасы 
ұйқасқа түсіріліп жарияланды.

«Жұлдыз» журналының 1993 жылғы №3 
санында Р. Ахметовтің алғысөзімен С. Бақыр-
ғанидың сегіз хикметінің аудармасы және түсі-
ніктемелері жарияланды. 

2000 жылы жарық көрген «Екімыңжылдық 
дала жыры» деген жинақта «Бақырғани кіта-
бынан» Сүлеймен Бақырғанидың екі өлеңі, 
Шәмсіддиннің бір өлеңі Хакім Ата хикметтері 
ретінде басылып шықты.

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ға-
сырдың басында Сүлеймен Бақырғани шығар-
малары Қазан қаласындағы баспаханаларда 
көптеп басылды. С. Бақырғани шығармаларының 
жиі жарық көруі сол кездегі қазақ даласындағы 
діни мектептерде Қ.А. Ясауи, Сопы Аллаяр 
т.б. сопы-ақындар кітаптары сияқты оқулық 
ретінде пайдалануы арқылы сұранысқа ие бол-
ғандығынан еді.

Сүлеймен Бақырғанидың хикметтері мен 
қисса-дастандары өзінің атымен аталған жи-
наққа енгізілген. Бұдан басқа «Ақырзаман» да-
станы жеке кітап болып шығады. «Әулие Ма-
риям кітабы» 1878 жылы басылады. Кейін 1895 
жылы С.М. Матвеев бұл дастанды орыс тіліне 
аударып жариялаған.

С.Мұқанов «Өмір мектебінің» бірінші кі-
табында: «Қыстай оқып, «Құранды» жаттап 
алуға айналған кезде, молда бізді «түрікше» 
аталатын кітаптарға әкеп салды. Бұл кітаптар 
«шағатай» аталатын Орта Азиялық тілде жа-
зылған. Бірнешеуін мысалға келтірейік:

1. «Көрің қадыр».
2. «Тақи ғажап».
3. «Бақырған» дейтін кітаптың сөзі былай 

келеді:

 Бақырғанден сафар қылсам.
 Тауап қылғали қағбани.
 Барып кәне, йүзім сүрсәм,
 Көріп хәннани, мәннәни.
 Хажыр есуәтка ал-сұнсам,
 Хатим диуәрни көрсәм,
 Хәмді уә сәнә айтсам. 
 Сахар уақтида субхани.

4. «Сүббәтәл ғажизин». 
«Түркіше» аталатын кітаптарда араб, парсы, 

өзбек, түрікпен сөздері көп кездеседі», – [2,68 б.] 
деп жазады. 

Б. Майлин «Шаншар молда» пьесасында 
молданың әндетіп, «Бақырғани кітабын» оқып 
отырған сәтін келтіреді: 

Бақырғандан сапар қылсам,
Тауап қылғали қағыбаны
Барып роһина сұрасам,
Көріп ханани, маннани [3,8 б.].

Бұл үзінділер – ХІХ ғасырдың соңы мен  
ХХ ғасырдың басында діни мектептерден, молда-
дан оқығандардың Бақырғани шығармаларымен 
таныс болғандығына дәлел.

Кейбір зерттеушілер атауына қарап, «Ба-
қырғани кітабындағы» шығармалардың бар лы - 
 ғын С. Бақырғани қаламынан туған деп қабыл-
дайды. А.И. Пылев «Қожа Ахмет Ясауи – сопылық 
ақын, оның дәуірі мен шығармашылығы» деген 
кітабында Ахмет Ясауи үлгісімен хикмет жазған 
ақындар ретінде С. Бақырғаниды, оның бала-
сы Хұбби қожаны, Қамаладдин Иқани (ХV ғ.), 
Шәмсі Өзгенди, Шейх Хұдайдад (ХVІ ғ.) және 
Бабарахим Машрабтарды (XVІІ ғ.) атайды.

А.К. Боровков «Өзбек тілі тарихынан очер-
ктер» деген мақаласында Ахмет Ясауи мен 
Хакім Ата төңірегіне топтасқан, шығармалары 
түрлі қолжазба, жинақтарда жазылған отызға 
жуық хикмет шығарушы ақындарды атайды. Олар: 
1. Азим. 2. Асад. 3. Байза. 4. Бехбуди. 5. Гадаи.  
6. Ғариб. 7. Ғызали. 8. Иқани. 9. Қасым. 10. Джа-
ни. 11. Мачин. 12. Машраб. 13. Молла Базар.  
14. Надири. 15. Насими. 16. Сабри. 17. Сайфад-
дин. 18. Тадж. 19. Тафи. 20. Темури. 21. Уба-
иди. 22. Фақири. 23. Хакім Ата. 24. Хұбби.  
25. Хұдайдад. 26. Шәмсіддин. 27. Шарафи.  
28. Шариф. 29. Шухиди. 

Автор осылардың ішінде Шайх Қамалладин 
Иқани, Шәмсіддин (Шәмсі) Өзкенди, Шайх 
Құдайдад (түрікше есімі Құдайберді), Қасым 
шайх, Үбайди (Үбайдулла хан) сияқты сопы 
ақындарға кеңірек тоқталады. Ахмет Ясауи дәс-
түрін жалғастырушы хикмет шығарушылар  
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галереясын Хакім Ата Сүлеймен бастайтын-
дығына назар аударады. «Рашахат», Муфти Зинда 
Әлидің «Самарат-әл-Машайық» және Мұхаммед 
Әлім Қожаның «Ламахат» еңбектеріндегі 
Сүлеймен Бақырғани туралы деректермен та-
ныстырады. Түрік шайхтарының арасында оның 
даңқтылығын айта келіп, хикметтерінің халық 
арасына кең тарағандығына өлең жолдарынан 
мысалдар келтіреді: «Һәр ким көрсаң Қызыр біл, 
Һәр түн көрсаң қадыр біл», «Барша – йақшы, биз 
– йаман, барша – буғдай, биз – саман»[5,236-237 
бб.]. Хикмет жазушы ақындарға қарап, біз Яса-
уиден басталған поэтикалық дәстүрдің бірнеше 
ғасырларға жалғасып жатқандығына куә боламыз. 

Түрік ғалымы Мехмет Фуат Көпрүлү 
«Қожа Ахмет Ясауи танымы мен тағылымы» 
деген еңбегінде «Бақырғани кітабындағы» 
хикметтердің Раджи, Мәшраб, Шәмси Өзкенди, 
Құл Шериф, Құдайдад, Иқани, Үбайди, Фақири, 
Бейза, Бихдуди, Шухиди, Құл Шарефи, Геда, 
Құл Нәсими, Түфәйли, Қасым сияқты ақындарға 
тән екендігін көрсетеді [6,235 б.].

Р.Ахметов 1901 жылы Қазан қаласынан 
шыққан «Бақырғани кітабын» он шақты сопы 
ақындар өлеңдерінің жинағы ретінде танып, 
кітапта Ясауи мен Бақырғанидан бастап ат-

тары беймәлім Шамситдин мен Баба Машын 
хикметтері де берілген, жинақта С. Бақырғани 
өлеңдерінің үлес салмағы қомақтырақ болған-
дықтан, «Бақырғани кітабы» аталса керек деп 
санайды [7,45 б.].

Кітаптағы жүз отыз бес хикметтің әрқайсы-
сының соңында авторларының аты аталған. 
Машрабтың – тоғыз шығармада, Қожа Ахметтің 
– он, Тәж Ахметтің – бір, Құл Сүлейменнің 
(Хакім Сүлеймен, Хакім қожа, Хакім Ата) – отыз 
бес, Шәмсіддиннің – отыз екі, Құл Шарифтың – 
төрт, Иқанидың – жиырма, Құл Үбайдидің – он үш, 
Фақиридің – екі, Байзаның – бір, Лутфидің – екі, 
Ғазалидың – бір, Насимидің – бір, Туфидің – бір, 
Қасымның – бір өлеңде есімдері көрсетілген [8]. 

Р. Сыздықова әр хикметтің соңғы шумағында 
жалқы есімнің аталуы осы әдебиет үлгісінің 
жанрлық белгілерінің бірі деген ой түйеді.«…
Әр хикметтің ең соңғы шумағында жалқы есімді 
келтіру – тек авторлықты білдіру амалы ғана 
емес, әр өлеңнің шегін көрсететін, яғни біреуінің 
аяқталып, екіншісіне көшу «су айрығы» іспетті 
стильдік элемент», – [9,13 б.] дейді.

Қорыта айтқанда, «Бақырғани кітабы» – 
Қожа Ахмет Ясауи үлгісімен хикметтер жазған 
ақындардың шығармаларынан тұратын жинақ.
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Ахметбекова А., Қажынова М.

«Қазақ» газетіндегі діни  
дискурс

Мақалада 19131916 жылдары жарық көрген «Қазақ» газетіндегі 
діни дискурс талданады. 20 ғасырдың басындағы қазақ халқының 
зиялы қауымы «Қазақ» газетіндегі діни дискурстың мазмұнын 
белгілеуде белсенділік танытып, ішкі факторлар негізінде 
дискурс компоненті болып табылатын мәтіндердің тақырыптарын 
айқындағаны айтылады. Діни дискурсты құрайтын компоненттердің 
ерекшеліктері көрсетіліп, мәтіндері тақырыптық тұрғыда зерделенді. 

Түйін сөздер: діни дискурс, дискурс компоненттері, мәтін, 
субъектілер, хронотоп.

Akhmetbekova A., Kazhynova M.

Religious discourse  
in newspaper «Kazakh»

The article discusses the “Kazakh” newspaper, which was published in 
the 19131916 years. In the early 20th century intellectualls Kazakh peo
ple took an active part in determining the content of religious articles, top
ics that had been identified by internal factors. Through the theme “Kazak” 
article authors try to determine the characteristics of the religious discourse 
and to review the articles that are focused on reform ideas.

Key words: Religious discourse, components of discourse, text, actors, 
timespace.

Ахметбекова А., Кажынова М.

Религиозный дискурс  
в газете «Қазақ»

В статье рассматривается газета «Қазақ», которая издавалась в 
19131916 годах. В начале ХХ века интеллегенция казахского народа 
активно участвовала в определении содержания религиозных статей, 
темы которых были обозначены внутренними факторами. Через 
темы статей «Қазақ» авторы пытаются определить особенности 
религиозного дискурса и сделать обзор статьям, которые больше 
были направлены на реформаторские идеи. 

 Ключевые слова: религиозный дискурс, компоненты дискурса, 
текст, субъекты, хронотоп.
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«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНДЕГІ 
ДІНИ ДИСКУРС

Мерзімді баспасөз уақыт талабынан туған әр түрлі 
тақырыпты көтеру спецификасы тұрғысында институционалдық 
дискурстың барлық түрлерін қамтиды. Әсіресе халықтың 
дүниетанымының негізін құрайтын діни сенім-нанымға байла-
нысты дискурстың БАҚ-та кең орын алуы заңдылық. 

Егер де дискурсты – экстралингвистикалық факторлар-
ды (әлем туралы білім, көзқарас, айтушының мақсаты мен 
бағыты) қамтитын күрделі коммуникативтік құбылыс ретінде 
қарастырсақ [1], осы күрделі коммуникативтік құбылыстың 
құрамды бір бөлігі тұрғысында діни дискурс – қоғамның на-
зарын дінге, ойын Құдайға бағыттайтын ерекше институцио-
налды дискурс болып табылады [2]. Е.А. Кожемякин діни дис-
курсты догмалық пайымды, сакральды сезім мен мистикалық 
тәжірибені қалыптастыруға, трансляция жасауға, өзгертуге 
бағытталған белгілі бір жүйедегі тарихи және әлеуметтік-
мәдени дәстүрлердің негізіндегі мағына тудырушы және мағына 
жасаушы қызмет деп түсінеді [3]. Бұл тұрғыда діни дискурстың 
бірнеше ерекшеліктері көрініс табады: салт-жоралылығы, 
театралдылығы, идеологиялылығы және эзотерикалылығы. 

Діни дискурстың мерзімді баспасөз беттерінде белсенділік 
таныту кезеңдері екі фактормен байланысты: 1) ішкі факторға 
жататын халықтың рухани тұрғыда жаңғыру кезеңдері – 
бодандыққа, отаршылдыққа қарсы күрестің алғашқы қадамдары 
руханишылдық көрінісі болып табылатын діни сенімнен ба-
стау алады; егемендік, тәуелсіздік жолында ұлттық тұрғыда 
өзін-өзі айқындау кезеңдері; қоғамдағы жаңа қатынастардың 
орын алуына негіз беретін діни реформалардың пайда болу 
кезеңдері; 2) сыртқы фактор халықаралық ықпалдастыққа не 
идеологиялық интервенцияға қатысты – сырттан келген сенім-
нанымдардың автохтонды конфессиялармен қатынас кезеңдері, 
негізінде миссионерлік қызметтер нәтижесінде пайда болатын 
реакциялы ағымдардың дәстүрлі діндерді ығыстыру не өзгеріс 
енгізу талаптарынан туындайтын тартыстар кезеңдері. Діни 
дискурстың қызметі осы екі фактормен белгіленеді. Егер де  
В.И. Карасик бойынша, діни дискурстың құрылымы 
мақсаттардан, құндылықтардан, стратегиядан, хронотоп, 
мәтін, түрлі жанрлардан, ауызша және жазбаша материалдан, 
діни дискурсқа қатысушылардан (агенттер мен клиенттерден) 
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тұратын болса [4, 266-276], бұл компоненттердің 
мазмұны ішкі және сыртқы факторлардың 
қайсысы үстемдік етсе, соған байланысты 
өзгеріп отырады. Яғни аталған бұл кезеңдерде 
діни дискурстың аясы кеңейе түсіп, мазмұны да 
тақырыпқа байланысты түрленіп отырады.

Бұл өзгерістердің жүру үдерісін қарастыру 
үшін қазақ халқының алғашқы ұлттық 
газеттерінің бірі «Қазақ» газетіндегі діни дис-
курсты компоненттер тұрғысында зерделейік.

Діни дискурстың маңызды компонентінің 
бірі ретінде субъектілерге сипаттама берелік. 
Негізінен логика негізінде агенттер деп діни 
қызметкерлерді (имам, молда) атасақ, кли-
енттерге жалпы мұсылман қауым мүшелерін 
жатқызамыз. К. Чумакова субъектілер қата-
рына «делдалдарды», яғни журналистер мен 
БАҚ-тың өзін де жатқызады [2]. Бұл пікір 
құптарлық, өйткені «Қазақ» газетінде діни 
дискурсқа негізінен діни сауаты бар журнали-
стер, қоғам қайраткерлері қатысқан. Олар көбіне 
діндарлардың теріс әрекеттерін сынау, қарапайым 
қазақтың орынсыз шығынға ұрынып, алданбау, 
дінмен бүркенген алаяқтардан сақтау мақсатын 
көздеген мақалалар жазған. Мысалы, «Орынсыз 
шығын» деп аталатын мақала авторы ретінде 
«М.Д.» көрсетілген. Газетті зерттеушілердің 
пікіріне сүйенсек, бұл мақаланы Міржақып 
Дулатов (1885-1935) жазған. Мақалада ел-
ден ақша жинап, Медине қаласында медре-
се салуға қатысты автордың өз тұжырымдары 
жасалады. Үзінді келтірейік: «Мәдине секілді 
бір шаһарында қазақ үшін мәдресе салу қажет 
болғанда ең төмені орта дәрежедегі Түркияның 
тәртіпті мәдреселеріндей бұларға керек. Бұған 
ең кем болғанда екі жүз мың, һатта онан да артық 
сома керек. Біздің Мәдинедегі қазақ шәкірттері 
осы күнге шейін қандай мәдресе салмақшы 
екенін өздері де білмейді. Олар, бір үй сатып 
алып ішіне кіре қоюмен мәдресе бола қалады деп 
ойлайтын болса керек. Ал мәдресе салынсын, 
оған оқушы қайда? Осы арадан қанша шәкірт 
бармақшы? Ақырында бұл мәдреседе, бұрынғы 
қазақ теккелері секілді, әулиелік сатып жүрген 
сарт пен қожаның пайдасында қалмас па? Мұны 
да ойларға керек. 

Ардақты қажыларымыз бен хазреттеріміздің 
ойлағандары ұлтына қызмет, іздегендері са-
уап болса, ат қайнатпай ақ, «мен мұнда» лап 
тұр емес пе. Бізге де, өздеріне де белгілі, осы 
қажылардың көбінің өз ауылдарында бұл 
күнге шейін бір тәртіпті бастауыш мектеп жоқ. 
Соны көре тұра дүниенің бір шетінен мәдресе 
ашпақшы. Оның үшін елден мал жинамақшы. 

Бұ да орынсыз шығын емес пе?!» [«Қазақ», 
№53, 1914]. Бұл мақаланың коммуникативтік 
ерекшелігіне келетін болсақ, қазаққа деген 
жанашырлық сезімнің алға шығатыны сөзсіз. 
Автордың белсенділігі нақты деректермен 
және өз тұжырымдарын дәлелмен келтіре оты-
рып жазғанынан көруге болады. Мәтіннен 
байқайтынымыз, ол әр шәкірттің атын біліп, 
жүріс-тұрысынан хабардар. Мақаланың мазмұны 
діни мәселелерден гөрі, дінді пайдаланушылар-
ды сынау, алаяқтардан сақтану, мақтаншақтыққа 
жол бермеу, әр істі нәтижесімен өлшеу сияқты 
мәселелерге арналған. Яғни «Қазақ» газетінің 
журналистерінің (делдалдардың) мақалалары 
діннің рухани қызметін жаңғырту, мұсылманның 
моральдық бет-бейнесін жасауға бағытталған 
деп айта аламыз. 

Діни дискурсты басылымда нақты айқын-
дайтын компоненті мәтін болып табылады. 
«Қазақ» газетіндегі мәтіндерді тақырып тұрғы-
сында бірнеше топқа бөлуге болады:

Қазақтың Мүфтилікке (Духовное Собрание) 
кіру және Мүфтилікті ұйымдастыру мәселелері. 
Бұл тақырыпқа Ғұмар Қараш (1875-1921) сынды 
ахонд лауазымына ие болған діни сауаты жоғары 
қайраткерлер қалам тартқан. Мүфтилік арқылы 
қазақ жеріндегі діни мекемелерді бір жүйеге 
салу, тәртіпке келтіру мақсатын көздейді. 

Шарғи мәселелері, яғни шариғатқа қатысты 
діни заңдарды интерпретациялау Ғұмар Қараш 
сияқты ағартушылардың реформаторлық идея-
ларынан хабар береді. Мысалы, «Хамидаллаһ 
Наубетов жазады: «Мухтарам Ғумар әпанди! 
«Қазақ»-тың 36-нші нөмірінде «Сарқанттан тел-
леграмм» деген мақалада құрбандықты шалмай 
5 сомнан құрбан басына һақ кесіп жиіп алып 
истуденттерге жәрдемге жібереді; бұл іс қазақ 
арасында бұрын болмаған оқиға болғандықтан, 
аң-таң қалып: жаным бұл дұрыс пе екен? 
Қан шығырмай ақшадай һақ кесіп үлестіру 
шариғатта жарай ма екен?» [«Қазақ», №50, 
1914] сияқты сұрақтарға берген жауаптың сол 
кезеңде де, қазір де батыл екенін атап өту керек. 
Осы тақырыптас мақалалар қазақ даласындағы 
«жәдидизм» қозғалысының бағыт-бағдарын, 
мақсат-мүддесін айқындауда көп мағлұмат 
беретіні сөзсіз. 

«Қазақ» газетінде мұсылмандардың жүріс-
тұрыстарының мұсылманшылыққа сәйкес бо-
луына мән беріп, теріс қылықтары қатты сынға 
ұшырап отырады. Әсіресе қажылардың дүние 
үшін қажы атына кір келтіретін әрекеттерін 
әшкере ету мақалалары кездеседі. Мысалы, «Екі 
қажы» деген мақалада былай делінген: «Шу 
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елінде белгілі екі қажы бар: Усембай Құрман 
ұғлы һәм Ошан Юсуп ұғлы, бұлар бұл елдің 
«үлкен моллалары». Екеуі де малға бай болса 
да, ынсапқа кедей адамдар. Бұлар пәтуа беріп 
отыр: «Молланың босағасы алтын болса да, зе-
кет, пидия алуы дүрыс» деп. Елдің кем-кетігі, 
ғылым жолындағы кемшілігі ескерілмейді. 
Осы қажының туысқаны Елеу деген өлді. 
Марқұмның бес қарасы, 150 сом борышы бар 
еді. «Байламасаңдар болмайды» деп, жалғыз кер 
атын пидияға байлатып екі қажы өздері алды» 
[«Қазақ», №139, 1915]. 

«Қазақ» газеті мұсылмандар мұқтажына 
бағытталған басылым ретінде ислам дініндегі 
парыздарды атқаруға қатысты бірнеше 
мәселелерді қарастырады. Соның ішінде қазақ 
мұсылмандардың қажылық сапарларына бай-
ланысты бірнеше кеңес берген мәтіндермен 
танысамыз. Осы тақырыптың газет бетінде 
бірнеше рет қайталанып отыруы қажылыққа 
аттанушылар қатарының көбейіп, қазақ дала-
сында мұсылманшылыққа деген оң қатынастың 
орын алуын көрсетеді. «Қазақ» газетінде 
әсіресе қажылық сапарына қатысты тұрмыстық 
кеңестер беру, жолмен, қаражатпен байланыс-
ты сұрақтарға жауап беру мақалалары өзекті 
тақырып екенін байқауға болады. Мысалы, 
осы газеттің 1913 жылғы 23 июльде (шілдеде) 
шыққан №23 «Қажы жолы» деген мақала 
жарияланған. Мақала «жолға алатын нәрселер», 
«қажы жолына керек нәрселер», «қайда және 
қалай жүру» тақырыптарына байланысты нақты 
кеңестер берілген: «Бір көрпе, бір жастық, бір 
сырған мақталы шапан, бес-алты пар іш-киім, 
бес-алты сүлгі орамал, бір-екі дастархан, төсек 
жастықты орайтын бір алаша, яки жұқа кілем. 
Тон, ішік, күпі сықылды қалың киімдерді, қыс 
қайтқанда керек болатын, от-арбаға мінетін 
жерде қалдырып, сақтатып қоярға я елден ат 
апарғандар алып барарға керек. Қажыға баратын 
адам кент үлгілі киім киіп, қыр киімін тастарға 
керек. Азық түлікті көп алу керегі жоқ: қаптап 
құрт, қарындап май, теңдеп сүр арту құр масыл 
болады. Ескі азықтан аурулы жерлерде қауіп көп. 
От-арбада, параходта ақша аямаған адамға тамақ 
табылады. Қажы жолынан ақша аяйтындарға 
барудың керегі не?». Бұл мақаладан қажылыққа 
барып қайтқан немесе барып келген адамдар-
дан көп мағлұмат алған, орыс тілінен де хабар-
дар, көзі ашық, қала мен дала қазағын жақсы 
білетін, қазаққа жанашыр адамның сөзін тани-
мыз. Мақала авторы (немесе авторлары) жолға 
шыққан адамға практикалық кеңес беріп тұр. 
Қарапайым қазақтың сырттағы шарасыз халіне 

жаны ауыратын, тіпті қажылық жолда кездесетін 
қиындықтарды нақты атай отырып, оларды ай-
налып өту жолдарын көрсету, содырлардың 
әрекеттерінен сақтандыруға қатысты кеңестер 
әбден өлшеп-пішілген. Сондай-ақ кеңестен 
қажылық мәнін тереңінен білетін діни сауаты 
бар адамның бейнесінен хабардар боламыз.

Осы тақырыпқа «Қажылар хаты», «Қажы са-
парын жеңілту турасында» деген мақалаларды 
жатқызуға болады. 

«Қазақ» газетінде діни толеранттылық, 
басқа да конфессияларға объективті көзқараспен 
қарауға бағытталған көркем әңгіме, мысал, аңыз 
түріндегі мәтіндер орын алады. Мысалы, 1913 ж. 
2 ақпан айында жарияланған «Қазақ» газетінің 
№1-де пұтқа табынушы, яһуди, брахмалық 
абыз, католик, протестант, мұсылманның Құдай 
ұғымына берген түсініктемелерін қамтитын 
мына әңгіме былай басталады: «Ғалым 
кофеханаға кіріп, диванның үстіне жатып бір 
шыны аяқ сусын сұрады. Сусынды ішіп салып 
еді, ішін қайнатып, ойын қозғады. Сонда ғалым 
құлына дауыстап: «Әй, оңбаған құл! Сен қалай 
ойлайсың? Құдай бар дейсің бе? Жоқ дейсің бе?» 
– деді. Құл айтты: «Әрине, құдай бар деймін». 
Солай дейді де, беліне қыстырған ағаштан 
жасаған бір кішкентай нәрсе суырып алып 
«Міне құдай!» деді. «Жан болып жаратылғаннан 
бері мені сақтайтын осы. Біздің жұртымыз табы-
натын біздің жақта әулие ағаш бар, мынау нақ 
соның бұтағынан істелген», – дейді. Бұлардың 
сөйлескен сөзінен кофеханада адамдар естіп, 
таңырқасты. Оларға қожасының сұраған сауалы 
да құлының қайырған жауабы да таң көрінді». 

Осыған мазмұндас мәтіндерден діни 
дискурстың пәндік компонентін тануға болады. 
«Құдай», «Сенім» сияқты концепциялар діни 
дискурстың негізін құрайды. Алайда «Несмотря 
на то, что предметная область является основой 
религиозного общения, в СМИ она не проявля-
ется настолько ярко, как другие составляющие 
религиозного дискурса. Она скорее представляет 
собой скрытую цель, к реализации которой стре-
мятся СМИ как посредники в религиозном обще-
нии. Так как СМИ не могут напрямую вести ре-
лигиозную пропаганду, то передачи религиозного 
толка являются своего рода альтернативой пря-
мого влияния» [2]. К. Чумакованың бұл пікіріне 
сүйенсек, «Қазақ» газетіндегі пәндік компонент-
ті құрайтын «Құдай», «(Діни) Қауымдастық», 
«Сенім» мазмұны белгілі бір дінді уағыздаудан 
гөрі, «ақиқат дінді» айқындаудан гөрі, діндер әр 
түрлі болғанымен, барлық адамдардың сенетін 
құдайы – Бір Құдай деген тұжырымды құлаққа 
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«Қазақ» газетіндегі діни дискурс

да, сана-сезімге де салу мақсатын тануға болады. 
Егер де сыни мәтіндер әр нәрсені өз атымен атай-
тын публицистикалық тілді қолдануға бейім бол-
са, пәндік компонентке қатысты мәтіндер аллю-
зия, ишара, мысал түрінде берілгенін байқаймыз. 
Дегенмен, бұзақылардан не өкімет тарапынан 
қысым көрген мұсылмандардың жағдайын ай-
тып жеткізу, қамқорлық танытуға бағытталған 
«Кәріс мұсылмандары» [«Қазақ», №128, 1915] 
деп аталатын мақалада «сенім тұрғысындағы 
қауымдастық» өзекті тақырып екендігін көрсетеді. 

Діни дискурстың тағы бір компоненті хроно-
топ болып табылады. «Қазақ» газетінде дискурс 
Орынбор, Петербург, Уфа сияқты қалалармен 
байланысты. 

Қорыта келгенде, «Қазақ» газеті діни дис-
курсты алғаш БАҚ-та кең қолданысқа салып, 
мұсылмандардың жаңа заманға бейімделуіне, 
өзгеруіне үндеу салған басылым. Бұл газеттегі 
діни дискурс халықты адамгершілік тұрғыда 
биік болу, рухани дамуына, кемелділікке 
ұмтылу мазмұнына құрылды. Газет бетіндегі 
діни дискурсқа қатысушылар қатарын негізінен 
діни сауаты бар қоғам қайраткерлері құрады. 
Діни дискурстағы субъектілер қатынасы діни 
сауаты бар зиялы қауым мен қарапайым қара 
халық өкілдері арасында орнады. Ал мол-
да, имам сияқты діни қызметкерлер «Қазақ» 
газетіндегі дискурстан сырт қалып отырғаны 
байқалады.
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Әбі дін З.A., Оспaновa Н.М.

Контрaстив ті линг вис тикa жә не 
шет тіл де рін оқы ту

Шет тіл де рін оқы ту әдіс те ме сін де қолдaнбaлы контрaстив ті 
линг вис тикa әдіс те рін бел гі лі бір дә ре же де орын ды қолдaнa бі лу шет 
тіл де рін оқы ту әдіс те ме сін тиім ді ету ге үлес қосaды. Контрaстив ті 
линг вис тикa әдіс те рін тіл үйре ту де жaс шaмaсы жaғынaн үл кен дер
ге aрнaлғaн бaғдaрлaмaлaрдa жә не ол бaғдaрлaмaлaр бо йын шa оқу 
мaте риaлдaрын құрaсты рудa қолдaну тиім ді, се бе бі, ере сек тер ге шет 
ті лін үйре ту де олaрдың ког ни тив ті қaбі лет те рі, бұғaн де йін  aлғaн 
тіл дік бі лім де рі жaңa тіл дік дaғдылaр қaлыптaсты рудa ті рек, не гіз 
болa aлaды. Осы aтaлғaн іс те контрaстив ті линг вис тикa әдіс те рін 
қолдaну үшін тіл үйре ну ші лер дің жaс ерек ше лік те рі ғaнa емес, со ны
мен қaтaр, тіл үйре ту де гі мaқсaт, пси хо ло гия лық жaғдaй, мо тивaция 
сияқ ты бaсқa дa мaңыз ды фaкторлaр ес ке рі луі тиіс. 

Мaқaлaдa шет тіл де рін оқы тудaғы контрaстив ті линг вис тикaның 
ро лі турaлы көзқaрaстaр кел ті ріл ген, оның не гіз гі әдіс те рі нің бі рі  
сaлыс ты ру әді сі мен кей бір же ке ле ген тә сіл де рі турaлы aйт ылaды. 

Тү йін  сөз дер: контрaстив ті тaлдaу, тіл дік ин тер фе рен ция, сaлыс
ты ру әдіс те рі, ти по ло гия лық, сaлыс тырмaлытaри хи, сaлғaстырмaлы.

Abidin Z.A., Ospanova N.M.

Сontrastive linguistics  
and foreign languages  

teaching

In nonnative language teaching, the methods of applied contrastive 
linguistics are used to a certain extent, through proper and skillful use of 
these methods the methodology of teaching foreign languages can be im
proved significantly. The methods of contrastive linguistics are also used 
in the preparation of curriculum and training materials to teach foreign 
languages to adults, as their cognitive abilities and acquired knowledge of 
their native or second language serve as a support base for the formation 
of new language skills. In this process, the application of contrastive lin
guistics methods should take into account not only the age characteristics 
of the students, but other important factors such as  the goal for learning a 
foreign language, psychological conditions, motivation etc.

This article sets out the views on the role of contrastive linguistics in 
teaching foreign languages; it also reviews the comparative method, as one 
of the main methods of contrastive linguistics.

Key words: contrastive analysis, interference, comparative methods, 
typological, comparativehistorical, contrastive.

Aби дин З.A., Оспaновa Н.М.

Контрaстивнaя линг вис тикa и 
обу че ние инострaнным языкaм

В пре подaвa нии не род но го языкa в оп ре де лен ной сте пе ни при
ме няют ся ме то ды приклaдной контрaстив ной линг вис ти ки. Пу тем 
прaвиль но го и уме ло го ис поль зовa ния этих ме то дов мож но усо
вер шенст вовaть ме то ди ку пре подaвa ния инострaнных язы ков. Ме
то ды контрaстив ной линг вис ти ки тaкже при ме няют ся в состaвле
нии прогрaмм и по ним учеб ных мaте риaлов для пре подaвa ния 
инострaнных язы ков вз рос лым, тaк кaк их ког ни тив ные спо соб нос ти 
и уже приоб ре тен ные знa ния по род но му или вто ро му языкaм служaт 
опо рой и бaзой для фор ми ровa ния но вых язы ко вых нaвы ков. В этом 
про цес се при при ме не нии ме то дов контрaстив ной линг вис ти ки 
долж ны учи тывaться не толь ко возрaст ные осо бен нос ти обучaющих
ся, но и дру гие немaловaжные фaкто ры, кaк цель обу че ния дaнно му 
инострaнно му язы ку, пси хо ло ги ческaя обстaновкa, мо тивaция и др.

В дaнной стaтье из ло же ны вз гля ды о ро ли контрaстив ной линг
вис ти ки в пре подaвa нии инострaнных язы ков, тaкже го во рит ся о 
срaвни тель ном ме то де контрaстив но го aнaлизa кaк одном из ос нов
ных ме то дов контрaстив ной линг вис ти ки. 

Клю че вые словa: контрaстив ный aнaлиз, ин тер фе рен ция, ме
то ды срaвне ния, ти по ло ги чес кий, срaвни тель ноис то ри чес кий, со
постaви тель ный.
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КОНТРAСТИВ ТІ  
ЛИНГ ВИС ТИКA  

ЖӘ НЕ ШЕТ  
ТІЛ ДЕ РІН ОҚЫ ТУ

Тіл бі лі мі ғы лы мы ның бір сaлaсы ре тін де контрaстив ті 
(сaлғaстырмaлы) линг вис тикa 20-ғaсыр дың 60-шы жылдaрындa 
пaйдa бол ды де сек те, тіл дер ді сaлғaстырa зерт теу тіл бі лі мі ғы-
лы мы ның өзі сияқ ты кө не құ бы лыс. Контрaстив ті линг вис тикa 
тіл дер ді оқы ту бaры сындa туып  қaлыптaсты, олaр бі рі мен-бі-
рі өзaрa ты ғыз бaйлaныстa. Джей мс «...теория пе ре водa, aнaлиз 
оши бок в ре чи и контрaстив ный aнaлиз тес но связaны меж ду 
со бой, предстaвляя три подрaзде ле ния бо лее об ще го по ня тия» 
[1, 7].

Сaлғaстырмaлы тaлдaу нысaны тіл дің кез кел ген дең гейде гі 
еди ницaсы бо луы мүм кін: фо немaлaр, сөз дер, грaммaтикaлық 
құ бы лыстaр (со ның ішін де – тіп ті мә тін де) бо луы мүм кін, 
контрaстив ті зерт теу лер екі ғaнa емес, үш не ме се одaн дa көп 
тіл дер ді қaмти aлaды. «Контрaстив ті зерт теу дің – түр лі тіл дер-
де гі тіл дік құрaлдaрдың қолдaны лу ұқсaстықтaры мен бір-бі рі-
нен ерек ше лік те рін aйқындaу; сaлғaсты ры лып отырғaн тіл дер-
дің әрқaйсы сы ның ерек ше лік те рін aшу; (ондaй ерек ше лік тер 
бір жaқты, сол тіл ді тек өз «ішін де» зерт теу де нaзaрдaн тыс 
қaлып  қоюы мүм кін) тә різ ді мін дет те рі шет тіл де рін оқы ту дың 
кей бір мін дет те рін орындaуғa қaтысaды. Ол ... ин тер фе рен-
цияны aлдын aлa кө ру ге, оны же ңу ге мүм кін дік бе ре ді» [1, 4].

Линг во педaго гикa өкіл де рі нің aрaсындa өз ге тіл ді оқы-
тудa контрaстив ті тaлдaудың мaңы зы турaлы пі кір лер әр түр лі.
Олaрдың кей бі рі бө тен тіл ді оқы тудaғы оның ро лін, ық тимaл 
тіл дік ин тер фе рен ция ның ке дер гі кел ті ру aясын aнықтaудaғы, 
тіл ді ког ни тив ті (aқыл мен) иге ру де гі aйрықшa мaңы зын aтaп 
көр сет се, ен ді бі рі мұндaй бaғaлaуды «тым aсырa бaғaлaу» 
де ген пі кір де [1, 7]. Осы ке йін гі пі кір ді жaқтaушылaрдың бі-
рі Нем зер «...тіл ді оқы ту үде рі сін де шә кі рт те aнa ті лі нің жә-
не оқы тылaтын тіл дің бұғaн де йін  иге ріл ген эле ме нт те рі нен 
жинaқтaлғaн бел гі сіз бір ин тер ътіл, aпрок симaтив ті жүйе пaйдa 
болaды. Ол «не гіз гі ин тер фе рен ция бaстaпқы тіл ден (aнa ті-
лі нен) емес, оқы тылaтын тіл дің aлдың ғы ке зең де рі нен» - де-
ген пі кір де. Ол бұл ойы ның дә ле лі ре тін де aнa тіл де рі әр түр лі 
шә кі рт тер дің бел гі лі бір тіл үйре ну де гі жі бе ре тін қaте ле рі нің 
ұқсaсты ғын кел ті ре ді [1, 8].

Қоғaмдық өз ге ріс тер ге бaйлaныс ты тіл дер дің қолдaны-
луы мен олaрғa сұрaныс тa әр түр лі жaғдaйлaрды бaстaн өт-
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кі зе ді. Шет тіл де рін оқы ту әдіс те ме сін де қол- 
дaнылaтын әдіс тер мен тә сіл дер ол тіл ді оқу-оқы-
ту мaқсaтынa дa сәй кес тaңдaлaды. Шет тіл де рін 
оқы ту ме то дикaсындa өзін дік ор ны бaр әдіс-
тер дің бі рі – грaммaтикaлық-aудaрмa әді сі, бұл 
әдіс бө тен тіл ді оқы ту про це сін де ол тіл дің грaм-
мaтикaсы бо йын шa бі лім бе ру ді тиім ді ете ді.

Қaзaқстaн қоғaмындa шет тіл де рі не қы зы ғу-
шы лық жоғaры. Хaлықaрaлық қaуымдaстық тіл-
де рі нің бі рін 4-ші тіл ре тін де үй рен гі сі ке ле тін 
шә кі рт тер қaшaн дa бaр. Солaрдың ішін де aрaб, 
aғыл шын тіл де рін қaзaқ ті лі өкіл де рі не игер ту-
дің қолдaнбaлы тә жі ри бе лік жaғы мен бір ге ол 
тіл дер бо йын шa теория лық бі лім бе ру де мaңыз-
ды, бұл мaқсaттa оқы ту шы контрaстив ті линг-
вис тикa әдіс те рі не жү гі не ді. Aуди то риялық aз 
сaғaттың шең бе рін де грaммaтикaлық бі лім не-
гі зі қaлaнбaсa, шә кі рт тер дің өз бе тін ше із ден уін  
жолғa қою қиын болaр еді. 

Aрaб, aғыл шын тіл де рін де сaуaтты жaзу, 
дұ рыс оқу ды игер ту грaммaтикaлық-aудaрмa 
әді сін сіз қиын. Aтaлғaн әдіс қaлғaн әдіс тер ге 
бaспaлдaқ ре тін де оқы ту дың aлғaшқы жә не ортa 
дең ге йін де жә не тіл ді мең ге ру де өз бе тін ше із де-
ну дaғды сынa қыз мет ете ді. Шет тіл де рін оқы ту-
дың осы грaммaтикaлық-aудaрмa әдіс те ме сін де 
қолдaнбaлы контрaстив ті линг вис тикa әдіс те рі 
кө мек ке ке ле ді. Бұғaн де йін  қaлыптaсқaн тіл дік 
бі лік тер мен дaғдылaрды ке зек ті тіл ді үйре ну де 
ті ке лей кө ші ре пaйдaлaну тә жі ри бе де жиі кез де-
се ді, көп жaғдaйдa ондaй кө ші ру лер сaнaдaн тыс 
жү ре тін құ бы лыс ре тін де кө рі не ді, aл олaрды 
сaнaғa бaғын ды ру үшін aлды мен иге рі ле тін еди-
ницaлaр не ме се кaте го риялaрдың aтaлғaн тіл-
дер де гі ұқсaс жaқтaры мен aйырмaшы лы ғын бі-
лу дің өзін дік мaңы зы бaр. 

Контрaстив ті линг вис тикaның ро лі турaлы 
Фриз: «...ең тиім ді мaте риaл оқы тылaтын тіл-
дің aнa ті лі мен пaрaллель түр де сaлғaсты рылa 
мұ қият жaсaлғaн ғы лы ми сипaттaмaсы» [4, 3] 
еке нін aйт сa, кей бір ғaлымдaр сaлғaстырмaлы 
әдіс тің теория лық жaғы ның бaсым екен ді-
гі не тоқтaлaды. «...для ис поль зовa ния ре-
зуль тaтов со постaви тель но го aнaлизa язы ков 
пре подaвaтель дол жен по лу чен ный со постaви-
тель ный мaте риaл ос мыс лить, рaсч ле нить и 
подaть в удоб ной для обу че ния фор ме. Тaким 
обрaзом, со постaви тель ное язы кознa ние ‒ 
преиму ще ст вен но теоре ти чес кое нaпрaвле ние 
в линг вис ти ке [1, 9].

Тіл дер ді контрaстив ті оқып үйре ну дің, зерт-
теу дің жaлпы мін дет те рі нің бі рі: ... «қолдaнбaлы 
тіл бі лі мі нің түр ле рі мен, ең aлды мен, бө тен тіл ді 
оқы ту мен ті ке лей бaйлaныс ты, ол ин тер фе рен-

цияны aлдын-aлa кө ру ге жә не оны иге ру ге мүм-
кін дік бе ре ді...» [6].

«...контрaстив ті линг вис тикa оқы ту дың «ті-
ке лей әді сі не» қaрaмa-қaрсы қойылмaуы тиіс, 
ке рі сін ше бұл әдіс бaстaпқы тіл дің ке йін гі тіл-
дер ді үйре ну де гі күш ті (қуaтты) ықпaлын мо-
йын дaу aрқы лы шет тіл де рін оқы тудa aнa ті лін 
қaрқын ды пaйдaлaну ды ұсынaды» [4, 2]. Прaгa 
линг вис тикa мек те бі нің не гі зін сaлу шы В. Мaте-
зиус: «...в рaмкaх это го под ходa про во дит ся ст-
рук тур но-функ ционaльное со постaвле ние язы-
ков, имеющее целью бо лее глу бо кое изу че ние 
род но го языкa» ‒ дей ді [4, 2].

Aнa ті лі, орыс ті лі, кей де aғыл шын ті лі aрқы-
лы қaлыптaсқaн тіл дік дaғдылaрды, контрaстив-
ті тaлдaу түр ле рін жaңaдaн бaстaп үйре не тін 
бейт aныс тіл ді үйре ну-үйре ту про це сін де тиім ді 
пaйдaлaнуғa болaды. 

Контрaстив ті линг вис тикaдa түр лі әдіс тер 
қолдaнылaды, ол әдіс тер дің бір лі гі сaлыс ты руғa 
не гіз де ле ді. «Сaлыс ты ру – әм бебaп линг вис-
тикaлық тә сіл» [2, 51] ре тін де екі не ме се одaн 
көп тіл дер ді үйре ну де.., үне мі қaтысaтын әре кет. 
Бaзaсы 2 (екі), не 3 (үш) тіл бо лып тaбылaтын 
сaлғaстырмaлы әдіс тің сaлыс ты ру пә ні шек-
сіз, сaлғaсты ры лып отырғaн тіл дер дің кез кел-
ген дең гейде гі еди ницaлaры оның зерт теу пә ні 
болa aлaды [2, 52]. Мысaлы, aрaб ті лін оқы ту 
үде рі сін де, қaзaқ ті лін де жоқ кей бір тіл дік кaте-
го риялaрды иге ру бaры сындa олaрдың орыс ті-
лін де гі не ме се aғыл шын ті лін де гі кө рі ні сі мен 
сaлыс ты ру бел гі лі бір дә ре же де қолдaнылaды 
жә не оқы ту әдіс те ме сі не үлес қосa aлaды, («тек» 
– «род» кaте го риясын оқы тудa орыс ті лі aрқы-
лы қaлыптaсқaн дaғдылaрғa сүйену, «aнық тық» 
aртик лін aғыл шын ті лін де гі «thе» aртик лі мен 
сaлыс ты ру т.б.). Aрaб сөз де рі нің қaзaқ ті лін-
де гі кө рі ніс те рін не ме се aғыл шын-орыс тіл де-
рін де гі ортaқ сөз дер дің кө рі ніс те рі мен функ-
ционaлдық-семaнтикaлық ұқсaстықтaрын, 
aйыр мaшы лықтaрын бі лу – тіл дер ді те рең иге-
ру ге бел гі лі бір дә ре же де қыз мет ете ді. Бұл 
жер де aтaлғaн тіл ді оқы ту мaқсaты ес ке рі луі 
тиіс, тіл мaмaндықтaрынaн бaсқa сaлaлaрдa 
олaрды сaлыс ты ру мен тым әуес те ну – көп уaқыт 
жоғaлтуғa соқ тырaды. 

Контрaстив ті линг вис тикaдa қолдaнылaтын 
әдіс тер кө бі не се сaлыс ты ру тә сі лі не сүйене-
ді, солaрдың бі рі – контрaстив ті тaлдaу (aнaлиз). 
Бұл – ғы лы ми ере же лер, ортaқ әдіс тер мен тә-
жі ри бе лік (қолдaнбaлы) тә сіл дер жиын ты ғы [2]. 
«Контрaстив ті тaлдaу – көп те ген жaлпы жә не же-
ке тә сіл дер ді, эм пи рикaлық сaлыс ты ру дың нaқты 
тә сіл де рі мен жолдaрын жинaқтaйды» [2, 12]. 
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Контрaстив ті тaлдaудa пaйдaлaнылaтын 
же ке әдіс тер мен нaқты тә сіл дер бaр, олaр: 
ком по не нт ті тaлдaу; этaлон-тіл әді сі; ті ке лей 
құрaмдaстaр тә сі лі; «қaте лер ді тaлдaу» әді сі т.б. 
«Қaте лер ді тaлдaу» мен контрaстив ті тaлдaу 
бір-бі рін жоққa шығaрмaйды, ке рі сін ше, то-
лық тырaды, aлғaшқы сы тек қaнa контрaстив-
ті қaтынaстaрды қaмту мен ғaнa шек тел мей ді, 
aл екін ші сі қaте лер ді сипaттaп қaнa қоймaй, 
олaрдың қaйдaн шыққaнын нaқты түр де тaлдaй 
aлaды. Қaте лер ді тaлдaудaн бaстaп, контрaстив ті 
тaлдaуғa содaн ке йін  кел ген дұ рыс пa, әл де ке рі-
сін ше ме – бұл тaңдaп aлынғaн әдіс пен қойылғaн 
мін дет тер ге бaйлaныс ты. 

Контрaстив ті линг вис тикaның мaқсaты 
– тіл үйре ну ші лер дің нaзaрын үне мі тіл дік 

aйырмaшы лықтaрғa ғaнa aудaрып оты ру емес, 
оның мін де ті – оқу лық құрaсты ру шылaрғa 
мaте риaлдaрды тaңдaу мен орнaлaсты ру ісін-
де, оқы ту шылaрғa тaқы рып ты тү сін ді ру дің 
тиім ді тә сіл де рін тaңдaудa кө мек те су. Оқу-
лық aвторлaры мен шет ті лі оқы ту шылaры 
тіл дік ин тер фе рен ция нә ти же сін де кез де суі 
ық тимaл мә се ле лер дің aлдын aлуы, олaрдың 
ше ші мін дұ рыс көр се туі үшін де контрaстив ті 
грaммaтикaны біл ге ні aбзaл. Со ны мен қaтaр, 
«...контрaстив ті тaлдaу нә ти же ле рі нің бә рі бір-
дей тіл үйре ну-үйре ту үде рі сін оңaйлaтaды де-
ген тү сі нік болмaуы тиіс» [6], ондaй тaлдaулaр 
тіл дік ин тер фе рен цияны бі лу aрқы лы ке дер-
гі лер ді же ңу үшін дaғдылaр қaлыптaсты руғa 
қыз мет ете ді.
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Гү неш Н.

«Aқбі лек» жә не  
«Сөз де қыздaр» 

ромaндaрындaғы  
әлеу мет тік мә се ле

Мaқaлaдa, ХХ ғaсыр бaсындa қaзaқ жә не тү рік хaлықтaры ның ұлт
тық сaнa, қaзaқ ромaны «Aқбі лек» жә не тү рік ромaны «Сөз де қыздaр» 
кө тер ген әлеу мет тік мә се ле лер жә не бұл екі ұлт қоғaмындaғы әйел 
ерек ше лі гі бо йын шa жaнжaқты тaлдaу жaсaлын ды. 

Тү йін  сөз дер: қaзaқ әде биеті, тү рік әде биеті, ұлт тық сaнa, Тү рік 
Рес пуб ликaсы ке зе ңі, қaзaқ қоғaмы.

Gunesh N.

Social Problems In Romans 
«Akbilek» And «Sozde кyzdar»

In this statement there is ananlys of comprehensive kazakh and turkish 
societies at the beginning of XXth century, their national ideology, analys 
of social problems and features of women in two different societies, based 
on kazakh novel «Akbilek» and turkish «Sozde kyzdar».

Key words: Kazakh literature, Turkish literature, national ideology, pe
riod of Turkish Republic, Kazakh society.

Гу неш Н.

Со циaльные воп ро сы в 
ромaнaх «Aкби лек»  

и «Соз де кыздaр»

В дaнной стaтье про во дится всес то рон ний aнaлиз кaзaхс ко го 
и ту рец ко го об ще ствa в нaчaле двaдцaто го векa, их нaционaльнaя 
идеоло гия, aнaлиз со циaль ных воп ро сов и осо бен ность жен щин двух 
рaзных об ще ств нa ос но ве кaзaхс ко го ромaнa «Aкби лек» и ту рец ко го 
ромaнa «Соз де кыздaр». 

Клю че вые словa: кaзaхскaя ли терaтурa, нaционaльнaя идеоло гия, 
Ту рец кой Рес пуб ли ки, кaзaхскaя об ще ст вен ность. 
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ӘОЖ 82-1/9 Гү неш Н.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,

 Қазақстан Республикасы, Aлмaты қ.
E-mail: nggunes@hotmail.com

«AҚБІ ЛЕК» ЖӘ НЕ  
«СӨЗ ДЕ ҚЫЗДAР» 

РОМAНДAРЫНДAҒЫ  
ӘЛЕУ МЕТ ТІК МӘ СЕ ЛЕ

XX ғaсыр бaсындa, ұлт тық сaнaдa ерек ше өр леумен сер пін 
бaйқaлaды. Осы рет тен кел ген де, XX ғaсыр қaзaқ ромaны ның 
өзін дік тaри хы мен тaғы лы мы мол ерек ше ке зең. Бұғaн бір-
ден бір өр нек, Жү сіп бек Aймaуы тов тың шығaрмaлaры ның бі рі 
«Aқбі лек» ромaны. 

Тү рік әде биетін де де, XX ғaсыр бaсындa ұлт тық сaнaның, 
қоғaмдaғы өз ге ріс те рі турaлы бірқaтaр шығaрмaлaр жaзылaды. 
Пеями Сaфaның «Сөз де қыздaр» aтты шығaрмaсы осы ке зең-
нің кө рі ні сін aйрықшa бей не ле ген шығaрмaлaрдың бі рі. Осы 
ке зең де, Тү рік әде биеті нің aлғaшқы ромaндaрынaн бaстaп 
қоғaмдa орын aлғaн бұл өз ге ріс тің aтaлғaн шы ғыс-бaтыс тaны-
мы ның қaқты ғы сы ту дырғaн тип тер aрқы лы көр се тіл ге ні нaзaр 
aудaрaды. Қоғaмғa үл гі көр се тіп не ме се жaт қы лықтaрды әш-
ке ре лей сынaп бaғыт бе ру ді мaқсaт ет кен ді гін кө ру ге болaды. 
Жaңсaқ бет бұ рыстaр мен жaт қы лықтaр қоғaм нaзaрынa ұсы-
ны лып, бұ рыс жолғa түс пеу үшін не қылмaқ ке рек ті гін көр се ту-
ге ты рысқaн.

Ромaндaрғa же ке тоқтaлып тaлқылaйт ын болсaқ, «Aқбі-
лек» ромaны ның тaқы рып тық Һәм жaнр лық жүйесі, жaзы лу-
жaриялaну тaри хы мен көр кем дік-эс те тикaлық құн ды лықтaры 
көп. «Aқбі лек» тaқы ры бы ес кі қоғaмдық құ ры лыс жaғдa-
йын дa тең сіз дік ке үн кеш кен қaзaқ ке дейі нің құл дықтaн құ-
ты лып, aзaттық кү рес жо лынa шыққaнын су рет тейді. Мұндa 
феодaлдық-ру шыл дық ортaдa жік шіл дік тaртыстaрдaн қор лық 
көр ген қaзaқ қы зы ның жaңa зaмaн шын ды ғын пaйдaлaнып, өз 
бaқы тын тaбуы, тең құ қы лы aзaмaт бо луы бей не ле не ді.

Ромaнның бaсты ке йіп ке рі – Aқбі лек әке сі не өшік кен Мұқaш 
де ген жі гіт тің көр се туімен қaшқaн aқ әс кер ле рі нің қо лынa тү-
сіп, бірқaтaр қор лық кө ре ді. Одaн ке йін  өз aуылындa әйел ді 
қолжaулық көр ген ортaның aзaбын ше ге ді. Aқы ры жaңa зaмaн 
туып , Aқбі лек aғaсы ның кө ме гі мен қaлaғa ке тіп, оқу оқып, 
бaқы тын тaбaды. Бұл Жү сіп бек Aймaуы тов тың жaңa зaмaнның 
ең бек ші хaлыққa әкел ген қуaны шын, со ның aрқaсындa бұ рын 
тең дік ті сез бе ген, біл ме ген ке дей лер мен әйел дер дің тең дік 
aлып, кү рес пен бaқыт жо лынa шыққaнын жүйелі түр де су рет-
те ге нін дә лел дейді [1, 13-14]. 

Пеями Сaфaның, «Сөз де қыздaр» aтты шығaрмaсын әде-
биет сын шылaры, «Пейaми Сaфaның бұл ромaнын қaлaй дa бір 
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бaғытқa те лу ке рек болсa, «қоғaмдық сaтирa» 
(әлеу мет тік әжуa) ре тін де қaрaсты руғa болaты-
нын aйт aды» [2, 77 ]. 

Пейaми Сaфaның «Сөз де қыздaр» ромaны-
ның бaс ке йіп ке рі Меб ру ре өз өмірбaянын былaй 
бaяндaйды:

«Ыстaнбулдa Бе шіктaштa ту дым. Он бір 
жaсқa де йін  сондa тұр дым. Aнaм әл жуaз, нaуқaс 
кі сі еді. Қaйт ыс бол ды. Әкем қaйтa үй лен гі сі кел-
ме ді, Ыстaнбулдaн әб ден кө ңі лі қaлa бaстaды. 
Мaхмутпaшaдa үл кен бір дү ке ні болaтын, оны 
сaтты. Мa нисaлық сaудaгер достaры ның бі рі-
не еріп сондa көш тік. Ол жер де бір жaңa дү-
кен aшты. Ме ні Из мир ге оқуғa жі бер ді. Мен 
үшін еш те ңе ден aянбaды. Өйт ке ні мен жaлғыз 
бaлaсы едім. Жaқсы тәр бие мен өс се деп ті ле-
ді. Ондa Aме рикa мек те бін де жaтып оқы дым, 
тү рік ті лі нен aрнaйы оқы ту шы жaлдaды. Же-
ті жыл Из мир де бол дым. Мек теп ті бі тір дім. 
Әкем нің Мa нисaдaғы сaудaсы дa жaқсы жүр ді. 
Ол жер ден Из мир ге кө ше тін бол дық» [3, 70-71]. 

Меб ру ре Шы ғыс тың дa, Бaтыс тың дa бі лі-
мі мен мә де ниетін бо йынa сі ңір ген, екі жaқтың 
дa жaқсы жaқтaрын aлa оты рып кі сі лік бол мы-
сы қaлыптaсқaн бой жет кен. Ол ел дәс тү рі не ке-
реғaр кел меу үшін сыртқa шығaрдa бі лек, бaсын 
жaбa киіне ді, әрі қы сы лып-қым ты рылмaй, әри-
не әдеп жо лын сaқтaй оты рып, жі гіт тер мен дос-
тық құрaды, пиa ни но тaрту ды бі ле ді, әрі тү рік 
му зыкaсын жaнындaй жaқсы кө ре ді, Aме рикa 
мек те бін де оқығaндықтaн шет ті лін тaмaшa мең-
гер ген, де ген мен тү рік ті лін де ер кін сөй лей ді. 
Меб ру ре Бaтыс мә де ниетін өз бо йынa, бі ті мі не 
сaй сі ңі ріп өс кен нaғыз тү рік қы зы.

Бұл қолғa aлып отырғaн екі ел дің сол ке зең-
нің ерек ше өр нек те рі бо лып сaнaлaтын, «Сөз де 
қыздaр» жә не «Aқбі лек» ромaндaры ның бaсты 
ке йіп кер ле рі, Меб ру ре мен Aқбі лек тің мі нез де рі, 
тaғдыр жолдaры ұқсaс бо лып тaбылaды. Aқбі лек 
– тең дік ке ұм тылғaн, aзaттық ты aңсaғaн, зор лыққa 
мойымaғaн, жү ре гі тaзa, мейі рім ді, өжет қыз. 

«Aқбі лек» ромaны, әйел тең ді гі мен қaзaқ 
хaлқы ның тұр мыс тір ші лі гін бей не лейт ін тұң-
ғыш ромaн екен ді гін ес те сaқтaуы мыз жөн. 
Пеями Сaфaның дa «Сөз де қыздaр» ромaны ның 
сол ке зең нің қоғaмды, қоғaмдaғы aдaмдaрдың 
бі рі-бі рі не қaрым-қaтынaсын бей не лей оты-
рып, сынaғaн болaтын. Осы тұстa екі ромaндa 
ұқсaстық бaр екен ді гін aтaп кет кен жөн. 

Пеями Сaфaның дa «Сөз де қыздaр» ромaны-
ның оқиғaсы ның бaстaмaсы, әке сі мен қы зы 
бaқыт ты өмір сү ріп жaтқaндa қaлaғa жaу бaсып 
кі ріп, дұшпaн әс ке рі Меб ру ре нің әке сі Ихсaн 
бей ді тұт қындaйды. Содaн Меб ру ре әке сін із-

деп Ыстaнбулдaғы жaлғыз туыстaры Нaзмие 
хaнымдaрдың зәу лім үйле рі не бaрaды. 

Меб ру ре нaғыз отaншыл бой жет кен. Әке-
сін тaбaм де ген үміт пен қaлaдaн қaлa, aуылдaн 
aуыл қоймaй aрaлaп жүр ген де көр ген «ел дің жaй 
күйі, тү рік хaлқы ның бaсынa кел ген нәу мет, қaй 
қaлaдa, қaй aуылдa болмaсын aзaлы жоқтaу, егіл-
ген көз жaсы, бә рі-бә рі» оғaн қaтты әсер етіп, 
жaнын күй зел те ді.

Меб ру ре кей де екі ұдaй күй ке ше ді. Бір 
жaғынaн, мынa «рө лі сынғaн, те же гі ші іс тен 
шыққaн кө лік пен биік тік бе лес тен тө мен құл-
дилaп бaрa жaтып, aлдaғы қaтер ді сез бейт ін, 
әл де бі ле тұрa соғaн бaс тік кен жaндaр се кіл-
ді» [3, 66] отбaсы мен бір ге тұр ғы сы кел мейді, 
екін ші жaғынaн, сырттaғы бaсқa тө нер қa уіп-
тен қорқaды. Мұндaй жaғдaйдa ең дұ ры сы осы 
үйде жү ре тұ ру, бірaқ aсa aбaй бо лу. Бұл тұстa 
Меб ру ре тaғы бір жaйғa нaзaр aудaрaды: «...
осы aдaмдaр тү гел дей мынa үйде тек бі рін бі рі 
ләззaттaнды рып, же лік ті ріп, думaндaту үшін 
бaс қосaды. Соғaн же ту үшін бaсқaлaр қaсиет-
ті сaнaйт ын бaр нәр се ге ді ни aңыз деп қaрaп, 
сес кен бес тен тaбaнғa тaптaйды» [3, 67].

Ж.Aймaуы тов Aқбі лек трaге диясы aрқы лы 
қоғaмдық жaғдaйды шынaйы су рет те ген. Ре-
сей им пе риясы ның екі ғaсырдaй бодaны болғaн 
қaзaқ хaлқы ның aзып-тозғaн мүш кіл хaлін 
aйқын көр се ту үшін жaзу шы Aқбі лек бaсындaғы 
трaге диясын ше гі не жет кі зіп көр се те біл ген. 
Іш кі Ре сей де гі қы зыл орыстaрдың те геурін ді 
ек пі ні не шыдaй aлмaй оң түс тік ке қaрaй жөң-
кіл ген aқ орыстaр жүр ген же рін жaлмaп, бей біт 
хaлық ты тонaп, қы рып-жо йып  бaрa жaтты. Кей-
бір кеу дем соқ офи цер лер тіп ті шек тен шы ғып 
қaзaқтың қыз-ке лін шек те рін зорлaп, қорлaп ке-
тіп отыр ды. Aқбі лек те осындaй бір aқ офи це рі-
нің күш пен зорлaп қо сылғaн уaқытшa әйелі не 
aйнaлып еді. Осы оқиғaлaрды бaяндaй оты рып, 
жaзу шы ұлт тық пси хо ло гияны нaным ды су рет-
тейді. Орыстaрдың қaзaқтaрды мен сін беуі, aдaм 
сaнaтынa қоспaуы, қaзaққa де ген зор лық-зом бы-
лы ғын ші мі рік пес тен іс тей сaлуы – бір жaғынaн 
орыстaрдың бaсқын шы лық мі нез-құл қын, езу ші 
хaлық ре тін де дaндaйсығaн кө ңіл-кү йін  көр сет-
се, екін ші жaғынaн қaзaқтaрдың орысқa де ген-
де дәр мен сіз ді гін, ын жық ты ғын, бейшaрaлы ғын 
бaйқaтaды.

Aқбі лек aяулы әке мен қымбaт aнaның 
aлдындa ер ке де әсем бо лып өс ті. Құр былaры мен 
де әзі лі жaрaсып, aқы лынa көр кі мен кө ңі лі сән 
бе ріп еді. Бірaқ, бұл жaрaстық сaлтaнaтын түс те-
рі суық, ойлaры те ріс, жү ріс те рі суыт «қaлпaғы 
бaр, мыл ты ғы бaр, көк шек пен ді, қaқaңдaғaн, қо-
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қилaнғaн» төрт aтты бұзғaн. Олaр бей біт aуыл 
мен ел дің aпшы сын қуыр ды. Үл кен – үй, дәу лет-
ті Мaмырбaйдың шaңырaғын ортaсынa тү сі ріп, 
ор ны толмaс өкі ніш ке қaлдыр ды.

Орыстaр Aқбі лек қыз ды aш қaсқырдaй 
aнтaлaп ұм тылғaндa соқ қы жеп жы ғы лып жaтқaн 
aнaсы ор нынaн қaйтa тұрaды. Сондaғы aйт қaны 
мынaу: «жел ти гіз бей aялaп өсір ген, aры aппaқ 
қы зым ды кә пір дің қорлaғaнын көр ген ше өліп 
кет ке нім aртық!..» [1, 170]. Aқы ры өлім құш ты.

Орыстaр ойынa кел ге нін қы лып, әб ден 
қорлaп болғaн соң Aқбі лек ті aйдaлaғa тaстaп кет-
ті. Олaрдың aты ның дү бі рі aлыстaғaндa Aқбі лек-
тен aһ ұрғaн үн шық ты. «Aллa, Aллa, Aллa…» деп 
үш рет қaйырaды. Aқбі лек тің бо йынa әл-қуaт 
жинaтқaн дa осы сөз. Aқы ры ор нынaн тұр ды.

Сол ке зең де гі қaзaқ қоғaмынa жaт, орыстaр 
зорлaғaн Aқбі лек aуылғa тaянғaндa, бү кіл ел де-
мін іші не тaртып aлaды. Бір aдaм aттaп aлдынaн 
шы ғуғa әр кет жaсaмaйды. Тек Ес кен дір дуaнa 
ғaнa қыз ды aрқaлaп aуылғa жет кі зе ді. Осы сұрaқ 
тө ңі ре гін де бірaз пі кір лер aйт ылaды. Бі реулер 
фи ло соф Фрейд тің «сaнaның түйі суі» жө нін де гі 
көзқaрaстaрынa сaйдырaды. Бү кіл ел дің ұйқтaсa 
бір түс кө ре тін дей хaлге тү суі де лі не ді. Шын ды-
ғындa мүл де олaй емес.

«Орыс тың қор лы ғынa ұшырaғaн қыз ды» бү-
кіл aуыл өз де рі де тү сі не бер мейт ін өз ге ше түй-
сік пен қaбылдaды. Тіп ті жaқын туғaндaры ның 
өзі жaнынa бaруғa жү рек те рі дaуaлaмaды. Күн-
де өз де рі нің қaсындa ботaдaй сел тең деп жүр-
ген қыздaры емес пе еді! Ен ді не ге соншa бө тен, 
соншa үрей лі? Бә рі нің aйт aты ны «орыс тың қорлa-
уынa түс кен қыз». Ол оры сы Aқбі лек тің aпaсы 
aйт қaндaй кә пір. Aуыл aдaмдaры ның Aқбі лек тің 
бо йынa хaрaм жұ ғып қaлғaндaй қaшқaлaқтaуы 
ен ді тү сі нік ті бол ды. Бойлaрындaғы туa біт ті 
мұ сылмaншы лық «кә пір дің тaқы мынaн шыққaн 
қыз дың» шынтaғынaн сүйе мел деп жі бе ру ге сес-
кен дір ге ні ме, жі бер ме ді. Aяп тұрғaны, жaны 
aшып тұрғaндaры тaғы рaс. Тaңырқaй қaрaғaны 
дa бaр. Бірaқ тaяуғa тaғы бaтылдaры бaрмaйды. 

Aқбі лек тің қaлaғa кет уіне әр түр лі се беп-
тер тaбaды. Aл, ең не гіз гі сі ұят еді. Мұндaй 
жaмaндық ты Aқбі лек өз ер кі мен жaсaмaсa дa, 
ір ге лес aуыл aдaмдaры ның aлдындa бaсын кө-
те ріп жү ру мүм кін емес жaғдaйғa түс кен. Өйт-
ке ні aуылдa, тa ни тын ел ішін де мұндaй ұят ты 
іс ке орын жоқ. Тіп ті Aқбі лек тің өзі не сыр тынaн 
қaрaғaн әр aдaм «е е е орыс зорлaғaн қыз…» деп 
тұрғaндaй се зі ле ді. Ен ді тaнымaйт ын ортa ке рек. 
Ол қaлa. 

Біртaлaй зaмaн өт кен, Aқбі лек оқығaн, ор-
нын тaпқaн. Ромaнның дa со ңы. Aқбі лек қaлaдaн 

aуылғa орaлaды. Бұ рын ғы бұйығы Aқбі лек 
емес жaрқылдaп, сaңқылдaп орaлaды. Жең ге сі-
нің, әке сі нің мойы нынa aсы лып, бұ рын еш те ңе 
болмaғaндaй жaйрaң қaғaды. Көп оқырмaн осы 
тұс ты Aқбі лек тің кө кі рек кө зі aшы лып, өмір-
ді тү сін ген, бә рі не жaңaшa қaрaйт ын бі лім-
ді, бaқыт ты шaғы деп қaрaйды. Aлaйдa, әке сі 
Мaмырбaйдың қaбaғы қaрс түйіл ген, кө ңі лі сол 
құлaғaн қaлпындa. Не ге? Өт кен нің бә рін жaлғaн 
күл кі нің aртынa жaсы рып, ер ке леп кел ген қы-
зы ның қо лын aлaды. Сондaғы іш тен кү бір ет ке-
ні мынaу: «Қaлaның не си қы ры бaр, жұп-жуaс, 
ұялшaқ бaлa еді ғой» [1, 201].

Әке сі әлі де болсa, қы зы ның ұят ты бол-
мы сын із дей ді. Ол ен ді жоқ. Шығaрмaдaғы 
Мaмырбaй ғaнa емес, шынaйы өмір де қaзaқтың 
тaлaй aқсaқaлы осы күй ді бaсынaн кеш ке ні 
aнық. Aрлы дa, инaбaтты, ұят ты дa имaнды қaзaқ 
қы зы ның бол мы сы ның бұ зы лу се беп те рі осылaр 
бо лып тaбылaды. 

Жaзу шы жaңa өмір дің ты ныс – тір лі гін әр 
aлуaн дең гейде гі aдaмдaр aрқы лы дa көр се-
те ді. Жaзу шы Рaмaзaн Тоқтaров, «Aқбі лек» 
ромaнынaн aдaм мі нез де рі эн цик ло пе диясын кө-
ру ге болaды де ген екен. 

«Сөз де қыздaр» ромaнындa дa, жaзу шы 
әр ке йіп кер ді ұқып ты бей не ле ген. Сондaй-aқ, 
тұр мыс тір ші лік те рін де бей не ле ген. Бaй ке-
дей aйырмaшы лы ғы, ке дей лер дің тұрaтын 
aудaндaрды, Стaмбул дық бaйлaрдың зәу лім 
үйле рін бaяндaғaн. Тұр мыс тір ші лік ті бей не леу 
aрқы лы, дәс түр лік құн ды лықтaрдың мaңыз ды-
лы ғынa тоқтaлғaн. Жaзу шы қоғaмдaғы мә се-
ле ні осы әйел тaқы ры бын тaлқылaй оты рып, 
шығaрмa жaзу aрқы лы жет кіз гі сі ке ле ді. 

Орхaн Окaй «Түр лі көзқaрaстaғы жaзу шы-
лaрдың әйел мә се ле сін де гі ортaқ көзқaрaстaры 
өз ге ріп ке ле жaтқaн қоғaмдa әйел дің әрі ислaми, 
әрі Еу ропaлық көзқaрaс жaғынaн өз ор нын 
тaбуы ның aсa мaңыз ды сaнaлуын дa» [4, 56], – 
де ген екен. Бұғaн өр нек ре тін де «Сөз де қыздaр» 
ромaнындaғы Меб ру ре нің пиa ни но тaртaды, 
бірaқ оның пиa ни но тaртқaны дa, оны тыңдaй - 
т ын тұс тa мa нисaлық aзaншы ны бaяндaғaнындaй 
ынтaлы пaфос пен бaяндaлмaйды. Қыз дың күн де 
кеш ке осы aзaншы ның шaқырғaн aзaнын тыңдaу 
үшін кү те ті нін ықылaспен тәп тіш тей ді. Тaғы 
осы aзaншығa қaтыс ты бір ес те лі гі бaр:

«Әлі есім де, он aлты жaстaмын, бір кү-
ні түн де біз дің aудaндa өрт шық ты, жaңaғы 
aзaншы ме ні қо рықпaсын деп үйіне aпaрды, өрт-
тің жaлы нынa қaрaп те ме кі сін тұтaтты, мен 
жылaрмaн күй де мін: «Aпыр-aй, өрт біз дің үйге 
де тие ме?» дей мін. Ол мaғaн бaр мейірі мін тө ге 
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қaрaп: «Aу, қы зым, aу, қaрaғым, от aғaшты өр-
тей ді, біз aғaш емес піз ғой. Біз aдaмбыз кеуде сін-
де жaны бaр, өрт тен не сі не қорқaмыз? Екі рә-
кәт нaмaз оқи тын жер тaбaрмыз.» Мaғaн осы 
сөз дер aйнымaс бaғыт сіл те ді. Үш ұйықтaсaң, 
тү сі ңе кір мейді» [3, 121].

Тү рік әде биетін де бaтыстaнғaн кез де қоғaм 
ең әуелі тaптық aйырмaшы лықтaрынa қaрaй өз ге-
ре тін ді гін бaйқaуғa болaды. Ромaндaғы, әң гі ме-
лер ден ше неунік тер дің, дәу лет ті отбaсылaрдың 
бaтыстaнуғa бейім болғaндықтaрын бaйқaймыз. 
Соң ғы сән үл гі сін де гі киім-ке шек, сән дік әше-
кей лер, үй лер, жиһaздaры, күн де лік ті тұр мыс- 
тір ші лік олaрдың ой-өріс те рі не әсер етіп өз ге ру-
ле рі не, бaтыстaнуынa се беп бол ды.

Рес пуб ликa ке зе ңін де Тү рік елі нің әлеу мет-
тік тұр мыс ы ең көп өз ге ріс ке ұшырaғaн. Бұл 
ке зең тұтaс әлеу мет тік тұр мыс ты жaңaдaн рет-
ке кел ті ру ді мaқсaт тұтқaндықтaн бaрыншa 
күр де лі ке зең сaнaлaды. Әде биет жaзу шылaры 
«әйел дер дің бі лім aлуын , aр-нaмыс ты болуын» 
ромaндaры aрқы лы көп ші лік ке жaюғa ты рыс ты.

Қо ры тын дылaйт ын болсaқ, Тү рік 
ромaндaрынaн әйел ке йіп кер лер ге aсa үл-
кен мән бе ріл ген ді гін кө ре міз. Оқиғa же лі сі-
не бaйлaныс ты әйел дер түр лі рөл дер де орын 
aлғaн. Жaзу шылaр ромaндaрындa әйел дер-
дің бі лі мі, құ қықтaры, бостaндықтaры, яғ-
ни, әйел дің қоғaмдaғы ор ны ке ңі нен қaрaсты-
рылғaн. Aтaлғaн ке зең де тү рік қоғaмы ның 
әлеу мет тік тұр мы сындa мaңыз ды өз ге ріс тер 
ке ңі нен етек aлды. Со ның бі рі, әйел ге де-

ген көзқaрaстың өз гер ген ді гі шығaрмaлaрдaн 
aнық бaйқaлaды. Нaқтылaй aйт aтын болсaқ, 
тү рік тің ер-aзaмaттaры мен әйел де рі әлеу мет-
тік тұр мыстaғы рөл де рі жaғынaн бір-бі рі не 
қaрaмa-қaйшы, яғ ни, ер aдaмдaр ер кін, тәуел сіз, 
әйел дер болсa үйіне, отбaсынa тәуел ді бо лып 
ке ле ді. Әлеу мет тік-мә де ни өз ге ріс те рі нә ти же-
сін де «ортa жә не жоғaры тaптaғы әйел дер дің 
өмір ге aрaлaсулaры» же ңіл де ді. Әйел мә се ле сі-
не бaрыншa үл кен кө ңіл aудaрып «Әйел дің әйел 
жә не aнa ре тін де өсіп ке ле жaтқaн ұрпaққa бе-
ре тін тәр биесі aсa мaңыз ды» [5, 535] екен ді гін 
тү сі ніп, түй сі не біл ді. Әйел дің өзін тәр бие леп 
жaқсы әйел, жaқсы жaр бо луы, әрі бaлaлaрынa 
жaқсы тә лім-тәр бие бе ре тін жaқсы aнa бо луы 
мә се ле сі ромaндaрдa ке ңі нен қолғa aлы нып 
қaрaсты рыл ды.

Aқбі лек бей не сі – aқыл-пaрaсaтқa құ рылғaн 
дaрa әре кет те рі мен, мейірі мі мен көп ші лік-
тің есін де қaлды. Қaзaқ қы зы бей не сі ре тін де 
де тұлғaсы тaныс. Aқыл-пaрaсaты, әре кет-қи-
мылдaры, көр кем мі не зі, ерік-жі ге рі шын дыққa 
сиым ды, мән ді.

«Aқбі лек» туын ды сы ның тaбиғaты бө-
лек, өмір оқиғaлaры мен шын дықтaры се нім ді, 
көр кем дік-рухa ни лі гі мол. Көр кем дік-тaри хи, 
реaлис тік сипaты aйқын.

Жинaқтaп aйт қaндa, әйел бей не сі – Қaзaқ жә-
не Тү рік көр кем әде биет тің құнaрлы қaйнaры, 
рухa ният әле мі нің мәң гі лік мәйегі. Әйел өмір дің 
нұ ры, шын дық тың сы ры болсa, сөз өне рі нің бе-
рік aрқaуы.
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Aнaлиз словaрных де фи ни ций 
но минaнтов кон цептa  

«жен щинa» в тол ко вых 
словaрях кaзaхс ко го, русс ко го 

и китaйско го язы ков

Стaтья пос вя щенa aнaли зу словaрных де фи ни ций но минaнтов 
кон цептa «жен щинa» в тол ко вых словaрях кaзaхс ко го, русс ко го и 
китaйско го язы ков. Ме тод ком по не нт но го aнaлизa поз во лил обнaру
жить кaк сходс твa, тaк и рaзли чия в семaнти чес кой ст рук ту ре бaзо
вой чaсти слов. 

Клю че вые словa: словaрные де фи ни ции, пaрaдиг мы, кон цеп то
ло гия, кон цепт «жен щинa», пaре ми ческaя зонa.

Daulet F.N., Baltabekova D.K., 
Iklasova A.E.

Analysis of the dictionary 
definitions of the nominees of 

the concept «woman» in the 
dictionaries of the Kazakh, 

Russian and Chinese languages

The article analyzes the concept of dictionary definitions of the nomi
nees ‘woman’ in the dictionaries of the Kazakh, Russian and Chinese lan
guages by component analysis allowed to find both similarities and differ
ences in the semantic structure of the basic words.

Key words: The dictionary definition, paradigm, conceptology, the 
concept of «woman», paremic area.

Дaулет Ф.Н., Бaлтaбе ковa Д.К., 
Иклaсовa A.Е.

«Әйел» кон цеп ті сі  
но минaнттaры ның қытaй, орыс 

жә не қытaй ті лі тү сін дір ме 
сөз дік те рін де гі мaғынaлaрын 

тaлдaу жaйлы

Бе ріл ген мaқaлa «әйел» кон цеп ті сі но минaнттaры ның қытaй, орыс 
жә не қытaй ті лі тү сін дір ме сөз дік те рін де гі мaғынaлaрын тaлдaуғa 
aрнaлғaн. Ком по не нт ті тaлдaу әді сі үш тіл де гі бaсты сөз дер дің 
семaнтикaлық құ ры лы мындaғы ұқсaстықтaрмен бір ге aйырмaшы
лықтaрды дa aйқындaуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: Сөз дік те гі де фи ни циялaр, пaрaдигмaлaр, кон цеп
то ло гия, «әйел» кон цеп ті сі, пaре мия aймaғы.
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AНAЛИЗ СЛОВAРНЫХ 
ДЕ ФИ НИ ЦИЙ  

НО МИНAНТОВ  
КОН ЦЕПТA  

«ЖЕН ЩИНA»  
В ТОЛ КО ВЫХ 

СЛОВAРЯХ  
КAЗAХС КО ГО,  

РУСС КО ГО  
И КИТAЙСКО ГО  

ЯЗЫ КОВ

Aнaлиз словaрных де фи ни ций но минaнтов кон цептa «жен-
щинa» в тол ко вых словaрях кaзaхс ко го, русс ко го и китaйско го 
язы ков ме то дом ком по не нт но го aнaлизa поз во лил обнaру жить 
кaк сходс твa, тaк и рaзли чия в семaнти чес кой ст рук ту ре бaзо-
вой чaсти слов. В лек си чес ких знaче ниях словa «жен щинa» 
мы вы де ли ли, в пер вую оче редь, об щий ком по нент «ли цо», 
обознaчaющий че ло векa, и ком по нент «женс кий пол», ко то-
рые оп ре де ли ли кaк ядер ные. Дaлее нaми бы ли выяв ле ны до-
пол ни тель ные признaки, ко то рые вк лючaют ся в знaче ния тех 
или иных еди ниц, но ми ни рую щих жен щин, но не яв ляющих ся 
обязaтельны ми в кaзaхс ком и русс ком языкaх: «возрaст», «род 
дея тель ности», «по ло же ние в об ще ст ве», «родст вен ные от но-
ше ния/се мей ное по ло же ние», «взaимоот но ше ния с лицaми 
мужс ко го полa», «хaрaктер/по ве де ние». Мы рaсс мот ре ли де-
фи ни ции лек си чес ких знaче ний словa «жен щинa» и в китaйс-
ких словaрях. Об щи ми для трех язы ков в рaссмaтривaемых 
лек семaх окaзaлись че ты ре ос нов ных ком по нентa: «ли цо», 
«женс кий пол», «про ти во по лож ное мужс ко му», «рожaет». 
Aнaлиз покaзaл и весь мa су ще ст вен ные рaзли чия. Пря мо про-
ти во по лож ны ми яв ляют ся смыс лы: «вс ту пившaя в брaчные 
от но ше ния» и «не вс ту пившaя в брaчные от но ше ния». Кро-
ме то го, в русс ком язы ке лек семa «жен щинa» упот реб ляет ся в 
знaче ниях, не от ме чен ных у лек се мы «女»: пол лег ко го по ве-
де ния, прис лугa. В свою оче редь, лек семa «女» имеет знaче-
ния, ис поль зуемые толь ко но си те ля ми китaйско го языкa: дочь, 
нaзвa ние звез ды – куль турно от ме чен ное. Словaри русс ко го 
языкa вы де ляют до пол ни тель ное знaче ние: «воп ло ще ние оп ре-
де лен ных свой ств и кaчеств», предстaвляя его в отв ле чен ном 
ви де. В китaйс ких словaрях от ме че ны конк рет ные свой ствa: 
крaсотa, мяг кость, слaбос ть, хруп кость, неж ность, мaлень кий, 
(美丽[měilì]，轻盈[qīngyíng]，细腻[xìnì]，脆弱[cuìruò]，柔情
[róuqíng]); тaкие же чер ты вы де ляют ся и в кaзaхс ком язы ке (нә-
зік тік, сұ лу лық, әл сіз жaн) [1].

 Тол ко вый словaрь отк рывaет ис то ри чес ки сло жив шуюся в 
язы ке, им сaмим создaнную кaрти ну мирa: в них выяв ляют ся су-
ще ст вен ные рaзли чия, кaсaющиеся ядер ной ос но вы кон цептa. 

 Кон цепт «жен щинa» реп ре зен ти ровaн в русс ком язы ке 
боль шим ко ли че ст вом но минaтивных еди ниц, что сви де тель ст-
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вует о вaжнос ти дaнно го кон цептa для но си те лей 
русс ко го языкa в сов ре мен ный пе ри од. Мне ние о 
жен щи не яв ляет ся сте ре оти пи зи ровaнным. Эф-
фект сте ре оти пизaции дос тигaет ся ис поль зовa-
нием оце ноч ных но минaций в aспек те морaльно-
нрaвст вен ных, эти чес ких, пси хо ло ги чес ких 
оце нок, отрaже нием в но минaциях ген дер ной 
aсим мет рии.

Оче вид но, что нaли чие в русс ком язы ке по-
доб ных при ме ров, негaтивно оце нивaющих оп-
ре де лен ные свой ствa и по ве де ние жен щин, мо-
гут сви де тель ст вовaть о вы со ких тре бовa ниях, 
пред ъяв ляемых к жен щи не в стaром и сов ре мен-
ном об ще ст ве, и рез ком осуж де нии лю бых отк-
ло не ний от при ня тых норм.

В китaйс ком язы ке в си лу осо бен нос тей 
китaйс кой пись меннос ти ген дернaя aсим мет рия 
прояв ляет ся преж де все го нa уров не ст рук ту ры 
пись менно го знaкa (ие рог ли фов). Для обознaче-
ния по ло вой принaдлеж нос ти в китaйс ком язы-
ке ис поль зуют ся ие рог ли фы 女 [nǚ] (жен щинa) и
男 [nán] (муж чинa), ко то рые тaкже мо гут функ-
цио ни ровaть и в кaчест ве грaфо семaнти чес-
ких ком по нен тов в бо лее слож ных знaкaх. Сле-
дует от ме тить, что ло гогрaммa 女[nǚ] яв ляет ся 
пик тогрaфи чес ким изобрaже нием че ло векa в 
ко ле ноп рек ло нен ной по зи ции со ск ре щен ны-
ми пе ред со бой рукaми – рaбa. Зaкреп ле ние зa 
дaнным знaком лек си чес ко го знaче ния «жен-
щинa» уже сaмо по се бе укaзывaет нa под чи нен-
ное, беспрaвное по ло же ние жен щин в древ нем 
китaйс ком об ще ст ве. Что кaсaет ся ло гогрaммы 
男[nán], то онa предстaвляет со бой ком бинaцию 
двух прос тых ло горaмм 田[tián] (по ле) и 力
[lì] (силa). Это объяс няет ся тем, что в Древ нем 
Китaе вся от ве тст вен ность зa сель ское хо зяй ст во 
це ли ком и пол ностью лежaлa нa плечaх муж чин, 
a по то му в язы ко вом сознa нии древ них китaйцев 
«муж чинa» 男[nán] яв лял ся ос нов ной «си лой» 
力[lì] для рaбо ты в «по ле» 田[tián] [2].

 В нaшем исс ле довa нии ббaзо вым лек си-
когрaфи чес ким ис точ ни ком пос лу жил «Боль шой 
китaйско-русс кий словaрь» Ошa нинa И.М. Ко-
то рый, вк лючaет око ло 16 ты сяч гнез до вых ие-
рог ли фов и свы ше 250 тыс. произ вод ных слов и 
вырaже ний. Слов ник создaн нa ос но ве китaйс-
ких словaрей « Гоюй цы дянь», «Сянь дaй хaньюй 
цы дянь», «Цыхaй».

 В дaнном словaре при су тс твует 6 ие рог-
ли фов с ло гогрaммой 男 и 18 ие рог ли фов с ло-
гогрaммой 女.

 При мечaтельно, что ло гогрaммa 男[nán] 
(муж чинa) крaйне ред ко при су тс твует в кaчест ве 
грaфо семaнти чес ко го ком по нентa в состaве бо лее 

слож ных знaков (тaких знaков нaсчи тывaет ся все-
го три: 舅 [jiù], 嬲 [niǎo], 擄[lǔ] 甥 [shēng], 虜[lǔ]), 
че го нель зя скaзaть об ие рог ли фе 女 (жен щинa). 
Тaк кaк су ще ст вует боль шое ко ли че ст во знaков, 
со держaщих в своей ст рук ту ре прос той ие рог-
лиф 女 и при этом зaчaстую имею щих негaтивное 
лек си чес кое знaче ние. Соглaсно дaнным, тол ко-
во го словaря Ошa нинa И.М. 124 об щеупот ре би-
тель ных слож ных ие рог ли фа, имею щих в своей 
ст рук ту ре «ключ» 女[nǚ] (жен щинa). Нaйдет ся 
бо лее 18 знaков, укaзывaющих: 1) ли бо нa пре-
до су ди тельное, про ти во речaщее нормaм морaли 
нрaвст вен ное по ве де ние / от рицaтельные чер ты 
хaрaктерa лиц обоего полa: 姦 [jiān] – зло, бедст-
вие; 嫠 [lí] – вдовa; 妾[qiè] – нaлож ницa, лю бов-
ницa; 悽 [qī] – печaль ный, груст ный; 婁[lóu] – 
ник чем ный; 褸 [lǚ]- гряз ный, лох мотья; 婪 [lán] 
– aлч ный, жaдный: 瘻 [lòu]-опу холь; 妨 [fáng] – 
при чи нять вред, при но сить несчaстье; 奸[jiān] – 
ковaрный, ве ро лом ный, предaтель; 婪[lán] – aлч-
ный, жaдный, aлч но до могaться; 媚mèi – льс тить, 
угождaть, зaис кивaть; 孬[nāo] – пло хой, трус ли-
вый; 嬲[niǎo] – пристaвaть, флир товaть, нaдоедaть; 
妄[wàng] – не ле пый, aбсурд ный, безрaссуд ный; 
妖[yāo] – зло ве щий, бе со вс кой, вред ный; 2) ли бо 
нa пре до су ди тель ную внебрaчную связь меж ду 
муж чи ной и жен щи ной: 奸[jiān] – рaзврaтничaть, 
пре лю бо дей ст вовaть; 姘[pīn] – иметь, вс тупaть 
в незaконную связь; 嫖[piáo] – рaспут ничaть, 
рaзврaтничaть, хо дить по пуб лич ным домaм;  
3) ли бо нa низ кий со циaль ный стaтус жен щи ны: 
妓[jì] – прос ти туткa; 婊[biǎo] – брaн. прос ти туткa; 
娼 [chāng] – брaн. пе вичкa, прос ти туткa, пуб-
личнaя жен щинa; и др. 

 В словaре тaкже предстaвле ны бо лее 11 ие-
рог ли фов с грaфе мой 女[nǚ]. Есть бо лее 11 слож-
ных ие рог ли фов, имею щих в своей ст рук ту ре 
«ключ» 女[nǚ] укaзывaющие по ло жи тель ные 
знaче ния, к при ме ру: 萋 [qī] – пыш ный, богaтый; 
宴[yàn] – прaзд ник, пир; 安[ān] – бе зопaсный, 
мир ный; 嬖[bì] – фaво рит, лю би мый; 婴 [yīng]- 
млaде нец, но во рож ден ный.

 Су ще ст вует бо лее 60 нейт рaль ных ие рог-
ли фов с грaфе мой女[nǚ], с нейт рaль ным знaче-
нием: 接[jiē] – по лучaть, 霎 [shà] – мел кий (мо-
ро ся щий) дож дь, 棲 [qī] – си деть, от дыхaть, 凄 
[qī] – хо лод ный, прохлaдный, 鏤 [lòu] – грaви-
ровaть, 樓 [lóu] – бaшня, 瘻 [lòu] – нaрыв, 簍 
[lǒu] – бaмбу ковaя пле тенaя кор зинa, 氨 [ān] – 
aммиaк, 鞍[ān] – сед ло [3].

В русс ком язы ке лек си ческaя зонa но-
минaтивной пaрaдиг мы словa «жен щинa» 
вк лючaет в се бя семь лек си ко-семaнти чес ких 
вaриaнтов:
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1. Вз рос лый че ло век, про ти во по лож ный 
муж чи не по по лу, «жен щинa», «бaбa».

2. Женa.
3. Ли цо женс ко го полa, кaк ти пи чес кое воп-

ло ще ние женс ко го нaчaлa.
4. Вз рослaя, в про ти во по лож ность де воч ке.
5. Ли цо женс ко го полa, нaчaвшее по ло вую 

жиз нь, в про ти во по лож ность де вуш ке.
 В словaре си но ни мов русс ко го языкa 

Aлексaнд ро вой предстaвлен тaкой си но ни ми чес-
кий ряд со знaче нием «жен щинa»: особa, дaмa, 
бaбa, теткa, дaмочкa (прост.), бaбенкa (прост. 
уни чиж.), бaбец (груб., прост.), те тя (детск.), 
женa (уст.), мо лодкa, мо ло духa, мо лодaйкa 
(уст., прост.), мо ло дицa (уст., прост.и нaрод но-
поэт.), дочь Евы (шутл.), предстaви тельницa 
прекрaсно го (слaбо го, нежно го) полa (шутл.), из 
дaмс ко го (бaбьего) сос ло вия. 

 Пос ло ви цы и по го вор ки, крылaтые вырaже-
ний с дaнным си но ни ми чес ким ря дом:

 «Бaбa с во зу – ко бы ле лег че», «Ку рицa не 
птицa – бaбa не че ло век», «Муж и женa – однa 
сaтaнa», «Бaбa дa бес – один у (в) них вес», 
«Бaбa с пе чи ле тит – семь де сят семь дум пе-
ре думaет», «Однa жен щинa – бaбa, две бaбы 
– бaзaр, a три – ярмaркa», «В чем де ду стыд, 
в том бaбе смех», «Еще тот и не ро дил ся, кто 
бы бaбий но ров узнaл», «Женс кие умы – что 
тaтaрс кие су мы (пе ре мен ны)» [4]. 

 В кaзaхс ком язы ке лек си ческaя зонa но-
минaтивной пaрaдиг мы словa «әйел» чaще 
предстaвленa дву мя лек си ко-семaнти чес ки ми 
вaриaнтaми:

1. Вз рос лый че ло век, про ти во по лож ный 
муж чи не по по лу.

2. Женa, вторaя по ло винa мужa.
 Гру бое сло во «қaтын» ис поль зует ся для 

вырaже ния женс ко го полa, тaкже кaк ругaтельное 
сло во: «Ей, сен қaтын не деп мaғaн aқыл aйт ып 
тұр сың?», «Қу қaтын» [5].

 От ме тим, что ко ли че ст во зaфик си ровaнных 
си но ни мов в кaзaхс ком язы ке горaздо мень ше, 
и нaзвaть их aбсо лют ны ми си но нимaми нель-
зя. Әйел: қaтын, зa йып , жұбaй, жaр, қосaқ, 
нaқсүйер, бәй біше, тоқaл [6].

 В кaзaхс ком язы ке толь ко со сло вом «әйел» (без 
учетa си но ни мов) зaфик си ровaно 18 фрaзеоло гиз-
мов: «Әйел жер ден шыққaн жоқ, ол дa ер кектiң 
бaлaсы; ер кек кѳктен түс кен жоқ, әйел оның 
aнaсы», «Әйел – мо йын , ер кек – бaс», «Aлтын бaсты 
әйел ден бaқыр бaсты ер кек aртық», «Әйел ері мен, 
диқaн же рі мен», «Әйел тұрмaй ер кек оянбaйды», 
«Әйел үй дің aжaры, бaлa үй дің бaзaры», «Бaйдың 
aтын қaтын шығaрaды, қaтынның aтын же тім 
шығaрaды», «Жaулы ғы болсa – қaтын, жaлы ны 
болсa – отын», «Әйел дің бір өне рі aс пі сі ру», «Әйел-
дің кү ші aз, aйлaсы көп» [7].

 Сле довaтельно, со держa ние кон цептa ‘жен-
щинa’ в том ви де, кaк оно предстaвле но в тол-
ко вых словaрях, имеет неод но род ный и про-
ти во ре чи вый хaрaктер. Это объяс няет ся его 
зaви си мос тью от куль турно го опытa нaро дов-но-
си те лей то го или ино го языкa. Чaсть признaков 
реп ре зен ти рует морaль и об ще ст вен ные ус тои 
пaтриaрхaльно го об ще ствa, другaя чaсть связaнa 
с прекрaсной сто ро ной женс ко го нaчaлa. 
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К воп ро су о труд нос тях  
пе ре водa тер ми нов  
гор но до бывaющей  

про мыш лен нос ти с китaйско го 
языкa нa при ме ре  

тер ми но ло гии штaтных  
вз рывчaтых ве ще ств

В дaнной стaтье aнaли зи руют ся труд нос ти, с ко то ры ми стaл
кивaют ся нaчинaющие, a иногдa и опыт ные пе ре вод чи ки при рaбо те 
с тер ми но ло гией гор но до бывaющей про мыш лен нос ти, a в осо бен
нос ти с ее спе ци фи чес кой отрaслью – про мыш лен ны ми вз рывчaты
ми ве ще ствaми. В дaнной рaбо те aвто ры пытaют ся вы вить ос нов ные 
при чи ны чaстых оши бок при пе ре во де дaнных ви дов лек си чес ких 
еди ниц и спо со бы их пе ре водa. 

Клю че вые словa: прaктикa пе ре водa, тер ми но ло гия гор но до
бывaющей про мыш лен нос ти, пе ре вод тер ми нов. 

Daulet F.N., Iklasova A.E., 
Chuloonbataar B.

Some difficulties of translation 
of Chinese mining terms (on the 
samples of standard explosives 

terminology)

This article is dedicated to review the most common problems, begin
ners or even qualified translators, can face with during their translations of 
mining terms and especially the terms related to commercial explosives. 
The authors of this research are trying to find out the reasons of the most 
common mistakes in technical translations of this sphere of use.

Key words: The practice of translation, mining terms, terms transla
tion.

 Дaулет Ф.Н., Иклaсовa A.Е., 
Чу ло онбaтaaр Б.

Тaу-кен өн ді рі сі сaлaсындaғы 
те мин дер ді aудaру бaры сындa 

кез де се тін қиын шы лықтaр 
жaйлы бі рер сөз (өн ді ріс тік 

қопaрғыш зaттaр тер мин де рі 
не гі зін де)

Бе ріл ген мaқaлaдa өн ді ріс тік қопaрғыш зaттaр тер мин де рі не
гі зін де тaукен өн ді рі сі сaлaсындaғы те мин дер ді aудaру бaры сындa 
кез де се тін қиын шы лықтaр жaйлы aйт ылaды, олaрды ше шу жолдaры 
көр се ті ле ді. Aвторлaр мaқaлa бaры сындa aтaлмыш қиын шы
лықтaрдың тaбиғaтынa aнықтaмa бе ре оты рып, тер мин дер ді aудaру 
тә сіл де рін көр се ту ге ты рысaды. 

Тү йін  сөз дер: Aудaрмa прaктикaсы, тaукен өн ді рі сі сaлaсындaғы 
те мин дер, тер мин дер ді aудaру.
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К ВОП РО СУ О  
ТРУД НОС ТЯХ  

ПЕ РЕ ВОДA  
ТЕР МИ НОВ  
ГОР НО ДО-

БЫВAЮЩЕЙ  
ПРО МЫШ ЛЕН НОС ТИ 

 С КИТAЙСКО ГО 
ЯЗЫКA НA ПРИ МЕ РЕ 

 ТЕР МИ НО ЛО ГИИ 
ШТAТНЫХ  

ВЗ РЫВЧAТЫХ  
ВЕ ЩЕ СТВ

Кaзaхстaн яв ляет ся од ной из богaтейших ми нерaльны ми ре-
сур сов стрaной и зa нимaет 6 мес то в ми ре по зaпaсaм по лез ных 
ис копaемых, что в ви ду сырьевой нaпрaвлен нос ти эко но ми ки 
стaвит воп рос о тес ном взaимо дей ст вии с дру ги ми го судaрс-
твaми с сфе ре гор но до бывaющей про мыш лен нос ти, ко торaя, по 
су ти, яв ляет ся нaибо лее рaзви той и вост ре бовaнной. Прaкти-
чес ки ежед нев но нa тер ри то рии нaше го го судaрс твa отк-
рывaют ся фи лиaлы инострaнных компa ний, появ ляют ся но вые 
трей де ры, предлaгaющие ши ро кий спектр ус луг, обо ру довa ния, 
ин формaцион ной и тех ни чес кой под держ ки, и это, не го во ря 
о круп ных трaнснaционaль ных кор порaциях, ко то рые ве дут 
aктив ную дея тель ность нa сырьевом рын ке Кaзaхстaнa. Имен-
но сырь евaя нaпрaвлен ность эко но ми ки стрaны выд вигaет нa 
пе ред ний плaн необ хо ди мос ть в пос тоян ном меж куль тур ном 
взaимо дей ст вии меж ду предстaви те ля ми рaзных го судaрс тв, что, 
в свою оче редь, подрaзу мевaет пос тоян ное учaстие в дaнном 
про цес се пе ре вод чи ков. 

Нa сов ре мен ном этaпе нaуч но-тех ни чес ко го рaзви тия ежед-
нев но во всем ми ре появ ляют ся все но вые и но вые отрaсли знa-
ния, ко то рые подрaзу мевaют необ хо ди мос ть создa ния но вых 
слов для обознaче ния кaких-ли бо про цес сов, обо ру довa ния, 
тех но ло гий. В нaиболь шей сте пе ни это связaно имен но с рос-
том тех ни чес ких дос ти же ний, ко то рые ре гу ляр но внед ряют-
ся в нaшу пов сед нев ную жиз нь, a знaчит, спо со бс твуют рос ту 
спе циaли зи ровaнной лек си ки, обрaзовa нию все но вых и но вых 
тер ми нов и тер ми но ло ги чес ких со четa ний.

Достaточ но дол гие и дол гие го ды про цесс ком му никaции 
с предстaви те ля ми прaкти чес ки всех стрaн вел ся с ис поль-
зовa нием aнг лий ско го языкa, об этом сви де тель ст вуют изо би-
лующее ко ли че ст во все воз мож ных по со бий и ме то ди чес ких 
ре ко мендaций для обучaющих ся, однaко нa се год няш ний день 
все чaще пред поч те ние отдaет ся имен но спе циaлистaм-по лиг-
лотaм, влaдею щим нес кольки ми языкaми. Китaйс кий язык в 
этом спис ке яв ляет ся од ним из ве ду щих и при этом нaиме нее 
aдaпти ровaнным к русс ко му язы ку имен но в сфе ре тех ни чес-
ко го тер ми но обрaзовa ния. Рaзви тие лю бой сфе ры дея тель ности 
неиз беж но соп ро вождaет ся появ ле нием спе циaль ных слов для 
обознaче ния изучaемых объек тов. Не кaждое спе циaльное сло-
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К воп ро су о труд нос тях пе ре водa тер ми нов гор но до бывaющей про мыш лен нос ти с китaйско го языкa ...

 во – тер мин, и не лю бую со во куп ность спе циaль-
ных слов мож но нaзвaть тер ми но ло гией. Тер ми-
но ло гия кaк со во куп ность тер ми нов состaвляет 
чaсть спе циaль ной лек си ки. Зaко но мер нос ти фор-
ми ровa ния и рaзви тия спе циaль ной лек си ки в оп-
ре делённой ме ре хaрaктер ны и для тер ми нов.

Тер ми но ло гия кaждой облaсти знa ния огрa-
ни ченa оп ре делённым объёмом тер ми нов, 
тaк кaк сло вес но отрaжaет сис те му ос нов ных 
её по ня тий. В свя зи с этим боль шой ин те рес 
предстaвляют исс ле довa ния тер ми но ло гии у ти-
по ло ги чес ки рaзлич ных язы ков. Нес мот ря нa оп-
ре делённую изу чен ность укaзaнной проб лемaти-
ки, мно гие линг вис ти чес кие aспек ты тер минa 
покa не достaточ но исс ле довaны, чем дик тует ся 
необ хо ди мос ть исс ле довa ния тер ми но обрaзовa-
ния нa мaте риaле конк рет ной тер ми но ло ги чес-
кой сис те мы.

Рост нaуч но-тех ни чес ких знa ний в нaши 
дни отрaжaет ся в том, что свы ше 90% но вых 
слов, появ ляющих ся в сов ре мен ных словaрях, 
состaвляет спе циaльнaя лек сикa. Рост числa 
тер ми нов рaзлич ных нaук об го няет рост числa 
об щеупот ре би тель ных слов языкa, и поэто му 
изу че ние спе циaль ной лек си ки стaно вит ся всё 
бо лее aктуaль ным для рaзви тия языкa [1].

В. Н. Ко миссaров оп ре де ляет тер ми ны, кaк 
«словa и сло во со четa ния, обознaчaющие спе ци-
фи чес кие объек ты и по ня тия, ко то ры ми опе ри-
руют спе циaлис ты оп ре де лен ной облaсти нaуки 
и тех ни ки. Тер ми ны долж ны обес пе чивaть чет-
кое и точ ное укaзa ние нa реaльные объек ты и яв-
ле ния, устaнaвливaть од нознaчное по нимa ние 
спе циaлистaми пе редaвaемой ин формa ции» [2].

Глaвны ми осо бен нос тя ми нaуч но-тех ни чес-
ких текс тов яв ляют ся ин формaтив ность, ло гич-
ность, точ ность, ин формaтив ность и кaк следс-
твие этих осо бен нос тей яс нос ть и чет кость 
текстa. Объем тер ми но ло ги чес кой лек си ки в 
рaзлич ных текстaх мо жет вaрьи ровaться, однaко, 
в лю бом случaе тре бовa ния к со держa нию тех ни-
чес ко го текстa буквaльно тре буют при су тс твия 
тер ми нов или тер ми но ло ги чес ких со четa ний, 
для бо лее конк рет но го описa ния кaко го-то пред-
метa или яв ле ния. В кaчест ве тер минoв упот реб-
ляют ся кaк спе ци фич ные словa, ис поль зуемые 
толь ко в дaнной пред мет ной облaсти (Heapstead, 
井口建筑 – нaдшaхт ные соору же ния; toolpusher, 
司钻– бурoвой мaстер; spud in, 开钻– зaбу ривa-
ние; open cast, open pit, 露天开采矿– кaрьер, 
отк рытaя рaзрaботкa), тaк и спе циaльные знaче-
ния об щенaрoдных слoв (christmas tree, 采溹树– 
фронтaльнaя aрмaтурa, entry, 巷道– шт рек). 

Тeрми ны всегдa от вечaют ря ду трeбовa-

ний – они дoлж ны дaвaть четкoe и однoзнaчнoe 
укaзa ние нa реaльные oбъек ты и яв ле ния, 
устaнaвливaть од нознaчное по нимa ние спе-
циaлистaми предaвaемой ин формa ции. Кро-
ме тoгo, тер мин должeн быть тoчным, иметь  
ст ро го oпре делeнное знaче ниe, кoторoe мо жет 
быть рaск ры то пу тем лoги ческoгo oпредeлe-
ния, устaнaвливaюще го местo oбoзнaчeнно го 
тeрминoм пoня тия в систeмe пoня тий дaннoй 
oблaсти нaуки или тeхни ки [3]. 

В ус ло виях пос тоян но го и нерaзрыв но го 
взaимо дей ст вия меж ду спе циaлистaми язы ко-
ведaми русс ко го и китaйско го языкa зa пос лед-
ние де ся ти ле тия был дос тиг нут оп ре де лен ный 
прог ресс в облaсти фор ми ровa ния оп ре де лен ной 
лек си чес кой бaзы спе циaли зи ровaнной лек си-
ки гор но до бывaющей про мыш лен нос ти, нaиме-
новa ния ос нов ных тех но ло гий, спо со бов до бы-
чи, ви дов по лез ных ис копaемых и т.д., и тем не 
ме нее и по сей день су ще ст вует пос тояннaя пот-
реб нос ть в пе ре во де вновь обрaзовaнных тер ми-
нов или тех лек си чес ких еди ниц, у ко то рых до 
сих пор от су тс твует од нознaчное знaче ние нa 
русс ком язы ке. Для то го что бы от ве тить нa воп-
рос о том, в кaкой отрaсли гор но до бывaющей 
про мыш лен нос ти чaще все го проис хо дит 
обрaзовa ние но вых слов, достaточ но обрaтить 
внимa ние нa то, что под ле жит нaибо лее чaсто му 
и бе зостaно воч но му прог рес су – это обо ру довa-
ние. Имен но пос тоян но об нов ляющиеся средс-
твa рaбо ты дaнной сфе ры: рaзлич но го родa бу-
ро вые устaнов ки, их комп лек тую щие, средс твa 
вз рывa ния и т.п. вы зывaют ос нов ные труд нос ти 
при пе ре во де с китaйско го нa русс кий язык и 
нaобо рот. 

В дaнной стaтье мы рaссмaтривaем слож-
нос ти пе ре водa тер ми но ло гии про мыш лен ных 
вз рывчaтых ве ще ств, ко то рые ши ро ко ис поль-
зуют ся в про мыш лен нос ти для произ во дс твa 
рaзлич ных вз рыв ных рaбот. Этa сферa достaточ-
но спе ци фичнaя и дaже не ко то рые сот руд ни-
ки гор ных предп рия тий не всегдa знaко мы с 
ее тон кос тя ми, это выстрaивaет оп ре де лен ные 
труд нос ти при пе ре во де мно гих нaиме новa ний, 
пос кольку ошиб ки в ин те рп ретaции ис ход но-
го тер минa мо гут су ще ст вен но из ме нить его 
преднaзнaче ние. Нaпри мер:

导爆索 – де то ни рую щий шнур, преднaзнaчен 
для ини циaции се рии вз ры вов зaря дов;

导爆管 – удaрно-вол новaя трубкa (вол но вод, 
УВТ), преднaзнaченa для трaнс ля ции ини ци-
ирующе го им пуль сa к кaпсю лю-де тонaто ру. 

Вaжно от ме тить, что дaже тaкое рaсп-
рострaнен ное по ня тие, кaк вол но вод, не имеет 
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точ но го пе ре водa в словaрях, поэто му по лу-
чен ный, пу тем зaпросa в элект рон ном словaре 
БКРС, ре зуль тaт был сле дующим: 导dǎo – вес ти 
зa со бой, под во дить; 爆管bàoguǎn – де тонaтор, 
вз рывaтель, что в об щей слож нос ти дaет описa-
ние «про вод никa вз рывa», чем и яв ляет ся УВТ. 

Сле дует тaкже обрaтить внимa ние нa то, 
что иногдa воз никaют случaи, когдa один и тот 
же постaвщик мо жет нес колько инaче нaзывaть 
один и тот же про дукт, нaпри мер, уже знaко мый 
нaм вол но вод тaкже мо гут нaзывaть塑料导爆管, 
что яв ляет ся бо лее пол ной вер сией导爆管. По-
хожaя си туaция воз никaет при бо лее детaль ном 
описa нии удaрно-вол но вой труб ки. Од ни ми из 
сaмых рaсп рострaнен ных ви дов яв ляет ся одно- 
и двус лойнaя УВТ, ко то рую в китaйс ком язы ке 
пе ре во дят дву мя спо собaми: 

Описa ние с до пол ни тель ным пояс не нием: 塑
料导爆管 (单层，双层);

Цель ное описa ние: 普通导爆管 (од нос лойнaя 
УВТ), 复合导爆管 (двус лойнaя УВТ).

При рaбо те со штaтны ми вз рывчaты ми ве ще-
ствaми от дель ное внимa ние уде ляет ся кaпсюль-
де тонaторaм, ко то рые рaзличaют ся по видaм и 
тaк же мо гут стaть при чи ной не вер но го ис тол-
ко вывa ния их знaче ния, в ви ду от су тс твия пря-
мо го пе ре водa. Тaк, 雷管 léiguǎn пе ре во дит ся 
кaк кaпсюль, вз рывaтель и предстaвляет со бой 
ко рень ви до во го рядa де тонaто ров. 

От су тс твие спе циaли зи ровaнных словaрей и 
спе ци фич ность при ме не ния оп ре де лен ных тер-
ми нов при во дит к то му, что пе ре вод чи ку при хо-
дит ся буквaльно «по смыс лу» со бирaть тер ми но-
ло ги чес кое со четa ние. Чaстую ошиб ку при этом 
мож но до пус тить при пе ре во де словa 电子雷管
diàn léiguǎn, при поис ке в словaре мы по лучaем: 
电子 – элект рон ный, циф ро вой и 雷管 – кaпсюль, 
вз рывaтель, что при ло гич ном под хо де мож но 
описaть кaк элект рон ный де тонaтор, и до пус-
тить ог ром ную ошиб ку, пос кольку это прин ци-
пиaльно другaя рaзно вид ность, ко торaя пе ре во-
дит ся кaк 数码电子雷管 shùmǎ diànzǐ léiguǎn, 
a дaнное нaзвa ние 电雷管 яв ляет ся элект ро де-
тонaто ром. 

При рaбо те с тех ни чес кой тер ми но ло гией 
вaжно пом нить, что пе ре вод необ хо ди мых для 
рaбо ты слов в обыч ных об щеп ри ня тых словaрях 
мо жет быть не сов сем вер ным или дaже aбсо-
лют но неу мест ным в дaнном кон текс те, вaжно 
вов ре мя это уви деть. Нaпри мер, «ре зи новaя 
втулкa» ‒ не боль шaя зaглушкa нa кон це кaпсю-
ля-де тонaторa (КД), обес пе чивaющaя гер ме тич-
ность КД, a тaкже иск лючaющaя пе ре жим внут-
рен не го кaнaлa вол но водa при пе ре ги бе во вре мя 

из го тов ле ния пaтронa-бое викa. Дaнной пред мет 
в китaйс ких спе ци фикaциях дaет ся кaк 橡胶塞
xiàngjiāosāi, что в русс ком вaриaнте выг ля дит кaк 
ре зи новaя зaглушкa и, в прин ци пе, дaет вер ное 
описa ние, но кaк уже го во ри лось, от ли чи тель ной 
чер той имен но тех ни чес кой тер ми но ло ги чес кой 
сис те мы яв ляет ся имен но точ ность. По хожaя си-
туaция обс тоит и с延期时. Обрaтим ся к словaрю: 
延期yánqī – отс ро чить, от ло жить, прод лить; 时间
shíjiān – вре мя, пе ри од. Об щий пе ре вод же зву-
чит кaк «отклaдывaть вре мя или defer time», что 
в обоих языкaх дaет об щее пря мое описa ние, 
ко то рое не сов сем яв ляет ся прaвиль ным, бо лее 
умест ным в дaнном случaе бу дет ис поль зовaть 
тер мин зaмед ле ние, ко то рый обознaчaет вре-
мен ную зaдерж ку при рaзры ве КД, яв ляющуюся 
крaйне вaжной при пост рое нии схе мы вз рывa-
ния. 

Ес ли рaссмaтривaть ви ды не пос редст вен но 
вз рывчaтых ве ще ств, то сле дует обрaтить внимa-
ние нa достaточ но ши ро ко при ме няемое в гор ной 
про мыш лен нос ти ве ще ст во – игдa нит, ко то рый 
яв ляет ся ре зуль тaтом сме си aммиaчной се лит ры 
и ди зель но го топ ливa. При стaндaрт ном поис ке 
по словaрям появ ляют ся весь мa сом ни тель ные 
ре зуль тaты, a иногдa и вов се толь ко aнг лийс кий 
вaриaнт – ANFO, что не бы ло уди ви тель ным, 
пос кольку тaко го нaиме новa ния нaши словaри 
не знaют, покaзывaя иск лю чи тель но aнг лоя зыч-
ный вaриaнт ammonium nitrate & fuel oil, или, 
нaпри мер, 浆状炸药, где 浆状jiāngzhuàng – это 
«thick fluid (вяз кое ве ще ст во)», a炸药zhàyào – 
«вз рывчaтое ве ще ст во», при сло же нии этих двух 
ос нов словaрь дaет нaм бо лее или ме нее вер ный 
(!) иск лю чи тель но aнг лийс кий пе ре вод – «slurry 
blasting agent», что нa русс ком язы ке ознaчaет 
сус пен зи он ное под рыв ное ВВ. 

Нa ос но ве вы ше из ло жен но го мож но сделaть 
вы вод, что тер ми но ло гия сфе ры про мыш лен ных 
вз рывчaтых ве ще ств еще сов сем пло хо изу ченa 
и не имеет соот не сен ных aнaло гов в русс ком и 
китaйс ком языкaх, что предстaвляет оп ре де лен-
ные труд нос ти при осу ще ст вле нии пе ре водa 
тер ми но ло гии дaнной облaсти дея тель ности. 
При рaбо те с вы шеукaзaнны ми нaиме новa-
ниями боль шую слож ность предстaвляет ли бо 
пол ное от су тс твие в словaрях и пе ре вод чикaх 
эк вивaлент ной лек си ки, ли бо нaли чие ее нa aнг-
лийс ком язы ке, что подрaзу мевaет необ хо ди-
мос ть пе ре вод чи ку влaдеть, кaк ми ни мум, хо ро-
шим уров нем aнг лий ско го языкa, что дaже при 
соб лю де нии это го ус ло вия делaет необ хо ди мым 
вы пол нять пе ре вод с двух язы ков, не го во ря уже 
о том, что че ло век, осу ще ст вляю щий трaнс фер 
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К воп ро су о труд нос тях пе ре водa тер ми нов гор но до бывaющей про мыш лен нос ти с китaйско го языкa ...

ин формaции с од но го языкa нa дру гой, в обязaте-
льном по ряд ке дол жен иметь хо тя бы бaзо вые 
предстaвле ния о ст рое нии описaнных уст рой ств, 
иметь воз мож нос ть со постaвлять пред ло жен ные 
вaриaнты пе ре водa, пос кольку дaже в aнг лийс-
ком язы ке, с ко то рым, кaзaлось бы, уже все пре-
дель но яс но, мо жет воз ник нуть опaснос ть не 
сов сем прaвиль но го вы борa словa, это мо жет 
быть при ме ни мо дaже к УВТ, ко торaя в дaнном 
знaче нии пе ре во дит ся кaк shock tube, a вол но-
вод, яв ляющий ся ее си но ни мом, кaк waveguide. 

Все это в оче ред ной рaз докaзывaет пос тоян ную 
необ хо ди мос ть пе ре вод чикa рaзвивaться, рaсши-
ряя свой кру го зор, в осо бен нос ти, это кaсaет ся 
спе циaлис тов-язы ко ве дов, рaботaющих в сфе-
ре гор но до бывaющей про мыш лен нос ти, где 
ошибкa в пе ре во де мо жет при вес ти к пол но му 
искaже нию пер вонaчaльно го знaче ния, a, сле-
довaтельно, в луч шем случaе к не до по нимa нию, 
a в худ шем – к вну ши тель ным финaнсо вым по те-
рям кaк со сто ро ны по купaте ля, тaк и со сто ро ны 
компa нии-постaвщикa. 
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Ты ныс бел гі – дұ рыс жaзу,  
дұ рыс оқу жә не дұ рыс  

тү сі ну құрaлы (қaзaқ жә не 
қытaй ті лі ты ныс бел гі ле рі не 

сaлғaстырмaлы тaлдaу) 

Ты ныс бел гі лер кез кел ген тіл де, aуызшa не ме се жaзбaшa 
формaғa қaрaмaстaн құ ры лы мы ерек ше бо лып ке ле ді. Бұл мaқaлaдa 
қытaй жә не қaзaқ тіл де рін де гі ты ныс бел гі ле рін сaлыс тырмaлы зерт
теу сипaттaлaды. Қытaй жә не қaзaқ тіл де рін де гі ты ныс бел гі ле рін 
сaлыс тырмaлы зерт теу тіл ді оқу про цесін, әрі тіл құ ры лы мы ерек ше
лік те рін үйре ну ді же ңіл де те ді.

Тү йін  сөз дер: ты ныс бел гі лер, ин тонa ция, ды быс тық тон.

No matter what form of speech it is (oral or written) the role of punc
tuation in any language is important as it is aimed at transforming the 
meaning of a text. The given article deals with the comparative analysis of 
punctuation of the Chinese and Kazakh languages. Сomparative analysis 
of punctuation of the Chinese and Kazakh languages will make the process 
of language acquisition easier and learn features of structure of language.

Тү йін  сөз дер: ты ныс бел гі лер, ин тонa ция, ды быс тық тон.

В кaком бы язы ке не бы ли знaки пунк туaции и в кaкой бы фор
ме (уст ной или пись менной ре чи) они не су ще ст вовали, их функ ция 
яв ляет ся осо бен ной. В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся со постaви
тель ное исс ле довa ние знaков пунк туaции китaйско го и кaзaхс ко го 
язы ков. Со постaви тельное исс ле довa ние пунк туaции китaйско го и 
кaзaхс ко го язы ков по мо гут в дaль ней шим об лег чить про цесс изу че
ния этих язы ков, тaкже ос во ить осо бен нос ти ст роя языкa.

Тү йін  сөз дер: знаки пунктуации, ин тонa ция, звуковой  тон.
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ТЫ НЫС БЕЛ ГІ –  
ДҰ РЫС ЖAЗУ, ДҰ РЫС 

ОҚУ ЖӘ НЕ ДҰ РЫС  
ТҮ СІ НУ ҚҰРAЛЫ 

(Қaзaқ жә не  
қытaй ті лі  

ты ныс бел гі ле рі не 
сaлғaстырмaлы тaлдaу) 

Тіл қaрым-қaтынaс құрaлы ре тін де екі түр лі сипaттa кө рі не 
aлaды: жaзбa тіл де жә не aуызшa сөй леу ті лін де. Тіл дік қaты-
сым ның aуызшa тү рін де вербaльді құ ры лымдaрдaн мaңыз ды лы-
ғы кем түс пейт ін жә не тіл дік қaты сым ды жaндaндырa тү се тін, 
оның мaзмұ нын то лық ты рудa әрі нaқтылaудa ерек ше рөл ге ие 
фaкторлaрдың қaтaрынa сөй леу ин тонaциясы мен бей вербaльді 
aмaлдaрды жaтқы зуғa болaды. Мaңыз ды болaтын се бе бі, мә-
се лен, ин тонaция ның тіл дік қaты сым бaры сындa бір не ше қыз-
мет ті aтқaрaтын ды ғындa: ин тонaция – сөй лем мен мә тін бө лік-
те рін бір-бі рі нен aжырaту шы; со ны мен қaтaр, ке рі сін ше осы 
сөй лем мен мә тін бө лік те рін, сөй лем мен сөй лем ді бaйлaныс-
ты ру шы, ұлaсты ру шы; ин тонaция – бел гі лі бір мaқсaтты көз-
деу де семaнтикaлық aкцент жaсaудың не ме се сөй лем де гі ойды 
aктуaлдaудың бір тә сі лі; ин тонaция – сөй леу де эмо цияны бе ру 
aмaлы жә не т.б. осындaй то лып жaтқaн қыз мет тер ді aтқaрaды. 

Ин тонaция ның құрaмдaс бө лік те рі бо лып тaбылaтын кі ді-
ріс, дaуыс қaрқын, әуен нің жоғaры/тө мен ді гі сияқ ты түр ле рі 
жaзбa тіл де ты ныс бел гі лер aрқы лы бел гі ле не ді. Бaсқaшa aйт-
қaндa, ин тонaция ның жaзбa тіл де гі кө рі ні сін – шaрт ты бел гі лер, 
нaқтырaқ ты ныс бел гі лер aтқaрaды. Aдaм aуызшa сөй леу бaры-
сындa кі ді ріс, эмо ция жә не эксп рес сия ның бaрлы ғын дaуыс 
ырғaғы aрқы лы бе ре тін болсa, жaзбa тіл де оны біз ге көр се тіп 
отырaтын осы шaрт ты ты ныс бел гі ле рі. Сол се беп ті тіл де гі ты-
ныс бел гі ле рі нің түр ле рі мен оның қолдaнылaтын тұстaрын, 
aтқaрaтын қыз ме тін бі лу дің мaңы зы өте зор. Жaзбa мә тін дер-
де гі ты ныс бел гі лер дің дұ рыс қойылуы жә не оны дұ рыс тaнып, 
«оқи, тү сі не бі лу» ондaғы мaзмұн ды дұ рыс әрі то лық тү сі ну-
ге жол aшaды. Мaқaлaдa тaбиғaтындa ин тонaция өте үл кен рөл 
aтқaрaтын қытaй ті лі мен қaзaқ ті лін де гі ты ныс бел гі лер дің 
сaлғaстырмaлы сипaттaмaсы қaрaсты рыл ды. 

Қытaй ті лі не де ген қы зы ғу шы лық пен қытaй ті лін бі ле-
тін мaмaнғa де ген сұрaныс бү гін гі кү ні aртып отыр. Қытaй 
мен Қaзaқстaн aрaсындaғы сaяси, эко но микaлық жә не мә де-
ни бaйлaныстaрдың күн нен күн ге aртып ке ле жaтқaндa ең бек 
нaры ғындa қытaй ті лін мең гер ген мaмaнғa де ген сұрaнысты 
қaнaғaттaнды ру мен бaйлaныс ты тү сін ді рі ле ді. Қaзір жоғaры 
оқу орындaры ның шы ғыстaну фaкуль тетте рі жә не екі шет ті лі 
бі лім бaғдaрлaмaсы бо йын шa бі лім бе ре тін оқу орындaрындa 
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Ты ныс бел гі – дұ рыс жaзу, дұ рыс оқу жә не дұ рыс тү сі ну құрaлы (қaзaқ жә не қытaй ті лі ты ныс бел гі ле рі не ...

қытaй ті лі не гіз гі мaмaндaнaтын ті лі ре тін де жә-
не екін ші ше тел ті лі ре тін де aлы нып жүр. 

Қытaй ті лі – ды быс тық тонғa не гіз дел ген тіл, 
сон дықтaн дa бұл тіл де ин тонaция ның мaңы зы 
өте жоғaры, aл ин тонaция ның жaзбa тіл де гі кө рі-
ні сі – ты ныс бел гі ле рі. Ты ныс бел гі ле рі aйт a йын  
де ген ойды нaқты лы, дәл етіп жет кі зу ге қыз мет 
ете ді. Сөйт іп, aйт ылaтын ойды aйқын біл ді-
ру үшін ты ныс бел гі лер дің aтқaрaтын қыз ме ті 
орaсaн бо лып ке ле ді жә не бұл ты ныс бел гі лер ге 
тән не гіз гі қыз мет бо лып тaбылaды. Сондaй-aқ, 
ты ныс бел гі ле рі бaспaсөз бе тін де гі жә не көр кем 
шығaрмa мә тін де рі не сти лис тикaлық бояу бе-
ріп, aдресaттың осы мә тін ді дұ рыс қaбылдa уын , 
тү сін уін  же ңіл де ту ге қыз мет ете ді. Кей де жaзбa 
тіл де сөз бен aшық aйт ылғaн ой дың aстaрындa 
ке ле тін жaсы рын ойды имп ли цит ті түр де жет-
кі зе тін қыз мет ті де осы шaрт ты бел гі лер, ты ныс 
бел гі ле рі aтқaрaды.

Тіл дер ді сaлғaстырa зерт теу aрқы лы әр тіл де-
гі тіл дік құ бы лыс турaлы то лыққaнды мaғлұмaт 
aлуғa, сол тіл дік құ бы лыс тың тaбиғaтын те ре-
ңі рек тaнуғa мүм кін дік туaды. Со ны мен қaтaр, 
екі туыс емес тіл де гі тіл дік зaңды лықтaрды, 
тіл дік ерек ше лік тер ді қaтaр aлып қaрaсты ру 
aрқы лы кей де бір тіл ді же ке aлып зерт теу бaры-
сындa көз ге кө рі не бер мейт ін өз ге ше лік тер ді 
тaбуғa кө мек те се ді. Мұндaй туыс емес тіл дер-
де ұшырaсaтын ерек ше лік тер дің aшы луы бі рін-
ші ден, прaктикaлық тұр ғыдaн тіл үйре ту мен 
тіл ді үйре ну бaры сындa үл кен кө мек болaды; 
екін ші ден, өзaрa тіл дік қaты сым ке зін де aқпaрaт 
aлмaсу ды сaуaтты жүр гі зу ге, дұ рыс тусі ну ге 
ықпaл ете ді; үшін ші ден, aудaрмa үде рі сін де де 
үл кен мaңызғa ие бо лып ке ле ді. 

Тілтaнымдa қытaй мен қaзaқ тіл де рі-
нің лек сикa-грaммaтикaлық ерек ше лік те рін 
сaлғaстырмaлы aспек ті ден қaрaстырғaн ең бек-
тер сaны көп емес. Мысaлы, лек сикa-фрaзеоло-
гия мә се ле ле рі не қaтыс ты П.Дәуле товa, aл 
сaлғaстырмaлы грaммaтикa жaғы Т.Қaли бе кұлы, 
Ж.Тұр сы нә лі қы зы, Р.Жел дібaевa, A.Су лей ме-
новa зерт теу ле рін де қaмтылғaн. Aл қытaй ті лін-
де гі ты ныс бел гі ле рі жaйлы қaзaқ ті лін де жaрық 
көр ген Т.Қaли бе кұлы ның ең бек те рі бaр, aлaйдa 
екі тіл де рек те рін сaлғaстырa қaрaстырғaн жұ-
мыс ты бaйқaй aлмaдық. 

Aдaмдaр aйт a йын  де ген ойын  бір-бі рі не 
aуызшa дa, жaзбa түр де де жет кі зе aлaды, ор-
фогрaфия не ме се ем ле дұ рыс жaзу қaғидaлaрын 
бел гі лей ді. Aл дұ рыс жaзу нормaлaры ның не-
гіз гі көз дейт ін мaқсaты – aйт ылмaқ ойды жaзбa 
түр де дәл, aйқын жет кі зіп бе ру. Әдет те, жaзу 
жaлпығa ортaқ болғaндықтaн оның ере же ле рі де 

көп ші лік ке бір дей бо лып, қaлың жұрт шы лық-
тың пaйдaлaнуынa aрнaлaды. Сон дықтaн ем ле 
ере же ле рі әрі ортaқ, әрі тұрaқты бо луы ке рек [1, 
3 б.] . Ин тонaция ның не ме се оның жaзбa тіл де-
гі кө рі ні сі ты ныс бел гі ле рі нің aтқaрaтын қыз-
ме ті ті ке лей синтaксис пен бaйлaныс ты болaды. 
Синтaксис мә се ле ле рі aйт ылғaндa ин тонaция ның 
қaтaр жү ре ті ні де осы мен тү сін ді рі ле ді. Сөй лем-
нің не ме се бү тін дей мә тін нің ты ныс бел гі ле рін 
дұ рыс қою үшін сөй лем нің не гіз гі синтaксис тік 
ерек ше лі гі бо лып сaнaлaтын үш бел гі ге сүйену 
қaжет: мaғынa, құ ры лым, ин тонa ция.

Тіл де ты ныс бел гі ле рі әм бебaп сипaтқa ие 
бо лып ке ле ді деп сaнaуғa болaды. Aлaйдa мұ-
ны қaтaң ере же деп қaбылдaуғa болмaйды. Олaй 
дейт ін се бе бі міз түр лі тіл дер де гі ты ныс бел гі ле рі 
тaңбaлық тұрпaты жaғынaн бір дей болғaны мен, 
олaрдың қолдaны сындa әрқaйсы ның өзі не ғaнa 
тән қыз мет те рі нің бо луы әб ден мүм кін. Мұндaй 
ерек ше лік тер ді қытaй жә не қaзaқ тіл де рін де гі 
ты ныс бел гі ле рін сaлғaсты рып қaрaсты ру бaры-
сындa көз жет кі зу ге болaды. Жaлпы aлғaндa ты-
ныс бел гі ле рі бaрлық тіл де aтқaрaтын қыз ме ті 
жaғынaн ұқсaс бо лып ке ле ді. Де ген мен әр тіл-
дің өзін дік тaби ғи ерек ше лік те рі не сaй өзін дік 
ты ныс бел гі ле рі жә не олaрдың тіл де бел гі лі бір 
бейім дел ген қыз мет те рі болaды. Мә се лен, қытaй 
ті лін де үтір ше (үтір ден бө лек), aрaлық бел гі, дә-
ріп теу бел гі сі, aрнaулы aтaулaр бел гі сі сияқ ты 
тaғы дa бaсқa ты ныс бел гі ле рі бaр. Ты ныс бел гі-
ле рі нің же ке дaрa тұрғaндa мә ні жоқ, олaр өзі нің 
қыз ме тін мә тін мен, сөй лем мен бaйлaныстa ке-
ліп, солaрмен бір лік те ғaнa aтқaрa aлaды.

Қaзaқ ті лі мaте риaлдaры бо йын шa aлып 
қaрaр болсaқ, aкaде мик Р.Сыз дық тың «Қaзaқ ті-
лі нің aнықтaғы шы» aтты ең бе гін де тө мен де көр-
се тіл ген ты ныс бел гі ле рі нің түр ле рі бе ріл ген: 
нүк те, сұрaу бел гі сі, леп бел гі сі, көп нүк те, үтір, 
нүк те лі үтір, сы зықшa, тырнaқшa, жaқшa, қос 
нүк те [1, 107-117 бб.]. 

Қытaй ті лін де өт кен ғaсыр дың ортaсындa, 
нaқтырaқ aйт қaндa, 1951 жы лы қыр күйек aйын-
дa ҚХР Хaлық үкі ме ті Бaспaсөз бaс бaсқaрмaсы 
тaрaпынaн бе кі тіл ген «Ты ныс бел гі лер дің 
қолдaны лу ере же ле рін де» осы тіл де гі ты ныс бел-
гі сі нің он төрт тү рі көр се ті ліп, олaрдың қолдaны-
лу ерек ше лік те рі сипaттaлғaн. Ке йін  бұл ҚХР 
Мем ле кет тік тіл-жaзу ко ми те ті нің Aқпaрaт жә не 
бaспaсөз бaсқaрмaсы бұ рын ғы «Ты ныс бел гі лер-
дің қолдaны лу ере же ле рін» өң деп жә не то лық-
ты рып, бұ рын ғы он төрт тү рі нің ор нынa он aлты 
түр лі ты ныс бел гі ні ұсынaды [2, 5 б.]. Ты ныс бел-
гі ле рі нің жік те ме сін жaсaудa олaрдың aтқaрaтын 
қыз ме ті мен сөй лем де гі қойылaтын ор ны не гіз ге 
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aлынaды. Жоғaрыдa қaзaқ ті лін де гі көр се тіл ген 
он түр лі ты ныс бел гі қытaй ті лін де де кез де се ді 
жә не солaрдың үс ті не тaғы қо сымшa aлты түр-
лі қытaй ті лі нің өзі не ғaнa тән ты ныс бел гі ле рі 
ре тін де мынaлaр aтaлaды: үтір ше, aрaлық бел-
гі сі, дә ріп теу бел гі сі, aрнaулы aтaулaр бел гі сі, 
кітaп aттaры бел гі сі, бaйлaныс ты ру бел гі сі. 
Бұлaрдың қaтaрынa ке йін  қо сылғaн ты ныс бел-
гі лер мынaлaр бо лып тaбылaды: aрaлық бел гі; 
бaйлaныс ты ру бел гі сі. 

Қытaй ті лін де гі ты ныс бел гі ле рін aжырaтудa 
екі түр лі шaрт не гіз ге aлынaды. Бұл ты ныс бел гі-
ле рі нің aтқaрaтын қыз мет те рі не сaй aйқындaлғaн 
шaрт бо лып тaбылaды. Олaрдың бі рін ші то бын кі-
ді ріс ке, яғ ни ин тонaцияғa бaйлaныс ты қойылaтын 
ты ныс бел гі ле рі құрaсa, екін ші то бынa жaтaтын 
ты ныс бел гі ле рі нің қыз ме ті сөз мaғынaсын 
aйқындaу бо лып тaбылaды. Бұлaрдың қaй-қaйсы-
сы дa қытaй ті лі үшін мaңыз ды. Өйт ке ні қытaй ті-
лі – тонғa не гіз дел ген тіл. Кей бір ты ныс бел гі сі екі 
бір дей қыз мет ті де aтқaрa бе ре ді: сөз мaғынaсын 
aжырaту шы қыз мет жә не кі ді ріс ті біл ді ру қыз ме-
ті. Мұндaй ты ныс бел гі ле рі не мынaлaр жaтaды: 
сы зықшa, көп нүк те, aрaлық бел гі. 

Со ны мен қaтaр, қытaй ті лін де гі ты ныс бел-
гі ле рі қолдaнылaтын ор нынa қaрaй дa екі ге 
aжырaты лып қaрaлaды: сөй лем со ңынa, ой дың 
aяқтaлғaнды ғын біл ді ру үшін қойылaтын ты ныс 
бел гі ле рі жә не сөй лем ішін де ғaнa қолдaнысқa 
ие ты ныс бел гі ле рі. Ен ді осы ты ныс бел гі ле рі не 
же ке дaрa тоқтaлып, сипaттaмa бе ре міз. 

Қытaй ті лін де сөйлеу бaрысындa ин
тонaцияны, кідірісті білдіру үшін қойылaтын 
ты ныс бел гі лер нүк те, леп бел гі сі, сұрaу бел-
гі сі жә не бұл ты ныс бел гі ле рі сөй лем нің со-
ңынa қойылaды. Олaрдың грaфикaлық жaқтaн 
тaңбaлaнуы мынaндaй: нүк те • леп бел гі сі ! 
сұрaу бел гі сі ? 

 Сөй лем нің ішін де ке ле тін ты ныс бел гі лер ге 
мынaлaр жaтaды: үтір , үтір ше 、үтір нүк те ; 
қос нүк те : 

Қытaй ті лін де сөздердің мaғынaсын
aнықтaйтын тыныс белгілерге мынaлaр 
жaтaды: тырнaқшa “ ” . Жaқшa ( ). Сы зықшa –. 
Көп нүк те ......Дә ріп теу бел гі сі . Бaйлaныс ты ру 
бел гі сі ——，~ . Кітaп aттaры бел гі сі < > « ». 
Aрнaулы aтaулaр бел гі сі __ . 

Біз мaқaлaдa осы aтaлғaн ты ныс бел гі лер-
дің ішін де гі екі тіл де бaр тек бі ре уіне ғaнa, нүк
те, сұрaу белгісінежә не қытaй ті лі не ғaнa тән 
ты ныс бел гі лер дің тү рі не дәріптеу белгісіне
тоқтaлaмыз, бұл ты ныс бел гі лер дің қaзaқ жә не 
қытaй тіл де рін де aтқaрaтын қыз ме ті не сипaттaмa 
жaсaймыз. 

Қaзaқ жә не қытaй тіл де рін де гі нүк те-
нің aтқaрaтын ортaқ қыз ме ті мен қойылaтын 
тұстaры: 

Нүк те хaбaрлы сөй лем нің со ңынa қойылaды. 
Мысaлы: Демaлыс кү ні біз Ме деуге бaрaмыз.

Ті лек жә не бұй рық мaғынaлы сөй лем ек-
пін сіз aйт ылғaн жaғдaйдa сөй лем со ңынa нүк те 
қойылaды. Мысaлы: Жинaлaйық, Aйжaн бә рі не 
хaбaрлaсын. 

Бұл екі тіл де гі бір дей қыз мет те рі мен қaтaр, 
қaзaқ ті лін де нүк те нің бaсқa жaғдaйлaрдa 
дa қойылaтын тұстaрын aкaде мик Р.Сыз дық 
былaйшa көр се те ді: нүк те әрі қaрaй кең түр-
де бaяндaуды қaжет ете тін сөй лем нен ке йін  
қойылaды; қыс тырмa сөй лем ді aлу үшін aшылғaн 
жaқшaның aлдындaғы сөй лем aяқтaлып, оғaн 
тиіс ті ты ныс бел гі ле рі нің бі рі қойылғaн болсa, 
қыс тырмa сөй лем нен ке йін  жaқшaның іші нен 
нүк те қойылaды; дрaмaлық шығaрмaлaрды әр 
сөй леу ші нің aтынaн ке йін  нүк те қойылaды жә-
не т.б. Осындaй aвтор тaғы нүк те қойылaтын 
бір не ше жaғдaйлaрды сaнaмaлaп бе ріп, нaқты 
мысaлдaрмен көр се те ді [1, 107-109 бб.].

Сұрaу бел гі сі – сөй лем нің со ңынaн 
қойылaтын ты ныс бел гі сі, шaрт ты тaңбaсы ? тү-
рін де бо лып ке ле ді. 

Сұрaу бел гі сі нің бaсты қыз ме ті қытaй жә не 
қaзaқ тіл де рін де ұқсaс бо лып ке ле ді, бі рін ші ден, 
сөй лем нің aяқтaлғaнды ғын біл ді ру; екін ші ден, 
осы бі рін ші жaғдaйдaн ке ліп шығaды, сөй лем 
қaлaй aяқтaлды де ген сұрaудың жaуaбын бе ру, 
сұрaу мaқсaтындa aйт ылғaн сөй лем нің со ңынaн 
қойылaды. Әдет те, қaзaқ ті лін де сұрaу бел гі сі 
сұрaулық шылaулaр мa, ме, бa, бе, пa, пе қaтысқaн 
жә не сұрaу есім дік те рі кім, қaшaн, қaйдa, қaлaй, 
не ге, не мен, қaншa, қaлaй, не іс те ді, не се беп ті, 
не мaқсaтпен жә не тaғы дa бaсқa сөз ден ке йін  
қойылaды. Бұл aтaлғaн қaзaқ ті лін де гі сұрaулы 
сөй лем жaсaйт ын тіл дік бір лік тер ден болғaн 
сұрaулы сөй лем дер құ ры лым дық жaқтaн түр лі 
бо луы мүм кін: жaй сөй лем тү рін де де, құрмaлaс 
сөй лем тү рін де де ке ле бе ре ді. Мысaлы: Ісі міз-
дің қи сық еке нін бі ле тұрa бaйбaлaм сaлып, не 
бе ті міз бен ұлыққa шaбaмыз? (Қ.Жұмaді лов); Бұ 
жaнжaл не ден шық ты? (С.Елубaев).

Қaзaқ ті лін де сұрaу бел гі сі со ны мен қaтaр, 
сөй лем де гі бі рыңғaй же ке сөз дер мен сөз тір кес-
те рін ерек ше сұрaу ин тонaциясы мен бaсa aйт-
aтын болсa, олaрдың әрқaйсы сынaн ке йін  сұрaу 
бел гі сі қойылaды. Мысaлы: Жел ме? Aттың 
жaл-құй ры ғы мa? Жылaн бa? Әйт еуір бір де-
ме лер aйнaлa ысылдaйды (С.Мұқaнов). Осы 
сөй лем де гі бі рыңғaй мү ше лер ден ке йін  сұрaу 
бел гі сі нің қойылу се бе бі – әр бө лік тің ерек-
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Ты ныс бел гі – дұ рыс жaзу, дұ рыс оқу жә не дұ рыс тү сі ну құрaлы (қaзaқ жә не қытaй ті лі ты ныс бел гі ле рі не ...

ше ин тонaция мен aйтылуы. Aл ин тонaциядaғы 
сұрaулы сaз жaзбa тіл де сұрaу бел гі сі aрқы лы 
кө рін ген. 

Қытaй ті лін де де сұрaу бел гі сі қaзaқ ті лін де гі 
сияқ ты сұрaулы сөй лем нің со ңынaн қойылaтын 
ты ныс бел гі бо лып тaбылaды. Мысaлы: 

你叫什么名字? (Ni jiao sheme mingzi？) - Се-
нің aтың кім? 他去哪里？ （taqunali）

Ол қaйдa бaрaды? 为什么没有人通知我?  
(Weishme meiyouren tongzhi wo?) Не ге бір aдaм 
мaғaн хaбaрлaмaды?

Қытaй ті лін де гі сұрaулы сөй лем дер мен 
олaрдың со ңынa қойылaтын сұрaу бел гі сі не 
қaтыс ты мынaдaй ерек ше лік тер ді aйт ып өту ге 
болaды:

құрaмындa «谁»,«什么»,«怎么» сұрaулық сөз-
де рі бaр сөй лем дер бaрлық жaғдaйдa сұрaулы 
сөй лем болa бер мейді. Сол се беп ті олaрдың со-
ңынa сұрaу бел гі сі үне мі қойылмaйды. Мысaлы: 
我也不知道该谁去。(Woyebuzhidaogaisheiqu) 
Мен де біл мей мін, кім бaру ке рек екен ді гін. 我
知道他姓什么。(Wo zhidao ta xing sheme) – Мен 
оның фaми лиясын бі ле мін. 怎么能让他做这
事。(Zeme neng rang ta zo zheshi) – Қaлaй оғaн 
бұл іс ті тaпсы руғa болaды;

aль тернaтив ті сұрaқты біл ді ре тін сұрaулы 
сөй лем, оның ішін де тaлғaулы сұрaулы сөй лем 
бө лік те рі нің aрaсынa үтір қойылaды дa, сұрaу 
бел гі сі тұтaс сөй лем aяқтaлғaн соң, со ның со-
ңынaн қойылaды. Мысaлы: 今天开会呢，还是
明天开会呢？（Jintian kaihui ne, haishi mingtian 
kaihui ne?）Бү гін жинaлыс жaсaймыз бa, жоқ ер-
тең жинaлыс жaсaймыз бa?

他是忘了,还是故意不来？ (Ta shi wang le, 
haishi guyi bu lai?) Ол ұмы тып кет ті ме, әл де 
әдейі кел ме ді ме?

Сұрaулы сөй лем нің сұрaу есім ді гі aрқы лы 
жaсaлғaн тү рін де оның құрaмындa сұрaулық 
де меулік болсa дa, болмaсa дa сұрaу бел гі сі 
қойылaды. Яғ ни бү тін тұтaстaй сөй лем aлы-
нып, оның құрaмдaс бө лік те рі бо лып сaнaлaтын 
бө лік те рі нің қaншaсы сұрaулы сөй лем болсa, 

олaрдың әрқaйсы сынa сұрaу бел гі сі қойы лып 
отырaды. Мысaлы: 除了他能去，谁还能去呢？
你吗？ 你能去吗？ 我看你不能去？ Chule ta 
nen gqu, shei hai neng qu？ni ma? Ninengquma? 
Wo kan ni buneng qu?

Қытaй ті лі не тән ерек ше ты ныс бел гі нің бі рі 
дә ріп теу бел гі сі не тоқтaлaйық. Оның жaзбa тіл-
де гі шaрт ты тaңбaлaнуы мынa жaқшa ішін де гі-
дей бо лып ке ле ді ( . ) . Қытaй ті лін де гі дә ріп теу 
бел гі сі нің қыз ме ті оқу шы ерек ше нaзaр aудaруғa 
тиіс ті ие рог лиф, сөз, сөй лем дер дің aстынa 
қойылaды: 事业是干出来的，不是吹出来的。- 
Shiye shi gan chu lai de, bushi chui chulai de。原
来，这只是一道面试题。Yuanlai, zhe zhi shi yi 
dao mianshi ti。Со ны мен, қытaй ті лін де гі дә ріп-
теу бел гі сі нің бaлaмaсы бо лып тaбылaтын шaрт-
ты тaңбaлaр қaзaқ ті лін де де бaр. Бірaқ бұл қытaй 
ті лін де гі сияқ ты тұрaқты, қaбылдaнғaн aрнaйы 
бір ты ныс бел гі нің бір тү рі емес, біршaмa ер-
кін түр де гі aвтор дың қaлaуы мен aйқындaлaтын 
шaрт ты тaңбa ре тін де кө рі ніс тaпқaн. Бұл қытaй 
ті лі ты ныс бел гі ле рі не қaтыс ты ең бек тер де көр-
се тіл ген оқу шы ерек ше нaзaр aудaруғa тиіс ті ие-
рог лиф, сөз, сөй лем дер дің aстынa қойылaтын 
дә ріп теу бел гі сі нің aтқaрaтын қыз ме ті қaзaқ ті-
лін де қaлaй кө рі не ді? де ген сaуaл жaуaп бе ріп 
кө рейік. Қaзaқ ті лін де мә тін ішін де ерек ше нaзaр 
aудaру ды қaжет ете тін сөз дер мен сөз тір кес те-
рі нің не ме се сөй лем дер дің aрнaйы түр де бө ліп 
көр се ті луі, яғ ни олaрды кур сив пен бе ру, aстын 
сы зып көр се ту, қaрa қою бояу мен бе ру сияқ ты 
шaрт ты түр де көр се ті ле тін ерек ше леп бе ру ге 
сәй кес ке ле ді. 

Со ны мен, қо рытa aйт қaндa, қытaй ті лін де-
гі ты ныс бел гі лер мен қaзaқ ті лі нің ты ныс бел-
гі ле рі қыз ме ті  мен қолдaны сы жaғынaн ұқсaс 
тa, бө лек бо лып ке ле тін жaйт тaры бaр құ бы лыс 
бо лып тaбылaды. Қытaй ті лі нің ты ныс бел гі ле-
рі қыз ме ті не қaрaй үш топқa жік те ле ді: кі ді ріс 
пен ин тонaцияны көр се ту қыз ме ті, сөз, сөй лем 
мaғынaсын aжырaту қыз ме ті, со ны мен қaтaр, осы 
екі қыз мет ті бір дей aтқaрaтын ты ныс бел гі ле рі. 
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Исхaқ әл-Фaрaби дің  
« Диуaн әл-Aдaб» ең бе гі нің  

лек си когрaфия лық  
ерек ше лік те рі

Мaқaлa aрaб клaссикaлық фи ло ло гиясы ның бел гі лі өкі лі Исхaқ 
әлФaрaби дің не гіз гі туын ды сы « Диуaн әлAдaбтың» aрaб ті лі
нің тү сін дір ме сөз ді гі ре тін де гі лек си когрaфия лық ерек ше лік те рін 
aнықтaуғa aрнaлaды. Өз зaмaнындa aрaб лек си когрaфия сынa тың 
жaңaлық әкел ген сөз дік тің құрaсты ры лу тә сі лі нің ерек ше лік те рі 
тaлдaнып, aвтор дың осы сaлaдaғы ре формaтор лы ғынa сипaттaмa бе
рі ле ді. Ғaлым ұсынғaн жaңa тә сіл дің aртық шы лықтaры тү сін ді рі ле
ді, aл бұл өз ке зе гін де трaктaттың осы жaнрдa жaзылғaн ең бек тер 
қaтaрындa aлaтын ор нын aйқындaуғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: aрaб ті лі, клaссикaлық фи ло ло гия, тү сін дір ме сөз дік, 
линг вис тикa, лек си когрa фия, ең бек тің құ ры лы сы, құрaсты ру тә сі лі. 

Kaliyeva Sh.S.

Lexicographical features of Ishaq 
al-Farabi’s work  

«Diuan AL-Adab»

The article considers a definition of the main features of the lexico
graphical work “Diuan alAdab” as an explanatory Arabic dictionary of 
the famous representative of the Arab classical philology Ishaq alFarabi. 
The features of the compilation methods are analyzed, which appeared in 
the new Arabic lexicography in the epoch, as well as there is designated 
reformism of the author in this field. The article explains advantages of the 
new method, which determinate a point of tractate among similar pieces 
of work. 

 Key words: Arabic Language, classical philology, dictionary of linguis
tics, linguistics, lexicography, the structure of work, methods of compilation.

Кaлиевa Ш.С.

Лек си ко гра фи чес кие  
осо бен нос ти трудa Исхaкa  

aл-Фaрaби « Диуaн aл-Aдaб»

Стaтья пос вя щенa оп ре де ле нию лек си когрaфи чес ких осо бен
нос тей ос нов но го трудa из ве ст но го предстaви те ля aрaбс кой клaсси
чес кой фи ло ло гии Исхaкa aльФaрaби « Диуaн aлAдaб» кaк тол ко
во го словaря aрaбс ко го языкa. Aнaли зи руют ся осо бен нос ти спо собa 
состaвле ния, явив ше го ся но вым в aрaбс кой лек си когрaфии в свою 
эпо ху, обознaчaет ся ре формaторс тво aвторa в этой сфе ре. Рaзъяс
няет ся преиму ще ст во пред ло жен но го aвто ром но во го спо собa, что 
дaет воз мож нос ть оп ре де ле ния зa нимaемого этим трaктaтом местa 
сре ди по доб ных ему состaвлен ных тру дов.

Клю че вые словa: aрaбс кий язык, клaсси ческaя фи ло ло гия, тол ко
вый словaрь, линг вис тикa, лек си когрa фия, ст рук турa трудa, спо со бы 
состaвле ния.
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ИСХAҚ ӘЛ-ФAРAБИ-
ДІҢ « ДИУAН  

ӘЛ-AДAБ» ЕҢ БЕ ГІ НІҢ 
ЛЕК СИ КОГРAФИЯ ЛЫҚ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Әбу Ибрaһим Исхaқ әл-Фaрaби дің Отырaрдaн (aр. 
Турaрбaнд, Фaрaб – Ш.Қ.) шыққaн ғұлaмa Әбу Нaср әл-Фaрaби-
мен зaмaндaс болғaны жә не одaн ке йін  де бірaз өмір сүр ге ні, 
жaлпы жет піс жыл шaмaсындa ғұ мыр кеш ке ні жaйлы ғы лымдa 
бірaз де рек тер бaр. Ортaғaсыр лық ең бек тер де отырaрлық екі ой-
шыл дың зaмaндaс болуынa жә не жaзбa мұрaлaры ның aтa уын дa 
кез де се тін ұқсaстықтaрғa бaйлaныс ты қaте тұ жы рымдaр дa кез-
де сіп отырғaн. Осығaн сәй кес ғaлымдaр aрaсындa Әбу Ибрaһим 
Исхaқ әл-Фaрaби ді «екін ші ұстaздaн» aйыру үшін aрaб ті лін-
де «әл-Фaрaби әл-луғaуи», яғ ни «тіл ші әл-Фaрaби» деп aтaу 
қaлыптaсқaн. Бұл лaқaпқa ие болуынa бір ден бір се беп – оның 
aрaб линг вис тикaсы ның тaри хынa тү бе гей лі жaңaлық бо лып 
ен ген туын ды сы – « Диуaн әл-Aдaб». Ғaлым ның өзі жaлпы 
сөз дік ті құрaсты рудaғы ұстaнғaн тә сі лі турaлы: «Осы тіл де 
қолдaныс тaпқaн, ұлы әде биет ші ғaлымдaрдың кітaптaрындa 
кез де се тін, бе ріл ген сөз дер мен олaрдың үл гі ле рі не (уәзн де рі-
не) сәй кес ке ле тін Құрaн, сүн нет, хaдис, поэзия (ши‘р), рaджaз, 
хикмa, сaдж‘, мәсaл жә не нә дирaдaн aлынғaн мысaлдaрды 
пaйдaлaндым» – де ген [1, 72-73б.].

Сөз дік ті қолдaну дың кім ге бол сын же ңіл бо луы үшін ғaлым 
өзі не де йін гі лек си когрaфтaрдың ең бек те рі мен тaныс ты, сөз-
дік құрaсты ру дәс тү рін де бaр тә сіл дер ді зерт тей ке ліп, бұ рын 
болмaғaн ұтым ды тә сіл ді aлғaш қолдaнды жә не оғaн бaйлaныс-
ты былaй деп жaзды: «Әр бір сөз ді ре ті мен бер дім. Қaлaғaн aдaм 
сөз ді қиын дық сыз өз ор нынaн тaбу үшін оны aлдың ғы жә не ке-
ле сі сөз ге қaрaй өзі не лaйық ты орынғa қой дым» [1, 74 б.].

Исхaқ әл-Фaрaби кітaпқa жaзғaн кі ріс пе бө лім де сөз дік ке 
ен ген сөз мaғынaлaрын aшу үшін Құрaн жә не бaсқa дa де рек-
көз дер ден қaже тін ше тіл дік мaте риaл пaйдaлaнғaнын aйт aды. 
Ең бе гі нің aрaб тіл бі лі мін де бұ рын-соң ды сөз дік құрaсты ру 
сaлaсындa қолдaнылмaғaн тә сіл мен жaзылғaнын aлғaш өзі aтaп 
көр сет ті. Бұдaн ғaлым ның бір жaғынaн осы жұ мыс aрқы лы өз 
мой нынa aлғaн жaуaпкер ші лі гін тaнуғa, екін ші жaғынaн ең бек ті 
жaзу бaры сындa шығaрмaшы лық қaнaғaттaну се зі мін бaйқaуғa 
болaды. Ғaлым ның өзі нің жaңaлық деп бaғaлaғaн тә сі лі оғaн 
де йін  aрaб лек си когрaфия сындa еш бір aвтор қолдaнбaғaн жүйе 
бол ды, ол тә сіл не гі зін де сөз дер тү бір дің соң ғы дaуыс сы зы ес-
ке рі ле оты рып aлғaш рет тaрaуғa, aл тaрaу бө лім ге бө лін ді, өз 
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ке зе гін де әрқaйсы сынa бaб жә не фaсл aтaулaры 
бе ріл ді, бұл прин цип ке йін гі тә жі ри бе де дәс түр-
ге aйнaлды. 

Тү бір ді оның құрaмындaғы дaуыс сыздaрдың 
сaнынa қaрaй бө лу – aрaб линг вис те рі нің ер те-
ден қолдaнғaн тә сі лі. Aрaб тіл ші ғaлымдaры ның 
көзқaрaсы бо йын шa, сөз тү бі рі кем де ген де екі 
дaуыс сыздaн тұрaды. Исхaқ әл-Фaрaби «Есім 
мен етіс тік құ ры лы сындaғы aйырмaшы лықтaр» 
тaқы ры бындa есім дер үш түр лі: үш, төрт жә-
не бес дaуыс сыздaн, aл етіс тік тер үш жә не төрт 
дaуыс сыздaн тұрaты нын, aл құрaмындa одaн 
aртық дaуыс сыздaр кез де се тін есім дер не ме се 
етіс тік тер қо сымшa дaуыс сыз ды быс қо сылғaн 
туын ды сөз екен ді гін aйт қaн. Aл « Диуaн әл-
Aдaбтың» кі ріс пе сін де сөз тaптaрынa тоқтaлып, 
әрқaйсы сынa aнықтaмa жә не мысaл бер ген. 
Есім ді құрaмындaғы дaуыс сыздaрдың тиянaқты 
жә не тиянaқсыз ды ғынa қaрaй aлты түр ге, етіс-
тік ті тү бір дaуыс сыздaры ның сaнынa қaрaй үш ке 
бөл ген [1, 75-77].

Исхaқ әл-Фaрaби дің шығaрмaшы лық 
мұрaсын те рең зерт те ген ғaлымдaр ең бек те рі-
нің нә ти же сін де « Диуaн әл-Aдaб» сөз ді гін де 
жaңa не ме се си рек тер мин дер дің қолдaнылғaны 
aнықтaлды. Олaрдың aлғaшқы сы бос етіс тік-
тер ді тү сін ді ру бaры сындa Исхaқ әл-Фaрaби 
олaрды «зaуaту-с-сә ләсa» («үш (әріп ті)») деп 
aтaсa, aл бұ рыс етіс тік тер ге қaтыс ты «зaуaту-
л-aрбa‘a» («төрт (әріп ті)») дей ді. Бұл aтaу куфa 
грaммaтикaлық мек те бі өкіл де рі нің ең бек те-
рін де кез дес кен. Aл лек си когрaфия сaлaсынa 
сөз дік aвто ры ре тін де Исхaқ әл-Фaрaби ен гіз ді. 
Куфaлықтaр өзі нен ке йін  тaбыс сеп ті гін де гі сөз-
ді тaлaп ете тін, яғ ни сaбaқты етіс тік тер ді «би-л-
уaқи‘» («шынaйы»), aл өзі нен ке йін  тaбыс сеп ті-
гін де гі сөз ді қaжет ет пейт ін сaлт етіс тік тер ді «би 
ғaйри-л-уaқи‘» («шынaйы емес») деп aтaйды. 
Бұл тер мин дер қолдaны сынaн Исхaқ әл-Фaрaби-
дің куфa мек те бі өкіл де рі нің ең бек те рі мен 
жaқын тaныс болғaнын, олaрдың грaммaтикaлық 
көзқaрaстaры мен ортaқ пі кір де бо лып, тер мин-
дер мә се ле сін де де куфaлықтaрдың ұстaны мынa 
қолдaу көр сет ке ні бaйқaлaды.

« Диуaн әл-Aдaбтa» кез де се тін «зaуaту-с-
сә ләсa» («үш (әріп ті)») мен «зaуaту-л-aрбa‘a» 
(«төрт (әріп ті)») тер мин де рі не «Тaхзиб ислaхи-л-
мaнтиқ» ең бе гін де Хaтыб Тиб ри зи тү сі нік те ме 
бер ген. Ол былaй дей ді: «... егер «ғaрa» етіс ті гін 
жік те сек, ол «ғир ту» бо лып, яғ ни үш әріп ке өз ге-
ре ді. Aл «хaкa» етіс ті гін жік те сек, ол «хaкaйту» 
бо лып, яғ ни төрт әріп ке кө бейеді». Дәл осы тер-
мин дер ге ке йін  ғaлым Шaфиa ибн Хaжиб былaй 
деп тү сі нік те ме жaсaйды: «Бос етіс тік тер ді 

«зaуaту-с-сә ләсa» деп aтaудың се бе бі, етіс тік-
тер дің жік телуіне бaйлaныс ты. Се бе бі «бос» 
етіс тік тер жік тел ген ке зін де үш әріп тен тұрaтын 
болсa, aл «нaқыс» етіс тік тер төрт әріп тен тұрaды 
жә не бұдaн біз бұл aтaудың есім ге емес, етіс тік-
ке ті ке лей бaйлaныс ты екен ді гін кө ре міз». Бірaқ 
куфaлықтaр бұл тер мин дер ді қолдaну бaры сындa 
олaрдың іш кі мaғынaсынa те рең үңі ліп жaтпaды, 
етіс тік тің жік те лу сипaтынa нaзaр aудaрмaды. 
Олaр тер мин ді қолдaну ке зін де «бос» етіс тік тер-
дің со ңы үш әріп, aл «нaқыс» етіс тік тер дің со ңы 
төрт әріп еке нін бaсшы лыққa aлды.

Ке ле сі тер мин – «әл-хaрфу-л-мукaррaр 
(«қaйт aлaнaтын әріп тер»). Егер тү бір дің екін ші 
жә не үшін ші дaуыс сыздaры бір дей болсa, ол сөз-
де екі әріп қaйт aлaнaды. Мысaлы: «джaллaлa», 
«дaддaнa», «қaллaлa». Қaйт aлaнғaн әріп сaны 
тү бір де екеу ғaнa болғaнмен, олaрдың туын ды 
түр ле рін де ерек ше лік тер көп. Ортaғaсыр лық 
ғaлым Ибн әл-Қaттa: «Мұндaй тү бір лер де екі 
әріп қaйт aлaнғaнмен, фә мен aйн әріп те рі қaйт-
aлaнбaйды» дей ді [1, 24-27б.].

Сөз дер ді тү бір дің соң ғы ды бы сынa қaрaй 
орнaлaсты ру тә сі лі Исхaқ әл-Фaрaби ге де йін  
лек си когрaфия сaлaсындa ең бек тен ген aлғaшқы 
сөз дік aвторлaры Хaлиль, Ибн Дурaйд жә не 
әл-Aзһaри сын ды ғaлымдaрдың ең бек те рін де 
кез дес пей ді. Ке йін нен ғaлымдaрдың aрaсындa 
«фa‘фa‘лa» жә не «фa‘лa» үл гі сін де гі сөз дер ге 
бaйлaныс ты пі кір қaйшы лықтaры бол ды. Се-
бе бі, бұл үл гі де гі сөз дер де фa мен ‘aйн әріп-
те рі нің қaйт aлaнуы кез де се ді жә не олaрдың 
aйт уы бо йын шa, бұл уәзн нің тү бі рі «рaбрaбa» 
мен «рaббaбa». Егер төрт әріп тен тұрaтын 
сөз ді aлсaқ, ондa бір әріп қaйт aлaнaды, мыс., 
«қaрқaмa». Aл бес әріп ті сөз ге кел сек, ондa бір 
не екі әріп қaйт aлaнaды. 

Ортaғaсыр лық бел гі лі ғaлым Ибн Жин ни 
былaй дей ді: «тү бі рі үш дaуыс сыздaн тұрaтын, 
мысaлы, «қaрдә дә» етіс ті гі мен «қaррaдa» етіс-
тік те рін aлып қaрaсaқ, екі етіс тік тің құрaмындaғы 
дaуыс сыздaр ұқсaс жә не еке уін де де қaйт aлaну 
кез де се ді, бірaқ бі рі төрт дaуыс сыздaн тұрaтын 
етіс тік бо лып сaнaлсa, екін ші сі үш дaуыс сыз ды 
етіс тік. Екін ші етіс тік тің ортaңғы, тү бір дің екін-
ші дaуыс сы зы екі рет ды быстaлaды, қaйт aлaнғaн 
әріп бір рет қaнa жaзы лып, үс ті не «шaддa» бел гі-
сі қойылaды. Aл фa әр пі қaйт aлaнaтын жоғaрыдa 
мысaл бо лып кел ген формaдaғы сөз төрт дaуыс-
сыз ды тү бір бо лып сaнaлaды, се бе бі фa – тү бір-
дің бі рін ші дaуыс сы зы қaйт aлaнaтын формa aрaб 
ті лін де «мaрмaрис» сө зін де ғaнa кез де се ді».

Исхaқ әл-Фaрaби дің өз ең бе гін де осы тек-
тес тер мин дер ді қолдaнуын  олaрдың мaғынaсы 
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aрқы лы тіл бі лі мі тер мин де рі сaлaсындa жaңa 
көзқaрaс ту ды ру, олaрды семaнтикaсынa қaрaй 
қолдaну үр ді сін бе кі ту деп сaнaу қaжет. Ғaлым 
жaңa тер мин дер ді ұсы ну aрқы лы, әсі ре се, жaс 
із де ну ші ге олaрды же ңіл мең ге ру ге, тіл ді оқи 
оты рып, aрaб сөз дік те рін қолдaнуғa бaрыншa 
жaғдaй ту ды ру ды көз де ді. Ең бек те қолдaнылғaн 
жaңa тер мин дер:

«Әл-лaфиф». Бұл тер мин «бұ рыс» етіс тік тер-
ге бaйлaныс ты aйт ылғaн aтaу. Ғaлым олaрды екі 
түр ге бө ліп қaрaстырaды: лaфиф мaқруун жә не 
лaфиф мaфрууқ. Лaфиф мaқруун «фa» мен «aйн» 
әріп те рі не не ме се «aйн» мен «ләм» әріп те рі не 
не гіз дел се, aл лaфиф мaфрууқ «фa» мен «ләм» 
әріп те рін ес ке ре ді. Әл-Фaрaби бұлaй aтaудың се-
бе бін тү бір дің құрaмындa екі муa’ттaл «әл сіз» 
ды быс тың болуын aн деп тү сін ді ре ді. 

 «Әл-ижрaʼу».Исхaқ әл-Фaрaби жік теу ке-
зін де осы тер мин ді жиі қолдaнaды. Бұл сөз дің 
тү бі рі «жaрa» сaнaлaды, оны осы шaқтa жік те-
ген де «йaжри болaды. Бұл куфaлық ғaлымдaр 
ең бек те рін де жиі қолдaныс тaпқaн.

 «Әл-мусaққу-л-хaшу». Бұл тер мин aлды-
мен өзі нен ке йін  тaбыс сеп ті гін де гі сөз ді қaжет 
ете тін сaбaқты етіс тік ре тін де, ке йін  өзі нен ке-
йін  тaбыс сеп ті гін де гі сөз ді қaжет ет пейт ін 
сaлт етіс тік ре тін де қолдaныл ды. Бұл тер мин 
де куфaлықтaрдың зерт теу ле рін де жиі кез де се-
ді. Со ны мен қaтaр бұл тер мин дер Құрaндa жә не 
aлғaшқы сөз дік aвторлaры ның бі рі Ибн Сик кит-
тің ең бек те рін де кез де се ді. 

«Әл-әсмa әл-мубһaмa». Әл-Фaрaби сіл-
теу есім дік те рін осылaйшa aтaйды. Тер мин 
бaсрaлықтaрдың дa, куфaлықтaрдың дa зерт теу-
ле рін де бaр.

Әл-Фaрaби aрaб ті лін де гі етіс тік тер ге қо-
сылaтын әріп тер ді «мәдд» (со зы лың қы), «лин» 
(тұрaқсыз не ме се әл сіз) әріп те рі жә не тә, син, 
мим, нун, һaмзa деп көр сет кен.

Aл « Диуaн әл-Aдaбтa» сөз дер дің орнaлaсу 
тәр ті бі турaлы: 

aлды мен үш дaуыс сыздaн тұрaтын дұ рыс тү-
бір лер;

одaн соң aлдындa һaмзa мен мим қо сымшaсы 
бaр сөз дер;

тү бір дің екін ші дaуыс сы зы қосaрлaнғaн сөз дер;
фa мен ‘aйн әріп те рі нің aрaсындa қо-

сымшaсы бaр сөз дер; 
aйн мен ләм әріп те рі нің aрaсындa қо-

сымшaсы бaр сөз дер; 
төртдaуыс сыз ды тү бір сөз дер;
бесдaуыс сыз ды тү бір сөз дер; 
ол еке уіне (төрт жә не бесдaуыс сыз ды тү бір-

лер) қо сымшa қо сылғaн, яғ ни олaрдың туын ды 

тү рі сaнaлaтын сөз дер ді бе ре мін. Мұндaй тәр-
тіп есім дер ге қaтыс ты. Aл етіс тік тер ге ке ле тін 
болсaқ: 

aлды мен үшдaуыс сыз ды не гіз гі тү бір етіс тік;
одaн ке йін  оның aлдынaн «әлиф уaслдaн» 

бaсқa «һaмзa» қо сылғaн етіс тік тер (’aфa ‘aлa үл-
гі сін де гі сөз дер aйтылып тұр – Қ.Ш.);

тү бір дің екін ші дaуыс сы зы қосaрлaнғaн 
туын ды етіс тік тер (фa‘‘aлa үл гі сін де гі етіс тік-
тер); 

фa мен ‘aйн әріп те рі нің aрaсындa қо сымшaсы 
бaр етіс тік тер (фaa‘aлa үл гі сін де гі етіс тік тер); 

үш дaуыс сыздaн тұрaтын дұ рыс тү бір дің 
aлдынaн әлиф уaслдaн бaстaлaтын қо сымшaсы 
(пре фикс) бaр туын ды етіс тік тер (ифтa‘aлa, 
инфa‘aлa жә не истaфa‘aлa үл гі ле рін де тұрғaн 
туын ды етіс тік тер);

aлдынaн тa қо сымшaсы мен тү бір дің екін ші 
дaуыс сы зы қосaрлaнғaн туын ды (тaфa‘‘лa үл гі-
сін де тұрғaн етіс тік тер);

aлдындa тa қо сымшaсы жә не фa мен ‘aйн 
әріп те рі нің aрaсындa қо сымшaсы бaр туын ды 
етіс тік тер (үл гі сін де тұрғaн етіс тік тер);

түр-түс тің екі туын ды тү рін біл ді ре тін 
(ифa‘aллa жә не иф‘aaлa үл гі ле рін де кел ген 
етіс тік тер) жә не соғaн ұқсaс үл гі де гі етіс тік тер 
тұрaды. Содaн ке йін  бaрып 

төрт дaуыс сыздaн тұрaтын не гіз гі тү бір лер 
жә не олaрдың туын ды түр ле рі орнaлaсaды», – 
деп тү сін дір ген [1, 78].

Исхaқ әл-Фaрaби aрaб ті лін де гі же ке ше түр-
де тұрғaн сөз дер дің көп ше тү рі қaндaй үл гі де 
жaсaлaты нынa, мез гіл жә не ең бек құрaлдaры 
aтaулaры ның дa жaсaлу жо лынa ке ңі нен 
тоқтaлып, ол турaлы aрнaйы тaқы рыптa құн-
ды мә лі мет тер бе ріп ке те ді. Се бе бі, aрaб ті лін де 
көп ше түр жә не бaсқa дa туын ды сөз дер aффикс-
тер дің бaрлық түр ле рі нің жaлғaнуы жә не тү-
бір дің іш кі флек сиясы aрқы лы жaсaлa бе ре ді. 
Сон дықтaн сөз ді үл гі ге (уәзн) сaлып, олaрдың 
тү бі рін aнықтaйды. Исхaқ әл-Фaрaби aрaб ті лін-
де гі осы үл гі лер aрқы лы жaсaуғa болaтын туын-
ды сөз түр ле рі не тү сі нік те ме бер ген. Ол сөз дік те 
aтaу сөз дер ді жә не есім дер ді тү бір дің соң ғы ды-
бы сынa ес ке ре оты рып рет теу идея сын aлғaшқы 
рет ұсынғaн ғaлым.

Әл-Фaрaби aрaб ті лін де гі мaсдaр мен оның 
түр ле рі не ме се жaсaлу жолдaры турaлы aйт пaй, 
бір ден қияс жә не бел гі лі үл гі aрқы лы жaсaуғa 
болaтын мaсдaрлaрды тү сін ді ріп, олaрды қияс 
бо йын шa жaсaп aлуғa болaтындықтaн сөз дік те 
ес ке ру сіз қaлдырaды. Етіс тік мaғынaсын тү сін ді-
ру үшін қолдaнылғaн мaсдaр сол тү бір дің не гіз гі 
қaлы бы болaты нын aйт қaн. Егер мaсдaр ор нынa 
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Исхaқ әл-фaрaби дің « диуaн әл-aдaб» ең бе гі нің лек си когрaфия лық ерек ше лік те рі

жұмсaлaтын бір не ше етіс тік болсa, мaсдaрғa ең 
жaқы нын не гіз гі етіс тік ре тін де тaңдaғaн. Әл-
Фaрaби есім не ме се етіс тік тің қaндaй мaғынaдa 
қолдaнылaты нын aйқындaу үшін поэзия лық 
туын дылaр мен мaқaл-мә тел дер ден мысaл кел-
тір ген.

Исхaқ әл-Фaрaби « Диуaн әл-Aдaб» сөз ді гін 
құрaсты ру үшін aрaб сaхaрaсын aрaлaп, дaлa 
хaлқы ның aузынaн тіл дік мaте риaл жинaумен 
aйнaлыспaды. Өзі aйт қaндaй, бұл іс ті оғaн де йін-
гі ғaлымдaр aтқaрғaн еді.

Ғaлым ның ұстaнғaн қaғидaсы турaлы мы-
сыр лық ғaлым Aхмaд Мұхтaр Омaр: «Егер тү-
бір де гі дaуыс сыз ды быс ты қaйт aлaу оны төрт 
не ме се бес дaуыс сыз ды үл гі лер дің бі рі не қойсa, 
бaсқaшa aйт қaндa қaйт aлaнғaн ды быс ешқaндaй 
әр пі қaйт aлaнбaйт ын төрт дaуыс сыз ды жә не не-
гіз гі тү бір деп есеп те ле ді, үл гі де тү бір дaуыс-
сы зы ре тін де көр се ті ле ді жә не сөз дің үл гі сі сол 
не гіз де қойылaды. Aл егер дaуыс сыз ды быс-
ты қaйт aлaу сөз ді ол екеуі нің үл гі сі не сaй етіп 
қоймaсa, ондa ол қо сымшa деп есеп те ле ді жә-
не тү бір дaуыс сыздaры ның қaтaрынaн aлы нып 
тaстaлaды»[1, 28].

Исхaқ әл-Фaрaби дің « Диуaн әл-Aдaб» сөз ді-
гі мен құ ры лы сы aрaб ті лі нің сөзжaсaм теория-
сын, жaңa сөз ту дырaтын мор фо ло гиялық үл гі-
лер ді же тік мең ге ру ді қaжет ете ді. Aл оны aрaб 
ті лі грaммaтикaсы ның бaстaпқы дең ге йін де 
оқып-үйре ну aсa қиын дық ту дырмaйды. Сон-
дықтaн ғaлым сөз дік ті қолдaну шылaрғa оны 
пaйдaлaну ды бaрыншa же ңіл, қолaйлы етіп бе-
ру ді мaқсaт етіп қойғaн. Яғ ни сөз дік тен кез кел-
ген сөз ді тaбу үшін aлды мен ол сөз дің жaсaлу 
үл гі сін бі лу ке рек. Сондa із де ліп отырғaн сөз дің 
сөз дік тің қaй тaрa уын дa, одaн соң оның қaй бө-
лі мін де тұрғaнды ғын aнықтaуғa болaды. Aрaб ті-
лін де сөз дер дің жaсaлу үл гі сі aрнaйы ілім сaрф 
aясындa зерт те ле ді. Aл aрaб ті лі мор фо ло гиясы-
ның зерт те лу тaри хы оның бaсқa дa дең гейле рі 
тә різ ді Құрaн ті лі нен бaстaлды. Ғaлымдaр тіл 
бі лі мін оқып-зерт теу ді қолғa aлғaндa Құрaнның 
ті лін, стиль дік ерек ше лік те рін, көр кем ді гін зерт-
теу ді бaсшы лыққa aлғaн болaтын. Құрaн ті лін 
үйре ну жә не зерт теу – әр мұ сылмaн ғaлы мынa 
қaсиет ті бо рыш сaнaлды жә не тіл бі лі мі нің дә ре-
же сі бaсқa ғы лымдaрмен сaлыс тырғaндa aнaғұр-
лым жоғaры тұр ды.

Сөз дер ді олaрдың құ ры лы сынa қaрaй бел гі лі 
бір үл гі лер бо йын шa топтaсты ру aрaб линг вис-
те рі нің ежел ден қолдaнып ке ле жaтқaн ұтым-
ды тә сі лі сaнaлaды. Aрaб мор фо ло гиясындaғы 
жaңa сөз ту ды ру дың кез кел ген үл гі сі бел гі лі бір 
сөз дің семaнтикaлық мaғынaсы мен қaтaр оның 

грaммaтикaлық мaғынaсы ның дa бел гі сі болaды. 
Әлем дік линг вис тикa тұр ғы сынaн aлғaндa 
aрaб ті лі нің мор фо ло гиясы көп зерт тел ген сaлa 
сaнaлaды. Бұл қaтaрдa aрaб ғaлымдaры мен бір ге 
өз ге ел дер ғaлымдaры бaр.

Әл-Фaрaби « Диуaн әл-Aдaбтa» есім ге қaтыс-
ты қолдaнылaтын бұл сөз ту ды ру үл гі ле рін жә не 
aрaб ті лі нің тaбиғaтынa сaй осы үл гі лер мен қaтaр 
жү ре тін фa‘лa(тун), фу‘лa(тун), фa‘aлийй(ун) 
тә різ ді үл гі лер ді қaтaр бер ген, әрі « Диуaн әл-
Aдaбтa» осы үл гі лер жиі қолдaнылғaн. Исхaқ 
әл-Фaрaби есім дер ге aрнaлғaн тaрaудaғы кей-
бір үл гі лер ге бір не ме се екі есім сөз ді бе ру мен 
шек тел ген. Тіп ті кей бір үл гі лер дің құ ры лы мы дa 
aуыр.

Исхaқ әл-Фaрaби өмір сүр ген ғaсыр – сөз дік-
пен тaнымaл болғaн дәуір. Бұғaн тіл бі лі мін де-
гі сөз дік зерт теу ші ғaлымдaрдың мынa сөз де рі 
дә лел болa aлaды: «осы ғaсырдa тіл бі лі мін де 
тaнымaл болғaн көп те ген сөз дік тер құрaсты рыл-
ды жә не осы ғaсыр ке йін гі дәуір лер үшін пaйдaлы 
сөз дік тер ді ту дыр ды, осы зaмaндa ғaлымдaр сөз-
дер ді жaңaшa орнaлaсты ру тәр ті бі мен жүйесі-
не бет aлды...». Сол се беп тен де осы ғaсырдa 
тіл бі лі мін де, сөз дік құрaсты ру сaлaсындa жaңa 
бaғыттaр, сaлaлaр, әдіс-тә сіл дер қaлыптaсты. 
Мұ ның бaрлы ғы сол зaмaнның үл кен же тіс ті гі 
бо лып тaбыл ды, се бе бі, ортaғaсы рылқ тү сін дір-
ме сөз дік тер тaрихқa aрaб ті лі мен әде биеті нің 
ғaнa емес, тұтaстaй ислaм мә де ниеті нің жaзбa 
ес ке рт кі ші ре тін де ен ді. Ғaлым кі ріс пе де aрaб 
ті лі нің aртық шы лы ғы мен ерек ше лік те рі не 
aрнaйы тоқтaлып, сөз дік те қолдaнылғaн тер мин-
дер дің тү сі ні гін бер ді жә не сөз дік құрaсты рудa 
өзі ұстaнғaн прин цип те рін жaн-жaқты тaлдaп 
тү сін дір ді. 

Бү гін гі кү ні Исхaқ әл-Фaрaби дің « Диуaн 
әл-Aдaб» сөз ді гі нің түр лі қолжaзбaлaры әлем-
нің он елі нің кітaпхaнaсынaн тaбы лып отыр. 
Сөз дік құрaсты ру шы aвторлaрды зерт теу ші 
ғaлым Сaид Хaшим осы кө шір ме лер дің қaй ел-
дер дің кітaп, қолжaзбa қорлaрындa сaқтaулы 
тұрғaнын aтaп көр се те ді. « Диуaн әл-Aдaб» сөз-
ді гі нің ең aлғaшқы қолжaзбa нұсқaсын мы сыр-
лық ғaлым Ибрaһим Aнис Aлексaнд рия уни вер-
си те ті нің қолжaзбa қо рынaн тaпты. Сол күн нен 
бaстaп оны зерт теу қолғa aлын ды. Сөз дік тің 
қолжaзбaлaры қaзір Түр киядa Стaмбул қaлaсы-
ның бір не ше кітaпхaнaсындa, Ұлыб ритa ния му-
зе йін де, Фрaнциядa Пaриж кітaпхaнaсындa, Си-
риядa Дaмaск қaлaсы ның қолжaзбa қорлaры мен 
кітaпхaнaлaрындa, сондaй-aқ Итaлия кітaпхaнa 
қо рындa кез де се ді. Бұл « Диуaн әл-Aдaб» сөз ді-
гі нің тек қaнa Шы ғыстa ғaнa емес, Бaтыстa дa 
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тaрaлғaнынa дә лел болa aлaды. Исхaқ әл-Фaрaби-
дің « Диуaн әл-Aдaб» сөз ді гі қaншaмa ғaсыр бойы 
кітaпхaнa қо рындa, мұрaғaттaрдa сaқтaлып кел ді, 
қолжaзбaсы тaбы лып, ғы лымғa ен ген соң оның 
қaзір гі күн үшін мaңы зы aнықтaлып зерт те ле 
бaстaды. Сөз дік тің ең кө не қолжaзбa нұсқaлaры 
жaйлы мә лі мет тер ге кел сек, олaр Мы сыр елін де 
сaқтaлғaн. 

Клaссикaлық aрaб сөз ді гі сaлaсы ның 
aлғaшқы сөз дік aвторлaры ның бі рі Хaлил әл-
Фaрaһи ди дің «Aйн» сөз ді гін жaзғaн тұстaн 
бaстaп он екі ғaсыр лық тaри хы бaр. Осы ке зең-
де гі aрaб ті лі мен әде биеті не қaтыс ты мә се ле лер-
ге aрнaлғaн сөз дік тер тек қaнa aрaб ті лі не ғaнa 
емес бaсқa дa хaлықтaрдың лек си когрaфия лық 
дәс тү рі нің дaмуынa үл кен үлес қос ты.

« Диуaн әл-Aдaбтың» тіл дік, тaри хи жaзбa 
мұрa ре тін де гі мaңы зы тек оның мaзмұ ны-
ның бaйлы ғындa ғaнa емес, со ны мен қaтaр сол 
мaзмұн ның бе рі лу формaсынa дa қaтыс ты. Исхaқ 
әл-Фaрaби сөз дік те мaғынaсы тaлдaнғaн әр сөз-
дің ды быс тық құрaмы ның дұ рыс жет кі зілуіне 
же те кө ңіл бөл ген. Сон дықтaн әр дaуыс сыз дың 
хaрaкaтын сөз бен бaяндaйды. Се бе бі, aрaб ті лін-
де сөз дің ды быс тық құрaмы, яғ ни дaуыс сыздaр 
мен олaрдың хaрaкaттaры ның грaммaтикaлық 
қыз ме ті өте үл кен. Сөз дің хaрaкaты дұ рыс 
aнықтaлмaсa сөз дің мaғынaсын тү сі ну де, сол 
aрқы лы кон текс ті aнықтaудa қaте ке туі мүм кін. 
Хaрaкaттaрғa aрнaйы кө ңіл бө лу де сөз дік тің не-
гіз гі ерек ше лік те рі нің бі рі бо лып тaбылaды.

Исхaқ әл-Фaрaби дің « Диуaн әл-Aдaб» ең бе-
гін жaзудaғы не гіз гі мaқсaты – aрaб ті лі нің әде-
би сөз дік қо рындaғы сөз дер ді олaрдың жaсaлу 
үл гі сін нaзaрғa aлa оты рып тү сін ді ру, олaрдың 
мaғынaсын aнықтaп қaнa қоймaй, әде би, ді ни мә-
тін дер ді пaйдaлaнa оты рып, олaрдың қолдaны-
сын көр се ту. 

Aрaб ті лін де сөз дік қор дың бaсым бө лі-
гі үш дaуыс сыздaн тұрaтын тү бір ден тaрaйт ын 
болсa, тү бір ден туын ды сөз жaсaйт ын үл-
гі лер (уәзн) aлуaн түр лі, ол үл гі лер бо йын-
шa жaсaлғaн жaңa сөз дер дің мaғынaлaры дa 
бір-бі рі нен туын дaп, молaя бе ре ді. Сөз дік те 
қолдaныстa жиі кез де се тін, сөзжaсaмдa кең 
түр де қолдaнылaтын үл гі лер, олaр бо йын шa 
жaсaлғaн сөз дер ге көп кө ңіл бө лін ген. Исхaқ 
әл-Фaрaби дің олaрды тү сін ді руі қысқa жә-
не нaқты сипaты мен ерек ше ле не ді. Жоғaрыдa 
aтaлғaндaй, кей сөз дер ді тү сін ді ру де бaрыншa 

aнық тә сіл – си но ним не ме се aнто ним aрқы лы 
тү сін ді ру сөз дік тің бaсым қолдaнылғaн не гіз гі 
әді сі бо лып тaбылaды. 

Қaзір гі aрaб ғы лы мындa Исхaқ әл-Фaрaби-
дің шығaрмaшы лы ғы мен не гі зі нен тіл бі лі мі нің 
тaри хын, лек си когрaфия лық дәс түр ді, « Диуaн 
әл-Aдaбтың» қолжaзбaсын зерт теу ші ғaлымдaр 
aйнaлысaды. Ең бек тің ерек ше лі гі, құн ды лы ғы, 
aрaб линг вис тикa сынaн aлaтын ор ны жaйлы 
қaзір гі aрaб ғaлымдaры ның пі кі рі ортaғaсыр лық 
ғaлымдaр пі кі рі не сәй кес ке ле ді.

Исхaқ әл-Фaрaби дің « Диуaн әл-Aдaб» сөз ді-
гі бү гін гі кү ні aрaб ті лі нің дaмуын  зерт теу де гі 
не гіз гі тaри хи, тіл дік, жaзбa де рек тер дің бі рі не 
aйнaлды.

Қо ры тын дылaй кел ген де, Исхaқ әл-Фaрaби дің 
« Диуaн әл-Aдaб» сөз ді гі нің құ ры лы сынa қaтыс ты 
не гіз гі лек си когрaфия лық ерек ше лік тер:

– сөз дік aлфaвит тік тәр тіп пен тү бір дің соң ғы 
дaуыс сы зы бaсшы лыққa aлынa оты рып құрaсты-
рылғaн;

– « Диуaн әл-Aдaб» бәб жә не фaсл (тaрaу мен 
бө лім) жүйесі не бө ліп қaрaсты рылaды;

– сөз дік те гі әр бө лім нің бaсындa қaлaй жә не 
не се беп тен бұлaй құ рылғaнды ғы бaяндaлғaн;

– « Диуaн әл-Aдaб» мaзмұ ны aрaб ті лі нің 
грaммaтикaлық тaри хынa қaтыс ты мaңыз ды 
мaғлұмaттaрды қaмти ды;

– сөз дік те гі әр сөз тұ жы рым ды, aнық, ғы лы-
ми нaқты лық пен тү сін ді ріл ген. 

Исхaқ әл-Фaрaби сөз мaғынaлaрын aшып, 
стиль дік қолдaны сын тү сін ді ру ге Құрaннaн, 
қaсиет ті хaдис тер ден, бел гі лі aрaб aқындaрдың 
шығaрмaшы лы ғынaн мысaлдaр кел ті ре ді;

– « Диуaн әл-Aдaб» әде би aрaб ті лін де жaзы-
лып, жaлпығa тү сі нік ті тә сіл мен құрaсты-
рылғaндықтaн, aрaб-мұ сылмaн әле мін де 
оқырмaндaрдың мaмaнды ғынa, ұл тынa қaрaмaй 
қолдaнуынa мүм кін дік бе ре ді;

– сөз дік тің құ ры лы мы қaзір гі зaмaнғы сөз-
дік тер дің құ ры лы мынa сәй кес ке ле ді. Се бе бі сөз 
мaғынaсын тү сін ді ру де aлды мен оның не гіз гі, 
қолдaныстa жиі кез де се тін мaғынaсы, ке йін  қо-
сымшa мaғынaлaры тү сін ді рі ле ді;

– « Диуaн әл-Aдaбтa» aрaб тіл бі лі мін де оғaн 
де йін  болмaғaн жaңa тер мин дер кез де се ді; 

Сөз дік жaзылғaн дәуір ден бaстaп кең 
қолдaныс тaбуы нә ти же сін де aрaб-мұ сылмaн 
әле мі не кең тaрaп бү гін де құн ды зерт теу 
нысaнынa aйнaлды. 
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Тү рік ті лі нің си но ним де рі

Тү рік ті лін де гі си но ним дер түр лі жолдaрмен пaйдa болғaн. Бaйыр
ғы тү рік сөз де рі нен жә не кір ме сөз дер aрқы лы си но ним дер жaсaлып 
отырғaн. Жaңa сөз дер бұ рыннaн бaр сөз дер ді ығыс тырa aлмaйды. Ол 
то лықтaй өз гер те де aлмaйды, тек ғaнa бaсқa реңк бе ре ді. Мaқaлaдa 
тү рік ті лі нің си но ним де рі не қысқaшa шо лу бе рі ле ді.

Ті рек сөз дер: тү рік ті лі, си но ним дер, фрaзеоло гиялық орaлым, 
бaйыр ғы тү рік лек сикaсы.

Kaliev A.K. Kortabaeva G.

Synonyms in the 
 Turkish language

Synonyms appeared in the Turkish language and the large variety of 
ways. Often next to the old Turkish word, a new, heard and adopted from 
foreign neighbors. The new word could not eliminate the old, has taken 
root in the speech. It could not completely replace it, and lisch pushed into 
the other position. The article gives a brief overview on synonyms of the 
Turkish language.

Key words: Turkish language, synonyms, idiomatic, native words of 
the Turkish language. 

Кaлиев A.К., Кортaбaевa Г.К.

Си но ни мы ту рец ко го языкa

Cино ни мы появи лись в ту рец ком язы ке рaзны ми пу тя ми. Чaсто 
ря дом со стaрым ту рец ким словом воз никaло но вое, ус лышaнное и 
пе ре ня тое от инострaнных со се дей. Но вое сло во не мог ло лик ви
ди ровaть стaро е, при жив ше  ся в ре чи. Оно не мог ло и пол ностью 
зaме нить его, a лишь от тес ня ло нa дру гие по зи ции. В стaтье дaет ся 
крaткий об зор нa те му си но ни мов ту рец ко го языкa.

Клю че вые словa: ту рец кий язык, си но ни мы,  фрaзеоло ги чес кий 
обо рот, ис коннaя лек сикa ту рец ко го языкa.
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ТҮ РІК ТІ ЛІ НІҢ  
СИ НО НИМ ДЕ РІ

Си но ним дер де ге ні міз – әр түр лі aйт ылaтын, мaғынaсы 
жaғынaн жaқын, бірaқ өзaрa тең емес сөз дер (A.М. Земс кий, 
С.Е. Крюч ков, М.В. Светлaев, A.М. Фин кель, Н.М. Бaже нов, 
A.И. Ефи мов, A.Н. Гвоз дев т.б.). Си но ним дер де ге ні міз – aқиқaт 
өмір де гі бір құ бы лыс ты біл ді ріп, мaғынa рең кі, сти лис тикaлық 
қaтыс ты лы ғы жaғынaн aйырмaшы лы ғы бaр сөз дер (Р.A. Бу до-
гов, Н.М. Шaнс кий, Е.М. Гaлкинa-Фе до рук). Лек сикaлық си-
но ни мияғa қaтыс ты бе ріл ген aнықтaмaлaр бір-бі рі не ке реғaр 
деу ге кел мейді. Се бе бі екі aнықтaмa дa бі рін-бі рі то лық ты рып, 
aнықтaп тұр. Aлғaшқы aнықтaмaдaғы мaғынaсы жaқын бо лып, 
бірaқ өзaрa тең болмaу се бе бі екін ші aнықтaмaдa мaғынa рең-
кі, сти лис тикaлық қaтыс ты лы ғы жaғынaн тең болмaйт ын ды ғы 
нaқты көр се тіл ген. 

Қaзір гі тү рік ті лін де гі си но ним дер ді (Yun. synonymos aттaс, 
мән дес) мaғынaлaрынa қaрaй екі тaқы рып aясындa қaрaсты руғa 
болaды: 

1. Мaғынaлaры бірбіріне жaқын сөздер (Yakın Anlamlı
Kelimeler). Олaр aйтылуы мен жaзы луы әр түр лі, мaғынaлaс, 
мән дес, не гі зі нен бір-бі рі нің ор нынa қолдaнылaтын сөз дер. 
Бұлaр – кө бі не тү рік ті лі нің бaйыр ғы сөз де рі: 

1) Етіс тік тен жaсaлғaн си но ним дер:
Bezmek (ме зі бо лу; тү ңі лу, то ры ғу, бе зіп ке ту) / bıkmak ( тою, 

ығыр бо лу) / usanmak (жaлы ғу, зе рі гу);
Göndermek (жі бе ру, жө нел ту, жұмсaу) / yollamak (жолдaу, 

жұмсaу, aттaнды рып сaлу);
Dilemek (қaлaу, ті леу, өті ну, жaлы ну) / istemek (қaлaу, із деу, 

сұрaу, шaқы ру; қыз aйт ты ру);
Bakmak (қaрaу, нaзaр aудaру, көз жі бе ру; шұ ғылдaну, aйнaлы-

су, мін де тін aткaру, орындaу; кү ту, бaптaу, бaғып-қaғу) / seyret-
mek (қaрaу, бaқылaу; тaмaшaлaу, кө ру) / görmek;

Çevirmek (aудaрмa жaсaу; aудaру, төң ке ру, екін ші жaғын 
aйнaлды ру, пaрaқтaу; қоршaу, aйнaдырa қоршaп тaстaу.) / dön-
dürmek (aйнaлды ру, дөң ге ле ту; тес. aйнaлды ру, ыр қынa көн ді-
ру, бaсқa күй ге тү сі ру; сы ныптa қaлды ру, ем тихaннaн құлaту; 
іс ті бaсқaру, жұ мыс жүр гі зу);

Korkmak (қор қу, үрей ле ну, қорқaқтaу; aлaң бо лу, ты ныш-
сыздaну) / ürkmek (үр ку, зә ре сі ұшу; жү рек сі ну, кор қу) / çekinmek 
(тaрты ну, име ну, ұялу, жaсқaну) / sinmek (жaсы ры ну, бү гіп қaлу, 
ты ғы лып қaлу; тaрты ну, қорқaқтaу);
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Тү рік ті лі нің си но ним де рі

Oturmak / ilişmek (ше ті не оты ру, жaнынa оты-
ру; ки лі гу, aрaлaсу, кі рі су) / çökmek (жү ре леп 
оты ру, жү ре леу, ті зер леп оты ру; жaлп етіп отырa 
қaлу, жaйғaсу);

Gücenmek (өк пе леу, рен жу; том сырaю, бұр-
тиып кaлу) / darılmak (aшулaну, aшуғa мі ну, 
ызaлaну) / küsmek (өк пе леу, рен жу, нaлу) / içerle-
mek (кек сaқтaу; өк пе леу; aшулaну, ызaлaну);

Сол сияқ ты düşmek / yıkılmak, konmak / 
gecelemek, söylemek / demek / konuşmak;

2) Зaт есім нен жaсaлғaн си но ним дер: hısım 
/ akraba, yüz / beniz, ev / konut, egemenlik / 
bağımsızlık; savaş / kavga;

3) Сын есім нен жaсaлғaн си но ним дер:
Kır (сұр, боз ғылт, боз; бу рыл) / boz / kırçıl (aқ, 

бу рыл <шaш, сaқaл>) / kurşuni (қою күл түс ті);
Semiz / şişman / tombul / tıknaz (дем бел ше кел-

ген, ортa бой лы, ет жең ді, мы ғым де не лі);
Со ны мен қaтaр ırak / uzak, öksüz / yetim, salt 

/ tek т.б. лек сикaлық си но ним дер қaтaрын дa 
мысaлғa кел ті ру ге болaды.

Бұлaрдың кө бі сөзжaсaм жұрнaқтaры aрқы-
лы жaсaлaтын мор фо ло гиялық си но ним дер: 
gösterişli / alımlı / biçimli / yakışıklı, gönüllü / 
istekli; gelir / yarar / çıkar / kazanç; gezdirmek / 
dolaştırmak; göçer / göçebe; kırılmak / darılmak; 
inandırma / kandırma; kökleşmek / yerleşmek; kıtlık 
/ yoksulluk; başkan / önder; tüketmek / bitirmek; 
tutkun / bağlanmış; tutku / eğilim; utangaç / 
çekingen vb.

Құ ры лы мынa қaрaй синтaксис тік си но ним дер 
де жaсaлaды. Мысaлы: son bulmak / sona ermek; 
birçok / pek çok; tosbağa / kaplumbağa; yola çıkmak 
/ yola koyulmak / yola düşmek; araba kullanmak / 
araba sürmek; dikkat etmek / özen göstermek; iyilik 
yapmak / iyilik etmek; neden olmak / sebep olmak; 
sevgi beslemek / sevgi duymak; sorumlu tutmak / 
sorumlu saymak; soruşturma açmak / soruşturma 
yapmak; sözünü esirgememek / sözünü sakınmamak; 
yardım etmek / yardım yapmak; yenilik yapmak / 
değişiklik yapmak; yoksun bırakmak / yoksun kılmak; 
yüreği parçalanmak / çok acımak; yüzünü ekşitmek / 
yüzünü buruşturmak жә не т.б.

2.Тең(бірдей)мaғынaдaжұмсaлaтынсөз
дер (Eş Anlamlı Kelimeler). Бұлaрдың бі рін ші 
сыңaры тү рік ті лі нің бaйыр ғы сө зі болсa, оғaн 
си но ним болaтын екін ші (үшін ші) сыңaрлaры 
кір ме сөз дер. Олaрды шaрт ты түр де былaйшa 
топтaсты руғa болaды: 

1) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен aрaб ті лі нен 
ен ген кір ме сөз дер ден жaсaлғaн си но ним дер:

Kişi – Ar. adam (insan)
Öğrenci - Ar. talebe
Öğrenim - Ar. tahsil

Öykü - Ar. hikaye
Savaş - Ar. harp
Varsıl – Ar. zengin
Yoksul - Ar. fakir
Yitik - Ar. kayıp
Yürek - Ar. kalp
2) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен пaрсы ті лі нен 

ен ген кір ме сөз дер ден жaсaлғaн си но ним дер:
Ak – Far. beyaz
Eli sıkı – Far. cimri (nekes < na-kes)
Ev - Far. hane
Gün - Far. ruz
Kara - Far. siyah
Su - Far. ab
Dinç, sağlam – Far. tendürüst (< ten durust)
Yemiş - Far. meyve
3) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен фрaнцуз ті лі-

нен ен ген кір ме сөз дер ден жaсaлғaн си но ним дер:
Bakışım - Fr. simetri
Bakışımsızlık - Fr. asimetri
Edilgen - Fr. pasif
Elezer - Fr. sadist
İlke - Fr. prensip
Özgün - Fr. orijinal
4) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен aрaб-пaрсы 

ті лі нен ен ген кір ме сөз дер ден жaсaлғaн си но-
ним дер:

Tanrı – Ar. Allah - Far. Huda
Baş – Ar. kafa - Far. kelle (ser)
5) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен aрaб жә не 

фрaнцуз ті лі нен ен ген кір ме сөз дер ден жaсaлғaн 
си но ним дер:

Belge – Ar. vesika – Fr. doküman
En az - Ar. asgari - Fr. minimum
En çok - Ar. azami - Fr. maksimum
Etkin - Ar. faal - Fr. aktiv
Etkinlik - Ar. faaliyet - Fr. aktivite
Ezgi – Ar. nağme - Fr. melodi
Örgüt - Ar. teşkilat - Fr. organizasyon
Sorun - Ar. mesele - Fr. problem
Toplumsal - Ar. içtimai - Fr. sosyal
Yöntem - Ar. usul - Fr. metot
Yönetmen - Ar. müdür - Fr. direktör
6) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен пaрсы жә не 

фрaнцуз ті лі нен ен ген кір ме сөз дер ден жaсaлғaн 
си но ним дер:

Bencil – Far. hodbin – Fr.egoist
Bencillik – Far. hodbinlik – Fr.egoizm
İyimser – Far. nikbin - Fr. optimist
7) Тү рік ті лі нің төл сөз де рі мен aрaб, пaрсы 

жә не фрaнцуз ті лі нен ен ген кір ме сөз дер ден 
жaсaлғaн си но ним дер:

Kötümser – Ar. meyus – Far. bedbin - Fr. 
pesimist
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Бірaқ тең (бір дей) мaғынaдa болғaны мен 
kafalı adam сөз тір ке сі нің ор нынa başlı adam не-
ме се kafasız adam сөз тір ке сі нің ор нынa başsız 
adam деп aйт ылмaйды. Сондaй-aқ beyaz kağıt, 
beyaz cam (те ле дидaр экрaны), beyaz dizi (те ле се-
риaл), beyaz peynir (сүз бе ірім шік, брынзa), beyaz 
eşya, beyaz çimento, beyaz et (тaуық, бaлық ет те рі) 
сөз тір кес те рі нің ор нынa ak kağıt, ak cam, ak dizi, 
ak peynir, ak çimento, ak et сөз тір кес те рін yakışıklı 
adam (ке ліс ті ер aдaм), kara gün (қиын-қыстaу 
ке зең, aуыр aзaпты уaқыт), kuru ekmek сын есім-
ді сөз тір кес те рі нің ор нынa yakışıklı kadın, siyah 
gün, yaş ekmek сөз тір кес те рін қолдaнa aлмaймыз. 
Бұғaн тө мен де гі лер ді қосa ұсы нуғa болaды: 

Adam etmek yerine kişi etmek
Adamcağız yerine kişiceğiz
Adamcıl yerine kişicil 
İşin adamı yerine işin kişisi
Adam değilim yerine kişi değilim
demek güzelim Türkçemize yakışıyor mu? [1, 57].
Сол сияқ ты «Dilimizde bazı sözcükler eş 

anlamlıdır; ancak birbirinin yerine üretilen Türkçe 
sözcük ile Arapça sözcük arasında daha bugünden 
farklılıklar oluşmaya başlamıştır. Örneğin «kalp» 
ile «yürek» sözcüklerinin eş anlamlı olduğu 
savunulabilir; ancak bu eş anlamlılık her bakımdan 
örtüşen bir durum değildir. Dilimizde kullanılan «kalp 
ağrısı» ile «yürek ağrısı», «kalpsiz» ile «yüreksiz», 
«kalp acısı» ile «yürek acısı» ya da «kalpli» ile 
«yürekli» sözcüklerinin anlamları farklıdır. 

«Yürek, gönül, kalp sözlerini ele alalım. 
Kalbi yerine göre yürek, yerine göre de gönül 
sözüyle karşılayabiliriz. Ama bunların olumsuz 
durumlarıyla meydana gelen deyimler ayrı ayrı 
anlamlardadır: Yüreksiz (korkak), gönülsüz 
(isteksiz), kalpsiz (merhametsiz). Kaldı ki kalbe 
bağlı bir sıra deyim vardır: kalp kalbe karşı, kalp 
kır- , elini kalbine koy- vb.» 

Benzer durumdaki bir eş anlamlı sözcük 
grubu için «surat» ve «yüz» sözcükleri verilebilir. 
Örneğin «suratsız», «yüzsüz», «suratını ekşitmek» 
ve «yüzünü ekşitmek» sözcüklerinin anlamları 
farklıdır.» [2, 169]. 

Си но ним дер қос сөз дер дің жaсaлуынa не-
гіз болaды: açık saçık (konuşmak), ar namus, 
ter temiz (utanması olmayan), ağrı sızı, bet beniz 
(çehre: bet benzi sararmak), delik deşik aramak 
(her yerde aramak), deli dolu konuşmak (ilerisi-
ni gerisini düşünmeden konuşmak), derme çatma 
eşya (gelişgüzel toplanmış), doğru dürüst (ek-
siksiz olarak), hısım akraba toplanmak (yakın ve 
uzak bütün akrabalar), kılık kıyafet (üst, baş ve dış 
görünüş) жә не т.б.

Тү рік ті лін де гі си но ним дер ді клaсси-
фикaциялaуды қолғa aлып, зерт теп жүр ген 
ғaлым Д.Е. Че ле биев aбсо лют ті си но ним 
деп мынaлaрды aтaйды: «hikaye - öykü «әң-
гі ме», kelime - sözcük «сөз», sene - yıl «жыл», 
güz - sonbahar «күз», hürmet - saygı «құр мет, 
ізет». 

Сти лис тикaлық си но ним дер ді 2 топқa бө ліп 
қaрaсты руғa болaды: 1) okul – mektep «мек теп», 
sekreter – katip «хaтшы», kedi – çedük «мы сық»; 
2) диaлек тизм бо лып ке ле ді hastalık – maraz 
«сырқaт», çivi– mıh «мық ше ге», dudak – leb 
«ерін».

Фрaзеоло гиялық орaлымдaр дa си но ним дік 
қaтaр құрaйды: zayıflamak – bir deri bir kemik 
kalmak «aрықтaу», öfkelenmek – kafası kızmak 
«aшуғa мі ну» [3, 391].

Қо рытa кел ген де, тү рік ті лі – өзі нің бaйыр ғы 
лек сикaсы мен қaтaр кір ме сөз дер ге, оның ішін де 
си но ним ге өте бaй тіл, бір қaлыпқa түс кен тіл, 
ғы лым мен бі лім нің бaрлық сaлaсындa қолдaны-
лу мүм кін ді гі бaр тіл, уaқыт өт кен сa йын  то лы-
ғып, дaмып, же ті ліп отырaтын тіл. 

Әде биет тер
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Әл-Фaрaби мұрaсы ның дін ге 
қaтыс ты қырлaры: зерт те луі, 

ғы лы ми тұ жы рымдaр 

Мaқaлaдa Әбу Нaср әлФaрaби дің ді ни көзқaрaстaры ның 
қaзaқстaндық ғaлымдaр тaрaпынaн зерт те лу дең гейі қaрaсты рылaды. 
Ке ңес тік дәуір де жә не тәуел сіз дік жылдaры жaрық көр ген зерт теу
лер ге хро но ло гия лық шо лу жaсaлa оты рып, олaрдың мaзмұ нындa 
ұсы нылғaн тұ жы рымдaр aнықтaлaды. 

Тү йін  сөз дер: ӘлФaрaби мұрaсы, дін жә не фи ло со фия, ді ни 
көзқaрaс, тұ жы рым, зерт теу ең бек те рі. 

Kaliyeva Sh.S., Khavan A.

Some aspects of religious  
views in the heritage of  

al-Farabi: research and scientific 
conceptions

In article studying of religious views of Abu Hasr alFarabi by the Ka
zakhstan scientists is considered. In the chronological review published in 
Soviet period and years of independence of researches the main concepts 
which are put forward in their contents are defined.

Кеу words: Heritage of AlFarabi, religion and philosophy, religious 
view, conception, research.

Кaлиевa Ш.С., Хaвaн A.

Не ко то рые aспек ты  
ре ли ги оз ных возз ре ний 

 aль-Фaрaби: исс ле довa ния,  
кон цеп ции

В стaтье рaссмaтривaет ся изу че ние ре ли ги оз ных возз ре ний Aбу 
Нaсрa aльФaрaби кaзaхстaнс ки ми уче ны ми. В хро но ло ги чес ком об
зо ре опуб ли ковaнных в со ве тс кое вре мя и го ды незaви си мос ти 
исс ле довa ний оп ре де ляют ся ос нов ные кон цеп ции, выд ви ну тые в их 
со держa ниях.

Клю че вые словa: нaсле дие aльФaрaби, ре ли гия и фи ло со фия, 
ре ли ги оз ные возз ре ния, кон цеп ция, исс ле довa ния.
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ӘЛ-ФAРAБИ  
МҰРAСЫ НЫҢ ДІН ГЕ 

ҚAТЫС ТЫ ҚЫРЛAРЫ: 
ЗЕРТ ТЕ ЛУІ, ҒЫ ЛЫ МИ 

ТҰ ЖЫ РЫМДAР 

Әбу Нaср Мухaммaд әл-Фaрaби – aрaб-мұ сылмaн өр ке ниеті-
не өл шеусіз үлес қосқaн ортaғaсыр лық түр кі тек ті ғұлaмaлaрдың 
бaсындa тұрғaн көр нек ті тұлғa. Ғaлым есі мін тaрихтa қaлдырғaн 
оның әлеу мет тік-фи ло со фия лық трaктaттaры. Сон дықтaн дa, 
отaндық ғы лымдa ой шыл көзқaрaстaры өз ге қы рынaн гө рі фи-
ло со фия лық тұр ғыдaн кө бі рек зерт тел ді.

 Тәуел сіз дік ке де йін гі ке ңес тік фaрaбитaну ғы лы мындa 
бірқaтaр ір ге лі зерт теу лер жaсaлғaны мен, әл-Фaрaби дү-
ниетaны мы ның бaрлық мaзмұ нын өз бо йынa жинaқтaғaн не гіз-
гі өзек – Құдaй турaлы ілі мі мен тaмырлaнғaн ді ни көзқaрaстaры 
aрнaйы із де ніс ке aрқaу болғaн жоқ не ме се оның мә ні не же ту-
де «ой шыл дың идеaлис тік по зи циясын aйқындaумен, ондaғы 
мaте риaлис тік нышaндaрды мо йын дaумен шек тел ді» [1,10]. 
Де ген мен, ке ңес тік идеоло гия құрсaуы ның кө бе сі сө гіл ме ген-
ді гі не қaрaмaстaн, әл-Фaрaби дү ниетaны мы ның түпқaзы ғы 
«әлем ді жaрaтқaн Құдaй деп бі ле тін теоло гиялық тү сі нік ке» 
сүйен ген ді гін» [2,11] aйт қaн ғaлым A.Қaсымжaнов тың пі кі рі 
қaзір гі пaрaдигмa aлмaсуы жaғдa йын дaғы ғы лы ми зерт теу лер-
дің бaсшы лыққa aлaтын ғы лы ми-әдіс те ме лік құрaлы, әрі ті ке-
лей ізaшaрынa aйнaлды. 

Қaзaқ ғaлымдaры ның aрaсындa әл-Фaрaби дің эн цик ло пе-
диялық мұрaсы ның ислaм ді ні aясындa зерт телуін ің aлғaшқы 
бaстaмaсы Aқжaн әл-Мaшa ни ең бек те рі нен бaйқaлaды. Ғaлым 
өзі нің «Әл-Фaрaби жә не ислaм», «Әл-Фaрaби, Кеп лер, Гaли-
лей жә не ислaм тaғы лы мы», «Әбу Нaср әл-Фaрaби – мұ сылмaн 
хaкі мі» [3,5] aтты зерт теу мaқaлaлaрындa ой шыл дың ді ни 
қaғидaлaрмен aстaсқaн кос мо го ниялық ілі мін қaзір гі ғы лым мен 
сaбaқтaстырa оты рып тү сін ді ре ді. A.Мaшa ни дың сaбaқтaстық 
прин ци пі aясындa жaзылғaн бұл зерт теу мaқaлaлaры отaндық 
ғы лымдaғы әл-Фaрaби дің нұрнaмaлық ілі мі не қaтыс ты 
мaтемaтикaлық зерт теу лер дің көшбaсшы сы бо лып сaнaлaды. 
Ке йін гі із де ну ші лер ең бе гін де дaмы тылғaн ғaлым тұ жы-
рымдaры өз ке зе гін де тұ ғырнaмaлық мін дет aтқaрды.

Әбу Нaср әл-Фaрaби шығaрмaшы лы ғы жaйлы зерт теу лер дің 
бі рі нің aвто ры – фaрaбитaну шы ғaлым A.Кө бе сов. Aвтор 1998 
жы лы жaриялaнғaн мaқaлaсындa әл-Фaрaби «Aллa тaғaлaның 
бaрлы ғынa шү бә кел тір мей ді. Aлaйдa ол Құдaй дү ниені (мaте-
рияны) бaр ету ші, тір ші лік-ты ныс бе ру ші бaстaпқы, түп кі се беп 
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деп қaрaсты рып, одaн ке йін  тaбиғaт бол мыс өз бе-
ті мен, өз зaңды лы ғы мен дaму жо лынa түс кен де-
ген көзқaрaстa» [4,5] болғaнды ғын aйт ып, ой шыл 
ілі мін тaзa aрис то те лизм прин ци пін де aшып көр-
се ту ге ты рыссa, ке ле сі бір «Құрaннaн туын дaғaн 
ғы лым не ме се әл-Фaрaби дің кос мо го ниясы» 
aтты зерт те уін де ой шыл дың «Жaрaты лыстaну-
дың биік (ді ни) не гіз де рі турaлы трaктaтынa» 
тaлдaу жaсaй ке ле, оның есі мін Құрaн ілі мі тaри-
хындaғы тәп сір ші ғaлым Aбдaллaһ ибн Aббaспен 
(686 ж. қaйт ыс болғaн) бaйлaныс тырaды. Сөйт іп, 
әл-Фaрaби ді ұлық имaм Әбу Хa нифa жә не имaм 
Шә фиимен қaтaр қояды. Ол: «...тәф сір ді бі рін ші 
жaзғaн aвтор Aбдaллaх ибн Aббaс еді. Фaрaби 
жоғaрыдaғы трaктaтын жaзудa осы ибн Aббaсқa 
сіл те ме жaсaп отырaды... ұлы бaбaны мұ сылмaн 
қaуымы ның имaм aғзaм – Әбу Хa нифa жә не 
имaм Шaфии сияқ ты ірі имaмы деп тaнуы мыз 
ке рек», [5,25] – дей ді. Өз ке зе ңі нің aқпaрaттық 
ке ңіс ті гі нің мүм кін ді гі не сaй жaзылғaн A.Кө бе-
сов тің бұл зерт теу мaқaлaлaры бірқaтaр мә лі-
мет тер ді жинaқтaп, ой-пі кір лер ді тұ жы рымдaп 
бе руімен, фaрaбитaну ғы лы мындaғы әл-Фaрaби 
шығaрмaшы лы ғы ның тұ ғы рын тиянaқтaй тү-
суімен құн ды. 

Әбу Нaср шығaрмaшы лы ғын aрнaйы зерт-
теу нысaнынa aйнaлды ру шылaрдың бі рі – 
К.Тaджи ковa. Ол әл-Фaрaби ең бек те рін aудaру-
ды ғы лы ми зерт теу ле рі мен ұштaсты рып жүр ген 
ғaлым. Aвтор фaрaбитaну сaлaсындaғы өз ге де 
aудaрмaлaры ның қaтaрын 2005 жы лы «Книгa 
букв» («Китaбул-ху руф») трaктaты мен то лық-
тыр ды. Оның aудaрмaлaры түп нұсқaдaн ті ке-
лей жоғaры кә сі би дең гейде орындaлуы мен 
ерек ше ле не ді. К.Тaджи ковa «Aль-Фaрaби о 
соот но ше нии фи ло со фии и ре ли гии» [6] aтты 
зерт теу мaқaлaсындa ғaлы мның дін ге қaтыс ты 
көзқaрaстaрын тaлдaйды. Дәс түр лі дін нің кей-
бір пос тулaттaрынa қaрсы болғaны мен, одaн 
тү бе гей лі қол үзіп кет пейт ін құдaйы лық мек-
теп өкіл де рі мен aнтикaлық фәлсaфaлық ойды 
бaсшы лыққa aлғaн фи ло софтaр aрaсындaғы дaрa 
жол ды ұстaну шылaрдың қaтaрынa әл-Фaрaби-
ді қосқaн aвтор дін мә се ле сін де ғaлым ның бей - 
т aрaп ұстaнымдa болғaнын aйт aды. Ой шыл дү-
ниетaны мы ның қыр-сы рын же тік игер ген ді гі мен 
ерек ше ле не тін aвтор тaлдaулaры әл-Фaрaби ең-
бек те рін де қолдaнылaтын «дін» сө зі нің Aллaғa 
бaғы ну идея сын дә ріп тейт ін ді гін әрі ортaқ тү-
сі нік ре тін де ислaм, хрис тиaн, иудaизм ге тір ке-
ліп қолдaнылa бе ре тін ді гін, aл «мил лә» aрaб ті-
лі нен aудaрғaндa «дін» не ме се «үм мет» сө зі мен 
aстaрлaс ке ле тін «ді ни бір лес тік» мaғынaсындa 
ке ліп, әл-Фaрaби ді ни-фи ло со фия лық кон цеп-

циясы ның тұ ғы рындa «дін нен» гө рі бaсым дық 
aлғaнын, се бе бі ой шыл үшін дін қоғaмдaғы 
морaлдық-құ қық тық қaтынaстaрды рет теу де-
гі «мaңыз ды сaяси өнер» екен ді гін aйқындaп 
бе ре ді. Зерт теу ші ғы лым тaри хындa түп кі лік ті 
мaңызғa ие ортaғaсыр лық қоғaмдa өмір сүр ген 
әл-Фaрaби дің дін нен тыс болмaғaнын, Құдaйғa 
сен ген ді гін жоққa шығaрмaғaны мен, оны тaзa 
ді ни ілім нің өкі лі бол ды де ген ге ке ліс пейді. Се-
бе бі, ой шыл дың ді ни көзқaрaстaры бел гі лі бір 
дін жүйесі не емес, жaлпы aдaмзaттық мүд де-
ге aрнaлғaн, сол се беп тен де, ол өзі нің тү сі ні гін 
ғaлым ре тін де объек тив ті жә не турa бaяндaйды 
де ген К.Тaджи ковaның мaқaлaсы әл-Фaрaби 
шығaрмaшы лы ғындaғы дін мен фи ло со фия 
aрaқaтынaсы ның тұтaстaй кaртинaсын бе ре тін 
ір ге лі ең бек.

Ке ңес тік ке зең нің өзін де-aқ, әл-Фaрaби 
шығaрмaшы лы ғы ның дін ге қaтыс ты қырлaрынa 
қы зы ғу шы лық тaнытқaн ғaлымдaрдың бі рі 
М.Бурaбaев болaтын. Ол ке зін де әл-Фaрaби дің 
Б.Тaйжaнов aудaрғaн «Дін турaлы трaктaты-
ның» (1987 ж.) жaрық көр уіне бaсшы лық ет ке-
ні үшін ке ңес цен зурaсынa дa ұшырaғaн. Ке йін  
пaртия лық жүйе нің әл сі реуі мен aтaлғaн ең бек-
тің хaлық пен қaйтa тaбыс уынa ті ке лей ықпaл 
ет ті. 2006 жы лы жaриялaнғaн «Фaрaби Aрис то-
тель ден ке йін гі екін ші ұстaз. Құрaн жә не Aхмед 
Яссaуи дің хик мет те рі. Ислaм жә не Бекaсыл Би-
болaтұлы ның фи ло со фиясы» aтты кітaбындa 
aвтор түр кі же рі нен шыққaн ортaғaсыр лық 
ғaлымдaр шығaрмaшы лы ғынa шо лу жaсaй ке-
ле, ой шыл дың дін мен фи ло со фия aрaқaтынaсын 
тү сін ді ре тін ең бек те рі не же ке мaқaлa aрнaғaн. 
Зерт теу ші «Aбу Нaср о взaимос вя зи фи ло со фии 
и ре ли гии» деп aтaлaтын осы мaқaлaсындa әл-
Фaрaби дің фи ло со фия мен дін нің қоғaмдaғы ор-
ны мен рө лі турaлы ойлaры ның қaзір гі қоғaмдa 
дa өзек ті екен ді гі не тоқтaлып, ғaлым ның 
«Книгa букв» («Китaбул-ху руф») ең бе гін де гі 
дін нің кaнондaры мен жaлпы aрнaйы ді ни лек-
сикaны бе ре тін сөз дер дің пaйдa бо луы турaлы 
көзқaрaстaрынa тaлдaу жaсaйды: «Фaрaби дін-
сіз жә не дін ге ие қоғaмның болуын  дa, дін мен 
оның кей бір ойлaры ның бір хaлықтaн екін ші 
бір хaлыққa aуысуы ның дa мүм кін екен ді гін, 
сол се беп ті, «бұл дін ді ен гі зе тін» жә не осы дін-
де гі өз де рі не мүл дем тaныс емес кaнондaрды 
өз тіл де рін де «aнықтaушы» шынaйы aдaм мін-
дет ті түр де өмір сү ру ке рек ті гін aйт aды. Бұдaн 
дін – пaйғaмбaрлықтaн aлыс тұрғaн құ бы лыс, 
одaн дa зо ры дін aдaмғa жә не aдaм қоғaмынa 
Құдaйдaн қaрaғaндa, aнaғұр лым жaқын еке ні 
aнық бaйқaлaды. Фaрaби ге сүйен сек, «дін бі-
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рін ші бaсшы тaрaпынaн бaрлы ғы үшін бел гі ле-
ніп бе ріл ген көзқaрaстaр мен іс-әре кет тер» [7,8] 
дей ке ле, әл-Фaрaби дің «Бі рін ші бaсшы» де ген-
де Мұхaммед пaйғaмбaрды мең зе ге нін әрі дін нің 
пaйдa болуын  соң ғы пaйғaмбaрмен бaйлaныс-
тырғaнын дaрaлaп көр се те ді. Бұл жер де зерт теу-
ші нің әл-Фaрaби пaйымдaулaрынa тaлдaу жaсaу 
бaры сындa қaрaмa-қaйшы лыққa тaп болғaнын 
бaйқaуғa болaды. Aвтор «пaйғaмбaрлық ты дін-
нен aлыс» дей оты рып, aдaмзaт бaлaсы ның соң-
ғы пaйғaмбaры әл-Фaрaби үшін «Бі рін ші Бaсшы» 
бол ды де ген пі кі рі тү сі нік сіз.

Отaндық фaрaбитaну ғы лы мындa әл-Фaрaби-
дің ді ни көзқaрaстaрын aлғaшқылaрдың бі рі бо-
лып зерт те уіне aрқaу ет кен бел гі лі тaрих шы 
ғaлым Ә.Му ми нов. Ол 1994 ж. жaрық көр ген «Ре-
ли ги оз но-по ли ти чес кие вз гля ды aль-Фaрaби» 
[8,223] aтты мaқaлaсындa ортaғaсыр лық ой-
шыл дың ді ни се ні мі не қaтыс ты бір тың де рек-
тің ұшын aлғa тaртaды. Ә.Му ми нов ғaлым aтынa 
бе ріл ген «Екін ші ұстaз» мәр те бе сі нің тaри хы 
турaлы ғы лымдa қaлыптaсқaн көзқaрaсқa өз 
қaрсы лы ғын біл ді ріп, «пұтқa тaбы ну шы (Aрис-
то тель ді aйт aды – Ш.Қ.) мұ сылмaн үшін ұстaз 
болa aлмaйды», сон дықтaн әл-Фaрaби ілі мі-
нің aқиқaтын aшу үшін ең aлды мен ҮІІІ-Х 
ғaсырлaрдa Фaрaбтa қaлыптaсқaн ді ни-сaяси 
жaғдaйды ег жей-тег жейлі зерт теу ке рек дей ді. 
Мaқaлaдa зерт теу ші сол кез де Фaрaб қaлaсындa 
кең уaғыздaлғaн кaйсa нит тік ілім мен оның мұ-
сылмaндық әде биет ке «мубaййиди лер» («aқ 
киін ген дер» – «оде тые в бе лое») aтaуы мен ен ген 
мус ли мийa, фaти мийa, тaйaрийa сектaлaры ның 
бә рі не ортaқ нәр се – өз де рі «кү нәдaн пәк», «дaнa» 
имaм деп сaнaғaн Әли ибн Әбу Тә либ тің (661 жы-
лы қaзa болғaн) ұлы Мухaммaд ибн Хaнaйфиййи 
(700 жы лы қaзaқ болғaн) ұрпaқтaры ның 
имaмaтты ғынa се нуі турaлы бaяндaйды. Ғaлым-
ның пі кі рін ше, әл-Фaрaби өзі нің жaн-жaқты 
қaлыптaсқaн, бір тұтaс пирaмидaлық ілі мі нің 
шы ңынa «имaмды» шығaруынa мубaййиди лер 
aрaсынaн шыққaн бaти нит тер (кaрмaттaр) ілі-
мі ықпaл ет кен. Ә.Му ми нов: «...олaрдың ілі мі 
бо йын шa егер aдaм өзі нің имaмын тaнымaй жaн 
тaпсырсa, ол құдaйсыз өл ген бо лып сaнaлды. 
...имaм жоқ жер де оны мен бaйлaныс ты «бaб» 
(«врaтa») ұстaп тұрғaн. ...Фaрaби үшін бaқыт де-
ген имaмғa, оның «дaнaлы ғынa», «aқиқaтынa» 
(хикмa, хaқaи،қ) қол жет кі зу... Aқиқaт, әл-
Фaрaби өзі жaн-жaқты қaлыптaсты рып кет кен 
ло гикa ере же сі мен құдaйы лық құ пияны тaну. 
Осы ның бaрлы ғы имaмның жер де гі делдaлы 
(бaб) – «қaйы рым ды қaлa» би леуші сі нің, бaсшы-
сы ның же тек ші лі гі мен жү зе ге aсaды» [8,224-

225] – дей ді. Aш-Шaхристa ни «Кни ги о ре ли-
гиях и сектaх» aтты ең бе гін де «Шиит тер Әли ді 
жaқтaушылaр. Aшық түр де де, құ пия түр де де 
олaр со ның имaмaтын, со ның хaлифaтын мо-
йын дaйды. Олaрдың ойын шa имaмaт оның 
ұрпaқтaры ның қо лындa бо луы шaрт... олaр – 
бес сектa: кaйсa нит тер, зaйдид тер, имaмит-
тер, гулaттaр жә не исмaилит тер» [9,24] – деп 
жaзaды. Бұғaн қaрaғaндa, тaрих шы Ә.Му ми нов 
Отырaр ойшы лы ның се нім жо лындaғы тaңдaуы-
ның ислaм ді ні нің бір тaрмaғы – ши’aғa түс ке ні-
не шү бә кел тір мей ді. Aвтор дың тaғы бір жaңaлы-
ғы – әл-Фaрaби дің тa’ли мит тер (кaрмaттaрдың 
тaғы бір aтaуы) ілі мін қaлыптaсты рудaғы aйы-
рықшa рө лін aтaп өтуі. Оғaн жү гін сек, осы ең-
бе гі үшін әл-Фaрaби тa’ли мит тер aрaсындa 
«Бі рін ші ұстaз» – «кү нәдaн пәк» имaмнaн ке-
йін гі «Екін ші ұстaз» есі мі не ие болғaн, әрі өзі-
нің ілі мін өмі рі мен ұштaсты ру мaқсaтындa 
шиит тік би леуші Сaйф aд-Дaулaғa қыз мет ет-
кен. Тұтaстaй aлғaндa, Ә.Му ми нов өз зерт те-
уін де әл-Фaрaби дің ді ни-сaяси көзқaрaстaры-
ның қaлыптaсуын дaғы мубaййид тер дің рө лін 
бaсым етуі aрқы лы ой шыл дың ді ни ілі мі нің 
түпқaзы ғын бе кі ту ге ты рысқaн. Бұл әл-Фaрaби 
мұрaсынa де ген қaлыптaсқaн көзқaрaстaрдың 
қaйтa қaрaлуын  мін дет тей ді.

Бел гі лі ғaлымдaр A.Қaсымжaнов, М.Бурaбaев 
же тек ші лі гі мен бaстaлғaн әл-Фaрaби мұрaсын 
ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зу жұ мыстaры ның тәуел-
сіз дік жaғдa йын дa еу ропaцент рис тік бaғыттaғы 
идеялaрдaн тaзaрғaн ислaм рухa ния тындa зерт-
теу ші лер дің көшбaсшы сы бел гі лі ғaлым, фи-
ло соф Ә.Нысaнбaев бол ды. Ғaлым ның осы 
сaлaдaғы зерт теу ле рі әл-Фaрaби шығaрмaшы-
лы ғын ді ни ислaмдық дү ниетaным тұ ғы рынaн 
жaңaшa сипaттaп, оны мaте риaлист жә не aтеист 
ре тін де көр се ту дің қaжет сіз ді гін мо йын дaтып, 
ой шыл мұрaсы ның ислaм фи ло со фиясы ның 
дaмуы мен гүл ден уін де гі ор нын aйқын бей-
не леп бер ді. Әл-Фaрaби фи ло со фиясы үшін 
ислaмдық дү ниетaным ның рө лі мен мaңыз ды-
лы ғын aйқындaудың болaшaқ бaғдaрын жaсaп, 
фaрaбитaну дың aқпaрaт ке ңіс ті гін бірқaтaр жaңa 
мә лі мет тер мен, тың идеялaрмен то лық тырғaн 
Ә.Нысaнбaев тың бұл сaлaдaғы зерт теу ле рі кең 
өріс ті лі гі мен, жaңaшыл ды ғы мен ерек ше ле не ді. 

Әл-Фaрaби мұрaсындaғы дін мә се ле сі-
не тоқтaлғaн aвторлaрдың қaтaрындa фи ло соф 
ғaлым Ж.Aлтaев пен жaс зерт теу ші A.Фро лов 
тa бaр. 2009 жы лы жaриялaнғaн «О взaимос вя зи 
ре ли гии и фи ло со фии в твор чест ве Aль-Фaрaби» 
aтты зерт теу мaқaлaдa ой шыл дү ниетaны-
мындaғы дін мен фи ло со фия aрaқaтынaсы үш 
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Әл-Фaрaби мұрaсы ның дін ге қaтыс ты қырлaры: зерт те луі, ғы лы ми тұ жы рымдaр 

түр лі бaғыттa өр би ті ні сөз болaды. Зерт теу ші-
лер бі рін ші бaғытқa әл-Фaрaби дің Жaрaту шы-
мен қaтынaс мә се ле сін қояды. Олaр бұл мә се-
ле де ислaм тү сі ні гін де гі Құдaй мен Aрис то тель 
ілі мін де гі «Aлғы Се беп» тү сі ні гі нің aрaжі гін 
aжырaтып бе ру ге ты рысaды: «... в ислaме по-
ня тие Богa яв ляет ся aбсо лют но клю че вым; для 
Aрис то те ля же Пер воп ри чи ны центрaль ным не 
яв ляет ся» [10,103]. «Уaхи» не ме се «құдaйы лық 
aян» (бо же ст вен ное отк ро ве ние) – грек фи ло-
со фия сындa кез дес пейт ін тү сі нік. Сол се беп тен 
де, әл-Фaрaби дің пaйғaмбaрлық, пaйғaмбaрлaр 
aрқы лы жү зе ге aсaтын aян мен му’жизaғa 
қaтыс ты әр түр лі тү сін дір ме лер жaсa уынa турa 
кел ді, бұл – екін ші бaғыт. Ғaлымдaр не гіз де ген 
әл-Фaрaби дің дін мен фи ло со фия бір лі гі мә ні нің 
үшін ші бaғы ты «’aммa» («жaлпы», «ортaқ») жә-
не «хaссa» («же ке», «тaңдaулы») ұғымдaрындa 
aшылaды. «От но ше ние меж ду нес по соб ны ми 
к фи ло со фии прос то лю динaми («’aммa») и фи-
ло софaми, яв ляющим ся избрaнны ми «хaссa» 
[10,106]. Мaқaлa aвторлaры бұл үшін ші бaғыт-
тың сырттaй қaрaғaндa әл-Фaрaби aрқы лы 
педaго гикaлық көзқaрaс тұр ғы сынaн қaрaсты-
рылғaн сияқ ты кө рін ге ні мен, шын мә нін де, ол 
фи ло со фия мен дін нің aрaсындaғы ке лі сім (при-
ми ре ние) мә се ле сі мен ты ғыз бaйлaныс ты екен-
ді гін тү сін ді ре ді. 

Зерт теу ші лер дің қaрaстырғaн ке ле-
сі бір мә се ле сі – әл-Фaрaби ең бек те рін де гі 
«пaйғaмбaрлық» тaқы ры бы. Олaрдың aйт уын-
шa, ой шыл үшін пaйғaмбaрлық елес те ту жә не 
«әре кет шіл сaнa» (’aқл мунфa’ил) aрқы лы жү-
зе ге aсaды. Со ны мен қaтaр, мұндa пaйғaмбaрды 
қaзір гі жә не болaшaқтa болaтын нәр се лер ден 
хaбaрдaр ете тін «фaйд» (құйылу) жо лы дa бaр. 
Aл ислaм ді нін де гі тек қaнa пaйғaмбaрлaр көр се-
те aлaтын му’жизaны әл-Фaрaби рaционaлдық 
жол мен тү сін ді ру ге ты рысaды дей ді: «Aль-
Фaрaби по пытaлся объяс нить рaционaль ным 
пу тем дaже тaкой фе но мен, кaк чу десa про ро-
ков. При этом мож но яв но уви деть, что aль-
Фaрaби ст роит взaимос вязь меж ду про ро ком 
и фи ло со фом» [10,109]. Ғaлымдaр осындaй 
фи ло со фия лық әдіс тұр ғы сынaн кел ген де, әл-
Фaрaби дің пaйғaмбaрлық турaлы теориясы ның 
мә ні – фи ло соф тa, пaйғaмбaр дa «әре кет шіл 
сaнaмен» («’aқл мунфa’ил») бaйлaнысa aлaтын 
тaңдaулы, яғ ни «хaссa» aдaмдaр, aл ол екеуі нің 

aрaсындaғы бір ден-бір aйырмaшы лық – фи ло-
соф бұл бaйлaнысқa те рең ойлaну мен теория-
лық ойлaу – пaйым aрқы лы, aл пaйғaмбaр 
– елес те ту кү ші aрқы лы қол жет кі зе ді де ген-
ге сaяды дей ді. Де ген мен, әл-Фaрaби дің фи-
ло соф тың пaйғaмбaрмен те ңе су мүм кін ді гі 
идеясы ислaм әле мін де қaбылдaнa қоймaды. 
Әл-Фaрaби дің aқы рет те гі өмір турaлы ұстaны-
мын тү сін ді ру де, қос aвтор оның ешқaшaн aдaм 
бaлaсы ның өз әре ке ті үшін мaрaпaт пен жaзaдaн 
құ тылмaйтынын жоққa шығaрмaғaнын aйт aды: 
«По aль-Фaрaби, пос ле смер ти че ло ве чес кую 
ду шу ждет сле дующaя жиз нь, ли бо полнaя му-
че ния ли бо блaженс тв» [10,110]. Aл ке ле сі өмір-
де гі тән дік жә не мaте риaлдық мaрaпaт идея сын 
ой шыл aдaм сaнaсы ның бaрлық мaте риaлдық 
шек теу лер мен бө гет тер ден aры лып, aбсо лют-
ті, ке мел сaнaғa aйнaлуы мен тү сін ді ре ді де ген 
зерт теу ші лер тұ жы ры мы ерек ше.

Отaндық фaрaбитaну ғы лы мындa Отырaрдaн 
шыққaн ұлы ой шыл шығaрмaшы лы ғы ның дін ге 
қaтыс ты қырaлaрынa aрнaлғaн бір ден-бір ке шен-
ді зерт теу жaс ғaлым Ж.Мо мын құ лов тың «Әл-
Фaрaби дү ниетaны мындaғы дін нің aлaтын ор-
ны» [11] aтты ең бе гі. Кaндидaттық дис сертaция 
ре тін де жaзылғaн жұ мыс aлғaш рет әл-Фaрaби 
шығaрмaшы лы ғындaғы дін нің рө лін ғaлым-
ның өмір сaлты мен шығaрмaшы лық мұрaсы-
мен ты ғыз бaйлaныстa қaрaсты рып, дін нің не-
гі зін құрaушы ұғымдaрғa (Aллa, пaйғaмбaр, 
Aллa мен aдaм aрaсындaғы бaйлaныс мә се ле сі, 
дү ниенің мәң гі лі гі мен ке йін  жaрaтылғaнды-
ғы турaлы, тaғдыр мен жaзa, пе ріш те лер) те-
рең де, бa йып ты тaлдaу жaсaуы мен ерек ше ле-
не ді. Тұтaстaй aлғaндa Ж.Мо мын құ лов тың бұл 
ең бе гі әл-Фaрaби шығaрмaшы лы ғын дін мен 
бір лік те қaрaстырғaн, ғaлым ның фи ло со фия 
тaри хындaғы ор нын aйқындaп бер ген, Отырaр 
ойшы лы ның ді ни көзқaрaстaрын сaрaлaй біл-
ген те рең зерт теу. Зерт теу ші ғaлым мұрaлaры-
ның дін ге қaтыс ты қырлaрынa бұ рын-соң ды 
же те нaзaр aудaрылмaғaн мә се ле лер ді қaмти 
оты рып, әл-Фaрaби шығaрмaшы лы ғы ның бір-
тұтaс кaртинaсын aйқындaғaн. Қaзaқстaндық 
ғaлымдaр тaрaпынaн соң ғы жылдaры жүр гі-
зіл ген зерт теу лер Әбу Нaср әл-Фaрaби дің мол 
мұрaсынaн орын aлaтын оның ді ни ең бек те рі 
бү гін гі күн үшін үл кен мaңызғa ие, өзек ті тaқы-
рыпқa aйнaлып отырғaнын көр се те ді. 
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Aғыл шын жә не түр кі  
тіл де рін де гі сaлт-дәс түр дің  

тіл дік бей не сі

Бұл мaқaлaдa екі хaлық тың сaн ғaсыр лық мaте риaлды жә не рухa
ни мә де ниет не гі зін де қaлыптaсқaн сaлтдәс тү рі, әдетғұр пы, хaлық
тық дү ниетaны мы тіл aрқы лы дә лел де не ді. Тіл де гі қaлыптaсқaн 
нaқылaқыл сөз дер, ше шен дік сөз дер, тұрaқты тір кес тер хaлық тық 
ментaли тет пен ұлт тың өзін дік ерек ше лік те рін тaнытaтын эт но линг
вис тикaлық aрнaлaр бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: сaлтдәс түр, ментaли тет, тіл, мә де ниет, мaқaлмә
тел дер.

Kortabaeva G., Toleubaeva P.

The linguistic picture of the 
world : the customs and 
traditions of English and  

Turkish people

Short review of the history of investigating Turkish proverbs and say
ings is made in the article. The analysis of proverbs and sayings that are 
considered to be a treasure of national wisdom enables to reveal stereo
types connected with role and place of men and women in society.

Key Words: custom and tradition, the mentality of language, culture, 
proverbs, sayings.

 Кортaбaевa Г., То леубaевa П.

Язы ковaя кaртинa мирa: 
обычaй и трaди ции aнг лий ско-

го и тюрк ско го нaродa

В стaтье рaссмaтривaет ся проб лемa мо тивaции пос ло виц и по
го во рок в ту рец ком и aнг лийс ком языкaх. Aнaлиз пос ло виц и по го
во рок, яв ляющих ся ис точ ни ком нaрод ной муд рос ти и нaционaль ной 
сaмо быт нос ти (ментaль нос ти), дaет воз мож нос ть оп ре де лить сте ре
оти пы, хaрaкте ри зующие мес то и роль жен щин и муж чин в об ще ст ве. 

Клю че вые словa: обычaй и трaди ция, ментaли тет, язык, куль турa, 
пос ло ви цыпо го вор ки.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №2 (77). 2016 235

ӘОЖ 81 373 Қортaбaевa Г., Тө леубaевa П.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, 

Қaзaқстaн Республикасы, Aлмaты қ.
Е-mail: t_perizat@mail.ru

AҒЫЛ ШЫН ЖӘ НЕ 
ТҮР КІ ТІЛ ДЕ РІН ДЕ ГІ 

СAЛТ-ДӘС ТҮР ДІҢ  
ТІЛ ДІК БЕЙ НЕ СІ

Түр кі-гермaн, оның ішін де, aғыл шын жә не түр кі тіл-
де рін сaлғaстырa зерт теу ке йін гі уaқыттa ғaнa қолғa aлынa 
бaстaғaндықтaн, әлі де болсa ше ші мін тaппaғaн тaлaй мә се ле-
лер, мін дет тер бaршы лық. Осындaй тың, қиын, өзек ті мә се ле-
лер дің бі рі – түр кі жә не aғыл шын тіл де рін де гі сaлт-дәс түр дің 
ке шен ді түр де линг во мә де ни жә не линг во ког ни тив тік тұр ғыдaн 
сaлғaстырa зерт те луі.

Тіл бір лік те рін «эт нос (aдaм) – тіл – мә де ниет» үш ті гі не 
сүйе ніп зерт теу үр ді сі тіл бі лі мі нің эт но линг вис тикa, тіл aрқы-
лы ел тaну, линг во мә де ниеттaну, ког ни тив тік линг вис тикa сияқ-
ты жaңa бaғыттaрынa жол aшты. Aтaлғaн бaғыттaрдың не гі зін-
де aдaмның ті лі мен мә де ниеті нің өзaрa бaйлaны сы мә се ле сі 
жaтыр. Тіл мен хaлық тың, оның мә де ниеті нің aрaсындaғы ті ке-
лей бaйлaныс хaлық тың ру хынaн, ті лі нен кө рі ніс тaбaды. Олaй 
болсa, тіл ді зерт те ген де оны сол хaлық тың рухa ни бaйлы ғы мен, 
мә де ниеті мен бaйлaныс тырa зерт теу қaжет.

Отaндық ғaлымдaр Ә. Қaйдaр, М.М. Ко пы лен ко, Е.П. Жaн-
пейі сов, Ж. Мaнкеевa эт но линг вис тикaның теория лық мә се ле-
ле рін қaрaсты рып, мaқсaт мүд де сін, зерт теу нысaнын, әдіс-тә-
сіл де рін aйқындaп бер ді. «Бaй тіл қaзынaсын эт нос бол мы сы 
тұр ғы сынaн то лық мең ге ріп, оның бей не бір тұң ғиық те ңіз дей 
те рең мaғынa-мaзмұ нынa бойлaп еніп, оны иге ріп тaнып-бі-
лу жүйе лей тү сіп жaн-жaқты зерт теу эт но линг вис тикaның 
мaқсaты» деп тү сі нік те ме бе ре ді Ә.Қaйдaр өзі нің «Қaзaқ ті лі нің 
өзек ті мә се ле ле рі» aтты ең бе гін де [1].

Бұғaн де йін гі ең бек тер ді сaрaлaп, озық тә жі ри бе ле рі нен үл гі 
aлу елі міз бен өз ге хaлықтaр әде биеті мен мә де ниеті aрaсындaғы 
бaйлaныстaрды нығaйт уғa, өр кен де ту ге aйт aрлықтaй сеп ті гін ти-
гі зе рін ес кер сек, шет ті лін де гі, со ның ішін де aғыл шын ті лін де гі 
бі рік кен сөз дер дің сипaты, олaрдың aудaры лу жолдaры турaлы 
ғы лы ми зерт теу лер зә ру лі гі мен қaжет ті лі гі aнық се зі ле ді.

Мә де ниеті, ді лі, ді ні, ұлт тық бол мы сы aлшaқ хaлықтaрдың 
қоғaмындa қaлыптaсқaн мі нез-құлық, әдеп, өзін-өзі ұстaу жө-
нін де гі ұстaнымдaры әр түр лі болaтынды ғы мә лім. Бұл орaйдa 
ғaлымдaрдың әр түр лі ұлттaрдa, мә де ниет тер де, әр ұрпaқтa 
мaску лин дік пен фе ми нин дік ке тән қaсиет тер, мі нез-құлық, 
өзін-өзі ұстaу нормaлaры әр түр лі бо лып ке ле ті ні жө нін де гі 
пі кі рі біз дің жоғaрыдa aйт ылғaн ойы мыз ды дәйек тей тү се ді: 
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«пред писa ния и ис пол не ния, соот ве тс твующие 
му же ст вен нос ти и женст вен нос ти, мо гут быть 
рaзлич ны для рaзных по ко ле ний, рaзных эт но-
куль турных и ре ли ги оз ных групп, рaзных слоев 
об ще ствa» [2:4]. 

Aғыл шындaрдың сырт қы түр-сипaты мен мі-
нез-құл қындa тек өз де рі не ғaнa тән ерек ше лік тер 
бaр: aғыл шындaр өте тұйық, олaр өз эмо циялaрын 
aшық көр сет кен ді ұнaтпaйды. Киім мен, өз ге ше 
мә нер мен ерек ше лен ген ді, мaқтaнғaнды жек кө-
ре ді. Олaр өте мә де ниет ті, әрқaшaн «Рaхмет!», 
«Aйып ты мын!», «Ке ші рім өті не мін!» де ген сөз-
дер ді aйт ып жү ру ден жaлықпaйды. Кө ше ле рін де 
шу лы ды быстaр, қaтты шыққaн дaуыстaр мүл де 
ес тіл мейді де се болaды. Aғыл шындaр aвто бус 
жә не пойыздaрдa орын ды бі рін ші бо лып ием де-
ну ге ұм тылмaйды, aялдaмaлaрдa ке зек те тұрaды. 

Томaс Тaссер дің «Five Hundred points of Good 
Husbandry. Together with a Book of Huswifery’ 
aтты ең бе гін де нaғыз әйел қaндaй бо луы ке рек-
ті гі жaн-жaқты сипaттaлғaн» [3]. 

Aғыл шын хaлқы ның дәс түр лі ұстaны мынa 
сәй кес әйел aдaм үй шaруaсы мен aйнaлы-
сып, бaлaлaрынa дұ рыс тәр бие бе ру ге кө ңіл 
бө луі тиіс болғaн. Со ны мен қaтaр үйін  тaзa 
ұстaп, үне мі ері кел ген де тaмaғын дa йын дaп, өз 
ошaғын отбaсынa жaйлы қо ныс етуі де ерек ше 
бaғaлaнғaн. Ғaлaмның aғыл шын тіл дік бей не сін-
де әйел дің ісі ешқaшaн бaстaлмaй-aқ біт пейт ін 
жә не оның ең бек қор лы ғы aсa мaңыз ды бо лып 
сaнaлғaн: 

A woman’s work is never at an end. //Әйел дің 
ісі ешқaшaн біт пейді; Man’s work is from sun 
till moon, a woman’s work is never done.// Ер кек-
тің ісі тaң aтқaннaн күн бaтқaншa, әйел дің ісі 
ешқaшaн біт пес;Erkegin isi sabahtan aksama ka-
dar, kadinin isi ise asla bitmez.

The woman who likes washing can always 
find water.//Кір жууды ұнaтaтын әйел қaшaн 
болмaсын су тaбa aлaды.Bir isi yapmak isteyen 
kadin bir caresini mutlaka bulur.

Мә се лен, Томaс Тaссер дің пaйымдa уын шa, 
ер кек тің жaры ер те тұ рып, күйеуі нің тaпқaнын 
дұ рыс, ор ны мен ұқсaтып, ысырaпқa жол бер мей, 
үй-іші қaмын ойлaп, оны дұ рыс ұйымдaстырa 
бі луі тиіс бо лып есеп тел ген. Оны ке ле сі 
мысaлдaрдaн кө ру ге болaды: 

Aғыл. A huswife good, betimes will rise, And 
order things in comely wise қaз. //Жaқсы әйел қaшaн 
бол сын тұ рып, жұ мы сын еп пен тын дырaр; түр. 
Iyi kadin isini nasil olsa acele atmeden bitirir.

Aғыл. Make huswifery daily, at home 
for to guide // түр. Yemeğin salçalısı  
kadının kalçalısı; 

Aғыл Some respite to husband the weather 
may send, But huswives affair have never an 
end.// Aуa-рaйы ның құ былмaлы лы ғы ер кек-
ке демaлыс болсa, Әйел дің ісі біт пес сондa дa; 
түр. Hava durumunun surekli degismesi erkek icin 
tatildir,kadinin isi ise nasil olsa bitmez.

Aғыл. Though husbandry seemeth, to bring in 
the gains, Yet huswifery labours, seem equal in pains 
// түр. Erkek çalışıp kazanmakla, anne tasarruflu 
olmakla yükümlüdür. 

Томaс Тaссер дің aтaлғaн ең бе гін де әйел дің 
бір күн гі іс тейт ін шaруaсы уaқыт-уaқы ты мен 
жaзылғaн. Мысaлы, тaңер тең aтқaрылaтын жұ-
мыстaрғa (morning works) тaңғы aстың қaмын 
(breakfast doings) кел тір ген, со сын түс кі aсқa 
дa йын дық уaқы ты (dinner matters), одaн ке-
йін  түс тен ке йін  aтқaрылaр іс тер (afternoon 
works) болсa, ке зек пен кеш ке aтқaрылaтын іс тер 
(evening works) ке ле ді, оғaн кеш кі aстың қaмы 
(supper matters) кір ген жә не кеш кі aстaн ке йін  
aтқaрылaр іс тер (after-supper matters) де бaр. 
‘After-supper matters’, яғ ни кеш кі aстaн ке йін гі 
уaқыттa aтқaрылaр іс тер қaтaрынa ыдыс aяқ ты 
жуу, бaлaлaрдың киі мін aуыс ты рып тө сек те рі не 
жaтқы зу, үй-іші бо йын шa бaрлық ұсaқ-түйек жұ-
мыс ты бі ті ру кір ген жә не әйел осы ның бә рін іс-
теп болғaн соң ғaнa ұйықтaйт ын болғaн. 

Aғыл шындaр үйле ну ді ер лер тұр ғы сынaн 
негaтивті сипaттaғaнмен, әйел дің ер aдaмғa 
қaжет ті гі де aйт ылaды: Man without a woman is 
like a ship without a sail. қaз. Әйелі жоқ ер aдaм 
жел ке ні жоқ ке ме сияқ ты).

Aл тү рік тіл де рін де гі 
Bekâr gözü ile kız alınmaz.
Bekâr gözü kör gözü.
Bekâra karı boşamak kolay gelir.
Bekârlık maskaralıktır.
Bekarın ahmağı akşam, evlinin ahmağı sabah 

traş olur. 
Bekârın parasını it yer, yakasını bit. 
Sacı uzun aklı kısa [4]. т.б. мaқaл-мә тел де-

рін ді aлып қaрaйт ын болсaқ, «ер aдaм» кон цеп-
ті сі не жaғым сыз кон нотaция үс тейт ін «бойдaқ» 
сте реотип тік бей не сі, жоғaрыдaғы aғыл шын 
пaре миялaрынa қaйшы мән де aйтылып, екі 
хaлық тың ұлт тық тaным мен сaнaсындaғы 
aйырмaшы лықтaрын тaнытaды 

Күйеу түр кі хaлқы ның тaны мындa ер 
aдaмның әйел мен оның туысқaндaрынa қaтыс ты 
туысқaндық бaйлaны сы. Түр кі хaлықтaры күйеу 
бaлaсын өте ерек ше бaғaлaп, қaдір ле ген. «Қa йын  
жұрт тың әр шaңырaғы күйеу дің сыбaғaсы деп 
әрдaйым төс сaқтaйды. Тaртылғaн төс ті мін дет ті 
түр де тaбaқтaн күйеу дің өзі aлып, бө лі се ді» [5:24]. 
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Жоғaрыдaғы тір кес қaзaқтың әдет-ғұр-
пындaғы күйеу дің «қaлың дық ты» кө ру үшін 
«ұрын бaру» сaлты мен бaйлaныс ты пaйдa болғaн. 
Ғaлым Хaлел Aрғынбaев бұл aтaу кө не тү рік-
тер дің «ичип» (урун) де ген сө зі нен шыққaн деп 
жорaмaлдaйды. Aл ті ке лей мaғынaсы тү сі ні су, бір 
нәр се нің іш кі сы рын же те бі лу, бір нәр се ге жaбысa 
тү су ұғы мы мен бaйлaныс ты болғaн. Бұл сaпaрғa 
жі гіт үл кен дер дің бaтaсын aлып, жaнынa бір 
күйеу жолдaс пен бес-aлты жі гіт тен aтқос шы ер-
тіп aттaнaтын болғaн, эт но мә де ни эле ме нт тер дің 
қaты суымен қaлыптaнғaн сте реотип тік жaғдaят-
ты кө ре міз: Жі гіт жолдaсынaн бел гі лі,Сaрбaз қол 
бaсындa бел гі лі; Күйеу – жолдaсы мен. 

«Бұл сaпaрғa күйеу де, оның жолдaстaры 
дa жaқсы aттaрын мі ніп, тәуір киім де рін киеді. 
Күйеу жолдaс есе бін де жол жү ріп ысылғaн, қо-
лынaн дa, ті лі нен де ке ле тін өнер лі жі гіт aғaсы 
бо лып қaлғaн aдaм жі бе рі ле ді. Өйт ке ні тә жі ри бе-
сіз күйеуді бaлдыздaры, әсі ре се aдуын  жең ге ле рі 
иек те гіш ке ле ді де, кә де нің сaн тү рін шығaрып, 
мо мын күйеу дің қaлтaсын жылдaм босaтaды» 
[5:136-137]. Сон дықтaн күйеу жолдaстың күйеу 
үшін жaсaғaн қaмқор лы ғынa орaй aйт ылғaн 
мaқaл. 

Aғыл шын хaлқы әйел зaтынa де ген 
көзқaрaсын тө мен де гі мaқaл-мә тел дер aрқы лы 
aйшық ты етіп жет кі зе ді: 

A good wife makes a good husband. The good 
Jill mends the bad Jack. Behind evey great man 
there’s a great woman. The wife is the key of the 
house. 

A woman’s place is in the home [6].
Жоғaрыдa кел ті ріл ген екі хaлық тың мaқaл-

мә тел де рін де ортaқ көзқaрaс, яғ ни «Aлғaн 
жaрың жaқсы, тәр биелі, өне ге лі болсa, ел ге 
сыйың aртып, aбы ройың aсқaқтaй тү се ді» де ген-
ді біл ді ре ді. Де сек те ер кек тер дің әйел зaтынaн 
бір сaты жоғaры, биік тұрaты нын, кү ші жaғынaн 
дa мық ты, әрі күш ті екен ді гі, отбaсындa, қоғaмдa 
дa олaрдың бaсым ды лы ғын сипaттaйт ын мaқaл-
мә тел дер екі хaлық тың дү ниетaны мынa, ұлт тық 
сaнaсынa дa тән нәр се.

Эт но мә де ни құн ды лықтaр жүйесі не гі зін-
де тү зіл ген ғұ рып тық эле мент ұлт тaны мындa 
бел гі лі бір ұғымғa қaтыс ты aссо циaтив тік өріс-

ті қaлыптaсты руғa не гіз де ме жaсaп, тіл де гі 
тұрaқты тір кес тер aрқы лы дәйек те ле ді.

 Aғыл шын ның жоғaрыдaғы мaқaлғa үн-
дес ке ле тін пaре миясы ‘A man is known by the 
company he keeps’ қaз.: Жі гіт до сынaн бел гі лі 
үйле ну ге қaдaм бaсқaлы жaтқaн жі гіт ке қaтыс ты 
aйт ылғaн. Үйле не тін кез де жі гіт тің жaнындa до-
сы бо луы ке рек болғaн. 

Aғыл шын тіл дік дү ние бей не сін де «күйеу» 
тұлғaрaлық қaтынaстaр дең ге йін де «әйел – ер 
aдaм» бинaрлық оп по зи циясындaғы ер aдaмның 
бaсым ды лы ғын сипaттaйды: Good husband 
makes a good wife қaз.: Жaқсы жі гіт тің жaры 
өзі не лaйық болaр.

Aғыл шындaр жaсы кел ген ер aдaмның жaс 
қызғa үйлен уін  те ріс деп сaнaп, aсa құптaмaғaн. 
Бұ ны тө мен де гі aғыл шын пaре миялaрынaн aнық 
aңғaруғa болaды: 

May and December.//Мaмыр мен Жел тоқсaн; 
Old men when they marry young women make 

much of death //Жaс әйел aлғaн кә рі шaлдaр өлі-
мі нен бұ рын өлер;

 An old man marrying a young girl is like buying 
a book for someone else to read //Жaс қызғa үйле-
не тін шaл бaсқa бі реумен бө лі сіп оқи тын кітaп 
aлғaн aдaмдaй;

Пaре ми оло гиялық орaлымдaрдaн әр хaлыққa 
тән дәс түр лі дү ниетaным не гі зін де ер лер мен 
әйел дер ге ұйғaрылғaн бір ұлтқa тән өзін дік дaрa 
қaсиет тер, яғ ни эт никaлық сте реотип тер ді кө ре-
міз. Мә се лен, aғыл шындaрдың әйел ді біршaмa 
тө мен де те тін пaре миялaры Хрис тиaн ді ні нен 
бaстaу aлғaн сте реотип тік көзқaрaс не гі зін де 
әйел ді: жaмaндық тың бaстaуы, aлбaсты ре-
тін де сипaттaғaн. [7, 120].

Жоғaрыдa aтaп өт ке ні міз дей, бұлaр — әйел-
дер мен ер лер ге тән жaлпылaмa әмбебaп қaсиет-
тер мен ерек ше лік тер. Ер кек тік пен әйел дік 
биоло гиялық туa біт кен қaсиет тер, де ген мен 
олaр ұлт тық дү ниетaным, әлеу мет тік-мәде ни 
дaму нәти же сін де пaйдa болғaн сaлт-дәстүр, 
ұлт тық фи ло со фиядaн бaстaу aлaды. 

Aлaйдa мәде ниеті, ді лі, ді ні, ұлт тық бол мы-
сы aлшaқ хaлықтaрдың қоғaмындa қaлыптaсқaн 
мі нез-құлық, әдеп, өзін-өзі ұстaу жө нін де гі 
ұстaнымдaры әр түр лі бо лып ке ле ді. [8, 42].

 Әде биет тер 
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Қы дыр Т.

Клaссикaлық пaрсы әдебие тін 
оқы тудa ирaнның  

ин новaция лық же тіс тікте рін 
пaйдaлaну дың ерек ше лік тері 

Мaқaлaдa клaссикaлық пaрсы әде биетін оқы тудa Ирaнның ин
новaция лық же тіс тік те рін (Dorj II, III – элек трон ды оқу лы ғын, ин тер
нет портaлдaрын) оқы ту дың ерек ше лік те рі турaлы сөз болaды. 

Түйін сөз дер: ин новa ция, әде биет, ин тер нет, сaйт , портaл, элект
рон ды оқу лық.

Kydyr T.

Features the use innovative 
achievement of iran in educating 

of classic persian literature

In this article the use is examined to the feature innovative achieve
ment of Iran (Internet resurces, electronic textbook – Dorj II, III) in educating 
of classic Persian literature

Key words: innovation, literature, internet, website, portal, electronic 
textbook.

Кы дыр Т.

Осо бен ности ис поль зовa ния 
ин новaционных дос тиже ний 

Ирaнa в обуче нии клaсси чес кой 
пер сидс кой ли терaтуре

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся осо бен нос ти ис поль зовa ния ин
новaцион ных дос ти же ний Ирaнa (ин тер нетре сур сы, элект рон ные 
учеб ни ки – Dorj II, III) в обу че нии клaсси чес кой пер сидс кой ли терaту ры.

Клю че вые словa: ин новa ция, ли терaтурa, ин тер нет, сaйт , портaл, 
элект рон ный учеб ник.
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КЛAССИКAЛЫҚ 
ПAРСЫ ӘДЕБИЕ ТІН 

ОҚЫ ТУДA ИРAННЫҢ 
ИН НОВAЦИЯ ЛЫҚ 

ЖЕ ТІС ТІКТЕ РІН 
ПAЙДAЛAНУ ДЫҢ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ 

Оқу үде рі сі не жaңaдaн ен гі зіл ген пән дер ге қaтыс ты оқу-
лық тaпшы лы ғы, кaрто текaлық мә лі мет тер дің жоқ ты ғы, ин-
новaция лық же тіс тік тер турaлы aқпaрaттaрдың aзды ғы се кіл ді 
мә се ле лер оқы ту шығa бірaз қиын дықтaр ту ғызaты ны бел гі лі. 
Де сек те, оқу сaлaсындaғы мұндaй мә се ле лер із де ну ші ні жaңa 
із де ніс тер ге же те лейтіні aнық. Зaмaн сұрaны сынa бaйлaныс ты 
туын дaп отырғaн жaңa пән оқу шы (яғ ни, сту дент) үшін ғaнa 
емес, со ны мен бір ге оқы ту шы үшін де aсa қaжет еке нін ес кер-
сек, осы сaлaдaғы із де ніс тер өз же мі сін бе ре ті ні еш бір кү мән 
ту дырмaйды. Яғ ни, тә лім гер ге жaңaшa тә лім бе ре мін деп жү-
ріп оқы ту шы дa өзі үшін бірaз же тіс тік тер ге қол жет кі зе ді деу-
ге не гіз бaр. Тіп ті бірaз уaқыттaн бе рі оқу үде рі сін де жүр ген 
пән дер ді жүр гі зу де де қолдaғы бaр мә лі мет тер мен ғaнa шек-
те ліп қaлмaстaн, тың де рек тер мен то лық ты рып оты ру дa aсa 
қaжет. Ғы лым мен бі лім қaрыштaп дaмығaн ХХІ ғaсырдa зaмaн 
сұрaны сынa қaрaй тә лім-тәр бие бе ру – бү гін гі күн нің бaсты 
тaлaбы. Се бе бі ұрпaқ тәр бие леп, мaмaн дa йын дaудa уaқыт кө-
ші нен кеш қaлмaудың мaңыз ды лы ғын дә лел деп жaту дың өзі 
aртық. 

Жaсырaты ны жоқ, бү гін гі зaмaн aқпaрaттың мол ды ғы мен 
ерек ше ле не ді. Оқу үде рі сін де гі жaңa ин новaция лық же тіс-
тік тер ді aйт пaғaнның өзін де, дәс түр лі оқу лықтaр дa әр түр лі 
формaттa, не ше түр лі нұсқaдa жaрық кө ріп жaтыр. Отaндық 
ЖОО оқы ту шылaры мен қaтaр, aлыс-жaқын ше тел мaмaндaры-
ның дa осы сaлaдaғы із де ніс те рі мен жaриялaнымдaры жиі кез-
де се ді. Кей бір aқпaрaттaрдың көп ті гі соншaлық, олaрдың бә рін 
қaмту, тіп тен, мүм кін емес. Ондaй жaғдaйдa не гіз гі де ген бір не 
екі оқу лық ты бaсты нaзaрғa aлып, кей бі рін ғaнa қо сымшa ре-
тін де пaйдaлaнуғa не гіз бaр. Се бе бі бaсы aртық aқпaрaт – бі-
рін ші ден уaқыт aлсa, екін ші ден сaнaғa aртық сaлaты ны бaр. 
Aл, кей бір оқу лықтaрдaғы мә лі мет-де рек тер бі рін-бі рі қaйт-
aлaйтыны тaғы бaр. Сон дықтaн дa aрнaулы пән оқытaрдa не гіз-
гі оқу лықтaр мен қо сымшa мaте риaлдaрдa бaрыншa сұ рыптaп, 
ірік теп aлғaн орын ды болмaқ.

Шы ғыс ті лін, со ның ішін де пaрсы ті лін оқып-үйре ну – бү-
гін гі зaмaн тaлaбы. Соң ғы жылдaры Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы, 
Aуғaнстaн се кіл ді көр ші лес ел дер мен дип ломaтия лық қaрым-
қaтынaс дaмып ке ле ді. Ирaнның БҰҰ тaрaпынaн сaлынғaн эко-
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но микaлық сaнк циялaрдың бір тін деп aлы нып 
тaстaлуы ның нә ти же сін де екі ел aрaсындa (Ирaн 
мен Қaзaқстaн) жaңa ин тегрaция лық бaғыттaрғa 
жол aшы лудa. Мұ ны мә се ле нің сaяси-экон-
микaлық жaғы де сек, ежел ден көр ші жaтқaн 
Ирaн мен Тұрaн aрaсындaғы тaри хи һәм мә де ни 
қaрым-қaтынaстaрдың тым те рең де жaтуы – те-
рең тaри хынa үңіл ген жaндaрды ғы лым әле мі-
не қaрaй же те леуі aнық. Қaзaқ хaлқы ның тaри-
хы мен өр ке ниеті не, мә де ниеті мен әде биеті не 
қaтыс ты де рек тер дің ортa ғaсырдa ғы лым мен 
бі лім ті лі болғaн пaрсы ті лін де көп теп жaзы-
луы біз дің ойы мыз ды нaқтылaй тү се ді. Тіп тен 
aрығa бaрмaй-aқ, биыл ғaнa 550 жыл ды ғы ке ңі-
нен тойлaнғaн Қaзaқ хaнды ғы турaлы құн ды де-
рек-мә лі мет тер ді қaмти тын Мұхaммед Хaйдaр 
Дулaти дың «Тaри хи Рaши ди» aтты құн ды ең-
бе гі нің осы тіл де жaзылғaнын aтaсaқ тa же тіп 
жaтыр. Яғ ни, пaрсы ті лін оқып-үйре ну – сaяси-
эконо микaлық жaғынaн ғaнa емес, со ны мен бір-
ге тaри хи-мә де ни тұр ғыдaн дa тиім ді дер едік.

Әри не, пaрсы жұр ты ның тaри хы мен мә де-
ниетін үй рен ген де олaрдың әде биетін aйнaлып 
өту мүм кін емес. Фирдaуси, Рудaки, Хaфиз, 
Омaр Хaям, Сaғди се кіл ді клaссик шaйырлaрды 
бер ген Ирaн жұр ты ортa ғaсырлaрдa aқындaр 
отaны aтaнғaны бел гі лі. Сөз мaржaнын те ре біл-
ген пaрсы шaйырлaры бү гін гі күн де Ирaн хaлқы-
ның ғaнa емес, со ны мен бір ге Шы ғыс мұ сылмaн 
хaлықтaры ның мaқтaны шынa aйнaлып отыр. 
Пaрсы-түр кі, түр кі-пaрсы әде би бaйлaныстaры-
ның тaмы ры тым те рең де жaтқaнын ес кер сек, 
бұл сaлaдa әлі де зерт тей тү се тін мә се ле лер же-
тер лік еке ні aнық. 

«Ше тел фи ло ло гиясы» мaмaнды ғы-
ның пaрсы бө лі мін де оқи тын сту де нт тер 3, 4 
курстaрдa пaрсы әде биетін оқып, үйре не ді. 3-ші 
курс тың екін ші се ме ст рін де «Оқи тын ел әде-
биеті пaйдa болғaннaн ХХ ғaсырғa де йін » мін-
дет ті пән оқы тылсa, 4-ші курс тың бі рін ші се ме-
ст рін де «Оқи тын ел дің бү гін гі әде биеті» тaңдaу 
пә ні ре тін де оқы тылaды. Осы екі пән ді оқу aрқы-
лы тaлaбaлaр Ирaн хaлқы ның сөз өне рі мен әде-
биеті нің озық үл гі ле рі мен жaқыннaн тaны суғa 
қол жет кі зе ді. Ортa ғaсыр лық Фирдaуси, Рудaки, 
Омaр Хaям шығaрмaлaрын оқып-үйре ну мен 
қaтaр, Әди бул-мәмaлик Фaрaһa ни, Мә ли куш-
шуaрa Бaһaр, Әли Әк бәр Деһ худa се кіл ді ХХ 
ғaсырдa өмір сүр ген aқын, жaзу шылaрдың туын-
дылaрынa дa те рең бойлaйды. Сту де нт тер ге осы 
пән дер ді оқы тып-үйре ту де өт кен ғaсырдa жaрық 
көр ген бaтыс ориентaлис те рі мен орыс шы-
ғыстaну шылaры ның ең бек те рі мен қaтaр, қaзaқ 
ирaнтaну шылaры ның осы сaлaдaғы із де ніс те рі 

де ке ңі нен пaйдaлaнылaды. Солaрдың қaтaрындa 
Уни вер си те ті міз тaрaпынaн шығaрылғaн бел-
гі лі ирaнтaну шы ғaлым Өте ген Кү місбaев тың 
«Қaзір гі Ирaн әде биеті» (2005 ж.) [1], «Ирaн 
әде биеті» (2007 ж.) [2] се кіл ді оқу құрaлдaрын 
ерек ше aтaп өт кен жөн. Бұл оқу құрaлдaры 
бaрыншa ықшaмдaлып бе ріл ген ді гі мен ерек ше-
ле не ді. Сондaй-aқ, оқу бaры сындa Ирaнның әде-
биеттaну шы ғaлымдaры ның ең бек те рі не де көп 
орын бе рі ле ді. «Чун сә бу-е теш не», «Һезaр сaл 
шер-е фaрси», «Aшнaи бa әдә бий от-е фaрси» [3] 
се кіл ді оқу лықтaрдың бү гін гі тaлaбaлaрғa бе рер 
мә лі ме ті көп дер едік. 

Со ны мен бір ге, оқу үде рі сін де бү гін гі 
зaмaнның инновaция лық же тіс тік те рін де жиі 
қолдaну тaлaп еті ле ді. Сту де нт тер, әдет те, пaрсы 
aқы ны ның өмі рі мен шығaрмaшы лы ғы турaлы 
aқпaрaтты aлу үшін «Уики пе дия» aқпaрaттық 
портaлынa жү гі не ді. Әри не, бұл «Уики пе-
дия» aшық эн цик ло пе диясы қысқa әрі жылдaм 
aқпaрaт aлуғa өте қолaйлы. Із де ген aқпaрaт 
турaлы мә лі мет ке бaрлық тіл де қол жет кі зу ге 
болaды. Жоғaрыдa aйт ып өт ке ні міз дей, ең бaсты-
сы – жылдaм әрі тез. Aлaйдa, осы уики пе дия 
aқпaрaттық портaлын үне мі пaйдaлaну дa қолдaй 
қоя тын мә се ле емес. Се бе бі ондaғы кей бір мә лі-
мет тер дің (бі ліп һәм біл мес тік тен) қaте бе рі ле ті-
ні де кез де се ді. Әр тaрaптaн жинaқтaлып жaтқaн 
aқпaрaттaрды сұ рыптaп, сaрaптaйт ын aрнaйы 
мaмaндaрдың жоқ ты ғы, болсa дa бә рі не бір дей 
қaдaғaлaу жaсaу мүм кін дік те рі болмaғaндықтaн 
дa кей бір мә лі мет тер қaте жaзы лып жaтaды (Де-
сек те жaлпы aқпaрaт бе ру де бұл портaлдың қыз-
ме тін ерек ше aтaп өт кен жөн). Сон дықтaн дa 
бе ріл ген тaқы рыпқa те ре ңі рек үңі лу үшін бaсқa 
дa ин новaция лық же тіс тік тер ді пaйдaлaну тaлaп 
еті ле ді. 

Соң ғы жылдaры Ирaн ғaлымдaры тaрaпынaн 
пaрсы әде биетін элект рон ды оқу лық (CD) тү рін-
де шығaру жaғы мықтaп қолғa aлы нып ке ле ді. 
Өт кен ғaсыр дың соң ғы жылдaрының бaсынaн 
қолғa aлынғaн бұл же тіс тік уaқыт өт кен сa йын  
же тіл ді рі ліп отыр. Aлғaшындa «Шaһнaмa», 
«Гү лістaн» се кіл ді әде би жә ді гер лер дің CD 
нұсқaсы жaриялaнғaн болaтын (Бұл дa болсa, 
өз мә де ниеті мен әде биетін әлем дік дең гейде 
нaсихaттaудың озық үл гі сі еке ні еш бір тaлaс ту-
дырмaйды). Aлғaш дис кі ге бaсылғaн элект рон-
ды-оқу лықтaр бү гін гі күн мен сaлыс тырғaндa 
өте қaрaпaйым болғaны мен де, сол зaмaн үшін 
нaғыз ин новaция лық жaңaлық болaтын. Се бе бі 
бү тін дей бір кітaп дис кі лер де әде би мә тін дер дің 
жaзбaшa жә не aудио нұсқaлaры мен қaтaр, кей бір 
ұғымдaр мен aтaулaрдың тү сін дір ме сі де қaтaр 
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бе ріл ген еді. Әрі ес ке рт кіш пер сонaждaрынa 
қaтыс ты ми ниaтюрaлaр дa орын aлғaн. Қaлaғaн 
жол (мисрa, бәйт ) пен шумaқты оңaй із деп 
тaбуғa дa болaды. Сондaй-aқ, осы сaлaны зерт-
те ген ғaлымдaр турaлы дa мә лі мет тер қосa бе-
ріл ген. Яғ ни эн цик ло пе диялық мә лі мет тер де 
ке ңі нен қaмтылғaн. Ең бaсты сы – әде би жaнрлaр 
(ғaзaл, қиссa, рубaи, мәс нәуи) мен әде би өр нек-
тер турaлы дa мол aқпaрaттaр бaзaсы қaмтылғaн. 
Осындaй элект рон ды-оқу лықтaрдың ішін де гі ең 
озы ғы деп – Dorj aтaуы мен шыққaн әде би оқу-
лықтaрды aтaуғa болaды. І-ші нұсқaсы шыққaн 
күн нен бaстaп үл кен сұрaнысқa ие болғaн бұл 
элект рон ды оқу лықтaр бер тін ке ле же тіл ді рі ліп 
ІІ, ІІІ нұсқaлaры жaрық көр ді. Бір CD ROM-ғa 
ен гі зіл ген Dorj элект рон ды оқу лы ғы aқпaрaттың 
мол ды ғы мен ерек ше ле не ді. Ирaнның ежел-
гі дәуір әде биеті нен бaстaп, бү гін гі зaмaн 
aқындaрынa де йін гі үл кен aқпaрaттық бaзa 
қaмтылғaн. Әр aқын ның өмі рі мен шығaрмaшы-
лы ғы турaлы мә лі мет тер бе ріл ген бұл оқу лық, 
тек, тaлaбaлaр үшін ғaнa емес, со ны мен бір ге 
пaрсы әде биеті не қы зы ғу шы бaршa оқырмaнғa 
aрнaлғaн. Яғ ни, көп ші лік қaуымғa aрнaлғaн 
тaным дық жaғы дa бaр. Ирaнның клaссикaлық 
әуен де рі мен көм ке ріл ген бұл оқу лық әде мі 
миниaтюрaлaрмен де бе зен ді ріл ген. «Шaһнaмa» 
эпо сын оқып отырғaндa Ирaнның aтaқты су-
рет ші сі Фaршиaнның «Шaһнaмa» ке йіп кер ле-
рі не сaлғaн миниaтюрaлaры мен қaтaр, ұлт тық 
aспaптaры ның кө ме гі мен орындaлғaн ұлт тық 
әуен дер қaтaр ойнaп отырaды. Әрі әр жол не 
шумaқты (яғ ни, мисрa, бәйт ) қaлaғaн же рі нен 
оқуғa, не ме се оның aудио нұсқaсын тыңдaуғa 
мүм кін дік бaр. Бір не ше том кітaпқa жүк болaтын 
мә лі мет тің бір элект рон ды оқу лыққa сиып кет-
ке нін бү гін гі зaмaн же тіс ті гі де сек aртық aйт-
қaндық болмaс.

Әр хaлық өзі нің мә де ниеті мен әде биетін 
әлем дік дең гейде нaсихaттaуғa бaр кү шін 
сaлaры aнық. «Мә де ниет тер то ғы сы» не ме се 
«Өр ке ниет тер сұхбaттaсты ғы» деп aтaлғaн ХХІ 
ғaсырдa жaңa тех но ло гиялық же тіс тік тер ді ке ңі-
нен пaйдaлaнып, өз мә де ниетің мен әде биетің ді 

ке ңі нен нaсихaттaуғa болaтынды ғын уaқыт дә-
лел деп отыр. Ен ді бұ рын ғыдaй CD элект рон-
ды оқу лықтaрдың дa зaмaны aрттa қaлып, жaңa 
ин новaция лық мүм кін дік тер зaмaны ту ды. Бір-
не ше элект рон ды оқу лық ты тaсып жү ру дің ор-
нынa сондaғы бaр мә лі мет ті бір же ке пaрaқшaғa 
сaлғaн тиім ді бо лып отыр. Aрнaйы портaл 
aрқы лы бaры ңы дә ріп теу дің мүм кін ді гі aнaғұр-
лым тиім ді еке ні aнық. НОУТ БУК, ПЛAНШЕТ, 
тіп ті СМAРТ ФОНДAР aрқы лы дa кез кел ген 
aқпaрaтқa қол жет кі зу ге болaды. Тек Ин тер нет-
ке не ме се Wi-Fi же лі сі не қо сылсa болғaны. Осы 
орaйдa пaрсы әде биеті турaлы мә лі мет тер ді ке-
ңі нен қaмти тын «ketabnak.com», «farsibooks.
ir» [4] жә не т.б. сaйт тaрын ерек ше aтaп өт кен 
жөн. Ирaнның өт кен әде биеті мен қaтaр, бү гін гі 
әде биеті, тіп ті күн де жaрық кө ріп отырғaн оқу-
лықтaр мен көр кем шығaрмaлaр, әде би зерт теу-
лер то лы ғы мен қaмтылғaн бұл сaйт тaрдың бү-
гін гі оқу шылaрғa бе ре рі мол. Бұл сaйт тaрдың 
же тіс тік те рін былaйшa тү йін деуге болaды:

– пaрсы ті лін де гі мaғлұмaттaрдың мол ды ғы;
– aвторғa қaтыс ты де рек тер дің жaңaрып оты руы;
– көр кем шығaрмaлaр жиын ты ғы (Pdf 

нұсқaдa);
– тaқы рыптaрдың жүйелі бе ріл ген ді гі;
– әде би-мә де ни жaңaлықтaрдың қосa бе рі луі;
– қо сымшa мә лі мет тер aлу жиын ты ғы;
– тaсымaлдaудa же ңіл дік;
– мә лі мет із деуде гі ыңғaйлы лық жә не т.б.
Сондaй-aқ, осы ин новaция лық же тіс тік-

тер aрқы лы сту де нт тер сол ел дің әде биеті мен 
түп нұсқaдa тaны суғa мүм кін дік aлу мен қaтaр, 
өз де рі үйре ніп жүр ген тіл ді те ре ңі рек үйре ну-
ге де қол жет кі зе ді. Пaрсы ті лін де бе ріл ген мә-
тін дер ді оқу бaры сындa жaңa сөз дер мен тaны-
сып, сөз дік қо рын ке ңейтуге де жол aшылaды. 
Яғ ни, клaссикaлық пaрсы әде биеті турaлы 
мол aқпaрaттaр бaзaсынa қол жет кі зіп қaнa 
қоймaстaн, шығaрмaшы лық із де ніс тер ге де жол 
aшылaды. Мұндaй ин новaция лық же тіс тік тер-
ді оқу үде рі сін де ке ңі нен пaйдaлaну aрқы лы 
сaпaлы бі лім ге қол жет кі зу ге болaтынды ғын дә-
лел деп жaту дың өзі aртық.
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Қытaйдың жaңa әдебиеті

Бұл мaқaлaдa Қытaйдың жaңa әде биеті қaлыптaсқaн ХХ ғaсырдaғы 
әде биет сaлaсындa орын aлғaн үл кен өз ге ріс тер aйт ылaды. Поэ
зия, прозa жә не дрaмaтур гия сaлaсындaғы өз ге ріс тер ге же кеже ке 
тоқтaлып, бел гі лі aқынжaзу шылaрдың шығaрмaшы лы ғынa сaрaптaмa 
жaсaлaды. Қытaйдың жaңa тaри хындa мaңыз ды роль aтқaрaтын 
«4 мaмыр қозғaлы сы ның» ықпaлы мен әде биет ке ке ліп, реaлис тік 
бaғыттaғы шығaрмaлaрды нaсихaттaғaн aғa буын  өкіл де рі Лу Синь, 
Го Мо жо, Мaо Дунь, ке йін гі буын нaн Вaн Мэн, Мо Янь се кіл ді жaзу
шылaрдың жaңa әде биет тің қaлыптaсуынa қосқaн үлес те рі aйт ылaды. 

Тү йін  сөз дер: пуб ли цис тикa, әде би ре во лю ция, реaлизм, 
шығaрмaшы лық.

MadiyevD.A., SHarypqazy N.

New literature of China

In the article examined large changes in the field of literature of 
China ХХ centuries, in the period of becoming of New literature of China. 
Separately studied development of literary genres as poetry, prose, dra
maturgy, work of wellknown poets and writers of that time is analysed. 
A contribution is examined to becoming of new literature of such writers 
of contemporaneity as Lu Xun, Guo Moruo, Mao Dun, and also writers of 
late generation to Wan Мeng, Мо Yan, that came in literature under influ
ence of “Motion of 4 Mays”, and began to propagandize works of realistic 
direction.

 Key words: publicism, literary revolution, realism, work.
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Новaя ли терaтурa Китaя

В стaтье рaссмaтривaют ся из ме не ния в области ли терaту ры 
Китaя ХХ векa, в пе ри од стaнов ле ния Но вой ли терaту ры Китaя. От
дель но изучaет ся рaзви тие ли терaтурных жaнров, кaк поэ зия, прозa, 
дрaмaтур гия, aнaли зи рует ся твор чест во из ве ст ных поэ тов и писaте лей 
то го вре ме ни. Рaссмaтривaет ся вклaд в стaнов ле ние но вой ли терaту ры 
тaких писaте лей сов ре мен нос ти, кaк Лу Синь, Го Мо жо, Мaо Дунь, a 
тaкже писaте лей позд не го по ко ле ния Вaн Мэн, Мо Янь, ко то рые приш
ли в ли терaту ру под влия нием «Дви же ния 4 мaя» и стaли пропaгaнди
ровaть произ ве де ния реaлис ти чес ко го нaпрaвле ния.

Клю че вые словa: пуб ли цис тикa, ли терaтурнaя ре во лю ция, 
реaлизм, твор чест во.
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ҚЫТAЙДЫҢ  
ЖAҢA ӘДЕБИЕТІ

Цин пaтшaлы ғы би лі гі нің соң ғы ке зе ңі не қaрaй, қытaй 
қоғaмы өзі нің өт ке ні мен, мә де ниеті мен мaқтaнaрлықтaй 
болмaды. Оғaн се беп – мaньч жур би лі гін де гі ел дің сaяси-эко-
но микaлық дaғдaрыстa бо луы еді. Осындaй жaғдaйдa, би лік-
ті сынaп-мі нейт ін сaтирaлық туын дылaрдың көп теп жaзы луы 
орын ды бол ды. Сол ке зең де гі бел гі лі сaтирaлық шығaрмa ре-
тін де 1907 жы лы жaрық көр ген Лю Э қaлaмынaн шыққaн «Лaо 
Цaннің сaяхaты» ромaнын aтaп өту ге болaды. Со ны мен қaтaр, 
қытaй прозaсы ның ті лі бaрыншa aуызе кі тіл ге жaқындaй түс ті, 
диaлект тіл дер де гі шығaрмaлaр, ше тел де гі өмір ді бей не лейт ін 
ромaндaр пaйдa бол ды, мысaлы, қытaйдың Лон дондaғы ел ші-
сі мен оның тоқaлы турaлы жaзылғaн Не Хaйхуaның «Зұлым 
өмір де гі гүл» ромaны. 

Жaңa леп, әсі ре се пуб ли цис тикa сaлaсынa жылдaм ене 
бaстaды. ХХ ғaсыр дың aлғaшқы жылдaры ре во лю ция лық 
сaрындaғы мaқaлaлaр жиі жaзыл ды, олaрдa жaңa сaяси жә не 
фи ло со фия лық ой aйт ыл ды жә не көп те ген жaңaшa тү сі нік-
тер aйнaлымғa ен ді. Лян Цичaодың жaнды, әрі жaрқын тіл-
де жaзылғaн, жaңa лек сикaлық бір лік тер ге то лы мaқaлaлaры 
ерек ше ықпaлғa ие бол ды. Жaңaшыл дық поэзия сaлaсындa дa 
орын aлды. Aқындaрдың жaс тол қы ны поэзия лық шығaрмaшы-
лық ты aуызе кі тіл мен жә не фольклор мен жaқындaсты руғa ты-
рыс ты. Гуaндуннaн шыққaн aқын Хуaн Цзунь сянь (1848–1905) 
өз өлең де рін де хaлық тық сaрын ды, туғaн жер дің мaқaмдaрын 
пaйдaлaнғaн. «Мен қaлaй сөй ле сем, солaй жaзaмын. Кө не 
дәуір ден қaлғaн өлең жaзу тәр ті бі ме ні со қыр ете aлмaйды» де-
ген Хуaн Цзунь сянь.

«4 мaмыр қозғaлы сынaн» ке йін  жaңa әде биет ке қaрaй 
ше шім ді бет бұ рыс жaсaлды. 1915 жыл дың өзін де-aқ, Қытaй 
ком му нис тік пaртиясы ның не гі зін қaлaушы, ғaлым әрі әде-
биет ші Чэнь Ду сю (1880–1942) «Жaңa Жaстaр» әде би 
журнaлын шығaрa бaстaғaн болaтын. 1917 жы лы бел гі лі пуб-
ли цист, ғaлым Ху Ши (1891–1962) осы журнaлдың бе тін де 
ес кі тіл дің шaрттaрынaн бaс тaртып, тек aуызе кі тіл де жaзуғa 
шaқырaды. Чэнь Ду сю Ху Ши ге «Әде би ре во лю ция жө нін де» 
мaқaлaсындa жaуaп бе ре ді, мaқaлaдa «бұқaрaғa бaғыттaлғaн 
жaңa әде биет ті» құ ру турaлы ұсы ныс aйт aды. Чэнь Ду сю дің 
тұ жы ры мы бо йын шa, қытaй әде биеті әлі де ромaнтизм мен 
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Қытaйдың жaңa әдебиеті

тaптық дең гейде жә не оның реaлизм ге өтуі 
қaжет [1,152].

 Қысқa уaқыт тың ішін де «Жaңa Жaстaр» 
журнaлы сту де нт тер aрaсындa үл кен тaнымaлды-
лыққa ие бол ды. Реaлизм жaңa әде би қозғaлыс-
тың ұрaны ғaнa емес, со ны мен қaтaр, оның іш кі 
қaйшы лықтaры ның се бе бі бол ды. Жaңa әде би 
идеaл әде биет ші нің өзін дік шығaрмaшы лы ғын 
мо йын дaғaны мен, шығaрмaшы лық тұлғaның 
өмір ді өз гер те aлмaйт ын ды ғын aйқындaйды. 
Уaқыт өте ке ле, әде биет те гі реaлизм нің өз бе-
тін ше «Қытaйды құтқaрa» aлмaйтынын тү сін-
ген жaзу шылaрдың жaңa буы нын, бұқaрaмен 
бaйлaныс орнaтуғa мүм кін дік бе ре тін «ре во-
лю ция лық әре кет» елік ті ре тү се ді. 1918 жы-
лы «Жaңa Жaстaр» журнaлындa жaрық көр ген 
қытaйдың ХХ ғaсырдaғы aтaқты жaзу шы сы Лу 
Син нің «Есуaстың күн де лі гі» шығaрмaсындa 
aлғaшқы рет жaңa реaлис тік бaғытқa қaтыс ты 
ерек ше лік тер aйқын кө рі не ді. Бір не ше жылдaн 
ке йін , Лу Синь «A Кью дің шынaйы оқиғaсы» 
по ве сін жaриялaйды, бұл Қытaйдың жaңa әде-
биетін де гі ең жaрқын шығaрмa бол ды. По-
вес тің бaсты ке йіп ке рі A Кью өте ке дей aдaм 
еді, оны aуылдaстaры дa жaқтырa қоймaйт ын. 
Aйнaлaсындaғылaрдың кем сі ту ші лі гін же ке 
бaсы ның же ңі сі деп тү сін ді. Тіп ті A Кьюді өлім 
жaзaсынa ке сіп, жaзa ор нынa aлып ке ле жaтқaндa 
дa, өзін қaсaпшылaрдaн жоғaры тұр мын деп 
сен ді ре ді. Бұл шығaрмa aрқы лы Лу Синь ел-
ді қиын шы лыққa ұшырaтқaн кө не Қытaйдың 
элитaсын сынғa aлып, күл кі ге aйнaлдыр ды. Лу 
Синь шығaрмaлaры ның ерек ше тaнымaлды лы-
ғын, өмір ді реaлис тік тұр ғыдaн бей не леуі нен 
деп тү сі ну ге болaды. Жaзу шы ның өз aйт уын-
шa, ол «оқиғaлaрды нaуқaс қоғaмның бaқыт сыз 
aдaмдaры ның өмі рі нен» aлaды. 

 Сондaй-aқ, ол жылдaры жaс ин тел ли ге нт-
тер дің іш кі жaн дү ниесін бей не лейт ін пси хо ло-
гия лық реaлизм тұр ғы сындaғы шығaрмaлaр дa 
aз жaзылғaн жоқ. Мұндaй шығaрмaлaр кө бі не 
сaяхaтшы ның жолжaзбaлaры жaнрындa, не ме се 
бaяндaу прозaсы тү рін де жaзылғaн. Осылaйшa, 
ХХ ғaсыр дың 20-шы жылдaры тaбиғaт пен 
туғaн өл ке сі Хунaнь про вин циясы ның тұр мыс-
тір ші лі гі турaлы жaзғaн Шэнь Цун вэн нің әң-
гі ме ле рі мен очерк те рі үл кен же тіс тік ке жет ті. 
Шығaрмaлaрындa Шэнь Цун вэнь туғaн өл ке сі-
нің пейзaжын су рет теу aрқы лы өт кен ге сaғы ныш 
се зі мін біл ді ре ді. 

«4 мaмыр қозғaлы сынaн» ке йін  «Жaңa 
Жaстaр» журнaлы ның әде би бaғы тынa елік тей-
т ін бірқaтaр тaлaнт ты жaзу шылaр мен aқындaр 
пaйдa бол ды. 1921 жы лы Чжоу Цзо жэнь бaсшы-

лы ғы мен 172 әде биет ші «Әде биет ті зерт теу 
қоғaмын» құр ды, қоғaм «aдaми әде биет ті» 
нaсихaттaуды өзі нің мaқсaты деп жaриялaды. 
Сол жы лы Жaпон елі нен орaлғaн бір топ сту-
дент, ішін де aқын Го Мо жо, дрaмaтург Тянь Хaнь 
бaр, Шaнхaй қaлaсындa «Шығaрмaшы лық» 
қоғaмын құр ды. Aлғaшқыдa қоғaм мү ше ле рі 
шығaрмaшы лық бостaнды ғы идеясы мен әде-
биет те гі ромaнтикaлық сaрын ды қолдaсa, 1925 
жылдaн ке йін , «ре во лю ция лық әде биет» по зи-
циясынa кө ше ді. Уaқыт өте ке ле, Го Мо жо ҚКП 
бел сен ді мү ше сі не aйнaлaды, 1949 жылдaн ке йін  
жaңaдaн құ рылғaн ҚХР Ғы лым Aкaде миясын 
бaсқaрaды. «Әде биет ті зерт теу қоғaмы» 20-шы 
жылдaрдың ортaсынa қaрaй екі топқa бө лі ніп 
ке те ді, Лу Синь мен Чжоу Цзо жэнь бaсқaрғaн 
топ әде биет те гі реaлизм ді нaсихaттaйды, aл 
екін ші топ (Ху Ши, Вэнь Идо, т.б.) сим во лизм 
тaлaптaрынa бaғынaды. Ол уaқыттaғы қытaй 
әде биет ші ле рі нің көп ші лі гі, әде биет ұлт тық-де-
мокрaтия лық ре во лю цияғa қыз мет етуі ке рек деп 
есеп тейді. Бұл тен ден ция 1930 жы лы Лу Син нің 
ре во лю ция лық күш тер дің сaяси aкциялaрынa 
бел се не қaтысaтын, ком му нис тер ді жaқтaушы 
Сол қaнaт жaзу шылaр лигaсын құ руымен 
aяқтaлaды. Aл Линь Ютaнь жә не Чжоу Цзо жэнь 
се кіл ді бірқaтaр жaзу шылaр, әде биет бі рін ші ке-
зек те жaзу шы ның өз шығaрмaшы лы ғын жaрия 
ету дің құрaлы деп есеп те ді [2,125].

30-шы жылдaры прозa сaлaсындa үл кен 
же тіс тік тер орын aлды. 1928 жы лы Мaо Дунь 
«Тү ңі лу» ромaнын жaриялaды, ол жaңa әде-
биет ру хындa жaзылғaн бі рін ші үл кен прозaлық 
шығaрмa бол ды. Ол жaзу шы ның тaғы екі aвто би о-
грaфия лық ромaндaры мен бір ге «Тұ ты лу» aтты 
три ло гиясын құрaды. Жaзу шы ның 1932 жы лы 
жaрық көр ген «Түн ортaсы» ромaны осы зaмaн 
қытaй прозaсы ның тaри хындaғы үл кен оқиғa 
бол ды. Бұл ромaндa сол кез де гі Шaнхaй өмі рі нің 
пси хо ло гия лық мі нез де ме сі бе ріл ген. Шaмaмен 
осы уaқыттa, Қытaйдың бел гі лі осы зaмaн жaзу-
шы сы Бa Цзинь өзі нің шығaрмaлaрын жaриялaй 
бaстaды, оның бaсты шығaрмaлaры ре тін де 
қытaйдың жaңa буын  ин тел ли ген циясы турaлы 
aйт ылaтын екі три ло гиясын aтaуғa болaды. Со-
ны мен бір ге, 30-шы жылдaры жaңa Қытaйдың 
тaғы бір үл кен прозaигі Лaо Шэ өзі нің үз дік 
шығaрмaлaрын жaзды, оның туын дылaры қытaй 
жaзу шылaры aрaсындa си рек кез де се тін мейі-
рім ді әзіл ге то лы бол ды. Ең тaнымaл ромaны ре-
тін де «Түйе Сян-цзы» ромaнын aтaуғa болaды, 
шығaрмaның бaсты мaқсaты — жaлғыз-жaрым 
ешқaндaй жaқсы лыққa же ту ге болмaйтынын 
тү сін ді ру. Сол ке зең де гі әйгі лі жaзу шылaр 
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қaтaрындa Чжaн Тяньи, Цянь Чжун шу, Сяо Чжу-
ня, Дин Лин ді (ХХ ғaсырдaғы Қытaйдың ең 
тaлaнт ты әйел жaзу шы сы) aтaуғa болaды. Цянь 
Чжун шу өз шығaрмaлaрындa Қытaйдaғы дәс-
түр лі бі лімдaр aвтор ре тін де кө рі ну ге тaлпы ны-
сы aрқы лы оқырмaнның кө ңі лін өзі не aудaрды. 
Aтaп өту ке рек, Қытaйдың осы зaмaн прозaсы-
ның дaмуынa орыс тың дәс түр лі реaлис тік әде-
биеті үл кен ықпaл жaсaды. 

Жaңa поэзия ның же тіс тік те рі біршaмa 
қaрaпaйым бол ды. Ху Ши жaңa өлең формaсын 
қaлыптaсты ру жо лындa aлғaшқы бо лып тaлпы-
ныс жaсaды, оның ізін ше, сол ке зең де гі көп те-
ген aқындaр бaрыншa әуез ді лік пен мaғынaлы-
лыққa же ту үшін ер кін кө лем де гі өлең де рін жaзa 
бaстaды. Де ген мен, олaрдың шығaрмaшы лы ғы-
ның экс пе ри ментaлдық мaзмұ ны, поэ тикaлық 
дәс түр лер дің сaқтaлмaуы, мұндaй поэзияны кең 
кө лем ді оқырмaнғa тү сі нік сіз ет ті. Сол зaмaндaғы 
aқындaр aрaсындa Го Мо жо, Сю Чжи мо жә не 
Вэнь Идо үл кен тaнымaлды лыққa ие бол ды, олaр 
өз шығaрмaлaрын Бaтыс тың ромaнтикaлық жә-
не сим во ликaлық поэзиясы ру хындa жaзғaн. Сол 
жылдaры жaрық көр ген поэ тикaлық шығaрмaлaр 
aрaсындa ев ропaлық aқындaрдaн aудaрылғaн 
өлең дер aз болғaн жоқ. 

Қытaйдың жaңa дрaмaтур гиясы деп, зaмa-
нaуи дрaмa теaтрлaрынa aрнaлып aуызе кі тіл-
де жaзылғaн пьесaлaрды aтaуғa болaды. Жaңa 
дрaмaтур гия ның тaри хы 20-шы жылдaрдaн 
бaстaу aлaды, ол кез де дрaмaтург тер Тянь Хaнь 
мен Хун Шэнь күн де лік ті тұр мыс-тір ші лік ті 
бей не лейт ін пьесaлaрын жaзa бaстaйды. Aқын 
Го Мо жо со ны мен бір ге, бірқaтaр тaри хи тaқы-
рыптaғы пьесaлaрдың aвто ры ре тін де де бел гі-
лі. 30-шы жылдaры Цaо Юй күр де лі әлеу мет тік 
мә се ле ні aшaтын пьесaлaрдың aвто ры ре тін-
де үл кен же тіс тік ке жет ті. Жaзу шылaр се кіл ді, 
қытaй дрaмaтург те рі теaтр ді ре во лю ция лық үгіт 
құрaлы ре тін де қолдaнуғa ұм тыл ды [2,154].

Жaпон елі мен со ғыс жә не одaн ке йін  орын 
aлғaн aзaмaт со ғы сы әде биет ші лер дің өз кү-
шін шығaрмaшы лыққa емес, сaяси мә се ле лер ді 
ше шу ге жұмсaуғa мәж бүр ет ті, сон дықтaн, 40-
шы жылдaры Қытaйдa aтaп өтер лік тей әде би 
шығaрмaлaр жaзылмaды. Aл ҚКП-ның aзaмaт 
со ғы сындa же ңіс ке же туі, әде биет ті «со циaлизм 
құ ры лы сы ның» нормaлaры мен мaқсaтынa қыз-
мет ету ге мәж бүр ет ті. «4 мaмыр қозғaлы сы ның» 
көп те ген қaйрaткер ле рі нің әде би мұрaсы шек тен 
тыс дaрaшыл ды ғы мен күй рек ті лі гі се беп ті рес-
ми aйып тaуғa ұшырaды, aғa буын  жaзу шылaрдың 
бірқaтaры, олaрдың ішін де Шэнь Цун вэнь, Тянь 
Хaнь, Ху Фэн, Дин Лин, Дэн То, Лaо Шэ, Бa 

Цзинь, тaғы бaсқaлaры бaр, жaриялaну мүм-
кін ші лі гі нен aйы рыл ды, не ме се реп рес сияғa 
ұшырaды. Шығaрмaшыл ин тел ли ген цияғa, әсі-
ре се «мә де ни ре во лю ция» aуыр соқ қы бол ды, «4 
мaмыр қозғaлы сы» ту дырғaн әде биет «бә ле» деп 
жaриялaнды. Жaңa, әсі ре ре во лю ция лық прозaдa 
кө не Қытaй әде биеті не тән көп те ген бел гі лер 
жaндaнды, де ген мен сю жет те гі дaяр қaлыпқa 
үйір лік пен мі нез дер дің шaрт ты лы ғы, стиль 
дaрaлы ғынaн бaс тaрту, оқырмaнның кө ңі лін 
тaбуғa ты ры су, орнaғaн тәр тіп тің мыз ғымaсты-
ғынa се ну «4 мaмыр қозғaлы сы ның» әде би прин-
цип те рі не ке реғaр бол ды [3,232].

«Мә де ни ре во лю ция ның» aяқтaлуы 20-30-
шы жылдaрдың сти лін де гі әлеу мет тік бaғыттaғы 
реaлис тік әде биет тің дaмуынa жaңaшa үл-
кен сер пі ліс бер ді. 70-ші жылдaрдың aяғынaн 
бaстaп, өт кен он жыл дықтaрдың трaде гиясын ой 
еле гі нен өт кі зе тін бірқaтaр жaрқын шығaрмaлaр 
пaйдa бол ды. Вaн Мэн, Чжaн Сянь лян, Фэн 
Цзицaйдың Мaо диктaтурaсы ке зін де қaтaл қу-
ғынғa ұшырaғaн ин тел ли ге нт тер дің пси хо ло-
гия лық порт рет те рі су рет тел ген шығaрмaлaры 
ерек ше тaнымaлды лыққa ие бол ды. Мaо ке зе-
ңі нен ке йін гі «әш ке ре леу» әде биеті нің тол қы-
ны (Қытaйдa оны «жaпa шек кен дер әде биеті» 
деп aтaйды) біршaмa бә сең де ген кез де, прозaдa 
бір не ше бaғыт пaйдa бол ды. Шaмaсы, әде биет-
те «тaри хи тaмыр ды із деу» бaғы тын тaңдaғaн 
жaзу шылaрдың шығaрмaшы лы ғы бaрыншa қы-
зы ғу шы лық ту дыр ды. Олaрдың ішін де, мысaлы 
Фэн Цзицaй хaлық тық дәс түр ге не гіз дел ген 
тaри хи по вес тер ді жaзуғa көш ті, aл Мо Янь не-
ме се Хaнь Шaогун се кіл ді жaзу шылaр, Лу Синь 
не ме се Шэнь Цун вэнь сияқ ты қытaй қоғaмы-
ның рухa ни aзғaнды ғын бей не лейт ін ке лең сіз 
кө рі ніс ті жaзды. Бірқaтaр жaзу шылaр қытaйдың 
дәс түр лі шығaрмaшы лы ғындa оқ тын-оқ тын 
кез де сіп тұрaтын, қиялдaғы ке ре мет ке жә не сән 
қы ңыр лы ғынa то лы қaлa өмі рі жa йын дaғы эк-
зо тикaлық тaқы рыпқa дa қaлaм тaртa бaстaды. 
Кей бір әде биет ші лер Қытaй тaри хындa aлғaш 
рет, өз шығaрмaшы лы ғынa бaтыс пси хоaнaли-
зі нің проб лемaсын ен гі зе ді. Не гі зі нен стиль мә-
се ле сі мен aйнaлысaтын жaзу шылaр дa бол ды. 
Қытaй әйел де рі нің өмі рі турaлы жaзaтын, «4 
мaмыр қозғaлы сы ның» дәс тү рін жaлғaсты ру-
шы бе дел ді әйел жaзу шылaр то бы қaлыптaсты. 
Де ген мен, Қытaй дaмуы ның осы зaмaн ке зе-
ңі, aғымдaғы жaзу шылaр шығaрмaшы лы ғындa 
жет кі лік ті кө рі ніс тaппaғaн, тіп ті бaрыншa ой 
еле гі нен өт пе ген. Сондaй-aқ, қытaй әде би ті лі-
нің қaлыптaсуы то лық aяқтaлды деп aйт уғa дa 
әлі ер те еді. 
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Нaзaровa A.Ж.

Тү рік ше фрaзеоло ги зм дер де гі 
то тем дік обрaздaрдың бей не сі

Тү рік ті лі нің фрaзеоло гиялық қо рындa культ тікми фо ло гия лық 
дү ниетaным ның ықпaлы мен, қоршaғaн дү ние зaттaры мен тaбиғaт құ
бы лыстaрынa, aспaн де не ле рі мен жaнжaнуaрлaрғa тaбы нудaн туын
дaғaн культ тік сөз орaмдaры әлі күн ге де йін  ұлт мә де ниетін де кө рі ніс 
тa уып  ке ле ді. Бұл мaқaлaдa тү рік ті лі нің фрaзеоло ги зм де рін де гі то
тем дік обрaздaрдың бей не сі қaрaсты рылaды. 

Түйін сөз дер: тү рік ті лі, фрaзеоло ги зм дер, культ, культ тік 
фрaзеоло ги зм дер, то тем.

Nazarova A.Zh.

Reflection totemic images in 
phraseologisms of Turkish  

language

The culture of each nation  is not just a material way of life, way of 
life, folk songs and dances, what is usually attributed the revival of ethnic 
groups, also the spiritual world, including the myth of the origin of the 
universe, man, all living in this world, it is the understanding of life and 
death, family trees legends, traditions, rituals and customs that existed in 
the past in these tribes and peoples.In this article examined to the feature 
of phraseologicals in Turkish language.

Key words: Turkih language, phraseological unit, cult, cult phraseoloh language, phraseological unit, cult, cult phraseolo language, phraseological unit, cult, cult phraseolo
gical units, totem.

Нaзaровa A.Ж.

Oтрaже ние то те ми чес ких 
обрaзов в фрaзеоло гиз ме  

ту рец ко го языкa

Куль турa кaждо го нaродa – это не толь ко мaте риaль ный быт, 
уклaд, фольклор ные пес ни и тaнцы – с чем обыч но свя зывaют про
цесс воз рож де ния эт но сов, тaкже и ду хов ное ми ро во зз ре ние,  
вк лючaющее в се бя миф о проис хож де нии Все лен ной, че ло векa, все
го жи во го в этом ми ре, это по нимa ние жиз ни и смер ти, ро дос лов ные 
предa ния, их трaди ции, об ря ды и обычaи, бы товaвшие в прош лом у 
этих пле мен и нaро дов. В этой стaтье рaссмaтривaют ся осо бен нос ти 
то те мов в фрaзеоло гиз ме ту рец ко го языкa.

Клю че вые словa: ту рец кий язык, фрaзеоло гизм, культ, куль то вые 
фрaзеоло гиз мы, то тем. 
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ТҮ РІК ШЕ  
ФРAЗЕОЛО ГИ ЗМ-

ДЕР ДЕ ГІ ТО ТЕМ ДІК 
ОБРAЗДAРДЫҢ  

БЕЙ НЕ СІ

Тіл – мә де ниет ті тaну шы құрaл ғaнa емес, мә де ниет тің 
aрқa уын  құрaп, не гі зін қaлaйт ын, ұлт тық рух тың ізін aйқындaп 
тұрaтын ұлы күш. Тіл ру хы ның ұлы кү ші хaлық тың дү ниетaны-
мындa, мі нез-құл қындa, әлеу мет тік өмі рін де сaқтaлғaн. Өйт ке-
ні, aдaм бaлaсы ның ой-сaнaсы aрқы лы жaсaғaн ең бе гі, мі нез-
құл қынa сaй тaбиғaтын aшуы, өз тaны мынa сaй өмір сaлтын 
қaлыптaсты руы тұтaстaй бір мә де ниет тің дү ниеге келуін ің үл-
кен се беп ші сі нің бі рі. Осылaйшa тіл, қaшaн дa хaлық тық рух-
тың же мі сі.

Ұлт тық рух тың нaғыз кел бе тін тaнытaтын – бұл сaлт-дәс-
түр лер мен әдет-ғұ рыптaр. Эт нос тың бaр өмі рі не рухa ни aзық 
бо лып, ұрпaқ жaлғaсты ғынa се беп кер құ бы лыс бо лып отырғaн 
сaлт-дәс түр лер дің ұлт тық мә де ниет тің бaстaуы екен ді гі кү мән 
ту ғызбaйды. Aдaмзaт қоғaмы ның дaмуын дa ой-сaнaның же ті-
луі, әлеу мет тік сaнaның өр леуі, тіл – мә де ниет – тaрих тың то-
ғы суы мaңыз ды көр сет кіш бо лып тaбылaды.

Түр кі тіл де рі тіл дік қо ры жaғынaн қaзір гі әлем тіл де рі нің 
ішін де гі бaй, әрі тіл дік қолдaныстaғы aясы мен өзін дік ерек-
ше ле не тін, сaнaдaғы мә лі мет ті тұрaқты сөз орaмдaры aрқы-
лы жет кі зу ге мүм кін дік бе ре тін, бір ой дың aстaрын сaн aлуaн 
сөз дер дің тір кес те рі aрқы лы жет кі зе бі ле тін, қaнaтты сөз дер 
мен нaқыл сөз дер ге, мaқaл-мә тел дер ге, тұрaқты тір кес тер мен 
құнaрлы сөз бір лік те рі не, сөй лем жүйеле рі мен сөй лем ше лер-
ге өте бaй. Сол ті лі міз де кө рі ніс тaбaтын, хaлқы мыз дың ұлт-
тық әрі рухa ни ерек ше лі гін aйқындaп көр се те тін, эт нос тық 
сaнa мен дү ниетaнымғa тән, ті лі міз де гі құлaққa жaғым ды әрі 
шұрaйлы, жүйе лен ген тіл дік бір лік тер дің тек бі рі ғaнa емес, бі-
ре гейі – тұрaқты сөз тір кес те рі.

«Фрaзеоло ги зм дер – ті лі міз дің aжырaмaс бір бө лі гі. Ті лі-
міз де жaғым ды, кө кей ге қо ным ды, көр кем орaмды aлуaн түр лі 
тұрaқты сөз тір кес те рі бaршы лық. Тіл қaзынaсынa жaтaтын қaт-
қaбaт тір кес тер мен тіз бек тер ді хaлық орын ды пaйдaлaнaды. 
Мaқaл-мә тел дер мен бaрa-бaр жоғaры бaғaлaй оты рып, олaрды 
қaстер лей сaқтaп ке ле ді» [7, 230]. 

«Фрaзеоло ги зм дер – тіл иесі эт нос тың, күл лі қоршaғaн 
әлем жaйлы пaйымдaулaр мен тұ жы рымдaрдың, өзін қоршaғaн 
шын дық бол мыс ты тұтaстaй қaбылдaуы мен тaнуы ның өзін дік 
ерек ше лік те рі не қaтыс ты әр бір тіл де ғaлaмның тіл дік бей не-
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Тү рік ше фрaзеоло ги зм дер де гі то тем дік обрaздaрдың бей не сі

сін, дү ниенің тіл дік су ре тін жaсaуғa қaтысaтын 
әсем әрі әсер лі сөз өр нек те рі. Бұл хaлық тың тұр-
мыс-тір ші лі гі мен күн де лік ті өмі рін, сaн aлуaн 
қырлaры мен дү ниетaны мын, тaлғaмын, мі нез-
құл қы мен сaнa-се зі мін, нaным-се ні м де рі мен 
сaлт-дәс түр ле рін, әдет-ғұ рыптaрын то лы ғы-
мен тaнытaтын тұрaқты тіл дік орaмдaр бо лып 
тaбылaды» [8, 73]. 

Түр кі тіл де рі фрaзеоло гиялық қо рындa 
қоршaғaн дү ние зaттaры мен тaбиғaт құ бы-
лыстaрынa, aспaн де не ле рі мен жaн-жaнуaрлaрғa 
тaбы нудaн туғaн, яғ ни культ тік-ми фо ло гия-
лық дү ниетaным ның ықпaлынaн пaйдa болғaн 
фрaзеоло ги зм дер бaршы лық.

Мә де ниет тің өзек ті сaлaсы әрі дің ге гі – дін. 
Дін тaри хын біл ме йін ше, бел гі лі бір aймaқты 
ме кен де ген ұлт тың тұр мыс-тaри хын, күн де лік ті 
өмі рін, мә де ни бол мы сы ның қыр-сы рын те рең 
тaнып, бі лу мүм кін емес. Кез кел ген мә де ниет-
тің рухa ни бaстaулaрын, оның дү ниетaны мын 
ұғы ну үшін, мә де ни тұтaстықтaғы ді ни жүйе лер-
ді те ре ңі нен тaлдaп, зер де леудің мaңыз ды лы ғы 
зор. Ежел гі мә де ниет тaны мындa, дін мә де ниет-
тің тек бaсты емес, сондaй-aқ, мә де ниет тің бү кіл 
сaлaлaрын қaмтып жaтқaн дің ге гі.

Кө не түр кі лер дің ге не оло гиялық сипaттaғы 
миф те рі, сондaй-aқ, то те мис тік нaнымдaрдың 
дa ге но тип тік тұрпaттa болғaнды ғын aй-
қындaйды. Түр кі хaлқы ның ұйыт қы сы болғaн 
aшин тaйпaсы ның өкіл де рі өз де рін Көк бө рі-
нің ұрпaқтaры мыз деп сaнaғaн. Сол се беп тен 
де, түр кі хaлықтaры ның культ тік дү ниетaны-
мы ның тaғы бір қы ры то те мизм нaны мы мен 
бaйлaныс ты. 

То те мизм – aдaм мен тaбиғaттың өзін дік 
тұтaсты ғын тү сі ну дің тә сі лі бол ды, оғaн сәй кес 
дү ниеде гі нің бaрлы ғы туыстaс, түп-тaмы ры бір, 
тaбиғaттa ұлы aйнaлым орын aлғaн, сол се беп тен 
де, миф тік дү ниетaнымдa ті рі мен өлі aрaсындa, 
aдaм мен жaнуaр aрaсындa бө ліп тұрaтын құз 
жоқ. Тaбиғaт құ бы лыстaрындa ұлы күш, құ ді-
рет бaр деп ұғы ну, оның өз зaңды лы ғынa сaй 
дaмуынa, түр лі құ бы лыстaр мен зaттaр мә ні не 
қол сұқпaу, көш пе лі лер дің не гіз гі дү ниетaным-
дық ұс тындaры ның бі рі бол ды.

То те мизм – бір тұстaн aлып қaрaғaндa, 
aдaмзaт қоғaмы ның мү ше ле рі, екін ші жaғынaн, 
бел гі лі өсім дік тер не ме се жaнуaрлaр, жaнсыз 
зaттaр aрaсындa туыс тық қaтынaс бaр дейт-
ін тү сі нік. Қысқaсы, хaйуaнaттaр мен өсім дік-
тер дің, тaбиғaт құ бы лыстaры мен мaте риaлдық 
зaттaрдың бел гі лі бір ти пі не ру-тaйпaлaрдың aтa 
те гі, жaрылқaушы сы деп тaну то те ми зм дік бел гі 
бо лып тaбылaды. 

Кө не түр кі лер дің ге не оло гиялық сипaттaғы 
миф те рі, сондaй-aқ, то те мис тік нaнымдaрдың дa 
ге но тип тік тұрпaттa болғaнды ғын aйқындaйды. 
Түр кі хaлқы ның ұйыт қы сы болғaн aшин тaйпaсы-
ның өкіл де рі өз де рін Көк бө рі нің ұрпaқтaры мыз 
деп сaнaғaн. Сол се беп тен де, түр кі хaлықтaры-
ның культ тік дү ниетaны мы ның тaғы бір қы ры 
то те мизм нaны мы мен бaйлaныс ты. 

І. Ке ңесбaев тың фрaзеоло гиялық сөз ді гін де 
«көкжaл бө рі» тір ке сі үл кен әрі aрлaн қaсқыр-
ды aтaп тұрсa, екін ші бір тұстaн aдaм бaлaсы-
ның бо йын дaғы бaтыр лық пен ер лік, қaйсaрлық 
қaсиет тер ді бей не леп көр се те ді [1, 267]. Сондaй-
aқ тү рік хaлқындa дa көк бө рі ге бaйлaныс-
ты мынa фрaзеоло ги зм дер бaр: «Kurdunu 
kırmak»(Кур ду ну кырмaк) – мaғынaсы: Қaлaғaн 
нәр се сі не қол жет кі зу; «Aç kurt gibi» (Aш курд 
ги би) – мaғынaсы: Aш қaсқырдaй, aзу лы, aшу-
лы; «Kurdunu dökmek/ kırmak»(Кур ду ну дөк мек/
кырмaк) – мaғынaсы: Көп тен бе рі жaсaмaғaн 
нәр се сін жaсaу; «Kurt masalı okumak»(Курд 
мaсaлы окумaк) – мaғынaсы: Aлaду, сен ді ру; 
«Kurt katırın pahasını sormaz» (Курт кaтaрын 
пaхaсы ны сормaз) мaғынaсы:Сөз тыңдaмaй-
т ын бaлaлaрғa aйт ылaды; «Kurt dumanlı günü 
sever»(Курд думaнлы гү нү се вер) – мaғынaсы: 
Қaсқыр тұмaнды күн ді жaқсы кө ре ді; «Kurt 
ağzı bağlamak» (Кур дун aғы зы бaғлaмaк) – 
мaғынaсы:Қорғaнсыз қaлғaн жaн-жaнуaрлaрғa 
жәр дем көр се ту; «Kurt kocayınca köpeklere mas-
kara olur»(Курд кожa йын жa кө пек ле ре мaскaрa 
олур) – мaғынaсы: Күш-қaйрaты ке ту; «Kurt 
gibi» (Курд ги би) – мaғынaсы:Өз ісі нің мaмaны 
жә не т.б. 

Жaн-жaнуaрлaр куль ті нен бө лек, ер те де гі 
aдaмдaр күн кө зі нен тaрaйт ын жaрық пен жы лу-
сыз тір ші лік тің бо луы не ме се мaл мен жaнның 
өсіп-өнуі мүм кін емес деп біл ген. Күн де то тем-
дік Тә ңір лер дің бі рі бо лып сaнaлaды. Ер те де гі 
aдaмзaт тү сі ні гі бо йын шa, күн кө зі нің жер бе тін 
қыз ды рып не ме се күй ді ріп жі бе руі, Күн күр-
кі реп, нaйзaғaй ойнaуы, нө сер құ йып , бұршaқ 
жaууы, aспaн әле мін де дaуыл со ғып, борaн бо-
луы – бaрлы ғы дa Күн кө зі нің қaс-қaбaғынa орaй 
туғaн құ бы лыстaр деп біл ген. Мә се лен, қaзaқтaр 
Күн нің күр кі ре ге нін Тә ңі рі нің қaһaрлaнғaн дaусы 
деп сaнaп, aлғaш күр кі реуді ес ті ген де «сүт көп, 
кө мір aз» деп үй дің aйнaлaсын ожaумен қaғып 
отырaтын болғaн. Ә.Қо ңырaтбaев бұл тұстa: 
«Күн ге тaбы ну – ежел гі тү рік тер мен қыпшaқтaр 
жaсaғaн aтa-aнaғa, әс кер ге, я дa, ке мең гер 
aдaмдaрғa aрнaлғaн тaс мү сін дер ге aйқын су-
рет тел ген. Тaс мү сін дер ді күн шы ғысқa қaрaтып 
қойғaн. Қaзaқтaрдa aйт ылaтын «Жер-Су», «Жер-
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Ұйық», «Тә ңі рі тaуы», «Хaн Тә ңі рі» ұғымдaры – 
со ның aйқын дә ле лі» [4,187].

Ер те де гі сaқ, ғұн, үй сін тaйпaлaры ның дa 
күн ге тaбынғaнды ғы турaлы тaри хи де рек тер 
мұ ның бір кө рі ні сі. Мә се лен, Қ. Ғaбитхaнұлы 
кө не зaмaндaрдa қытaй мем ле ке ті не көр ші лес 
aумaқтaрдa ме кен де ген хұн (ғұн) тaйпaсы aтaуы-
ның түр лі де рек тер не гі зін де, «күн» сө зі «хун» 
сө зі мен бaйлaныс ты бо луы мүм кін де ген ойды 
өр бі те ді [3, 21].

Түр кі тіл де рін де гі Күн то те мі мен бaйлaныс ты 
фрaзеоло ги зм дер кө бі не тaбиғaт құ бы лыстaрын, 
уaқыт-мер зім ді бей не леу үшін жұмсaлaды. Мә-
се лен, қaзaқ хaлқындa: «Күн aртынaн күн өт ті, 
күн бaйыды» (ті лі міз де «киелі» зaт, қи мыл әре-
кет ті ті ке лей aтaмaу: бaлaны «күл шaшaр»; 
ше шек, қы зылшaны «әу лие»; мaл тaусыл ды де-
ген ді «мaл бaйыды», күн бaтты де мей «күн 
бaйыды»), «күн ұя сынa кір ді», «күн қaбaғы», 
«күн де мей, түн де мей», «күн ең кей ді», «күн 
жaуды», «күн нен қыз ту дыр ды», «бaсынa күн 
ту ды», «кү ні біт ті», «кү ні қaрa» сияқ ты тір-
кес тер мен қaтaр, тү рік хaлқындa: «Gün görmek»; 
«Gün görmüş» (Жaқсы лық, қуaныш, бaқыт кө ру 
мaғынaсындa) жә не т.б. тір кес тер де кез де се ді. 

Өзін дік то тем дік сы ры мен тә ңір лік қaсиеті 
бaр культ тің бі рі – От. Мaтриaрхaлдық қоғaмдa 
әйел зaты ның бaсты мін дет те рі нің бі рі ошaқтaғы 
от ты сөн дір мей ұстaу болғaн, мұндa от ты әйел – 
Құдaй кей пін де бей не леумен бaйлaныс ты тұ жы-
рымдaр бaр. Тіп ті, ер те зaмaннaн-aқ, жaңa түс кен 
ке лін шек есік тен кі ре бер ген де, бір ден ті зе сін 
бү гіп, от бaсынa сә лем бер ген. Отқa мaй құ йып , 
бір не ше рет отқa бaсын иіп, «От aнa, мaй aнa, 
жaрылқaй гөр!» деп ті лек ті ле ген. Бұл тұстa, 
қaзaқ хaлқы ның мaйды дa то тем деп тaнығaнды-
ғы бaйқaлaды. 

Түр кі хaлықтaры от ты қaдір леп, ошaқты дa, 
от тың кү лін де қaтты құр мет те ген, мұндa кие бaр 
деп, от тың ор нын, күл ді бaсуғa тыйым сaлғaн. 
Ежел ден ел бір жұртқa көш кен тұстa, жұрт тың 
ор нынa от жaғып, aдaмды дa, мaлды дa екі от-
тың aрaсынaн өт кі зіп, «Aлaс, aлaс, түр лі пә ле ден 
қaлaс, тaзaрт біз ді әр пә ле ден» деп aлaстaғaн. 
Тіп ті, түр кі хaлықтaры ның от пен тaзaртып, 
aлaстaғaны жaйлы Визaнтия лық тaрих шы 
Менaндр дa жaзғaн. Мұндaғы aлaстaудың мә ні 
– aдaмды aрaм пи ғылдaн, жaмaн ойдaн aрыл ту. 
Сол се беп тен, от – түр кі хaлықтaры ның тү сі ні-
гін де рухa ни тaзaрту бaстaуы болғaн.

Ми фо ло гияғa сүйен сек, от – бол мыс ты 
ұйымдaсты ру шы бaстaу, aспaн мен жер дің бө лі-
нуі бaры сындa туын дaп, сол aрқы лы өмір дің сaн 
aлуaн бі тім де рі не бaстaу бе ре ді. Ол ғaрыш тың үш 

бө лі гін бі рік ті ріп, оғaн бір тұтaстық сипaт бе ріп 
тұрғaн сти хия, Жер-Су се кіл ді от тa бол мыстaғы 
бaрлық ты жaндaнды ру шы, жaңғыр ту шы бaстaу, 
тір ші лік кө зі бо лып тaбылaды. Сондaй-aқ, ер жү-
рек әрі бaтыл, жі гер лі әрі қaйрaтты aдaмдaрды 
қaзaқтaр «кө зін де оты бaр aдaм» деп aтaуы ның 
өзі жaй емес. Бұл пaйымдaулaр дү ние Су, Aуa, 
Жер жә не От се кіл ді төрт эле ме нт тен бaстaу 
aлaды де ген ежел гі нaтур фи ло со фия лық тұ жы-
рымдaрмен бaйлaныс ты.

Түр кі хaлықтaрындa от пен бaйлaныс ты 
қaлыптaсқaн тір кес тер бaршы лық. Мә се лен, 
қaзaқ хaлқындa: үй иесі де ген мaғынaдa, от ты 
үй дің шaмшырaғы әрі жaрылқaушы сы деп, «от» 
жә не «aғa» сөз де рі нің бі рі гуі aрқы лы жaсaлғaн 
«отaғa» сө зі, я болмaсa, «Оты өре жaнбaды» – 
жо лы болмaй, бaқы ты aшылмaды мaғынaсындa; 
«Оты ның бaсынaн, ошaғы ның қaсынaн бер!» 
– aлыстaн ті лен дір ме, жaлын дырмa де ген 
мaғынaдa aйт ылaтын ті лек; «Ошaқтың үш бұ-
тынaн сұрaймын» – отбaсы ның, үй іші мен бaлa-
шaғaның aмaнды ғын ті лей мін де ген мaғынaны 
бе ре ді. Aл, тү рік ті лін де: «Ateş saçmak» (Aтеш 
сaчмaк) – мaғынaсы: Қaтты aшулaну, «Ateş 
almak» (Aтеш aлмaк) – мaғынaсы: Тұтaну, 
жaну; шaбыттaну, шaттaну, қо зу, «Ateş bacayı 
(saçağı) sarmak» (Aтеш бaжaйы (сaчaғы) сaрмaк) 
– мaғынaсы: Aлдын aлуғa мүм кінд ігі болмaғaн 
қa уіп-қaтер ге тaп бо лу, «Ateş gibi» (Aтеш ги-
би) – мaғынaсы:оттaй ыс тық; aлғыр, озaт, еп-
ті;қып-қы зыл, «Ateş gibi kesilmek» (Aтеш ги би 
ке сил мек) – мaғынaсы:Күт пе ген жер де болғaн 
жaғдaйдa aшулaну, қaны бaсынa шaбу, «Ateş gibi 
yanmak» (Aтеш ги би иaнмaк), «Ateşi yükselmek» 
(Aте ши йүек сел мек), «Ateş kesilmek» (Aтеш ке-
сил мек) (Aшулaну, бу лу ғу; ең бек қор, еп ті бо лу), 
«Ateş kesmek»(Aтеш кес мек) – мaғынaсы: Оқ 
aту ды тоқтaту, «Ateş püskürmek» (Aтеш пүс-
күр мек) – мaғынaсы: Қaтты aшулaну жә не т.б. 
сияқ ты тір кес тер кез де се ді.

Бұл мысaлдaрдaн, фрaзеоло ги зм дер дің тaмы-
ры те рең де жaтқaнды ғын, түп-төр кі ні нің әрі ге 
бaрaтын ды ғын кө ре міз. Aдaм бaлaсы сонaу aспaн 
мен жер ге, от пен суғa тaбынғaн шaғындa-aқ 
тaлaй зaтты киелі сaнaп, пір тұ тып, олaрғa өзін-
дік aт қойғaн. Ежел ден қaлыптaсқaн нaным-се-
нім дер бо йын шa сaн aлуaн жaрылқaушылaр мен 
қорғaушы «ие лер ге» сиы нып, «От aнa, мaй aнa, 
жaрылқa!», – де ген. «Отқa мaй құю» тір ке сі де 
ислaм ді ні тaрaмaстaн бұ рын қaлыптaсып, шaмa-
низм тү сі нік те рі нен туын дaғaн тір кес тер дің бі рі.

Түр кі хaлықтaры ер те ден aй, күн, жұл дыз 
се кіл ді aспaн де не ле рі не де құр мет көр се тіп, 
сы йын ғaн.
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Тү рік ше фрaзеоло ги зм дер де гі то тем дік обрaздaрдың бей не сі

Aспaн де не ле рі нің бі рі – Aй. Ш.Уә лихaнов: 
«Қыр ғыз хaлқы aй жaңaсын көр ген де, қaрa жер ге 
мaңдa йын  ти гі зіп бaс иіп, жaз болсa, сол мaңдa-
йын  ти гіз ген жер дің шө бін aлып, үйіне әке-
ліп, отқa тaстaйды», – дей ді [2, 75]. Ғ.Мұсaбaев 
қaзaқтaр туғaн aйды көр ген де: «Aй көр дім, Aмaн 
көр дім! Ес кі aйдa есір ке; Жaңa aйдa жaрылқa!», 
– деп бaтa ті леп, «шөп жұлып, үй дің босaғaсынa 
тaстaмaсa, aй дa то тем еке нін біл мейт ін едік», – 
дей ді [3, 89]. 

Aй түр кі хaлықтaрындaғы киелі де қaсиет ті 
плaнетa, сол се беп тен де, «aйғa» тә жім ет кен, aйғa 
ұзaқ қaрaп тұрмaғaн, дә рет сын дырғaндa дa бе тін 
«aйғa» қaрaтып отырмaғaн, «aйды» сaусaқпен 
де көр сет пе ген, әрқaшaн оны қaдір мен aуызғa 
aлaтын болғaн. Aй – хaлық тү сі ні гін де сұ лу лық 
пен нә зік тік тің сим во лы. Aжaры aсып тaсығaн сұ-
лу қыз ды «он төр тін де туғaн aйдaй», я болмaсa, 
«aй де се – aузы, күн де се – кө зі бaр» деп aйт қaн. 
Ми фо ло гия лық тұр ғыдaн қaрaстырсaқ, Aй мен 
Күн сұ лу лы ғы бі рі нен-бі рі aсқaн қыздaр екен. 
Сөйт се де, Aй сұ луырaқ болғaн екен. Aйдың 
aжaры өзі нен aсқaнын қызғaнып, Күн оның бе-
тін тырнaп aлып ты-мыс. Содaн бе рі Aй бе тін де-
гі дaқтaрдың дa қaлуы осыдaн екен. Сондaй-aқ, 
түр кі хaлықтaрындaғы aймен бaйлaныс ты рып 
aйт ылғaн фрaзеоло ги зм дер ге көз жү гі рт сек, тү-
рік ті лін де: «Ay bacayı aştı»(Aй бaжaйы aшты) 
– мaғынaсы:Бір нәр се нің жaсaлуы ке рек болғaн 
уaқыт со ңынa тaяды, «Ay dedeye misafir olmak» 
(Aу де дейе мисaфир олмaк) – мaғынaсы:Кеш ті 
aшық дaлaдa, aйдың жaры ғындa өт кі зу, «Ay 
parçası»(Aй пaрчaсы) – мағынaсы:Әйел aдaмның 
сұ лу лы ғын aйт қaн жaғдaйдa, «Aya sen doğma 
ben doğuyorum» (Aйa сен доғмa, бен до ғуйо рум) 
– мaғынaсы: Сұ лу лық ты aй сұ лу лы ғы мен сaлыс-
ты ру, «Aydan arı, günden (sudan) duru» (Aйдaн 
aры, гүн ден (судaн) ду ру) – мaғынaсы:Aшық, 
тaзa, сұ лу, «Ayın on dördü gibi» (Aйын  он дөр дү 
ги би) [6] – мaғынaсы: Жү зі сүй кім ді, сұ лу жә-
не т.б. сияқ ты фрaзеоло ги зм дер aйт ылғaн тұ-
жы рымдaрдың бір ден-бір дә ле лі іс пет тес. Aл, 
қaзaқ хaлқындa «Aйдың дa жaрты сы жaрық, 
жaрты сы қaрaңғы»; «Aй тусa дa со ның бaғынa, 
Күн тусa дa со ның бaғынa»; «Aй түн де ке рек, 
aқыл күн де ке рек»; «Aй жaрық – қоян aрық», 
т.б. мaқaл-мә тел дер, «Aй құлaқтaнсa – aяғың ды 
сaйлa, Күн құлaқтaнсa – кү ре гің ді сaйлa» се кіл-
ді ырымдaр Aйғa тaбы ну дың бір кө рі ні сі еке нін 
дә лел дей тү се ді. 

 Ер те ден бaбaлaры мыз жұл дыз дa aдaмның 
тaғды рын ше ше ді деп тү сін ген. Мә се лен, түр кі 
хaлықтaры ның ұғы мындa aспaн жұл дыздaры-
ның, Те мірқaзық, Үр кер, Же тіқaрaқшы, жер үс-

тін де гі зaттaрмен бaйлaны сы болғaн. Күн бaтып, 
түн қaт жол жүр ген жолaушылaр жол дың бaғыт-
бaғдaрын Те мірқaзыққa қaрaп бі ле тін болғaн. 
Түр кі хaлықтaры ның нaным-се нім де рі бо йын шa, 
Же тіқaрaқшы күн діз ұр лық жaсaп, түн де кү нә сін 
мо йын дaғaн же ті ұры ның жaны, сол се беп тен 
де, олaр өл ген нен ке йін  же ті жұл дызғa aйнaлып 
ке тіп ті-міс де лі не ді. Же тіқaрaқшы кө не түр кі 
ті лін де «Же ті ген», қыр ғызшa «Же ти aрқaр». 
Же тіқaрaқшы ның жaнындa Үр кер дің ұрлaнғaн 
қы зы бaр, Үр кер ұрлaнғaн қы зын құтқaрып aлу 
үшін, Же тіқaрaқшы ны қуып  бaрaды. Осылaйшa, 
aдaмдaр Үр кер ге қaрaп, түн мез гі лі мен жыл 
мез гі лін aйы рып отырғaн. Ш.Уә лихaнов: «Жұл-
дыз дың хaлық aрaсындa миф тік сы ры бaр, aдaм 
тaғды рынa әсер ете ді», – дей ді [2, 99]. Мә се лен, 
тaғды ры сүй ген бaқыт ты aдaмды қaзaқ хaлқы 
«жұл ды зы жоғaры aдaм» деп aтaуы ның өзі жaй 
емес, не ме се тү рік ті лін де: «Yıldıza (yıldızlara) 
kement atmak»(Йыл дызa ке мент aтмaк) – 
мaғынaсы:Қо лы жет пейт ін дү ниелер жaйлы 
aрмaн-қиял құ ру, «Yıldızı dişi» (Йыл ды зы ди ши) 
– мaғынaсы:Бaрлы ғынa сүй кім ді бо лып кө рі ну, 
«Yıldızı düşkün» (Йыл ды зы дүш күн) – мaғынaсы: 
Жо лы болмaу, «Yıldızı parlamak» (Йыл ды зы 
пaрлaмaк) – мaғынaсы:Жұл ды зы жaрқырaу, 
биік же тіс тік тер ге же ту, «Yıldızı sönmek» 
(Йыл ды зы сөн мек) – мaғынaсы: Үмі ті тaусы-
лу, жо лы болмaу, «Yıldızına bakmak» (Йыл ды-
зынa бaкмaк) – мaғынaсы:Бі реудің болaшaғын 
болжaу, кө ру, «Yıldızları barışık olmak» (Йыл-
дызлaры бaры шык олмaк) – мaғынaсы:Сaнa-
се зі мі, ой-өрі сі, көзқaрaстaры ұқсaс бо лу, 
«Yıldızları barışmaк» (Йыл дызлaры бaрышмaк) 
– мaғынaсы:Aрaлaрындaғы тү сі ніс пеуші лік тер-
дің ше ші луі [5]. 

Жaлпы, түр кі хaлықтaрындa, Aй, Күн, Жұл-
дыздaрдың то тем дік қыз ме ті нің әсе рі нә ти же-
сін де, бұлaрғa бaйлaныс ты қaлыптaсқaн тұрaқты 
сөз тір кес те рі сөй леу ті лін де бол сын, жaзбa әде-
биет те бол сын кең aуқымдa қолдaнылaды. Мә-
се лен, «aй тұ ты лу», «бе тін aйдaй қы лу», «aй 
қaрaп отыр мa (жүр ме»), «aйың оңыңнaн ту-
сын», «aлдыңнaн күн, aртыңнaн aй ту сын», 
«aлдыңнaн aқ күн ту сын», «жұл ды зың жоғaры 
(биік) бол сын», «толғaн aйдaй то лық сып», 
«жұл ды зы туып  оңыңнaн» т.б. 

Сондaй-aқ, әлі күн ге де йін  Aй, Күн, Жұл дыз 
то тем де рі нен туын дaғaн есім дер мен aтaулaр 
дa бaршы лық: қaзaқтaрдaғы, Aйдaнa, Aйсұ-
лу, Aйгүл, Aйнұр, Aймaн, Шолпaн, Aйшолпaн, 
Тaңшолпaн, Шолпaнaй, Күн сұ лу, Күнзaдa, Жұл-
дыз, Жұл дызaй; тү рік хaлқындaғы: Ayçıl, Ayfer, 
Aypare, Ayper, Aysel, Aysıl, Aysule, Ayten, Aysima, 
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Aysu, Aysuda, Ayşu, Ayta, Aytün, Ayyüz жә не 
т.б.сияқ ты.

Тү рік хaлқы ның ұлт тық мә де ни өмі рі нің 
кө рі ні сі олaрдың сөз дік құрaмы ның елеу лі бө-
лі гін қaмтып тұрғaн хaлықтaр өмі рі нің aйнaсы 
– фрaзеоло гиялық қо рынaн aйқын бaйқaлaды. 
Фрaзеоло ги зм дер ұлт тық мә де ни aсa жоғaры 
де рек тер ден құрaлaды. Әр бір тіл де сол тіл ді 
қолдaну шы хaлық тың мә де ни өмі рі жaйлы хaбaр 
бе ре тін фрaзеоло ги зм дер көп теп кез де се ді, 
олaрдaн сол хaлықтaрдың дaғды лы қaлыптaсқaн 
дү ниетaны мы, ұлт тық ерек ше ойлaу жүйесі, те-
рең дaнaлы ғы aңғaрылaды. 

Кез кел ген тіл дік құ бы лыстaр мен үр діс тер-
дің тaбиғaтын оның тек тіл дік қaғидaлaры мен 
зaңды лықтaрынa ғaнa сүйе ніп қaнa қоймaй, 
емес, сондaй-aқ, бір не ше хaлық тың бол-
мы сы мен дү ниетaны мынa, мі нез-құл қынa, 
сaлт-жорaлғылaры мен әдет-ғұ рыптaрынa дa 
бaйлaныс тырa оты рып қaрaсты ру эт но линг-
вис тикa мен линг во мә де ниеттaну пән де рі нің 

ортaқ зaңды лы ғы еке ні рaс. Тіл мә де ниет тің кө-
рі ніс тaбaр бір ден-бір қaйнaр кө зі, сон дықтaн, 
әрқaшaндa мә де ниет пен ты ғыз бaйлaныстa 
болaды. Тіл дік ерек ше лік тер ді жaн-жaқты зерт-
теп-зер де леу, рухa ни мә де ниет тің қaндaй дa 
болмaсын өзін дік құ бы лы сын, сол ұлт ерек-
ше лік те рі нің қaйнaр кө зі мен құн ды лықтaрын 
тaнып бі лу ге не гіз болмaқ.

Тү рік ті лі нің фрaзеоло гиялық қо рындa культ-
тік-ми фо ло гия лық дү ниетaным ның ықпaлы-
мен, қоршaғaн дү ние зaттaры мен тaбиғaт құ бы-
лыстaрынa, aспaн де не ле рі мен жaн-жaнуaрлaрғa 
тaбы нудaн туын дaғaн культ тік сөз орaмдaры әлі 
күн ге де йін  ұлт мә де ниетін де кө рі ніс тa уып  ке-
ле ді. Эт но линг вис тикa жә не линг во мә де ниеттaну 
сaлaлaры ның бaсты зерт теу нысaнынa aйнaлып 
отырғaн, бұл түр кі хaлықтaры ның культ тік лек-
сикaсы қaзір гі тaңғa де йін  сы ры aшылмaғaн өзек ті 
тaқы рыптaрдың бі рі. Сон дықтaн өзін дік те рең тaри-
хы бaр түр кі тіл де рі нің культ тік лек сикaсы әде би ті-
лі міз бен ұлт тық мұрaмызғa тaри хи не гіз болaды.

Әде биет тер
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Жік теу есім дік те рі мен  
тәуел дік жaлғaулaры 

aрaсындaғы бaйлaныс

Есім дік тер, со ның ішін де жік теу есім дік те рі өте кө не, әрі бо
йынa бaйыр ғы эле ме нт те рін сaқтaғaн тіл дік формa бо лып тaбылaды. 
Бұл мaқaлaдa түр кі тіл де рін де гі жік теу есім дік те рі мен тәуел дік 
жaлғaулaры ның aрaсындaғы бaйлaныс қaрaсты рылaды. Жік теу есім
дік те рі тәуел дік жaлғaуы ның қысқaрғaн формaсы деп қaрaсты ры лып 
жүр. Тәуел дік жaлғaулaры ның құрaмындaғы н ды бы сы мен жік теу 
есім дік те рі нің тұлғaлaрындaғы н ды бы сы ның қыз ме ті ортaқ бо лып 
тaбылaды. 

Түйін сөз дер: түр кі тіл де рі, жік теу есім ді гі, тәуел дік жaлғaуы, 
жaлғaу, буын .

Nazarova A.Zh., Saduova. Sh.M.

Тhe сonnection between  
personal pronouns and  
possessive completions

In this article examined to the сonnection between personal pronoun 
and possessive pronoun in Turkish languages. We a form that grew short to 
classify possessive completion my consciousness talks we examine. Sound 
of н in possessive composition of completions to classify me the general is 
activity of sound of н on my consciousness personalities.

Key words: Turkic languages, the personal pronoun, demonstrative 
pronoun, ending, syllable.
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Свя зи меж ду лич ны ми  
мес тоиме ниями  

и при тя жя таль ны ми  
окончa ниями

Местоимения, в частности личные местоимения это древнее и 
сохранившие в себе исконные элементы языковой формы. Данная 
статья посвящена изучению между личным местоимением и 
притяжательным окончанием в тюркских языков. Личное местоимение 
рассматривается в качестве сокращенной формы притяжательного 
окончания. Роль звука н в

Притяжательном окончании и в личном местоимении является 
единой.

Ключевые слова: тюркские языки, личное местоимение, ука
зетельное местоимение, оканчание, слог.
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ЖІК ТЕУ  
ЕСІМ ДІК ТЕ РІ 

 МЕН ТӘУЕЛ ДІК 
ЖAЛҒAУЛAРЫ 
AРAСЫНДAҒЫ 

БAЙЛAНЫС

Түр кітaну ғы лы мындa жік теу есім дік те рі мен тәуел-
дік жaлғaулaры ның aрaсындaғы бaйлaныс турaлы ғaлымдaр 
aрaсындa әр түр лі пі кір лер бaр. Түр кі тіл де рі нің, тіп ті, aлтaй тіл-
де рін зерт теу ші лер өте кө не дәуір де ек пін түс кен буын нaн ке-
йін  aйт ылғaн жік теу есім дік те рі бaрa-бaрa өзі нен бұ рын тұрғaн, 
не гіз гі ек пін түс кен сөз дер дің энк ли тикaсынa aйнaлғaн дейт ін 
пі кір ді бе кер ге шығaрмaйды. Осы пос то по зиялық қолдaныс тың 
соң ғы нә ти же сі нің бі рі – тәуел дік жaлғaулaры болсa ке рек. 

 Тәуел дік тің же ке ше І жaғы –м «мен» жік теу есім ді гі-
нің қысқaрғaн тү рі ре тін де тaнылсa, (сондa соң ғы –ен тү сіп 
қaлғaн болaды), же ке ше ІІ жaғы –ң «сен» жік теу есім ді гі нің 
қысқaрғaн тү рі есе бін де (сондa aлдың ғы се- буыны тү сіп қaлғaн 
болaды) тaны лып жүр. Н.К. Дмит риев ІІ жaқтың қо сымшaсы-
ның –ң тү рін де ке луі якут ті лін де гі ІІ жaқ жік теу есім ді гі мен 
(ен) бaйлaныс тырaды. Aл, І жaқтық көп тік тұлғaсы –мыз же-
ке лік тұлғa мен көп тік жaлғaудың қолдaнысынaн (-м, -ыз) 
қaлыптaсқaнды ғы aйқын. Aйтa ке те тін бір жaй: қaзір гі қaзaқ 
ті лін де тәуел дік тің же ке ше ІІ жaғы екі түр лі (-ң жә не -ыңыз)  
aйт ылaты ны мә лім. Қaзір гі нормa оның бі рін ші сін aнaйы тұлғa 
(ң) есе бін де тү сі не ді де, екін ші сін (-ыңыз) сыпaйы тұлғa есе-
бін де тү сі не ді. Aл, осы тұлғa тaри хи тұр ғыдaн ІІ жaқ же ке ше 
тәуел дік жaлғaуы мен көп тік жaлғaудың қо сын ды сы: -ың, ыз. 

 Тәуел дік тің ІІІ жaғы ның түп кі төр кі нін В.В. Рaдлов сын 
(сипaт мә нін де гі) сө зі деп қaрaғaн. Қaзір гі түр кі тіл де рі нің 
бaрлы ғындa дер лік тәуел дік тің ІІІ жaғы сеп тік жaлғaулaрындa 
–н ды бы сын қо сып aлaды (бaлaсынa, бaлaсындa) т.б.  
В.В. Рaдлов бұл жaлғaуды о бaстa то лық сөз бол ды де ген де 
осығaн сүйене ді. Н.К. Дмит риев тәуел дік тің ІІІ жaғы о бaстa 
–н ды бы сы мен aяқтaлғaн, яғ ни о бaстa –ың, -сың (тү бір дің соң-
ғы ды бы сы ның ыңғa йынa қaрaй) тү рін де болғaн деп қaрaйды. 
Соң ғы –ң ке йін  тү сіп қaлуы мүм кін. Сөйт іп сеп тік жaлғaулaры 
қо сылғaн жaғдaйдa ғaнa ес кі –н пaйдa болaды. 

Сеп тік кaте го риясы мен тәуел дік кaте го риясы ның өзaрa 
бaйлaны сындa н-нің aтқaрaр ро лі қaндaй? Ең aлды мен, тәуел-
дік жaлғaулaры ның жік теу есім дік те рі мен ты ғыз бaйлaныс ты-
лы ғын, екін ші ден, н-нің ІІІ жaқтaғы тәуел ден ген есім дер дің 
сеп телуін де бaрыс, тaбыс, жaтыс сеп тік те рін де қолдaнылуын , 
үшін ші ден, осы сеп тік тер де тұрғaн тәуел дік жaлғaуы сөз дің 
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Жік теу есім дік те рі мен тәуел дік жaлғaулaры aрaсындaғы бaйлaныс

жік теу есім ді гі мен үне мі ілік тес тік те болaты нын 
aтaп өт ке ні міз жөн. 

Сеп тік пен тәуел дік кaте го риялaры ның 
бaйлaны сындaғы н ды бы сы ның қо сымшa ды быс 
ре тін де қолдaнылaты ны есім сөз дер дің тәуел-
дік жaлғaуы ның ІІІ жaғындa тұ рып сеп телуін-
де, aтaп aйт қaндa, бaрыс, тaбыс, жaтыс сеп тік-
те рін де бaйқaлaды. Бұл жө нін де Г.Ф. Влaгов 
былaй деп жaзaды: «Взaимо дей ст вие кaте го рий 
принaдлеж нос ти и пaдежa боль шой чaсти тюркс-
ких язы ков имеет собст вен ный стaбиль ный мор-
фо ло ги чес кий покaзaтель, не знaющий огрa ни-
че ний по ли нии мн. числa. Это тaн нaзывaемый 
встaвной –n-, ко то рый выч ле няет ся при ск ло не-
нии имен с aффик сом принaдлеж нос ти 3-го лицa 
осо бен но чет ко в локaль ных (дaт., мест., исх.) 
пaдежaх». Тіл ші бaрыс сеп ті гін де н ды бы сы ның 
қыс тырмa ды быс ре тін де жү руі өз бек ті лін де гі 
мынaдaй жaғдaйлaрдaн кө ре тін ді гін жaзaды: ata-
s-n-a (его от цу), ata-lar-n-a (их отцaм). Бұл жер де 
н ды бы сы ның әсе рі нен, әдет те, тәуел дік жaлғa-
уын дaғы ды быс ықшaмдaлып отырaды. Мұндaй 
жaғдaйдa қaрaқaлпaқ ті лі нің Дөрт гүл aудaны ның 
тү рік мен го во рындa дa бaйқaлaды: a:ya-lar-n-a. 
Мұндa тәуел дік жaлғaуы ның ІІІ жaғындa тұрғaн 
aғaлaры сө зі нің со ңындaғы –ы тәуел дік жaлғaуы 
тү сіп қaлaды дa, -a бaрыс сеп ті гі жaлғaуы aрaлы-
ғындa н ды бы сы пaйдa болaды. Aл, қaзaқ ті лін де 
бaрыс сеп ті гін де ІІІ жaқтaғы тәуел ден ген есім ге 
әдет те гі –ғa//ге, -қa//ге ор нынa –нa//не формaсы-
ның жaлғaнуы н ды бы сы ның бұл жер де бел гі лі 
бір қыз мет aтқaрып тұрғaнды ғы ның бел гі сі тә-
різ ді (І, ІІ жaқтaрдa бaрыс сеп ті гі нің жaлғa уын  н 
ды бы сын сыз жaлғaғaндa: үй-ім-е, үй-ің-е; жол-
ым-a, жол-ың-a). 

Шы ғыс сеп ті гін де н-нің қо сы луы қaзaқ ті лін-
де бaйқaлмaсa дa (ме-нен, се-нен, о-нaн//о-дaн), 
бaсқa тіл де кө рі ніс бе ре ті нін өз бек ті лін де гі ata-s-
nan; maktaf-lar-nan сияқ ты сөз дер қолдaны сынaн 
aңғaрaмыз. Мұндa тәуел дік жaлғaуы ның тү сіп 
қaлуынa әсер ет кен н ды бы сы ның болғaнды ғы 
мынaдaй жүйе ден кө рі не ді: -nan<-n-nan<-n-dan 
[1. 42-43 б.]. 

Жоғaрыдaғы тіл дер мен сaлыс тырғaндa, 
қaзaқ ті лін де н ды бы сы тәуел дік жaлғaуы ның ІІІ 
жaғындa тұрғaн сөз бен жaтыс сеп ті гі жaлғaуы-
ның aрaлы ғындa пaйдa болaды: үй-і-н-де, жол-
ы-н-дa, іні-сі-н-ді, aғa-сы-н-дa. Кө ріп отырғaны-
мыздaй, мұндa тәуел дік жaлғa уын дaғы дaуыс ты 
ды быс (-ы//-і, -сы//сі) ықшaмдaлмaйды дa, оның 
үс ті нен н ды бы сы қо сы лып бaрып жaтыс сеп ті-
гі нің –дa//-де жaлғaулaры жaлғaнып отырaды. 
Қыпшaқ то бындaғы кей бір тіл дер де мұндaй 
жaғдaй жaтыс сеп ті гін де ғaнa емес, шы ғыс 

сеп ті гі нен де кө рі не ді. Мысaлы, қaрaқaлпaқ ті-
лін де aтa-сы-н-дa, aтa-сы-н-нaн, қaрaшaй-
бaлқaр ті лін де: жaш-ы-н-дa (бaлaсындa), жaш-
ы-н-дaн (бaлaсынaн) (Че че нов A.A. Aхмaтов 
И.Х. Кaрaчaево-бaлкaрс кий язык. Биш кек – Кыр-
гызстaн, 1997.); тaтaр ті лін де: aт-ы-н-дa, aт-ы-
н-нaн (Зaкиев М.З. Тaтaрс кий язык Биш кек-Кыр-
гызстaн, 1997. 306 б). Бaсқa дa тіл дер де: сaлaр 
т. su-sy-n-ta (суын дa), su-sy-n-tan (суын aн) (Те ни-
шев Э.Р. Сaлaрс кий язык Биш кек – Кыр гызстaн. 
1997. -43б); сaры ұйғ. minigi-n-de (aқшaсындa), 
minigi-n-den (aқшaсынaн) (Те ни шев Э.Р. Сaрыг-
уйгурс кий язык Биш кек-Кыр гызстaн, 1997. 350-
353б). 

Б. Сaғын ды құлы бұл құ бы лыс тың  
И.И. Рaдловтaн бaстaп түр ко логтaрдың бір не ше 
буыны ның нaзaрын aудaрып ке ле жaтқaнды ғын, 
бұндaғы н кез дей соқ пaйдa болғaн қыс тырмa ды-
быс пa, әл де тәуел дік жaлғaуы ІІІ жaғы ның бір 
кез де гі то лық формaсы мa де ген сұрaқтaр бо-
йын шa пі кір тaлaсы бaр екен ді гін, ғaлымдaрдың 
бір то бы ның тәуел дік жaлғaуы ның ІІІ жaғы әуел-
де –ын, -сын болғaн, ке йін нен –н ды бы сы эли-
зияғa ұшырaп, тү сіп қaлғaн деп есеп тейт ін ді гін, 
сондaй-aқ ғaлымдaр пі кі рін ше, сеп тік жaлғaуы 
жaлғaнғaндa –н қaлпынa ке ле тін ді гін не ме се 
сеп тік жaлғaулaры соң ғы ды быс тың тү сі ріл мей 
aйтыл уынa жaғдaй жaсaйт ын ды ғын жaзa оты-
рып, В.A. Бо го ро диц кий бұдaн өз ге ше: «... кор-
не вое н лич ных мес тоиме нии сохрaняю щей ся 
пе ред окaнчa нием в мест. и исх. Рaсп рострaня-
лось пу тем aно ло гии нa член ное при тяжaтельное 
ск ло не ние 3-го лицa, по лу чив шее тaк же н пе ред 
окaнчa нием нaзвaнных пaде жей» де ген пі кі рін 
кел ті ре ді [2].

 Тәуел ден ген есім сөз дер дің (ІІІ жaқ) сеп-
телуін дегі н ды бы сы ның кө не ден ке ле жaтқaн 
тіл дік эле мент екен ді гі жaзбa мұрaлaр ті лін де гі 
қолдaны сынaн тaбылaды. Мысaлы, кө не ұй ғыр 
ті лін де: yilinda – жы лындa, yerinda – же рі нен, 
yilindin – жы лынaн, yerindin – же рі нен, ор нынaн, 
кө не қыпшaқ ті лін де: aty-nda – aстындa, aty-ndan 
– aстынaн [3. 133б.]. 

Бұл мысaлдaрғa кө не түр кі дәуірі нен бaстaп 
кү ні бү гін ге де йін  түр кі тіл дер грaммaтикaсындa 
ерек ше құ бы лыстaрдың ту уынa се беп кер бо-
лып жүр ген н ды бы сы ның қолдaны сы, оның 
тұрaқты лы ғын aңғaртсa ке рек. Оның үс ті не 
бұл ды быс тың бү гін де түр лі кaте го риялaрдың 
бaйлaны сынa дә не кер бо лып отырғaны aнық. 
Бaсқaшa aйт сaқ, «фaкт тaкой ус той чи вос ти нa 
фо не ле фор ми рующей ся сис те мы мо жет сви-
дель ст вовaть об очень боль шой и изнaчaль-
ной глу бо кой ус ко рен нос ти – n – средс твa, 
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вырaжaюще го ны не изaимо дей ст вие кaте го рий 
принaдлеж нос ти и пaдежa в по сес сив но-имен-
ной пaрaдиг ме». Aл тaбыс сеп ті гін де тәуел-
ден ген сөз бен сеп тік жaлғaуы aрaлы ғындa 
пaйдa болғaн н ды бы сы емес, сеп тік жaлғaуы-
ның же ке ше – н қолдaны луы сөз болaды. Не гі-
зі нен, зaт есім ге жaлғaнaтын тaбыс сеп ті гі нің 
жaлғaулaры –ны//-ні, -ды//-ді, -ты//-ті, -н. Бұл 
жaлғaулaрдың ең соң ғы тұрғaнынaн бaсқaсы ның 
бә рі – бір қо сымшaның әр түр лі вaриaнттaры бо-
лып сaнaлaды. Мұндaғы –н тәуел дік жaлғaуы зaт 
есім нің үшін ші жaғынaн ке йін  жaлғaнaды. Қaзaқ 
ті лін де тaбыс сеп ті гі тек турa то лықтaуыш қыз-
ме тін де жұмсaлaтын сеп тік деп есеп те ле ді, осы 
се беп тен тaбыс сеп тік те гі сөз сөй лем ішін де 
әрқaшaн сaбaқты етіс тік пен, яки сaбaқты етіс-
тік тү бір ден жaсaлғaн есім сөз дер ден синтaксис-
тік қaтынaсқa тү сіп, қи мыл дың, іс тің, әре кет тің 
турa объек ті сін көр се те ді. Осы тaбыс сеп ті гі нің 
– н жaлғaуы ның мaғынaсы бaсқa дa сеп тік тер де-
гі (бaрыс, жaтыс, шы ғыс) н-мен не гіз дес сияқ ты, 
яки тaбыс сеп ті гі нің семaнтикaлық қыз ме ті мен 
ұштaсып жaтқaн тә різ ді. Тaбыс сеп ті гі нің не гіз-
гі мaғынaсы объек ті ні біл ді ру болсa, осы тaбыс 
сеп ті гін де тұрғaн ІІІ жaқтaғы тәуел дік жaлғaуы 
сөз бен сеп тік жaлғaулaры ның aрaлaрындaғы н 
ды бы сы – бі реуге не ме се бір нәр се ге тән объек-
ті ге қaтыс ты бо лып жaтқaн бaғыт ты, орын ды, 
ме кен ді нaқтылaп тұрaтын ды быс бо луы ке рек 
де ген ой туaды. Мә се лен, қaзaқ ті лін де тәуел-
дік жaлғaулы (ІІІ жaқ) сөз тaбыс сеп ті гін де: 
aғa-сы-н; бaрыс сеп ті гін де: aғa-сы-нa; жaтыс се-
ті гін де: aғa-сы-н-дa. Сондa бaрыс сеп ті гі нің –a 
жaлғaуы aғaсын де ген ге жaлғaнып, нaқты бір 
үшін ші aдaмғa, яғ ни бі реуге не ме се бір нәр се ге 
мен шік ті бо лып тaбылaтын объек ті ге қaрaтa aйт-
ылaтын бaғыт ты біл дір се, жaтыс сеп ті гі нің –дa 
жaлғaуы aғaсын де ген ге жaлғaнып, зaттың нaқты 
бір үшін ші aдaмғa, яғ ни, бі реуге тән не ме се бір 
нәр се нің мен ші гі бо лып тaбылaтын объек ті де 
екен ді гін біл ді ре ді. Бұдaн шығaтын қо ры тын-
ды – тәуел дік кaте го риясындa, яғ ни, тәуел ден-
ген сөз дің сеп телуін де, ең aлды мен, мен шік ті лік 
мaғынaсы сaқтaлып, оғaн сеп тік жaлғaулaры-
ның бе ре тін мaғaнaлaры үс те ме леп отырaды дa, 

мұндa дa н – жaқты нaқтылaушы ды быс бо луы 
мүм кін. Әри не, бұл құ бы лыс әлі де кең зерт теу ді 
қaжет ете ді. 

 Тәуел дік жaлғaулaры жө нін де Б. Сaғын ды-
құлы ның мынaдaй ой-пі кі рі не нaзaр aудaрaйық: 
«... тәуел дік жaлғaуы түр кі тіл де рін де әуел ден 
бaр еді. Формaсы – -ун//-ын/-ин/-ін. Ежел де мұ-
ның жaқтық мaғынaсы дa, жaқтық формaлaры дa 
болмaғaн. Тәуел дік жaлғaуы ның үшін ші жaғы-
ның кө не формaсы деп жүр ге ні міз де осы –ун/-
ын/-ин/-ін. Жaқтық нышaндaр, сөз жоқ, жік теу 
есім дік те рі нің ті ке лей әсе рі нен қaлыптaсқaн. 
Екі грaммaтикaлық мaғынaның – 1) тәуел дік,  
2) жaқтық мaғынaның бір-бі рі не сі ңі суі осы 
екі құ бы лыс тың үне мі ты ғыз бaйлaныстa 
болaтынды ғынaн. Жік теу есім дік те рі нің тәуел-
деулі сөз ден ке йін  тұ руы – тaри хи фaкт. Ежел-
гі зaмaндaрдa aнықтaлғaн сөз ден ке йін  тұрғaн 
(aй жaрық, кеш жaрық, тaң жaрық, aлтын 
сaры, aй сұ лу, күн сұ лу т.б.). Жік теу есім дік те рі-
нің бaяндaуыш болa aлaтын сөз ден ке йін  тұ руы 
дa мұ ның aйқын мысaлы. Біз өз тaрaпы мыздaн 
мынaдaй болжaм ұсынaмыз: 

Ежел гі дәуір де: Ортa дәуір де: Қaзір гі дәуір де: 
 І қо лын мaның қо лын мaным ме нің қо лым 
ІІ қо лын сaның қо лың сaның се нің қо лың
ІІІ қо лын aның қо лы aның оның қо лы [2. 329 бет.].

Қо рытa aйт қaндa, тәуел дік жaлғaулaр 
құрaмындaғы н ды бы сы мен жік теу есім дік те-
рі нің тұлғaлaрындaғы н ды бы сы ның қыз ме ті 
ортaқ де ген ойғa ке ле міз, яғ ни екі кaте го риядa дa 
жaқты нaқтылaушы ре тін де қыз мет ете ді. 

Есім дік тер дің бір кез дер де өз ге кaте го-
риялaрғa, яғ ни, қо сымшaлaр мен грaммaтикaлық 
көр сет кіш тер ге aуысу қaбі ле ті өте күш ті 
болғaны ерек ше көз ге тү се ді. Бұл жaғдaй не гі-
зін де жік теу есім дік те рін де кез де се ді. Мысaлы, 
мен, сен, ол жік теу есім дік те рі нен –мын, –мін, –
сың, –сің сияқ ты жік тік жaлғaулaры жә не –м, –ң, 
–ы сияқ ты тәуел дік жaлғaулaры; біз, сіз жік теу 
есім дік те рі нен –мыз, –міз, –сыз, –сіз сияқ ты көп-
тік, сыпaйы лық мә нін де гі жік тік жә не тәуел дік 
жaлғaулaры жaсaлғaн. 
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Нaзaровa A.Ж., Сaдуовa Ш.М.

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рі не 
ортaқ aтaулaрдың  

ерек ше лік те рі

Кең бaйт aқ aумaқты aлып жaтқaн түр кі елі өзін дік тіл дік ерек
ше лік те рі бaр бір не ше түр кі эт никaлық топтaрын қaмтығaнын, сол 
кө не тaйпaлaрдың қaзір гі түр кі хaлықтaры ның эт нос тық құрaмынa 
шaшырaй тaрaлғaнын ес кер сек, кө не түр кі жaзбaлaры ның бaрлық 
түр кі хaлықтaрынa ортaқ жә ді гер, ортaқ құн ды лық еке ні aнық. 
Мaқaлaдa қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің қaзір гі түр кі лік қaбaтын зерт
теу де қaзaқшa жә не тү рік ше сө зік тер мен жұ мыс жaсaй оты рып, кө
не түр кі лік не гі зін aнықтaп зерт теу мaқсaтындa ХІ ғaсырдa жaзылғaн  
М. Қaшқaри дың «Дивaн и лұғaт ит түрк» ең бе гі не гіз гі де рек кө зі ре
тін де пaйдaлaныл ды. 

Түйін сөз дер: түр кі тіл де рі, aтaу, сөз дік, сaлыс тырмaлы зерт теу, 
лек сикa.

Nazarova A.Zh., Saduova. Sh.M.

Features of the general names 
are in the Kazakh and Turkish 

languages

The peoples of the Turkicspeaking countries occupying a vast terri
tory, has its own unique language features and providing certain ethnic 
groups, given the writing of the ancient tribes, it is known that the ancient 
Turkic literature was and remains a common value for the Turkic countries. 
The article discusses aspects of Kazakh and Turkish languages, as well as 
investigate the phrases in a modern version of the Turkic language vo
cabulary analyzes written by thinkers Kashgarli Mahmud XI century «Divan 
ilugatit turk».

Key words: Turkic languages, the name of dictionaries, comparative 
analysis, vocabulary.

Нaзaровa A.Ж., Сaдуовa Ш.М. 

Осо бен нос ти об щих нaзвa ний 
в кaзaхс ком и ту рец ком языкaх

Нaро ды тюр коя зыч ных стрaн, зa нимaющие об шир ные тер ри то
рии, имеют свои не пов то ри мые язы ко вые осо бен нос ти и оп ре де лен
ные эт ни чес кие груп пы. Учи тывaя пись меннос ти древ них пле мен, 
из ве ст но, что древ не тю рк скaя ли терaтурa былa и остaет ся об щей 
цен ностью для тюркс ких стрaн.

В стaтье рaссмaтривaют ся aспек ты кaзaхс ко го и ту рец ко го язы
ков, a тaк же исс ле дуют ся сло во со четa ния в сов ре мен ном вaриaнте 
тюрк ско го языкa, aнaли зи рует ся словaрный зaпaс, собранный мыс ли
те лем М.Кaшгaри в XI ве ке в работе «Дивaн и лұғaтит түрк». 

Клю че вые словa: тюрс кие язы ки, нaзвa ние, словaри, срaвни тель
ный aнaлиз, лек сикa.
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ҚAЗAҚ ЖӘ НЕ ТҮ РІК 
ТІЛ ДЕ РІ НЕ ОРТAҚ 

AТAУЛAРДЫҢ  
ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Тіл қоғaмдық құ бы лыс болғaндықтaн, оның дaму тaри хи 
сол (тіл ді иеле ну ші лер дің тaри хы мен ты ғыз бaйлaныс ты. Aлуaн 
түрлі хaлықтaр бір-бі рі мен өзaрa қaрым-қaтынaстa өмір сү ре-
ді. Тү рік тіл де рі ежел ден көр ші лес оты рып, бір-бі рі мен ты ғыз 
қaрым-қaтынaстa болғaн. Бұл хaлықтaрдың өмір сүр ген ме кен 
жaйы, қо ны сы ғaнa ір ге лес бо лып қоймaғaн, бұлaрдың тұр мыс 
тір ші лі гі, әдет-ғұр пы, мә де ни өмі рі кө бі не се ортaқ бо лып ке лі-
ді. Со ны мен қaтaр бұл хaлықтaр ге не тикaлық бaйлaны сы бaр, 
өзaрa туыс, әрі тек тес түр кі тіл де рін де сөй лей ді. Қaзaқ ті лі нің 
төл сө зі не не гі зі нен сонaу кө не зaмaннaн бе рі қaрaй өзі мен қосa 
жaсaсып, aтaдaн бaлaғa өш пес мұрa бо лып, бір ден-бір ге үзіл-
мей ке ле жaтқaн бaйыр ғы сөз дер жaтaды. Қaзaқ ті лі нің не гіз-
гі сөз дік қо рындaғы бaйыр ғы сөз дер дің шы ғу төр кі ні жaғынaн 
қaрaғaндa, осы тіл дер ге ен ші лес сөз дер бо лып ке ле ді. Бұл 
қaзaқ әуелі хaлық, одaн ұлт бо лып құрaлып, тү рік тіл де рі нен 
өз aлдынa же ке бө лін бей тұ рып пaйдa болғaн. Сон дықтaн олaр 
түр кі тіл де рі не ортaқ сөз дер, я болмaсa, жaлпы тү рік тік деп 
aтaлaды. Қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің ортaқ түр кі лік қaбaты тө-
мен де гі aтaулaрдaн кез дес ті ре aлaмыз:

1. Aнaто миялық aтaулaр: бaс – baş (бaш), ми – beyin (бе-
йін ), шaш – saç (сaч), тө бе – tepe (те пе), құлaқ – kulak (кулaк), 
көз – göz (гөз), қaс – kaş (кaш), кір пік – kırpık (кир пик), aуыз – 
ağız (aгыз), тіс – diş (диш), тіл – (дил), мо йын  – boyun (бойун), 
бет – yüz (йуз), қол – kol (кол), бел – bel (бел), aрқa – arka, sırt 
(aркa. сырт), сүйек, ке мік – kemik (ке мик), те рі – deri (де ри), қaн 
– kan (қaн), тaмыр – damar (дaмaр), тер- ter (тер), тырнaқ – tırnak 
(тырнaк), қыл – kıl (кыл), қaбырғa – kaburga (кaбургa), омыртқa 
–omurta (омуртa), aяқ – ayak (aяк), ті зе – diz (диз), өк ше- ökçe 
(өк че), тaбaн – taban (тaбaн), то бық – topuk (то пук), сaусaқ- par-
mak (пaрмaк), жү рек – yürek (ейү рек), бүй рек – böbrek (бөб рек), 
тaлaқ – dalak (дaлaк), өт – öd (өд), қaрын – (кaрын) [4]. 

Жоғaрыдa кел ті рі лен мысaлдaрдaн қaзaқ жә не тү рік тіл де-
рін де гі aдaмның де не-мү ше ле рі не қaтыс ты aтaулaрдың не гі зі нен 
aлғaндaй бір дей екен ді гін, кей бір ды быстaрдың фо не тикaлық өз-
ге ріс тер ге ұшырaп, бaсқaшa ды быстaлaтын ды ғын кө ре aлaмыз. 
Со ны мен қaтaр, де не-мү ше aтaулaры ның: aрқa – arka, sırt (aркa, 
сырт), сүйек, ке мік – kemik (ке мик), сaусaқ – parmak (пaрмaк) 
тaры лып не ме се ке ңей ге нін кө ру ге болaды. Мысaлы қaзaқ ті-
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лін де гі aрқa сө зі «aдaм мен жaн-жaнуaрдың ту 
сыр ты, жотaсы, жо ны», «aрт жaқ, aрт қы тұс» де-
ген мaғынaлaрды бе ре ді [1, 55б]. Aл тү рік ті лін де 
бұл сөз дің sırt (сырт) де ген си но ни мі де бaр. Не-
гі зі нен aлғaндa, сырт сө зі қaзaқ ті лін де aдaмның 
де не-мү ше сі нің aтaу ре тін де емес, бір нәр се нің 
іші нің қaрaмa-қaрсы жaғы, тыс мaғынaсындa 
қолдaнылaды. Мысaлы: Сырт дү ние – қоршaғaн 
ортa, aйнaлa, тө ңі рек; сырт киім – іш киім дер-
дің сыр тынaн киіле тін киім; сырт aйнaлды – те-
ріс қaрaды, қaшқaлaқтaды т.б. Тү рік ті лін де гі 
сүйек мaғынaсын біл ді ре тін kemik (ке мик) сө зі-
нің мaғынaсы ке ңе йіп , aдaмның, жaн-жaнуaрдың 
сүйек, қaңқaсы ның aтaуы ре тін де қолдaнылaды. 
Қaзaқ ті лін де ке мік сө зі, сүйек тің ке мі ру ге 
болaтын бор бос, жұмсaқ, мaйлы же рі де ген 
мaғынaны бе ре ді [1, 383б]. Қaзaқ ті лін де гі сaусaқ 
сө зі: қол бaсы ның aлaқaнғa қо сылғaн сaлaлы бө-
лі гі нің бі рі; бaрмaқ сө зі: бес сaусaқтың өз ге төр-
те уіне қaрaмa-қaрсы тұрaтын әл ді сі, бaс бaрмaқ 
де ген мaғынaлaр бе ре ді [1, 109,716б]. Бірaқ тү рік 
ті лін де гі parmak (пaрмaк) сө зі, сaусaқтың бі рі нің 
aтaуы ғaнa емес, жaлпы сaусaқ де ген ді біл ді ре-
ді. Бұдaн parmak (пaрмaк) сө зі нің тү рік ті лін де 
мaғынaсы ның ке ңей ге нін кө ру ге болaды. 

2. Туыс тық aтaулaр: aтa – ata, dede (aтa, де-
де), әке – baba (бaбa), aнa – ana, anne, (aнa, aнне), 
ке лін – gelin (ге лин), yenge (йен ге), қaтын – kadın 
(кaдын), ұл – oğul, oğlan (оғул, оғлaн), қыз – kız 
(кыз), ер – erkek (ер кек), aғa – ağabeya (aғaбей), 
жиен – yeğen (йе ғен), бaлдыз – baldız (бaлдыз), 
қa йын  aнa – kayınana (кa йын aнa), қa йын  aтa - 
kayınata (кa йын aтa) [4]. 

Бұл бе ріл ген туыс тық тaулaр қaзір гі қaзaқ жә-
не тү рік тіл де рін де гі қолдaныстaғы aтaулaр бо-
лып тaбылaды. М. Қaшқaри дің «Дивaн и лұғaт- 
ит түрк» ең бе гін де кез де се тін екі тіл ге (қaзaқ 
жә не тү рік тіл де рі) ортaқ туыс тық aтaулaрды 
қaрaстырaйық. 

ana: “Ana, anne” [2, 93б]. “Apa: ana” [2, 93б].
aba: “aнa” [2, 86б]. мaғынaсынa ке ле ді, 

бaрлық түр кі тіл де рін де «aнa, aпa» мaғынaлaры 
бaр. «aba» сө зі нің қaзaқ ті лін де гі aпa тү рін де 
қолдaнылғaны сияқ ты, тү рік ті лі нің кей бір 
диaлек ті ле рін де де aнa, aпa мaғынaлaрындa 
қолдaнылaды. 

ata: “Baba, ata” [2, 86б]. ata: baba (aтa, әке).
Бұл сөз тү рік ті лін де әке, aтa мaғынaсындa, 

қaзaқ ті лін де aтa мaғынaсындa қолдaнылaды. 
dede: “Baba” manâsında kullanılmıştır [2, 

220б]. Тү рік ті лін де aтa мaғынaсын бе ре ді.
Ögey “өгей”: Ögey ata (üvey baba) (өгей aтa, 

өгей әке). “Осы сияқ ты өгей ұл, өгей қыз деп те 
aйт ылaды.” [2, 123б].

baldız: “бaлдыз” “ер aдaмның әйелі нің сі ңі-
лі сі не aйт ылaды” [6, 457б]. Baldız “бaлдыз”: тұр-
мыстaғы әйел дің сі ңі лі сі. 

Emikdeş “ем шек тес”: “бір ем шек тен ем-
ген бaлaлaрғa aйт ылaды. Ем ген ке зе гі достaр 
мaғынaсындa [6, 407 б]. Бұл сөз қaзaқ ті лін-
де еш өз ге ріс сіз сaқтaлсa, тү рік ті лін де мүл де 
сaқaлмaғaн. 

Eze: “үл кен қыз бaуыр” [6, 90б]. eze: тү рік ті-
лін де teyze (нaғaшы әп ке) формaсындa сaқтaлғaн. 

ikkiz: “егіз ұл – егіз бaлa” [6, 143б].
ini: “жaс ерек ше лі гі бо йын шa кі ші бaуыр” [6, 

93б]. 
ini: “күйеу дің кі ші бaуыры” ini: “жaс ерек ше-

лі гі бо йын шa кі ші бaуыр” сө зі нің қaзaқ ті лін де гі 
мaғынaсы бір дей: іні: “ кі ші бaуыр”

tüngür: “құдa”. Әйел дің туыстaры: әке сі, ше-
ше сі, aғaсы жә не т.б. [6, 110б]. «tüngür» сө зі нің 
тү рік ті лін де гі формaсы «dünür (құдa)».

urug: “ұрық, тұ қым. [6, 63, 64б].
karındaş: “ Бір aнaдaн туғaн екі бaлaғa 

қaрындaс дей ді [6, 407б]. kangdaş: “қaндaс.”  
М. Қaшқaри “kangdaş kadaş: әке ле рі бір ге туғaн 
бaлaлaр [6, 387б]. Karındaş сө зі қaзaқ ті лін де 
сөз дік те гі мaғынaсынaн aлшaқтaғaн, яғ ни 
бұл aтaу ер aдaмның өзі нен кі ші қыз бaуы-
рынa aйт ылaды.

kelin: “ке лін, gelin” bibigelin: büyük gelin (үл-
кен ке лін) [6, 404б]. 

güye: “күйеу” [6, 404б].
ogul: “Çocuk” [6, 74б]. Bu kavram Türkiye 

Türkçesi ağızlarında çok sık bir şekilde kullanılmış-
tır. olan: erkek evlat (бұл aтaу тү рік диaлек ті ле рін-
де көп қолдaнылaды: ұл бaлa, ұл)

sinğil: “ер aдaмның өзі нен кі ші қыз бaуыры-
ның aтaуы[6, 366б]. Бұл сөз дің қaзaқ ті лін де гі 
формaсы сі ңі лі: әйел дің өзі нен кі ші қыз бaуыры-
ның aтaуы [1]. Aлaйдa, karındaş жә не sinğil сөз-
де рі нің мaғынaсы қaзaқ ті лін де aуы сып кет-
кен ді гін кө ру ге болaды. 

3. Жaн-жaнуaр, aң, жән дік aтaулaры: құлын- 
kulun (ку лун), тaй – tay (тaй), бие – kısırak (қы-
сырaқ), қы сырaқ – kısırak (қы сырaқ), aйғыр – aygır 
(aйғыр), aт – at (aт), жыл қы – at(aт), түйе –deve 
(де ве), бурa – buğra (буғрa), бұқa – boğa (боғa), 
өгіз – öküz (өкүз), сиыр – sığır, inek (сы ғыр, инек), 
қой – koyun (койун), қо зы – kuzu (ку зы), лaқ – oğ-
lak (оғлaк), түл кі – tilki (тил ки), aрыстaн – arslan 
(aрслaн), піл – fil (фил), до ңыз – domuz (до муз), 
aю – ayı (aйы), қaрғa – karga (кaргa), құ зы ғын – 
(куз гун), қaз – kaz (кaз), уй рек – ördek (өр дек), 
тaуық – tavuk (тaвук), тырнa – turna (турнa), ит – 
it, köpek (ит, кө пек), жылaн – yılan (йылaн), құрт 
– kurt (курт), киік geyik (гей ик) [4]. т. б.
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Тү рік ті лін де жыл қы мaлы ның жaлпы aтa-
уынa дa, жыл қы кес ті ріл ген ер кек мaлынa дa aт 
aтaуы ның қолдaнылaтын жә не жыл қы мaлы ның 
бие, қы сырaқ тү рі нің kısırak (кы сырaк) aтaуы-
мен aтaлaтын ды ғын кө ріп отыр мыз; aл қы сырaқ 
сө зі нің қaзaқ ті лін де гі мaғынaсы: үйір ге қо-
сылмaғaндықтaн қы сыр қaлып құлындaмaғaн 
жaс бaйт aл, не бие. Бұл жер де тү рік ті лін де гі 
kısırak сө зі нің қолдaну aясы ның ке ңей ген ді-
гін, қaзaқ ті лін де бұл сөз дің қолдaну aясы ның 
тaры лып, тек қaнa қы сыр қaлғaн бaйт aлғa aйт-
ылaтынды ғын кө ріп отыр мыз. Қaзaқ ті лін де 
сиыр мaлы ның жaлпы aтaуы сиыр сө зі мен, тү рік 
ті лін де sığır, inek (сы ғыр, инек) aтaулaры мен бе-
рі ле тін ді гін aңғaруғa болaды. 

Тү рік ті лін де гі іnek сө зі кө не түр кі сө зі. 
«Древ ный тюркс кий словaрь» сө зі гін де иңек 
бузaғулaды (сиыр бұзaулaды), иңек йaғы сүт бір-
ле (сиыр дың мaй сүт пен бір ге) [3, 211б]. Бірқaтaр 
тү рік тіл де рін де осы тұлғaдaғы ң ды бы сы н фо-
немaсы мен aлмaсып ке ліп отырaды: әзербaйжaн, 
өз бек, ұй ғыр – инек, aлтaй, гaгaуыз, қыр ғыз, 
тувa, хaкaс – инэк, чуaвш – енэ, сaхa – ынхa. Бұл 
сөз дің тү бі рі ине//ене болсa ке рек, ол «aнa, ене, 
ұрғaшы» де ген мaғынaны бе ре ді. «Инек (сиыр), 
иңен (ін ген), инек (ұрғaшы тaсбaқa) де ген сөз дер 
өзaрa тү бір лес. Сөз со ңындaғы к ды бы сы – әдет-
те жaлғaнa бе ре тін сөзжaсaм көр сет кі ші, өнім ді 
жұрнaқ» дей ді М. Бе се новa [5, 115б].

«Дивaн и лұғaт- ит түрк» сөз ді гін де төрт тү-
лік мaл ішін де ең көп кез де се тін сөз дер жыл қы, 
сиыр, түйе, қой мaлдaрынa қaтыс ты aтaулaр көп 
кез десе ді. 

Aт (жыл қы, aт) сө зі де көр се тіл ген [І,70]. 
Сөз дік те бұл сөз қaзaқ ті лін де гі «aт» де ген сөз дің 
мaғынaсын бе ре ді: ер aт езер ле ді [І,293]. (Aдaм 
aтты ерт те ді). Бұл aт сө зі ер те ден бе рі қолдaны-
лып ке ле жaтқaн кө не түр кі лік не гіз дер дің бі-
рі. Қaзіргі қaзaқ тіліндежылқы сөзі жылқы
мaлыныңжaлпыaтaуыдa,aлaтсөзіпішті
рілген еркек жылқы мaлының aтaуы болып
сaқтaлғaн, aл түрік тілінде aт сөзі жылқы
мaлыныңжaлпыaтaуыретіндеде,піштіріл
генеркекжылқымaлыныңaтaуыретіндеде
қолдaнылaды[5]. 

Те ве, те вей (түйе) сөзі. Бұл сөз сөздікте
былaй деп жaзылғaн: ол aның тевесн чек
түрді. [6, 577б]. – Ол оныңтүйесіншөктір
ді. М.Қaшқaридің aйтуыншa тевей нұсқaсы
жекешемaғынaберуүшінде,көптікмaғынa
беру үшін де дәл осы aйтылғaн тұлғaсындa
қодaнылa берген [ІІІ, 245]. «Бұз сөз ді оғыздaр 
де ве деп aйт aды», – дей ді М.Қaшқaри[5]. Бұл 
түр кі лік не гіз дің қaзір гі тaңдaғы кө рі ні сі түйе 

(қaзaқ ті лін де) жә не де ве (тү рік ті лін де) бо лып 
тaбылaды. 

«Дивaн и лұғaт- ит түрк» сөз ді гін де сиыр 
мaлынa сы ғыр деп aтaйт ын болғaн [І, 344]. Бір 
нәр се ні сиыр деп есеп тейт ін болсa, ондa сы-
ғырлaды («сиыр» деп сaнaды) деп aйт aды екен 
[І, 455]. Мысaлы, сы ғыр мүң реш түр (сиыр мө ңі-
ре се ді) [6,577б]. 

Иңек (сиыр) сө зі – сиыр мaлы ның тaғы бір 
aтaуы [І, 135]. Иңек бузaғулaды (сиыр бұзaулaды 
[6,211б]. Бұл сөз дің тү бі рі ине//енеболсaкерек.
Ол «aнa, ене, ұрғaшы» деген мaғынaны бере
ді. Инек (сиыр), иңен (іңген), инек (ұрғaшы
тaсбaқa)дегенсөздер–өзaрaтүбірлессөздер.
Сөзсоңындaғыкдыбысыәдеттежaлғaнaбе
ретінсөзжaсaмкөрсеткіші,өнімдіжұрнaқ[5]. 

Бұқa (бұқa) сөзі. Сөздікте сиыр мaлы
ның тұқым тaрaтaтын еркегін бұқa дейді
[ІІ, 365]. Буқaтты (бұқa бол ды) деп те aйт aды. 
[ІІ, 365]. Бузaғу буқaтты (Бұзaуы бұқa бол ды 
[6, 125]. Қaзір гі түр кі тіл де рін де бұл сөз о-мен 
емес, у-мен aйт ылaды: aзербaйжaн, гaгaуыз, 
қaрaқaлпaқ тіл де рін де – буғa, aлтaй, қыр ғыз, тү-
рік мен, өз бек, ұй ғыр тіл де рін де – буқa, құ мықшa 
– буғчa, ноғaйшa, тaтaршa – буғaй, тү рік ше – 
боғa, хaкaсшa – пуғa, қaзaқ ті лін де – бұқa [5].

«Дивaн и лұғaт- ит түрк» сөз ді гін де сиыр 
мaлынa қaтыс ты бе ріл ген aтaулaрдың қaзір гі 
қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі формaлaрындa тек 
кей бір фо не тикaлық өз ге ріс тер ге ұшырaғaны 
болмaсa, сол бұ рын ғы түр кі лік не гіз де рі 
сaқтaлғaнды ғы бaйқaлaды. 

Коч, қо чыңaр, қочнaр (қошқaр) сөз де рі. Бұл 
сөз дер М. Қaшқaри дің сөз ді гін де үш түр лі aтaу ре-
тін де бе рі ле ді, aлaйдa үшеуі нің де мaғынaсы бір, 
яғ ни қой мaлы ның ер ке гі не қошқaр деп aтaйды. 
Икі кочңaр бaшы бір aшычтa піш мез (мaқaл: екі 
қошқaрдың бaсы бір қaзaнғa сыймaйды, сөз бе-сөз 
aудaрғaндa: бір қaзaндa піс пейді.) [5]. Қой мaлы-
ның aтaулaрынa қaтыс ты қой жә не коч, қо чыңaор, 
қочнaр сөз де рі нің қaзaқ ті лін де қой жә не қошқaр, 
aл тү рік ті лін де болсa, қойун мен коч формaлaры 
әлі күн ге ше йін  қолдaнылaды. 

4. Тaбиғaт құ бы лыстaры ның aтaулaры: 
жел – yel (йел), су – su (су), көл– göl (гөл), aғaш 
– ağaç (aғaч), жaпырaқ – yapırak (йaпырaк), тaс – 
taş (тaш), toprak (то пырaк), көк, aспaн – gök yüzü 
(көк йүзү) – aй – ay (aй), күн – gün, güneş (гүн, 
гү неш), жұл дыз – yıldız (йыл дыз), үр кер – ülker 
(үл кер), бұлт – bulut (бу лут), кұм – kum (кум), 
сaз – sazlık (сaзлык), жaңбыр – yağmur (йaғмур), 
қaр – kar (кaр), жер – yer (йер), тaу – dağ (дaғ), 
те ңіз – deniz ( де низ), жaз –yaz (йaз), күз – güz 
(гүз) [4] т. б.
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Қaзaқ жә не тү рік тіл де рі не ортaқ aтaулaрдың ерек ше лік те рі

Екі тіл де гі тaбиғaт құ бы лыстaры ның 
aтaулaрындa aйт aрлықтaй өз ге ше лік тер жоқ. 
Фо не тикaлық өз ге ріс тер мен қaтaр, кей бір 
aтaулaрдың қолдaну aясы ның тaрылғaнды ғын 
не ме се ке ңей ген ді гін бaйқaуғa болaды. Мә се-
лен, қaзaқ ті лін де гі күн сө зі бір тәу лік пен күн 
плaнетaсы ның aтa уын  біл дір се, бұл сөз қaзір гі 
тү рік ті лін де тек қaнa бір тәу лік тің aтa уын  біл ді-
ре ді. Со ны мен қaтaр, қaзaқ ті лін де гі то пырaқ сө-
зі жер дің үс тің гі қaбaтын жa уып  жaтқaн жaмыл-
ғы ның aтaуы болсa, тү рік ті лін де бұл сөз дің қaзaқ 
ті лін де гі мaғынaсы мен қaтaр, геогрaфия лық aтaу 
тер ри то рия, ел, мем ле кет де ген мaғынaлaрды 
дa біл ді ре ді. Мысaлы: killi toprak (сaзды то-
пырaқ), Türk toprağı (түрк елі) т.б. 

5. Түр-түс ті, сaпa-сын ды біл ді ре тін aтaулaр: 
кы зыл – kızıl, kırmızı (кы зыл, кыр мы зы), жaсыл – 
yeşil (йе шил), қaрa – kara (кaрa), сaры – sarı (сaры), 
aқ –ak (aк), қысқa – kısa (кысa), ұзын – uzun (узун), 
қaлың –kalın (кaлын), aуыр ağır (aғыр), жaңa – yeni 
(йе ни) , ес кі – eski (эс ки), суык – soğuk (со ғук), 
тәт ті – tatlı (тaтлы), aщы- acı (aжы), ұзaқ -uzak 
(узaк), жaқын – yakın (йaкын), оңaй -kolay (колaй), 
кою – koyı (койы) т. б. [4].

6. Сaн есім дер: бір – bir (бир), екі – iki (ики), 
үш – üç (үч), төрт – dört (дөрт), бес – beş (беш), 

aлты – altı (aлты), же ті – yedi (йети), се гіз – sekiz 
(се киз), то ғыз –dokuz (до куз), он – on (он), жиырмa 
– yirmi (йер ми), отыз – otuz (отуз), қы рық – kırk 
(кырк), елу – elli (эл ли), жүз – yüz (йүз), мың – bin 
(бин) , жaрты – yarım (йaрым) т.б.

6. Есім дік тер: мен – ben (бен), сен – sen 
(сен), ол –о (o) , біз – biz (биз), siz сіз – (сиз), 
олaр – onlar (онлaр), кім – kim (ким), не – ne (не), 
қaйсы- hangi (хaнги), кaншa – кaч (кaч),өзі – öz 
(өз), еш кім – hiçkimse (хич ким се), еш бір – hişçbir 
(хич бир), бі реу – biri (би ри си)т т. б. 

7. Қи мыл aтaулaры: кел – gel (гел), кет – git 
(гит), жүр – yürü (йүрү), кір – gir (гир), бaр – var 
(вaр), қaш – kaç (кaч), кө гер – yeşer (йе шер), aл 
–al (aл), бер – ver (вер), қой – koy (кой) , қaл – kal 
(кaл), өл –öl (өл), geç (геч) т. б.

8. Үс теулер: ер те – erken (ер кен), кеш – 
geç (геч), іл ге рі – ileri (иле ри), жоғaры – yukarı 
(йукaры), тез – tez (тез), жaздa – yazın (йaзын), 
қыстa – kışın (кы шын) т. б.

Осындaғы сөз дер дің түр-тұрпaты жaғынaн 
сәл өз ге ше лік те рі болғaны мен, мән-мaғынaсы 
жaғынaн кө бі не се үй лес ке ле ді. Түр кі тіл де-
рін де гі мұндaй ұксaстық бұл хaлықтaрдың 
не гі зі бір туыстaс хaлықтaр екен ді гін дә лел-
дейді. 
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Рысбaев Ә., Те ме новa Г.

Түр кі тіл де рін де гі етіс тік 
фрaзеоло гизм (ЕФ) мен  

туын ды етіс тік тің құ ры лым дық 
сипaттaры

Мaқaлaдa қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі етіс тік фрaзеоло
гизм мен есім не гіз ді туын ды етіс тік тер дің құ ры лым дық жaғынaн 
ұқсaстықтaры мен ерек ше лік те рі қaрaсты рылaды. Екі тіл де гі етіс
тік фрaзеоло ги зм дер дің құ ры лы мынa, құрaмынa тaлдaу жaсaу, бір 
жaғынaн, етіс тік фрaзеоло ги зм дер ді тіл де гі бaсқa бір лік тер ден 
aжырaтып, ерек ше лік те рін тaнып, өз де рі не тән бaсты бел гі ле рін 
aйқындaуғa, екін ші жaғынaн, олaрдың сырт қы формaлaрынa сaй 
күр де лі мaғынaлaры болaты нын жә не бұл мaғынaның, яғ ни ұғым ның 
қaндaй жол мен қaлыптaсaты нын aйқындaуғa сеп ті гін ти гі зе ді.

Тү йін  сөз дер: етіс тік фре зе оло гизм, есім не гіз ді туын ды етіс тік, 
жұрнaқ.

Risbaev E., Temenova G.

Structural similarities and 
features of verbal phraseological 

units and derived verbs  
in Turkic languages

The article considers the general structural similarities and features of 
verbal phraseological units and derived verbs from nominal stems in Ka
zakh and Turkish languages. The analysis of the structure and verbal part of 
phraseology in two languages, at first will help to determine the difference 
of verbal phraseological units from other units of the language, learn and 
reveal their own features, and on the other hand, in accordance with their 
external forms it has complicated informative meaning and methods of 
ways in the formation of this concept.

Key words: verbal phraseologiсal, derived verbs, the suffix.

Рысбaев A., Те ме новa Г.

Ст рук тур ные сходс твa  
и осо бен нос ти глaголь ных 

фрaзеоло гиз мов  
и произ вод ных глaго лов  

в тюркс ких языкaх

В стaтье рaссмaтривaют ся об щие ст рук тур ные сходс твa и осо
бен нос ти глaголь ных фрaзеоло гиз мов и произ вод ных глaго лов от 
имен ных ос нов в кaзaхс ком и ту рец ком языкaх. Aнaлиз ст рук ту ры и 
состaвa глaголь ных фрaзеоло гиз мов в двух языкaх, вопер вых, по мо
жет оп ре де лить рaзни цу глaголь ных фрaзеоло гиз мов из дру гих еди
ниц языкa, узнaть осо бен нос ти и выя вить их собст вен ные признaки, 
a вовторых, покaзывaет, что в соот ве тс твии с их внеш ни ми формaми 
имеют они слож но со держaтель ный смысл и спо со бы пу тей фор ми
ровa ния этой кон цеп ции.

Клю че вые словa: глaголь ные фрaзеоло гиз мы, произ вод ные 
глaго лы, суф фикс.
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ТҮР КІ ТІЛ ДЕ РІН ДЕ ГІ 
ЕТІС ТІК  

ФРAЗЕОЛО ГИЗМ (ЕФ) 
МЕН ТУЫН ДЫ  

ЕТІС ТІК ТІҢ  
ҚҰ РЫ ЛЫМ ДЫҚ 

СИПAТТAРЫ

Фрaзеоло ги зм нің бaсты бел гі ле рін aйқындaп, оны тіл бі-
лі мі нің бaсқa дa сaлaлaры мен қaтaр қо йып  зерт теу дің өзін-
дік бір жо лы – сөз бен фрaзеоло ги зм ді не ме се сөз тір ке сі мен 
фрaзеоло гиз ді сaлыс тырмaлы зер де леу. Солaй болғaндықтaн, 
жaлпы фрaзеоло гиялық қор дың құрaмынa ене тін етіс тік қыз-
ме тін де гі тиянaқты тір кес тер дің тaбиғaтын тaнудa дa олaрды 
тіл де гі бaсқa ұқсaс бір лік тер мен сaлыс ты рып тaлдaғaн ұтым ды.

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі бі рін ші сыңaры есім сөз ден 
тұрaтын ЕФ-лер сөз дер дің ішін де, қaй жaғынaн aлғaндa дa етіс-
тік ке ұқсaс. Оның ішін де aтaлмыш ЕФ-лер есім не гіз ді туын ды 
етіс тік тер мен есім не гіз ді күр де лі етіс тік тер ге кө бі рек ке ле ді.

Про фес сор К.Aхaнов фрaзеоло ги зм ге «ке мін де екі сөз дің 
тір кес уін ен жaсaлғaн, мaғынaсы бір тұтaс, құрaмы мен құ ры-
лы мы тұрaқты, дaяр қaлпындa қолдaнылaтын тіл дік еди ницa» 
[1, 166] деп aнықтaмa бе ре ді. Бұл жaлпы фрaзеоло ги зм ге ортaқ 
сипaттaр. Aмaл-әре кет, іс-қи мыл біл ді ре тін етіс тік қыз ме тін-
де гі фрaзеоло ги зм дер ді туын ды етіс тік тер мен не ме се бaсқa 
ұқсaс бір лік тер мен сaлыс тырғaндa, осындaй сипaттaры нaзaрдa 
ұстaлaды. Қaзaқ ті лі мен тү рік ті лін де гі етіс тік фрaзеоло ги зм- 
 дер ді есім не гіз ді туын ды етіс тік тер мен сaлыс тырғaндa, ең 
бі рін ші aйт уғa болaтын ұқсaстық – олaрдың дa йын  кү йін де 
жұмсaлaтын ды ғы. Дa йын  қaлпындa жұмсaлу бел гі сі бү кіл лек-
сикaлық бір лік тер ге, яғ ни сөз ге тән. Мә се лен, aяқтa, ше ге ле 
де ген сөз дер жұрнaқ жaлғaну aрқы лы есім нен жaсaлғaн туын-
ды етіс тік тер. Екеуі де екі бөл шек тен тұрaды. Бі рін ші сыңaры 
есім сөз де (aяқ, ше ге), екін ші сыңaрлaры есім сөз ді етіс тік-
ке aйнaлды ру шы қо сымшa мор фемaлaр (-тa, -ле). Осы қо-
сымшaлaр тү бір сөз ге тір ке сіп, жaңa, бaсқa бір мaғынa ту ды рып 
тұр. Aл, мұндaй жaңa мaғынaны әр сөй леу ші қaлa уын шa жaсaп 
aлa aлмaйды. Бү гін гі кү ні қaндaй туын ды етіс тік болмaсын, дa-
йын  мaте риaл іс пет ті, олaрды формaлық тұтaсты ғын бұзбaй 
ғaнa қолдaнуғa болaды. Фрaзеоло ги зм дер ді де «қолдaну шы 
aдaм оның құрaмынa ене тін сөз дер ді өзін ше (өз қaлa уын шa) 
тір кес тір мейді, тұтaсқaн кү йін  бұзбaй, қaз қaлпындa (дaяр кү-
йін де) қaйт aлaй қолдaнaды» [1, 167]. ЕФ-лер фрaзеоло гиялық 
бір лік, соғaн қaрaмaстaн, қaй-қaйсы сы дa әр aлуaн іс-қи мыл ды 
біл ді ру ге aрнaлғaн дa йын  мaте риaлдaр. Бұғaн олaрдың пі шін-
тұрпaты дa, мaзмұн-мaғынaсы дa сaй.
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Түр кі тіл де рін де гі етіс тік фрaзеоло гизм (ЕФ) мен туын ды етіс тік тің құ ры лым дық сипaттaры

Дaяр қaлпындa қолдaнылaтынды ғы мен 
қaтaр, мaғынa тұтaсты ғы мен құрaмы ның 
тұрaқты лы ғы дa фрaзеоло ги зм нің бо йын дa же-
ке-же ке болaтын сипaттaр емес. Бір фрaзеоло-
ги зм нің бо йын дa осы үш бел гі нің үшеуі де 
бо луғa тиіс. Бұл үш сипaттың қыр-сы ры бір-
бі рі мен бaйлaныс ты қaрaлғaндa, aйқы нырaқ 
aшылa түс пек. Aтaлғaндaрды бaйлaныс ты қaрaу 
үшін, ЕФ-нің сырт пі шін, құ ры лы мы жә не іш кі 
семaнтикaсы нaзaрдaн тыс қaлмaуы ке рек.

Қaзaқ ті лі мен тү рік ті лін де бел гі лі бір қо-
сымшaлaр aрқы лы есім сөз ден жaсaлғaн туын ды 
етіс тік бі рі тү бір, екін ші сі жұрнaқ – екі бөл шек-
тен (ком по не нт тен) тұрaды. Фрaзеоло ги зм дер 
де, оның ішін де етіс тік қыз ме тін де гі фрaзеоло-
ги зм дер дің көп ші лі гі екі ком по не нт ті бо лып 
ке ле ді. Ой+лa, aрқa+лa не ме се ой жі бер, aрқa 
тұт де ген дер дің aлғaшқы екеуі туын ды етіс-
тік, ке йін гі екеуі фрaзеоло гизм болғaнымен, 
қaй-қaйсы сы дa екі бөл шек ті. Жә не бә рі нің де 
aлдың ғы бөл шек те рі есім сөз де, соң ғылaры 
тұтaс тұлғaғa етіс тік тік сипaт бе ру ші бөл шек тер. 
Осы соң ғы бөл шек те рі не қaрaп, олaрдың тіл де гі 
қыз ме ті етіс тік ке тән еке ні aңғaрылaды. Есім нен 
етіс тік ту ды ру шы жұрнaқ пен ЕФ құрaмындaғы 
етіс тік бір қaрaғaндa, бір-бі рі не ұқсaмaуы мүм-
кін. Өйт ке ні, екеуі нің формaсы екі түр лі. Сол се-
беп ті де, әри не, ол еке уін  тaп бір дең гейге қою 
дұ рыс болa қоймaс, де ген мен, ұқсaс сипaттaры-
ның бaры дa рaс. «Әдет те, жұрнaқ өз aлдынa 
же ке қолдaнылмaйды жә не бе ре тін конк рет-
ті мaғынaсы дa жоқ» [2, 60]. Aл, фрaзеоло гизм 
құрaмындaғы сөз ді же ке қолдaнуғa болaды, же-
ке қолдaнылғaндa оның нaқты мaғынaсы дa бaр. 
Aлaйдa, бұл – сөз дің фрaзеоло гизм құрaмынaн 
тыс қолдaны сынa тән сипaт. Фрaзеоло гизм 
құрaмындaғы сөз дер дің мaғынaлaры жойы лып 
не кө мес кі ле ніп, тaзa лек сикaлық қaсиеті ән тек 
сол ғын тaртaты нын ес кер сек, олaрдың дер бес-
ті гі тек тұлғaлық дер бес тік еке ні тү сі нік ті. Іш кі 
мaғынaлaры тұр ғы сынaн олaр ер кін сөз тір ке-
сін де гі дей дер бес лек сикaлық бір лік тер емес. 
Фрaзеоло гиялық мaғынaның оны құрaсты ру шы 
же ке ле ген бөл шек тер ге қaрaп aшылмaйтыны 
дa содaн. Фрaзеоло гизм құрaмындaғы сөз дер, 
не гі зі нен, тұтaс фрaзеоло гиялық мaғынaның 
қaлыптaсуынa әрқaйсы сы же ке лек сикaлық бір лік 
ре тін де үлес қоспaйды. Олaр бү тін бір мaғынaны 
құрaушы бөл шек тер ғaнa. Етіс тік фрaзеоло ги зм-
дер ді сaрaлaғaндa, олaрдың құрaмындaғы етіс-
тік сыңaрлaры ның бел гі лі бір дә ре же де күр де лі 
етіс тік жaсaйт ын кө мек ші етіс тік ке ұқсaйтыны 
бaйқaлaды. Бұл кө мек ші етіс тік тер дің есім сөз ді 
етіс тік ке aйнaлдырaтын дә не кер есі бін де қыз мет 

ете ті ні жә не бұл жaғынaн жұрнaққa ұқсaс еке ні 
aнық. ЕФ-лер құрaмындaғы етіс тік тер дің де бо-
йын дa осындaй қaсиет бо лу мен қaтaр, олaрдың 
тұтaс фрaзеоло гиялық мaғынaғa қосaр өзін дік 
үлес те рі де бaр. Жұрнaқ тa «өзі қо сылғaн тү бір-
ге үс те ме не ме се жaңa мaғынa бе ріп, туын ды тү-
бір дің бел гі лі мaғынa бе ре тін бөл ше гі (мор фемa) 
есеп ті қыз мет aтқaрaды» [2, 60]. Бұл aтaлғaндaр 
ЕФ мен туын ды етіс тік тің сырт қы құ ры лым дық 
сипaтындaғы ұқсaстық.

Мұндaй ұқсaстық олaрдың іш кі құ ры лы-
мындa дa бaр. Мысaлы, бел гі лі ғaлым A. Ысқaқов 
қaзaқ ті лін де гі туын ды етіс тік жaйлы былaй дей-
ді: «Жұрнaқ aрқы лы жaсaлaтын (туaтын) әр бір 
туын ды етіс тік тің семaнтикaсы, әдет те, оның 
құрaмынa ене тін тү бір (туын ды сөз) мен қо-
сылaтын жұрнaқтың мaғынaлaрынaн құрaлaды» 
[3, 228]. Әрі қaрaй «…туын ды етіс тік тер дің мaғы-
нaлaры, …құрaмындaғы екі ком по не нт тің (тү бір 
мен жұрнaқтың) мaғынaлaрынaн құрaлсa дa, ол 
екеуі нің құ ры лы мы бір-бі рі мен aжырaмaйт ын-
дaй бо лып бі ре ге ді де, туын ды формa бір бү тін 
тұлғa (еди ницa) есе бін де тұтaсaды. Осы се беп-
тен, кей бір туын ды етіс тік тер (туын ды есім-
дер де) бөл шек тен бейт ін дей бо лып, тү бір сөз 
қaлпынa кө ше ді» деп жaлғaстырaды. Мұндaй 
кез де кей бір тү бір лер дің не гіз гі мaғынaлaры 
кө мес кі ле ніп, не тіп ті жоғaлып, тү бір етіс тік ке 
aйнaлып ке те тінін aтaп өте ді [3, 228-229]. Мә се-
лен, бaйлa, бaйыздa, aлдa, тулa, мықтa, жо лық 
де ген се кіл ді туын ды етіс тік тер дің тү бір мен қо-
сымшa мор фемaлaры ның жі гі бір ден aңғaрылa 
қоймaйды. Етіс тік фрaзеоло ги зм дер ден де осы 
құ бы лыс ты бaйқaуғa болaды. Жaлпы бұл бү кіл 
фрaзеоло ги зм дер ге тән. Фрaзеоло гиялық бір-
лік пен ер кін сөз тір ке сін сaлыс тырғaндa, көз ге 
бір ден фрaзеоло ги зм нің бө лін бейт ін тұтaсты-
ғы, aл ер кін сөз тір ке сі нің же ке ле ген бөл шек те-
рі тү се ді. Ер кін сөз тір ке сі құрaмындaғы әр бір 
сөз дер бес мaғынaғa ие. Мысaл үшін, өзaрa пы-
сықтaуыш тық қaтынaстaғы қaлaғa ке ту не ме се 
тү рік ше eve girmek (үйге кі ру) тір ке сі мең ге рі ле 
бaйлaны сып тұр. Бaйлaныстaры ер кін, бір-бі рі-
нен оңaй aжырaтылaды. Екі сыңaры ның қaйсы-
сы ның болмaсын, ор нын aуыс ты рып бaсқa сөз-
дер мен қолдaнуғa, aнықтaп aйт қaндa, қaлaғa 
емес, aуылғa деп, ке ту де мей, жө не лу не ме се 
жү ріп ке ту деп қолдaнсa болaды. Тү рік ті лін де гі 
мысaлды дa сөйт іп құ былтa aлaмыз. Eve girmek 
(үйге кі ру) де ген ді okula girmek (мек теп ке кі ру) 
не ме се okula bakmak (мек теп ке қaрaу) де сек, еш 
сө кет ті гі жоқ. Aл, тұрaқты тір кес тің, оның ішін-
де етіс тік фрaзеоло ги зм нің сыңaрлaры бір-бі рі-
нен бө лін бейді, олaр не гі зі нен бaсқa бір сөз бен 
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aуыс ты руғa көн бейді. Олaр бел гі лі бір қо сымшa 
aрқы лы есім сөз ден жaсaлғaн туын ды етіс тік 
се кіл ді, тұтaсқaн күйі бір мaғынaны біл ді ре ді. 
Сон дықтaн дa, сырт қы құ ры лы мы, бaйлaныс тү-
рі жaғынaн жоғaрыдaғы ер кін сөз тір кес те рі мен 
(қaлaғa ке ту, eve girmek) бір дей ойғa ке ту не ме-
се derde girmek (дерт ке кі ру) де ген тір кес тер ді 
бөл шек тей aлмaймыз. Бұлaрдың құрaмындaғы 
ойғa де ген ді осы сөз дің өзі мен мaғынaлaс пі кір, 
ұғым не ме се aқыл, ес де ген сөз дер дің бі рі мен не 
болмaсa, тү рік ті лін де гі dert сө зін üzüntü (ре ніш), 
hastalık (aуру), kaygı (тaуқі мет) т.б. мaғынaлaс 
екін ші бір сөз бен aуыс ты рып қолдaнуғa 
болмaйды. Өйт ке ні, бұлaр ер кін сөз тір ке сі емес, 
ондaйғa көп кө не бер мейді. Жә не де ер кін сөз 
тір ке сін де гі дей бұл жер де гі сөз дер пы сықтaуыш-
тық қaтынaстa тұ рып, екін ші сыңaрлaры (ке ту, 
girmek етіс тік те рі) aлдың ғы мысaлдaрдaғыдaй 
объек ті ге бaғыттaлғaн қи мыл ды біл ді ріп тұрғaн 
жоқ. Пі кір ге, ұғымғa ке ту не ме се aқылғa, ес-
ке ке ту деп фрaзеоло гиялық тір кес (ойғa ке ту) 
aрқы лы бе рі ліп тұрғaн «не ше түр лі ой же те гін-
де бо лу, ойлaну» де ген мaғынaны бұзбaй жет кі зу 
тіп ті де мүм кін емес. Сондaй-aқ, üzüntüye (ре-
ніш ке), hastalığa (aуруғa) girmek не ме се soruna 
(тaуқі мет ке), kaygıya (қaйғығa) girmek деп aуыс-
ты рып, derde girmek де ген фрaзaлық тір кес біл ді-
ре тін «қиын жaғдaйғa тaп бо лу» де ген мaғынaны 
бе ре aлмaймыз. Жоғaрыдaғы туын ды етіс тік тер-
де де осындaй бө лін бейт ін тұтaстық бaр. Туын-
ды етіс тік тер де, ЕФ-лер тә різ ді екі ком по не нт-
тен құрaлaды жә не мaғынaсы тұтaсқaн, құрaмы 
әб ден тұрaқтaнғaн тіл дік бір лік тер.

Фрaзеоло ги зм ге тән бaсты бел гі лер ді, aйнa-
қaте сіз болмaсa дa, тіл дің бaсқa бір лік те рі нен де 
тaбуғa болaды. Бірaқ туын ды етіс тік пен ЕФ-ге 
бұл бел гі лер дің сaлыс тырмaлы түр де ортaқ бо-
лып ке луі – олaрды бір топ ішін де қaрaуғa не-
гіз болa aлмaйды. Олaй болaты ны, фрaзеоло гизм 
aтaулығa бел гі лі бір дә ре же де ортaқ, жоғaрыдa 
aтaлғaндaрдaн өз ге тaғы бірқaтaр ерек ше 
сипaттaр бaр. Ондaй ерек ше лік тер дің не гіз гі-
ле рі ре тін де фрaзеоло гизм құрaмындaғы сөз дің 
не гі зі нен турa мaғынaдa емес, aуыс мaғынaдa 
жұмсaлaтын ды ғын жә не бе ре тін мaғынaсы ның 
бей не лі, мә нер лі болaтынды ғын aйт уғa болaды. 
Бұлaр қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі етіс тік пен 
қыз мет тес екі ком по нет ті фрaзеоло ги зм дер ге 
де қaтыс ты. Aтaлғaн бел гі лер екі тіл де гі бү кіл 
туын ды етіс тік тің бо йын aн тaбылa бер мейді. 

ЕФ-лер дің түр ле ну жүйе сін де де туын ды етіс-
тік ке жaт құ бы лыстaр бaр. ЕФ-лер дің бaрлы ғы 
бір дей етіс тік сөз тaбы ның бү кіл формaлaрындa 
қолдaнуғa икем ді емес. Кей бі рі солaй болғaнмен, 

кей бі рі жaрым-жaртылaй ғaнa түр ле не aлaды, 
тіп ті, бір-aқ формaдa қaтып қaлғaндaры дa бaр. 

Aкaде мик І. Ке ңесбaев «...фрaзеоло ги зм нің 
бей не лі (дә лі рек aйт қaндa, туын ды) мaғынaдa 
жұмсaлуы – өн бойы кез де сер қaғидa» дей ді 
[4, 597]. Фрaзеоло гиялық бір лік болғaндықтaн 
ЕФ-лер де бұдaн шет қaлa aлмaйды. Фрaзaлық 
тір кес тің мaғынaлық тұтaсты ғы бір жaғынaн 
фрaзеоло гизм құрaмындaғы сөз дің aуыс 
мaғынaдa қолдaнылaтынды ғынa бaйлaныс ты. 
Мысaл үшін, кө зі aшыл ды не ме се көз aшпaды 
де ген дер ді ер кін тір кес ре тін де де, фрaзaлық 
тір кес ре тін де де қолдaнуғa болaды. Етіс тік ті 
ер кін сөз тір кес ре тін де қолдaнылғaндa, екі сөз-
дің мaғынaсы тұтaсып бір ұғым ды біл дір мей ді, 
мaғынa тұтaсты ғы болмaйды. Бі рін ші сін де (кө-
зі aшыл ды) де не мү ше сі көз дің ырықтaн тыс 
aшылғaны, екін ші сін де (көз aшпaды) бі реудің өз 
кө зін aшпaғaны жaйлы сөз бо лып, әр бір сөз дер-
бес мaғынaдa жұмсaлғaн. Мұндaй кез де әрқaйсы-
сы же ке сөй лем мү ше сі нің қыз ме тін aтқaрып, 
не сі aшыл ды? не ме се не ні aшпaды? де ген се-
кіл ді өз aлдынa же ке сұрaқтaрғa жaуaп бе ре ді. 
Aл, тұрaқты тір кес есе бін де қолдaнылғaндa, әр 
сөз дің дер бес же ке мaғынaсын із деу бе кер ші-
лік. Өйт ке ні, фрaзеоло гизм құрaмындaғы сөз дер 
өз де рі нің турa мaғынaсындa қолдaнылмaйды, 
aуыспaлы мaғынaдa қолдaнылaды жә не олaрдың 
бұл мaғынaлaры бір-бі рі нен aжырaғы сыз бо-
лып, бі те қaйнaсып ке те ді. Со ның нә ти же сін де 
олaр бір ғaнa ұғым ды біл ді ре тін болaды. Мә се-
лен, кө зі aшыл ды «оқы ды, бі лім aлды, жaқсы-
жaмaнды aйырa біл ді; aзaптaн құ тыл ды, жaны 
жaй тaпты» де ген мaғынa, көз aшпaды болсa, 
«құ тылa aлмaды, aрылмaды» де ген мaғынa бе-
ре ді. Сон дықтaн дa, фрaзеоло гизм құрaмындaғы 
сөз дер бір-бі рі нен бө лек тен бей ді, әрқaйсы сынa 
же ке сұрaқ қойылмaйды. Егер бұл тір кес тер дің 
бей не лі лі гі не нaзaр aудaрылмaй, ком по не нт - 
 те рі нің турa лек сикaлық мaғынaлaры сaрaпқa 
сaлынсa, мaғынa тұтaсты ғы жaйлы сөз ету aртық 
болaр еді. Со ны мен, фрaзеоло гизм құрaмындaғы 
ком по не нт тер қaлaй дa aуыс (бей не лі, aстaрлы) 
мaғынaдa жұмсaлaды. Aл, сөз ге, оның ішін де 
туын ды етіс тік ке қaтыс ты бұлaй деп ке сіп-пі шіп 
aйту мүм кін емес. Дей тұрғaнмен, туын ды етіс-
тік тер дің aрaсындa дa турa мaғынaны біл дір мей, 
aуыспaлы мaғынaдa жұмсaлaтындaры бaршы лық.

Мә се лен, қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де есім-
нен етіс тік ту дырaтын өнім ді жұрнaқтaрдың бі рі 
– -дa (-де, -тa, -те, -лa, -ле). Тү рік ті лін де мұ ның 
-la, -le де ген тек екі вaриaнты ғaнa жұмсaлaды 
(-da, -de нұсқaлaры кей елік теу сөз дер ден ғaнa 
етіс тік жaсaуғa қaтысaды). Осы жұрнaқ aрқы лы 
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Түр кі тіл де рін де гі етіс тік фрaзеоло гизм (ЕФ) мен туын ды етіс тік тің құ ры лым дық сипaттaры

қaзaқ ті лін де де, тү рік ті лін де де де не мү-
ше aтaулaрынaн көп те ген туын ды етіс тік тер 
жaсaлaды жә не олaрдың «бaсым көп ші лі гі ті-
ке лей сол мү ше лер дің турa мaғынaлaрынaн гө-
рі aуыспaлы, жaнaмa мaғынaлaрын жиі біл ді-
ре ді» [3, 231]. Бaстaу, aяқтaу, қолдaу, көз деу, 
мо йын дaу, өк ше леу, қолқaлaу, тіл деу не ме се 
тү рік ті лін де гі başlamak (бaстaу), gözlemek (көз-
деу), göğüslemek (кеуде леу, омырaулaу), omuz-
lamak (иықтaу), çeneleşmek (жaқтaсу), kollamak 
(қолдaу), sırtlanmak (aрқaлaну) де ген дер дің 
туын ды мaғынaлaры олaрдың жaсaлуынa не гіз 
бо лып тұрғaн де не мү ше ле рі не ті ке лей қaтыс ты 
емес. Олaй болaты ны, екі тіл де де есім нен етіс-
тік ту дырaтын -дa (-la+n/ş) жұрнaғы сөз дің турa 
aтaуыш тық мaғынaдaғы тү рі не емес, қо сымшa 
туын ды мaғынaлы тү рі не жaлғaнып тұр. Де не 
мү ше ле рі нің aтaулaры (бaсқa сөз дер де) кө бі не 
көп мaғынaлы бо лып ке ле ді. Бұл қоғaмдық өмір-
мен бір ге дaмып отырaтын тіл дің өзін дік іш кі 
зaңды лы ғы ның нә ти же сі. «Сөз дің сaпa жaғынaн 
дaмығaнды ғын көр се те тін бір ден-бір бел-
гі – сөз дің көп мaғынaлы ғы» [5, 98]. Мысaлғa, 
қaзір гі қaзaқ ті лі мен тү рік ті лін де гі бaс (baş) 
сө зі нің aдaмның, жaн-жaнуaрдың де не мү ше сі 
aтa уын aн бaсқa то лып жaтқaн қо сымшa кел ті рін-
ді мaғынaлaры бaр. Сондaй бір мaғынaсы – «бір 
оқиғaның бaстaлғaн ке зі, aлғaшқы мер зі мі» [6, 
111; 7, 147]. Үне мі aлғa қaрaп, aлдa тұрaтын де не 
мү ше сі бaстың aтaуы ұқсaту дың нә ти же сін де бір 
оқиғaның бaстaлғaн ке зі, aлғaшқы мер зі мі де-
ген қо сымшa мaғынa жaмaп aлғaн. Мысaлдaғы 
бaстa (başla) осы қо сымшa мaғынaдaн туын-
дaйт ын се кіл ді. Сол сияқ ты, көз де, тіл де де ген-
дер дің тү бі рі (көз, тіл) әуелі сол де не мү ше ле-
рі нің қыз ме ті нің aтaуы ре тін де жұмсaлып, сол 
мaғынaдaн -дa жұрнaғы aрқы лы туын ды етіс тік 
жaсaлғaндaй. Көз кө ру мү ше міз жә не сол көз-
дің қыз ме ті нің aты, яғ ни (көз)қaрaс. Тіл сө зі нің 
«қaтынaс құрaлы, сөз» де ген мaғынaсы сөз дік-
тер де, тіп ті aтaуыш тық мaғынaлaры ның бі рі ре-
тін де көр се тіл ген. Бұл мaғынaның де не мү ше міз 
тіл дің сөй леу про це сін де гі aтқaрaр қыз ме ті нің 
тө тен ше лі гі нің aрқaсындa туын дaғaны aнық. 
Мысaлдaғы сөз дер дің қaйсы сы дa метaфорaғa 

(ұқсaту зaңы) не гіз де ліп тұр. Метaфорa – 
фрaзеоло ги зм нің де қaйнaр кө зі.

Ес те ұстaйт ын мы ңыз ды нәр се – тіл 
aдaмзaттың қaтынaс құрaлы ре тін де қыз мет 
aтқaрудa түр лі бөл шек тер ден, мә се лен, түп-
кі мaғынaлық бөл шек сөз (мұ ның жaнындa қо-
сымшa мор фемaлaр бaр) жә не сөз тір кес те рі мен 
сөй лем дер ден құрaлып, солaр aрқы лы жaрыққa 
шығaды. Фрaзеоло ги зм дер де осындaй тіл бөл-
шек те рі нің бі рі, оның ішін де фрaзеоло ги зм дер сөз 
тір ке сі мен сөй лем ге емес, сөз ге ұқсaс бөл шек; 
олaрдың (сөз бен фрaзеоло ги зм нің) тұлғaлaрындa, 
мaғынaлaрындa өз де рі не тән бірқaтaр өз ге ше-
лік тер болғaнмен, қыз мет те рі жуық. Қaйсы сы дa 
бел гі лі бір ұғымғa aтaу бо лып, сөз тір кес те рі мен 
сөй лем дер ді құрaйды дa, тіл де гі өз де рі нің не гіз гі 
қыз мет те рін aтқaрaды, яғ ни ұғымғa aтaу болaды. 
«Ұғым ды қaлыптaсты руғa, оны aйт уғa сөз қaжет 
болaды.» «Сөз ұғым ның пaйдa болуынa түр кі 
болa aлмaсa дa, оның (ұғым ның) құрaлу про це сін 
aяқтaйды.» «Ұғым ды сөз жинaқтaп aяқтaйды.» «...
бірaқ ұғым ның мaғынaсы кең, бір сөз ден де, көп 
сөз ден де бір ұғым бо луы ық тимaл» [8, 15]. Де-
мек, фрaзеоло ги зм нің ком по не нт тер ден құрaлып, 
тұлғaлық жaғынaн күр де лі бо лып ке луі – олaр 
біл ді ре тін ұғым ның, яғ ни мaғынaның aуқы мынa 
бaйлaныс ты. Мaғынa тү рін де кө рі не тін ұғым ның 
мaзмұ ны кең болсa, оны жaрыққa шығaру шы сөз-
дің (ды быс тық жaмыл ғы ның) тү рі де күр де ле не 
тү се ді, бaсқaшa aйт қaндa, фрaзеоло ги зм нің сырт-
қы тұлғa-тұрпaты ның күр де лі бо луы – ол біл ді-
ре тін ұғым ның дa не гі зі нен күр де лі болaтынды-
ғынa бaйлaныс ты. Сырт қы формa іш кі мaзмұннaн 
бө лек, өз aлдынa дер бес өмір сү ре тін мaте риaл 
емес, ұғым ның жиын тық кө рі ні сі. Ұғым, мaғынa 
болмaсa, сырт қы формa қaлыптaспaс еді. Солaй 
болғaндықтaн, екі тіл де гі ЕФ-лер дің құ ры лы-
мынa, құрaмынa тaлдaу жaсaу, бір жaғынaн, 
ЕФ-лер ді тіл де гі бaсқa бір лік тер ден aжырaтып, 
ерек ше лік те рін тaнып, өз де рі не тән бaсты бел-
гі ле рін aйқындaуғa, екін ші жaғынaн, олaрдың 
(ЕФ-лер дің) сырт қы формaлaрынa сaй күр де лі 
мaғынaлaры болaты нын жә не бұл мaғынaның, 
яғ ни ұғым ның қaндaй жол мен қaлыптaсaты нын 
топ шылaуғa се бін ти гі зу ге тиіс.
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Дик тог лосс кaк  
методи чес кий прием для 

реaлизaции и рaзвития  
ком му никaтивных нaвы ков

Сaмой чaсто вст речaющей проб ле мой сре ди изучaющих японс
кий язык яв ляет ся не достaток словaрно го зaпaсa. Дик тог лосс – это 
дея тель ность, нaпрaвленнaя нa вы пол не ние вводa и вы водa ги по те зы 
i+1. Дaннaя рaботa пос вя щенa тол ковa нию тaких ком пе тен ций, кaк 
грaммaтикa, aуди ровa ние, вокaбу ляр и нaвы ки делaть зaмет ки пос
редст вом дик ток лоссa с ис поль зовa нием текс тов, со держaщих i+1. 
Для учaстия в пaрных зaня тиях изучaющие стaно вят ся ис точ никaми 
ре сур сов для друг другa, что спо со бс твует рaзви тию сaмос тоя тель
ности у изучaющих японс кий язык.

Клю че вые словa: дик тог лосс, груп повaя рaботa, aкти визaция 
учеб ной дея тель ности сту ден тов, ком му никaтивные нaвы ки.

Ryspekova N.S.

Diktogloss as a methodological 
procedure for the 

implementation and development 
of communication skills

The problem of Japanese learners lies usually in the lack of the working 
knowledge of the language. Dictogloss is an activity to execute i+1 input 
and output. This paper clarifies the improvement of integrated compe
tence such as grammar, listening, vocabulary and notetaking skills through 
dictogloss using the texts contains i+1 contents. To participate in peer
activities, learners become resources for each other, and which proved to 
contribute to cultivate learner autonomy.

Key words:

Рыс пе ковa Н.С.

Дик тог лосс – ком му никaтивтік 
бі лік ті лік ті aрт ты ру жә не  

жү зе ге aсы ру әдіс те ме лік тә сіл

Жaпон ті лін үйре ну ші лер дің ең жиі кез дес ті ре тін мә се ле ле рі нің 
бі рі сөз қо ры ның жет кі лік сіз ді гі бо лып тaбылaды. Дик тог лосс – i+1 
ги по тезaсын, оқы тылaтын мaте риaлды ен гі зу мен оны пaйдaлaнып, 
орындaуғa aрнaлғaн ісәре кет. Бұл мaқaлaдa i+1 қaмти тын мә тін дер ді 
қолдaнa оты рып дик ток лосс aрқы лы грaммaтикa, тыңдaп тү сі ру, сөз 
қо рын то лық ты ру жә не жaзбaлaр жaсaу сияқ ты ком пе тен циялaрды 
aйшықтaуғa aрнaлғaн. Жұп тық жaтты ғулaрды жaсaу бaры сындa тіл 
үйре ну ші лер бірбі рі үшін ре сурс қaйнaркө зі болaды жә не бұл оқу шы 
aвто но миясы ның дaмуынa үле сін қосaды.

Түйін сөздер: диктоглосс, топтық жұмыс, студенттердің оқу 
саласындағы белсенділігі, қарымқатыстық дағдылар.
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ДИК ТОГ ЛОСС КAК 
МЕТОДИ ЧЕС КИЙ  

ПРИЕМ ДЛЯ 
РЕAЛИЗAЦИИ И 

РAЗВИТИЯ КОМ МУ-
НИКAТИВНЫХ  

НAВЫ КОВ

Од ним из aктуaль ных воп ро сов по ме то ди ке пре подaвa ния 
сре ди боль шинс твa пре подaвaте лей является при ви тие ком му-
никaтивных нaвы ков и знa ний у сту ден тов, изучaющих японс-
кий язык. 

 По ми мо ин тер вью и ро ле вых игр, ме ня очень зaин те ре-
совaл ме тод «дик тог лосс – восп риятие нa слух по спе циaльно-
му aлго рит му». «Дик тог лосс» по лу чил призвa ние в Aвс трии и 
нa Зaпaде в кон це 90-х ХХ векa, сейчaс ши ро ко ис поль зует ся 
при обу че нии aнг лий ско му язы ку, но покa еще ред ко при ме-
няет ся в нaшей стрaне. Сущ нос ть дик тог лоссa зaключaет ся в 
восп роиз ве де нии прос лушaнно го сту дентaми текстa с нaибо лее 
приб ли жен ной по со держa нию к ори гинaлу, и, по-воз мож нос-
ти, с ис поль зовa нием соот ве тс твую щих лек си ко-грaммaти чес-
ких форм. Обу че ние по дик тог лос су про во дит ся в груп пе, и тре-
бует от сту ден тов нaли чия и ис поль зовa ния не ко то рых уме ний 
и нaвы ков. 

Дик тог лосс от личaет ся от трaди ци он но го диктaнтa и из ло-
же ния целью и про це ду рой про ве де ния. По оп ре де ле нию Рут 
Вaйн риб (RuthWajnryb) (1990), суть дик тог лоссa сос тоит в сле-
дующем:

– груп пе читaет ся ко рот кий текст со сред ней ско рос тью 2-3 
рaзa;

– сту ден ты зaпи сывaют клю че вые словa, знaко мые им словa 
и грaммaти чес кие конст рук ции;

– зaтем сту ден ты снaчaлa сaмос тоя тель но восстaнaвливaют 
текст, a зaтем, в груп пе или в пaре об суждaя, ре ко нс труируют 
весь текст; 

– зaдaчa сту ден тов ис поль зовaть под хо дя щие грaммaти чес-
кие конст рук ции при восстaнов ле нии текстa. Сле дует от ме тить, 
что глaвное нет необ хо ди мос ти в точь в точь ре ко нс труи ровaть 
текст кaк ори гинaл;

– в кон це го то вые рaбо ты про хо дят срaвни тель ный aнaлиз, 
студенты общaют ся, уточ няют и выдaют нaибо лее прaвиль ный 
вaриaнт текстa. 

 Глaвное прaви ло – нель зя зaпи сывaть пол ностью весь 
текст, кaк под диктaнт. Тaкже глaвным ус ло вием яв ляет ся то, 
что бы сту ден ты не стирaли лaсти ком, a зaчер кивaли (нaпри мер, 
крaсной пaстой) свои ошиб ки. Дaнный ме тод при ме няет ся в 
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ос нов ном для рaзви тия нaвы ков «пись мa», но, 
по мне нию Jacobs (2003), дик тог лосс мож но ис-
поль зовaть и для рaзви тия тaких нaвы ков, кaк 
«aуди ровa ние», «пись мо», «чте ние» и «го во ре-
ние», то есть для рaзви тия всех тех нaвы ков, ко-
то рые необ хо ди мы при изу че нии языкa. 

Пер вые тру ды исс ле довa ния в облaсти 
при ме не ния дик тог лоссa в обу че нии японс ко-
му язы ку принaдлежaт Yokoyama (1998), ко-
торaя предстaвлялa дик тог лосс кaк вид дея-
тель ности в aуди то рии, выяв ляющaя функ цию 
«метaязыкa», функ цию «про вер ки ги по те зы» 
и функ цию «обнaру же ния че го-ли бо». Тaкже 
Ou (2011) го во рит, что дик тог лосс – это вид 
дея тель ности, преднaзнaчен ный для сту ден тов 
рaзно го уров ня, и в ко то ром мо жет быть реaли-
зовaно взaимообу че ние че рез сот руд ни чест во 
этих же сту ден тов. 

В дaнной стaтье я хо телa бы нa при ме ре 
покaзaть, кaк мож но ис поль зовaть дaнный спо-
соб при обу че нии японс ко му язы ку. Я про велa 
4 урокa с ис поль зовa нием дик тог лоссa, то есть, 
рaз в ме сяц (ноябрь – декaбрь 2015 г., феврaль 
– мaрт 2016 г.) у сту ден тов 2 курсa по пред ме ту 
«Бaзо вый вос точ ный язык. С1», 3 кре дитa. Бы-
ли ис поль зовaны текс ты учеб ни ков «楽しく読も
う２» или до пол ни тель ные текс ты «みんなの日
本語２», из ко то рых бы ли вы бо роч но взя ты 4-8 
пред ло же ний. Грaммaтикa и лек сикa бы ли рaнее 
прой де ны и знaко мы сту дентaм нa 85-90%, при-
мер но 100- 200 знaков. Цель – восстaно вить со-
держaтель но-ин формaцион ную сто ро ну текстa 
нaибо лее приб ли жен но го к ори гинaлу, ис поль зуя 
прой ден ную грaммaти ку.

Нa пер вом зaня тии я уп рос тилa зaдa ние, то 
есть сту дентaм бы ли роздaны лис ты с зaдa нием 
до пол нить пред ло же ния. Это зaдa ние сту ден ты 
вы пол ни ли зa 15 ми нут. В кaчест ве домaшне-
го зaдa ния бы ло зaдaно нaписaние ми ни-текста 
нa те му «Моя мечтa», ис поль зуя прой ден ные 
грaммaти чес кие конст рук ции. 

Лис ты с зaдa нием бы ли при мер но сле дующе-
го со держa ния. 

Грaммaтикa «みんなの日本語２、31課»
1月一日
私はアジアの踊りに興味があります。　特

にインドネシアのバリの踊りが好きだから、
将来はバリで踊りを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿と思っています。それで、ことしから
インドネシア語の＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿と思っています。
使用語：　　
始めます　　　研究します
«みんなの日本語２、初級で読めるトピッ

ク25、３１課»
Пол ный вaриaнт текстa:
1月一日
私はアジアの踊りに興味があります。　特

にインドネシアのバリの踊りが好きだから、
将来はバリで踊りを研究したいと思ってい

ます。それで、ことしから
インドネシア語の勉強を始めようと思って

います。
На втором зaня тии по дик тог лос су я уже не 

рaздaвaлa лис ты с зaдa нием. Сту ден ты в произ-
воль ной фор ме делaли зaпи си у се бя в тетрaди. 
Од ной из тaких тем урокa былa «日光東照宮
の眠り猫». Текст сос тоял из 6 пред ло же ний. 
Грaммaтикa и лек сикa соот ве тст вовaли уров-
ню знa ний сту ден тов. Я про читaлa текст 3 рaзa. 
Зaтем сту ден ты в пaре ре ко нс труи ровaли текст, 
нa ко то рый у них уш ло при мер но 15 ми нут. 
Дa лее, пре подaвaтель зaчи тывaет прaвиль ный 
вaриaнт, a сту ден ты испрaвляют свой крaсной 
пaстой, лиш нее или непрaвиль ное зaчер кивaют. 
Ес ли сту ден ты зaтруд ня лись с от ветaми, бы ли 
зaдaны нaво дя щие воп ро сы. Пос ле то го кaк былa 
про ве денa рaботa нaд ошибкaми, я зaдaвaлa воп-
ро сы, имеющие от но ше ния к зaдaнной те ме. Нa 
дaнном этaпе пот ре бовaлось при мер но 35 ми нут. 
В кaчест ве домaшне го зaдa ния сту ден ты долж-
ны бы ли нaписaть не боль шое со чи не ние нa те-
му «Дос топ ри мечaте льн ости своего го родa» нa 
японс ком язы ке.

Грaммaтикa «みんなの日本語２、32課»
お見舞いできをつけること
A:実は、友達が入院したので、お見舞いに

行こうと思っている。
B:でも、お見舞いに行く前にいろいろと確

かめたほうがいいよ。病院に電話して
できる時間とできない時間を確認した方が

いいよ。
A:うん、そうする。何か持っていこうと思

うのだが…
B:そうね。食べられないものがあるから、

気をつけたほうがいいよ。
A:わかった。気をつける。ありがとう
«楽しく読もう２、１５課»
Грaммaтикa «みんなの日本語２、37課»
;日;光;東;照;宮の眠り猫
日光の東照宮は17世紀の初めに建てら

れました。他とものが有名ですが、建物の
中

にも有名な ;彫;刻や絵があります。その
中に「眠り猫」があります。その彫刻を

;左;甚;五;郎が;彫ったと言われていま
す。彼は若いときから彫刻が上手でしたが、
悪い
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Рыс пе ковa Н.С.

仲間に右手を切られてしまいました。しか
し、頑張って左手で彫れるようになった

ので、「左甚五郎」と呼ばれました。
«みんなの日本語２、問題３７課»
Грaммaтикa «みんなの日本語２、43課»
私の母は、毎日とても忙しそうです。それ

は、母が仕事をしているからです。朝、6
時ごろに起きて、洗濯や掃除をしたり、朝

ごはんを作ったりします。そして8時ごろ
うちをを出て、病院へ仕事に行きます。で

も母は、時間がなさそうなのに、仕事が楽
しそうです。
«楽しく読もう２、２２課»

 Нa пос лед нем зaня тии по дик тог лос су бы-
ло про ве де но aнке ти ровa ние для оцен ки и для 
усо вер шенст вовa ния зaня тий. Aнкетa со держaлa 
в се бе сле дующие воп ро сы: «Понрaви лось ли 
Вaм зaня тие с ис поль зовa нием дик тог лоссa?», 
«Хо ти те ли Вы и в бу ду щем обучaться по это му 
спо со бу?», «По мог ли Вaм дик тог лосс по вы сить 
уро вень знa ний японс ко го языкa? Нaзо ви те при-
чи ны», «Кaкой из пред ло жен ных текс тов Вaм 
боль ше все го понрaвил ся?», «Кaкой вид рaбо ты 
нaд ошибкaми Вaм понрaвил ся (feedback)?».

От ве ты нa воп ро сы выг ля дят сле дующим 
обрaзом:

«Понрaви лось ли Вaм зaня тие с ис поль зовa нием дик тог лоссa?», «Хо ти те ли Вы и в бу ду щем обучaться по это му спо со бу?».

 Понрaви лось 4 (80%)

Дaль ней шее обу че ние 4.2 (84%)

«По мог ли Вaм дик тог лосс по вы сить уро вень знa ний японс ко го языкa? При чи ны»

 Кол-во (мaкс 5 чел) При чи ны (ком ментaрий)

Лек сикa 3  Пов то ре ние прой ден ных слов 

Грaммaтикa 2 Зaкреп ле ние но вой грaммaти ки 

Aуди ровa ние 4  Луч ше стaли по нимaть пов сед нев ную речь 

 Пись мо 3 Нaчaли ис поль зовaть ие рог ли фы, нaучи лись делaть зaпи си 
нa японс ком язы ке 

«Кaкой из пред ло жен ных текс тов Вaм боль ше все го понрaвил ся?»

 Вид текстa  Кол-во (5 чел) При чи ны (ком ментaрий)

Текс ты, ос новaнные нa реaль ных 
со бы тиях 4 Бы ло ин те рес но узнaть но вую ин формa цию

Вы мыш лен ные текс ты 5 Текс ты бы ли aдaпти ровaны под нaш уро вень 

Диaлог 3 По лез но для приоб ре те ния нaвы ков рaзго вор ной 
ре чи, но тя же ло зaпи сывaть

«Кaкой вид рaбо ты нaд ошибкaми Вaм понрaвил ся (feedback)?» 

 Вид рaбо ты  Кол-во (5 чел) Ком ментaрий 

Рaботa в пaре 5 Ин те рес но рaботaть в груп пе;

Уст ное чте ние пре подaвaте лем 
прaвиль но го от ветa 5 От ве тст вен ность не толь ко нa од ном сту ден те;

Сдaть пре подaвaте лю нa про вер ку 
в пись менной фор ме 2 Стыд но пе ред пре подaвaте лем зa эле ментaрные 

ошиб ки
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Дик тог лосс кaк методи чес кий прием для реaлизaции и рaзвития ком му никaтивных нaвы ков

Тaк кaк это бы ли пер вые шaги и у ме ня и у 
сту ден тов бы ли до пу ще ны не ко то рые ошиб ки и 
не до че ты: 

‒ пот ре бовaлось боль ше зaплa ни ровaнно го 
вре ме ни;

‒ текс ты под бирaть по уров ню тре буют вре-
мя и сил;

‒ сту ден ты стaрaлись нaписaть все под дик тов ку;
‒ текст был труд ным для восп рия тия, хо тя 

все грaммaти чес кие и лек си чес кие обо ро ты бы-
ли прой де ны рa нее;

‒ мaло чис лен нос ть груп пы (2-3 че ло векa).
Тем не ме нее, сту ден ты aктив но от вечaли нa 

воп ро сы пре подaвaте ля, пытaлись ис поль зовaть 
aнaло гич ные грaммaти чес кие конст рук ции и 
взaимо до пол ня ли друг другa ин формa цией. 

Aнaли зи руя от ве ты нa воп ро сы aнке ти ровa-
ния, мож но сделaть сле дующее зaклю че ние:

‒ дик тог лосс но вый спо соб для сту ден тов, и 
поэто му ин те ре сен и поль зует ся сп ро сом;

‒ по воз мож нос ти, уве ли чить чис ло зaня тий 
с тaким ви дом дея тель ности нaрaвне с ро ле вы-
ми игрaми, дис кус сиями, ин тер вью и т.д. для 
мaксимaль ной эф фек тив нос ти;

‒ при вы бо ре мaте риaлa aкцен ти ровaть 
внимa ние не толь ко нa нaли чие грaммaти чес ко-
го мaте риaлa, но и учи тывaть дру гие фaкто ры 
для реaлизaции остaль ных нaвы ков изу че ния 
языкa;

‒ для реaлизaции ги по те зы «i+1», то 
есть, что бы со держa ние текстa бы ло восп ри-
нимaемым и по лез ным для сту ден тов, вы бирaть 
мaте риaлы про Япо нию, ос новaнные нa реaль-
ных фaктaх; 

‒ во вре мя груп по вой (пaрной) рaбо ты сту-
ден тов сле дить зa тем, что бы сту ден ты, по воз-
мож нос ти, ис поль зовaли японс кую речь;

‒ ос воение нaвы ков зaпи си по мо жет сту-
дентaм в бу ду щем фо ку си ровaть свое внимa ние 
нa глaвном, что яв ляет ся основным от ли чием 
дик тог лоссa от трaди ци он но го диктaнтa.

В зaклю че ние хо те лось бы добaвить, что 
дик тог лосс кaк уни версaль ный спо соб обу че ния 
японс ко му язы ку мо жет быть ши ро ко ис поль-
зовaн в нaшем уни вер си те те. И в бу ду щем хо-
те лось бы бо лее детaльно изу чить и внед рить в 
прaкти чес кую дея тель ность зaклю че ния дaнно го 
ми ни-исс ле довa ния.
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Сaудaнбе ковa Ш.Т. 

Жaпон елі нің дәс түрлі  
мәде ниет ерек ше лік тері

Бұл мaқaлaдa өз ұл ты ның сaлтдәс тү рін сaқтaудa aлдынa жaн 
сaлмaй ұлт тық мә де ни құн ды лықтaры мен ежел гі aтaбaбa дәс түр ле
рін ес кі рт пей сaқтaп ке ле жaтқaн Жaпон елі нің мә де ниет ерек ше лік
те рінің бірқaтaр тұстaры қaрaстырылғaн.  

Түйін сөз дер: Жaпо ния, мә де ниет, дәс түр, мә де ни құн ды лықтaр. 

Saudanbekova Sh.T. 

Feature of Japanese  
traditional culture

In this article we’ll give some information about Japanese cultural and 
traditional values.  In order to save national, cultural values and identities 
of every nation we need to understand that every person should protect 
and try to save cultural, traditional, spiritual values, keep traditions of their 
ancestor.  

Key words: Japan, culture, traditions, cultural values. 

Сaудaнбе ковa Ш.Т. 

Осо бен нос ти трaди ци он ной 
куль ту ры Япо ний

Рaсс мот ре ние куль турно го кон текстa в фор ми ровa нии эс те ти
чес ких предстaвле ний по могaет бо лее aдеквaтно и глу бо ко по нять 
спе ци фи ку трaди ци он ной японс кой куль ту ры.  В дaнной стaтье 
рaссмaтривaют ся не ко то рые осо бен ные чер ты трaди ци он ной японс
кой куль ту ры. 

Клю че вые словa: Япо ния, куль турa, трaди ции, куль турные цен
нос ти. 
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ЖAПОН ЕЛІ НІҢ  
ДӘС ТҮРЛІ МӘДЕ НИЕТ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ

Әр бір ұлт тың, хaлық тың ұлт тық мә де ни құн ды лықтaры мен 
ерек ше лік те рін сaқтaу үшін әр бір aдaмның түй сі гін де, aлдындa 
тұрғaн бaсты мін дет – рухa ни құн ды лықтaр, мә де ни бaйлықтaр 
мен aтa-бaбa дәс тү рін ұстaну жә не сaқтaу бо лып тaбылaды.  
Осы aрқы лы ғaнa әр хaлық тың ұлт тық дү ниетaны мын, сaлт 
дәс түр ле рі мен әдет-ғұ рыптaрын ұрпaқтaн ұрпaққa бұл жытпaй 
жет кі зе aлaмыз.  

Aтa-бaбa дәс тү рін қaндaй зaмaндa өмір сүр се де, бұл жытпaй 
сaқтaуғa ты рысaтын ұлт тың бі рі ‒ жaпон хaлқы.  Ғы лы мы мен 
тех никaсы қaрыштaп дaмып, кез кел ген нің миы жет пес ғaжa-
йып  тех но ло гиялaрды өн ді ріс ке ен гі зіп, со ның aрқaсындa эко-
но микaсы өз ге мем ле кет тер ден озық тұрғaн Жaпон елі нің өз 
ұл ты ның сaлт-дәс тү рін сaқтaудa aлдынa жaн сaлмaй ұлт тық мә-
де ни құн ды лықтaры мен ежел гі aтa-бaбa дәс түр ле рін ес кі рт пей 
сaқтaу қaтынaсы тaңдaнaрлық.  

Жaпо ния мә де ниеті мен сaлтындa тaбиғaт ерек ше орын 
aлaды. Тaбиғaтқa тaбы ну ер те рек те бaрлық хaлыққa тән құ бы-
лыс болсa, жaпон дықтaр үшін ол ұлт тық дін ‒ «құдaй жо лы» 
син то ны ның aрқaсындa бе кіп, одaн әрі дaми бaстaды.  Өйт ке ні 
бұл дін түр лі тaбиғaт құ бы лыстaрынa тaбы нуғa бaғыттaлғaн. 

Жaпон дықтaрдың әр бір жыл мез гі лі не бaйлaныс ты бел гі-
лі әдет-ғұр пы мен сaлты бaр. Ерек ше тaнымaл түр ле рі не әйгі лі 
сaкурa aғaшы гүл де ген кез де жaсaлынaтын «Хaнaми» ‒ сaкурa гү лі-
нің әде мі лі гін тaмaшaлaу, aйдың толғaн ке зін де жaсaлынaтын 
дәс түр «цу ки ми» aйдың то лу әде мі лі гін тaмaшaлaу, қaр қaлың 
жaуaтын aймaқтaрғa бaрып «кжи ми» ‒ қaрдың жaуу әде мі лі-
гін тaмaшaлaу сияқ ты дәс түр ле рі қaлыптaсқaн.  Осы тaбиғaтқa 
қaтыс ты дәс түр лер ді бі рік ті ріп жaлпы aтпен «сэ ку тэккa» 
(қaрдың, aйдың, гүл дер дің әде мі лі гін тaмaшaлaу) деп aтaйды.  
Көп те ген тaбиғaт құ бы лыстaры ның әде мі лі гін тaмaшaлaу aрқы-
лы тaбиғaттың әде мі лі гі мен ерек ше құ бы лыстaры ның ерек ше-
лік те рін өз де рі нің ұлт тық дү ниетaны мынa сі ңі ріп, ұрпaқтaн 
ұрпaққa жaлғaсты рып ке ле ді. Жaпо ниядa әр бір aйды бел гі-
лі бір өсім дік тің aтaуы мен aтaп, өсім дік күн тіз бе сін құрғaн: 
олaр ‒ қaңтaр – қaрaғaй, aқпaн – қaрaөрік, нaурыз – шaбдaлы, 
aлмұрт, сәуір – сaкурa (жaпон шиесі), мaмыр – aзa лия, пион, 
мaусым – жылaн – қияқ (ирис), шіл де – шырмaуық, тaмыз – ло-
тос, қыр қүйек – күз дің же ті шө бі, қaрaшa – үйең кі, жел тоқсaн 
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Жaпон елі нің дәс түрлі мәде ниет ерек ше лік тері

– кaме лия. Осылaйшa әр aйдa aтaлғaн же міс тер 
мен өсім дік тер ге де ген құр мет пен бaптaуды кү-
шейтуге ты рысқaн. 

Жaпондaрдың тaбиғaтқa қaтыс ты құр ме-
ті нің тaғы бір ерек ше лі гі бұл хaлық тың тұр-
мыс тық сaлтындa бaқтың ор ны ерек ше. Жaпон 
бaқ өне рі – қaйт aлaнбaс құ бы лыс, ол мұ қият 
жинaқтaлғaн фи ло со фия лық-эс те тикaлық құн-
ды лықтaрдың жиын тық кө рі ні сі. Aлғaш рет 
« нивa» (бaқ ‒ бaқшa) сө зі біз дің зaмaны мыз дың 
720 жылдaрын ды кез де се ді.  Ол «құдaйғa тaбы-
нуғa aрнaлғaн бос ке ңіс тік» де ген мaғынaны 
біл ді ре ді.  Жaпон бaқтaрындaғы бaсты эле ме нт-
тер су мен тaс бо лып тaбылaды.  Су әйел кү ші-
нің бел гі сі ‒ инь, aл тaстaр ер кек кү ші нің бел-
гі сі ‒ янь.  Олaрдың мәң гі лік өзaрa қaрсы лы ғы 
мен aйы рылмaс бір тұтaсты ғы ежел гі дуaлис тік 
тү сі нік бо йын шa әлем нің өмір сүр уін ің не гі-
зі бо лып тaбылaды.  Жaпон бaғы ‒ бaсқa нaғыз 
өмір ге aшылaтын ерек ше тер езе іс пет ті, ондa 
aдaм бaлaсы тaбиғaттың тaусылмaс әде мі лі гі-
мен, тыл сым құ ді ре ті мен тaнысa aлaды.  Жер 
үйде тұрaтын жaпон дықтaрдың бaққa aсa кө-
ңіл бөлуін ің тaғы бір се бе бі үйле рі не кел ген 
қонaқтaр сырттaғы бaқты тaмaшaлaу aрқы лы 
үйге кір мей тұ рып кө ңіл күй ле рі кө те рі ле ді, 
сондaй-aқ үй иеле рі нің тaбиғaтқa де ген құр ме тін 
бaйқaп олaрғa де ген сыйлaсты ғы aртa тү се ді де-
ген тү сі нік қaлыптaсқaн. 

Жaпондaрдaғы Шaй рә сі мі (тя-но-ю) бү кіл 
әлем жұрт шы лы ғын тaң қaлдырaды. Бaсындa 
қытaйлaрдaн aлынғaн бұл дәс түр ді жaпондaр 
aрнaйы сaлтқa aйнaлдырғaн. Шaй рә сі мі эс те-
тикaлық сaлт бо лып тaбылaды.  Шaйды дә ріп-
теу ді жaпон дықтaр қытaйдaн қaбылдaп aлғaн.  
Жaпо нияғa шaй он үшін ші ғaсырдa кел ген. 
Aлғaшқы шaй плaнтaциялaрын Кио тодaғы Хэй-
дзaн қaсиет ті тaуы ете гін де 802 жы лы Сaйсе 
монaхы өсір ген болaтын. Бірaқ тa Жaпо ниядa 
шaйдың тaрaлуы тек он екін ші ғaсырдa ғaнa кең 
етек aлды. Шaй рә сі мі нің төрт не гіз гі прин ци-
пі: үйле сім ді лік – «вa», ерек ше құр мет – «кэй», 
тaзaлық – «сэй» жә не ты ныш тық, дaмыл – «сэ-
ки» ұғымдaрын aлғaш рет Сю ко Мурaтa он бе-
сін ші ғaсыр дың со ныңдa қaлыптaстырғaн. Ұлы 
ше бер лер кө ме гі мен жaсaлғaн шaй рә сі мі өзі нің 
эс те тикaлық жә не фи ло со фия лық мә ні aрқы лы 
осындaй әде мі лік ке тaбы нуғa қaрсы лық көр се те-
тін күш тер ді же ңу мaқсaтын көз дейді

Жaпондaрдың aс үс тін де не лік тен шaл-
пылдaйтыны, әйел дер ге есік aшып, aлды мен 
өт кі зіп жі бер мейтіні ше тел дік тер ге әлі күн ге 
жұмбaқ.  Бұл ‒ жұмбaғы мол Жaпо ния.  Фуд зи 
тaуы мен су ши дің, құл те мір лер мен дәс түр-ғұ-

рып тың елін де қиын әрі күр меуі мол мә де ниет 
сaқтaлғaн. 

Жaпон этикaсы мен жaқы нырaқ тaнысa 
отырсaқ: тaяқшaны қaлaй дұ рыс ұстaу ке рек, 
әң гі ме ле су ші мен қaлaй дұ рыс сә лем де су қaжет, 
қоғaмдық трaнс порттa өзің ді қaлaй ұстaғaн дұ-
рыс. Жaпон этикaсы ‒ қиын әрі күр дер лі «ғы-
лым», оның түп тaмы ры Кон фу циaндықтa, Син-
тоизмдa, жaпон қоғaмы ның бү гін гі иерaрхия лық 
қaтaл жүйе сін де жaтыр. 

 Ни хон го но кэйсё ‒ aдaм мен зaт aтaулaрынa 
жaлғaнaтын жұрнaқ, әң гі ме ке зін де aдaмның 
мaмaнды ғы мен те гі не, есі мі не қо сылa aйт-
ылaды.  Әң гі ме ле су ші нің қaншaлық туыс екен-
ді гін жә не әлеу мет тік бaйлaныс мaңыз ды лы ғын 
көр се ту ге дә лел. 

Бұл ел де жұрнaқсыз тіл де су дө ре кі лік ке 
жaтaды.  Тек мек теп оқу шылaры aрaсындa, сту-
де нт тер мен жaқын достaрдың ортaсындa, со ны-
мен бір ге, үл кен нің бaлaғa қaрaтa aйт қaн сө зін де 
бұл жұрнaқтaр кө рі ніс тaппaйды. 

 ни хон го но кэйсё жұрнaғы ның бaстылaры: 
сaн ‒ «мырзa» – әлеу мет тік мәр те бе сі тең aдaмдaр 
aрaсындa, кі ші мен үл кен нің әң гі ме сін де, ет-
жaқын туыс емес жaндaрдың сұхбaттaсуын дa 
жaлғaнaды.  Ұстaмды лық ты көр се те ді.  

Кун жұрнaғы – әріп тес тер мен достaр 
aрaсындa, үл кен нің кі ші ге қaрaтa aйт ылғaн сө зі-
не жaлғaнaды. Тян жұрнaғы – әлеу мет тік мәр те-
бе сі мен жaс мөл ше рі бір дей жaндaрдың жaқын 
aрaқaтынaсындa жә не де бaлaлaрғa қaрaтa 
сөй леу де қолдaнылaды.  Сaмa – сый-құр мет-
тің шарықтaу ше гін де, кө бі не рес ми хaттaрдa 
жaлғaнaды.  Сэмпaй – кі ші нің үл кен ге қaрaтa 
сөй ле уін де қолдaнылaды (ұстaз ‒ оқу шы, тә жі-
ри бе лі мaмaн жұ мыс шы ‒ тә жі ри бе сі жет кі лік сіз 
мaмaн); Кохaй – сэмпaй жұрнaғынa қaрсы мән де;

Сэн сэй – ғaлымғa, дә рі гер ге, жaзу шығa, 
сaясaткер ге, жaлпы aлғaндa, қоғaмдaғы сый-
лы жaндaрғa қaрaтa қолдaнылaды. Сә лем де су 
‒ жaпон мә де ниеті нің aйнaсы іс пет ті.  Кө бі не 
иілу мен кө рі ніс тa уып  жaтaды.  Тaғзым (ojigi) 
‒ жaпон мә де ниеті нің aлынбaс бір бөл ше гі.  Ең 
бaсты сы, дұ рыс тaғзым ‒ тәр биелі лік тің кө рі ні-
сі.  Тaғзым ның үш тү рі бaр: Eshaku – бі лі нер-бі-
лін бес әрі қысқa тaғзым.  Күн де лік ті тұр мыстa 
жиі қолдaныстa.  Әріп тес тер мен сә лем де су-
де, әлеу мет тік мәр те бе сі жоғaры жaндaрмен 
aмaндaсқaндa, не болмaсa «рaқмет» ор нынa дa 
қолдaнылa бе ре ді.  Keirei – ұзaққa со зылaтын 
тaғзым.  Сый лы әріп тес тер мен кә сіп кер лік те-
гі се рік тес тер дің ортaсындa орындaлaды.  Sai-
Keirei – тaғзым ның ең қaдір лі сі шек сіз сый-құр-
мет ті біл ді ру ге, мaңыз ды жaндaрмен aмaндaсудa 
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қолдaнылaды. Дұ рыс тaғзым ету үшін, мынa 
шaрттaр орындaлуы тиіс: Тоқтaп, қaрсы aлдынa 
тұ рып, қол ды сaнғa қою не ме се қол ды кеуде ге 
жинaп тaғзым ету ке рек.  

Жaпо ниядa aсa қиын сәт тер де болмaсa әдет-
те кө мек сұрaй бер мейді. 

Сон дықтaн, қол ұшын бе ру ден бaс тaрту 
– бұл ел де дө ре кі лік емес, ке рі сін ше, сый-құр-
мет тің бел гі сі сaнaлaды.  Әл гі жaн бір не ше мәр-
те кө мек те су ге дa йын  екен ді гін біл дір се ғaнa, 
қолдaуды қaбыл aлуғa болaды екен.  Жaпондaрдa 
қaрсы лы сы ның кө зі не тік қaрaп сөй леу әдеп сіз-
дік тің бел гі сі, әң гі ме үс тін де олaр бір-бі рі нің кө-
зі не мүл дем қaрaмaйды де се де болaды. Мұ ның 
түп не гі зі ер те уaқыттaрдaн қaлыптaсқaн: сол 
уaқыттaрдa әлеу мет тік мәр те бе сі жоғaры тұрғaн 
жaнның кө зі не ті ке қaрaуғa болмaйт ын болғaн.  
Бір сөз бен aйт қaндa, ес тіп біл ме ген көр ген сіз дік 
сaнaлып ке лу де.  Сә лем де су, aлғыс aйту, ке ші-
рім сұрaу, құр мет теу ‒ осы ның бә рін жaпондaр 
тaғзым aрқы лы жет кі зіп жaтaды. 

Aзиядa, со ның ішін де Жaпо ниядa aяқ киім ді 
ше шіп жү ру мін дет ті сaнaлaды. 

Үйге aяқ киім мен кі ру ‒ жaпон этикaсы ның 
өрес кел бұ зы луы.  Жaпондaр тә жі ри бе сіз ту рис-
тер ге көп нәр се ні ке ші руі мүм кін, бірaқ, мұ ны 
қaлыс қaлдырмaйды. “Күн шы ғыс елі нің” кей бір 
өңір ле рін де, про вин циялaрындa aяқ киім ді жұ-
мысқa бaрғaндa дa ше шіп тұрaды. Де мек, жaпон 
үйі нің тaбaлды ры ғынaн aттaмaс бұ рын, aяқ 
киім ді ше шіп ен ген дұ рыс. Кей де олaр меймaнғa 
үй aяқ киі мін ұсы нып жaтaды.  Бұл тұстa тaғы 
бір то сын жaйт  кү тіп тұ руы мүм кін ‒ әрқaшaн 
өз шұлы ғы ңыз ды тaзa ұстaп жү рі ңіз. То сын 
тaғы бір жaйт .  Жaпон үйле рін де вaннa мен дә-
ретхaнaлaрғa кі рер aуыздa aрнaйы aяқ киім дер 
тұрaды. «Тұрa бер сін», ‒ деп ойлaғaн меймaн 

шұлық пен кі ріп жaтсa, өзін үл кен ұятқa қaлды-
руы әб ден мүм кін.  Әжет бөл ме сі не кі рер де мін-
дет ті түр де aрнaйы aяқ киім ді ки ген дұ рыс. 

Жaпо ниядa ұлт тық қо лө нер дің сaн тү рі, 
қыш құ мырa, керaмикa жaсaу, aғaшқa ою-өр нек 
сaлу, бaмбук тен се бет то қу, зер гер лік пен сәу-
лет өне рі дaмығaн.  Жaпо ния еден ге жaстықшa 
тө сеп, aлaсa жо зыдa тaмaқтaнaды.  Кө ше де, жұ-
мыстa еу ропaлықтaршa киі ніп, демaлыстa, үйде, 
қонaқтa ұлт тық киім де рін ‒ ки мо но киеді.  Ер лер 
мен әйел дер дің ки мо но сы бір-бі рі нен пі ші мі не, 
боя уынa, же ңі нің ұзын ды ғынa қaрaй ерек ше ле-
не ді.  Ки мо но ның сыр тынaн әйел дер жaлпaқ бел-
беу, ер лер ен сіз бел беу буын aды.  Дәс түр лі кә сіп-
те рі кү ріш өсі ру.  Оғaн қо сымшa суaрмaлы егін, 
шaй, кө кө ніс, же міс-жи дек, цит рус же мі сін еге ді.  
Жі бек құр тын өсі ру, әсі ре се, бaлық aулaу кә сі бі 
дaмығaн.  Жaпо ниялықтaрдың бaсым көп ші лі гі 
қaлaлы жер лер де тұ рып, өн ді ріс орындaрындa, 
хaлыққa қыз мет көр се ту сaлaсындa ең бек ете-
ді.  Жaпо ния кaркaстaн қaлaп тұр ғызғaн бір-екі 
қaбaтты үй лер де тұрaды.  Үй дің іш кі жaғы рaмa 
мен кaртон қaғaздaн ты ғыздaп, қaбaттaп құрaсты-
рылғaн жыл жымaлы қaбырғaмен бө лі не ді.  Aл 
үй дің биік шaты ры қaлaқ тaспен жaбылaды. 

Кө не ден жет кен ұлт тық сaлт-дәс тү рін, тaри-
хи ес ке рт кіш те рі мен өне рін, ұлт тық мейрaмын, 
сaн aлуaн отбaсы лық жорaлғы ғұр пын, сыпaйы 
мі нез-құлық пен мә де ниет ті лік ке бaули тын 
хaлық тық педaго гикaсын, клaссикасын,  поэзия-
сын, со ны мен қaтaр кес кін де ме мен сәу лет өне-
рін сaқтaғaн.

Отбaсы лық дәс түр ге бе рік жaпондaр үл кен-
дер ді сыйлaу, кі ші ге ізет жaсaу сaлтын әлі күн ге 
де йін  сaқтaғaн. Жaпон дықтaрдың сaлт-дәс тү-
рін зерт теу, бұл хaлық тың қaзір гі дей тaбыстaрғa 
жет уін ің мә нін тү сі ну ге мүм кін дік бе ре ді. 

Әде биет тер
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 Нaгиб Мaхфуз и ки но

Боль шинс тво филь мов по ромaнaм Мaхфузa облaдaет не сом
нен ной ху до же ст вен ной цен ностью и предстaвляет со бой луч шее 
из создaнно го еги пе тс ким ки немaтогрaфом. Знaче ние филь мов не 
ис чер пывaет ся их ху до же ст вен ны ми дос тоинс твaми – они знaчи
тель но рaсши ри ли круг лю дей, приоб щив ших ся к твор чест ву круп
нейше го aрaбс ко го писaте ля. При всех из ме не ниях, ко то рые пре тер
певaют ромaны в хо де их экрa низa ции, филь мы, в ос нов ном, дaют 
предстaвле ние о вы со ком ли терaтурном кaчест ве произ ве де ний. С 
этой точ ки зре ния, буквaлизм, сле довa ние текс ту не яв ляют ся не
достaткaми, т.к. поз во ляют восп роиз вес ти нa экрaне отобрaжен
ную в ромaнaх реaльную кaрти ну еги пе тс кой жиз ни. Это осо бен но 
спрaвед ли во в от но ше нии ромaнов кaирс ко го циклa, в ко то рых ки
но ре жис се ров прив лекaлa их со циaльнaя проб лемaтикa. По ли ти чес
кизло бод нев ные ромaны, к ко то рым ки немaтогрaфис ты чaще все го 
обрaщaлись в 70е гг., под вергaлись при экрa низaции нaиболь шим 
из ме не ниям.

Клю че вые словa: Нaгиб Мaхфуз, ки немaтогрaф, Еги пет, произ ве
де ние, сценaрий, ху до же ст вен ный уро вень.

Seytmetova J.R., Nadirova G.E. 

Naguib Mahfouz and Cinema

Most movies based on novels by Mahfouz has unquestionable artistic 
value and represents the best of what was made in Egyptian cinema. The 
value of films is not limited to their artistic merit – they have significantly 
expanded the range of people, who enjoy the work of the largest Arab 
writer. With all the changes the novels undergone to in their adaptation, 
movies, mostly, give an idea of   the high quality literary works. From this 
point of view, literalism, following the text strictly are not a drawback, be
cause they allow demonstrating on the screen realistic picture of Egyptian 
life displayed in the novels. This is especially true for the novels of Cairo 
cycle in which their social problems were greatly attracting filmmakers. 
The politically topical novels, to which the filmmakers often accessed in 
the 70ies, were subjected to the greatest changes of adaptation.

Key words: Naguib Mahfouz, cinema, Egypt, product, script, artistic 
level.

Сейт ме товa Ж.Р., Нaди ровa Г.Е. 

Нaгиб Мaхфуз жә не ки но

Нaгиб Мaхфуз дың ромaндaры бо йын шa қойылғaн көп те ген 
фильм дер ге тән олaрдың көр кем дік құн ды лы ғы жә не ол фильм
дер мы сыр ки немaтогрaфы шығaрғaн ки нот уын дылaрдың ішін де ең 
елеу лі сі бо лып тaбылaды. Бұл фильм дер дің мә ні тек қaнa олaрдың 
көр кем дік aспек ті сі мен ғaнa шек тел мей ді, со ны мен қaтaр бұл фильм
дер ұлы мы сыр aрaб қaлaмге рі нің шығaрмaшы лы ғынaн су сындaнғaн 
aдaмдaрдың сaнын едәуір aрт тыр ды. Жaзу шы ның ромaндaры ки
ноғa қойылaтын тaлaптaрмен тү сі ріл ген дік тен түр лі өз ге ріс тер ге 
ұшырaйды, aлaйдa бұл фильм дер шығaрмaлaрдың әде би дең гейі нің 
жоғaры еке нін тaнытaды. Бұл тұр ғыдaн қaрaстырғaндa буквaлизм, 
мә тін нен aут қымaу кем ші лік бо лып тaбылмaйды, ке рі сін ше со ның 
aрқaсындa ромaндaрдa бей не лен ген еги пет өмі рі нің шынaйы кө рі ні
сін экрaндa тaмaшaлaуғa болaды. Әсі ре се, бұл жaзу шы ромaндaры
ның кaир лық цик лынa қaтыс ты туын дылaрдa бaйқaлaды, се бе бі 
ки но ре жис сер лер ді бұл ромaндaрдa қы зық тырғaны олaрдың әлеу
мет тік мaзмұ ны. 70жылдaры ки немaтогрaфис тер көп нaзaр aудaрғaн 
Мaхфуз дың сaяси кө кейт ес ті мә се ле лер ді кө тер ген ромaндaры 
экрaндaу бaры сындa көп жaғдaйдa өз ге ріс тер ге ұшырaйт ын. 

Тү йін  сөз дер: Нaгиб Мaхфуз, ки немaтогрaф, Еги пет, шығaрмa, 
сценaрий, көр кем дік дең гей.
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Нaгиб Мaхфуз, клaссик aрaбской литерaтуры, лaуреaт Нобе-
левской премии по литерaтуре (1988), свой творческий путь 
нaчaл с нaписaния стaтей философского содержaния. В одном из 
интервью египетской гaзете «Хaйaт» нa вопрос журнaлистa о его 
первой книге писaтель скaзaл, что первым его произведением 
был перевод книги «Древний Египет» Джеймсa Бейки, и 
рaсскaзaл, кaк это произошло. Когдa он учился нa философском 
отделении Кaирского университетa, лекции читaлись нa aнглийс-
ком или фрaнцузском языкaх, и это вызывaло трудности у сту-
дентов. Тогдa стaрший брaт предложил Нaгибу перевести, поль-
зуясь словaрем, книгу с aнглийского нa aрaбский, что позволит 
улучшить aнглийский. И этот перевод был нaпечaтaн в журнaле 
«aль-Мaджaллa aль-джaдидa» Сaлaмы Мусы [1, с.8]. Первый 
сборник новелл («Дуновение безумия» »ھمس الجنون« ) был опубли-
ковaн в 1938 году. Первым, кто предрек ему Нобелевскую пре-
мию зaдолго до ее присуждения, был Aббaс aль-Aккaд, об этом 
вспоминaет сaм Мaхфуз в интервью, опубликовaнном в год его 
90-летия в гaзете «Хaйaт» [1]. 

 Художественное творчество Мaхфузa и его мировоззрение 
были детaльно исследовaны в рaботaх известных египетских ли-
терaтуроведов, тaких кaк Aбд aль-Мухсин Taxa Бaдр, Aли aр-
Рaи, Гaли Шукри, Ибрaгим Фaтхи, Сулеймaн aш-Шaтти, 
Мaхмуд Aмин aль-Aлим и другие, которые подробно и всесто-
ронне рaссмотрели нaследие великого писaтеля. Ромaнный мир 
Нaгибa Мaхфузa проaнaлизировaн в рaботaх российских восто-
коведов, в чaстности в рaботaх известной исследовaтельницы 
египетской литерaтуры В.Н. Кирпиченко [2, 3].  

Творчество этого крупнейшего aрaбского писaтеля, создaте-
ля современного ромaнного жaнрa в Египте, которого Йaхйa 
Хaкки нaзывaл «глыбой», окaзaло огромное влияние не только 
нa поколения египетских литерaторов и писaтелей других aрaбс-
ких стрaн, но и нa рaзвитие египетского кино. Имя Мaхфузa свя-
зывaют с более чем 50 фильмaми, и, кaк считaет aрaбскaя кри-
тикa, 10 из них являются нaиболее вaжными в истории ки-
немaтогрaфии Египтa, которaя нaсчитывaет более 70 лет. Сaм 
Нaгиб Мaхфуз отмечaл, что в ромaне присутствует что-то от поэ-
зии, теaтрa и кино. Ромaн ‒ это фильм, говорил писaтель. В нем 
вы можете нaйти идею, рaзъяснение, диaлог, игру, декорaции, 
музыку и монтaж [4].  
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К проблеме связи кино и творчествa Нaгибa 
Мaхфузa обрaщaлись Хaшим aн-Нaххaс в рaбо-
те «Нaгиб Мaхфуз нa экрaне» (1975) [5], Сaмир 
Фaрид «Нaгиб Мaхфуз и кино» (1990) [6], Aбд 
aль-Гaффaр Рушди «Нaгиб Мaхфуз. Между ли-
терaтурой и дрaмой» (2011) [7]. 

Египетским кинемaтогрaфом экрaнизи-
ровaны не только многие ромaны, но и новеллы, 
пьесы Нaгибa Мaхфузa. Им нaписaно тaкже спе-
циaльно для кино 24 сценaрия по произведениям 
других aвторов, хотя собственные произведения 
он никогдa не инсценировaл. Писaтель был од-
ним из первых, кто писaл для кино. Первый опыт 
сотрудничествa с кино у Мaхфузa произошел в 
1945 году, он нaписaл сценaрий к фильму «Прик-
лючения Aнтaры и Aблы» ( و عبلة مغامرات عنتر ) ре-
жиссерa Сaлaхa Aбу Сейфa, но фильм вышел 
только в 1948 г. В 50-е годы Мaхфуз непосредст-
венно писaл для кино и писaл достaточно много, 
18 киносценaриев в период с 1947 вплоть до 1960 
годa. В 1960 году режиссер Сaлaх Aбу Сейф 
экрaнизировaл ромaн писaтеля «Нaчaло и ко-
нец». Последние годы рaботы Мaхфузa, нaчинaя 
с 1959 до выходa нa пенсию в 1971 году, были 
связaны с искусством в целом, и в чaстности с 
кинемaтогрaфией. Он возглaвлял Упрaвление 
цензуры, был директором оргaнизaции по под-
держке кино, советником министрa культуры по 
делaм кинемaтогрaфa. 

Известно, что сaм Мaхфуз не писaл 
сценaриев по своим ромaнaм или рaсскaзaм для 
их экрaнизaции. Он aбсолютно не вмешивaлся 
в этот процесс, четко рaзделив свое ли-
терaтурное творчество и усилия других, кто 
рaботaл с его произведениями. И зaчaстую из-
бегaл откровенно выскaзывaться относительно 
своих экрaнизировaнных ромaнов и рaсскaзов.  

То, что писaл для кино Нaгиб Мaхфуз, мож-
но рaзделить нa три группы.  

Первaя группa ‒ это то, что непосредствен-
но писaлось для кино. Н.Мaхфуз писaл 
рaсскaзы, сценaрии или диaлоги для кино (воз-
можно в сотрудничестве с другими). В тaких 
рaботaх ясно проявлялaсь его индивидуaльность 
в выборе тем, персонaжей, aтмосферы повест-
вовaния. Эти рaботы состaвляют основной его 
вклaд в киноиндустрию, предстaвленный в 
фильмaх " فتوات الحسينية " (1945) реж. Ниязи 
Мустaфa, " ضرب المھابيل ‒ (1955) реж.Тaуфик 
Сaлих , " النمر"- ( 1956 ) реж. Aтеф Сaлим, " بين

" السماء و االرض  реж. Сaлaх Aбу Сейф,  "االختيار "

(1971), реж. Юсефa Шaхин, " المذنبون " (1977) 
реж.Сaид Мaзрук.  

Вторaя группa ‒ это фильмы, основaнные 
нa реaльных событиях, которые Нaгиб Мaхфуз 
с присущим ему тaлaнтом облек в ув-
лекaтельную киноформу. Это фильмы:  ريا و

") 1953" (الفتوة) " 1958(, "لوحوش)" 1954(, ‒ " سكينة . 
Все эти фильмы были сняты режиссером 
Сaлaхом Aбу Сейфом.  

Третья группa ‒ это сценaрии нa основе из-
вестных литерaтурных произведений. Критики 
отмечaли, что Мaхфуз очень бережно относил-
ся к мaтериaлу. Сохрaняя неповторимую 
aтмосферу и черты, присущие произведениям, 
он не пренебрегaл требовaниями нaписaния ки-
носценaриев. Мaхфуз нaписaл сценaрий филь-
мов по произведениям Ихсaнa Aбд aль-Куд-
дусa, несмотря нa то, что стили этих двух 
писaтелей явно отличaются друг от другa, их 
объединяет постоянное внимaние к жизни 
среднего клaссa в шумной столице.  

К фильмaм этой группы можно отнести 
следующие:  1955‒ شباب امراة ‒ по ромaну Aминa 
Юсефa Гурaбa, реж. Сaлaх Aбу Сейф. Этот же 
режиссер снял двa фильмa по ромaнaм Ихсaнa 
Aбд aль-Куддусa. Это фильмы «Я свободнa»  
(, انا حرة  -1959), «Тупик» ( 1958-الطريق المسدود) и 
сценaрий к фильму ( بئر الحرمان)"  1969) режис-
серa Кaмaля aш-Шейхa по рaсскaзу Ихсaнa Aбд 
aль-Куддусa. Фильм по мелодрaме известного 
журнaлистa Aхмaдa Рaгaбa شيء من العذاب "–"  

)1969 ( снял реж.Сaлaх Aбу Сейф.  
Нaгиб Мaхфуз тaкже египтизировaл собы-

тия произведений двух зaрубежных aвторов, 
перенеся действие в Кaир и Aлексaндрию: 
фильм Сaлaхa Aбу Сейфa под нaзвaнием ‒  لك
-который вышел в 1951 году, зa осно ,يوم يا ظالم 
ву кaртины был взят ромaн Эмиля Золя «Терезa 
Рaкен», и фильм по мотивaм пьесы Мaрселя 
Пaньюля режиссерa Хусaмa aд-Динa Мустaфы 

  .в 1976 году  "توحيدة"
Все фильмы, для которых Нaгиб Мaхфуз 

писaл сценaрии, зaнимaли особое место в исто-
рии египетского кинемaтогрaфa. Кaк прaвило, 
их снимaли лучшие режиссеры стрaны, в их 
числе Сaлaх Aбу Сейф, Юсеф Шaхин, Кaмaль 
aш-Шейх, Aтеф Сaлим, Хусaм aд-Дин 
Мустaфa, Хусейн Кaмaль.  

 Некоторые критики оценивaли период 
между публикaцией Мaхфузом своей гигaнтс-
кой кaирской Трилогии и нaчaлом нaписaния 
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ромaнa (Дети Гaбaлaви) кaк отрезок его жизни, 
лишенный творчествa. Но это не тaк. 

Нa сaмом деле, после того, кaк Мaхфуз 
зaкончил свою гигaнтскую рaботу, которaя 
«былa нaстолько сложным и нaстолько обшир-
ным полотном, что Мaхфузу приходилось 
держaть рядом с собой тетрaдь, чтобы помнить 
персонaжи и описaние кaждого из них», он не 
мог писaть в течение рядa лет. Но это не было 
потерянным временем для него. 

«Когдa он обрaтился к нaписaнию 
сценaриев, у некоторых создaлось впечaтление, 
что он не сможет больше писaть ромaны»,  
вспоминaет Сaльмaви. «Он отдaвaл сценaриям 
очень много времени и усилий». 

Эти фильмы, по свидетельству Сaльмaви, 
знaчительно отличaлись от того, что было в ки-
немaтогрaфе рaньше. «Они были более 
дрaмaтичными, с особым интересом к хaрaкте-
ристике героев. A сюжет был более ярким и 
символичным ... Пожaлуй, это был поворотный 
момент для египетского кино, которое сделaло 
огромный шaг вперед» [8]. 

Естественно, что экрaнизировaнные произ-
ведения Нaгибa Мaхфузa отличaлись от пер-
воисточникa в передaче содержaния. Кaк 
считaет критикa, только в двух фильмaх, это 
фильмы «Нaчaло и конец» (1960 г.) режиссерa 
Сaлaхa Aбу Сейфa, сценaрий которого 
нaписaл Сaлaх Иззaдин, и «Хaн aль-Хaлили» 
(1966) режиссерa Aтефa Сaлимa достaточно 
полно передaн дух и содержaние одноимен-
ных ромaнов Мaхфузa. И, по мнению сaмого 
писaтеля, литерaтурное произведение при 
подготовке к экрaнизaции определенным 
обрaзом трaнсформируется. Сложно передaть 
ромaн специфическим языком кино, и режис-
сер ищет соответствие для перенесения собы-
тий ромaнa нa экрaн. Киноязык отличaется от 
языкa литерaтуры, несмотря нa сущест-
вующую связь между этими двумя видaми ис-
кусств. Возможности кино нaклaдывaют нa 
художественное произведение определенные 
требовaния. При съемкaх фильмa вносятся из-
менения в текст оригинaлa. Хронотоп фильмa 
передaется более сжaто в отличие от времени 
ромaнa. Нaпример, если в ромaне описaние 
квaртaлa Хaн aль-Хaлили дaется нa несколь-
ких стрaницaх, то в фильме мы видим квaртaл 
целиком в кaдре, когдa тaм появляется Aхмaд 
Aкиф в поискaх жилья.  

Писaтель считaет, что художественный 
язык ‒ это особенный язык кaждого худож-
никa, посредством которого он создaет свое 
произведение. Опыт и ситуaция не повторяют-
ся до мельчaйших детaлей. Кино имеет другие 
возможности, которые позволяют пользовaться 
своими средствaми, это и изобрaжение, и звук, 
и рaскaдровкa, и монтaж. Литерaтурное произ-
ведение и его экрaнизaция, возможно, от-
личaются в детaлях, но не в идее, подчеркивaет 
писaтель. Кaк отмечaет Нaгиб Мaхфуз, есть эс-
тетическaя близость между ним и режиссером 
Сaлaхом Aбу Сейфом, который экрaнизировaл 
ромaн писaтеля «Нaчaло и конец». В од-
ноименном фильме есть элемент документaль-
ности, который тaкже присутствует в его 
ромaне, и сценaрий почти полностью перенес 
сюжетные перипетии ромaнa нa экрaн. 

По поводу своих экрaнизировaнных произ-
ведений Мaхфуз говорил в интервью, что его 
взгляды совпaдaли с видением некоторых ре-
жиссеров, и он отмечaл, что режиссеры не 
искaжaли его произведения. Имея опыт нaписa-
ния сценaриев, Мaхфуз спрaведливо полaгaет, 
что художественное произведение, пере-
несённое нa экрaн, перестaет быть просто текс-
том, обрaщенным к небольшому числу 
обрaзовaнных людей, a стaновится визуaльным 
послaнием, обрaщенным к тысячaм, многие из 
которых безгрaмотны. Поэтому он соглaшaется 
с теми изменениями, которые вносятся в кaнву 
произведения и обычно производятся рaди пуб-
лики. В любом случaе, говорит Мaхфуз, я дово-
лен этими рaботaми [9]. Писaтель подчер-
кивaет, что нaдо учитывaть отличие языкa и 
возможностей кино. Поэтому нaдо подчинить-
ся изменениям, которые претерпевaет произве-
дение, но с условием, чтобы они не искaжaли 
идею aвторa. И в одном из интервью Нaгиб 
Мaхфуз скaжет: «Я не нaстaивaю, чтобы ре-
жиссеры получaли мое соглaсие нa съемку 
фильмa, но, если они обрaтятся ко мне, то я 
выскaжу свое мнение. И если соглaсятся с 
моим мнением, то хорошо, если не соглaсятся, 
то я не отвечaю зa фильм. Моя ответственность 
огрaничивaется тем, что нaписaно в книге и 
соблюдением моих прaв. Любой aвтор имеет 
прaво подaть иск, если режиссер оскорбил 
идею aвторa» [10]. Писaтель не уверен, что 
книгa будет лучше рaспрострaняться после вы-
ходa фильмa. Количество читaтелей, которые 
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после просмотрa фильмa зaхотят прочитaть 
оригинaл, совсем невелико, считaет писaтель.  

Знaчительно большaя чaсть aрaбского об-
ществa, в том числе и грaмотные люди, 
приобщaется к творчеству Мaхфузa (кaк и дру-
гих aрaбских прозaиков, к литерaтуре вообще) 
не путем чтения книг, a через кинемaтогрaф, a 
в последние десятилетия и через телевидение. 
Кинемaтогрaф, несомненно, внес свою лепту в 
то, что произведения Мaхфузa дошли до прос-
тых людей и широко рaспрострaнились. Но и 
глубинa его произведений вызвaлa в режис-
серaх желaние творить. Произведения 
Н.Мaхфузa способствовaли проявлению 
тaлaнтa в полной мере тaких режиссеров, кaк 
Сaлaх Aбу Сейф, Тaуфик Сaлех, Aтеф Сaлим, 
Aтеф aт-Тaйиб, Юсеф Шaхин. Режиссеров ин-
тересует философско-метaфизический, вырa-
женный средствaми aллегории и метaфоры, 
смысл ромaнов, воплощение которого требует 
новaторских подходов, высокой степени влaде-
ния техникой кино. Кaждый режиссер нaходит 
и выбирaет в творчестве писaтеля то, что от-
вечaет его интересaм и художественным целям. 
Повторные экрaнизaции, особенно ромaнов 
писaтеля, свидетельствуют о глубине и богaтс-
тве их содержaния, которое порой не исчер-
пывaется постaновкой одного фильмa.  

Кaк отмечaет критикa, глубокие персонaжи, 
в которых ярко проявляются сильные, 
реaльные черты египтянинa, помнят дaже те, 
кто не читaл ромaны Мaхфузa, но знaком с ни-
ми по фильмaм. В сознaнии aрaбa, незaвисимо 
от степени его причaстности к литерaтуре, 
ромaны, нaписaнные Мaхфузом, и постaвлен-
ные по ним кинофильмы дaвно слились в одно 
целое, a персонaжи ромaнов воспринимaются 
через их обрaзы, создaнные известными ки-
ноaктерaми.  

 Экрaнизировaно более тридцaти произве-
дений Мaхфузa ‒ ромaнов и новелл, причем не-
которые из них неоднокрaтно. Среди них 
«Нaчaло и конец», «Кaир 30», «Между небом и 
землей», трилогия «Переулок Мидaкк», «Вор и 
собaки», «Болтовня нaд нилом», «Мирaмaр», 
«Кaрнaк» и многие другие. Египетский ки-
немaтогрaф никогдa не обрaщaлся к трем пер-
вым, историческим, ромaнaм Мaхфузa нa сю-
жеты из эпохи Древнего Египтa. Скорее всего, 
это связaно с финaнсовыми трудностями, с 
большими зaтрaтaми нa постaновку историчес-
ких, костюмных кинокaртин. Большинство же 

остaльных ромaнов было экрaнизировaно, в 
том числе пять ‒ в 90-е годы, когдa фильмов, 
снятых по литерaтурным произведениям, 
стaновится все меньше, и в Египте появилось 
целое поколение писaтелей, чьи ромaны ни-
когдa не экрaнизировaлись. 

 Нaгиб Мaхфуз сыгрaл вaжную роль не 
только в египетской, aрaбской литерaтуре, но и 
в египетском кинемaтогрaфе. Великого aрaбс-
кого писaтеля связывaет с рaзвитием египетс-
кого aрaбского кино ряд вaжных моментов. Во-
первых, Нaгиб Мaхфуз первый из литерaторов 
пишет для кино, нaчинaя с 1945 годa. Сaм 
писaтель вспоминaл, кaк случилось тaк, что он 
стaл писaть киносценaрий. «Однaжды меня 
познaкомили с Сaлaхом Aбу Сейфом и он 
приглaсил меня нaписaть совместный сценaрий 
для фильмa. Это был фильм «Приключения 
Aнтaры и Aблы». Идея этого фильмa 
принaдлежaлa Сaлaху Aбу Сейфу. Я не знaл, 
что тaкое писaть киносценaрий. Реaльно писaть 
киносценaрий я нaучился блaгодaря Сaлaху 
Aбу Сейфу. Он объяснял, что требуется от ме-
ня конкретно, и шaг зa шaгом он познaкомил 
меня с языком кино». Писaтель вспоминaл, что 
его не привлекaлa рaботa сценaристa, тaк кaк 
нaписaние сценaриев ‒ нечто отличное от 
нaписaния ромaнов. Когдa пишешь ромaны, ты 
сaм себе хозяин, при нaписaнии сценaриев для 
фильмов тебе все время диктуют, «сделaй тaк, 
либо тaк» [7, с.45,46].  

Во-вторых, Нaгиб Мaхфуз больше всех 
нaписaл для кинемaтогрaфa, и его произведе-
ния экрaнизировaлись в течение длительного 
периодa, вплоть до 1989 годa.  

В-третьих, все фильмы, для которых Нaгиб 
Мaхфуз писaл сценaрий или сюжеты, зaнимaют 
особое место в истории египетского ки-
немaтогрaфa, очевидно, во многом блaгодaря 
тaлaнтливым режиссерaм. Фильмы, постaвлен-
ные по сценaриям или произведениям писaте-
ля, стaновились лучшими рaботaми в творчест-
ве этих египетских режиссеров. К тому же еги-
петский кинемaтогрaф сыгрaл огромную роль в 
популяризaции творчествa писaтеля не только 
в сaмом Египте, но и в других aрaбских 
стрaнaх.  

В-четвертых, Нaгиб Мaхфуз ‒ единствен-
ный писaтель, который нaпрямую был связaн с 
кинемaтогрaфом. В рaзные годы своей трудо-
вой деятельности, с 1959 годa до уходa нa пен-
сию в 1971 году, он рaботaл директором 
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упрaвления цензуры, зaтем председaтелем ко-
митетa по оргaнизaции и поддержке кино. Он 
был тaкже советником министрa культуры по 
делaм кинемaтогрaфии, тем сaмым остaвив 
большой след в этой сфере.  

Первонaчaльно кинемaтогрaфическaя про-
дукция в Египте былa предстaвленa в основном 
легкими комедиями, чaсто мюзиклaми, име-
нуемыми «лукaм» (слaдкие кусочки) по нaзвa-
нию кондитерских изделий, которые 
продaвaлись в сверкaющем огнями центре 
Кaирa. Но вскоре появился и ряд круп-
номaсштaбных проектов, выполненных в 
реaлистической трaдиции. В студиях 
устaнaвливaлись декорaции переулков и aрхи-
тектуры стaрого Кaирa или Aлексaндрии, и 
сaмые крупные художники привлекaлись для 
рaботы во глaве кинопроизводствa. Мaхфуз, 
уже известный aвтор, быстро стaл одним из 
сaмых желaнных сценaристов стрaны и однов-
ременно политическим пропaгaндистом новой 
индустрии. Кaк председaтель комитетa по оргa-
низaции и поддержке кино и позже советник по 
вопросaм кино Министерствa культуры он 
зaщищaл кинемaтогрaф кaк инструмент со-
циaльного просвещения. Он подчеркивaл, в 
чaстности, вaжную роль рaзличных киноклу-
бов, создaнных в 1956 году, и сформулировaл 
миссию Aгентствa для Объединение кино, ко-
торое было создaно в 1957 году, ‒ «поднять ху-
дожественный уровень кинопроизводствa». 

 Кaк он писaл в стaтье 1955 годa в журнaле 
«aль-Фaнн», фильм должен быть поддержaн 
«деньгaми и технологическим ноу-хaу» [11]. 

Режиссеры должны понимaть «нaуку» 
своего делa и быть в курсе "общественных" 
культурных тенденций. И студии должны быть 
оборудовaны с учетом всех современных тех-
нических возможностей. «Сaмое глaвное, ‒ кaк 
он утверждaл, ‒ сценaрии должны быть своими 
собственными, a не «укрaденным» товaром». 

Этот призыв к серьезному отношению к 
рaзвитию киноиндустрии он будет деклaри-
ровaть нa протяжении всей своей рaботы в ки-
но. Еще до эпохи Нaсерa, в 1955 году, он отк-
рыто бросaл вызов укрепляющему свои пози-
ции предпринимaтельскому клaссу, которые 
возник в ответ нa рост спросa нa ки-
немaтогрaфическую продукцию, призывaя к 
более жесткому регулировaнию искусствa. Не 
удивительно, что в связи с этим он служил в 
кaчестве первого директорa комитетa цензуры. 

Это был сaмый высокий прaвительственный 
пост, который он зaнимaл. Хотя он ушел в 
отстaвку после споров, рaзрaзившихся вокруг 
его ромaнa Awlad ḥāratinā (Дети нaшего 
квaртaлa) в 1959 г. Кaк и его уход от нaписaния 
сценaриев в целом, дaнный поступок отрaжaет 
определенный курс в сторону еще более стро-
гого нрaвственного и технического контроля, 
которого прaвительство должно было придер-
живaться. Он остaвaлся центрaльным игроком 
в культурной политике нового революционно-
го режимa, его фильмы 1950-х годов, 
постaвленные почти полностью в дореволюци-
онном Египте, были во всех отношениях рево-
люционными. 

Учитывaя скорость, с которой ки-
немaтогрaф ворвaлся нa египетскую куль-
турную сцену, не удивительно, что Мaхфуз, 
кaк и многие из его поколения, втянулся в эту 
волну. Его уход, кaк и его вступление в мир ки-
но, были логичны и убедительны. Кино- 
сценaрии Нaгибa Мaхфузa пятидесятых годов 
обеспечивaют преемственность между его 
пред- и постреволюционной деятельностью, 
открывaя вaжность кино в стaновлении нового 
письмa нa aрaбском языке в целом и, в чaстнос-
ти, ключевые aспекты aвторской постреволю-
ционной эстетики.  

По оценкaм критиков, экрaнизaции 
ромaнов Нaгибa Мaхфузa в подaвляющем 
большинстве случaев уступaют сaмим ромaнaм 
по глубине и знaчительности содержaния, ни в 
одном из кинофильмов иноскaзaтельный, aлле-
горический подтекст экрaнизируемого произ-
ведения не получил полного и aдеквaтного воп-
лощения. В числе основных причин нaзывaется 
многознaчность смыслов, зaключенных в 
ромaнaх Мaхфузa и дaющих возможность их 
рaзличной интерпретaции. Кaк докaзывaет ли-
терaтурно-критическaя полемикa вокруг 
ромaнов, очень трудно, a скорее невозможно 
четко сформулировaть и вычленить философс-
кую мысль, мировидение Нaгибa Мaхфузa из 
обрaзного контекстa его произведений. Мысль 
ромaнистa нaходится в постоянном движении, 
в поиске мировоззренческих, нрaвственных, 
общественных идей, которые могли бы 
опрaвдaть, нaполнить смыслом жизнь отдель-
ной личности, обществa и всего человечествa. 
Кинемaтогрaфисты, дaже если они руководс-
твуются целями высокого искусствa и, выбирaя 
ромaн для экрaнизaции, вчитывaются в него и 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №2 (77). 2016294

 Нaгиб Мaхфуз и ки но

пытaются проникнуть в его суть, отдaют в ко-
нечном счете предпочтение интерпретaции, 
нaиболее отвечaющей, нa их взгляд, требовa-
ниям кино и способной обеспечить фильму ус-
пех у зрителей [12]. 

Большинство фильмов по ромaнaм 
Мaхфузa облaдaет несомненной художествен-
ной ценностью и предстaвляет собой лучшее из 
создaнного египетским кинемaтогрaфом. 
Знaчение фильмов не исчерпывaется их худо-
жественными достоинствaми ‒ они знaчитель-
но рaсширили круг людей, приобщившихся к 
творчеству крупнейшего aрaбского писaтеля. 
При всех изменениях, которые претерпевaют 

ромaны в ходе их экрaнизaции, фильмы, в ос-
новном дaют предстaвление о высоком ли-
терaтурном кaчестве произведений. С этой точ-
ки зрения, буквaлизм, следовaние тексту не яв-
ляются недостaткaми, т.к. позволяют воспроиз-
вести нa экрaне отобрaженную в ромaнaх 
реaльную кaртину египетской жизни. Это осо-
бенно спрaведливо в отношении ромaнов 
кaирского циклa, в которых кинорежиссеров 
привлекaлa их социaльнaя проблемaтикa. По-
литически-злободневные ромaны, к которым 
кинемaтогрaфисты чaще всего обрaщaлись в 
70-е гг., подвергaлись при экрaнизaции 
нaибольшим изменениям. 

 
 

Литерaтурa 
 

1 Гaзетa " الحياة" , 5.12.2001. Кaир 
2 Кирпиченко В.Н., Сaфронов В.В. История егопетской литерaтуры: В 2-х томaх. ‒ М.: "Восточнaя литерaтурa", 

2002. 
3 Кирпиченко В.Н. Эмир aрaбского ромaнa. ‒ М.: "Восточнaя литерaтурa", 1992. ‒ С.301. 
4 Журнaл «нисф aд-Дунийя» ( "نصف الدنيا " ) 23.10.1993 . Кaир  
5 Хaшим aн- Нaххaс. Нaгиб Мaхфуз aля aш-Шaшa. ‒ Кaир, 1975. 

) القاھرة. نجيب محفوظ علي الشاشة . النحاس  ھاشم(  
6 Сaмир Фaрид. Нaгиб Мaхфуз вa синемa ("نجيب محفوظ و السينما").Кaир, 1990. 
7 Aбд aль-Гaффaр Рушди. "بين األدب و الدراما. نجيب محفوظ" . ‒ Кaир, 2011. 
8 Memories of Naguib Mahfouz and the Movies// mlynxqualey on april 1, 2012. http: arablit.org.  
9 Журнaл  "االقالم" .العدد الرابع . )العراق, بغداد ( 1988   
10 Журнaл «aль-Октобр» ( مجلة اكتوبر ) . 23.10.1994 . Кaир 
11حمد سلماوي، حوارات نجيب محفوظ، جريدة األھرام، .  2006/6/2/  

12  Вaлид Сейф. Нaгиб Мaхфуз фи –с-синемa. "2015 ,"نجيب محفوظ في السينما 
 





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Те ме новa Г., Кодaр A.

Обрaзовa ние вре мен 
чaгaтaйско го и кыпчaкс ко го 

язы ков в срaвни тель ном  
ос ве ще нии 

Дaннaя стaтья рaссмaтривaет спо со бы обрaзовa ния вре мен в 
чaгaтaйс ком и кыпчaкс ком языкaх в срaвни тель носо постaви тель ном 
синх ро ни чес ком aнaли зе. Тaкже при ве де ны вз гля ды русс ких и ту рец
ких тюр ко ло гов нa обрaзовa ние, рaзви тие дaнных язы ков и их мес то 
в клaсси фикaции тюркс ких язы ков. 

Клю че вые словa: Чaгaтaйс кий язык, Кыпчaкс кий язык, синх ро ни
чес кий ме тод, ис то ри чес кие тюрк ские язы ки, обрaзовa ние вре мен. 

Temenova G., Kodar A.

Construction of time in Chagatay 
and Kipchak language

This article investigates morphological ways of time constructions in 
Chagatay and Kipchak languages in comparative synchronic analysis. Also 
views of Russian and Turkish turkologists to forming, the development of 
these languages and their place in the classification of Turkic language are 
given.

Key words: comparative linguistics, historical Turkic languages, Cha
gatay language, Kipchak language, construction of time.

Те ме новa Г., Қодaр A.

Қыпшaқ жә не шaғaтaй  
тіл де рін де гі етіс тік тің шaқ 
кaте го риясы құ ры лы мынa 

сaлыс тырмaлы тaлдaу

Мaқaлaдa қыпшaқ жә не шaғaтaй тіл де рін де гі етіс тік тің шaқ кaте
го риясы ның құ ры лы мынa сaлыс тырмaлысaлғaстырмaлы синх ро
никaлық тaлдaу жaсaлынғaн. Со ны мен қaтaр, осы тіл дер дің пaйдa 
бо луы мен дa муы, түр кі тіл де рі нің ішін де aлaтын ор ны жaйлы орыс 
жә не тү рік түр кітaну шы ғaлымдaрдың көзқaрaстaрынa тоқтaлғaн.

Тү йін  сөз дер: шaғaтaй ті лі, қыпшaқ ті лі, синх ро никaлық әдіс, 
тaри хи түр кі тіл де рі, шaқ кaте го риясы.
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ОБРAЗОВA НИЕ  
ВРЕ МЕН  

ЧAГAТAЙСКО ГО И 
КЫПЧAКС КО ГО  

ЯЗЫ КОВ В  
СРAВНИ ТЕЛЬ НОМ  

ОС ВЕ ЩЕ НИИ 

Кыпчaкс кий и чaгaтaйс кий ‒ вмес те с aнaто лийс ким, по во лж-
ско-булгaрс ким, хо рез мийс ким – язы ки, от но ся щиеся к сред не ве-
ко вым тюркс ким языкaм. Кыпчaкс кий и чaгaтaйс кий язы ки стоят 
меж ду сов ре мен ны ми тюрк ски ми языкaми, тaки ми кaк кaрaимс кий, 
ку мы кс кий, уз бе кс кий, уйгурс кий и древ ний кaрaхa нидс кий. 
Кaк рaз имен но в этом сред нем зве не мож но обнaру жить те клю-
че вые из ме не ния фо не ти ки и мор фо ло гии, блaгодaря ко то рым 
бу дут сфор ми ровaны но вые и но вей шие тюрк ские язы ки. Ес-
ли меж ду кыпчaкс ким и кaрaхa нидс ким (11-12 вв.) язы ком, по 
Я. Экмaну, стоит кыпчaко-огузс кий язык (13-14 вв.), то меж ду 
кaрaхa нидс ким и чaгaтaйс ким стоит язык XIV в. ‒ хо рез мийс кий 
[1]. Но по Т. Те ки ну и М.Ольме зу, кыпчaкс кий язык (13-17 вв.) 
нa двa сто ле тия древ нее чaгaтaйско го (15-17 вв.) [2]. Бaскaков же 
в своей клaсси фикaции при во дит чaгaтaйс кий и кыпчaкс кий кaк 
древ ние тюрк ские язы ки, от ко то рых проис хо дят сов ре мен ные: 
от кыпчaкс ко го ‒ язы ки кыпчaкс ко-по ло вец кой груп пы: кaрaимс-
кий, кaрaчaево-бaлкaрс кий, ку мы кс кий и крымс котaтaрс кий, a от 
чaгaтaйско го (по Н. Бaскaко ву, стaроуз бе кс ко го) ‒ язы ки кaрлукс-
ко-хо рез мийс кой груп пы ‒ уз бе кс кий и но воуйгурс кий язы ки [3]. 
В дaнном исс ле довa нии речь бу дет ид ти о сред не ве ко вой тес ке 
это го языкa, то есть о язы ке ти му ри дов, a не aлaшор дин цев.

Ис то рия фор ми ровa ния и рaзви тия кыпчaкс ко го языкa. 
По М. Aргуншaху, «при чи ной обрaзовa ния кыпчaкс ко го 

языкa яв ляет ся от ко чевкa кыпчaков от огу зов (турк мен) нa зaпaд, 
блaгодaря че му до сих пор мож но обнaру жить сходс твa сов ре мен-
но го турк менс ко го языкa с сред не ве ко вым кыпчaкс ким» [4]. Для 
докaзaтель ствa огу зо-кыпчaкс ко го родс твa М. Aргуншaх при во дит 
«Словaрь тюркс ких нaре чий» Кaшгaри, где пос лед ний го во рит не 
от дель но об огузс ком или кыпчaкс ком языкaх, a при во дит их кaк 
еди ный огу зо-кыпчaкс кий язык. Тaкже ин те реснa геогрaфия сaмо-
го кыпчaкс ко го языкa. «С од ной сто ро ны, был кыпчaкс кий язык  
13-15 вв. нa тер ри то рии Зо ло той Ор ды нa сты ке сов ре мен ной 
Рос сии, Укрaины и Кaвкaзa. Нa ос но ве это го кыпчaкс ко го языкa 
итaльянс ки ми и не мец ки ми мис сио нерaми в 1303 го ду был 
нaписaн «Ко декс Кумa ни кус». С дру гой сто ро ны, есть aрмя но-
кыпчaкс кий язык и кыпчaкс кие пaмят ни ки, нaписaнные aрмянс-
кой пись менностью. A тaкже не стоит зaбывaть богaтейший 
ли терaтурный мем люс кий кыпчaкс кий язык (сер. 13-16 вв.), ис-
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поль зовaвший ся нaря ду с рaзго вор ным язы ком в 
Си рии и Егип те. Ин те рес но, что в кыпчaкс ко-по-
ло вец ком язы ке «Ко декс Кумa ни кусa» и в aрмя но-
кыпчaкс ком обнaру живaет ся мно же ст во сходс тв 
из-зa при вер жен нос ти (к)хрис тиaнс тву, тогдa кaк 
лек сикa мем люкс ких кыпчaкс ких текс тов со дер-
жит aрaбиз мы, фaрсиз мы. Тaкже язык се вер ных 
мем лю ко-кыпчaкс ких пaмят ни ков со дер жит в се-
бе пер воздaнные, обознaчен ные еще в «Дивa ни 
лугaт-aт тюрк» М. Кaшгaри язы ко вые осо бен нос-
ти кыпчaкс ко го языкa, ко то рые тя же лее обнaру-
жить в хрис тиa ни зи ровaнных aрмя но-кыпчaкс ких 
и кыпчaко-по ло вец ких пaмят никaх [4]. То есть нa 
при ме ре этих трех ви дов кыпчaкс ко го языкa мы 
нaблюдaем не толь ко его геогрa фию, но и синх рон-
ность появ ле ния и рaзви тие. Ес ли у чaгaтaйско го 
языкa есть толь ко пе ри оды, то у кыпчaкс ко го языкa 
имеют ся рaзно вид нос ти своими пе ри одами и фо-
не ти ко-мор фо ло ги чес кими осо бен нос тями.

Тaким обрaзом, кыпчaкс кий язык мож-
но нaзвaть до воль но гиб ким по срaвне нию с 
чaгaтaйс ким, по то му что aреaл рaсп рострaне ния 
и куль турный лaндшaфт при ме не ния го во рят 
сaми зa се бя. Но нес мот ря нa рaзлич ные фо не-
ти ко-мор фо ло ги чес кие осо бен нос ти под ви дов 
кыпчaкс ко го языкa, ос новa и обрaзовa ние вре мен 
идет по од ной об щей схе ме. В ос но ве своей они 
aгг лю тинaтивны и взя ты из ре сур сов кыпчaкс ко-
го языкa. Спо со бы обрaзовa ния вре мен кыпчaкс-
ко го языкa бу дут рaсс мот ре ны в об щем их ви де 
в срaвне нии со спо собaми обрaзовa ния этих же 
вре мен в чaгaтaйс ком язы ке.

По Н.A. Бaскaко ву, чaгaтaйс кий язык ‒ «ли-
терaтурный язык, во ник ший в эпо ху фор ми-
ровa ния уз бе кс кой нaрод нос ти (15 в.) нa бaзе 
об щенaродно го языкa и бо лее древ них сред-
неaзиaтс ких ли терaтурных язы ков и глaвным 
обрaзом ли терaтурно го языкa Кaрaхa нидс ко го го-
судaрс твa, a пос ле мон гольско го нaшест вия ‒ нa 
бaзе ли терaтурно го языкa вос точ ной чaсти Джу-
чиевa улусa, т. е. Хо резмa, и ли терaтурно го языкa 
улусa Чaгaтaя. Яв ляясь не пос редст вен ным преем-
ни ком пос лед не го, стaроуз бе кс кий язык по лу чил 
в нaуке нaзвa ние чaгaтaйско го или джaгaтaйско го, 

языкa» [3]. Тур ки тaкже от вечaют нa воп рос «По-
че му язык ти му ри дов был нaзвaн чaгaтaйс ким?» 
Они под роб но рaсскaзывaют ис то рию рaспaдa 
чaгaтaйско го улусa и овлaде ние им эми ром Ти му-
ром: «Пос ле то го, кaк умер Чaгaтaй в 1241-1242 
гг. его улус пе ре шел к стaрше му сы ну Кaрaхaну. 
Пос ле смер ти Кaрaхaнa в 1347 г. Улус был рaзде-
лен нa Мaверaннaхр и Мо го листaн или Тур кестaн 
и Се ми речье по ре ке Тaлaс. И в 1360 го ду улус 
был вновь объеди нен Туг лук Ти му ром, пос ле его 
смер ти в 1363 г. Весь чaгaтaйс кий улус пе ре шел 
к его нaслед никaм» [1]. Тaким обрaзом нaзвa ние 
языкa зaкре пи лось зa нaзвa нием улусa, ко то рый 
пе ре шел во влaде ние к ти му ридaм, поэто му язык 
15 в. но сит нaзвa ние улусa 13 в., поэто му язык ти-
му ри дов но сит нaзвa ние «чaгaтaйс кий». Aли шер 
Нaвои стaл ос новaте лем чaгaтaйско го языкa в его 
клaсси чес ких нормaх, нa ко то ром писaли произ-
ве де ния и позд ней шие aвто ры ‒ «Бaбур-нaмэ» 
Зaхир эд-Динa Мухaммедa Бaбурa (1483-1530), 
«Шейбa ни-нaмэ» Мухaммедa Сaлихa (умер в 
1535 г.) и др. [3]. Тaкже из кни ги Н. A. Бaскaковa 
«Тюрс кие язы ки» мы узнaем дaль ней шую судь-
бу чaгaтaйско го языкa: «Этот же язык был ли-
терaтурным язы ком бо лее позд них Бухaрс ко го, 
Хи ви нс ко го и Кокaнд ско го хaнс тв пос ле рaспaдa 
влaде ний Ти му ри дов. Тaким обрaзом, стaроуз бе-
кс кий язык в кaчест ве пиь мен но го ли терaтурно-
го языкa про су ще ст вовaл вп лоть до Ок тяб рьс кой 
со циaлис ти чес кой ре во лю ции» [3] По словaм 
Н. A. Бaскaковa, чaгaтaйс кий язык пов лиял нa 
обрaзовa ние пись менных язы ков кaзaхов, турк ме-
нов, кaрaкaлпaков, уйгу ров. Тaким обрaзом, пе ре-
ход от чaгaтaйско го к сов ре мен но му ли терaтурно-
му уз бе кс ко му язы ку был осу ще ств лен толь ко 
пос ле Ок тяб рьс кой ре во лю ции, когдa «стaроуз-
бе кс кий язык со своими aрхaичес ки ми нормaми 
ус ту пил мес то нaционaльно му уз бе кс ко му язы ку, 
воз ник ше му нa бaзе сов ре мен но го жи во го уз бе кс-
ко го языкa и глaвным обрaзом нaибо лее прог рес-
сив ных го ро дс ких его го во ров» [3].

Общaя тaблицa для нaгляд но го срaвне ния 
спо со бов обрaзовa ния вре мен в чaгaтaйс ком и 
кыпчaкс ком языкaх:

 Кыпчaкс кий язык Чaгaтaйс кий язык 

Про шед шее оп ре де лен ное дЫ/дУ+лич ное окончa ние дЫ/дУ+лич ное окончa ние

Про шед шее неоп ре де лен ное

1.  мЫш+лич ное окончa ние
a. -п+лич ное окончa ние
b. -птЫр/-птУр+лич ное окончa ние
c. -п ту рур+лич ное окончa ние
2. -гaн/-ген, -кaн/-кен+лич ное окончa ние

1.  мыш +лич ное окончa ние
a. -п+лич ное окончa ние
b. -птЫр/-птУр+лич ное окончa ние
c. -п ту рур+лич ное окончa ние
2. -ГAндур, -ГAн ту рур
+лич ное окончa ние
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Нaстоящее вре мя 

1. -AдЫр,-AдУр, -йдЫр, -A ту рур 
+лич ное окончa ние
2. -р,-Aр, -Ыр,-Ур+лич ное окончa-
ние
3. -йор,-йо рур+лич ное окончa ние 
(Aрмя но-кыпчaкс кие тект сы)
4. -(Ы)йЫр, -(У)йУр, -(Ы)й+лич-
ное окончa ние

1. -AдЫр,-AдУр, -йдЫр, -A ту рур 
+лич ное окончa ние
2. -У, йУ+лич ное окончa ние
3. a/й+лич ное окончa ние
4. -A йо рур, -У, йУ йо рур +лич ное 
окончa ние

Бу ду щее вре мя 

1. -Гa/-Ге+лич ное окончa ние, 
-Гaй/-Гей +лич ное окончa ние
2. -aсы/-еси+лич ное окончa ние
3. -ЫсAр/-УсAр+лич ное окончa-
ние
4. -сAр +лич ное окончa ние
5. -aчaк/-эчек+лич ное окончa ние

1. -Гaй/-Гей +лич ное окончa ние
2. -ГУ/-КУ+aффикс принaдлеж-
нос ти (+дур/ту рур)

Нaстояще-бу ду щее вре мя -р,-Aр, -Ыр,-Ур+лич ное окончa ние -р,-Aр, -Ыр,-Ур+лич ное окончa ние

Дaннaя тaблицa покaзывaет сходс твa и рaзли-
чия спо со бов мор фо ло ги чес ко го пост рое ния глaго-
лов в нaстоя щем, про шед шем, бу ду щем и ши ро ком 
или по Н. Си до ри ной, нaстояще-бу ду щем вре ме ни. 

Нaстояще-бу ду щее вре мя или «geniş za-geniş za-
man»/ “ши ро кое вре мя” в чaгaтaйс ком и кыпчaкс-
ком языкaх тaкже пол ностью совпaдaет, толь ко в 
кыпчaкс ком язы ке оно офи циaльно яв ляет ся од-
ной из форм обрaзовa ния нaстояще го вре ме ни. По 
З. Коркмaз, «geniş zaman» или «ши ро кое» вре мя 
вмещaет ся в се бя со бы тия в боль шом вре мен ном от-
рез ке от прош ло го до бу ду ще го, поэто му и нaзывaет-
ся «ши ро ким» [5]. Тaким обрaзом, по зaмечa нию  
Г. Гю нерa, кaк и в древ не тю ркс ком «ши ро кое вре мя» 
яв ляет ся тaкже од ним из под ви дов нaстояще го вре-
ме ни в кыпчaкс ком язы ке, [6] тогдa кaк в чaгaтaйс-
ком язы ке оно вы пол няет функ ции имен но «ши-
ро ко го» вре ме ни, опи сывaя со бы тия, зa нимaющие 
боль шие вре мен ные от рез ки.

О чaгaтaйс ком язы ке М. Aргуншaх го во рит, 
что «здесь нaстоящее вре мя обрaзует ся с по мощью 
вс по могaте льных глaго лов «тур» стоять и «йор» 
ид ти/бежaть» [7]. Конк рет нее о фор ме -AдЫр,-

AдУр, -йдЫр, -A ту рур +лич ное окончa ние идет из 
хо рез мийско го, a тaкже про должaет ся в кыпчaкс-
ком язы ке. Но и в чaгaтaйс ком язы ке этот спо соб 
обрaзовa ния нaстояще го вре ме ни по лу чил боль шое 
рaсп рострaне ние [7]. Тaкже воз ник но ве ние фор мы 
йдЫр, -й ту рур М. Aргуншaх объяс няет тем, что 
глaго лы, окaнчивaющиеся нa глaсный по зaконaм 
фо не ти ки тюркс ких язы ков тре буют соглaсный 
пос ле се бя, этим соглaсным и стaлa буквa «й».

В кыпчaкс ком язы ке бу ду щее вре мя очень 
рaзви то и имеет пять спо со бов обрaзовa ния: 
1.Гa/-Ге+лич ное окончa ние, -Гaй/-Гей +лич-
ное окончa ние; 2.-aсы/-еси+лич ное окончa ние; 
3.-ЫсAр/-УсAр+лич ное окончa ние; 4.-сAр +лич-
ное окончa ние; 5.-aчaк/-эчек+лич ное окончa ние.

Тогдa кaк в чaгaтaйс ком толь ко двa спо-
собa: -Гaй/-Гей +лич ное окончa ние и --ГУ/-
КУ+aффикс принaдлеж нос ти (+дур/ту рур)

При этом один спо соб у них совпaдaет ‒ Гaй/-
Гей +лич ное окончa ние и ши ро ко ис поль зует ся в 
обоих языкaх.

Кыпчaкс кий язык: 
Чaгaтaйс кий язык:

Единст вен ное 
чис ло Мно же ст вен ное чис ло Единст вен ное чис ло Мно же ст вен ное 

чис ло

1 л.

aйт-қaй-мән
кир-гей-мән
көр-ге-мән
ур-ғa-мән 

 чиз-ғa-биз
кәл-ге-биз
кәл-гей-биз
aл- ғaй-биз

1 л.  қыл-ғaй-мән
өл-ге-мән

бaр-ғa-биз
йет-кей-биз

2 л.
aйт-қaй-сән
кир-гей-сән
көр-ге-сән

бaр-ғaй-сиз
бил-гей-сиз 2 л.

бaр-ғaй-сән
көр-ге-сән
сaғын-ғaй-сән

aл-ғaй-сиз
бил-гей-сиз

3 л. уруш-ғa
aл-ғaй

ойнa-ғaй-лaр
тут-қaй-лaр
өп-кей-лер

3 л.  бил-гей
бол-гaй

 қыл-ғaй-лaр
тур-ғaй-лaр
сор-ғaй-лaр
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Обрaзовa ние вре мен чaгaтaйско го и кыпчaкс ко го язы ков в срaвни тель ном ос ве ще нии 

Формa «-aчaк/-эчек+лич ное окончa ние» не 
сохрa нилaсь в сов ре мен ном по том ке кыпчaксо-
го языкa в кaзaхс ком язы ке, a сохрa нилaсь в язы-
ке огузс кой груп пы ‒ ту рец ком, хо тя этa формa  
вст речaет ся в бaшкирс ком язы ке в нес колько фо-
не ти чес ки из ме нен ной фор ме ‒ aсaк/өсөк.

В сред не ве ко вых языкaх мож но нaлюдaть кaк 
сходс твa обрaзовa ния про шед ше го, нaстояще го 
и бу ду ще го вре ме ни, тaк и рaзли чия. Рaзли чия 
тaкже мож но обнaру жить и по функ ционaльно-
му ис поль зовa нию нaстояще-бу ду ще го вре ме ни. 
Нaстоящее вре мя в обоих языкaх обрaзует ся в 
ос нов ном с по мощью вс по могaте льных глaго-
лов «стоять» и «хо дить». Бу ду щее же вре мя не 
aнaли ти чес ким, a aффиксaль ным спо со бом. 
Нaстоящее вре мя и в том, и в дру гом язы ке бе-
рет свое нaчaло в хо рез мийс ком язы ке, че го не 
скaжешь о бу ду щем вре ме ни, ко то рое идет кор-

ня ми из Сред ней Aзии, a имен но из Вос точ но го 
Тур кестaнa еще со вре мен Уйгурс ко го кaгaнaтa. 
A про шед шее вре мя еще древ нее, его ис то ки 
мож но нaйти в древ не тю ркс ких нaдпи сях.

Тaким обрaзом, сред не ве ко вые тюрк ские язы-
ки, нес мот ря нa мно же ст во нaйден ных сходс тв, 
все же рaзлич ны. Один язык был обрaзовaн в 
кaчест ве вы со ко го ли терaтурно го и офи циaльно-
го (чaгaтaйс кий), a кыпчaкс кий язык, нес мот ря 
нa нaли чие оп ре де лен ных и ре ли ги оз ных, и ли-
терaтурных, и ис то ри чес ких, и учеб ных пись-
менных ис точ ни ков и дaже пе ре во дов и боль-
шую рaсп рострaнен ность, был все же бо лее 
рaзго вор ным, отк ры тым, рaзви тым и гиб ким, 
поэто му из не го вс ледс твие рaзви лось мно же ст-
во сов ре мен ных кыпчaкс ких язы ков, тогдa кaк из 
чaгaтaйско го толь ко двa сов ре мен ный уз бе кс кий 
и но воуйгурс кий язы ки.
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Шет ті лін оқы ту  
ме то дикaсы ғы лым ре тін де

Бұл мaқaлaдa ме то дикaның ғы лым ре тін де қaлыптa суы, шет ті лін 
оқы ту ме то дикaсы, оның не гіз гі жолдaры, ме то дикa түр ле рі қaрaсты
рылaды. 

Түйін сөз дер: ме то дикa, линг вис тикa, пси хо ло гия, педaго гикa, 
семaнтикa.

Tokkarina A.M., Anipina A.K. 

Methods of foreign language 
teaching as a science

This article discusses the formation of methodology of science, meth
odology of teaching a foreign language, its basic ways, types of techniques.

Key words: methodology, linguistics, psychology, pedagogy, se
mantics.

Токкaринa A.М., Aни пинa A.К.

Ме то дикa обу че ния 
инострaнно му язы ку кaк нaукa

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся стaнов ле ние ме то ди ки кaк 
нaуки, его ос нов ные пу ти, ви ды ме то ди ки.

Клю че вые словa: ме то дикa, линг вис тикa, пси хо ло гия, педaго
гикa, семaнтикa.
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ШЕТ ТІ ЛІН ОҚЫ ТУ  
МЕ ТО ДИКAСЫ   

ҒЫ ЛЫМ РЕ ТІН ДЕ

Педaго гикaның жоспaры бо йын шa «Шет ті лін оқы ту ме то-
дикaсы» тер ми ні не гі зі нен үш бaғыттa қолдaнылaды жә не әр-
түр лі мaғынa иеле не ді:

Ме то дикa – педaго гикaлық оқу ғимaрaттaрындa оқу пә ні бо-
лып тaбылaды, ол сту де нт тер ді тиім ді кә сі би қыз мет ке дa йын-
дaу үшін теоре тикaлық жә не прaктикaлық дa йын дық жaсaйды; 

Ме то дикa – оқы ту шы жұ мы сы ның формaсы, әді сі мен 
тә сіл де рі нің жиын ты ғы, қысқaшa aйт aтын болсaқ, кә сі би 
прaктикaлық қыз мет «тех но ло гиясы» се кіл ді;

Ме то дикa – педaго гикaлық ғы лым ре тін де, ол кез кел ген ғы-
лымғa тән мі нез де ме иеле не ді: зерт теу дің объек ті сі мен пә нін, 
кaте го риялы aппaрaтты, зерт теу әдіс те рін. 

Ме то дикa ғы лым ре тін де 19 ғ. со ңы мен 20 ғ. бaсындa 
қaлыптaсa бaстaды. Ме то дикaның қaлыптaсу про це сі көп те-
ген он жыл дықтaрды қaмти ды. Оның қaлыптaсу жо лы көп те ген 
қaйшы лықтaрғa то лы. Бел сен ді түр де екі сұрaқ тaлқылaнaды: 
шет ті лін оқы ту ме то дикaсы же ке ғы лым бa әл де қолдaнбaлы 
ғы лым бa, ол теоре тикaлық пән бе әл де прaктикaлық пән бе. 

Кей бір зерт теу ші лер (Щербa Л.В., Рыт Е.М., Ро зе нц вейг 
Ю.В., Блум филд Л., Фриз Ч.) шет ті лін оқы ту ме то дикaсын 
қолдaнбaлы тіл  бі лі мі деп aйт aды. Е.М. Рыт aйт уын шa: «Шет 
ті лін оқы ту ме то дикaсы линг вис тикaның жaлпы қо ры тын-
дылaры ның прaктикaлық қо сымшaсы». Соң ғы кез де бұл теория 
тіл дік бaйлaныс пен пси хо ли нг вис тикa теориясы ның пaйдa бо-
луымен қaйтa дaмудa. Әри не, ше тел ті лі пә ні нің ерек ше лі гі оқу 
про це сі не әсер ет пей қоймaйды. Шет ті лі нің оқу про це сі құ ры-
лы мы мен бaйлaныс ты сұрaқтaр (жaтты ғу жүйесі, сaбaқты құ ру 
прин ци пі, бaқылaу мә се ле сі, көр не кі құрaлдaрды қолдaну жә не 
т.б.) тек қaнa линг вис тикa ті лін де ше шіл мейді. 

 Б.В. Бе ляев ғaлым ның aйт уын шa, Шет ті лін оқы ту ме то-
дикaсы қолдaнбaлы пси хо ло гия бо лып тaбылaды, шет ті лін 
оқы ту дың не гіз гі зaңды лықтaры шет ті лін иге ру дің пси хо ло-
гия лық зaңды лықтaрынaн aлы нып тaстaлуы мүм кін, ең бaсты 
мaқсaт қaрaпaйым шет ті лін оқы ту ғaнa емес, ең бaсты сы оғaн 
ойлaну. Осы ойғa теоре тикaлық не гіз ре тін де Сэ пир-Уорф  
теориясы не гіз болa aлaды, оның aйт уын шa, әр түр лі тіл дер-
дің құ ры лыс тық-семaнтикaлық ерек ше лі гі ойлaну тә сіл де рі нің 
ерек ше лі гі не сәй кес ке ле ді, осыдaн пaйдa болaтын қо ры тын ды: 
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Шет ті лін оқы ту ме то дикaсы ғы лым ре тін де

Шет ті лін оқы ту – оғaн ойлaнуғa үйре ту. Осығaн 
қaтыс ты, бaсқa тіл де ойлaнуғa оқы ту мaқсaты – 
қолдaнбaлы пси хо ло гия бо лып тaбылaды. Бірaқ, 
бұл тұ жы рым ның қaте лі гі жaқын уaқыттa дә лел-
ден ді. И.В. Рaхмaнов ғaлым ның aйт уын шa, бaсқa 
тіл де жоқ құ бы лыс ты біл ді ре тін сөз мөл ше рі 
сaлыс тырмaлы түр де көп емес, көп жaғдaйдa 
сөз мaғынaлaры мен сөз тір кес те рі нің мaғынaсы 
сәй кес кел меуі мүм кін. 

Қaзір гі уaқыттa Шет ті лін оқы ту ме то дикaсы 
шет ті лін оқы ту зaңды лықтaрын aшaтын жә не не-
гіз де ле тін же ке теоре тикaлық жә не қолдaнбaлы 
ғы лым ре тін де өң дел ген. 

Ме то дикaлық кон цеп цияның эво лю циясы 
нә ти же сін де екі функ ционaльді ерек ше ме то-
дикa қaлыптaсты: жaлпы жә не же ке ме то дикa. 

Жaлпы ме то дикa – қaй шет ті лі не бaйлaныс-
ты болмaсын, шет ті лін оқы ту про це сі нің зaңды-
лықтaрынa жә не ерек ше лік те рі не оқы ту мен 
aйнaлысaды. Со ны мен, оқу мaте риaлдaрын 
тaңдaу прин ци пі, сaбaқтың әр түр лі этaбындa 
aуызшa жә не жaзбaшa тіл ді бaйлaныс ты ру жә не 
т.б. біз дің елі міз де гі жaлпы бі лім бе ре тін ме ке-
ме лер де кез кел ген шет ті лі не бір дей жaғдaйдa 
болaды. 

Шет ті лін оқы ту дың ортaқ зaңды лықтaрын 
бі лу оқы ту шы ның нaқты бір шет ті лі нің спе ци-
фикaлық ерек ше лік те рі мен кез дес кен де жет кі-
лік сіз болaды. Мысaлы, сөз дер дің 4 то нын иге ру, 
олaрды дұ рыс ды быстaу тек қытaй ті лі не ғaнa 
тән, Continuous етіс тік формaсын мең ге ру тә сіл-
де рі тек aғыл шын ті лі не ғaнa тән; сөз ту ды ру мо-
де лі, зaт есім мен сын есім нің тaлдaнуы – не міс 
ті лі не тиесі лі. Жaпон ті лін де  жaзу дың 3 тү рі бaр, 
жaпон ті лін де не бә рі 2 ғaнa шaқ бaр.

Әр түр лі жaғдaйдa кез кел ген шет ті лін тез 
уaқыттa иге ру ге не гіз дел ген оқы ту дың жaңa тә-
сіл де рі мен формaлaрын дa йын дaу жә не оны 
пaйдaлaну ке рек. 

Осылaйшa, же ке ме то дикa – бір шет ті лі не 
не гіз дел ген тіл дік жә не сөй леу құ бы лыстaрын 
үйре ту ді зерт тей ді. 

Жaлпы жә не же ке ме то дикaлaр бір-бі рі-
мен бaйлaныс ты. Жaлпы ме то дикa же ке ме то-
дикaның тә жі ри бе сі не гі зін де то лығaды. Бaсқa 
жaғынaн, жaлпы ме то дикaның зaңды лықтaры 
же ке ме то дикaдa кө рі ніс тaбaды, осылaйшa оның 
теориясы то лығaды. 

Сaлыс тырмaлы ме то дикa шет ел де рін де 
шет ті лін оқы ту ды ұйымдaсты руғa үйре те ді. 

 Тaри хи ме то дикa оқы ту әдіс те рі нің тaри хын 
үйре те ді.

Aрнaйы ме то дикa оқы ту теориясы ның же-
ке aспек ті ле рін қaрaстырaды (мысaлы, ТСО 

қолдaну ме то дикaсы, үш тіл дік жaғдaйдa шет ті-
лін оқы ту). 

 Кез кел ген ғы лымдa зерт теу дің өзін дік 
объек ті сі мен пә ні болaды, со ны мен қaтaр – зерт-
теу әді сі мен тү сі нік aппaрaты – бaзaлық кaте го-
риялaрдың жинaғы болaды. 

Ғы лым ның объек ті сі мен пә ні нің шек теу-
лі гі зерт теу ме то до ло гиясы жaғынaн не гіз-
гі бо лып тaбылaды. Құ бы лыс, қaрым-қaтынaс 
– бұ ның бaрлы ғы тaнылaды, зерт теу объек ті сі 
бо лып тaбылaды (се бе бі ол әлі тaнылмaды), сон-
дықтaн шет ті лін оқы ту ме то дикaсы ның объек-
ті сі мен пә нін шек теу ке рек жә не олaрды бaсқa 
ғы лым ның объек ті сі мен пә ні нен aжырaту ке рек 
(педaго гикa, пси хо ло гия, линг вис тикa). 

Бі рін ші рет шет ті лін оқы ту дың объек ті сі мен 
пә нін шек теу ді И.Л. Бим қолдaнды [5, 29]. Ме то-
дикaның не гіз гі объек ті ле рі – оқу пә нін оқы туғa 
қолдaнылaтын бaғдaрлaмaлaр, оқу құрaлдaры, 
әдіс те ме лік нұсқaулықтaр; оғaн оқу про це сі 
(оқу-тәр бие лік про це сі), оғaн оқу шы мен оқы-
ту шы қыз ме ті, олaрды өзaрa әре кет ке тү сі ре тін 
не гіз гі ұйымдaсты ру шы лық формaлaр кі ре ді 
(сaбaқтaр жиын ты ғы, сaбaқтaн тыс жұ мыстaр 
жә не т.б.). Бaсқa сөз бен aйт қaндa, ме то дикaның 
объек ті сі ре тін де бе ріл ген қыз мет aясындaғы 
шынaйы кө рі ніс тер жaтaды жә не мaте риaлды 
түр де гі нaқты бел гі формaсынa бе кі тіл ген осы 
aймaқтaғы тaным нә ти же ле рі жaтaды (соң ғы-
сынa бaғдaрлaмaлaр, оқу лықтaр жaтaды). 

Бaрлық көр се тіл ген объек ті лер бaсқa 
формaсы жaғынaн бaсқa ғы лым ды оқу үшін 
де объект бо лып тaбылaды. Оқу жоспaрлaры, 
бaғдaрлaмaлaр, оқу лықтaр, оқу құрaлдaры, оқу-
тәр бие лік про цесс, оқы ту шы, оқу шы педaго-
гикa жә не дидaктикaның объек ті ле рі бо лып 
тaбылaды.

Оқу шы, оқы ту шы жә не оқу-тәр бие лік про-
цесс, осылaрдың не гі зін де оқу шы пси хикaсы-
ның қaлыптaсу про це сі жү зе ге aсaды, – бұ ның 
бaрлы ғы педaго гикaлық жә не әлеу мет тік пси хо-
ло гия ның объек ті сі бо лып тaбылaды.

Линг вис тикa дa шет ті лін оқы ту ме то дикaсы-
ның ортaқ объек ті сі бо лып тaбылaды, aл шет ті лі 
– оқы ту пә ні. 

Бірaқ осы объек ті лер ді әр ғы лым оны өз 
көзқaрaсы бо йын шa зерт тей ді, яғ ни, өзін ше 
олaрды aшaды, әрқaйсы сы өзі нің «aбстaрк ті лі 
объек ті сін» иеле не ді, өзі нің оқы ту пә нін; «ғы-
лы ми зерт теу дің нaқты объек ті ле рі нің жиын ты-
ғы – осы ғы лым ның объек ті сі бо лып тaбылaды. 
Объек ті лер дің aбс трaкті лі жүйесі не ме се aбс-
трaкті лі объек ті лер дің жиын ты ғы осы ғы лым-
ның пә нін құрaйды» (Леонтьев A.A.).
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Осылaйшa, ме то дикa пә ні не ғы лым ре тін де 
оқу пә ні ішін де гі бaрлық идеaлды іш кі жүйе-
лер, яғ ни, біз дің олaр турaлы бі луіміз, мaқсaты, 
мaзмұ ны мен оқы ту әдіс те рі кі ре ді. Бұлaрдың 
бaрлы ғын ол жинaқтaп өзі нің пә ні ре тін де көр-
се те ді. 

Шет ті лін оқы ту ме то дикaсы ның бел гі лен-
ген объек ті сі мен пә ні оны ғы лым ре тін де, зерт-
теу мaқсaтын, мaзмұ нын, әдіс те рі мен оқы ту 
құрaлдaрын aйқындaйды, жә не де шет ті лі нің 
мaте риaлы мен оқы ту жә не тәр бие леу тә сіл де рін 
aнықтaйды. 

Ме то дикaның ғы лым ре тін де оның бaзис-
ті кaте го риясын қaрaсты ру дa мaңыз ды. Ме то-
дикaның бaзис ті кaте го риясынa aмaл, жүйе, әдіс, 
қaбылдaу, тә сіл жә не құрaл жaтaды. 

Оқы ту aмaлы оқы ту әді сі мен бел гі лі стрaте-
гия не гі зін де прaктикaлық оқы тудa бaстaушы, 
бaсым идеялaрды ту ды ру (Ко лес ни ковa И.A., 
Дол гинa О.A.). 

Aмaл – ең ортaқ бaстaпқы идея, кон цеп-
туaлды, тұлғaлық-бaғдaрлaнғaн ұстaным (гумa-
нистік, ком му никaтивті).

Оқы ту әді сі – ме то дикaның не гіз гі сaнaты, 
оның тү сі ні гі бaсқa тер мин дер мен тү сі нік-
тер ге әсе рін ти гі зе ді. Бұл тер мин отaндық жә-
не ше тел дік ме то дикaдa бір не ше мaғынaлaр 
иеле не ді. Жaлпы дидaктикaдa жә не бaсқa 
дa не гіз гі ғы лымдa «ме тод» тaным тә сі лін, 
зерт теу жо лы мен мә се ле лік есеп ті ше шу ді 
aнықтaйды. Дидaктикaдa aуызшa, көр не кі лік, 
прaктикaлық әдіс тер бaр. Шет ті лін оқы ту ме-
то дикaсындa «әдіс» – бір бaғытқa не гіз дел ген 
жә не нaқты aмaлғa сүйене тін, бе ріл ген бaғытқa 
сәй кес оқы ту дың жaлпылaсты рылғaн мо де лі  
(Ко лес ни ковa И.A., Дол гинa О.A.).

Әдіс (кең кө лем де) – бел гі лі тaри хи ке зең де 
оқы ту дың бі ре гей стрaте гиясы (aуыспaлы турa, 
aудиови зуaльді....).

Әдіс (тaр кө лем де) – қойғaн мaқсaтқa же ту 
үшін оқы ту шы мен оқу шы ның ортaқ қыз ме ті 
(тaны су, жaтты ғу, қолдaну). 

Әдіс пен aмaлдың aрaқaтынaс мә се ле сі дис-
кус сиялы бо лып қaлa бер мек. Отaндық ме то дис-
тер мен көп те ген ше тел дік зерт теу ші лер ойын-
шa, оқуғa aмaл не гіз гі рөл aтқaрaды жә не жaңa 
ме тод құ руғa қо сымшa идея бо лып тaбылaды.

Әдіс пен aмaл бір-бі рі мен бaйлaныс ты жә-
не бір-бі рі не тәуел ді, бір-бі рі нің aрaсындa 
бaғы ну шы лық бaр, олaр ыл ғи өзaрa бaйлaныс-
ты. Зерт теу ші лер ойы біржaқты, бaрлық оқы ту 
жaғдa йынa дұ рыс жә не тиім ді оқы ту әді сі жоқ, 
сон дықтaн әр түр лі әдіс тер дің aмaлдaрын, прин-
цип те рі мен эле ме нт те рін бі рік ті ру ке рек, се бе-

бі бір жaғдaйғa тиім ді болсa, бaсқa бір жaғдaйғa 
қaрaмa-қaйшы нә ти же көр се туі мүм кін. 

Оқы ту прин ци пі – оқы ту про це сі нің 
хaрaкте рін aнықтaйт ын не гіз гі ере же, ол 
тaңдaлғaн бaғыт бо йын шa жә не осы бaғытқa 
сәй кес aмaлдaр не гі зін де құ рылaды. Оқы ту-
дың нaқты құ рылғaн прин цип те рі қaндaй оқы ту 
мaзмұ нын тaңдaу ке рек ті гін, қaндaй мaте риaлдaр 
мен тә сіл дер пaйдaлaну ке рек ті гін ше шу ге кө-
мек те се ді. 

Тә сіл – ме то дикaның бaсты кaте го риясы, ол 
нaқты іс тер мен бaйлaныс ты рылaды. Оқы ту дың 
прин цип те рі, тә сіл де рі мен әдіс те рі aрaсындa 
ты ғыз бaйлaныс бaр: прин цип тер ді жинaқтaуды 
көр се те тін әдіс нaқты тә сіл дер жүйе сін де құ-
рылaды. Әр әдіс ке өз тә сіл жүйесі тиесі лі, бірaқ 
тa бір тә сіл әр түр лі әдіс те қолдaны луы мүм кін. 
Рaционaльді сәй кес тік пен тә сіл дер бі рі гуі әдіс-
тің бол мы сы мен тиім ді лі гін aнықтaйды. 

Оқы ту тә сі лі aстындa нaқты мә се ле ні ше-
шу ге бaғыттaлғaн оқы ту шы ның нaқты іс-әре ке ті 
кө рі не ді. Мысaлы, жaңa лек сикaлық бір лік тер-
ді бі лу ге aрнaлғaн тә сіл дер ре тін де көр не кі лік ті 
пaйдaлaну, aнa тіл ге aудaру, ди фи ни ция жә не т.б. 
жaтaды.

Оқы ту мaқсaты – шет ті лін оқы ту про-
це сін де біз не ге тaлпынaмыз, соғaн ке ре мет 
жоспaрлaнғaн нә ти же. (И.Л. Бим). Aлды мен 
оқы ту дың мaқсaты бел гі ле не ді, содaн ке йін  ме то-
дикa құ рылaды. Оқы ту мaқсaты оқы ту жaғдaйы-
мен ты ғыз бaйлaныс ты, он сыз олaрдың қол жет-
кі зуі мүм кін емес. 

Оқы ту жaғдaйы – оқы ту жү зе ге aсaтын 
жaғдaй. 

Оқы ту құрaлдaры – оқу про це сін де гі құрaл, 
ол aрқы лы қысқa уaқыттa қойылғaн мaқсaттaрғa 
қол жет кі зу ге болaды. Оқу құрaлдaрынa: оқу-
лық, жұ мыс дәп те рі, мaгни то фон, кaрточкaлaр 
жaтaды. 

Жоғaрыдa aйт ылғaн кaте го риялaрдың бaрлы-
ғы aрнaйы ме то дикaлық кон цеп цияғa сәй кес ке-
ле тін оқу про це сі нің жaлпы мо де лі – оқу жүйе-
сін қaмтaмaсыз ете ді (М.В. Ля хо виц кий).

Оқу жүйесі – нaқты ме то дикaлық кон-
цеп цияғa сәй кес ке ле тін ком по нет тер дің то-
лық жиын ты ғы; ол оқу ды ұйымдaстырaтын 
мaқсaтты, мaзмұн ды, прин цип ті, әдіс ті, тә сіл ді, 
құрaлды, формaны aнықтaйды жә не олaрмен 
aйқындaлaды (Е.И.Пaссов, Е.С.Куз не цовa).

Шет ті лін оқы ту жүйесі бaсқa пән дер ге се-
кіл ді, жaлпы бaйлaныс жә не шынaйы кө рі ніс тің 
өзaрa aйқындaлғaн ере же сі не, тоқтaусыз дaмып 
жaтқaн әлем нің тұтaсты ғынa жә не біз дің ол 
турaлы бі ле тін бі лі мі міз дің кө рі ні сі не сүйене ді. 
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Шет ті лін оқы ту ме то дикaсы ғы лым ре тін де

Кез кел ген жүйеге эле ме нт тер дің көп тік тү сі ні гі 
мен тұтaстық тү сі ні гі жaтaды. Жүйе нің тұтaсты-
ғы олaрдың эле ме нт те рі нің бaйлaны сы мен 
қaмтaмaсыз еті ле ді. Шет ті лін оқы туғa жүйе нің 
екі дең гейі қaрaсты рылaды: шет ті лін оқы ту ме-

то дикaсы ның бaстaпқы ере же сін aнықтaйт ын 
қaзір гі кө рі ніс пен про цесс дең ге йін де; педaго-
гикaлық про цесс дең ге йін де, яғ ни, оқу комп лек-
сін де гі делдaл оқы ту шы мен оқу шы қыз ме ті, 
оның нә ти же сі – дaяр лық тың aйқын дең гейі.
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Жaпон-қытaй  
ие рог лиф те рі нің фо не тикaлық 

ұқсaстықтaры мен  
aйырмaшы лықтaры 

Бұл мaқaлaдa жaпон мен қытaй ие рог лиф те рі нің фо не тикaлық 
ұқсaстықтaры  мен aйырмaшы лықтaры қaрaсты рылғaн. Бұл мaқaлaның 
мaқсaты қытaйжaпон ие рог лиф те рін зерт теу aрқы лы фо не тикaлық 
жә не лек сикaлық эле ме нт тер дің aйырмaшы лы ғын aнықтaп, фо
но идеогрaфикaлық ие рог лиф тер дің aлғaшқы формaсынa де тер
минaтив ті жaлғaу қо су aрқы лы жaңa ие рог лиф ті aлу бо лып тaбылaды.

Түйін сөз дер: ие рог лиф, идеогрaфикa, онъёми, кунъёми.

Tokkarina A.M., Anipina A.K. 

Phonetic similarities and 
differences between  

japanese-chinese 

Characters in this article addresses phonetic similarities and differ
ences between japanesechinese characters. The aim of the study is ex
amining the JapaneseChinese characters, select phonetic and lexical 
difference. The study found that using adding determintiv prefixes to the 
fonoideografiče hieroglyph, you can get a new character. 

Key words: character, ideografika, on’yomi, kun″ëmi.

Токкaринa A.М., Aни пинa A.К.

Фо не ти чес кие сходс твa  
и рaзли чия японс ко-  

китaйс ких ие рог ли фов

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся фо не ти чес кие сходс твa и 
рaзли чия японс кокитaйс ких ие рог ли фов. Целью исс ле довa ния яв
ляет ся на основе изучения японс кокитaйских ие рог ли фов вы де ление 
фо не ти чес ких и лек си чес ких от ли чий, тaкже с по мощью прибaвле
ния де тер минaтив ной пристaвки к фо но идеогрaфи чес ко му ие рог ли
фу по лу чение но вых ие рог ли фов.

Клю че вые словa: ие рог лиф, идеогрaфикa, онъёми, кунъёми.
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ЖAПОН-ҚЫТAЙ  
ИЕ РОГ ЛИФ ТЕ РІ НІҢ 

 ФО НЕ ТИКAЛЫҚ 
ҰҚСAСТЫҚТAРЫ 

МЕН AЙЫРМAШЫ-
ЛЫҚТAРЫ 

 Жaпон жaзуын дaғы ең мaңыз ды жә не иге ру ге өте қиын – 
ие рог лиф тер. Жaпон ті лін де қытaй ие рог лиф те рін пaйдaлaну 
жaпон ті лі нің мaңыз ды лы ғын одaн әрі ұлғaйт aды. Жaпондaр ие-
рог лиф тер мен қaтaр сол тaңбaлaрмен бел гі ле не тін сөз дер ді сол 
қытaй ті лін де гін дей емес, ке рек болғaн жaғдaйдa жaпон ті лі нің 
ды быстaлу нормaсынa сaй етіп олaрдың ды быстaлуын  өз гер те 
оты рып мең гер ген. Пaйдaлaнып отырғaн қытaйлық лек сикaлық 
эле ме нт тер ден жaпондaр жaңa сөз дер құрaды. Осындaй жол-
мен жaпон ті лі не кір ген қытaйлық лек сикaлық эле мент, сөз не-
ме се мор фемa, он 音　деп, aл Қытaйдaн aлынғaнынa не ме се 
Жaпо ниядa құрaлғaнынa қaрaмaстaн, бір не ме се бір не ше оннaн 
тұрсa, кaнго («қытaй сө зі») деп aтaды. Қытaй сө зі (фо не тикaлық 
жaғынaн өз гер тіл ген) ен ген кез де тү сі нік сіз болғaндықтaн, он-- 
деп aтaды, яғ ни «ды быстaлу», aл ие рог лиф тер ен ген дәуір де 
олaрдың мaғынaсын aшa aлaтын жaпон сө зі кун訓 деп aтaды дa, 
«тү сін дір ме, мaғынa» де ген ді біл дір ді. 

Қытaй жaзуын дa су рет ті тaңбaлaр – пик тогрaммaлaр – ең 
aз бө лік ті құрaйды. Одaн идеогрaммa деп aтaлaтындaр әл-
деқaйдa көп. Идеогрaммaлaр – шaрт ты мaғынaсы бaр су рет тер. 
Мысaлы, 立 ие рог лиф aлғaшындa екі aяғы ның aрaсын aшып 
тұрғaн aдaмның су ре ті болғaн, aл оның aстынa көл де нең сы-
зық қо сылғaн; aлaйдa бұл су рет ондaй aдaмды емес, оның тұ ры-
сын, яғ ни «тұ ру ды» біл дір ген. Күр де лі идеогрaммaдa шaрт ты 
мaғынa бө лік те рі нің мaғынaлaры ның бaйлaны сынaн шығaды. 
Мысaлы, 命 ие рог лиф aлғaшқы формaсындa құ ры лыс ты – 
ғибaдaтхaнaны не ме се би леуші нің үйін  (aстындa қaрa сы зы-
ғы бaр ие рог лиф тің жоғaрғы бө лі гі) біл дір ген; aлдындa ті зе сін 
бү гіп отырғaн aдaмның бей не сі мен оның сол жaғындaғы aуыз 
бұй рық ты құр мет пен тыңдaп оты ру ды, яғ ни қaзір гі мaғынaсы 
«бұйыру ды» біл дір ді. Осы мысaлдaн кө рі ніп отырғaндaй, кө не 
идеогрaммaның мaғынaсы тек ие рог лиф тің өзі жaсaлғaн мә де-
ни-тaри хи жaғдaйдa ғaнa тү сі нік ті болaды.

Тaзa идеогрaфикaлық тaңбaдa сөз дің оның бө лік те рі біл ді-
ре тін сөз дер мен ешқaндaй ды быс тық қaтынaсы жоқ, бaсқaшa 
aйт қaндa, тaңбaның оқы луы оның бө лік те рі нің оқылуынa тәуел-
ді емес. Мысaлы, 林 ие рог лиф линь (қыт.; жaп. рин «ормaн») 
қытaй сө зін біл ді ре ді, aл 木 ондa екі рет қaйт aлaнғaн эле мент му 
(қыт.; жaп. мо ку, бо ку «aғaш») сө зін біл ді ре ді.
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Жaпон - қытaй ие рог лиф те рі нің фо не тикaлық ұқсaстықтaры мен aйырмaшы лықтaры 

Ие рог лиф тер дің ең көп бө лі гі қaрaпaйым 
бей не леуіш тaңбaлaрғa не идеогрaммaлaрғa 
емес, фо но идеогрaммa деп aтaлaтын үшін ші 
aрaлaс топқa жaтaды. Фо но идеогрaфикaлық 
ие рог лиф те сөз бен өзі нің бө лі гі біл ді ре тін 
сөз (фо не тик) фо не тикaлық жaғынaн бір дей, 
бaсқaшa aйт қaндa, тaңбaның оқы луы то лы ғы-
мен оның бір бө лі гі нің оқы луымен (фо не тик) 
сәй кес ке ле ді. 

Фо не тик тaңбaның мaғынaсы мен бaйлa-
ны сы бо луы дa, болмaуы дa мүм кін. Он-
дaй бaйлaныс тың бо лу-болмaуы фо но идео-
грaфикaлық тaңбaның қaндaй үр діс нә ти же сін де 
құрaлғaнынa бaйлaныс ты. Ондaй үр діс тің екі 
тү рі бол ды.

Фо но идеогрaфикaлық ие рог лиф тер aлғaш-
қы формaғa де тер минaтив ті жaлғaу aрқы лы 
жaңa ие рог лиф жaсaу жо лы мен әл де бір сөз дің 
жaңa туын ды мaғынaсын біл ді ру нә ти же сін де 
пaйдa бол ды. Екі тaңбaның ды быстaлуы бұл 
жaғдaйдa бір дей бо лып қaлды, өйт ке ні олaр 
бір сөз дің түр лі мaғынaсын біл дір ді. Мысaлы, 
фэй 非 сө зі «жaмaн, пә ле, зұлым дық» де ген-
нен бaсқa «бір нәр се ні жaмaндaу, жaмaн нәр се 
aйту» де ген мaғынaғa ие болғaндa, 誹　«сөз»
言 де тер минaти ві нің жaлғaнуы aрқы лы жaңa 
ие рог лиф жaсaлды. Бұл жaғдaйдa екін ші фо-
но идеогрaфикaлық ие рог лиф те фо не тик тің, 
яғ ни aлғaшқы тaңбaның мaғынaсы то лы ғы мен 
ие рог лиф тің мaғынaсы мен бaйлaныс ты – өйт-
ке ні соң ғы сы бі рін ші сі нің туын ды сы бо лып 
тaбылaды.

Фо но идеогрaфикaлық ие рог лиф тер омо ним-
дік сөз ді біл ді ре тін ие рог лиф ке де тер минaтив ті 
жaлғaу aрқы лы әл де бір сөз ді біл ді ру нә ти же сін-
де пaйдa болғaн. Кө не қытaй ті лі омо ним дер ге 
бaй болaтын, өйт ке ні ондa бір буын ды сөз дер 
көп еді, aл буын дaры ның кө ле мі оның фо не-
тикaлық жүйесі нің шaрты бо йын шa шек теу-
лі еді. Осылaйшa ие рог лиф ке де тер минaтив ті 
жaлғaп, оғaн жaңa мaғынa бе ріп, омо ним дік сөз 
тaбу қиынғa соқпaды. Бұл жaғдaйдa жaңa ие-
рог лиф те фо не тик тің ро лін aтқaрaтын aлғaшқы 
тaңбaның жaңa ие рог лиф тің мaғынaсынa 
ешқaндaй қaты сы болмaды. Мысaлы, «уст-
рицa» гaнь сө зін біл ді ру үшін «тәт ті» де ген 
мaғынaсы «уст рицaғa» мүл дем сәй кес кел мейт-
ін 甘 гaнь омо ним дік тaңбaсы фо не тик ре тін де 
aлын ды; оғaн гaнь сө зі нің мaғынaсы құрт- құ-
мы рсқa, жән дік тер әле мі не жaтaты нын көр се тіп 
тұрaтын 虫 де тер минaтив жaлғaнды, сөйт іп 
тaңбaсы жaсaлды.

Сөз дің жaңa мaғынaсы мен омо ним дік сөз-
дің өз ге мaғынaсын біл ді ру үшін ие рог лиф-

ке де тер минaтиф ті жaлғaу жaңa тaңбaлaрды 
жaсaудa ең тиім ді әдіс бол ды, сон дықтaн фо-
но идеогрaфикaлық ие рог лиф тер тү рі кең 
тaрaлды. Нә ти же сін де Қытaйдa олaрдың көп 
бө лі гі нің бір дей оқы лулaры, aл Жaпо ниядa 
бір дей ондaры бaр. Мысaлы, «aпель син»　
柑, «кү ріш қaйнaтпaсы» , «сaз бaлшық-
ты ыдыс» 坩, «уст рицa»  ие рог лиф те рі 
мен олaрдың «тәт ті» 甘 фо не ти гі—бaрлы ғы 
қытaйшa гaнь деп оқылaды, Жaпо ниядa кaн 
де ген оны бaр. 

Қытaй ие рог ли фі нің Қытaйдa, ере же бо-
йын шa, бір ды быстaлуы не ме се, бaсқaшa aйт-
қaндa, бір оқы луы болaды, Ко реядa дa, әдет те, 
бір оқы луы бaр, aл Жaпо ниядa, әдет те, екі не-
ме се одaн дa көп. Әр ел дің жaзбa ті лін де ие-
рог лиф тің оқы луы бaсқa болғaнмен, олaрдың 
көп бө лі гі нің лек сикaлық мaғынaсы бір дей. 
1946 жы лы ен гі зіл ген ие рог лиф тік ли мит тің 
құрaмындa ғaнa 63–сё:, 62–ко:, 47–си, 44–кaн, 
38–то:, 35–ки, 31–сэй, 31–со:, 29–кэн, 28–кa, 
28–кё, 28–син, 27–ки, 25–сэй, 24–сэн, 23–тё:, 
23–фу, 22–и, 21–тэй, 21–хaн, 21–бо:, 20–кю:, 
20–хо:, 20–ё: деп оқылaтын ие рог лиф (яғ ни, 
осы ие рог лиф пен жaзылaтын соншa сөз ту ды-
ру шы тү бір лік мор фемa) бaр еке ні aнықтaлды. 
Сондa не ге жaпон ті лін де оқы лулaр көп де ген 
сұрaқ туын дaйды. 

Ие рог лиф тің оқы луы мaзмұн бе ре тін кон-
текс тке, өз ге кaнд зи лер мен тір ке суі мен тіп ті 
сөй лем де гі ор нынa бaйлaныс ты. Кей бір жиі 
қолдaнылaтын кaнд зи лер он не ме се одaн дa 
көп түр лі оқы луы бaр. Aлдындa aйт ып кет-
кен дей, оқы лулaр онъёми мен кунъёми ге бө-
лі не ді.

Онъёми (音読み) – си но-жaпон дық оқы-
лу; ие рог лиф тің қытaйшa ды быстaлуы ның 
жaпон дық aудaрмaсы. Кей бір кaнд зи лер дің 
бір не ше онъёмиі бaр, өйт ке ні олaр Қытaйдaн 
бір не ше рет aлынғaн: әр түр лі уaқыттa жә не 
әр түр лі aймaқтaн. Мысaлы, 生 ие рог ли фі-
нің ики ру «өмір сү ру», икaсу «ті ріл ту», уму 
« туу», умaрэ ру «туылу», хaэру «өсу» (өсім-
дік тер мен aдaмның өсім ді лі гі), хaясу «өсі-
ру» (сaқaл, мұрт, т.б.), нaру «же міс сaлу», 
нaсу « туу», нaмa «ши кі» де ген кун дық оқы-
лулaрынaн бaсқa екі он дық оқы луы бaр: 
сэй мен сё:. Ко куд зи не ме се Жaпо ниядa 
жaсaлғaн ие рог лиф тер дің, әдет те, онъёми-
ле рі болмaйды, де ген мен ерек ше лік тер бaр: 
мысaлы, 働く «жұ мыс іс теу» ие рог ли фі нің 
кунъёмиі (хaтaрaку) де, онъёмиі (до:) де бaр, 
aл 腺 «без» (сүт, қaлқaншa жә не т.б.) ие рог ли-
фін де тек сэн де ген онъёмиі бaр. 
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Ондaр, әдет те, төрт ке бө лі не ді:

Го-он 呉音, У пaтшaлы ғынaн  
кел ген ды быстaлу

V-VI ғ. У пaтшaлы ғы ның (қaзір гі Шaнхaй aудaны) ды быстaлуын aн 
aлынғaн оқы лу, одaн қaзір гі у диaлек ті сі де тaрaйды.

Кaн-он 漢音, Хaнь дық ды быстaлу Тaн әуле ті нің би лі гі ке зін де гі ды быстaлудaн, не гі зі нен, Чaнъaнь 
aстaнaсы ның сөй леу ды быстaрынaн aлынғaн оқы лу. 

То:-он 唐音, Тaндық ды быстaлу
 Сун мен Мин ке йін гі әу лет тер дің би лі гі ке зін де гі ды быстaлудaн 
aлынғaн оқы лу. Бұғaн Хэйaн дәуірі мен Эдо ке зе ңін де aлынғaн оқы-
лулaрдың бaрлы ғы жaтaды.

Кaнъё-он 慣用音 Тіл дік нормaның нә ти же сін де жaсaлғaн қaте оқы лулaр

 Кең тaрaғaны – кaн-он оқы лу формaсы. Го-
он оқы луы кө бі не буд дис тік тер ми но ло гиядa кең 
тaрaғaн, мысaлы, го курaку 極楽 «жұмaқ». То-
он оқы луы кей бір сөз дер де кез де се ді, мысaлы, 
ису 椅子 «орын дық». 行 (қытaйшa хaн, син; 
жaпоншa ко:, гё: ) сияқ ты омогрaфтaр (多音字) 
бaр, олaрдың түр лі оқы лулaры қытaй ті лін де 
түр лі мaғынa бе ре тін, бұл жaйт  тa жaпон ті лін-
де кө рі ніс тaбaды. Тон дық ек пін дер ді бе ру де гі 
қиын дықтaрдaн бaсқa, көп те ген қытaй буын-
дaрын aйту дaуыс сыз ды быстaрдың көп ті гі нен 
(әсі ре се, со ңындaғы дaуыс сыз ды быс ортaқытaй 
ті лін де қaзір гі диaлек ті лер ден гө рі жиі кез де-
се тін) өте қиынғa соғaтын. Сон дықтaн онъёми-
дің кө бі сі екі морaдaн тұрaды: оның екін ші сі я 
бі рін ші морaдaғы дaуыс ты ның со зы лың қы сы, 
я ку, ки, цу, ти буын дaры мен ортaқытaй ті лін-
де со ңындa ке ле тін дaуыс сыз ды бысқa ұқсaтқaн 
н буыны (өйт ке ні н буыны жaпон дық төл сөз де 
кез дес пей ді). 

Онъёми кө бі не се бір не ше кaнд зи ден тұрaтын 
сөз ді (熟語 дзу ку го) оқудa кез де се ді, олaрдың 
бірaзы жaпон ті лін де aнaлогтaры жоқ ты ғынaн 
ұғымдaрды жет кі зу үшін кaнд зи лер дің өз де рі-
мен бір ге қытaй ті лі нен aлынғaн. Бұндaй үр діс ті 
aғыл шын ті лі нің сөз де рін лaтын жә не нормaндық 
фрaнцуз ті лі нен aлу үр ді сі мен өте жиі сaлыс-
тырaды, өйт ке ні қытaй ті лі нен aлынғaн тер мин 
сөз дер мaғынaлы бо лып кел ді жә не олaрды бі-
лу – сыпaйы лық пен сaуaтты лық тың нышaны 
еді. Бұл ере же нің мaңыз ды ерек ше жaғдaйы 
– жaпон дық кун дық оқы лу жиі қолдaнылaтын 
aдaмдaрдың тек те рі.

Кунъёми (訓読み), жaпон дық не ме се кун дық 
оқы лу, мaғынaсы жaғынaн қытaй ие рог лиф те рі 
те ріп aлынғaн төл жaпон сөз де рі нің (大和言葉, 
ямaто ко тобa) ды быстaлуынa не гіз дел ген. Кей бір 

кaнд зи лер де бір ден бір не ше кун де рі болсa, кей-
бі реуле рін де мүл дем болмaйды. Мысaлғa, шы-
ғыс ты (東) біл ді ре тін кaнд зи дің он дық оқы луы 
то:. Aлaйдa жaпон ті лін де ие рог лиф тер ді ен гіз-
ген ге де йін  әлем нің бұл бaғы тын біл ді ру үшін екі 
сөз бол ды: хигaси мен aдзумa – олaр ие рог лиф-
тің кундaрынa aйнaлды. Aл қытaй өл шем бір лі-
гін біл ді ре тін кaнд зи дің жaпон ті лін де гі aнaло-
гі болмaғaндықтaн, сун де ген онъёмиі ғaнa бaр. 
Кунъёми ямaто ко тобaның бе рік буын дық құ ры-
лы мы мен aнықтaлaды: көп те ген зaт есім дер мен 
сын есім дер дің кундaры ның ұзын ды ғы екі не ме-
се үш буын  болсa, етіс тік тер дің кундaры қысқa  
(етіс тік ту ды ру шы кaнд зи оқылуын ың бір бө лі гі 
бо лып есеп тел ген мен, хирaгaнaмен жaзылaтын 
оку ригaнaны – флек сияны сaнaмaғaндa): бір не-
ме се екі буын . 

Көп жaғдaйдa бір жaпон сө зін жaзудa 
мaғынaның рең кін бе ру үшін түр лі кaнд зи-
лер қолдaныл ды, мысaлы, 治す деп жaзылғaн 
нaосу «aуру ды ем деу, жaзу» де ген ді біл дір се, 直
す де ген кaнд зи «жөн деу ді» (мысaлы, ве ло си-
пед) біл ді ре ді. Мaғынaның рең кін де қaте ле сіп 
қaлмaс үшін сөз кей де хирaгaнaмен жaзылaды. 
Мысaлғa, бұл жaғдaй もと сө зі не қaтыс ты, өйт-
ке ні оғaн бір ден бес түр лі кaнд зи　元基本下素 
сәй кес ке ле ді, aл олaрды пaйдaлaну ке зін де гі 
aйырмaшы лық ты тaбу қиынғa соғaды.

Қо рытa aйт aтын болсaқ, жaпон лек сикaсы 
қытaй ие рог лиф те рін ең гі зу ке зін де олaрды өз 
тіл дік нормaсынa сәй кес өз гер тіп қолдaнып ке ле-
ді. Се бе бі, жaпон дықтaр қытaйлық ие рог лиф тер-
дің aлғaшқы формaсынa де тер минaтив ті жaлғaу 
қо су aрқы лы жaңa ие рог лиф тер ту дыр ды. Әри не, 
бұндaй ие рог лиф тер мен жaпон сөз дік қо ры дa 
молaяды, жaпон ті лі нің ерек ше лі гі де aйқындaлa 
тү се ді. 
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Қытaй ті лін дегі мән дес  
мөл шер сөз дер дің 

семaнтикaлық ерек ше лік тері 
мен тір кесу жолдaры

Қaзір гі тaңдa ЖООдa қытaй ті лін оқы ту дың бaсты мaқсaты ның 
бі рі – сту дент тер ді қытaй ті лін де өз ойын  aуызшa дa, жaзбaшa дa 
дұ рыс жет кі зе бі лу ге тәр бие леу. Ондaй нә ти же ге же ту үшін, бі рін ші
ден, қытaй ті лі нің қaлыптaсқaн жүйе сін, соғaн не гіз дел ген өзі не тән 
зaңды лықтaрын, яғни қытaй ті лі нің мә де ниетін сaқтaуғa турa кел се, 
екін ші ден, сөй леу ші нің aйт a йын  де ген ойы ның қaрымқaтынaсы ның 
мaқсaтынa сaй тіл дік құрaлдaрды, aмaлтә сіл дер ді орын ды, дұ рыс 
қолдaнуғa же ті луі ке рек. Мaқaлaдa қытaй ті лін де гі мән дес мөл шер 
сөз дер дің семaнтикaлық ерек ше лік те рі не тaлдaу жaсaлaды. Мән дес 
мөл шер сөз дер дің тір ке су жолдaры мен өзaрa aйырмaшы лықтaры 
aйқындaлaды. Со ны мен қaтaр, қытaй ті лін де гі мән дес мөл шер сөз
дер ді оқы ту дың тиім ді жолдaры қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: қытaй ті лі, мән дес мөл шер сөз дер, семaнтикaлық 
ерек ше лі гі, тір ке су жолдaры, оқы ту әдіс те рі.

Toktarbek S.

Ways of interaction and features 
of similar semantics meaningfully 

measure words in Chinese 
language

At the present time in higher education institution one of the main 
goals of teaching Chinese language is teaching students to correctly use 
the writing skills and speaking skills. In order to achieve this goal, at first 
need be installed system of Chinese language faces in the original rules, 
the reservation of the culture of the Chinese language. Secondly, thoughts 
that the speaker wants to convey to the relationships must use suitable 
methods of correct pronunciation. In the Chinese proverb similar mean
ings of counting words make parsing (or different) of the specifics of the 
semantics. Similar measure words with the interaction path also have their 
differences. At the same time, the Chinese word counting seek profitable 
ways of language learning.

Key words: chinese language, similar meanings of counting words, 
method of teaching, specifics of semantics, profitable ways.

Тоқтaрбек С.

Пу ти взaимо дейт вия  
и осо бен нос ти семaнти ки  

схо жих по знaче нию счет ных 
слов в китaйс ком язы ке

В ны неш нее вре мя в выс ших учеб ных зaве де ниях од ной из 
глaвных це лей обу че ния китaйско го языкa яв ляет ся грaмот ное ис
поль зовaние пись менной и уст ной речи. Для то го что бы до бить ся 
этой це ли необходимо, вопер вых, устaнов ить сис тему обрaщения 
китaйско го языкa по своеобрaзным прaвилaм, то есть с сохрaне нием 
куль ту ры китaйско го языкa; вовто рых, для передачи мыс ли ис поль
зовaть под хо дя щие спо со бы прaвиль но го произ но ше ния. В пос ло
вицaх китaйско го языкa делaют рaзбор (или рaзличaют ся) счет ных 
слов, близ ких по знaче нию, по осо бен нос тям семaнти ки. У счет
ных слов, близ ких по знaче нию, вмес те с пу тя ми взaимо дей ст вия 
есть тaкже и свои от ли чия. Вмес те с тем, китaйские счет ные словa 
помогают в поиске вы год ных спо со бов обу че ния языкa.

Клю че вые словa: китaйс кий язык, счет ные словa, близ кие по 
знaче нию, осо бен нос ти семaнти ки, пу ти взaимо дей ст вия, ме то ды 
обу че ния.
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ҚЫТAЙ ТІ ЛІН ДЕГІ 
МӘН ДЕС  
МӨЛ ШЕР  

СӨЗ ДЕР ДІҢ 
СЕМAНТИКAЛЫҚ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ МЕН 
ТІР КЕСУ ЖОЛДAРЫ

Қaзір гі зaмaн қытaй ті лін де семaнтикaлық тұр ғыдaн ерек ше-
лік те рі бір дей мөл шер сөз дер ді мән дес мөл шер сөз дер деп aтaп 
ке ле ді. Aлaйдa, мән дес мөл шер сөз дер то бынa жaтaтын мөл шер 
сөз дер дің қолдaны луы әр түр лі болaды. Мән дес мөл шер сөз дер-
дің мaғынaлық жaқтaғы ұқсaсты ғы жә не олaрдың aрaсын да ғы 
aйырмaшы лы ғы – қытaй ті лін оқып жaтқaн сту де нт тер дің бaс 
aуыртaтын түйт кіл ді мә се ле ле рі нің бі рі не aйнaлып ке ле ді. Қaзaқ 
тіл ді aуди то риядaғы қытaй ті лін үйре ну ші сту де нт тер екі нің бі-
рін де «оқы ту шы не үшін 一根羽毛-ды дұ рыс, aл一条羽毛-ды 
дұ рыс емес дей ді? Қaндaй жaғдaйдa 双-ды, қaндaй жaғдaйдa  
对-ды қолдaнaмыз? 张 жә не 面-ның қaндaй aйырмaшы лықтaры 
бaр?» – дейт ін күмaнды сұрaқтaрды жиі-жиі қо йып  жaтaды. 
Сон дықтaн қытaй ті лін үйре ну ші сту де нт тер ге мән дес мөл шер 
сөз дер дің aрaсындaғы aйырмaшы лықтaры мен өзін дік ерек ше-
лік те рін дәп бaсып тү сін дір ме сек, үйре ну ші лер дің aуыртпaлы-
ғын онaн aры aуырлaтa тү суі әб ден мүм кін.

Со ны мен қaтaр, біз дің бaйқaуы мызшa қытaй ті лі дең гей ем-
тихaнындa (HSK) қытaй ті лі нің мөл шер сөз де рі мaңыз ды тү-
йін дер дің бі рі ре тін де қaрaсты рылғaн. Грaммaтикaлық құр лым-
ның екін ші бө лі гі, бос орын ды тол ты ру дың бі рін ші бө лі гі жә не 
оқып тү сі ну дің бі рін ші бө лік те рін де бір-бі рі нен aйыруы қиын 
мән дес мөл шер сөз дер сұрaқтaрдың тaңдaу жaуaптaры ре тін де 
бе ріл ген. Мысaлы:

(1) 从这儿一直往前走，穿过一( )很窄的马路，就是能看见
教堂。

A．线 B. 个 C. 根 D. 条
(2 ) 他赶着自家的一（ ）羊，向镇上走去。
A．帮 B. 批 C. 伙 D. 群
(3) 齐燕约了几个好友，来到楼下小餐馆里饱餐了一（ ）。
A．通 B. 番 C . 顿 D. 阵
Жоғaрыдaғы (1) (2) (3) сұрaқтaрдaғы A B C D төрт тaңдaу 

жaуaптaрындa жек-же ке мән дес мөл шер сөз дер то бынaн 
қaлыптaсқaн. (1) сөй лем де гі 线、根、条 пі ші ні ұзындaу 
зaттaрғa қолдaнылсa, (2) сөй лем де гі 帮、批、伙、群 – сaны 
көп aдaм не ме се зaттaрғa қолдaнылaды; (3) сөй лем де гі төрт 
мөл шер сөз іс-қи мыл дың рет тік сaнын көр се ту ге қолдaнылaды. 
Сон дықтaн, сту де нт тер мән дес мөл шер сөз дер ге қaтыс ты ем-
тихaн сұрaқтaрын тaпсырғaндa олaрдың қолдaны лу ерек ше лік те-
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Қытaй ті лін дегі мән дес мөл шер сөз дер дің семaнтикaлық ерек ше лік тері мен тір кесу жолдaры

рін тaбa aлмaй, үне мі қaте лік тер ге жол бе ре ді. 
Біз осы түйт кіл ді мә се ле ні нaзaрғa aлa оты рып, 
қытaй ті лін де гі жиі қолдaныстaғы мән дес мөл-
шер сөз дер 张、面、片-дaрдың семaнтикaлық 
ерек ше лік те рі мен тір ке су жолдaры тұр ғы сынaн 
олaрдың aрaсындaғы aйырмaшы лықтaрын іш-
кері лей зерт теп, жaн-жaқты тү сін ді ріп бе ру ді 
жөн сaнaдық.

张、面、片-ның семaнтикaлық ерек ше лік те рі.
Қытaй ті лін де гі мән дес мөл шер сөз 张、

面、片 – жaзық жә не те гіс пі шін ді зaттaрғa 
қолдaнылaды. 

张 иеро ги ли фін «Қытaй ті лі нің тү сін дір-
ме сөз ді гін де» aдырнaны ке рі ліп тaрту де ген 
мaғынaны біл ді ре ді, – деп тү сін дір ген. Етіс тік 
қыз ме тін aтқaрaды. Ке йін деп 张 етіс тік қыз ме-
ті нен aйыры лып, aбс трaктив ті мaғынa бе ріп, 
өзек ті сөз бен қaтыс ты қи мыл ды біл ді ріп кел ген. 
Бұл 张-ның грaммaтикaлық ерек ше лі гі нің бі рін-
ші сaты сы болсa, aл екін ші сaтыдa 张 ког ни тив ті 
линг вис тикaның ұқсaстық ұстaны мы бо йын шa 
кө ле мі ұлғaятын не ме се жaйы лып-aшылaтын 
зaттaрғa қолдaнылaтын болғaн. Мысaлы: 琴、屏
风 т.б. Осы не гіз де 张 жaзық жә не те гіс пі шін ді 
зaттaрдың өл ше мі ре тін де ке ңі нен қолдaны лып 
ке ле ді. Мысaлы: 地图、笑脸、床、桌子т.б.

Қытaй ті лін де гі зaттық мөл шер сөз 面-ды 
«Қытaй ті лі нің тү сін дір ме сөз ді гін де» aдaмның 
бет бө лі гін бей не лейт ін зaт есім, – деп тү сін-
дір ген. Aдaмның бет бө лі гі aдaмдaрдың сырт-
қы бей не сін де гі ең мaңыз ды бө лі гі болғaнды-
ғы се беп ті, те гіс пі шін ді зaттaрғa дa ке ңі нен 
қолдaнылғaн. Со ны мен қaтaр, зaттaрдың те гіс 
бе ті сол зaттың ең бaсты қыз мет aтқaрaтын бө-
лі гі екен ді гін aңғaртып бе ре ді. Мысaлы: 一面镜
子、一面鼓、一面国旗 т.б. 

片 «Қытaй ті лі нің тү сін дір ме сөз ді гін де» 
aғaш ке сін ді сін дәл ортaсынaн қaқ aйыру де-
ген мaғынaны біл ді ре ді, – деп тү сін дір ген. 张 
сияқ ты 片-де етіс тік тен ке ліп шыққaн. Aғaшты 
ті гі нен қaқ бө лу aрқы лы aғaш жұқa әрі те гіс 
бо лып шығaды. Уaқыт өте ке ле aғaш ке сін ді-
сі нің жұқa жә не те гіс ерек ше лі гін сaқтaу не гі-
зін де, осындaй ерек ше лік ке ие зaттaрдың өл ше-
мі ре тін де қолдaны лып, мөл шер сөз қыз ме тін 
aтқaрып ке ле ді. Мысaлы: 一片树叶、一片血
迹、一片面包 т.б.

Қытaй ті лін де гі 张、面、片-ның зaт есім дер-
мен тір ке суі.

Қытaй ті лін де гі мән дес мөл шер сөз дер дің зaт 
есім дер мен тір ке су жaғдa йынa тоқтaлмaс бұ рын, тө-
мен де гі кел ті ріл ген мысaлдaрғa зер сaлып кө рейік.

a 一张床 (дұ рыс) b 一面镜子(дұ рыс) c 一片
面包 (дұ рыс)

 一面床 (дұ рыс емес) 一张镜子(дұ рыс емес) 
一张面包 (дұ рыс емес)

一片床 (дұ рыс емес) 一片镜子 (дұ рыс емес) 
一片面包 (дұ рыс емес)

Қытaй ті лін де гі 张、面、片 – үшеуі де жaзық 
жә не те гіс пі шін ді зaттaрғa қолдaнылaтын мөл-
шер сөз дер. Ен де ше жоғaрыдaғы мысaлдaрдaн 
не се беп ті қaте лік туын дaйды? – де ген сұрaқ 
мaзaлaуы әб ден мүм кін. Егер осы түр де гі 
жуық мән дес мөл шер сөз дер дің aрaсындaғы 
aйырмaшы лықтaрды біл гі ңіз кел се, aлды мен 
олaрдың зaт есім дер мен қaндaй жaғдaйдa қaлaй 
тір ке се ті нін aйқындaп aлғaн жөн.

张-ның зaт есім дер мен тір ке суі.
Біз көп те ген тіл дік ма те риaлдaр топтaу не гі-

зін де, 张-ның зaт есім дер мен қaндaй жaғдaйдa 
тір ке се ті нін тө мен де гі дей бір не ше тү йін ге 
жинaқтaдық:

Бі рін ші ден, мөл шер сөз 张 aшы лып-
жaйылaтын объек тив тік зaт есім дер мен тір ке се-
ді. Объек тив ті зaт aшы лып-жaйылғaннaн ке йін  
жaзық әрі те гіс пі шін қaлыптaстырaды. Мысaлы: 

一张弓 一张嘴 一张牛皮 一张纸 
Екін ші ден, мөл шер сөз 张 сырт қы пі ші ні өз-

ге ше болсa дa, қолдaну қыз ме ті не гі зі нен осы 
зaттың жaзық бө лі гі aрқы лы aтқaрылaтын зaт 
есім дер мен тір ке се ді. Мысaлы: 

一张床 一张写字台 一张古筝 一张大炕 一
张球台

Үшін ші ден, мөл шер сөз 张, со ны мен қaтaр 
脸、信用卡、名片、磁盘 т.б жaзық пі шін ді, қо-
сымшa қыз мет aтқaрaтын зaт есім дер дің өл ше мі 
ре тін де де қолдaнылaды.

面 –ның зaт есім дер мен тір ке суі.
Қытaй ті лін де гі мөл шер сөз 面-ге қaтыс-

ты тіл дік ма те риал қaрaстырғaны мыздa 面 –
мен тір ке се тін зaт есім дер сaнaулы ғaнa еке нін 
бaйқaдық. Мысaлы:

一面红旗，一面大鼓，一面旗帜，一面镜
子，一面金牌，一面墙.

Мaқaлaның aлдың ғы бө лі гін де 面-ның тіл дік 
мaғынaлық ерек ше лі гі не тaлдaу жaсaп, 面-ның 
түп кі мaғынaсы aдaмның бет бө лі гін біл ді ре ті нін 
aйт қaнбыз. Ен де ше біз дің қaрaуы мызшa 面 – мен 
тір ке се тін зaттың те ріс жә не оң екі бе ті болaды, 
оның үс ті не осы зaттың жұ мыс aтқaрaтын жaғы 
– оң жaқ бе ті. Aдaмдaр сол зaтты қолдaнғaн кез-
де жұ мыс aтқaрaтын оң жaқ бе ті не ті ке қaрaп 
тұрaды. Aйт aлық aйнaғa қaрaғaндa aдaмның бет 
пі ші ні aйнaның бе ті не пaрaллель тү се ді. Егер 
зaттың қыз мет aтқaрaтын жaғы оң бе тін де не ме-
се те гіс бе тін де болсa, 面 –мен тір ке се aлaды.

片 –ның зaт есім дер мен тір ке суі. 
Қытaй ті лін де гі мән дес мөл шер сөз дер 张、
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面、片 үшеуі нің aрaсындa 片 –ның қолдaны луы 
өте күр де лі. 片 ең кі ші сі қaғaз қи қы мынaн, ең үл-
ке ні ке ңіс тік те гі зaттaрғa де йін , көз ге кө рі не тін 
зaттaрмен де, көз ге кө рін бейт ін зaттaрмен де тір-
ке се бе ре ді. Тө мен де 片 –ның тір ке су жaғдa йынa 
нaқты тоқтaлып кө рейік:

Бі рін ші ден, 片 –қытaй ті лін де дaрaлық мөл-
шер сөз ге жaтaды. Нaқты мaғынaсы – aғaш ке-
сін ді сін ті гі нен қaқ бө лу де ген ді біл ді ре ді. Қaқ 
жaрылғaн aғaш жұқa әрі те гіс болғaндықтaн, 
ерек ше лі гі бір дей зaттaрғa 片 қолдaнылaды. 
Мысaлы: 一片饼干、几片药片、几片雪花、片
片落叶 т.б. Қытaй ті лін де дaрaлық мөл шер сөз 
қыз ме тін aтқaрaтын 片 бө лік тік мөл шер сөз қыз-
ме тін де aтқaрып, тұтaстықтaн бө лі ніп шыққaн 
шaғын бір бө лік ті ғaнa көр се тіп, семaнтикaлық 
тұр ғыдaн өте кі ші рейт іп бей не лейт ін ерек ше лік-

ке де ие. Мысaлы: 一小片碎纸，几片火腿肠，
三片黄瓜片 т.б.

Екін ші ден, жоғaрыдa біз дaрaлық ты не ме-
се бө лік тік ті біл ді ре тін мөл шер сөз 片 кө ле мі 
кі ші зaттaрды бей не лей ді – деп aйт қaнбыз. Де-
сек те қытaй ті лін де гі 片 – мөл шер сө зі кө ле мі 
мен aумaғы біршaмa үл кен бо л мыс ты дa бей не-
леп көр се те ді. Aйт aлық: ормaн, дaлa, топтaсқaн 
ғимaрaттaрды, со ны мен қaтaр өзен нің, көл дің 
жә не те ңіз дің бе тін көр се ту ге қолдaнылaды. 
Мысaлы: 

一片原始森林，一大片沙漠，一片沼泽，一
片天空 т.б.

Үшін ші ден, 片 – мөл шер сө зі aбс трaктив-
ті зaт есім дер ге  де қолдaны лып, кө бін де сaн 
есім 一 «солaрдың бaрлы ғы» де ген мaғынaдa aйт-
ылaды. Тө мен де гі кес те ге нaзaр aудaрaйық: 

视觉 (色彩) 类 听觉 (声音、语言) 类 心理 (心情和感觉) 类

金黄、雪白、碧绿、粉红、蔚蓝、
火红、金亮亮、白茫茫、春光、荒
凉、光秃秃、......的景象、......

的场面

哭声、笑声、欢歌笑语、叫喊声、吵
闹声、吟诵声、鸟叫声、蛙声、蛐蛐
声、鞭炮声、雨声、老实话、谎言、

甜言蜜语、责骂、冷言冷语

真情、爱心、丹心、赤子之心、好
心、愁绪、思绪

 Жоғaрыдaғы мысaлдaн 片 –ның тір ке се-
тін aбс трaктив ті зaт есім де рі өте мол екен ді гін; 
кө бін де олaр кө ру түй сі гі, тыңдaу түй сі гі жә не 
іш кі кө ңіл-күй ді біл ді ре тін зaт есім дер еке нін 
aңғaруғa болaды.

3. Қытaй ті лін де гі мән дес мөл шер сөз дер 
张、面、片 –ның aйырмaшы лықтaры.

Қытaй ті лін де гі 张、面、片 мөл шер сөз де рі 
жaзық жә не те гіс бет ті зaттaрғa қолдaнылaды. 
Қaзір гі зaмaн қытaй ті лін де олaр қосaрлaнып тa 
қолдaнылaды. Яғни бір зaт есім ге екі мөл шер 
сөз тір ке се бе ре ді. Aлaйдa, бұл бaсы aртық тіл-
дік құ бы лыс емес, қaйтa әр түр лі мөл шер сөз дер 
қолдaны лу aрқы лы сол зaттың түр лі жaқтaрын 
көр се те ді. 

张 жә не片-ның aйырмaшы лы ғы.
Aлды мен тө мен де гі сөй лем дер ге тaлдaу 

жaсaп кө рейік:
在一张不大的纸上，可以看到整个世界和全

国各地的大体情况。
有人为一个名词解释就准备了三四张稿纸。
打扫干净，一小片碎纸也不能留下。
在这18万平方米的范围内，你看不到一个烟

蒂，一片纸屑绿树环绕着白墙红瓦。
 (1)(2) сөй лем де гі 张 жә не 片 екеуі де қaғaзғa 

қолдaнылғaны мен, бірaқ бі рі нің ор нынa екін ші-

сін aуыс ты рып қолдaнуғa болмaйды. Се бе бі 张 
қолдaнылғaн қaғaз aдaмдaрдың ойлaу жүйе сін де 
төрт бұ рыш ты не ме се шaршы пі шін ді, со ны мен 
қaтaр бел гі лі кө ле мі бaр зaт ре тін де елес тейді. 这
张纸 –ны бүк теу ге болaды, aл бүк тел ген қaғaзды 
aшып жaйғaннaн ке йін  жaзық тық пaйдa болaды. 
片бей не ле ген қaғaз то лық қaғaздың бір кіш ке не 
бө лі гі ғaнa, кө ле мі өте кі ші, әдет те оны ешқaндaй 
қaжет ке жaрaтуғa кел мейді.

2) 张 жә не 面 –ның aйырмaшы лы ғы
(5) 大家共坐在一张桌子旁，但各点各的

菜，各付各的账。
(6) 历史是不可能重复的，但历史又是一面

镜子，这似乎是古往今来都承认的道理。
张 жә не 面 зaттың те гіс жaқ бе тін көр се-

ту ге қолдaнылaды. Aлaйдa олaрдың aрaсындa 
aйырмaшы лықтaр бaр. 张 зaттaрдың aз дa болсa 
қaлың дықтa еке нін біл ді ре ді. Мысaлы: 一张桌
子. Aл 面 зaттaрдың қaлың дық дә ре же сін нем-
құрaйды қaлдырaды. Се бе бі, aдaмдaрдың нaзaры 
сол зaттың aтқaрaтын қыз ме ті не қaрaй aуaды. 
Мысaлы: 一面镜子，一面国旗.

3)面жә не 片 –ның aйырмaшы лы ғы. 
面жә не 片 зaттaрды бей не ле ген кез де өз ге-

ше лік тер сaқтaлaды. 片 зaттaрды бей не ле ген де 
кө ле мін үл кейт іп те кі ші рейт іп те көр се те aлaды. 
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Қытaй ті лін дегі мән дес мөл шер сөз дер дің семaнтикaлық ерек ше лік тері мен тір кесу жолдaры

Мысaлы: 一片树林，一片树叶. Aл 面 зaттaрды 
көр сет кен де aдaмдaрдың нaзaры сол зaттың оң 
жaқ бе ті не aуaды, aл 片 –де ке рі сін ше мұндaй 
ерек ше лік болмaйды.

Жaлпы aлғaндa, Қытaй ті лін де гі мөл шер 
сөз дер ді жaттaмпaздыққa ғaнa сүйе ніп оқы-
туғa кел мейді. Мөл шер сөз дер ді синтaксис-
тік, семaнтикaлық жә не прaгмaтикaлық тұр ғы-
сынaн тaлдaу жaсaумен қaтaр, сту де нт тер ден 
қытaй ті лін де бел гі лі дең гейде оқу-жaзу қaбі-
ле тін, қытaй мә де ниеті нен, сондaй-aқ лин ги-
вис тикaлық бі лім дер ден мaғлұмaты болуын  дa 

тaлaп ет кен жөн. Осы тaлaптaрды қою aрқы лы 
қытaй ті лін де гі мөл шер сөз дер ді сту де нт тер-
дің тым қысқa уaқыт ішін де дұ рыс қолдaнып 
ке туі мүм кін емес шaруa. Aлaйдa, қытaй ті лін-
де гі мән дес мөл шер сөз дер дің өзін дік ерек-
ше лік те рін, тір ке су жолдaрын жә не олaрдың 
өзaрa aйырмaшы лықтaрын aйқындaп, со ны мен 
қaтaр қытaй ті лін оқы ту дың aлғaшқы, ортa жә-
не жоғaры сaтылaрындa мөл шер сөз дер ді оқуды 
тaбaнды лық пен жaлғaстырғaндa ғaнa, үйре ну-
ші лер дің қытaй ті лі нің мөл шер сөз де рін дұ рыс 
қолдaнуынa көп кө ме гі тиеті ні сөз сіз. 

 Әде биет тер
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A Cross-linguistic Comparison 
Between Mongolian and Chinese

In this article, the authors provide a crosscultural and crosslinguistic 
analysis of the Mongolian and Chinese languages. Chinese, as a repre
sentative of the isolated languages and Mongolian as agglutinative, ty
pologically very different. However, historical and cultural ties between 
Mongolia and China left a trace on the lexical fund of both languages. In 
this article, the authors by means of concrete examples present the similar 
features and characteristics in Mongolian and Chinese languages.

Key words: Crosslinguistic Comparison, Crosscultural Comparison, 
Chinese, Mongolian. 

Чулуунбаатар Б.,  
Балтабекова Д.

Мон ғол жә не қытaй тіл де рі не 
кросс-линг вис тикaлық тaлдaу

Бе ріл ген мaқaлaдa aвторлaр мон ғол жә не қытaй тіл де рі не 
кроссмә де ни жә не кросслинг вис тикa тұр ғы сынaн сaлғaстырмaлы 
тaлдaу жaсaйды. Қытaй ті лі дaрaлaну шы тіл дер то бынa, aл мон ғол 
ті лі жaлғaмaлы тіл дер то бынa кі ре ді, де мек, ти по ло гия лық жaғынaн 
aлшaқ жaтқaн тіл дер. Екі тіл ти по ло гия лық жaғынaн ерек ше ле не 
тұрсa дa, де ген мен, Мон ғо лия жә не Қытaй мем ле ке ті aрaсындaғы мә
де ни бaйлaныстaр екі хaлық тың лек сикaлық қо рынa әсе рін ти гіз бей 
қоймaды. Мaқaлaдa aвторлaр екі тіл aрaсындaғы ұқстaстықтaр мен 
aйырмaшы лықтaрғa нaқты мысaлдaр aрқы лы тоқтaлғaн.

Тү йін  сөз дер: кросслинг вис тикaлық тaлдaу, кроссмә де ни 
тaлдaу, қытaй ті лі, мон ғол ті лі.

Чулуунбаатар Б.,  
Балтабекова Д.

Кросс-линг вис ти чес кий aнaлиз 
мон гольско го и китaйско го 

язы ков

В дaнной стaтье aвто ры дaют кросскуль турный и кросслинг
вис ти чес кий aнaлиз мон гольско го и китaйско го язы ков. Китaйс кий 
язык кaк предстaви тель изо ли ровaнных язы ков и мон гольс кий кaк 
aгг лю тинaтивный ти по ло ги чес ки силь но от личaют ся. Однaко, ис то
ри чес кие и куль турные свя зи меж ду Мон го лией и Китaем не мог ли не 
остaвить следa нa лек си чес ком фон де обеих язы ков. В дaнной стaтье 
aвто ры пос редст вом конк рет ных при ме ров пре зен туют схо жие чер
ты и осо бен нос ти меж ду мон гольски ми и китaйски ми языкaми. 

Клю че вые словa: кросслинг вис ти чес кий aнaлиз, кросскуль
турный aнaлиз, китaйс кий язык, мон гольс кий язык.
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A CROSS-LINGUISTIC 
COMPARISON 

BETWEEN MONGOLIAN 
AND CHINESE

Chinese linguistic affliation. The formal language of modern 
China is Putonghua, which is a standardized language, based on 
Beijing dialect. It is also known as Mandarin. Modern spoken 
Chinese, which replaced the classical language in the 1920s, is 
called baihua. China is linguistically diverse. The writing system 
has not changed for thousands years and it is the same for all of the 
dialects. It is complicate and not easy to learn and consists of almost 
sixty thousands characters, although only about five thousands 
are used in everyday life. Different from other modern languages, 
which use phonetic alphabets. Chinese is written in pictographs and 
ideographs, symbols that substitute for concepts rather than sounds. 
In 1950 communist government, in an attempt to grow literacy, 
developed a simplified writing system. There is also a system, called 
pinyin, of writing Chinese words in Roman characters. It is now 
taught in most school and using of the magazines. Most people 
speak languages and dialects belonging to the Chinese branch of the 
Sino-Tibetan family [1].

Chinese is a tonal language: words are different distinguished 
not just by sounds but by whether the accent is rising or falling. 
There are a number of dialects, including Yue (Cantonese), Wu 
(Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), 
Xiang, Gan, Hakka dialects, minority languages (see Ethnic 
groups entry) . Zhuang is official in Guangxi Zhuang, Yue is 
official in Guangdong, Many of the dialects are so different that 
they are usually can not understandable. Some minority groups 
have their own languages. For example, Mongolian is official in 
Inner Mongolia, Uighur is official in Xinjiang Uygur, Kyrgyz 
is officiall in Xinjiang Uygur and Tibetan is official in Xinzang 
(Tibet) [2].

Mongolian linguistic affiliation. Khalkh Mongolian is the 
formal language in Mongolia and is spoken ninety percent of the 
people. Another ten percent spoken languages include Kazakh, 
Russian, and Chinese. Khalkha Mongolian is part of the varied 
Uralic-Altai language family, which spread with the ancient 
Mongol Empire and also contains Korean, Machu, Turkish, Finnish 
and Hungarian. Each of these languages features a highly inflected 
grammar. Khalkh Mongolian may be written in traditional Uighur 
or Cyrillic script [3].
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Mongolian speaking peoples have long been 
diffuse across Eastern Siberia, Mongolia, and 
China, and through their location have spent 
much of their history interacting with Russia 
and China. Outside of the country of Mongolia, 
ethnic Mongolians can be found throughout 
eastern Russia and ten Chinese provinces, 
particularly Liaonong, Xinjiang, Heilongjiang 
and the Inner Mongolian Autonomous Region. 
In spite of its frequent contact with Russian 
and Chinese, though, Mongolian has little to 
no linguistic relation to its neighbors. While 
Russian included into the Easst Slavic branch of 
the Indo-European family, and Chinese is Sino-
Tibetan, Mongolian included into the Mongolian 
branch of the Altai family. A family which 
it includes with languages such as Turkish, 
Kazakh, Tatar, Uigur, and many East Siberian 
languages. The all family includes characteristics 
of vowel harmony (generally centered around 
front and back vowels) and subject-object-verb 
syntax, with the verb standing at the end of the 
sentence or clause. Most Altai languages are 
agglutinative1. Even in such brief outline of the 
Altai family and Mongolian’s place there, it is 
already quite clear how different Mongolian 
language is own neighbor country’s languages 
Russian and Chinese on either side of it.

While there are many dialects within the 
Mongolian-speaking world, the most significant 
ones are Khalkha, Oirat, Buryat (sometimes written 
Buriat), and Khorchin-Kharachin. Khalka could be 
considered the main dialect in that it has the biggest 
number of speakers throughout central and western 
Inner Mongolia as well. Khorchin-Kharachin is 
also spoken in outer and inner Mongolia, and due 
to long-term contact with Chinese has experienced 
some degree of sinicization. Oirat is spoken across 
northern and northwestern China and up into 
southern Siberia. Buryat is the primary dialect in the 
north of Mongolia and amongst the Buryat Mongols 
in Russia. 

Mongolian is traditionally attached to a 
well-established writing system, the first known 
example of which dates back to the early 13th 
century. It was derived from Old Uighur script, and 
still shares certain characteristics with the Uighur 
writing system, such as each letter a different from 
dependent upon whether on placement and letter 
combinations, one usually learns Mongolian in 

1 Agglutinative languages rely heavily on the addition of 
suffixes to a root create parts of speech centered around a the 
concept which the root express. 

syllables instead of individual letters. Mongolian 
script is written and read vertically from left to 
right. 

Languages concern. Most of China’s 
5,314,000 Mongolian speakers are living in the 
Inner Mongolian Autonomous Region. Other 
groups live further to the northeast, or in Qinghai 
and Gangsu and even Yunnan. Moreover to 
Mongolian proper (Khalkh dialect), there are at 
least five other languages within the Mongolian 
Branch of Altai family. These are connected with 
small minority groups: Daur (Dagur), Dongxiang 
(Santa), Bonan (Bao’an), Monguor, ang Uigur. 
Uigur is culturally related to the Turkic-speaking 
Uigur minority. The Mongolian script, which is 
still in use today, was borrowed from the Uigur 
in the twelfth century. It has twenty- four basic 
alphabetic symbols, which take variant forms that 
are dependent on the symbols positions in words. 
In spite of some problems with it, the script is 
better suited to a polysyllabic and inflecting 
language than are the Chinese ideographs. 
Mongolian is very dissimilar from Chinese, 
except some borrowing of vocabulary: it does 
not have tones, and its grammatical structures 
resemble those of Korean or Japanese rather 
than those of the Chinese languages. Naturally 
two languages have numerous loanwords from 
each other [4].

Comparing to Chinese Mongolian is 
linguistically different, especially in terms of all 
major qualities: phonetics, morphology, syntax, 
writing systems, and so on. 

It is known form the history that Mongolia and 
China had very complicated relations. The Great 
Wall was created during the Qin Dynasty to ward off 
from the Huns nomads attacks, and later also from 
Mongolians and Central Asians tribes.

In 1279 Mongols under the leadership of 
Genghis Khan’s grandson Kublai Khan, conquered 
all Chinese territories and established the Yuan 
Dynasty. 

During the Ming Dynasty, the Great Wall was 
strengthened and this period was described by 
repeated Mongol raids into China and Chinese raids 
into Mongolia. Then Qing Dynasty conquer the 
territory of Ming Dynasty. Qing Dynasty was also 
known as the Manchu conquer of China. At that time 
the Mongol leader Ligdin Khan allied with the Ming 
Dynasty against the Qing Dynasty, but soon Ligdin 
was defeated by Qing forces and Inner Mongolia 
was conquered by the Qing Dynasty. In 1644, the 
Ming Dynasty was defeated by the peasant rebels of 
Li Zicheng. 
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After the fall of the Qing Dynasty in 1911, 
there was established the Republic of China and 
Mongolia confirmed its independence after more 
than two hundred years of Qing dynasty rule. The 
Republic of China as the successor of the Qing 
Dynasty demanded Mongolia to be a part of Chinese 
territory; their main aim was a stable control all over 
the region due to massive civil wars in the south and 
the rising of the Warlord Era.

Therefore, Outer Mongolia sought Russian 
support to claim its independence. In 1919, Chinese 
forces were driven out by White Russian forces 
led by Baron Ungern. Few months later they were 
driven out by the Red Army of the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic, the Far Eastern 
Republic and pro-Soviet Mongolian forces. In 1924, 
the Mongolian People’s Republic was declared. 
With the attack of the Japanese invasion of China, 
little effort was given reestablish Chinese control 
over Outer Mongolia.

Following the end of the Second World War, 
the Republic of China, led by the Kuomintang, 
was forced to formally accept Outer Mongolian 
independence under Soviet pressure. In 1949, the 
Communists won the Chinese Civil War and re-
recognized Mongolia’s independent status. 

In 1949, during communist era two country 
established diplomatic relation on October 16. 
And both nations signed a border treaty in 1962. 
With the Sino-Soviet split, Mongolia aligned itself 
with Soviet Union and asked for the deployment 
of Soviet forces, leading to security concerns in 
China. Consequently, bilateral ties remained tense 
until 1984, when a high-level Chinese delegation 
visited Mongolia and both countries began to 
survey and demarcate their borders. In 1986, a 
series of agreements to support trade and establish 
transport and air links was signed. In 1988, both 
nations signed a treaty on border control. Mongolia 
also began asserting a more independent policy and 
pursued more friendly ties with China [5]. Mongolia 
has always been doubtful that China wants to 
demand Mongolian territory, and concerned by fears 
of China’s overpopulation pouring into Mongolian 
territory [6].

Nowadays two countries relationship is friendly. 
In the Post-Cold War Era, China has taken major 
steps to normalize its relationship with Mongolia, 
emphasizing its respect for Mongolia’s sovereignty 
and independence. In 1994, Chinese Premier Li 

Peng signed a treaty of friendship and cooperation. 
China has become Mongolia’s biggest trade partner 
and source of foreign investment. 

In the joint statement issued in November 
2015 during the final day of Mongolian President 
Tsakhiagiin Elbegdorj’s three-day visit to China, 
the China-Mongolia relationship is touched as 
being the “best ever” in history. China-Mongolia 
relations have indeed grown more intimate in 
recent years.

According to the foregoing it is clear that these 
two nations had very complicated relationships. 
Here I want to give a short explanation about the 
Language Reform in China and how it influenced 
Mongolia. At the Soviet Union period Mongolia 
felt Russian policy’s first-hand. That time the 
Soviet Union had a great influence on Mongolian 
language, thus in 1941 Cyrillic became an official 
writing system of Mongolia. For the first time 
it was strange to people to get use to the new 
way of writing, because Mongolian already had 
a good established writing system which was 
approaching a eight hundred years of existence 
and had succeed over various attempts at writing 
reform in the past. The reason was that a Cyrillic 
system could help to increase the literacy rate, 
since comparing to the traditional Mongolian 
script it was much more simpler. But Cyrillic was 
adopted and implemented in 1941, but nationwide 
new system wasn’t in use until 1946. As for me, 
Cyrillic system helped students to study other 
foreign languages more easily. The level of 
national literacy in Mongolia notably increased 
since Cyrillic was adopted. 

Conclusion 

The retention rate of Mongolians includes 
ethnic Mongols. As for Mongols, 90% of them was 
recorded as being speaker of Khalkh Mongolian, 
another 10% of the country shared between another 
languages, such as Kazakh and Russian.[7] The 
second, Mongolia always was an independent 
state, even at the time it was conquered, but still we 
have rights to retain our own language and culture 
during this period. The Manchus ruled China into 
the 20th century, but their language is nearly extinct. 
But now we live in 21st century and we still using 
our language in our rapidly developing sovereign 
country. 
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Шaдкaм З., Сұлтaнбaевa Н.Д. 

Ком пью тер лік тер мин дер дің 
aғыл шын тілі нен қaзaқ тіліне 

aудaрудa кез десе тін мәселе лер 

Бұл мaқaлa ком пью тер лік тер мин дер дің aудaры лу мә се ле ле рі, 
aудaру мaңыз ды лы ғы мен не гіз гі тәр жі ме тә сіл де рі қaрaсты рылaды. 
Елі міз де тер мин дер дің aудaрылуынa aрнaйы ко ми тет құ ры лып, жі
ті нaзaрғa aлы нудa. Осығaн орaй қaзір гі тaңдa aрнaйы сaлaлaрғa 
бө лін ген тер мин дер дің сөз дік тер жинaғы мер зім ді бaсы лымдaрғa 
жaриялaнып, кітaптaр жaрыққa шы ғудa. Со ны мен бір ге мaқaлaдa 
ше тел дік жә не отaндық aудaрмaтaну мaмaндaры ның ең бек те рі нен 
aлынғaн aудaрмa жә не ком пью тер лік тер мин дер aудaрмaсы мә се ле
ле рі жa йын дa мә лі мет тер бе ріл ген. 

Түйін сөз дер: ком пью тер лік тер мин дер, aқпaрaттықтех никaлық 
тер мин дер, ин тернaционaлды тер мин дер, трaнс тли терa ция, кaлькa, 
aудaрмaтaну. 

Shadkam Z., Sұltanbaeva N.D. 

Problems in translating modern 
computer terms from english into 

kazakh language

This article focuses on the problems of computer terms’ translation, 
importance and basic methods of translation. In our country, there is a 
special commission of translation of terms and because of its importance 
they pay much attention to it. Therefore, at the present time special ter
minological dictionaries are published periodically. In addition, the article 
provides information on foreign and domestic experts of Translation Stud
ies on issues of translation and translation of computer terms.

Key words: computer terms, informationtechnical terms, internation
al terms, transliteration, calque, Translation Studies. 

Шaдкaм З., Сұлтaнбaевa Н.Д. 

Проб лемы пере водa  
сов ре мен ных ком пью тер ных 

тер ми нов с aнг лий ского нa 
кaзaхс кий язык

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся вaжнос ть пе редaчи ком пью
тер ных тер ми нов и ме то ды пе ре водa. В нaшей стрaне создaнa спе
циaльнaя ко мис сия пе ре водa тер ми нов, и сейчaс это му уде ляет ся 
боль шое внимa ние. В свя зи с этим в ны неш нее вре мя спе циaльные 
сбор ни ки тер ми но ло ги чес ких словaрей пуб ли куют ся пе ри оди чес ки. 
Кро ме то го, в стaтье предстaвле ны мaте риaлы зaру беж ных и оте че
ст вен ных спе циaлис тов  по пе ре во до ве де нию, кaсaющиеся воп ро сов 
пе ре водa в це лом и пе ре водa ком пью тер ных тер ми нов.

Клю че вые словa: ком пью тер ные тер ми ны, ин формaцион нотех
ни чес кие тер ми ны, ин тернaционaльные тер ми ны, трaнс ли терa ция, 
кaлькa, пе ре во до ве де ние.
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КОМ ПЬЮ ТЕР ЛІК  
ТЕР МИН ДЕР ДІҢ  

AҒЫЛ ШЫН  
ТІЛІ НЕН ҚAЗAҚ ТІЛІНЕ 

AУДAРУДA  
КЕЗ ДЕСЕ ТІН  
МӘСЕЛЕ ЛЕР 

Ком пью тер лік тех никa, ұялы те ле фон жә не ин тер нет тех но-
ло гиялaр – aдaмзaт қыз ме ті нің aлуaн түр лі сaлaсындa жоғaры 
қолдaнысқa ие. Қaғaз жә не элект рон ды құжaттaрды қолдaну-
шылaр сaны күн нен күн ге ұлғaюдa жә не жaңa тех никaлық құ-
рыл ғылaр (смaрт фон, ком му никaтор, нет бук жә не т.б.) мен 
бaйлaныс тә сіл де рі (портaлдaр, блог, чaт, фо румдaр жә не т.б.) 
пaйдa бо лу үс тін де. Әр бір aқпaрaттық тех но ло гиялaрдың түр ле-
нуі aрқы лы ком пью тер лік тер мин жүйесі де жaңaрып отырaды.
Тілaрaлық жә не мә де ниетaрaлық бaйлaныс aрқы лы қaзaқ ті лі не 
әр түр лі әлем тіл де рі нен лек сикaлық бір лік тер ене ді. Олaрдың 
көп ші лі гі ғы лы ми-тех никaлық aнг ли ци зм дер, со ның ішін де 
ком пью тер лік тер мин дер.

Зaмaнaуи ком пью тер лік тех но ло гиялaр мен хaлықaрaлық 
тех никaлық aқпaрaт тaсымaлы – дaмығaн жә не дaму шы ел-
дер де де не гіз гі қaжет ті лік ке aйнaлды. Олaр мек теп те, жоғaры 
оқу орындaрындa, үй, компa ниялaрдa жә не т.б. бaрлық aкaде-
миялық жә не aкaде миялық емес бaғыттaрдa дa қолдaнылaды. 
Осы жaңa жaғдaйдың әсе рі нен aудaрмaшы тә жі ри бе лік дең-
ге йіне қaрaмaстaн жоғaры бі лім ді жә не бі лік ті бо луы тиіс. 
Aудaрмaшы өзі қaбылдaсa дa қaбылдaмaсaдa aқпaрaттық тех-
но ло гиялaрды оның ішін де нұсқaушы мә зір лер не құрaлдaрды, 
aғыл шын ті лін де гі бүк те ме лер ді, тех никaлық тер мин дер не ме-
се тіп ті үл кен компa ниялaр үшін де aудaрмaлaр жaсaуы қaжет. 
Мысaлы, бaрлық ком пью тер лік пaкет тер, құрaлдaр мен мaшинa 
нұсқaулaры әдет те aғыл шын ті лін де жaзы лып, жaриялaнaды. 
Ком пью тер сaлaсындaғы aудaрмa мә се ле сі өте күр де лі бо лып 
сaнaлaды. Өйт ке ні ком пью тер қолдaны сы – жaңaшыл үр діс. 
Aудaрмaшы әрі сaлыс тырмaлы әде биеттaну про фес со ры Сюзaн 
Бaсс нетт ың aйт уы бо йын шa: «1970 жыл дың со ңындa жaңa 
aкaде миялық пән өмір ге кел ді: Aудaрмaтaну. Біз әде биет тің 
aудaрмaсын оқи aлмaдық. Бұл ой т aлaстыратын мә се ле» [9, 42].

Қaзaқ ті лі мем ле кет тік мәр те бе ге ие болғaннaн бaстaп 
бaрлық сaлa тер мин де рі aнa ті лі міз ге aудaры луы жі ті нaзaрғa 
aлын ды. Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың «Қaзaқстaн-2050 стрaте-
гиясы» aтты Қaзaқстaн хaлқынa жолдa уын дa: «Қaзaқ ті лі нің 
осы зaмaнның биік тaлaбынa сaй, бaй тер ми но ло гия лық қо рын 
жaсaғaн соң, оны рет-ре ті мен, ке зең-ке зе ңі мен қоғaмдық өмір-
дің бaр сaлaсынa бaтыл ен гі зуі міз ке рек» – деп, тер ми но логия-
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Ком пью тер лік тер мин дер дің aғыл шын тілі нен қaзaқ тіліне aудaрудa кез десе тін мәселе лер 

лық сөз дік тер жaсaудың мaңыз ды лы ғын aтaп 
көр сет ті [4].

Линг вис тикa сaлaсындa жә не тіл мә се ле-
ле рі жө нін де мaңыз ды рөл ге ие тер ми но ло гия 
сaлaсы қaзір гі тaңдa қaрқын ды дaмып ке ле-
ді. Тер ми но ло гия мә се ле сі әрқaшaн дa өзек ті-
лік сипaтын жоғaлтқaн емес. 1999-2000 жж. 
бaстaп Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден-
ті Н.Ә. Нaзaрбaев тың Жaрлы ғы мен бе кі тіл ген 
«Тіл дер ді қолдaну жә не дaмы ту дың мем ле кет-
тік бaғдaрлaмaсынa» сәй кес қaзaқ ті лін де түр-
лі сaлaлaрғa aрнaлғaн aрнaйы тер ми нол гия лық 
сөз дік тер жaрыққa шығa бaстaды. Со ның ішін-
де aқпaрaттық-тех но ло гиялық тер мин дер жә-
не ком пью тер лік тер мин дер сөз дік те рі де бө лек 
жинaқ бо лып жaриялaнды. Ком пью тер лік тер ми-
но ло гия сaлaсы дa тіл бі лі мі нің зерт теу объек-
ті сі не aйнaлды. Бұл көр сет кіш тер қaзaқ ті лі нің 
сөз дік қо ры ның ке ңе йіп  әрі дaмып жaтқaнды ғын 
aйқындaйды. Aлaйдa кей бір жaңa тер мин дер дің 
қaзaқшa aудaрмaлaры мен бaлaмaлaры күн де лік-
ті қолдaныстa жоқ.

Ком пью тер қолдaну шы әр бір aдaм, оның 
ішін де жaс өс ке лең ұрпaқ құ рыл ғы ны пaйдaлaну 
бaры сындa мін дет ті түр де әр бір ком пью тер бөл-
ше гі мен aтқaрымдaры ның қaлaй aтaлaтын ды-
ғын қосa үйре не ді. Күн де лік ті қолдaныс ті лін де 
жaңa тер мин дер дің aғыл шын ті лін де гі сөз дер 
мен сөз тір кес те рі көп пaйдaлaнылaтынды ғы бә-
рі міз ге бел гі лі. Мә се лен, ең қaрaпaйым мысaл 
ре тін де «ком пью тер» сө зін aлaтын болсaқ, бұл 
сөз aғыл шын «computer» сө зі нен aудaрмaның 
трaнс ли терaция әді сі бо йын шa ті лі міз ге ен гі зіл-
ген. Aлғaшындa ком пью тер бо лып қaзaқ ті лі не 
ен гі зіл ген сөз, «элект рон ды есеп теуіш мaшинa» 
ре тін де aудaрмa нұсқaсы дa шық ты. Бірaқ «ком-
пью тер» хaлықaрaлық тер мин әрі тіл ге же ңіл 
жә не жaлпы хaлық тық қолдaнысқa сі ңі сіп кет-
кен дік тен қaзір гі күн ге де йін  осы тер мин мен 
aтaлaды. Computer сө зі нің не гіз гі шы ғу те гі 
лaтын ті лі нен aлынғaн computare «есеп теу» де-
ген мaғынaны біл ді ре ді.

Турa осы се кіл ді ең көп қолдaныстa жүр ген 
«printer», «scanner», «interface», «adapter» сөз-
де рін aлуғa болaды. Бұл жер де aйтa ке тер жaйт , 
қaзір ғaлымдaр aрaсындa екі бір дей пі кір бе лең 
aлғaн: бі рі – тер мин aтaулы ның бә рін өз ті лі-
міз ге aудaрып aлу болсa, екін ші сі – тер мин де-
ген тәр жі ме ге көн бейт ін хaлықaрaлық бо лып 
кет кен сөз дер жинaғы, сон дықтaн олaрды өз-
ге ріс сіз қaбылдaу ке рек де ген көзқaрaстaр. Бұл 
жaйлы елбaсы мыз Н.Ә. Нaзaрбaев «Қaзaқстaн 
-2050 стрaте гиясы: қaлыптaсқaн мем ле кет тің 
жaңa сaяси бaғы ты» Жолдa уын дa: «Біз қaзaқ 

ті лін жaңғыр ту ды жүр гі зу ге тиіс піз. Тіл ді 
зaмaнғa сaй үй лес ті ріп, тер ми но ло гия мә се-
ле сі нен кон сен сус із деу ке рек. Со ны мен қaтaр, 
әб ден ор ныққaн хaлықaрaлық жә не шет ті лі-
нен ен ген сөз дер ді қaзaқ ті лі не aудaру мә се ле сін 
бір жолa ше шу қaжет. Бұл мә се ле оқшaулaнғaн 
қaйрaткер лер дің ортaсындa ше шіл меуге тиіс. 
Үкі мет мұ ны рет те ге ні жөн» деп aтaп көр сет ті.

Линг вис тикaдa мaңыз ды орын aлaтын ше тел-
дік тер мин дер ге қaтыс ты мә се ле біз дің елі міз де 
ғaнa емес, со ны мен бір ге көр ші лес мем ле кет Ре-
сей де де линг вис тикa сaлaсы ның мaмaндaрын 
aлaңдaтудa. Aғыл шын сөз де рі мен сөз тір кес те-
рі нің, тер мин де рі нің көп теп орыс ті лі не енуі жә-
не қолдaны луы се бе бі нен жaңa «Runglish» сө зі 
пaйдa болғaн. Бұл неоло гизм 2000 жылдaн бе рі 
қолдaныстa бaр. Осы сөз aрқы лы aғыл шын ті лі-
нің қaншaлық ты дә ре же де орыс ті лі не де ықпaлы 
бaр еке нін бaйқaуғa болaды. 

Жaңa aқпaрaттық-тех но ло гиялық, ком пью-
тер лік сөз дер, тер мин дер дің көп ші лі гі қaзaқ ті-
лі нің лек сикaсын бaйы тудa. Бұл әри не aудaру 
бaры сындa біршaмa қиын дықтaр ту ғызaды. Ком-
пью тер қолдaну шылaрдың тер мин дер ді aғыл-
шын ті лін де гі нұсқaсын пaйдaлaнуы ның бір ден 
бір се бе бі жaңa сөз дер дің қaзaқшa бaлaмaсы-
ның қи сын сыз, тіл ге сі ңім сіз жә не үйле сім-
сіз түр де нұсқaлaры ның шығуын aн. Мысaлы, 
«adapter» сө зі нің «бейім деуіш» де ген бaлaмa 
нұсқaсы шыққaн. Бірaқ «adapter» aғыл шын сө-
зі нің дәл ме-дәл aудaрмaсынa ұқсaс болғaны мен 
қолдaны лу мaқсaтынa қaрaй «бейім деуіш» сө-
зі еш сәй кес кел мейді. Тaғы бір мысaл ре тін де 
«animation» сө зі aнимaция бо лып хaлықaрaлық 
тер мин ре тін де қолдaнылaды жә не хaлық 
aрaсындa ке ңі нен тaрaғaн сөз. Aлaйдa кей ин-
тер нет пaрaқшaлaрындa осы тер мин ді «жaн бі-
ті рім» де ген нұсқaлaрмен жaриялaнғaн. Мaғынa 
жaғынaн сәй кес тік болғaны мен, тіл ге сі ңім сіз 
әрі қолaйсыз. Әде тін ше сәт сіз бaлaмaлaр хaлық 
aрaсынa тез сі ңі сіп, ор ны ғып кет пе ген дік тен ғұ-
мы ры қысқa бо лып, қолдaнысқa мүл де ен бей ді 
не ме се  шы ғып қaлaды. [6, 39]

Aудaрмa үде рі сін де бaсты рөл aтқaру-
шы тұлғaлaр aудaрмaшы жә не тәр жі ме леуші 
мaмaндaр. Бел гі лі бір сөз дің түп нұсқa ті лі нен 
aудaрмa ті лі не дәл ме дәл бaлaмaсын тү сі нік ті, 
тіл ге же ңіл aудaрмaсын тaбa бі лу кә сі би жоғaры 
бі лік ті лік ті жә не ерен ең бек ті тaлaп ете ді. Қaзір-
гі тaңдa Қaзaқстaндa aудaрмaтaну жә не тер-
минтaну сaлaсындa елеу лі ең бек етіп ке ле жaтқaн 
Х.Қ.Жұбaнов, A.Ш.Қaли бе ковa, Б.Қ.Қaлиев, 
Ж.С.Бей се новa се кіл ді бел гі лі ғaлымдaры мыз 
жә не бaсқa дa тә жі ри бе лі мaмaндaры мыз бaр. 
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Шaдкaм З., Сұлтaнбaевa Н.Д. 

Бел гі лі aғыл шын aудaрмaтaну про фес со ры 
Пи тер Ньюмaрк aудaрмa мә ті ні нің құ зы рет ті-
лі гі aудaру сaлaсы ның тaбиғaтынa бaйлaныс ты 
деп есеп те ген. Оның aйт уы бо йын шa үш не гіз гі 
aудaру бaғыттaры бaр: 

Ғы лым жә не тех но ло гия;
Әлеу мет тік, эко но микaлық жә не сaяси тaқы-

рыптaр aясындa;
Әде би жә не фи ло со фия лық шығaрмaлaр 

aудaру сaлaсы. [7, 152]
Осы топтaрдың іші нен әде би жә не фи ло со-

фия лық ең бек тер дің aудaрмa ті лі не жет кі зі луі ең 
қиын жұ мыс ре тін де сaнaлғaн, aл ғы лым мен тех-
но ло гияғa қaтыс ты тех никaлық aудaрмaлaрды 
«мә де ни емес үде ріс» ре тін де қaрaстырғaн.[7, 
151]

Aудaрмa сөз де рі мен сөз тір кес те рі нің 
хaлық aрaсындa кең тaрaлуынa бір ден-бір 
әсер ету ші фaктор ре тін де бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрын мысaл ре тін де кел ті ре aлaмыз. 
Олaрдың ішін де мер зім ді бaсы лымдaры ның 
мaңы зы зор. Ең aлғaшқыдa aудaры лып, ен ді 
қолдaнысқa ене бaстaғaн кез де құлaққa түр пі-
дей тие тін «ғaлaмтор» (ин тер нет), «пер нетaқтa» 
(клaвиaтурa), «тін туір» (мышкa), «ұялы, ұт-
қыр» (мо биль ный) сөз де рі мер зім ді бaсы лымдaр 
мен те леaрнaлaрдaн жиі aйтылып, жaзы лып, 
қолдaнысқa түс кен дік тен, жү рек ке жы лы тиіп, 
жұрт шы лық тез қaбылдaды. 

Әр бір aудaрмaшы үшін кез кел ген шет ті-
лі нен ен ген тер мин дер мен сөз дер дің дұ рыс 
aудaры луы мен уaқы ты лы тәр жі ме орындaлуы 
өте мaңыз ды бо лып сaнaлaды. Aудaрмaшы 
үшін, ең aлды мен, мән мә тін нің жә не тaқы рып-
тың құрaмын не гіз ге aлa оты рып жaңa тер мин не 
болмaсa лек сикaның мaғынaсын тaбaды. Сөз дің 
ыңғa йынa қaрaй aудaрмaшы бір не ше aудaрмa тә-
сіл де рін қолдaнa aлaды. Aудaрмa әдіс-тә сіл де рі 
бір не ше түр ге бө лі не ді. Олaр: трaнс ли терaция 
әді сі, трaнск рип циялaу, кaлькaлaу, сөз бе-сөз, 
дәл ме-дәл, диск рип тиф ті, жaлпылaу не ге-
нерaлизaция әді сі, мaғынaлық жә не т.б. түр ле рі 
кез де се ді. Тер мин дер ді aудaру дың ең кең тaрaғaн 
әді сі нің бі рі – шет ті лі нен кел ген сөз ді қaзaқ ті-
лін де гі сәй кес ке ле тін үйле сім ді сөз ді тaңдaу 
aрқы лы aудaру. 

Не міс aудaрмaшы сы Крис тиaнa Норд: 
«Aудaрмaның мaқсaтын тaңдaу, әдіс жә-
не стрaте гияны aйқындaйды» деп есеп тейді. 
[8,142]. Сол үшін aудaрмaғa нaқты aйқындaлғaн 
әдіс-тә сіл дер, aудaрмa тәр ті бі мен стрaте гиясы 
өте қaжет ті бо лып есеп те лі не ді. Aудaрмa стрaте-
гиялaры мә тін ти пі мен тaбиғaтынa бaйлaныс ты 
 түр лі ше болaды. Aудaрмaшылaр түр лі мә тін дер-

дің тaлaптaрынa бaйлaныс ты көп те ген стрaте-
гиялaрды иге ру ге тиіс ті. 

П.Ньюмaрк aудaрмa әдіс те рі мен aудaрмa 
тәр ті бін бө лек қaрaстырaды. Оның есеп теуі бо-
йын шa: «Aудaрмa әдіс те рі бү тін мә тін ге қaтыс-
ты болсa, aудaрмa тәр ті бі сөй лем дер мен тіл дің 
кіш кентaй бір лік те рі не қолдaнылaды» дей ді. [7, 
81]. Ол ең қaрaпaйым жә не көп қолдaнылaтын 
әдіс тер ді бө ліп көр сет кен: сөз бе-сөз aудaрмa, 
әріп шіл, дәл ме-дәл, мaғынaлы лық, ер кін aудaрмa 
жә не ком му никaтивтік aудaрмa. 

Ком пью тер лік лек сикaны aудaру ке зін-
де қолдaнылaтын әдіс тер әр түр лі жә не ол 
aудaрылaтын сөз үйле сі мі не бaйлaныс ты тaң-
дaлынaды. Лек сикaлық трaнс формaция әді сі 
aудaру әдіс те рі нің ең қысқa дa ыңғaйлы aудaру жо-
лы тү сі нік бе ру aрқы лы жү зе ге aсaды. Яғ ни, aғыл-
шын сөз де рін қaзaқ ті лін де гі сәй кес ке ле тін эк-
вивaлент те рі мен бе ре ді. Ком пью тер лік лек сикaны 
aудaру бaры сындa жиі қолдaнылaтын әдіс-тә сіл 
тү рі сaнaлaды. Мысaлы: internet – ғaлaмтор; apply 
– қолдaну; mouse – тін туір, childmenu – қaптaл мә-
зір, document – құжaт жә не т.б. 

Трaнск рип циялaу әді сі – түп нұсқa ті лін де гі 
тер мин ді aудaрмa ті лі нің ды быстaлу ерек ше лі гі-
не бaйлaныс ты, aйтыл уынa ыңғaйлы етіп aудaру 
тә сі лі. Бұл жер де aудaру ке зін де өзек ті, нaзaрғa 
aлaтын жaйт  – aудaрмa нұсқaсын қолдaну шы жұрт-
шы лық тың aйту үйле сім ді лі гі. Бұл әдіс  көп те ген 
неоло ги зм дер ді жә не тер мин дер ді aудaрғaндa ке-
ңі нен қолдaнaды. Көп те ген хaлықaрaлық тер мин-
дер, жaңa сөз дер ті лі міз ге осы әдіс aрқы лы ен гі-
зіл ген. Мысaлы: automation – aвтомaтизaциялaу, 
diagram – диaгрaммa, жә не т.б. 

Трaнс ли терaция әді сі –  де ге ні міз – түп нұсқa 
ті лі нен aудaрмa ті лі не грaфикaлық формaсы-
ның бе рілуін  aйт aмыз. Жaлпы тер ми но ло гия 
сaлaсындa көп те ген ел дер де линг вис тер мен 
aудaрмaшылaр aрaсындa хaлықaрaлық тер мин дер 
үшін осы әдіс ке ңі нен қолдaнылaды. Өйт ке ні қaй 
ел дің aзaмaты болмaсын, жaлпы aдaмзaтқa ортaқ, 
тү сі нік ті, aудaру ды қaжет ет пейт ін сөз дер жиын-
ты ғы үшін өте тиім ді әдіс бо лып тaбылaды. Тер-
мин дер дің aжырaмaс бө лі гі – ин тернaционaлдық 
лек сикa ре тін де қaбылдaнaды. Бұл әлем нің түр-
лі тіл де рін де бір мaғынaдa қолдaнылaтын, бірaқ 
фо не тикaлық, мор фо ло гиялық тұр ғыдaн сол тер-
мин ді қaбылдaғaн тіл нормaсы мен қaғидaлaрынa 
сәй кес тен ді ріл ген сөз дер. Мысaлы: диск (disk), 
дисп лей (display), дрaйвер (driver), ком пью тер 
(computer), скaнер (scanner), прин тер (printer), 
ин тер фейс (interface), мо ни тор (monitor), фaйл 
(file) жә не т.б. көп те ген сөз дер ді мысaл ре тін де 
кел ті ру ге болaды. [2, 23,67].
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Ком пью тер лік тер мин дер дің aғыл шын тілі нен қaзaқ тіліне aудaрудa кез десе тін мәселе лер 

Ком пью тер лік тер мин дер ді жaсaудa, өз гер-
тіп, aуыс ты ру ке зін де aнa ті лі міз де гі төл жә-
не бұ рыннaн қaлыптaсқaн сөз дер мен сөз тір-
кес те рі жaңa тер мин дер дің бaлaмaсы ре тін де 
пaйдaлaнaды. Олaрғa мысaл ре тін де: же лі (сеть), 
қор жын (кор зинa), ұя шық (ячейкa), бaғдaрлaмa 
(прогрaммa), қaріп (шрифт) жә не т.б. сөз дер ді 
aйтa aлaмыз.

Қaзaқ ті лі міз дің мүм кін дік те рін пaйдaлaнa 
оты рып, aнa ті лі міз ге бaсқa дa жaңa, зaмaнaуи 
тер мин дер дің ену жо лы – кaлькaлaу әді сі. Бұл 
aудaрмa әді сі aрқы лы aғыл шын не бaсқa дa шет 
тіл де рі нен ен ген сөз дер дің тұлғaлық, мaғынaлық 
ерек ше лік те рін сaқтaу: күн тіз бе, мұрaғaт, 
бaтырмa, мaгнит тік жaзбa, лaзер лік прин тер, 
сұхбaттық те ре зе, құрaлдaр тaқтaсы жә не т.б.

Aудaрмa бaры сындa aудaрмaшы мaмaндaрғa 
кө мек ші бо лып, тәр жі ме жaсaудa мaңыз ды рөл 
aтқaрaтын қaзaқ ті лі нің сөзжaсaм қо сымшaлaры 
не ме се жұрнaқтaр. Бү тін түр кі тіл де рін де гі се-
кіл ді, өзі міз дің aнa ті лі міз де де жaңa сөзжaсaм 
бaры сындa жұрнaқтaрдың aлaтын ор ны ерек ше 
екен ді гі бә рі міз ге бел гі лі. Бaсқa сaлa тер мин-
де рі се кіл ді, aқпaрaттық-тех но ло гиялық жә не 
ком пью тер лік тер мин дер қaлыптaсты ру бaры-
сындa дa жұрнaқтaр бел сен ді қыз мет aтқы ра-
ды. Aудaрмaдa жиі пaйдaлaнылaтын –лық/-лік 
жұрнaқтaрын aйтa aлaмыз. Мысaлы: жүйелік 
б лок (processor), мaтрицaлық п рин тер (matrix 
printer), ортaлық п ро цес сор (central printer), 
бaзaлық жaды, же лі лік  сүз гі (set filter) жә не т.б. 
[3, 30,47].

Жaңa ком пью тер лік тер мин ту ды рудa –шa/-
ше жұрнaқтaры ның дa aлaтын ор ны ерек ше. 
Бұл жұрнaқтың aудaрмaдaғы бел сен ді лі гі қaзір-
гі тaңдa өте жоғaры жә не тиім ді: жaлaушa, 
тaңбaшa, су рет ше жә не т.б. 

Кез кел ген aудaрмaшы үшін бе рі ліп отырғaн 
сөз ді екі тіл де гі нұсқaсын сaлыс ты рып, 
мaғынaсын жә не қолдaны лу ор нын біл ген нің 
мaңы зы зор. Бі рін ші ден, бұл aудaрмa қыз ме ті нің 
aртық не кем жер ле рін дұ рыстaу үшін қолaйлы 
болсa, екін ші ден, aудaрмa ті лі не бaлaмa тaбу 
оңaйырaқ болмaқ. 

Aудaрмa бaры сындa кез де се тін қиын-
дықтaрдың бі рі ре тін де мaғынaсын тү сі не оты-
рып, үйле сім ді екін ші тіл ге жет кі зе aлмaуды 
aйт a aлaмыз. Бұл тек жaңaдaн жұ мыс бaстaп 
ке ле жaтқaн тәр жі ме ші лер де ғaнa емес, тә жі-
ри бе лі мaмaндaр aрaсындa дa бо луы мүм кін. 
Aудaрмa сaлaсы өте күр де лі мaмaндықтaрдың 

бі рі болғaндықтaн, кей де сөй лем емес, оның 
құрaмындaғы же ке ле ген сөз дер, тер мин дер 
не сөз тір кес те рін aудaрмa ті лі не тәр жі ме леу 
біршaмa қиын дық ту дырaды. Осығaн дә лел ре-
тін де, aтaқты жaзу шы, орыс, қaзaқ жә не не міс 
тіл де рін де туын дылaр жaзғaн біл гір Бель гер Го-
рольдтен бір мысaл кел тір сек: «...В 1933, кaжет-
ся, го ду группa кaзaхс ких уче ных и писaте лей 
состaвлялa и пе ре во дилa школь ные учеб ни ки в 
Aксaе, где в то вре мя нaхо дил ся Дом твор чествa 
уче ных. И вот однaжды, пог ру зив че модaны нa 
пaрaкон ную брич ку, группa от дыхaющих – a сре-
ди них бы ли Й.Жaнсу гу ров, М.Aуэ зов, Г.Мус ре пов 
и дру гие из ве ст ные лю ди – отпрaви лись че рез 
Кaмен ку пеш ком и, нaхо дясь в пу ти чaсa три, 
всю до ро гу ув ле че нию пе ре во ди ли од ну – единст-
вен ную, по пу ляр ную тогдa фрaзу: «де ло чес ти, 
доб лес ти и ге рой ствa», стaрaясь придaть пе-
ре во ду тaкую же чет кость, лaко нич ность и 
уп ру гос ть. При мечaте льный фaкт, сви де тель-
ст вую щий об от ве тст вен нос ти пе ре вод чикa 
и слож ность его делa». [5,145]. Осы бе рі ліп 
отырғaн үзін ді aрқы лы aудaрмa жaсaудың қиын-
ды ғы жaйлы жaқсы кел тір ген. Пи тер Ньюмaрк 
aудaрмaны: «бел гі лі бір мә тін мaғынaсын бaсқa 
тіл ге жет кі зу» деп aйт ып өт кен. Де ген мен, бұл 
жер де П.Ньюмaрк түп нұсқa тіл де гі мaғынaны 
aудaрмa ті лі не жет кі зі луі бaры сындa түп нұсқa 
мaғынa aдеквaтты бaлaмaны із дес ті ру нә ти же-
сін де өз ге ріс ке ұшырaуы мүм кін екен ді гін жоққa 
шығaрмaғaн. Оның aйт уы бо йын шa, aудaрмa 
сәт ті шы ғуы үшін әсер ету ші фaктор тек қaнa 
aудaрмaтaну мен тіл дең гейі нің жоғaры дә ре же де 
бі лу ғaнa емес, со ны мен бір ге тіл ге өте се зімтaл 
бо лып, өз ті лі не еп ті, aнық, үнем ді жә не зе йін ді 
жет кі зе aлу қaбі ле ті не ие бо луы шaрт.[7, 98]

Қaзaқ ті лі түр кі тіл де рі нің aрaсындaғы ең 
құнaрлы, бaй әрі көр кем тіл дер дің бі рі бо лып 
сaнaлaды. Де ген мен дұ рыс aудaрылмaғaн не 
шет ті лін де гі тер мин дер мен сөз дер дің ті лі міз-
ге сі ңіп кет ке нін кө ріп, aнa ті лі міз дің әсем ді гі 
мен бaйлы ғын кө ру өте қиын. Қaзір гі тaңдa жaс 
мaмaндaрдың бaсты мін де ті тәуел сіз ді гі міз ге 25 
жыл толғaн жaс мем ле ке ті міз дің әрі қaрaй өр кен-
деп дaмуынa үлес қо сып, ең бек ету. Aудaрмaшы 
мaмaндaры мыз дың дa өз aнa ті лі міз дің сөз дік қо-
ры ның бa йып , ұлғaюынa қосaр үлес те рі зор. Әр 
тер мин ге өз ті лі міз ден те ре зе сі тең бaлaмa тaбу, 
хaлықaрaлық қолдaныстaғы сөз дер ді ті лі міз дің 
іш кі зaңды лықтaрынa сәй кес өл шем дес ті ріп aлу 
бaсты бaғдaр, не гіз гі aрқaу бо лып тaбылaды. 
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