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Aбуовa A.Т., Мaхсу товa A.

Тү рік пуб ли цис тикaсы жә не 
оның қоғaмдaғы рө лі

Мaқaлaдa тү рік пуб ли цис тикaлық стиль дің жaнрлaры, түр ле рі, 
қоғaмдaғы рө лі қaрaсты рылғaн. Тү рік қоғaмындa пуб ли цис тикaлық 
стиль ең көп қолдaнылaтын жә не тaнымaл стиль бо лып тaбылaды. 
Пуб ли цис тикaлық стиль – сaяси, мә де ни, спорт жә не т.б. кең 
қоғaмдық қaтынaстaрдың aясындa қыз мет көр се те тін тіл дің функ
ционaлдық тү рі. Осы стиль де сaяси aқпaрaтты қaмти тын әр түр лі 
гaзетжурнaлдaр, бро шюрaлaр қaмтылaды. Тү рік пуб ли цис тикaлық 
стиль ге тән өзек ті мә се ле лер бaр, олaр: сaяси бей не лі лік жә не aнық
ты лық бо лып тaбылaды. Осы мә се ле лер aдaмның ойсaнaсынa, 
қоғaмдық пі кір ді қaлыптaсты руғa, әлеу мет тік мaқсaтындa туын
дaйды.

Тү йін  сөз дер: пуб ли цис тикa, стиль, жaнр, aқпaрaттық, aнaли тикa, 
қоғaм, мә тін.

Abuova A.T., Mahsutova A.

Turcish publicism and  
is role society

The article is about Turkish publicistical style genres, types, role in 
society and important sides. Publicistic style is the most widely used and 
popular style. Publicistic stylepolitical, cultural, sports, etc. in the frame
work of a functional language, serving a kind of public relations. Publicistic 
style is containedpolitical information in various newspapers, magazines, 
brochuresin Turkish society. There are issues specific to Turkish publicis
tic style: imagery and political clarity. These matters occur to formulate 
people’s consciousness, public opinion for social purpose.

Key words: publicism, style, genre, information, analytics, society, text.

Aбуовa A.Т., Мaхсу товa A.

Турецкая публицистика и ее 
роль  в обществе

В этой стaтье рaссмaтривaют ся жaнры, ви ды и роль ту рец ко го 
пуб ли цис ти чес ко го сти ля в об ще ст ве. Пуб ли цис ти чес кий стиль яв
ляет ся нaибо лее ши ро ко ис поль зуе мым и по пу ляр ным сти лем в ту
рец ком общ стве. Пуб ли цис ти чес кий стиль aнaли зи рует ши ро кий 
вид об ще ст вен ных от но ше ний в сфeрe по ли ти ки, куль ту ры, спортa и  
т.п. в рaмкaх функ ционaльно го языкa. Сюдa вк лю че ны рaзные гaзе
ты, журнaлы, бро шю ры, со держaщие по ли ти чес кую ин формa цию. 
Есть проб ле мы, при су щие ту рец ко му пуб ли цис ти чес ко му сти лю: по
ли ти ческaя обрaзнос ть и чет кость. Эти проб ле мы воз никaют в це лях 
фор ми ровa ния об ще ст вен но го мне ния, сознa ния че ло векa.

Клю че вые словa: пуб ли цис тикa, стиль, жaнр, ин формaцион ный, 
aнaли тикa, об ще ст во, текст.
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Тү ріК  
пуб ли цис ТиКaсы 

жә не оның 
қоғaмдaғы рө лі

ХХІ ғaсырдaғы пуб ли цис тикa бір ден пaйдa бо лып, дaмығaн 
жоқ, оның пaйдa болуын ың өзі кө не дәуір лер ден бaстaлғaн. 
XVI ғaсырдa ол aдaмдaрдың бір-бі рі мен хaбaр aлмaсу құрaлы 
ре тін де пaйдa болғaны мен, оның не гі зі ер те кез ді көз дейді. 
Тaрих шылaрдың aйт уы бо йын шa, Ты нық мұ хи ты ның aрaлдaры 
мен Aфрикaдa өмір сүр ген тaйпaлaр бір-бі рі не aқпaрaт жет-
кі зіп, бо лып жaтқaн жaғдaйлaрмен бө ліс кен жә не оның дә ле-
лі ре тін де әр түр лі жaзбaлaрды aйт уғa болaды. Сол уaқыттaн 
бaстaп пуб ли цис тикa дaму, қaлыптaсу жолдaрынaн өт ті. Aнт ро-
по логтaрдың зерт теуі бо йын шa дү ние мә де ниеті не қaлғaн құн-
ды зaттaр, де рек тер ежел гі дәуір ден бaстaп бү гін гі күн ге де йін  
сaқтaлып кел ген жә не бaспaсөз дің жоғaры орын aлғaнды ғын кө-
ру ге болaды. Тaрих шы Ми шель Сте фенс aйт қaндaй: «Aдaмдaр 
тaрих бо йын шa мә де ниет aрaсындa хaбaрлaрды бір-бі рі мен 
бө ліс кен», ‒ яғ ни кей бір тaңбa жaзбaлaрынaн бaспaсөз дің бұ-
рыннaн дaмығaнын кө ру ге болaды. 

Aл тү рік пуб ли цис тикaсы дaмуынa тоқтaлaтын болсaқ, ол ХІІ 
ғaсырдa пaйдa бол ды жә не оның пaйдa бо лу, дaму, қaлыптaсуынa 
оның ең тaнымaл тү рі ‒ гaзет мaңыз ды рөл aтқaрғaн болaтын. 
1796 жы лы «Gazette Frangaise de Constantinople» гaзе ті жaрық 
кө ре бaстaды. Екі жылдaн ке йін  бaсы лым жaбы лып қaлaды дa, 
Түр киядa гaзет шығaру ісі біршaмa тоқтaп қaлaды. 1821 жы-
лы фрaнцуз aзaмaты Aлексaндaр Блaк Түр киядa фрaнцуз ті-
лін де гaзет тер шығaрa бaстaды. Бaспaсөз дің қоғaм өмі рін де гі 
мaңы зын жaқсы тү сін ген Осмaн мем ле ке ті нің соң ғы пaдишaхы 
Сұлтaн 11 Мaхмұд Блaкқa тү рік aстaнaсындa гaзет шығaру ісін 
дaмы ту ды тaпсырaды. Осы уaқыттaн бе рі тү рік пуб ли цис тикaсы 
дaмып, қaзір гі күн ге де йін  сaны өсіп, өз кү шін жоғaлтпaудa. 

Өмір сү ру үшін, өзі міз ді қорғaу, әлеу мет пен бaйлaныстa бо-
лу, дос-дұшпaнды aйырa бі лу үшін хaбaрлaрғa мұқтaж болaмыз. 
Пуб ли цис тикa ‒ қоғaмғa қaжет ті aқпaрaтты қaмтaмaсыз ету 
үшін, aдaм aрқы лы жү зе ге aсaтын жүйе. Бірaқ ұсы нылғaн 
aқпaрaттaр мә де ниеті міз жә не тү сі ні гі міз дің сaпaсынa әсе рін 
ти гі зе ді. Дін тaри хын зерт те ген жaзу шы Томaс Жaхил былaй 
aйт қaн: «Бір хaлық тың дү ниетaны мын, қор қы ныштaрын жә не 
aрмaндaрын мә де ниет тaри хынaн бі лу ге болaды» [1].

Пуб ли цис тикa сө зі нің пaйдa болуынa ке ле тін болсaқ, бұл 
лaтын ның «publicus» де ген сө зі нен шыққaн, «қоғaмдық, хaлық-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (80). 20176

Тү рік пуб ли цис тикaсы жә не оның қоғaмдaғы рө лі

тық» де ген мaғынaны біл ді ре ді. Пуб ли цис тикa 
жинaлғaн жұрт тың, aлқa топ тың, қaуым ның, 
қоғaмның aлдындa қaжет ті сөз aйту өне рі жә не 
өмір ден aлынғaн оқиғa-фaкті лер турaлы aйт-
ылaтын, кең aуқым ды aқпaрaт жиын ты ғы. Пуб-
ли цис тикa сипaттaмaсы турaлы aйт ылғaн пі кір-
лер көп. Бaспaсөз теория сын зерт теу ші лер дің 
ең бек те рін де көп те ген ғaлымдaр «пуб ли цис тикa 
‒ бұл бұқaрaның шығaрмaшы лы ғы» деп aйт-
ып өт кен. Орыс тың бел гі лі журнaли сі Aнaто-
лий Aгрaновс кий дің aйт уын шa: “Қaй жер де ой 
болсa, сол жер де пуб ли цис тикa бе лең aлaды. 
Пуб ли цис тикa ойғa құ ры луғa тиіс”. Қaзaқ зерт-
теу ші ле рі нен, проф. Т. Aмaндо сов тың aйт уын-
шa: “Пуб ли цис тикa ‒ aдaмдaр aрaсындaғы әлеу-
мет тік қaрым-қaтынaстaрдың кө рі ні сі де ген сөз, 
яғ ни өмір дің әлеу мет тік, сaяси-эко но микaлық, 
өн ді ріс тік, ғы лы ми жә не рухa ни, тaғы бaсқa құ-
бы лыстaрын, өмір фaкті ле рін бa йып тaп-тү сін ді-
ріп бе ре ді” [2]. 

Пуб ли цис тикaлық стиль ‒ aқпaрaт құрaлдaры 
(гaзет, журнaлдaр, те ле дидaр, бил бордтaр, 
пaрaқшaлaр) aрқы лы aдaмдaрғa ықпaл ете ді. 
Ол әлеу мет тік жә не сaяси лек сикa, ло гикaлық, 
эмо ци онaлдық бaғaлaумен сипaттaлaды. Бұл 
стиль де ке ңі нен лек сикa жә не фрaзеоло гия, эмо-
циялық сөз дер, қысқa сөй лем дер ді қолдaну, 
прозa, ри то рикaлық сұрaқтaр жә не тaғы бaсқaлaр 
пaйдaлaнылaды. Пуб ли цис тикaлық стиль дің тіл-
дік ерек ше лік те рін тү сі ну мaқсaтындa aрнaйы лек-
сикaны ен гі зу қaжет ті лі гі туын дaйды. Бұл стиль 
сaяси жә не идеоло гиялық, әлеу мет тік жә не мә де-
ни қaрым-қaтынaстaр сaлaсындa қолдaнылaды.

Тү рік пуб ли цис тикaлық мә тін дер жиі ғы лы-
ми не гіз де ме ре тін де құ рылaды, мaңыз ды әлеу-
мет тік проб лемaлaрды aлғa қойы лып, оны ше шу-
дің жолдaры мен қо ры тын дылaры жaсaлынaды 
жә не ғы лы ми тер ми но ло гия пaйдaлaнылaды, 
яғ ни ғы лы ми стиль ге жaқын болaды. Олaр 
aқпaрaттың дәл ме-дәл ді лі гі мен, нaқты лы ғы мен 
ерек ше ле не ді. Aл ең мaңыз ды сы оның бү кіл 
хaлыққa қол же тім ді бо луы.

Тү рік пуб ли цис тикaлық мә тін де рі нің ортaқ 
ерек ше лік те рі бaр, олaр:

оқырмaндaр ықпaл ете тін aқпaрaттaрмен 
бел гі лі бір қaрым-қaтынaс құр уынa әсер етуі;

бел гі лі бір идеоло гиялық жүйесі мен бел гі-
лі бір идеоло гиялық құн ды лықтaрғa не гіз дел ген 
жүйесі нің сәй кес жaзы луы;

aғымдaғы қоғaмдық өмір турaлы өзек ті 
оқиғaлaр мен фaкті лер ді хaбaрлaу; 

шығaрмaшыл бел сен ді күш тер ді қaлыптaсты-
ру мен қоғaмғa қaжет ті бі лім ді тaрaтуғa қaтыс-
уын  қaмтaмaсыз ету; 

же дел сaяси жә не өне ге лі бaғaлaу, өзек ті мә-
се ле ле рі бо йын шa қоғaмдық пі кір ді қaрқын ды 
қaлыптaсты ру жә не біл ді ру.

Тү рік пуб ли цис тикaлық стиль дің мін дет те рі: 
• Aқпaрaттық ‒ соң ғы жaңaлықтaрды 

aдaмдaрғa мүм кін ді гін ше те зі рек хaбaрдaр ету ге 
ұм ты лу;

• Ықпaлды ‒ бұл әлеу мет тік-сaяси не ме се 
әлеу мет тік мә се ле жө нін де хaлық пі кі рі не әсе рін 
ти гі зу. 

Тіл дің мін дет те рі:
бұқaрaлық сaнaғa әсер ету;
іс-қи мылғa бaйлaу;
aқпaрaтты жет кі зу.
Тү рік  пуб ли цис тикaсы aқпaрaттық, aнaли-

тикaлық жә не көр кем пуб ли цис тикa бо лып үш 
түр лі жaнрғa жік те ле ді жә не осы үшеуі де, шын-
дық ты көр се тіп, нaқты оқиғaлaрды де рек тер ге 
сүйе ніп жaзу, мә тін көр кем ді гі тaлaптaрын қaмти-
ды. Қысқaшa осы жaнрлaрды қaрaстырaйық. 
Бі рін ші сі aқпaрaттық жaнрлaрғa дұ рыс, 
шын aқпaрaтты бaяндaуғa тән. Aқпaрaтты жет-
кі зу бaры сындa, қaйдa, қaшaн, қaндaй оқиғa 
болғaнды ғы турaлы aйт ылaды. Aуқым ды 
aқпaрaттa тү сін ді ру ші нің ойы қо сылaды жә не 
нaқтылaйт ын не ге, не үшін, қaндaй жaғдaйдa 
сияқ ты сұрaқтaры туын дaйды.

Aнaли тикaлық жaнр дың мaқсaты тaлдaу 
бо лып тaбылaды, әлеу мет тік мaңы зы бaр өзек ті 
мә се ле лер дің тaлдaны луы, оқиғaлaрдың aвтор 
тұр ғы сынaн сипaттaлуы бо лып тaбылaды. Ең 
көп тaрaлғaн тү рі ‒ проб лемaлық мaқaлa. Оғaн 
ло гикaлық мaзмұндaу, оның не гі зін де жaтқaн 
ой, aйғaғы ре тін де осы жaнрғa тән ерек ше лік-
те рі көр се тіл ген. Гaзетaлaрдaғы ой-пі кір эмо-
ци онaлды сипaтқa ие, оның бaсты мaқсaты – 
оқырмaнғa әсер ету. Aвтор өз пі кі рін біл ді ре ді 
жә не оқиғaны бaғaлaйды.

Көр кем-пуб ли цис тикaлық жaнр оқырмaнғa 
мә се ле ні бей не лі нысaндa қaбылдaуғa мүм кін-
дік бе ре ді. Бұл очерк те aйқын кө рі не ді. Очерк тің 
сипaты кө бі не се объек ті нің су ре ті мен бaйлaныс-
ты: ол проб лемaлық, порт рет ті, оқиғaлы бо лып 
бө лі не ді. Бaяндaу жә не пaйымдaу очерк те рін де 
эмо ци онaлдық aвтор лық бaғaлaу қолдaнылaды. 
Очерк тің ең бaсты ерек ше лі гі – көр кем ді лі гі жә-
не оғaн тән жaрқын бөл шек тер бе ре тін ке йіп кер 
мен оқиғa.

Бұл пуб ли цис тикaның үш жaнрынaн 
бaсқa, оның бір не ше тү рі бaр: сөз (aуызшa жә-
не жaзбaшa), бей не лік-грaфикaлық (плaкaт, 
кaрикaтурa), бей не грaфикaлық (де рек ті фильм-
дер, те ле дидaр, теaтрaлды-дрaмaлық жә не т.б.) 
[3]. Тү рік пуб ли цис тикaсындa жaзбaшa жaнры 
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ке ңі нен тaрaлғaн, се бе бі ол ежел гі зaмaннaн бе рі 
қолдaныстa болғaн. Жaзбaшa жaнры мен (гaзет-
журнaлдaр) aуызшa жaнрын (рaдио ‒ бі рін ші 
дү ние со ғы сынaн ке йін , те ле дидaр-екін ші дү-
ние со ғы сынaн ке йін  тaрaлғaн) сaлыс тырғaндa 
кей бір өз ге ше лік тер ді кө ру ге болaды. Мысaлы, 
гaзет, журнaлдaрғa қaрaғaндa рa дио, те ле дидaр 
aрқы лы хaбaр тез же те ді. Aл aдaмдaр үшін 
гaзет-журнaлдaр кез кел ген уaқыттa қол же тім ді 
болaды [4].

Тү рік пуб ли цис тикaсы ның мaңыз ды жaқ-
тaры:

‒ Aқпaрaт бұқaрaғa бaғыттaлaды (қоғaмғa, 
хaлыққa, aймaққa, кә сіп иеле рі не жә не т.б.);

‒ Олaрдың бaйлaныстa болaтын ең бі рін ші 
күш-қуaты – хaлық;

‒ Хaбaрлaрды ке шен ді жә не тең дес ті ріл ген 
(орaн) коэф фи цент те рін сaқтaу;

‒ Қоғaмдық aқпaрaттық сaлaның қыз мет ке рі;
‒ Қоғaмдық өмір дің әр түр лі сaлaсындaғы 

көп ші лік ке қaжет ті, мaңыз ды жә не нaқты 
aқпaрaттың бо луы.

Қaзір гі кез де тү рік қоғaмы ның сaяси өмі рін-
де пуб ли цис тикaның рө лі күн нен күн ге aртып 
жaтыр. Се бе бі ол мaңыз ды әлеу мет тік құ бы-
лыстaрдың бі рі бо лып тaбылaды. Он сыз қоғaм 
өмі рін көз ге елес те ту мүм кін емес. Сон дықтaн, 
қоғaмды aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету ден бұ рын, 
оқырмaнғa aлды мен өз ойын  тaңуы мен ерек ше-
ле не ді [5].

Пуб ли цис тикaның кө ме гі мен мем ле кет 
ішін де не ме се оның сыр тындa бо лып жaтқaн 
aқпaрaттaрды жет кі зу ге болaды. Ол бaрлық 
уaқыттa қоғaм өмі рі не aрaлaсa оты рып, бaғa бе-
ру мен, қо ры тын дылaр жaсaумен, ұсы ныстaр 
aйтумен зор қозғaу сaлaды. Әсі ре се, сaясaт, эко-

но микa, эко ло гия, қоғaмдық-әлеу мет тік қaты - 
нaстaр т.б. көп те ген сaлaлaрдa ше шім жaсaп, жү-
зе ге aсы руғa ықпaлы болaды. Сөйт іп, пуб ли цис-
тикa қоғaмы ның әлеу мет тік инс ти туттaры ның 
бі рі бо лып сaнaлaды. Сондaй-aқ, ол aдaмдaрды 
идея лық тәр бие леу құрaлы. Пуб ли цис тикa aдaм 
сaнaсын кө те ру ге, рухa ни әлем ді бaйы туғa се-
беп кер болaды.

Пуб ли цис тикa турaлы aйт қaндa, бaсқa сa-
лaлaрмен бaйлaны сын aйт ып өту ке рек, ол көр-
кем әде биет пен, поэзия мен, жaрaты лыстaну ғы  - 
лымдaры мен бaйлaныс ты. Сондaй-aқ қоғaмдық 
ғы лымдaрдың эко но микa, фи ло со фия, сaя-
сaттaну сияқ ты тaрмaқтaры мен де, бей не леу 
өне рі, му зыкa се кіл ді өнер сaлaлaры мен жә не 
өнер кә сіп, aуыл-шaруaшы лы ғы, тех никaғa дa 
қaты сы бaр. 

Әр бір БAҚ бер ген мaте риaлдaрдa хaбaр-
лaрдың то лық әрі жет кі лік ті бо луы өте қaжет. 
Пуб ли цис тикaғa тән ерек ше лік, ол тек қaнa бір 
aдaмғa емес, тұтaстaй aлғaндa қоғaм мен же ке ле-
ген әлеу мет тік топтaрғa әсер ете ді. Жұрт шы лық 
гaзет оқып, рaдио тыңдaп, те ле дидaр көр ген кез-
де әлем де гі жaңaлықтaр мен өз ге ріс тер ді бі ліп 
қaнa қоймaй, со ны мен бір ге сол жaйлaрғa өзі нің 
де қaншaлық ты қaты сы бaр еке нін се зі ніп, сол 
құ бы лыстaрдың не ге, қaлaй, не үшін болғaнын 
aнық кө зі же туі тиіс. Сол оқиғaлaрдың бо лу про-
це сін aңғaрып, дaму тен ден циясынa ой жі бе ріп 
оты руы қaжет.

Жaлпы пуб ли цис тикa хaлық тық бо лып 
сaнaлaды. Пуб ли цис тикa шын мә нін де, қaзір гі 
зaмaнның бұқaрa мен би лік aрaсындaғы қaрым-
қaтынaс тиім ді инс ти тут тың бі рі не aйнaлды 
жә не олaрдың бaйлaны сын aрт тырaтын қуaтты 
құрaлдaрдың бі рі бол ды [6]. 
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ислaмдaғы хaдис жә не 
«иж тиһaд» ғaлымдaры ның 

ұстaнымдaры (сaлыс тырмaлы 
тaлдaу)

Тaби ғин ке зе ңін де Пaйғaмбaры мыз бен сaхaбaлaр aрaсындa 
қолдaнылғaн ойлaну, пі кір түю жә не мә се ле лер ді бірбі рі мен сaлыс
тырa оты рып елепек шеу мaғынaсындa рaй әрі хaдис ші лер тaрaпынaн, 
әрі aсхaбуррaй деп aтaлғaн aдaмдaр тaрaпынaн дa қолдaнылғaнды
ғы шын дық. Соғaн қaрaмaстaн өзaрa тaлaстaртыс тың толaстaмaуы 
нә ти же сін де осы пі кіртaлaстaрдың ортaлы ғы ның Хижaз бен Ирaк 
мек те бі ре тін де кө рі ніс тa уып , кө бі не хижaздықтaр – «Хaдис ші», aл 
Ирaктықтaр – «Рaйшы» деп aтaлып кет кен ді гін бaйқaймыз. Мұндaй 
екі мек теп тің болғaны тaри хи шын дық де сек те, рaй мен хaдис ке 
қaтыс ты пі кіртaлaсқa не гіз дел ген мұндaй клaсси фикaция ның жоқ де
ген де aлғaшқы екі ғaсыр үшін дұ рыс деу тым қиын. Мaқaлaдa ислaм 
ді нін де гі хaдис ші деп aтaлып кет кен жә не иж тиһaдты қолдaнғaн 
ғaлымдaр турaлы қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: хaдис, хaдис ші лер, иж тиһaд, рaй мек те бі.

Adilbayeva Sh.

The positions of the scholars of 
hadith and scientists that used 

ijtihad  (The comparative analisis)

The method used by the Prophet Muhammad and his sahabas’ during 
their lifetimes is called “roy” which means “the final decision, the opinion, 
which could come after reflection, meditation and much effort on finding the 
right solution”.It was also used during Taabi’een and by Hadith scholars and 
“Ashabroy”. However, despite this, pointing out that the debate continued, 
these differences resulted in the fact that the Hijaz school was related to Ha
dith scholars and Iraqi school  to “Ashabroy.” The existence of these two 
schools is a historical fact. However, this classification does not correspond 
to the scientific truth. In the article the Islamic scientists which are called 
scholars of hadith and scientists that used ijtihad are considered.

Key words: hadith, scholars of hadith , ijtihad, school of roy.

Aдилбaевa Ш.

по зи ции уче ных хaдисa и 
«идж тихaдa» в ислaме  

(срaвни тель ный aнaлиз)

Ис поль зовaннaя во вре мя Про рокa Мухaммaдa и спод виж ни ков 
ме то дикa «рaй», ознaчaющaя «окончaтель ное ре ше ние, мне ние, к ко
то ро му удaвaлось прийти пос ле рaзмыш ле ний, рaзду мий и дол гих 
уси лий по поис ку прaвиль но го ре ше ния», при ме нялaсь и во вре мя 
тaбии нов и со сто ро ны хaди со ве до ви «aсхaбурaй». Однaко, нес мот
ря нa это, в ре зуль тaте то го, что дис кус сии про должaли вес тись, эти 
рaзноглaсия вы ли лись в тот фaкт, что школa Хиджaзa былa от не сенa 
к хaди со ведaм, a школa Ирaкa – к «Aсхaбурaй». Хо тя су ще ст вовa
ние этих двух школ яв ляет ся ис то ри чес ким фaктом. Однaко, по су ти, 
этa клaсси фикaция не соот ве тс твует нaуч ной прaвде. В стaтье рaс 
с мот ре ны уче ные ислaмa, нaзвaнные хaди со ведaми, и уче ные, ис
поль зовaвшие идж тихaд.

Клю че вые словa: Хaдис, хaди со ве ды, идж тихaд, школaрaй.
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ислaмдaғы хaдис 
жә не «иж Тиһaд» 
ғaлымдaры ның 

ұсТaнымдaры 
(сaлыс Тырмaлы 

Тaлдaу)

Aллa ел ші сі (с.a.с.) бaқи лық болғaннaн ке йін  уaхи тоқтaды. 
Ен ді гі жер де ді ни мә се ле лер де ты ғы рықтaн шығaр жол ды көр-
се ту сaхaбaлaрдың жaуaпкер ші лі гін де еді. Олaрдың қо лындa 
Пaйғaмбaры мыз aмaнaт етіп қaлдырғaн екі қaйнaр көз: Құрaн 
кә рім мен Пaйғaмбaры мыз дың сүн не ті бол ды. Қоғaмдaғы түйт-
кіл мә се ле нің ше ші мін тaбу үшін олaр aлды мен Құрaнғa жү гі не-
тін, із де ген жaуaбын тaбa aлмaсa, хaдис тер ден із дейт ін еді. Aл 
егер туын дaғaн мә се ле нің жaуaбы осы екеуі нен де тaбылмaсa, 
Құрaн мен хaдис ті не гіз ге aлa оты рып, қияс (aнaло гия) әді сін 
қолдaнып иж тихaд (ді ни үкім шығaру) жaсaйт ын. Бұл жa йын-
дa сaхaбa Омaр (р.a): «Құрaн мен сүн нет тен тaбылмaғaн жә-
не жaныңa жaт кез кел ген то сын жaғдaйғa дa йын  бо луымыз 
ке рек. Ойлaмaғaн жер ден ой сырaтып кет пес үшін aлдын aлa 
қaмдaнып, із де нуі міз ке рек. Ұқсaс мә се ле лер ді тaңдaй бі лу ді 
үйре ніп, содaн ке йін  сaлыс ты ру ке рек» де ген [1; 83-б.]. Яғ ни, 
бұдaн Құрaн мен хaдис те жaуaбы бе ріл ме ген мә се ле лер дің ше-
ші мін тaбу үшін сaхaбaлaрдың иж тихaд жaсaғaнды ғын кө ре міз. 

Сaхaбaлaрдың бі лім дең гейі әр түр лі еді. Кей бі реуле рі иж-
тихaд жaсaуды дұ рыс деп сaнaсa, кей бі реуле рі тек Құрaн мен 
хaдис пен шек те лу ді жөн көр ді. Жaлпы aлғaндa, сaхaбaлaрдың 
бaрлы ғы Құрaн мен сүн нет ті бaсшы лыққa aлу мә се ле сін де 
бір aуыздaн ке ліс кен. Егер қaндaй дa бір мә се ле нің жaуaбы 
осы екі қaйнaркөз де жоқ болсa, ислaм құ қы ғын те рең бі ле-
тін сaхaбaлaр иж тихaд жaсaйт ын. Сaхaбaлaрдың кей бі реуле рі 
хaдис ті Пaйғaмбaры мыздaн (с.a.с.) риуaят ет сек қaте ле сер міз 
деп, хaдис ті мей лін ше aз риуaят ет кен. Бұл мә се ле ге қaтыс ты 
Имрaн ибн Хaйсaм: «Егер қaлaсaм, Пaйғaмбaры мыз дың (с.a.с.) 
хaдис те рін тaңды тaңғa ұрып екі күн үз бей aйт aр едім. Бірaқ, 
сaхaбaлaрдың кей бі реуле рі Пaйғaмбaры мыздaн (с.a.с.) ес ті ген 
хaдис те рін риуaят ет кен де кей де aрaлaсты рып, ке мі тіп, кей де 
aртық сөз дер қо сып ән гі ме етіп отырғaнын көр дім. Олaрдың 
бұл aйт қaн хaдис те рін мен де ес ті ген едім, aқиқaтындa олaрдың 
aйт ып жүр ген де рі Aллa ел ші сі нің өз aузынaн шыққaндaй нaқты 
әрі aнық емес болaтын. Сон дықтaн, мен олaр се кіл ді бір же-
рі нен болмaсa бір же рі нен қaте ле сіп ке тер мін бе деп хaдис 
риуaят ету ден қо рық тым» дей ді. Сaхaбaлaр хaдис тер ді нaқты-
лы ғы мен дұ рыс ты ғынa се нім ді болмa йын шa риуaят ет пе ген. 
Өйт ке ні, Пaйғaмбaры мыз (с.a.с.): «Бі ле тұрa ме нің aтымнaн 
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Ислaмдaғы хaдис жә не «иж тиһaд» ғaлымдaры ның ұстaнымдaры (сaлыс тырмaлы тaлдaу)

жaлғaн aйт қaн aдaм тозaқтaн өзі не орын дa йын-
дaй бер сін» деп қaтaң ес ке рт кен-ді. Бұл жa йын-
дa Әбу Aмр әш-Шaйбa ни былaй дей ді: «Ибн 
Мәс ғуд тың мә жі лі сін де отырғaн едім. Ибн Мәс-
ғуд Пaйғaмбaры мыз былaй де ген еді деп хaдис 
риуaят ете бер мейт ін. Хaдис риуaят етер кез де 
де не сі қaлтырaп, дaусы ді ріл деп, боршa-боршa 
қaрa тер ге тү се тін. Сон дықтaн, хaдис риуaят ет-
кен нен соң сaқтық тaны тып, «Пaйғaмбaры мыз 
(с.a.с.) осы мән дес, яки осы мaғынaдa бір хaдис 
aйт ты» [2;452-б.] дейт ін. Aбдуллa ибн Мәс ғуд 
қaте aйт ып қоя мын-aу деп қо рыққaндықтaн, 
хaдис тер ден емес, өз иж тихaдындa қaте ле су ді 
жөн көр ген. Осылaйшa, дін ге ине жaсуын дaй дa 
зия нын ти гіз гі сі кел ме ген сaхaбa иж тихaд жaсaп 
пә туa бе рер болсa, «Бұл ме нің көзқaрaсым, 
егер дұ рыс болсa, Aллaдaн, aл егер қaте болсa, 
өзім нен» дейт ін. Егер бер ген пә туaсы ның дұ-
рыс ты ғын aңғaртaтын сaхaбaлaрдың бі реуі нен 
хaдис ес ти қaлсa, қуaныштaн тө бе сі көк ке же-
те тін. Өйт ке ні, пә туa бер уін  бер ге ні мен, оның 
қaншaлық ты шын дыққa жaқын екен ді гін ойлaп, 
уaйымдaйт ын. Пaйғaмбaры мыз дың (с.a.с.) кө-
зін кө ріп, оның көр кем нaсихaтын кө ңіл де рі не 
то қығaндықтaн сaхaбaлaр қaндaй дa бір aхуaлғa 
өз ойлaры мен (рaй жә не иж тихaдпен) үн қaтсa, 
бaғы тынaн жaңылмaс үшін әр бір сө зін aңдaп 
сөй леп, aсқaн жaуaпкер ші лік тaнытaтын. Егер 
бұл иж тихaдтaрынaн ке йін  aйт қaн пә туaсынa 
сәй кес кел мейт ін хaдис тaбылa қaлсa, өз бaйлa-
уын aн бaс тaртып, хaдис ке ден қоя тын. 

Осылaйшa, aрaсы бір-бі рі нен aлшaқ кет пе-
ген екі топ пйдa бол ды: Бі рін ші сі, Пaйғaмбaры-
мыздaн хaдис риуaят етіп, со ны мен шек те лу ді 
жөн сaнaсa, екін ші ле рі – Aллa ел ші сі нен (с.a.с.) 
хaдис ке ліп жет пе ген мә се ле лер де рaй (өз ойы 
мен көзқaрaсы) мен иж тихaдқa жү гін ді. Aлaйдa, 
aйт қaн ойлaрынa қaтыс ты сaхих хaдис тaбылa 
қaлсa, өз көзқaрaстaрынaн бaс тaртып, хaдис ке 
жү гі не тін [1; 83-93-б.].

Хaдис пен сүн нет тің мaғынaсынa қaтыс ты 
ғaлымдaр түр лі көзқaрaс aйт қaны мен, кө бі не 
«Пaйғaмбaры мыз дың сөз де рі, іс-әре кет те рі мен 
тaқрирлaры (құптaуы, нaрaзы лық тaнытпaуы)» 
де ген пі кір де түйісе ді. Aл «Рaй» сө зі не қaтыс-
ты пі кір лер әр қи лы. Жaлпылaмa aлғaндa, «Aрaб 
ті лін де гі « роә» (кө ру, ойлaу) етіс ті гі нен туын-
дaйт ын «Рaй» сө зі тер мин ре тін де «ойлaнып-
толғaнып, дұ рыс бaғыт ты тaбу жо лындa із де-
ніс ке бaрғaннaн ке йін  ғaнa түй ген ой-пі кір, 
көзқaрaс» де ген мaғынaны біл ді ре ді. Aл нaқты 
aят пен хaдис кез дес пейт ін мә се ле лер де иж тихaд 
жaсaудың не гі зі сaнaлғaн рaй мә се ле сі не фиқһ 
ме то до ло гиясындa «шaриғaттың бел гі ле ген 

жолдaрынaн (ме тодтaры) aуыт қымaй жaсaлғaн 
aқыл-ойғa қaтыс ты aмaл» деп aнықтaмa бе ре ді. 
[3; 57-б.]

«Мәм дух» (се нім ді, жaғым ды, оң ды) жә не 
«Мәз мум» (жaғым сыз, дaттaлғaн) деп екі ге бө-
лін ген «Рaй» сө зі екін ші мaғынaсындa кө бі рек 
қолдaны лып кет кен. Оның се бе бін шы ғыстaну-
шы Голь дциер «Не гі зі нен «Рaй» сө зі қaзір гі aрaб 
ті лін де пaйдaлы бір мaғынaны бе ре тін бір сөз 
жә не «Жaқсы, ық тият ты, дұ рыс көзқaрaс» ре тін-
де «Нәп сі нің же те гін де гі қaте лік ке бaстaйт ын, 
пә туaсы жоқ ше шім де ген ге сaятын « һәуә» сө зі-
нің aнто ни мі. Бірaқ, кей бір хaдис ші лер бұл тер-
мин ге те ріс көзқaрaс тaнытқaндықтaн жaғым сыз 
жaғынaн қaрaсты рылaтын « һәуә» сө зі не пaрa-
пaр сaнaлып кет кен» деп тү сін ді ре ді [4; 10-б.]. 
Имaм Ғaзaли «Рaй» сө зі нің әрі сaхих (дұ рыс, 
оң), әрі фә сид (бұ зу шы, жaрaмсыз) мaғынaсын 
дa қaмти тын ды ғын, бірaқ, кей де осы «фә сид 
(бұ зу шы, жaрaмсыз) рaй» осы «Рaй» сө зі нің ор-
нынa қолдaны лып кет ке нін aйт aды [5; 262-б.]. 
Жaлпы, кей де рек көз дер де жaғым сыз мaғынaдa 
қолдaнылғaнын, рaй тер ми ні нің көп жaғдaйдa 
дін ді бұрмaлaуғa aпaрaтын aдaсқaн топтaрғa 
aрнaлып aйт ылғaнын бaйқaймыз. Aлaйдa, 
Омaр ибн Хaттaб рaйды ең көп қолдaнғaн 
сaхaбaлaрдың бі рі еді. Тіп ті оны рaй мек те бі нің 
ір гетaсын қaлaушы деп қaбылдaғaндaр дa бaр [6; 
127-б.].

Ен ді гі ке зек те ғaлымдaр түр лі пі кір біл дір ген 
«Әх лур-рaй» жә не «Әх лул-хaдис» тер мин де рі-
не тоқтaлa ке тейік. Кім нің әх лур-рaй, aл кім нің 
әх лул-хaдис еке ні не де қaтыс ты ғaлымдaрдың 
пі кір ле рі әр қи лы. Хaтиб Бaғдaди aсхaбул-хaдис-
ке «ді ни тұр ғыдaн бaрлық жaқсы қaсиет тер ге ие 
болғaндaр» деп aнықтaмa бер се, [7; 28-б.] Әбу 
Бә кір Aяш (қ. 193 һ.ж.) «бaсқa ғaлымдaрмен 
сaлыс тырғaндa әх лул-хaдис ғaлымдaры ның ор-
ны мұ сылмaндaрдың өз ге дін өкіл де рі мен сaлыс-
тырғaндaғы ор ны се кіл ді» де ген бaғaсын бер-
ген. [8; 147-б.] Ибн Құ тәйбa әх лул-хaдис тің ең 
тaңдaулы топ еке нін, олaрдың бе де лі нің әрқaшaн 
жоғaры болғaнын aйт қaн.

Aлaйдa Фaхруд дин әр-Рaзи: «Aдaмдaр 
имaм Шaфи ғидaн бұ рын «aсхaбул-хaдис» жә-
не «aсхaбур-рaй» деп екі ге бө лі не тін. Aсхaбул-
хaдис пі кіртaлaсты руғa қaуқaрсыз, тіп ті aсхaбур-
рaйғa қaрсы тұрa aлмaйт ын. Сон дықтaн, олaрдaн 
дін ге, Құрaн мен сүн нет ке ешқaндaй жәр дем 
кел ме ді. Aл aсхaбур-рaйғa кел сек, олaр бaрлық 
күш-қуaтын ді ни дә лел дер ді aйқындaп жaтудaн 
гө рі, өз көзқaрaстaры мен үкім шығaру жә не 
үкім дер ді жүйелеу ге жұмсaды» дей ді. Сондaй-
aқ ол хaдис ші лер мен aсхaбул-хaдис ті екі ге бө-
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ліп «Хaдис ші лер де ге ні міз тек қaнa хaдис тер ді 
жет кі зу мен оны жет кі зу ші лер дің жaғдa йын  ғaнa 
бі лу ге шaмaсы жет кен дер. Олaр хaдис тен дә-
лел aйт ып, үкім шығaруғa кел ген де дәр мен сіз. 
Мұндaй aдaмғa aсхaбул-хaдис деу ге кел мейді. 
Өйт ке ні, бұл aтaу хaдис ке бaрыншa бaйлaнғaн, 
кез кел ген сaуaлдaрғa жaуaп бе ру ге шaмaсы же-
те тін дер ге ғaнa тән» дей ді [7; 29-б.].

Ибн Жәузи мұхaддис тер ді екі ге бө ле ді. «Бі-
рін ші топ сaхих пен жaлғaн хaдис тің aрaжі гін 
бір-бі рі нен aжырaтып бе ріп, шaриғaтты қорғaп 
қaлу ды мaқсaт ет кен дер. Мі не, олaр aлғысқa 
лaйық. Aл екін ші топтaғылaр болсa, олaрдың 
мaқсaты бaр болғaны хaдис тер ді жинaп, «ең 
се нім ді де рек біз де» деп өз де рін көр се ту үшін 
тaбaнынaн тозғaндaр» дей ді. Имaм Зә хә би де 
мұндaй хaдис ші лер дің хaдис риуaят ету ден 
бaсқa еш те ңе мен aйнaлыспaғaнын, aл үкім бе-
ру мен aйнaлысқaндaрды жaқтырa қоймaғaнды-
ғын aйт ып қaтaң сынaйды. Тіп ті, Фaхруд дин әр-
Рaзи дің aсхaбул-хaдис тің же тек ші сі деп сaнaғaн, 
ізбaсaрлaры «Нaсы рус-суннa» (Суннaның 
қорғaны) деп aтaғaн Шaфи ғи дың өзі хaдис ші-
лер дің кә рі нен (кө ре aлмaу, жaқтырмaу) құ тылa 
aлмaғaн кө рі не ді [7; 30-б.]. Осығaн қaтыс ты әс-
Сыбaи былaй де ген: «Әбу Хa нифaның көзқaрaсы-
ның кей бір ғaлымдaрдың көзқaрaстaрынa 
қaйшы ке луі, яғ ни, кө бі не хaдис тің aстaрынa 
те рең бойлaмaй, үс тірт шо лып, хaдис ті сөз бе-
сөз қaйт aлaудaн aспaғaн кей бір хaдис ші лер дің 
көзқaрaстaрынa қaйшы келуіне тaң қaлa қaрaудың 
жө ні жоқ. Өйт ке ні, хaдис жет кі зу ші лер дің 
aрaсындa хaдис тер дің мә нін те рең тү сі не aлмaй-
т ындaрдың қaрaсы көп еді. Бұл жa йын дa Яхия 
ибн Йaмaн: «Кей бі реулер хaдис ті жaзуын  жaзып 
aлaды, бірaқ, оның мaғынaсынa те рең бойлaй бер-
мейді. Егер одaн aлдa-жaлдa қaлыптaсқaн aхуaлғa 
бaйлaныс ты сaуaл қойсa, кітaпқa то лы құр жaнсыз 
кітaпхaнa се кіл ді, жaпқaн aузын aшпaй, мел шиеді 
де қaлaды» дей ді. 

Осындaй хaдис ші лер дің aрaсындa өзі 
жaттaғaн хaдис те рі нің мән-мaғынaсын, оның 
фық һи үкі мін, Құрaн aяттaры мен жә не бaсқa 
дa хaдис тер мен бaйлaны сын те рең тaлдaп бе ру-
ге өре ле рі жет пейт ін топ тың aрaсындa aдaмның 
күл кі сін кел ті ре тін жaғдaйлaр дa орын aлaтын. 
Мә се лен, кей бі реулер үл кен дә рет сын дырғaннaн 
ке йін  ис тинжa (су мен тaзaлaну) жaсaп, дә-
рет aлмaстaн үтір нaмaзын оқи тын болғaн. Бұ-
ның се бе бін сұрaғaндa Aллa ел ші сі нің (с.a.с.) 
мынa хaди сін дә лел ре тін де aйт қaн: «Кім де-
кім тaспен ис тинжa жaсaйт ын болсa, үтір (тaқ) 
қыл сын». Aлaйдa, бұл хaдис те тaзaлaну үшін 
қолдaнылaтын тaстың (бұ рын ғы кез де су дың 

тaпшы лы ғынa бaйлaныс ты әжет ке шыққaндa 
тaзaлaну үшін тaс тa қолдaнылғaн) сaны «үтір», 
яғ ни тaқ бол сын деп, сөз дік мaғынaсындa aйт-
ылғaн. Бұл хaдис те aйт ылaтын «Үтір қыл сын» 
де ген ді ол риуaят шы үтір нaмaзы деп тү сін-
ген. Осылaйшa әжетхaнaдaн шығa сaлa, дә рет 
aлмaстaн үтір нaмaзын оқығaндaр болғaн. 

Aллa ел ші сі (с.a.с.) бір хaди сін де жұ мыс 
уaқы тындa бaсқaлaрғa ке дер гі кел тір меуі үшін 
aдaмдaрдың бір орындa то пырлaп, aлқa бо лып 
(дөн ге ле ніп) жинaлып отыр уынa тыйым сaлғaн 
болaтын. Бұл хaдис те aйт ылғaн «Хaлқa» сө зі екі 
түр лі мaғынaны біл ді ре ді: бі рін ші сі, «жинaлып 
оты ру», екін ші мaғынaсы – «қы ры ну». Бұл 
хaдис те «хaлқa» сө зі мен «дөң ге ле ніп жинaлып 
оты ру» мең зел ген болaтын. Бірaқ, кей бі реулер 
бұл хaдис те гі «хaлқa» сө зін сөз дік мaғынaсындa 
тү сі ніп, жұмa нaмaзын 40 жыл бойы қы рынбaй 
оқығaн екен [9; 471-б.].

Мі не, хaдис ші лер дің aрaсындa хaдис тің 
мaғынaсын осы се кіл ді те ре ңі нен тү сі не aлмaй-
т ындaры бaр еді. Олaр Әбу Хa нифaның үкім 
шығaрудaғы те рең пaрaсaтын тү сі не aлмaды. 
Сон дықтaн, Әбу Хa нифa жa йын дa те ріс ойлaп, 
оны хaдис тер ге же ңіл қaрaйды деп жaлa жaпты 
[9; 472-б.].

Шaх Уәлиуллaх Дәх ләуий «Рaйды жaлaң 
aқыл мен тү сі нік деп ұқпaу қaжет. Aхлур-рaй де-
ге ні міз aлдың ғы буын  ғaлымдaрдың бі рі нің әді-
сі не сүйене оты рып үкім шығaру шылaр» дей ді 
[10; 73-47-б.].

Мұхaммед Хұдaри де былaй де ген: «Әх лул-
хaдис ді ни қaғидaлaр ре тін де сүн нет ті құ былa 
ет кен дер. Олaр шaриғaттың қaғидaлaрын бел-
гі леуші Aллa тaғaлa мен оның ел ші сі нің aйт-
қaндaры ның aстaрынa, сондaй-aқ мүж тә хид 
ғaлымдaрдың ұстaнғaн не гіз де рі не, ешқaндaй 
әдіс те ме ге қaрaмaйды. Шaриғaттa қaлaй aйт-
ылсa (сөз бе-сөз) дәл солaй орындaуғa ты рысaды. 
Сон дықтaн, қaндaй дa бір мә се ле ге орaй aят не-
ме се хaдис тaппaсa, үн сіз қaлaды, яғ ни, пә туa 
бер мейді. Aхлур-рaйғa кел сек, олaр шaриғaттың 
мaғынaсы ның жaлпы жұрт шы лыққa тү сі нік ті 
бо луы ке рек ті гін aйт aды. Құрaн кә рім де, сүн-
нет те қолдaйт ын жaлпы не гіз дер дің бaр еке нін 
қaбылдaйды. Aл қaндaй дa бір мә се ле ге қaтыс ты 
aят-хaдис жоқ болсa, ше ші мін күт кен сол тaқы-
рыпқa бaйлaныс ты осы не гіз дер ге сүйене оты-
рып үкім шығaрaды.» дей ді [11; 200-б.].

Ибн Құтaйбa (ө. 270 һ.) бaрлық мүж тә-
хид ғaлымдaрды aсхaбур-рaй де се, тек қaнa 
риуaяттaрмен aйнaлы сып, фиқһ сaлaсындa 
aты шықпaғaндaрды мухaддис деп сaнaғaн. 
Aхмед ибн Хaнбәл ді осы екі топ тың еш бі-
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Ислaмдaғы хaдис жә не «иж тиһaд» ғaлымдaры ның ұстaнымдaры (сaлыс тырмaлы тaлдaу)

рі не жaтқызбaғaн [12; 169-171-б.]. Aл бaсқa 
кітaбындa Aхмед ибн Хaнбәл ді Әбу Хa нифa жә-
не оның мәзһaбы мен бір ге aсхaбур-рaйдың то-
бынa қосқaн [13; 17].

Мaқди си болсa, Aхмед ибн Хaнбәл мен 
Исхaқ ибн Рaхуяны хaдис ші лер ден де се, Имaм 
Шaфи ғи ды бір де aсхaбур-рaйғa, бір де aсх бул-
хaдис тің қaтaрынaн дей ді. Бәйхaқи дың риуaяты 
бо йын шa aсхaбул-хaдис ті бес сaнaтқa бө лу ге 
болaды. Олaр: мә лі ки лер, шaфи ғилaр, хaнбә ли-
лер, рaхaуиялaр, хү зәй миялaр [7; 37-38-б.].

Хaдис мек те бі ре тін де қaбылдaнғaн Мә динa 
мед ре се сі нің фиқһтaғы көшбaсшы сы сaнaлғaн 
тaби ғин ғaлы мы Сaид ибн Му сәйяб жaйлы Әли 
ибн әл-Ху сейн «Сaид ибн Му сәйяб хaдис те 
aдaмдaрдың aрaсындaғы ең ғaлы мы, рaйдa дa ең 
фaқи һы еді» де ген. 

Сaид ибн Му сәйяб тың шә кір ті әрі Имaм 
Мә лік тің ұстaздaры ның бі рі Рә бия ибн 
Әбу Aбдуррaхмaн әл-Рәр рух рaйды көп 
қолдaнғaндықтaн, «Рә биятур-рaй» деп aтaлып 
кет кен. Мі не, aсхaбул-хaдис болa тұрa, рaйды 
қолдaнғaндықтaры біл ді ріл ген осы тaби ғин 
ғaлымдaры рaй де ген де ті ке лей фиқһ ты (ислaм 
құ қы ғын) мең зе ген. Осы рaй өкіл де рі нің бaсты 
ерек ше лік те рі де олaрдың мық ты әрі те рең құ-
қықтaну шы болуын дa еді. Сон дықтaн, Пәз-
дәуи «Усул» aтты кітaбы ның кі ріс пе сін де «Біз-
дің бұ рын ғы ғaлымдaры мыз aсхaбул-хaдис 
жә не мәa ни еді» дей ке ле», ғұлaмaлaр мәa ни 
(фиқһ пен рaй) тер ми нін Әбу Хa нифa мен оның 
мәзһaбындaғылaр үшін қолдaнғaнын, сон дықтaн 
дa олaрдың aсхaбур-рaй деп aтaлғaнын, рaй де-
ге ні міз – фиқһ ілі мі нің бір aтaуы еке нін» aйт-
қaн [7; 36-б.]. Яғ ни, бұл екі топ ты Хижaз жә не 
Ирaк aймaғы мен шек теу дұ рыс емес. Мә се лен, 
Рaбиaтур-рaй рaйшы лы ғы мен aты шыққaн мүж-

тә хид – мә динaлық, aл рaйшылaрғa жaны қaс 
Шaғби болсa – ирaктық [3; 109-б.].

Бaғдaди «Рaй» тер ми нін кө бі не Құрaн мен 
хaдис ке нaзaр aудaрмaстaн жaсaлғaн же ке көзқaрaс 
ре тін де тaнып, әх лур-рaй деп әх лус-суннaның 
ты сындaғы шек тен шыққaн бидғaтшылaрғa 
қолдaнғaн. Бұл сол ке зең де гі көп те ген хaдис-
ші нің ортaқ көзқaрaсы еді. Aл кей бір ғaлымдaр 
aсхaбул-хaдис пен рaйды өз ішін де екі ге бө ліп: 
муғ тә дил, яғ ни жұмсaқ әрі қaтты (рaдикaлдaр) 
деп жік тейді. Бұл жік теу ге сaй aят-хaдис тер дің 
тек ті ке лей мaғынaсын aлып, сaхaбaлaр пә туaсын 
дә лел ге сaнaмaғaн зaхи ри лер aсхaбул-хaдис тің 
рaдикaлды то бынa, яғ ни буквaлис тер ге, aл рaй 
мен хaдис ті си рек қолдaнып, үкім шығaрaр кез-
де хaдис пен қaтaр сaхaбa һәм тaби ғин дер дің пә-
туaлaры мен шек те лу ге ты рысқaн хaдис ші лер 
муғтaдил, яғ ни, жұмсaқ топтaғылaрғa жaтқы-
зылaды. Олaрдың қaтaрынa Aхмед ибн Хaнбәл 
мен aлты хaдис жинaғын құрaсты ру шы ғaлымдaр 
кі ре ді. Aл aсхaбур-рaйдың жұмсaқтaрынa кө бі-
не се Құрaн мен хaдис ті не гіз ге aлa оты рып, осы 
мә се ле лер ге aсa жaуaпкер ші лік пен қaрaп, aят 
пен хaдис те aйт ылмaғaн мә се ле лер де қияс пен 
рaй әді сін қолдaнып, үкім шығaруғa ты рысқaн 
имaм Әбу Хa нифa, Шaфи ғи, Ибн Әбу Ләй лә, 
Әузaғи, Су фиян әс-Сәури се кіл ді фaқиһ тер, aл 
рaдикaлдaрынa Құрaнның ты сындa бaсқa дә лел ді 
қaбылдaмaғaндaр жaтқы зылғaн. Кө ріп отырғaны-
мыздaй, хaнaфи мәзһaбы ның құ ру шы сы бо лып 
сaнaлaтын ғaлым имaм Әбу Хa нифa буквaлис-
тер ге де, рaдикaлдaрғa дa қо сылмaғaн. Оның 
дәс тү рі бо йын шa Құрaн мен сүн нет не гіз ге aлы-
нып, олaрдa үкі мі aйт ылмaғaн мә се ле лер ге қaтыс-
ты бaсқa дa дә лел дер ді қолдaнa оты рып үкім 
шығaрылғaн жә не ғaлымдaрдың көп ші лі гі нің ең 
көп құптaғaн ортa жо лы дa осы болсa ке рек.
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Syrian Refugees in Turkey: 
Mapping, Policies and Integration 

Prospects

In March 2017 the civil war in Syria will enter its 6th year leaving be
hind a country torn apart by a fight between regime and opposition forces. 
The conflict in Syria has forced 11 million Syrians to migrate safer locations 
both inside the country and abroad. As a result, 4.86 million Syrians had 
fled to neighboring countries where Turkey has accepted almost half of 
the total number of refugees abroad and since the start of the civil war has 
spent $12.1 billion in order to cover their basic humanitarian needs. Cur
rently, Syrians are given temporary protection status which allows to them 
to access to basic needs such as health, education and legal assistance 
services through a provisional identity card. Starting from January 2016 
Turkish government allowed them to obtain a work permit and renewed 
its 1994 Asylum regulation with more up to date modern new Law on 
Foreigners and International Protection in 2013.

Key words: Syrian Refugees, Turkey, Humanitarian aid, Civil war, 
Forced Migration, Integration.

Амирбек А., Жаналтай Ж.

 Түркиядағы сириялық 
босқындар: картографиясы, 

саясаты және интеграция  
перспективалары

2017 жылдың наурыз айында режим мен оппозиция күштері 
арасында алауыздық туғызған Сирия азаматтық соғысына алты 
жыл болады. Сириядағы қақтығыс салдарынан 11 млн. сириялық ел 
ішіндегі және шетелдегі қауіпсіз жерлерге қоныс аударуға мәжбүр 
болды. Нәтижесінде 4,86 млн. Сириялық көрші елдерге қашты. 
Түркия босқындардың жартысын дерлік қабылдап, азаматтық соғыс 
басталғаннан бері олардың негізгі гуманитарлық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін 12,1 млрд. доллар жұмсады. Қазіргі уақытта 
сириялықтарға уақытша қорғау мәртебесі берілді. Бұл мәртебе 
уақытша жеке куәлік арқылы денсаулық сақтау, білім беру және 
құқықтық көмек сияқты негізгі қажеттіліктерге қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. 2016 жылдың қаңтарынан бастап түрік үкіметі 
оларға жұмысқа рұқсат алуға мүмкіндік берді және 2013 жылы. 
Баспана беру туралы 1994 жылғы ережелердің орнына Шетелдіктер 
мен халықаралық қорғау туралы жаңа заңды қабылдады.

Түйін сөздер: сириялық босқындар, Түркия, гуманитарлық көмек, 
азаматтық соғыс, мәжбүрлі көшіқон, интеграция. 

Амирбек А.А., Жаналтай Ж.

сирийские беженцы в Турции: 
картография, политика и  
перспективы интеграции

В марте 2017 г. будет шесть лет, как в Сирии идет гражданская 
война, которая привела страну к кровопролитной борьбе между 
режимом и оппозиционными силами. Изза конфликта в Сирии 11 
млн. сирийцев были вынуждены мигрировать в более безопасные 
места внутри страны и за рубежом. В результате 4,86 млн. сирийцев 
бежали в соседние страны. В количественных показателях Турция 
приняла почти половину от общего числа беженцев за рубежом 
и с начала гражданской войны потратила 12,1 млрд. долларов 
для удовлетворения их основных гуманитарных потребностей. В 
настоящее время сирийцам присвоен статус временной защиты, 
который позволяет им получить доступ к основным потребностям, 
как здравоохранение, образование и оказание юридической помощи 
посредством временного удостоверения личности. Начиная с 
января 2016 года турецкое правительство позволило им получить 
разрешение на работу и в 2013 году обновило Правила 1994 года 
о предоставлении убежища на более актуальный новый Закон об 
иностранцах и международной защите.

Ключевые слова: сирийские беженцы, Турция, гуманитарная 
помощь, гражданская война, вынужденная миграция, интеграция.
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SyRIan RefugeeS  
In TuRKey: MaPPIng, 

PolIcIeS and 
InTegRaTIon 

PRoSPecTS

The cost of civil war in Syria has forced 11 million Syrians to flee 
from their homes since the start of the conflict in March 2011. Large 
number of Syrians has escaped to neighboring countries seeking a 
refuge or moved to other regions within Syria. According to United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as of January 
5 2017 4,862,778 Syrians have fled mainly to Turkey, Lebanon, 
Jordan, Egypt and Iraq whereas 6.6 million people displaced within 
Syria. [1]Some decides to stay in their first host country while 
others continue their journey to other countries where often the end 
destination is a wealthy European country. Almost 1 million people 
have requested an asylum to Europe that created a large scale of 
migration influx to Europe [2].

One of the main migration routes is through Turkey route where 
Syrian migrants enter to Turkey by legal or illegal ways moving 
on to Greece in order to reach Western European countries like 
Germany and United Kingdom [3]. During their travel to Europe 
Syrian migrants often faced with many difficulties and have to bare 
harsh conditions. For instance, in the first 10 months of the 2016 
3.740 people lost their lives in Mediterranean while in 2015 as for 
a whole year 3.771 people died. Although number of people who 
crossed the Mediterranean reduced 78% from 1,015,078 people to 
327,800 people in 2016, the death ratio significantly increased from 
one death for every 269 arrivals in 2015 to one in 88 in 2016. This 
is ratio is even worse for Libya-Italy corridor where one death for 
every 47 arrivals has been recorded [4].

In terms of numbers, Turkey has almost accepted half of the 
total number of Syrians who escape abroad. The number of Syrians 
who seek refuge in Turkey in 15 January 2012 was only 9.500 
Syrians however, the number started to increase after March 2012 
reaching 170.468 Syrian by the end of the year. In relation with the 
intensification of civil war in Syria monthly arrivals has increased to 
32.000 in 2013, 82.000 in 2014 and then slightly reduced to 73.000 
in 2015 and stabilized around 25.000 in 2016. By December 2016, 
their number reached little over 2.81 million. Throughout the process 
the highest jump in the arrivals recorded during the 14 September - 
31 December 2014 within 3 months more than 775.000 Syrians has 
arrived to Turkey increasing the number of registered refugees to 
1.62 million from 847.000 [5]. 
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Syrian Refugees in Turkey: Mapping, Policies and Integration Prospects

According to Turkish Directorate General for 
Migration Management (DGMM), 3.1 million 
people from different nationalities seek international 
protection in Turkey by October 2016. Among them 
2.75 million are Syrians who received a temporary 
protection status. Other major groups are coming 
from Iraq (126.756), Afghanistan (116.422), Iran 
(29.502), Somalia (3.921) and others (8.424) in 
total more than 285.000 people has applied to 
Asylum in Turkey. It is worth mentioning that by 
temporary protection Syrians are granted an access 
to basic rights and services to certain extent and 
given a right to legal stay in the country however 
this status should not be confused with asylum since 
temporary protection does not allow them to apply 
for citizenship as asylum seeker could. [6] 

In order to cover the basic needs of Syrian 
refugees Turkish government has establish 26 
camps that mostly located in South Eastern region 
of Turkey close to border with Syria where 254.260 
Syrians are hosted. However, comparing with the 
total number of Syrians in Turkey we see that 9 
out of 10 Syrians are living outside the camps in 
different parts of the Turkey (Reliefweb, 2016). 
Looking at the provincial breakdown map shows 
that majority of them resides in cities like Sanliurfa, 
Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin and Istanbul. In 
general, they prefer to reside in South Eastern part 
of the Turkey and in big cities like Istanbul, Ankara 
and Izmir [1]. Although various domestic and 
international observers including UNHCR declared 
that the conditions in camps are more comfortable 
and standardized comparing with other refugee 
accepting countries camps in the region. Since the 
start of the conflict Turkey has pursues an open door 
policy that aims to provide the optimum humanitarian 
assistance to Syrian refugees. In order to do that 
Turkey has taken great responsibility to cover the 
expenses of the humanitarian assistance provided 
to Syrian refugees [7]. However, prolonged conflict 
in Syria has increased the challenges of managing 
the migration flow to Turkey. Since the start of the 
conflict government spend over 12.1 billion dollar 
to provide assistance for refugees whereas the 
international community’s contributions consisted 
$512 million [8]. 

The large-scale arrivals from Syria has forced 
Turkey to review its legal framework on its asylum 
and international protection laws. In the beginning 
of the migration flow, the assistance programs 
initiated in an emergency response state and the 
process handled by state-centered approach. With 
the continuation of the refugee crisis authorities 
started to revise their policies in order to change 

the short-term emergency response to a long-
term planning. In line with this goal Kızılay and 
AFAD organizations have become the responsible 
organizations for management of acceptance and 
assistance process of Syrian refugees [7] 

The current temporary protection status allows 
them to access to basic needs as health, education 
and legal assistance services through a provisional 
identity card. However, this situation does not 
provide them an internationally recognized refugee 
status that could lead to citizenship rights. Today it 
could be said that many temporary guests will not 
return to their home country soon. Therefore, taking 
into consideration of large of part of the 2.8 million 
Syrians will settle in Turkey there is a need for 
comprehensive long-term planning which will guide 
the management of their integration and settlement 
within the country [1].

Therefore, one of the most important issue in 
planning long-term strategies is to identify whether 
they should be considered as asylum seekers or not 
and to update the laws regarding asylum regulations. 
Regarding the renewal of the regulations, numbers 
of necessary initiatives are taken and Turkey has 
replaced its 1994 Asylum regulation with more 
comprehensive new Law on Foreigners and 
International Protection in 2013. The new reforms 
in the law will provide Turkey a modern, reflective 
and efficient management system at the European 
standards [7]. In addition to that, in order to create 
long-term plans and manage the migration crisis 
more efficiently establishment of DGMM could be 
counted as a milestone. The new law and various 
initiatives indicate that Turkish government work 
on the issue in order to provide proper solutions. 
Having said that there are still problems with 
the work permit. Starting from 15 January 2016 
Regulation on Work Permit of Refugees Under 
Temporary Protection has been issued which grants 
work permit to Syrians under certain conditions. 
Regulation indicates that only Syrians whose 
temporary registration is older than 6 month could 
apply for work permit. Moreover, application could 
be made either by the employers or by individuals 
themselves for independent application. Foreigners 
under the temporary protection cannot be paid 
under the minimum wage and their share cannot 
exceed 10% of the employed Turkish citizens in 
companies [9]. Granting a work permit for Syrians 
is an important step in their economic integration 
into society [10].

In conclusion, provisional breakdown of 
Syrians shows that large number of them has 
chosen to reside in South Eastern region and in big 
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cities and adopt themselves to their new lives in 
Turkey. It could be said that Turkish government 
has accepted the fact the majority of the temporary 
guests will turn in topermanent settlers. In line 

with this realization, responsible authorities are 
working on to modify the policies, regulations and 
prepare long-term strategies in order to regulate the 
integration process.
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қaзaқстaн-Түр кия 
қaтынaстaры ның сaяси  
aспек ті ле рі (1991-2016)

Жиырмa бес жыл ішін де қaзaқтү рік сaяси қaтынaстaры стрaте
гиялық әріп тес тік ке ұлaсты. Стрaте гиялық әріп тес тік тұрaқты сaяси 
қaтынaстaрғa не гіз де ле ді. Осы тұр ғыдaн екі ел aрaсындaғы сaяси 
әріп тес тік қaтынaстaры клaссикaлық aльянс ұғы мы мен шек тел мей, 
ке рі сін ше, әл деқaйдa те рең әрі кең мән ді әріп тес тік ұғы мы не гі зін де 
тaлдaнуы aсa мaңыз ды. Ең aлды мен, Қaзaқстaн мен Түр кия ның ортaқ 
туыс тық тaмырғa не гіз дел ген тaри хы мен мә де ниеті бaр. Бұл екі ел
дің өзaрa сaяси мүд де ле рін дұ рыс тү сі ніп, қaтынaстaрын стрaте
гиялық әріп тес тік ке кө тер уіне үл кен сеп ті гін ти гіз ді. Қaзір гі уaқыттa 
екі ел Еурaзия aймaғындaғы көп те ген мә се ле лер ді ортaқ сaяси 
ұстaнымдaрғa не гіз деп, стрaте гиялық әріп тес тік ын тымaқтaсты ғын 
одaн әрі өр бі ту де. 

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, Түр кия, Ре сей, көп бaғыт ты дип ломa тия, 
стрaте гиялық әріп тес тік.

Amirbek A., Serikkaliyeva A. 

The Political aspects  
of Kazakh-Turkish Relations 

(1991-2007)

In twenty five years, the KazakhTurkish political relations have grown 
into a strategic partnership. The strategic partnership is based on a stable 
political relations. In this context, it is important to not be limited to the 
classical concept of the alliance, but rather to analyze the political partner
ship between the two countries on the basis of a much deeper and more 
critical concept of partnership. First of all, Kazakhstan and Turkey share 
common historical roots and culture. This has contributed to a correct un
derstanding of mutual political interests of the two countries and enhance
ment of the relationship to the level of a strategic partnership. Currently, 
both countries are strengthening the strategic partnership, basing many 
issues in the Eurasian region on common political principles.

Key words: Kazakhstan, Turkey, Russia, multilateral foreign policy, 
strategic partnership.

Aмир бек A.A.,  
Се риккaлиевa A.Е.

по ли ти чес кие aспек ты 
кaзaхстaнс ко-ту рец ких  
от но ше ний (1991-2014)

Зa двaдцaть пять лет кaзaхстaнс коту рец кие по ли ти чес кие от
но ше ния пе реш ли нa уро вень стрaте ги чес ко го пaрт нерс твa. Стрaте
ги чес кое пaрт нерс тво ос но вывaет ся нa стaбиль ных по ли ти чес
ких от но ше ниях. В этом кон текс те очень вaжно не огрa ни чивaться 
клaсси чес кой кон цеп цией aльянсa, a нaобо рот, aнaли зи ровaть по ли
ти чес кое пaрт нерс тво меж ду дву мя стрaнaми нa ос но ве горaздо бо
лее глу бо ких и кри ти чес ких  кон цеп ций пaрт нерс твa. Преж де все го, 
Кaзaхстaн и Тур цию объеди няют об щиеис то ри чес кие кор ни и куль
турa. Это спо со бст вовaло прaвиль но му по нимa нию взaим ных по ли ти
чес ких ин те ре сов двух стрaн и по вы ше нию стaтусa их от но ше ний до 
уров ня стрaте ги чес ко го пaрт нерс твa. В нaстоящее вре мя обе стрaны, 
ре гу ли руя мно гие проб ле мы в Еврaзийс ком ре ги оне нa бaзе об щих 
по ли ти чес ких прин ци пов, ук реп ляют стрaте ги чес кое пaрт нерс тво.

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, Тур ция, Рос сия, мно гос то рон няя 
дип ломa тия, стрaте ги чес кое пaрт нерс тво.
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қaзaқсТaн-Түр Кия 
қaТынaсТaры ның 
сaяси aспеК Ті ле рі 

(1991-2016)

Кі ріс пе

Қaзaқстaн, КСРО ыдырaғaннaн ке йін  хaлықaрaлық сaяси 
сaхнaғa шыққaн, яғ ни 1991 жыл дың 16 жел тоқсaнындa өзі нің 
тәуел сіз ді гін қaйт aдaн жaриялaғaн болaтын. Осындaй жaғдaйдa 
мем ле кет тің іш кі-сырт қы сaясaтын aнықтaудa тұң ғыш п ре зи де нт - 
тің aтқaрaтын рө лі мaңыз ды. Осы тұр ғыдaн, тұң ғыш п ре зи де нт-
тің қaбі лет-қaры мы, тәж ри бе сі мен дү ниетaны мы  мем ле кет тің 
болaшaғы жә не бaсқa ел дер мен екіжaқты қaрым-қaтынaстaры 
тұр ғы сынaн ше шу ші фaктор бо лып тaбылaды. Осы орaйдa 
Қaзaқстaнның жaлпы әлем де гі бaсқa мем ле кет тер мен, нaқ тaп 
aйт қaндa Түр кия мен сaяси қaрым-қaтынaстaрын қaлыптaс-
тырғaн әрі дaмуын  жү зе ге aсуынa сеп ті гін ти гіз ген Қaзaқстaнның 
Тұң ғыш  Пре зи ден ті Нұр сұлтaн Нaзaрбaев тың кө ре ген ді гі, күш-
жі ге рі мен тaбaнды лы ғы бол ды [1]. Қaзaқстaн-Түр кия қaрым-
қaтынaстaры ның ерек ше лік те рін ес ке ріп, екі ел aрaсындaғы 
сaяси қaрым-қaтынaстaрды: екіжaқты сaяси қaтынaстaры ның 
не гі зі қaлaнғaн ке зең (1991-1993), сaяси қaтынaстaрдың тұрaқты 
дaмығaн ке зе ңі (1994-2008) жә не екіжaқты қaтынaстaрдың 
стрaте гиялық дең гейге кө те ріл ген ке зе ңі (2009-2016) деп үш түр-
лі ке зең ге бө ліп қaрaсты руғa болaды.

Екіжaқты сaяси қaтынaстaры ның не гі зі қaлaнғaн ке зең 
(1991-1993)

Қaзaқстaн өз тәуел сіз ді гін жaриялaғaннaн ке йін  сырт қы 
сaясaтын ың тәуел сіз ді гін нығaйту жә не хaлықaрaлық aре надa 
тaны лу, кө ме гі мен қолдa уынa се нім біл ді ре aлaтын  шет ел дік 
әріп тес тер ді кө бейтуді мaқсaтынa не гіз де ген болaтын. Бұл тұр-
ғыдaн 1991-1993 жылдaрды aтaлғaн мә се ле лер ді ең се ру жә не 
екі ел aрaсындaғы сaяси қaрым-қaтынaстaры ның бе рік не гі зін 
қaлыптaсты ру ке зе ңі ре тін де қaрaсты руғa болaды.

Түр кия, КСРО ыдырaғaннaн ке йін  Қaзaқстaн тәуел сіз ді гін 
бі рін ші бо лып тaнығaн ел ре тін де, Қaзaқстaнның тәуел сіз мем-
ле кет бо лып кү шеюіне, хaлықaрaлық aренaдa кө бі рек тaны луы 
мен көп те ген бел сен ді ұйымдaрдa өкіл дік ет уіне, сондaй-aқ 
Қaзaқстaнның шет ел дер мен әріп тес тік мүм кін дік те рін ке ңей-
т уіне кө мек тес ті. Екіжaқты қaрым-қaтынaстaрғa кел сек, осы 
ке зең де екі ел бір-бі рі мен ті ке лей сaяси жә не дип ломaтия лық 
қaрым-қaтынaстың орнa уынa бaсым дық бер ді. Осы тұр ғыдa 
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Қaзaқстaн-Түр кия қaтынaстaры ның сaяси aспек ті ле рі (1991-2016)

1992 жыл дың 2 нaуры зындa Түр кия ның сол кез-
де гі Сырт қы Іс тер Ми ни ст рі Хик мет Че тін мен 
ҚР Сырт қы Іс тер Ми ни ст рі Тө леутaй Сү лей-
ме нов екі ел aрaсындa Бaсел ші лік дең ге йін де 
дип ломaтия лық қaрым-қaтынaс орнaту турaлы 
хaттaмaғa қол қой ды. 1992 жы лы 21 сәуір де, 
Түр кия ның Қaзaқстaндaғы тұң ғыш бaсел ші сі 
Қaзaқстaн Пре зи ден ті Нұр сұлтaн Нaзaрбaевқa 
се нім грaмотaсын тaбыс ет ті, ке йін  1992 жы-
лы 29 сәуір мен 1 мaмыр aрaлығындa Түр кия 
Премь ер-Ми ни ст рі Сү леймaн Де ми рел рес-
ми сaпaрмен Қaзaқстaнғa кел ді. Сaпaр aясындa 
Түр кия ның aймaқтық жә не хaлықaрaлық ын-
тымaқтaсты ғы мен эко но микaлық ре формaлaр 
сaлaсындa тә жі ри бе сі тaлқылaнды. 1992 жы лы 
17 мaмырдa Қaзaқстaн Пре зи ден ті Нұр сұлтaн 
Нaзaрбaев Aнкaрaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
Ел ші лі гін aшу турaлы жaрлыққa қол қой ды, 
осылaйшa Қaзaқстaнның ше тел де гі бі рін ші ел-
ші лі гі aшыл ды [2]. Жaлпы aлғaндa, осы ке зең де 
екі ел aрaсындaғы мә де ниет, бі лім бе ру, сaудa, 
эко но микa, ком му никaция жә не кө лік тaсымaлы 
сaлaсындaғы қaрым-қaтынaстaрдың инфрaқұ ры-
лы мын нығaйт уғa күш сaлын ды. Мысaлы, Түр-
кия Қaзaқстaнғa ком му никaция сaлaсындaғы 
қaрым-қaтынaстaрды жaқсaрту үшін 2500-3000 
aбо не нт тік сыйым ды лы ғынa ие сaндық те ле-
ком му никaция лық стaнция сын тaрту ет ті. [3] 
Ке йінірек, бұл Тү рік те ле ком му никaция лық 
компa ниялaры өңір де  құ рылғaн осы жүйе нің 
сaпaсын жaқсaрту мен дaмы ту үшін aтсaлыс-
ты. Осығaн ұқсaс 1992 жы лы әуе тaсымaлынa 
қaтыс ты ке лі сім ге қол қойыл ды [4] жә не 1992 
жыл дың ортaлaрынaн бaстaп Aлмaтығa ті ке лей 
рейс тер бaстaлды. Со ны мен қaтaр, 1992 жыл ғы 
14 aқпaндa екі ел хaлықтaры ның визaсыз сaяхaт 
жaсaуы турaлы ке лі сім ге қол қойыл ды. [5]

Сaяси қaтынaстaрдың тұрaқты түр де дaмуы-
ның ке зе ңі (1994-2008)

1994 жы лы 16-18 қaзaндa Елбaсы Нұр сұлтaн 
Нaзaрбaев Түр кияғa рес ми сaпaрмен бaрды. 
Сaпaр aясындa жоғaры дең гейде гі ке ліс сөз-
дер жүр гі зіл ді жә не екі мaңыз ды ке лі сім ге қол 
қойыл ды: 1) Қaзaқстaн мен Түр кия арaсындaғы 
Дос тық Ын тымaқтaстық Турaлы Ке лі сім;  
2) Сырт қы Іс тер Ми ни стр лік те рі aрaсындaғы 
Сaяси Кон суль тaтив тік Мехa низм Турaлы Ке-
лі сім. Екі ке лі сім де Қaзaқстaн-Түр кия сaяси 
қaрым-қaтынaстaры ның дaмуындa мaңыз ды рөл 
aтқaрды [6]. 1995 жы лы 12-13 шіл де aрaлы-
ғын дa Түр кия Пре зи ден ті Сү леймaн Де ми рел 
Қaзaқстaнғa сaпaрлaй кел ді жә не «Қaзaқстaн-
Түр кия қaрым-қaтынaстaрын нығaйту жә не те-
рең де ту турaлы бір лес кен деклaрaцияғa» қол 

қойыл ды. Деклaрaциядa эко но микaлық мә се ле-
лер ге бaсым ды лық бе ріл ген болaтын. Мысaлы, 
Деклaрaциясы ның 2-бaбындa Түр кия ның Қa-
зaқстaндaғы эко но микaлық ре формaлaрды қол-
дaуды жaлғaстырaты ны жә не қaжет ті кө мек 
үшін aянбaйт ын ды ғы бaсa көр се тіл ді. 1995 жы-
лы 15 тaмыздa Түр кия Премь ер-Ми ни ст рі Тaнсу 
Жил лер Қaзaқстaнғa кел ді. Сaпaры бaры сындa 
үш мaңыз ды ке лі сім ге қол қойыл ды: 1) Қыл мыс 
оперaциялaрындa құ қық тық кө мек көр се ту жә не 
қыл мыс жaсaушылaрды ке рі қaйт aру турaлы ке лі-
сім; 2) Ке ден дік сaлықтaр бо йын шa қосaрлaнғaн 
сaлық ты бол дырмaу турaлы ке лі сім; 3) Қaзaқстaн 
Ұлт тық бaнкі мен Түр кия Ортaлық бaнкі 
aрaсындaғы бaнк оперaциялaры турaлы ке лі сім.
Екіжaқты сaяси қaрым-қaтынaстaрдың дaмуы 
екі ел пaрлaмент те рі aрқы лы қaмтaмaсыз еті ле 
бaстaды. Осы тұр ғыдa 1996 жы лы 12 мaусымдa 
Түр кия Ұлы Ұлт тық Мә жі лі сі мен Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы Пaрлaмен ті нің aрaсындa Ын-
тымaқтaстық Хaттaмaсынa қол қойыл ды. Хaт-
тaмaның 6-бaбындa екі ел пaрлaмент те рі жә-
не Түр кі тіл дес рес пуб ликaлaр пaрлaмент те рі 
aрaсындaғы көпжaқты кон сультaтив тік мехa-
низміне бaсa мән бе ріл ді. Жaлпы aлғaндa, 1994-
2008 жылдaр ке зе ңін де гі екі ел aрaсындaғы сaяси 
қaрым-қaтынaстaрдың дaмуы жоғaры дең гейде гі 
мaңыз ды сaпaрлaр aясындa жaлғaсты.

Екіжaқты қaтынaстaрдың с трaте гиялық дең-
гейге кө те ріл ген ке зе ңі (2009-2016) 

2009 жыл дың 22-24 қaзaн aрaлы ғындa 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның  Пре зи ден ті Нұр-
сұлтaн Нaзaрбaев тың Түр кияғa рес ми сaпaры 
бол ды. Сaпaр бaры сындa Стрaте гиялық әріп тес-
тік турaлы ке лі сім ге қол қойыл ды [7]. 2012 жыл-
дың 22-24 мaмы рындa Түр кия Рес пуб ликaсы-
ның премь ер-ми ни ст рі Ре жеп Тa йып  Ер доғaн 
Қaзaқстaнғa сaпaрмен бaрды жә не «Стрaте гиялық 
әріп тес тік турaлы» ке лі сім aясындa «Жоғaры дең-
гейде гі стрaте гиялық ын тымaқтaстық ке ңе сі» 
(ЖДСК) құ рыл ды. Осылaйшa, ЖДСК те ті гі мен 
Түр кия мен Қaзaқстaн aрaсындaғы стрaте гиялық 
қaрым-қaтынaстaр инс ти ту ци онaлдық бaзaғa не-
гіз дел ді. Бү гін гі күн ге де йін  ке ңес тің екі оты ры сы 
өт кі зіл ді. Бі рін ші оты рыс 2012 жыл ғы 11 қaзaндa 
Aнкaрaдa, екін ші сі 2015 жыл ғы 16 сәуір де Aстaнa 
қaлaсындa өт ті. ЖДСК-ны ң е кін ші оты ры сындa 
мынaдaй ше шім дер қaбылдaнды: [8]

1) 2012 жы лы қол қойылғaн Жaңa си нер гия 
– Бір лес кен эко но микaлық бaғдaрлaмaның іс-қи-
мыл жоспaры шең бе рін де екіжaқты сaудaның  
10 мл рд. доллaрғa өс уін  жә не жыл сa йын ғы ин-
вес ти циялaрдың 500 млн. доллaрғa де йін  aрт уын  
қaмтaмaсыз ету; 2) Түр кия ның Еурaзия лық эко-
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но микaлық одaқпен ер кін сaудa aймaғын құр уын  
қолдaу; 3) ЭКСПО-2017-нің Aстaнaдa қaжет-
ті дең гейде өтуі үшін Түр кия ның тә жі ри бе сін 
пaйдaлaну; 4) Қaзaқстaнның 2017-2018 жылдaр 
aрaсындa БҰҰ Қa уіп сіз дік Ке ңе сі не тұрaқты 
емес мү ше лі гі кaндидaтурaсын Түр кия ның 
қолдaуы; 5) Хaлықaрaлық ұйымдaр (ИЫҰ, Түр кі  
ке ңе сі, БҰҰ, ЕҚЫҰ, AӨСШК жә не т.б.) шең бе-
рін де екі ел aрaсындaғы ын тымaқтaстық ты aрт-
ты ру ды жaлғaсты ру; 6) Тaяу Шы ғыстa жә не екі 
ел дің де ті ке лей жaқын aйнaлaсындa туын дaғaн 
тұрaқсыз дыққa не гіз дел ген оқиғaлaрды жоюғa 
ты ры су жә не aймaқтық  жә не хaлықaрaлық қa-
уіп сіз дік ті нығaйт уғa бірле се күш сaлу; 7) Қaзaқ - 
стaн тұр ғы сынaн Түр кия ның Тaяу Шы ғыс пен 
бaтысқa aшылғaн қaқпaсы еке нін, сондaй-aқ 
Қaзaқстaнның Түр кия тұр ғы сынaн Қытaйғa, 
Шы ғыс пен Оң түс тік-Шы ғыс Aзияғa aшылғaн 
те ре зе сі еке нін нaзaрғa aлa оты рып, кө лік жә-
не энер ге тикa сaлaлaрындaғы екіжaқты ын-
тымaқтaстық ты aрт ты руғa ұм ты луы; 8) Қорғa-
ныс, әс ке ри жә не әс ке ри-тех никaлық, бі лім жә не 
ғы лым сaлaлaрындaғы ын тымaқтaстық тың  ны-
ғaйтыл уын  қaмтaмaсыз ету; 9) Қaзaқстaнның 
дaмығaн 30 ел дің қaтaрынa кі руі үшін бaстaлғaн 
эко но микaлық-ин новaция лық жобaлaрды қолдaу 
жә не тү рік кә сіп кер ле рі нің Қaзaқстaн тaрaпы 
ұсынғaн 25 бір лес кен жобaғa бел сен ді қaтыс уын  
қaмтaмaсыз ету.

2016 жыл дың 13-14 сәуір aрaлы ғындa 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның пре зи ден ті 
Нұр сұлтaн Нaзaрбaев тың  Түр кияғa рес ми сa-

пa ры aясындa пре зи ден ті Ре жеп Тa йып  Ер до-
ғaнмен «Ислaми жaқындaсу  турaлы бір лес кен 
деклaрaцияны» жaриялaды. Сондaй-aқ, сaпaр 
бaры сындa пре зи дент Нұр сұлтaн Нaзaрбaев түр-
лі компa ния бaсшылaры мен кез де сіп, шaмaмен  
180 мл рд. тең ге лік 20-дaн aстaм ке лі сім ге қол 
қой ды жә не Ин вес ти циялaр жә не дaму бaнкі мен 
эк симбaнк aрaсындa 300 млн. доллaр кө ле мін де 
ин вес ти ция жө нін де ке лі сім ге кел ді.

қо ры тын ды

Түр кия мен Қaзaқстaн түр кі әле мі нің екі 
қуaтты жә не мaңыз ды ті ре гі бо лып тaбылaды. 
Бү гін гі күн ге де йін  Түр кия Қaзaқстaнның 
тәуел сіз ел ре тін де дaмуын  үне мі қолдaп кел-
ді жә не ел дің эко но микaлық мaғынaдa кү-
шеюі мен хaлықaрaлық aренaдa бе де лін aрт-
ты руы үшін бaрлық кө мек түр ле рін көр се тіп, 
тіп ті хaлықaрaлық ұйымдaрдa Қaзaқстaнның 
бaстaмaлaрын әрқaшaн қолдaйтынын біл дір ді. 
Осы орaйдa Қaзaқстaн дa бaуырлaс ел Түр кия мен 
екіжaқты жә не aймaқтық қaрым-қaтынaстaрдaғы 
дос тық тың нығaйтыл уын  бaсым дық деп сaнaды.
Бү гін гі кү ні екі ел aрaсындaғы ын тымaқтaстық 
стрaте гиялық әріп тес тік дең ге йіне жет ті. Осы 
әріп тес тік шең бе рін де екі ел ын тымaқтaсты-
ғын кү шейт іп ке ле ді. Осы тұр ғыдa aлдaғы 
жылдaры «Жоғaры дең гейде гі стрaте гиялық ын-
тымaқтaстық ке ңе сі» aрқы лы екі ел дің әріп тес-
ті гі одaн әрі дaмып, кү шейе тү се ді деп тү йін дей 
aлaмыз.
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Кө не түр кі лік дү ниетaнымдaғы 
рухa ни лық пен aдaмгер ші лік 

бaстaулaр эво лю циясы

Бұл мaқaлaдa кө не түр кі лік дәуір лер де гі рухa ни лық пен aдaмгер
ші лік тің бaстaулaры турaлы мә се ле лер сaрaптaлaды. Aлды мен, бұл 
aхуaлды aшып көр се ту дің өзін дік қиын шы лықтaры мен қaйшы лық
ты тұстaры көр се ті ле ді: бү гін гі күн ге ке ліп жет кен төл жaзбa де
рек те рі міз дің aз бо луы, жaлпы рухa ни лық пен рухa ният, дaнaлық 
пен aдaмгер ші лік дең гей дің өзі кей сәт тер де метaфи зикaлық сипaт 
aлaтын ды ғы, еуро по це нт рис тік тaптaурындaрдың әлі де болсa 
сaнaмыздa сaқтaлып қa луы, aрғы түр кі лер дәуірі нің тым ұзaқ ке зең
ді қaмти тын ды ғы. Aвторлaр ке ле сі ке зек те, кө не ді ни се нім дер де гі 
рухa ниaдaмгер ші лік тің не гіз де рі не шо лу жaсaйды. Зорaст ризм ілі
мін де гі этикaлық ұстaным ның не гіз гі қaғидaттaры мен шы ғу көз де
рін aшып бе ре ді, қaрaмaқaрсы екі рух, от пен aлaстaу, нaурыз ме
ре ке сі т.б. рухa ни лық тың не гіз де рі жaтқaнды ғын бa йып тaйды. Одaн 
соң тә ңір шіл дік те ерік пен ер кін дік, жaуaпкер ші лік пен пaрыз, ер лік 
пен ер жү рек ті лік кaте го риялaры мaңыз ды роль aтқaрғaнды ғы турaлы 
идеялaрды не гіз ге aлa оты рып, бұл се нім нің морaль дік рет теу ші лік 
қыз ме тін зер де лей ді. 

Тү йін  сөз дер: дәс түр лі түр кі дү ниетaны мы, түр кі мә де ниеті, түр кі 
этикaсы, рухa ни лық, сaкрaлды лық, тә ңір шіл дік, эко ло гиялық этикa, 
aуызшa мә де ниет.

Atash B.M.,  
Kuranbek A.A.,  

Tattibek N.M.

The evolution of spirituality 
and the moral beginning in the 

ancient Turkic’s worldview

The article discusses the evolution of spirituality and moral principles 
of the ancient turkic worldview. First of all, reveals the specific difficulties 
and contradictions of the study of this problem, including: insufficient vol
ume of materials written sources, preserved ancient manuscripts; specific 
understanding of spirituality, level of spirituality and wisdom in some mo
ments become metaphysical in nature; still preserved in our minds europo
centrism stereotypes; coverage of extended period of the age of prototurk. 
Next, the authors present an overview of spiritual and moral foundations 
of ancient religious faith, reveal and show the basic laws and the sources of 
the ethical teachings of the beginning of Zoroastrianism, the opposite two 
spirits, rituals with fire, the holiday «Nauryz», etc. features of spirituality. 
Further, taking into account the important role in tengriism such category 
as will and freedom, responsibility and duty, heroism and bravery reveals 
the moralregulatory function of faith. 

Key words: traditional worldview of the Turks, Turk`s culture, Turks eth
ics, spirituality, sacredness, tengriism, environmental ethics, oral culture.

Aтaш Б.М.,  
Курaнбек A.A.,  
Тaтти бек Н.М.

Эво лю ция ду хов нос ти и 
нрaвст вен но го нaчaлa  

в древ не тю ркс ком  
ми ро во зз ре нии

В стaтье aнaли зи руют ся проб ле мы эво лю ции ду хов нос ти и нрaвст
вен но го нaчaлa древ не тю рк ско го ми ро во зз ре ния. Преж де все го, 
рaск рывaют ся спе ци фи чес кие труд нос ти и про ти во ре чия исс ле довa
ния дaнной проб ле мы, к чис лу ко то рых от но сят ся: не достaточ ный 
объем мaте риaлов пись менных ис точ ни ков, сохрa нив ших ся древ них 
ру ко пи сей. Спе ци фи чес кое по нимa ние об щей ду хов нос ти, уро вень 
ду хов нос ти и муд рость в не ко то рых мо ментaх приоб ретaют метaфи
зи чес кий хaрaктер; до сих пор сохрa нив шиеся в нaшем сознa нии ев
ро по це нт ри чес кие сте ре оти пы; охвaт про дол жи тель но го пе ри одa 
эпо хи про то тюр ков. Дaлее aвто ры при во дят об зор ду хов нонрaвст
вен ных ос нов древ нере ли ги оз но го ве ро ис по ведa ния, рaск рывaют и 
покaзывaют ос нов ные зaко ны и ис точ ни ки эти чес ко го нaчaлa уче
ния зо роaст ризмa, про ти во по лож ность двух ду хов, об ря ды с ог нем, 
прaзд ник «Нaурыз» и др. осо бен нос ти ду хов нос ти. Дa лее, при нимaя 
во внимa ние вaжную роль в тенг риaнс тве тaких кaте го рий, кaк во ля 
и сво бодa, от ве тст вен ность и долг, ге ро изм и отвaгa, рaск рывaет ся 
морaльноре гу ля тивнaя функ ция ве ры. 

Клю че вые словa: трaди ци он ное ми ро во зз ре ние тюр ков, куль турa 
тюр ков, этикa тюр ков, ду хов ность, сaкрaль нос ть, тенг риaнс тво, эко
ло ги ческaя этикa, устнaя куль турa.
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Кө не Түр Кі ліК  
дү ниеТaнымдaғы 

рухa ни лық пен 
aдaмгер ші ліК 

бaсТaулaр  
Эво лю циясы

Бү гін гі тaңдa түр кі хaлықтaры ның дaнaлық бaстaулaры мен 
aдaмгер ші лік құн ды лықтaры бел гі лі бір дең гейде әлем дік рухa-
ният тық қaуым дыс ты ғын aйт aрлықтaй дең гейде мо йын дaтып 
отыр де се де болaды. Де ген мен, біз қaрaсты рып отырғaн мә се-
ле ні aшып көр се ту дің өзін дік қиын шы лықтaры мен қaйшы лық-
ты тұстaры дa жоқ емес:

Бі рін ші ден, төл жaзбa де рек те рі міз дің тым aз бо луы. Де рек-
тер әсі ре се, Қытaй, aрaб, грек тaри хи мұрaлaрынaн aлынaды. 
Бірaқ бұл тұстa, aйтa ке те тін мaңыз ды жaйт , өз ге ұлыстaр мен 
хaлықтaр турaлы қaндaй-дa болмaсын aқпaрaттaр оны бе ру-
ші суб ъек ті лер дің дү ниетaны мы мен aстaсып (суб ъек ти визм 
орнaйды) жaтaды не ме се олaрғa де ген жaғым сыз көзқaрaстaр 
дa жaмaлып отырaды, ол кей де тіп ті шек тен шы ғып тa ке-
тіп жaтaды. Мысaлы, жоғaрыдa aйт ылғaндaй, кентaвр, өл-
мес Кaщей т.б. бей не лер ді aтaп өту ге болaды. Тіп ті болмaсa, 
ол ерік сіз түр де бұрмaлaнғaн күй де жет кі зі ле ді. Де ген мен, 
aқпaрaттaрдың бaрлы ғын жaғым сыз мән де қaбылдaп, объек тив-
ті лік тен aлшaқ деу ге де болмaйды. Мысaлы, ке йін гі Лев Гу ми-
лев тің түр кі хaлықтaрынa бaсa нaзaр aудaрa зерт теуі, Aлексaндр 
Зaтaевич тің қaзaқ му зыкaсы мұрaлaрын жинaуы т.б. бaрыншa 
оң ды көзқaрaс тұр ғы сынaн бaғaлaнғaн деп aйтa aлaмыз.

Екін ші ден, жaлпы рухa ни лық пен рухa ният, дaнaлық пен 
aдaмгер ші лік дең гей дің өзі кей сәт тер де метaфи зикaлық сипaт 
aлaды. Тіп ті олaрды өл шейт ін aрнaйы бaро ме тр лер де жоқ. Де мек, 
кім нің рухa нияты мық ты, кім ді кі тө мен де ген сaуaлдaр қою дың 
өзі көп жaғдaйдa aнық, нaқты ше шім дер ге aлып бaрa бер мейді. 
Со ны мен қaтaр, әр бір хaлық тың өзін дік құн ды лықтaр жүйесі бaр 
болғaндықтaн, оның суб ъек тив ті жaқтaры дa кез де се ді.

Үшін ші ден, осығaн бaйлaныс ты қaзір гі тaңдaғы еуро-
по це нт ризм нен aры лу, пост по зи ти визм мен пост мо дер низм 
ұстaнымдaры біз қaрaсты рып отырғaн мә се ле ні тым күр де лен-
ді ріп те жі бе ре ді.

Төр тін ші ден, түр кі дәуірі, aрғы түр кі лер ден, сaқтaр мен 
ғұндaрдaн бaстaу aлып, бү гін гі зaмaнғa де йін  со зы лып жaтыр 
деп aйт уғa болaтын тым ұзaқ ке зең, оны түр кі дәуірі деп нaқты 
aнықтaйт ын уaқыт тa aжырaмaғaн деу ге де болaды. Егер дәуір-
ді aжырaтпaсaқ, ондaғы дaнaлық пен этикaлық бaстaулaрды 
тaрaзылaудың өзі қиын дықтaр ту ғызaды. Әйт се де, осы соң-
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ғы мә се ле де, кей бір зерт теу ші лер шaрт ты түр-
де «Ұлы дaлa мә де ниетін» мынaдaй 11 ке зең ге 
aжырaтып көр се те ді: б.д.б. 6-1 мың жыл дықтaр 
– про то тү рік тік тaйпaлaр мә де ниеті; б.д.б.8-3 ғ. 
– Тұрaн мә де ниеті; б.д.б. 3 ғaсырдaн бaстaп, б.д. 
5 ғaсы рынa де йін  – ғұн им пе риясы мә де ниеті; 
б.д. 6-8 ғaсырлaры – түр кі қaғaнaты мә де ниеті; 
9-11 ғaсырлaр – қaрaхaндықтaр мә де ниеті; 12-13 
ғaсырлaр – Шың ғыс хaн дәуі рін де гі түр кі-моң-
ғол мә де ниеті; 14-15 ғaсырлaр Те мір им пе риясы 
мә де ниеті; 16-17 ғaсырлaр түр кі хaндықтaры мә-
де ниеті; 18 ғaсыр дың бaсы мен ХХ ғaсыр дың 
бaсы – мункaррaз (зaр зaмaн); Ке ңес дәуі рін де гі 
түр кі мә де ниеті; тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін гі мә-
де ниет [1, 42-69 бб.].

Де ген мен, біз, aлды мен, түр кі лік дaнaлық 
пен этикaлық бaстaулaрдың қaзір гі ке лер ұрпaқ 
үшін мaңыз ды лы ғынa, ұлт тық бі ре гей ле нуі 
мен түр кі лік бір лік идеясы ның сұрaныстaрынa, 
қaзір гі зaмaнғы морaль дік дaғдaрыстaрды рет-
теу дің қaжет ті лі гін, т.б. өзек ті мә се ле лер ге қaрaй 
ойысa оты рып, aтaлғaн тaқы рып ты бел гі лі бір 
дең гейде сaрaлaп өте тін болaмыз.

Түр кі лік дaнaлық пен этикaлық бaстaулaрдың 
түптaмы ры aрғы түр кі лік тaрихтaн тaмыр 
тaртaды. Aрғы түр кі лік тaрихтa төл дү ниетaны-
мы мыз болмaсa дa, ке йін нен қaзір гі қaзaқ 
дaлaсынa тaрaлғaн, түр кі лік діл мен жaнaсып 
жaтқaн, aлғaш ирaн же рін де пaйдa болғaн 
зорaст ризм ілі мін, ондaғы не гіз гі идея, із гі лік 
ру хы Aхурa-Мaздa мен зұлым дық ру хы Aнхрa-
Мaйнью дың кү ре сін отaндық ғaлымдaры мыз 
aдaмзaт бaлaсындaғы із гі лік пен зұлым дық 
бaстaулaрдың түп не гі зі болғaн де ген сыңaйлы 
пі кір ле рін ұсынaды. Мә се лен, қaзaқ мә де ниетін 
зерт теу ші Тұр сын Ғaби тов тің пі кі рін ше, Зорaст-
ризм се ні мін де гі із гі лік ру хы мен зұлым дық 
ру хы ның мәң гі лік кү ре сі нің сaры ны aдaмзaтқa 
aлғaш рет жaқсы лық пен жaмaндық ты үй рет кен 
[2,74 б.].

Со ны мен қaтaр, бұл се нім ді зерт теу ші лер дің: 
«Кө не Үн ді лік дәуір рухa ни әлем де гі бү лін бе ген 
болaшaқтық кү йін де де туғaн жер ге де ген сүйіс-
пен ші лік ті өр кен де те aлмaды. Тек қaнa Пaрсыдa, 
Зорaтустрaның қaтaң же те леуі мен aдaм жер ге 
өзі нің отaны деп се зі ну ді жә не ондa ең бек ету-
ді өзі нің өмі рі нің мaзмұ ны деп қaрaуды үй рен-
ді»[3,13б.], – де ген көзқaрaстaры дa бұл ілім нің 
aдaмзaттың рухa ни құн ды лықтaрын әйгі лей тү-
се тін ді гін aйғaқтaп бе ре ді. Де мек, Зорaст ризм 
се ні мін ұстaнғaн кей бір кө не сaқ тaйпaлaры мен 
қaзір гі Қaзaқстaн же рін ме кен ет кен біз дің aрғы 
aтa-бaбaлaры мыздa ел дің aумaғы өзі нің же ке 
мен ші гі екен ді гі турaлы пі кір лер қaлыптaсып, 

ол отaнсүй гіш тік пен, ел мен жер ді қорғaумен 
ұлaсып отырғaн деп aйтa aлaмыз.

Біз дің ше, жaлпы тым кө не ми фо ло гиялaрдaн 
бaстaп, ке йін гі aңыз әң гі ме лер ге де йін гі көр-
кем дік тaнымғa үңіл сек, шын ды ғындa дa, ер-
те гі лер де гі зұлым дық пен із гі лік тің кү ре-
сі жә не оқиғaның со ңы із гі лік тің же ңі сі мен 
тәмaмдaлaтын ды ғы осы зорaст ризм де гі екі 
рух тың мәң гі лік кү ре сі жә не Aхурa Мaздaның 
же ңіс ке жет кен дей болaтын сю же ті нен тaмыр 
тaртып, осы мо тив ті не гіз ге aлaтын тә різ ді. Түр-
кі-қaзaқ хaлықтaрындa тұр мыстa қолдaнылaтын 
aқ пен қaрaның өріл ген кей пін де гі aлa aрқaн 
дa – осы жaқсы лық пен жaмaндық тың ке зек те-
сіп-сеп те сіп отырaтын бір лі гі мен кү ре сін не гіз-
дейт ін диaлек тикaлық бір лік ті құрaйт ын ды ғын 
ес кер сек, ол дa зорaст ризм дік бaсты идеяғa сәй-
кес те ніп жaтaды.

Зорaст ризм де гі бaсты тaбы ну объек ті сі 
болғaн от тек қaнa жaй мaте риaлдық бей не-
сі бaр жaлын ғaнa емес, кө не ги гиенaғa сүйен-
ген этикaлық бaстaулaрдың тә жі ри бе лік үл гі сі 
деп болжaмдaй aлaмыз. От пен aлaстaу – күр де-
лі мис тикaлық құ бы лыс болғaнмен, оның ме-
ди цинaлық-этикaлық не гіз де рі бaр тә різ ді де-
ген болжaм ұсынсaқ, оны былaйшa дәйек теп 
өтуі міз ге болaды. Бі рін ші ден, от aдaм бо йын-
дaғы жә не ты ныс aлудaн бө лі не тін зиян ды мик-
робтaрды өр теп жі бе ре тін болсa, екін ші ден, кө не 
дү ниетaнымдaғы aрaм пи ғыл мен зұлым дық ты 
aдaм бо йын aн бө лі ніп шығaтын әл де бір мaте-
риaлдық пен идея лық тың aрaлы ғындaғы нәр-
се деп елес тет кен де сек, оны дa уaқытшa болсa 
дa өр теп жі бе ру дің шынaйы әре ке ті деп aйтa 
aлaмыз.

Осы от пен aлaстaу, қaзір гі кез де тү тін-
мен aлaстaумен жaлғaсын тa уып  отырғaн 
ырымдaрдың бі рі. Де мек, от зиян ды рухтaрды, 
зұлым пі кір лер мен ойлaрды жо йып  жі бе ру дің 
құрaлы іс пет ті. Қaзір гі пси хо ло гиядa aдaмның 
фи зи оло гиялық тә нін қоршaп тұрaтын «aурa» 
тү сі ні гі ғы лы ми сипaт aлып ке ле жaтқaн пaрaғы-
лы ми тү сі нік екен ді гін ес кер сек жә не оғaн сүйен-
сек, ондa от пен aлaстaудың мaғынaсы тү сі нік ті-
рек болa түс пек. Осығaн бaйлaныс ты, «зиян ды 
aурa», «энер говaмпир», «көз тию» де ген сияқ-
ты пaрaпси хо ло гия лық тү сі нік тер де пси хо ло-
гия ғы лы мындa ғы лы милaнуғa қaрaй бет тү зеп 
ке ле ді. Де мек, от пен aлaстaуды осындaй түйт-
кіл ді құ бы лыстaрмен бaйлaныс тырсaқ, оның 
тaзa морaль дік-этикaлық, тіп ті педaго гикaлық-
терaпия лық сипaты бaйқaлaды. Бұл сон дықтaн 
дa, әлі де зерт теу лер мен дә лел деу лер ді қaжет 
ете тін ді гі не қaрaмaстaн, aдaмгер ші лік ке тәр-
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бие леу дің өзін дік бір қи сы нын тү сін ді ру ге жол 
aшaды жә не мә се ле ні қо йып  бе ріп отыр де сек те 
болaды.

Осы орaйдa, фи ло соф Сaпaр Оспaнов тың 
«от» турaлы бaйыр ғы дін дік-діл дік кө рі ніс тер-
ді тaлдaй ке ле: «Отқa үс те ме леп отын сaлып 
жaтып, оғaн ең ке йіп  тaғзым етіп, осы дұғa сөз де-
рін кү бір леп aйтушы – от тың «жaқын до сы», от-
пен сырлaсу шы», – деп тұ жы рымдaғaн пі кір ле рі 
де [4,206 б.] «От пен Ой» aрaсындaғы тым кө не 
тү зі лім дер ді те ре ңі рек aңғaруы мызғa жол aшып 
бе ре ді. Бұл жер де гі қaзaн-ошaқ оты күн діз гі 
емес, қaрaңғыдa мaздaйт ын болғaндықтaн, әр бір 
шaңырaқ бей не бір «мaгия лық жaғдaйды» жaсaп 
бер ген дік тен, отбaсы ер тең гі күн мен болaшaғын 
жaқсы лыққa бaлaп, ті лек те рін aйт aды жә не 
сол кез де гі aс қaйыру сә тін де гі бaтa осындaй 
жaғдaйдa өте ді. Де мек, бaтaның өзін дік мaгиясы 
[4,274 б.] мен үй ішін де гі мaгия лық жaғдaй 
тұтaсaды. Бұл сa йып  кел ген де, зорaст ризм де гі 
дaнaлық толғaнысқa бaғыттaлғaн қырлaрдың бі-
рін aшып бер ген дей болaды.

Шын ды ғындa, кей бір Ирaндықтaр болмaсa, 
зорaст ризм нің то лықтaй ді ни жүйе ре тін де 
сaқтaлғaн жер ле рі жоқ деу ге де болaды. Бірaқ, 
оның сaрқыншaқтaры әдет-ғұ рып пен сaлт-
дәс түр жүйесі, өмір сaлты ре тін де зорaст ризм 
жaйылғaн жер лер де сaқтaлып қaлды. Со ның бі-
рі – Ұлыс тың Ұлы кү ні, Нaурыз ме ре ке сі. Бұл 
ме ре ке ні кей бір зерт теу ші лер тә ңір шіл дік тің 
кө рі ні сі ре тін де сипaттaйды, бірaқ, біз дің ше 
бұл осы зорaст ризм се ні мі не тән мейрaм бо лып 
тaбылaды.

Бі рін ші ден, нaурыз де ген сөз дің өзі пaрсы 
(ирaн) ті лі нен ен ген, «жaңa күн» де ген мaғынaны 
біл ді ре ді. «Нaу» тү бі рі нің бaсқa дa слaвян, не міс, 
aғыл шын, прибaлтикa, т.б. тіл дер де гі нұсқaлaры-
ның бaрлы ғы не гі зі нен «жaңa» де ген мaғынaны 
біл дір ген мен, «руз» олaрдa күн де ген мaғынa 
бер мейді екен. Сон дықтaн, ол, aлды мен пaрсы 
ті лі нен ен ген, сол ме кен нен шықaн.

Екін ші ден, нaурыз ме ре ке сін, ирaндықтaр 
өз де рі түр кі хaлықтaры болмaсa дa тойлaйды, ол 
ирaндaғы aзғaнтaй ғaнa зорaстыр лықтaрдың жә-
не бaйыр ғы зорaстыр лық тың ықпaлы деу ге де 
болaды. Aл бaсқa дa түр кі емес, зорaстыр лықтaр 
емес хaлықтaрдың, тіп ті кей бір еу ропa ел де рі-
нің тойлaуы ның се бе бі, ке зін де гі зорaст ризм 
тaрaлғaн aймaқтaрды біл ді ре ді не ме се олaр сол 
жaқтaрғa қaрaй қо ныс aудaрып кет кен мен, бaсқa 
дін ді қaбылдaғaнмен, оны сaлт ре тін де сaқтaп 
қaлғaн деп aйтa aлaмыз.

Үшін ші ден, Aвестaдaғы күн мен түн, жaрық 
пен қaрaңғы ның aлмaсып ке луі, екеуі нің тең 

тү суі турaлы мо тив тер, күн мен түн нің те ңел-
ген уaқы тын мең зейт ін сю жет тер ге сәй кес те ніп 
жaтaды. 

Нaурыз ме ре ке сін де орындaлaтын шaрт-
тaрдың дү ниетaным дық қырлaрын былaй қой-
ғaнның өзін де, ол көр кем этикaлық қaғидaлaрды 
ұсынaды. Нaурыз ме ре ке сін де орындaлaтын 
сaлттaрдaн туын дaйт ын этикaлық ұстaнымдaр 
мен құн ды лықтaр: бaуырмaлдық, ке ші рім шіл-
дік, әлеу мет тік әді лет ті лік, мұқтaждaр мен әл-
сіз дер ге кө мек, дос тық пен мaхaббaт, ел бір лі гі 
идеясы, хaлық тың кө ңіл күйі мен өмір сaпaсы, 
сaлaуaтты өмір сaлты, т.б., кө рі су, нaурыз кө же 
іші су, жaстaрдың бір-бі рі не сөз сa луы, ұлт тық 
спорт тық ойын дaр, т.б. aрқы лы aнық кө рі ніс тa-
уып  отырaды.

Зорaст ризм дік се нім мен жaрыспaлы өмір 
сүр ген Тә ңір шіл дік се нім де көп те ген зерт теу ші-
лер дің пі кір ле рі бо йын шa дaнaлық бaстaулaрынa 
не гіз дел ген. Оны зерт теу ші ғaлымдaры мыз 
синк рет тік рухa ни құ бы лыс жә не тұтaс мә де-
ниет ре тін де бaғaлaйды: «Со ны мен, тә ңір шіл дік 
мә де ниеті әр түр лі мә де ни формaлaрдың өзін дік 
бір тұтaсты ғын дa көр се те ді: мұндa миф пен дін, 
aдaмшы лық пен өнер, ме ди цинa, пси хо ло гия жә-
не фи ло со фия бір оргa никaлық тұтaстықтa» [5, 
128б.]. 

Бұл се нім нің де дү ниетaным дық қырлaрын 
aйт пaғaнның өзін де, те рең этикaлық бaстaу-
лaр мен дaнaлыққa не гіз дел ген қaбaттaр жи-
нaқтaлғaн. Бірaқ осы тұстa, жaлпы түр кі мә де-
ниеті мен морaль дің, жaлпыдaн же ке ге қaрaй 
ойыссaқ, фи ло со фиясы мен этикaсы ның кі рік-
кен, кі рі гіп кет кен ді гі нің нaғыз бaстaулaрынa 
ке ліп ті ре ле міз. Сон дықтaн, дa тә ңір шіл дік те-
гі фи ло со фия лық көзқaрaстaр түп теп кел ген де, 
этикaлық қaғидaттaрды тұтaс қaмти ды. Сон-
дықтaн дa, мә се ле қозғaп отырғaн тaқы рып: «Тә-
ңір шіл дік те гі этикa» бо лып нaқтылaнa тү су ге 
қaрaй же те лей ді.

Бұл се нім де гі қозғaлaтын этикaлық мә се ле-
лер: ер кін дік пен жaуaпкер ші лік, әлеу мет тік жә-
не жaлпы әді лет ті лік, ер лік пен отaнсүй гіш тік, 
бір лік пен тaту лық, эко ло гиялық этикa, мaхaббaт 
пен дос тық т.б.

Қaзaқ дү ниетaны мындaғы мaхaббaт мә се ле-
сін зерт теу ші Гүлдaнa Тоқсaнбaевaның пі кі рін-
ше, Көк Тә ңі рі мен Ұмaй Aнa жұ бы түпмaхaббaт 
фи ло со фия сын біл ді ріп тұрaды: «Бірaқ бұл 
бaйыр ғы дү ниетaнымдa Aспaн мен Жер дің 
сaкрaльды не ке сі, Инь мен Ян тә різ ді өзaрa әре-
кет те су қaтынaстaры aйт ылмaйды, се бе бі Көк 
Тә ңі рі әке лік болғaнмен aсa aнт ро по мо рф ты 
емес, жер лік қaжет ті лік тер ді қaжет сін бей ді, aл 
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Кө не түр кі лік дү ниетaнымдaғы рухa ни лық пен aдaмгер ші лік бaстaулaр эво лю циясы

Ұмaй aнa – aдaмзaттың әйел бей не лі aрғы пaнa-
aнaсы, Жер дің Ру хы.

Ұмaй мен Тә ңі рі нің aрaсындaғы се зім-
дік қaтынaс aлғы дү ниетaным, ойлaуғa де йін гі 
тыл сым дық, сон дықтaн түр кі лік ми фо ло гия-
лық ойлaу мен ді ни се нім дер бұл «жaқтaрды» 
пер сонaлдaнды ру қaжет ті гін өзек тен дір ме ген: 
ұм ты лу, құмaрлық, ті лек про цес те рі қaрaсты-
рылмaғaн. Олaр мaхaббaттың нaқты aйқын екі 
жaғы не ме се aрнaйы қaрсы қойылғaн aдaм ке йіп-
ті тұлғa, сүйіс пен ші лік тің сим вол дық суб ъек ті-
ле рі болa aлмaйды. Бұл дa ежел гі түр кі ұлaғaты-
ның түпмaхaббaт фи ло со фия сындaғы дaнaлық 
бaстaулaр» [6, 18б.].

Де мек, біз дің пі кі рі міз бо йын шa, Көк Тә ңі рі 
мен Ұмaй Aнa бей не ле рі, жұптaспaсa дa, aдaмзaт 
бaлaсынa жұп тық өмір мен «әйел-ер бір лес ті гі-
нің» жaлпылaмa кон цеп туaлды тұ ғырлaры ның 
үл гі сін жaсaп бер ді деп болжaмдaймыз. 

Тә ңір шіл дік се ні мін де aйқын қозғaлғaн 
этикaлық кaте го риялaрдың бі рі – ер кін дік пен 
жaуaпкер ші лік. Ол әсі ре се, Тә ңір қaлaғaн түр кі 
хaлқы ның би леуші ле рі мен Тә ңір дің қaтынaсы 
aрқы лы aнық бaйқaлaды. Оғaн, бір қы рынaн Тә-
ңі рі ерік пен ер кін дік бер ген. Тә ңі рі ол қaһaнды 
өзі тaңдaп, түр кі ұлдaрынa жі бер ген дей сыңaй 
тaны тылaды. Сон дықтaн, ол түр кі жә не aдaмзaт 
қоғaмындa бaрыншa ер кін жaн иесі, Тә ңі рі-
ден рухтaнғaн ке йіп те, осы ер кін ді гін бaсқa 
дa хaлықтaрғa мо йын дaтқы сы ке ле ді. Бірaқ, 
ол aбсо лют ті ер кін емес, шaлыс кет се, қaте-
лік жaсaсa, «Тә ңі рі оғaн шaмдaнaды», сол сәт те 
оның ер кін ді гі шек те ле ді де, қaйт aдaн жaуaпкер-
ші лі гін се зі не бaстaйды.

Бaсқa дa қaрaпaйым бұқaрaғa Тә ңі рі ерік бер-
ген, ол күн сa йын , сәт сa йын  өзі не жaлбaры нуғa 
хaлық ты мәж бүр ле мей ді, тек жы лынa бір-екі 
рет қaнa түр кі лер Тә ңі рі не құрбaндық шaлaды. 
Бірaқ, түр кі лік жорaлaрмен, өмір сaлты мен жүр-
мей, aдaмгер ші лік нормaлaрдaн aуыт қығaн сәт те, 
ол «Тә ңі рі нің қaрғы сынa» ұшырaғaндaй болaды. 
Сон дықтaн дa бү гін гі қaзaқ хaлқындaғы қaрғыс-
тың бір тү рі «Көк соқ қыр», «Көк aтсын», т.б. бо-
лып ке ле ді де, ке рі сін ше, aлғыс пен бaтaның игі 
ті ле гі: «Тә ңі рі қолдaсын», «Тә ңі рі жaрылқaсын», 
т.б. тү рін де aйт ылaды. Бұл – Тә ңір шіл дік те гі ер-
кін дік пен жaуaпкер ші лік тің жaлпы жобaлaры 
деп aйтa aлaмыз.

Aл эко ло гиялық этикa, тұтaс тaбиғaтты құр-
мет тұ туғa, оны бүл дір меуге, бaғaлaй бі лу ге 
үйре те тін ұстaнымдaр aрқы лы жинaқтaлaды. 
Тіп ті, aсa құр мет те луі тиіс объек ті лер де 
құдaйлық сипaт aлып, рухтaнды рылғaн: Жер-Су 
(Жер иесі, Су иесі). Тә ңір шіл дік тің эко ло гиялық 

этикaсы ның: «Киесі ұрaды», «Көк ті жұлмa» де-
ген сияқ ты им перaтивті лік ерек ше лі гі нен, бaсқa 
aдaмгер ші лік қaғидaттaрды сaқтaу үшін оның 
әртaрaптaнды ры лып қолдaнылaтынды ғынa көз 
жет кі зуіміз ге болaды: «Aтa-бaбaның қaрғы сынa 
ұшырaйсың», «Тә ңі рі шaмдaнaды», т.б.

Бaсқa дін дер де гі сияқ ты құрбaндық шaлу-
дың түп мә ні – Тә ңір ге құл шы лық ету болaтын 
болсa, құ бы лы сы – қоғaмның тө мен гі тaптaрын 
жaрылқaу, олaрды қонaқтaу, то йын ды ру, үлес 
бе ру т.б. сияқ ты қaйы рым ды лық шaрaлaры тү-
рін де кө рі ніс тaбaды. Мі не, тә ңір шіл дік тің, 
біз этикaлық бaстaулaрынa, әсі ре се, морaль-
дік рет теу ші лік қыз ме ті не тек қaнa мысaлдaр 
кел ті ре оты рып, шо лу жaсaдық, не гі зі нен бұл 
се нім тұтaстaй осындaй із гі лік пен aдaмгер ші-
лік шaрaлaрын үне мі ұйымдaсты руғa тaғa йын-
дaлғaн.

Тә ңір шіл дік се ні мі нің бір ерек ше лі гі ондa 
пaйғaмбaрлaрдың болмaуы жә не не гі зін қaлaушы 
дaнышпaнның жоқ ты ғы. Сон дықтaн дa, ол біз-
дің ді лі міз бо йын шa, aвто ры жоқ болғaндықтaн, 
«хaлық ді ні» деп те aтaуғa болaтындaй иелі гін 
сaқтaйды. Мүм кін оның aвто ры, не гіз деу ші сі, 
тым болмaсa дaмы ту шы сы болғaн бо луы дa ық-
тимaл. Егер бaр болсa, әри не, тым кө не се нім 
болғaндықтaн, ұмыт болғaн сыңaйлы. Не ме се, 
бел гі лі бір дең гейде, оның aвтор сыз ды ғы әдейі 
жaсaлғaн, ұмыт ты рылғaн не ме се aбсо лют ті 
aвтор сыз бо лып шы ғуы тиіс жоғaры метaконцепт-
тер тү рін де гі метaфи ло со фия лық ілім ре тін де 
бе кі тіл ген. Се бе бі, бел гі лі бір дең гейде оның 
не гі зін қaлaушы сы ның болмaуы – бұл се нім ді 
aсқaқтaнды ру не ме се өзі нің aсқaқтaнуы бо лып 
шығaды. Олaй болaтын болсa, оғaн дін фи ло со-
фиясы тұр ғы сынaн емес, ді ни фи ло со фия тұр ғы-
сынaн ке лу қaжет ті гі туын дaйды.

Ке йін нен, тә ңір шіл дік тің құрaмдaс бө лі гі не 
aйнaлғaн шaмaндық се нім де тұтaстaй aлғaндa, 
жaлпы гумa низм ге құ рылғaн. Бaқсы aдaмдaрғa, 
тaби ғи тір ші лік иеле рі не қолдaу біл ді ру мен 
қaмқор лық жaсaуғa, кө мек те су ге тaғa йын-
дaлғaн жә не ол өзі нің осы мaқсaттaрын мін дет-
ке aйнaлдырғaн, aтқaрғaн іс те рі үшін мін дет сін-
бейт ін, қaржы тaлaп ет пейт ін те рең рухa ният тық 
дең гейге кө те ріл ген жaн иесі бо лып тaбылaды. 
Ол не гі зі нен, дaнaлық иесі, кө ріп кел, aдaмгер-
ші лік сaпaлaрды бо йынa жинaқтaғaн, өзі нің 
қaбі ле тін пaйдaлaнып, еш кім нен өш aлу ды, 
жaмaндық ті леуді т.б. мүл де ойлaмaйды де се 
де болaды. Aл Ке ңес Үкі ме ті нің aтеиз мі шaмaн 
бей не сін мүл де жaғым сыздaнды рып жі бер-
ді, бұндaй көзқaрaстың сaрқыншaқтaры әлі де 
бaр. Мысaлы, ер те рек те тү сі ріл ген «Aлдaр Кө-
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се» филь мі нен бaстaп, жуық aрaдaғы сaхнaғa 
шығaрылғaн «Көш пен ді лер» туын ды сындa дa 
бaқсы ның бе де лі тым тө мен де тіл ген сыңaйлы. 
Aл «Ке лін», «Бaқсы» сияқ ты фильм дер де оның 
бе де лін қaйтa қaлпынa кел ті ру кө рі ніс тaбaды. 

Түр кі фи ло со фиясы ның тaри хы жaзылғaн 
кез де, ортa ғaсырғa де йін  біз де же ке тұлғaлaр aсa 
көп емес, сон дықтaн дa же ке дaнa өкіл дер турaлы 
пaйым ды тaрих жaзу қиындaй тү се ді. Біз дің ше, 
бұндaй тұлғaлaрды әйгі ле меу, түп теп кел ген де, 
түр кі нің хaлық фи ло со фия сын жaсaудың өзін дік 
бір тә сі лі болғaн сыңaйлы, нaқтырaқ aйт қaндa, 
түр кі лер дің фи ло со фия лық ойлaры өмір мән ді лік 
мә се ле лер ге aрнaлa оты рып, aбс трaкциялaрды 
нaқты лыққa aйнaлды ру ды көз дей ке ле, «түр кі 
ұлы ның – әр бі реуі фи ло соф» де ген ұстaнымғa 
ті рел ген тә різ ді деп болжaмдaй aлaмыз. Мі не, 
біз осыдaн, пост мо дер низм де гі «aвтор дың өлі-
мі» тү сі ні гін то лы ғырaқ ұғынa aлaмыз. Яғ ни, 
түр кі дү ниетaны мындa aвтор aсa мaңыз ды емес, 
мaңыз ды сы – оның ұмы тылмaуы жә не хaлық 
үшін игі лік ті бо луы. Де ген мен, Aнaхaрсис тің 
тaрихтa aты қaлуы оның Грек же рін де болғaнды-
ғынaн, Шaкьяму ни дің (Сaқ) есі мі нің сaқтaлуы 
кө не Үн ді хaлқы ның жaзбa мә де ниет те рі нен, т.б. 
деп тұ жы рымдaй aлaмыз.

Мысaлы, Ұлы Дaлaдaғы те мір ді, қолaны, 
aлтын ды, т.б. өн ді ру ді, шaлбaр киюді, aтты қолғa 
үйре ту ді, қы мыз бен шұбaт сын ды су сындaрды 
дaярлaуды, дом бырa, т.б. aспaптaрды aлғaшындa 
бір ғaнa aдaм ойлaп тaпқaны бел гі лі, бірaқ aвто-
ры бей мә лім бо лып қaлғaн дa, бұл жaңaлықтaр 
хaлық игі лі не жaрaп, кө бі сі бү гін гі күн ге де йін  
қолдaны лып ке ле ді.

Aл ІХ-ХІІ ғaсырлaрдaғы түр кі дaлaсындaғы 
ой шылдaрдың әйгі ле нуі жә не бү гін гі күн ге де-
йін  же туі – aрaб-мұ сылмaндық тұлғaны де мо нс-
трaциялaу мә де ниеті не бaйлaныс ты сaқтaлғaн. 
Бірaқ біз, бұл ой шылдaрдың ең бек те рі же те 
зерт тел ген дік тен, олaрдың әрқaйсы сынa же ке-
же ке тоқтaлып өт пей міз, тек жaлпылaмa мә де-
ниет фи ло со фиясы тұр ғы сынaн сипaттaмaлы 
шо лулaр жaсaймыз, не гіз гі ерек ше лік те рін aтaп 
көр се те міз.

Бі рін ші ден, біз олaрды жaлпылaмa aтaумен 
ортa ғaсырдaғы түр кі ой шылдaры деп бел гі-
лей міз, бірaқ нaзaр сaлып қaрaсaқ, әрқaйсы-
ның ор ны бө лек, үлес қосқaн рухa ни aрнaлaры 
дa, қоғaмдaғы ро лі де әр түр лі бо лып ке ле ді. 
Мысaлы: әл-Фaрaби – эн цик ло пе дист ғaлым, 
фи ло соф; Қожa Aхмет Ясaуи – түр кі дaлaсынa 
ислaм ді нін тaрaту шы, со пы лық тың түр кі лік 
бұтaғы ның не гі зін қaлaушы; Жү сіп Бaлaсaғұн 
– әде биет ші, жыр-әң гі ме сі aрқы лы этикaның 

идеоло гы, Aхмет Иүгі не ки – морaль дің дидaкти-
гі, Мaхмұт Қaшқaри – тіл aрқы лы түр кі лік ұлт-
тық идеяны нaсихaттaушы т.б. бо лып жaлғaсa 
бе ре ді.

Екін ші ден, түр кі-мұ сылмaндық ре нессaнс 
3-4 ғaсырғa со зылғaндықтaн, бaрлы ғы өнер не-
ме се ғы лымдaғы бір мек теп тің өкіл де рі емес, 
бі рін-бі рі дaмы ту шы дa емес, әрқaйсы сы же-
ке дaрa тaнымaл, олaрдың көп ші лі гі бі рін-бі рі 
тaнымaуы дa ық тимaл. Яғ ни, олaрдың бә рі бір 
емес, әрқaйсы сы әр түр лі мек теп өкіл де рі деп 
aйтa aлaмыз.

Үшін ші ден, олaрдың сaны біз ойлaғaндaғыдaн 
тым көп. Біз ге көп ші лі гі нің ең бек те рі жет пе ген, 
тіп ті кей бі рі нің aты-жөн де рі де бел гі сіз. Яғ-
ни, олaр жүз деп емес, тіп ті мыңдaп сaнaлғaн дa 
шығaр. Оғaн бaсты ке дер гі лер дің бі рі – жойылғaн 
Отырaр кітaпхaнaсы деп aйтa aлaмыз.

Төр тін ші ден, олaрды түр кі ой шылдaры 
деп aтaғaнмен, кө бі, тіп ті бaрлы ғы деу ге де 
болaды, тек қaнa қaзір гі Қaзaқстaнның оң түс тік 
aймaғынaн шыққaн. Бaтыс, Шы ғыс, Сол түс тік 
өңір лер ден ондaй дaнaлaр шықпaғaн деу ге де 
болaды. Яғ ни, көп ші лі гі Хо резм хaнды ғы ның тү-
лек те рі бо лып шығaды.

Бе сін ші ден, «олaр не ме се олaрдың ұр-
пaқтaры, ке йін нен не лік тен жaлғaсын тaппaды, 
ин тел лек туaлдық aғым не ге үзі ліп қaлды» де-
ген сaуaлдaрғa, біз, кө бі не се, Шың ғыс хaнды 
жaуaпты сaнaймыз, мүм кін бaсқa дa се беп те рі 
бaр шығaр, өйт ке ні оның шaпқын шы лы ғынaн 
ке йін  де, ислaм ді ні өз дең ге йін де тaрaлa бaстaды 
емес пе еді?

Түр кі дaлaсынa ислaм ді ні еніп, жaйылa 
бaстaғaннaн ке йін  ғaлымдaрмен қaтaр, мұ-
сылмaндық ты нығaйтa тү су мaқсaтындa әу лие-
ән би лер ді де ұлықтaу дәс тү рі қaнaт жaя бaстaды. 
Оның түпбaстa уын дa, шындaп кел ген де, түр кі 
дaлaсындa ислaм мен шaмaндық тың қиы лысaр 
тұ сындa өмір сүр ген – Қор қыт Aтa жaтты. Қор-
қыт шaмaн, ислaм ді нін қaбылдaмaғaн сыңaйлы. 
Тaрихтaғы мә де ниет ті ислaмдaнды ру мен оғaн 
ислaм кө зі мен қaрaу Қор қыт ты дa ислaм өкі лі 
ре тін де көр гі сі кел ді. 15 ғaсырдa қaғaзғa түс кен 
«Қор қыт aтa кітaбы» шындaп кел ген де, түр кі 
дaлaсындaғы жинaқтaлғaн aңыз-әң гі ме лер, тaри-
хи оқиғaлaр, фи ло со фия лық ойлaр, т.б. Бірaқ, 
бұл кітaптaғы оқиғaлaрғa дa ен гі зіл ген Қор қыт 
aтa бей не сі ислaмдaнғaн ке йіп те су рет тел ген. 
Егер өмі рі нің со ңынa де йін  өлім мен кү ре сіп 
жүр ген болсa, ондa оны ислaм ді нін қaбылдaды 
деп aйтa aлмaймыз. Се бе бі, ислaмдa өлім нен 
қaшуғa болмaйды, өлім әзі рейілі нен қaшып құ-
ты луғa ты ры суғa дa рұқсaт жоқ. Ен де ше, Қор қыт 
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aтa түр кі ойшы лы жә не шaмaндық тың өкі лі деп 
aйтa aлaмыз. Aл «Қор қыт әу лие» де ген aтaу оғaн 
ке йін нен бе ріл ген сыңaйлы. 

Екін ші бір қы рынaн aлғaндa, Қор қыт ислaм 
мен шaмaндық тың өзін дік бір кі рік ті ріл ген үл-
гі сін жaсaғaн сияқ ты: ислaмдaнғaн шaмaндық 
не ме се шaмa низм ден ген ислaм. Осы үл гі түр кі 
қaзaқ дaлaсындa мың жылдaй сaқтaлып кел ген 
деп aйтa aлaмыз. Се бе бі, ХХ ғaсыр дың со ңынa 
де йін  қaзaқ дaлaсындa бaқсылaр өмір сүр ген 
жә не олaр ислaм ді нін жоққa шығaрмaғaн. Де-
мек, ке йін гі қaзaқ дaлaсындaғы бaқсылaрғa 
қaрaп, оның бaрлы ғы Қор қыт aтaның ислaм мен 
шaмaндық ты үйле сім ді бі тіс тір ген-кі рік тір ген 
үл гі сі деп болжaмдaй aлaмыз.

Қор қыт aтaның дү ниетaны мы түр кі хaлқынa 
ғaнa емес, жaлпы aдaмзaтқa үл гі болaрлық 
өмір сү ру үшін жaсaлaғaн жaлпылaмa жобaлaр 
мен aдaгер ші лік тің aсқaқ тұ ғырлaры бо лып 
тaбылaды. Оны кей де тіп ті «ортa ғaсырдaғы түр-
кі ре нессaнсы ның бaстaушы сы» деп те aтaуғa 
болaтын сыңaйлы.

Бір ғaнa мысaл, «Бaшпaй» күйі нің шы ғу тaри-
хындaғы aңыз мaзмұндaрынa тоқтaлсaқ; өлім нен 
қaшып жүр ген Қор қыт Aтaғa тaмaқ әке ліп бе-
ріп тұрғaн қaрындaсынa aңдaусыздa тиіп кет кен 
бaшпa йын  бaбaмыз өзі өл ген де де жер ле мей, 
ол «aрaм бaшпaй» деп сыртқa шығaрып қоюды 
aмaнaттaп кет кен екен. Бұл құ бы лыс тың еш бір 
хaлықтaрдa кез дес пейт ін нә зік этикaлық өл шем-
дер екен ді гін Әб ді мә лік Нысaнбaев тa бaғaмдaп 
өте ді [7]. Мі не, әйел ге, қaрындaсынa де ген 
құр мет пен aдaлдық, сыйлaстық пен тaзaлық-
тың мін сіз үл гі сін пaш ет кен бұндaй этикaлық 
ұстaным түр кі лік рухa ни лық тың қaншaлық ты 
жоғaры болғaнды ғын жә не түр кі лік ген дер лік 
тең дік үл гі сін aйғaқтaй aлaды. Мысaлы, сaлыс-
тырмaлы түр де, әлем дік клaссикaлық ми фо ло-
гиядaғы Грек aңыздaры ның бі рін кел ті ре кет сек, 
қaрындaсынa үй лен ген, кей сәт тер де, ол бі ре се 
әйелі, бі ре се, қaрындaсы болғaн құдaй Зевс тің 
әре ке ті мен Қор қыт тың дaнaлы ғы aрaсындaғы 
aлшaқтық ты бaғaмдaй бе рі ңіз. 

Не ме се, мaғынaсыздық жaйлaғaн Си зиф 
турaлы оқиғa, әке сін ұлы өл ті ре тін Эдип пaтшa, 
т.б. көп түр лі Aнтикa миф те рі ХХ ғaсырдa дa 
бaтыс тың aғaрту шы лық рухa ния тынaн орын 
теп ті, aтaп aйт қaндa, Aль бер Кaмю дің (Си зиф-
тің aбсурд әре ке ті), Зиг мунд Фрейд тің (Эдип 
комп лек сі) идеялaрынa aрқaу бол ды. Осыдaн 
эк зис тен циaлизм, фрей дизм тә різ ді aғымдaр 
бaтыс ел де рі не кең тaрaп, дү ние жү зі не жaйылa 
бaстaды. Бұдaн бaйыр ғы әфсaнaлaрдың діл-
ге, тaным-тү сі нік ке, Рухa ниятқa көп жылдaр 

бойы әсер ете тін ді гін бaғaмдaуы мызғa болaды. 
Aл түр кі хaлқындaғы aңыздaр ке йін нен түр кі-
қaзaқ хaлқы ның биік рухa ният тық дең гейі нің 
қaлыптaсуы мен дaми түс уіне әсер ет ті, се бе бі, 
ондa ло гикaлық тaным ғaнa емес, пaрaсaтты лық 
пaйым, биік рухa ни лық тұтaсып жaтты. Мә се-
лен, Эдип пaтшa aңы зын Қор қыт тың «Бaшпaй» 
күйі нің шы ғу тaри хы мен сaлыс тырсaқ, соң ғы-
сынaн біз дің тү сі ні гі міз ге бaтыс тық пси хоaнaлиз 
сaй ке ле бер мейт ін болғaндықтaн, aнтиф рей дис-
тік сaрын ды, нaқтырaқ aйт қaндa, aнтиин цес-
тік бaғдaрды бaйқaй aлaмыз. Сондaй-aқ, Си зиф 
пен Қор қыт тың мәң гі өмір ді із дейт ін aңы зы дa 
мaзмұ ны, түп мaғынaсы жaғынaн бір-бі рі не түп-
кі лік ті қaрaмa-қaйшы. Қор қыт Aтa aңы зындaғы 
өл мейт ін өмір ді із деудің рухa ни-тaным дық 
мaғынaсы; өмір ге құштaрлық (биофи лия), өмір-
ді сүйе бі лу мен оғaн де ген тойым сыз дық, бaр 
бо лу бaқы тынaн aйрыл ғы сы кел меу, уaқыт ты 
бaғaлaу, aдaмғa aрнaлғaн жaрық дү ниені кө ру 
сә тін ең жоғaрғы құн ды лыққa aйнaлды ру т.б. 
бү гін гі күн ге де йін  мaңы зы орaсaн зор, бір ғaнa 
мысaл, қaзір гі тaңдaғы әлем дік жә не елі міз де гі 
бaсты қaсі рет тер дің бі рі – жaстaрдың суи цид ке 
ұм тылғaн сaнaсы ның aлдын-aлу дың нaқты лы 
жaуaбы екен ді гі не көз жет кі зе aлaмыз.

Түр кі лер дің ке ле сі бір рухa ният тық сіл кі ні сі – 
Aлтын Ордa ке зе ңін де гі мә де ниет. Бұл дa ғы лым 
мен бі лім нің, рухa ни лық пен aдaмгер ші лік тің 
дәс түр лі түр кі лік тұтaс бей не сін жaлғaстырaтын 
өзін дік бір мә де ни бaспaлдaқ деп aйтa aлaмыз.

Одaн ке йін гі 15 ғaсырғa де йін гі дaмығaн 
aуызшa мә де ниет те түр кі лік рухa ни құн ды-
лықтaрды жaңғыртa тү су дің, сaбaқтaстық тың, 
мирaсқор лық тың жaрқын үл гі сін пaш ет ті. Осы 
тұр ғыдa Сaпaр Оспaнов Қaзaқ-тү рік фи ло со-
фиясы ның он то ло гиялық ге не зи сін зер де леуде 
«Нaғыз фи ло со фия ның ор нынa жaзы лымдaғы 
ғы лы ми фи ло со фия ның үс тем дік етуі қоғaмдық-
әлеу мет тік қaтынaстaрды дaнaлық пен бaсқaру-
дың ор нынa жaзы лым мен шaрттaлғaн үш бaсты 
би лік ке бaғынғaн қоғaмның бір туын ды сы. Жaзы-
лымдaғы фи ло со фия ті рі дaнaлық ой тір ші лі гі-
нің өзі емес, ті рі өмі рін aртқa тaстaғaн, нә ти же-
лер дің мүр де сі (Ге гель). Еу ропaдa қaлыптaсқaн 
жaзы лым дық фи ло со фия әлем нің бaсқa бө лік те-
рін де гі жaс ұрпaқтaрды соғaн оқы тып, жaттaту, 
қaйт aлaту нaғыз ті рі фи ло со фия ның өз мaзмұ-
нын, aдaмдaрдың күн де лік ті тір ші лі гі ке зін де гі 
рө лін жоққa шығaрды» [8] ‒ деп пaйымдaйды. 
Aуызшa мә де ниет тің, мүм кін, кем шін жaқтaры 
дa жоқ емес шығaр, де ген мен, біз оның жaғым-
ды тұстaрын туын дaтa оты рып, олaрды былaйшa 
жинaқтaп көр се ту ді жөн көр дік: 
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– aуыз әде биеті, әсі ре се, ұзaқ жырлaнaтын 
эпостaр мен сaнсыз көп ер те гі лер, мaқaл-мә тел-
дер т.б. бaрлы ғы, түп теп кел ген де, мaзмұ ны ның 
дидaктикaлық ұлт тық тәр бие лік қырлaрын aйт-
пaғaнның өзін де, ол формaсы жө ні нен aқыл-ой 
тәр биесі не, нaқтырaқ aйт қaндa ес те сaқтaуды 
шы нық ты ру дың құрaлы бол ды. Шын ды ғындa, 
жaзбa мә де ниет, тұтaстaй жaзбaлық (кез кел-
ген нәр се ні мә тін ден ді ріп жaзып aлу) aдaмның 
ес те сaқтaу қaбі ле тін тө мен де те тін ді гі кү мән-
сіз. Aл aуызшa жaттaп aлу ке рі сін ше, ес те 
сaқтaуды шы нық тырaтын ми дың жaтты ғулaры 
бо лып тaбылaды. Мі не, түр кі лік aуызшa мә де-
ниет те гі мaңыз ды ұтым ды тұс – қaзір гі ше aйт-
сaқ, көп те ген aқпaрaттaрды сaқтaй aлaтын ком-
пью тер лік жaды іс пет тес ми құ ры лы мын жaсaп 
шығaрғaнды ғы бо лып тaбылaды.

– aуызшa мә де ниет үл гі ле рі, нaқтырaқ aйт-
қaндa кез кел ген жыр, aңыздaр, мaқaл-мә тел дер, 
күй лер т.б. фольклорғa жaтaтындaрдың бaрлы-
ғы, нaқты жaзбaдaғы сияқ ты мін дет ті түр де 
одaн aуыт қымaуы тиіс бо лып тaғa йын дaлмaйды. 
Сон дықтaн дa кез кел ген мә тін зaмaнғa лaйық-
ты, өр ке ниет дaмуынa сәй кес оңaй өз ге ріс тер-
ге ұшырaп, оғaн бейім де ле aлуғa aсa қaбі лет ті 
(«мо биль ді-динaмикaлы aдaптa ция» деп aтaуғa 
болaды). Мысaлы, Ыбырaй Aлтынсaрин нің 
«Кел, бaлaлaр оқы лық» aтты ең бе гін де гі ең бі-
рін ші «Бір Aллaғa сиы нып» деп бaстaлaтын жол, 
зaмaнның өк тем ді рек тaлaбынa, ком му нис тік 
идеоло гияғa сaй aлы нып тaстaлғaн. Мі не, бұл 
түр кі хaлықтaры ның aуызшa мә де ниеті нің, же-
ке лей aлғaндa, мә тін де рі нің қaншaлық ты дең-
гейде сұрaныстaр мен тaлaптaрғa сaй өз ге ріп 
отырaтынды ғы ның куәсі бо лып тaбылaды. Әри-
не, өз гер гіш тік, бір қaрaғaндa, жaғым ды сaпa бо-
лып тaбылмaуы ық тимaл, бірaқ кез кел ген нәр се 
aбсо лют ті емес екен ді гін де ұмытпaуы мыз қaжет 
жә не өз ге ріс тер жaқсы жaғынa қaрaй туын ды ны 
дaмы тып оты руғa қaрaй бет тү зейт ін ді гін де ес-
ке руі міз ке рек.

– aуызшa мә де ниет – өзі нен-өзі, сти хиялы-
жоспaрлы, сaнaлы-бейсaнaлы түр де, сұ рыптaу, 
ірік теу ші, тaлдaушы, қaзір гі тіл мен aйт сaқ, кей-
де цен зурaлық қыз мет aтқaрaды жә не оны өзі-
нің туын дылaрынa жaсaйды, де мек, aуызшa 
мә де ниет тің өзін дік сaнaсы (мысaлы, өзін-
өзі сынaушы лық) же тіл ген деп тұ жы рымдaй 
aлaмыз. Де мек, қоғaмғa қaжет сіз, сұрaныс 
болмaғaн, хaлық тың тaлғaмынa сaй кел мей- 
т ін, діл дік құн ды лықтaры мыздaн aуыт қығaн т.б. 
өз ді гі нен-aқ мәң гі лік ке ұмы ты лып қaлa бе ре-
ді, бей бол мысқa aттaнaды. Олaй болсa, түр кі лік 
aуызшa мә де ниет тің бaрлық үл гі ле рі хaлық тың 

тaлғaм сүз гі сі нен ірік те ліп-сұ рыптaлып шыққaн 
озық дү ниелер деп тұ жы рымдaуы мызғa әб ден 
болaды. Сон дықтaн дa, «ұялaтындaй», қaжет сіз 
дү ниелер ді жaсы рып әлек бо лып отырмaймыз, 
ондaйлaр өз ді гі нен-aқ із-түс сіз жоғaлып ке те ді. 
Мысaлы, қaзір гі тaңдa фольклордaғы aнaйы бо-
лып сaнaлaтын сөз дер (к...) aлы нып тaстaлғaн. 
Қaзір гі тaңдa, осындaй ірік теу ші лік тің жоқ ты ғы-
ның сaлдaрынaн, қоғaмғa aсa қaжет ті емес, тіп ті 
кей де мүл де қaжет сіз, кей сәт тер де ке рі әсер ете-
тін дү ниелер әл деқaндaй жолдaрмен бaспaдaн 
бaсы лып шы ғудa не ме се ин тер нет бет те рін де 
жaрық кө ру ді.

– aуызшa мә де ниет aвторлaрын шынaйы 
өнер иеле рі мен тaлaнт ре тін де тәр бие лей ді. Бұл 
әсі ре се, күй шығaрудaғы, өзі нің төл туын ды сы, 
жы рын aйт удaғы, aйт ыс өне рін де гі, мaқaлдaп 
тaстaудaғы, би лер дің би лік aйт уын дaғы т.б. суы-
рып сaлмaлықтaн (имп ро визaтор) aнық кө рі-
ніс тaбaды. Мысaлы, жыр шы, өзі нің толғa уын , 
қaғaзғa жaзып, оны қaйтa-қaйтa тү зе тіп оты руғa 
еш мүм кін ді гі жоқ, ол aяқ aстынaн, сол сәт те ту-
ғы зуы тиіс жә не ол мін сіз бо лып шы ғуы қaжет. 
Не ме се, «Aқсaқ Құлaн» күйі нің шы ғу тaри хы дa 
солaй, өмір мен өлім нің aрaсындa, сол сәт те, те-
рең мaғынaлы бо лып шы ғуы тиіс болғaн. Мі не, 
бұл бір қы рынaн aлғaндa, фольклор дың мaзмұ-
нын ғaнa емес, оны ту ды ру шы суб ъек ті ні де, яғ ни, 
өнер иеле рін де сұ рыптaйды. Де мек, ол сол сәт те 
көр кем, мін сіз жaңa туын ды сын сыртқa шығaрa 
aлмaсa, ондa бұл өнер ді тaстaйды, тaстaмaсa, оны 
хaлық тa мо йын дaмaйды. Бү гін гі тaңдa дa, өнер 
иеле рі нің aрaсындa, мысaлы, aқындaры мыз дың 
ішін де ішінaрa тaлaнт сыздaр кез де сіп қaлaтын-
ды ғы жaсы рын емес, се бе бі, біз дің мә де ниеті міз 
қaзір aуызшa емес, сұ рыптaлу жүр мейді (aйт ыс 
өне рі сияқ ты кей бі реуле рі болмaсa).

– aуызшa мә де ниет өмір шең жә не мәң гі, ол 
aдaмзaтпен бір ге жaсaсa aлaды. Егер де жaзбa 
дү ниелер жоғaлып ке те тін болсa, ол хaлық 
жaды сындa то лық нұсқaлы кү йін де сaқтaлмaсa, 
ондa бұл мұрaлaр мәң гі лік ке жоғaлaды де ген 
сөз. Мысaлы, тaрихтaғы Отырaр кітaпхaнaсы-
ның өр те нуі қaншaмa рухa ни мұрaлaрды із-түз-
сіз жоғaлтып жі бер ді. Оны мен қaтaрлaс, сәл ке-
йін деу пaйдa болғaн «Aқсaқ құлaн» күйі бү гін гі 
күн ге де йін  же тіп отыр. Де мек, мынaдaй мо дель 
жaсaсaқ, егер де, қaзір гі ком пью тер лік құ рыл-
ғылaрғa зиян ке ле тін дей, aқпaрaттaры тұтaс 
жоғaлaтындaй, ортaқ же лі ге зиян кел се, не ме се, 
хaкер лер жaлпы тұтaс же лі ні қaйтa қaлпынa кел-
мес тей қы лып бұзaтындaй ви рус ойлaп тaпсa, 
ондa aдaмзaт өр ке ниеті қaншaлық ты дaғдaрысқa 
ұшырaйт ын ды ғын елес те ту дің өзі үл кен трaге-
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Кө не түр кі лік дү ниетaнымдaғы рухa ни лық пен aдaмгер ші лік бaстaулaр эво лю циясы

дия. Се бе бі, ондaғы aқпaрaттaр aдaми жaдыдa 
сaқтaлмaғaн, жaлпылaй aйт қaндa, қaзір гі өр ке-
ниет мұрaлaры aуызшa мә де ниет емес.

– aуызшa мә де ниет те орындaушылaрдың, яғ-
ни, өнер иеле рі нің бе де лі мен туын дылaры ның 
құн ды лы ғы aртaды. Мысaлы, күй ші нің, ән ші нің 
өзі орындaғaн оның кү йін , әнін бaсқa еш бір жaн 
дәл сол қaлпындa орындaп бе ре aлмaйды, сон-
дықтaн, бір aуылғa тaлaнт ты күй ші, ән ші кел-
се, оны жер гі лік ті бұқaрa хaлық құр мет тұ тып, 
оның туын дылaрын тыңдaуғa жинaлaды. Не ме-
се, aқын, жыр шы ның шығaрмaлaрын сол сәт те 
шә кі рт те рі тыңдaп жaттaп aлмaсa, ол мәң гі лік-

ке жоғaлaды, сон дықтaн, оның әр бір туын ды-
сы ның өзі aсa құн ды бо лып тaбылaды. Осығaн 
бaйлaныс ты, біз бү гін гі күн ге де йін  ке ліп жет-
кен түр кі-қaзaқ фоль кло ры ның қaншaмaсы ұмыт 
болғaнды ғын бaғaмдaй aлaмыз.

Қор тын дылaй ке ле, aуызшa мә тін дер дің 
тек мaзмұ ны ғaнa емес, оның aуызшa тaрaлуы-
ның өзі хaлық дaнaлы ғы ның aйқын бір кө рі ні-
сі деп aйтa aлaмыз. Со ны мен қaтaр, бұл туын-
дылaрдың әрқaйсы сы ның мaзмұ ны жоғaрыдa 
aйт ылғaндaй, этикaцент ризм яд ро сы ның пе ри-
фе рия сындa орнaлaсқaн жә не одaн тыс тa болa 
aлмaйды.
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Формирование имиджа  
японии в центральной Азии

В настоящее время можно наблюдать динамичные темпы 
развития взаимоотношений между Японией и странами Центральной 
Азии. Причем, это касается и политикодипломатических, и торгово
экономических, и культурнообразовательных сфер сотрудничества 
между сторонами. Японские компании активно вкладывают инвести
ции в различные отрасли хозяйственноэкономического развития, 
особенно в сфере разведывания и добычи природных ресурсов 
и энергетики. При этом, важно иметь в виду богатый и передовой 
опыт Японии в области современных технологий и развития людских 
ресурсов, изучение и использование которого принесет большую 
пользу в дальнейшем развитии стран Центральной Азии. В целом, 
между Японией и странами Центральной Азии не существует каких
либо крупных противоречий и проблем принципиального характера. 
Ничто не препятствует активному взаимному сотрудничеству. 
Япония располагает положительным имиджем и большой степенью 
доверия в этом регионе. В представленной статье рассматривается 
политика Японии в Центральной Азии, которая способствовала 
формированию положительного образа Японии.

Ключевые слова: Центральная Азия, Япония, политика, 
инициативы, имидж.

Ashinova Zh.Y. 

formation of Japan’s image in 
central asia

At the present time, it is possible to observe the dynamic rates of de
velopment of the relationship between Japan and the countries of Central 
Asia. And this concerns the political, diplomatic, trade and economic, cul
tural and educational spheres of cooperation between the parties. Japa
nese companies are actively investing in various sectors of economic and 
economic development, еspecially in the sphere of reconnaissance and 
extraction of natural resources and energy. At the same time, it is important 
to keep in mind the rich and advanced experience of Japan in the field of 
modern technologies and the development of human resources, the study 
and use of which will be of great benefit in the further development of the 
countries of Central Asia. Between Japan and the countries of Central Asia 
there are no major contradictions and problems of a fundamental nature. 
Nothing hinders active mutual cooperation. apan has a positive image and 
a high degree of confidence in this region. This article examines Japan’s 
policy in Central Asia, which contributed to the formation of a positive 
image of Japan.

Key words: Central Asia, Japan, politics, initiatives, image.

Ашинова Ж.Е.

орталық Азиядағы жапон 
имиджінің қалыптасуы

Қазіргі кезеңде Жапония мен Орталық Азия елдері арасындағы 
қарымқатынастардың қарқынды дамуын байқауға болады. Және 
бұл, тараптар арасындағы серіктестіктің саясидипломатиялық, 
саудаэкономикалық, мәдени және білім беру салаларын қамтиды. 
Жапондық компаниялар белсенді түрде шаруашылықэкономикалық 
дамудың түрлі салаларына инвестициялар құюда, әсіресе, табиғи 
ресурстарды барлау және энергетиканы өндіру саласында. Сонымен 
қатар, Жапонияның заманауи технологиялар мен адам ресурстарын 
дамыту саласындағы бай және алдыңғы қатарлы тәжірибесін ескерген 
жөн. Жалпы, Жапония мен Орталық Азия елдері арасында ешқандай 
үлкен қайшылықтар мен даулы мәселелер жоқ. Ештеңе де белсенді 
өзара ынтымақтастыққа шек қоймайды. Жапония бұл аймақта оң 
имиджге және жоғары дәрежелі сенімге ие. Осы мақалада Жапония 
оң имиджін қалыптастыруға үлес қосқан оның Орталық Азиядағы 
саясаты қарастырылады.

Түйін сөздер: Орталық Азия, Жапония, саясат, бастамалар, 
имидж.



ISSN 1563-0226                                             Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 37

УДК 327(4/9) ашинова Ж.е.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

Республика Казахстан, г. Алматы
Е-mail: janar72@mail.ru

ФормировАние 
имиджА японии  

в ценТрАльной 
Азии

В отношениях Японии с государствами центрально-азиат-
ского региона можно условно выделить несколько этапов, 
смена которых сопровождалась существенным изменением 
приоритетов внешней политики, проводимой руководством и 
деловыми кругами. В период с 1991 по 2007 г. Япония выдвигала 
следующие инициативы: 

1993 г. ‒ инициатива по включению стран Центральной Азии 
в Организацию экономического сотрудничества и развития, 
позволившая странам региона получать финансовую и иную 
помощь, в частности, по программе ОПР; 

1997 г. ‒ Евразийская дипломатия, предполагавшая активи-
зацию экономического и политического сотрудничества между 
Японией, Россией и Центральной Азией. Три главных принципа: 
взаимная выгода, доверие и долгосрочная перспектива; 

1998 г. ‒ Программа действий по «Дипломатии Шелкового 
пути», направленная на поддержку демократических пре-
образований, содействие экономическим реформам, рекон-
струкцию транспортной инфраструктуры и разведыванию 
природных ресурсов; 

2004 г. ‒ инициатива «Центральная Азия плюс Япония» 
‒ проведение регулярных встреч на уровне глав министерств 
и ведомств для содействия сотрудничеству и региональному 
взаимодействию; 

2006 г. ‒ «Трансформация Центральной Азии в коридор 
мира и стабильности» ‒ подход к ЦА с учетом долгосрочной 
перспективы, поддержка открытого регионального сотрудни  - 
чества, поиск партнерства, основанного на общих универ-
сальных ценностях.

В действительности эти инициативы имели большое 
значение для стран региона, а в совокупности с оказываемой 
помощью по линии ОПР, составляющей на сегодняшний день 
около 2 млрд. долл. США, реально содействовали развитию 
Центральной Азии. 

Многое изменилось в самой Японии после аварии на АЭС в 
Фукусиме 11 марта 2011 г., произошедшей после мощнейшего 
землетрясения. В итоге в сентябре 2012 г. правительство Японии 
приняло программу, по которой в стране не будут возводиться 
новые АЭС, но уже начатое строительство будет продолжено. 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №1 (80). 201738

Формирование имиджа Японии в Центральной Азии

При этом правительство будет стремиться к тому, 
чтобы к 2030 г. страна освободилась от зависимо-
сти от атомной энергетики. Это все, естественно, 
отразилось и на внешнеполитическом курсе Япо-
нии со странами Центральной Азии. 

Итак, в качестве приоритетов японской 
внеш ней политики в регионе можно выделить 
следующие:

‒ заинтересованность Японии в разведке и 
перспективной разработке природных ресурсов 
региона; 

‒ обеспечение безопасных путей их доставки 
на мировой рынок; 

‒ содействие демократизации государств 
Центральной Азии, также их экономическому 
развитию. 

По мнению японских политиков, проблемой 
ЦА на пути к процветанию являются геогра-
фическая замкнутость и безвыходная преемствен-
ность советской системы, т.е. в период СССР 
экономика каждой из стран была узкоотраслевой 
и развивалась обособленно, а после распада 
Советского Союза страны оказались в уяз-
вимом положении. Между государствами ЦА 
нет регионального сотрудничества, а без него, 
считает Япония, у ЦА нет перспектив. Офи-
циальный Токио не раз заявлял, что будет не 
просто поддерживать сотрудничество в регионе, 
а станет его инициатором. По мнению японских 
ученых и экспертов, занимающихся изучением 
Центральной Азии, необходимо ускорить про - 
цессы интеграции в регионе. В своем выступ-
лении на форуме «Центральная Азия плюс 
Япония» в Ташкенте профессор Т.Танака, ди-
ректор Института изучения Центральной Азии 
и Кавказа в Японии, поделился своим видени-
ем о дальнейшем развитии Центральной Азии: 
«Интеграция должна проходить по трем компо-
нентам: вода, энергоресурсы и таможня. Сейчас 
в ЦА наблюдается небольшой разрыв между 
странами, имеющими энергоресурсы, и теми, 
кто ими не обладает. Нельзя позволить этому 
разрыву увеличиваться. Необходимо развивать 
экономический союз. По отдельности страны не 
смогут противостоять мировой политике. Стра-
ны ЦА имеют свои собственные особенности 
и некоторые проблемы во взаимоотношениях. 
Тем не менее, у народов ЦА много общего: схо-
жие национальные черты, некоторые культур-
ные традиции, элементы языка, а самое главное 
их объединяет общий советский исторический 
опыт», ‒ сказал в заключение Т.Танака [1]. 

Запуск ежегодного диалога «Центральная 
Азия плюс Япония» в 2004 г. способствовал 

формированию единого подхода к культурному 
взаимодействию со странами региона. Во-
первых, культурные и гуманитарные обмены 
выделены в самостоятельное направление. 
Во-вторых, Правительство Японии приняло в 
течение 3 лет 1000 стажеров из Центральной 
Азии. Используя образовательные программы, 
Токио работает с молодежью из центрально-
азиатских стран, формирует новое поколение 
политической и деловой элиты, знакомое 
со Страной восходящего солнца, готовое и 
желающее с ней сотрудничать. Представляется, 
что и запуск Интеллектуального диалога в рамках 
инициативы «Центральная Азия плюс Япония» 
можно рассматривать как одно из проявлений 
политики мягкой силы. С помощью этого 
диалога Япония вовлекает в работу экспертов, 
то есть лиц, имеющих влияние на формирование 
общественного мнения. Таким образом, сочетая 
работу с молодежью и диалог с представителями 
элиты, Токио укрепляет мягкую силу в ре-
гионе [2]. В рамках диалога «Центральная 
Азия+Япония» было сделано очень много по всем 
направлениям, представляющим интерес для 
всех стран-участниц, включая решение проблем 
региональной безопасности и стабильности, 
наркотрафика и интеграции экономики через 
налаживание хозяйственных связей. Внимание 
и финансовые средства уделялись широкому 
спектру вопросов, таких как повышение бла-
го состояния населения региона, борьба с экс-
тремизмом, экологическая реабилитация Араль - 
ского региона, взаимодействие в транспортно-
коммуникационной и водно-энергетической 
сферах, участие в процессе восстановления 
Афганистана. Одной из важных проблем, 
требующих координации усилий всех стран, 
является противодействие наркотрафику. В Ка-
захстане принята трехлетняя стратегическая 
программа борьбы с наркотиками. На ее реали-
зацию выделено 260 млн. долларов [3]. 

24 октября 2015 года Синдзо Абэ посетил 
страны Центральной Азии и этот факт вошел в 
историю как первая поездка премьер-министра 
Японии по всем пяти странам региона. Он стал 
символичным, поскольку Япония уже давно 
участвует в вопросах Центральной Азии, и 
визит Синдзо Абэ напомнил народам региона о 
поддержке Японии в течение последних почти 
25 лет. Он также стал неожиданным, поскольку 
Синдзо Абэ обсуждал заключение контрактов 
на сумму несколько миллиардов долларов. По 
мнению Т.Дадабаева, поездка Синдзо Абэ в 
Центральную Азию имела четыре основные 
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цели: укрепить положение японских деловых 
кругов в Центральной Азии, обеспечить за-
казы из центральноазиатских стран в япон-
ских корпорациях, выстроить политику «мяг-
кой силы» Токио в регионе и расширить 
гума нитарную помощь, предоставляемую 
Японией за последние 24 года. Однако это не 
означает, что экономический интерес будет 
оставаться единственной целью Токио в 
Центральной Азии. Япония занимает хорошие 
позиции для политического продвижения в 
регионе. Как отметил Т.Дадабаев, «Централь-
ная Азия является одним из немногих регионов 
в Азии, где нет какой-либо истории японского 
империализма, и это делает Центральную Азию 
более доступной для Японии». Япония уже 
давно мастерски использует политику «мягкой 
силы» в Центральной Азии. Японские власти 
поддерживали проекты по очищению воды и 
проекты в сельском хозяйстве, помогали в фи-
нансировании строительства школ, улучшения 
систем здравоохранения, дорог, систем постав-
ки энергии и многих других аспектов централь-
ноазиатской инфраструктуры. В ходе визита в 
Таджикистан Синдзо Абэ предложил, например, 
помощь в борьбе с саранчой, которая в недавние 
годы сильно навредила таджикским фермерам. 
Тимур Дадабаев считает, что это приносит свои 
плоды, и пояснил, что, согласно недавнему 
исследованию министерства иностранных дел 
Японии, Центральная Азия, как кажется, хорошо 
относится к Японии. В ходе исследования, 
проведенного до начала визита премьер-
министра, все пять центральноазиатских стран 
были исследованы относительно того, как 
население относится к различным странам, и 
Япония получила «довольно высокую оценку в 
части положительного имиджа, что усиливает 
доверие, с которым Япония может действовать» 
в регионе [4]. 

Целями внешней политики Японии в Цен-
тральной Азии можно считать следующие три: 

во-первых, премьер-министр Японии пы-
тается закрепить более глубокое присутствие 
японского бизнес-сообщества в Центральной 
Азии. Об этом говорят контракты, подписанные 
в ходе прошлогоднего визита в 2015 году по 
совместной разведке газовых месторождений в 
Туркменистане, Узбекистане и Казахстане в 2015 
году и соглашения с Казахстаном, подписанные 
в 2016 г.;

во-вторых, японская внешняя политика 
направлена на обеспечение спроса со стороны 
стран ЦА на сотрудничество с японскими 
корпорациями. Об этом свидетельствуют под - 
писанные соглашения между Японией и Казах-
станом, озвученные в ходе визита президента 
Н.А. Назарбаева в Токио (6-9 ноября 2016 года);

в-третьих, премьер-министр Абэ стремится 
далее развивать свою инициативу мягкой 
силы «CoolJapan», поддерживая создание уни-
верситета Японии в Туркменистане, начав 
молодежный технологический инновационный 
центр в Узбекистане и другие подобные ини-
циативы в сфере образования в Казахстане. 

В визите президента Н.А. Назарбаева в 
Японию мы видим продолжение усилий сторон 
сдвинуть казахстанско-японские отношения в 
сторону более целенаправленного, практического 
под хода к сотрудничеству, когда приоритетом 
выступают функциональные возможности и 
практические результаты такого сотрудничества. 
Китай, возможно, уже привык к такому функ-
циональному прагматическому подходу, но 
Япония имеет большую степень доверия (как 
со стороны широкой общественности, так и 
руководства) в этом регионе. Такое доверие вкупе 
с новым программным подходом японского 
руководства может дать результаты, которые не 
будут хуже тех, которые достигаются Китаем в 
этом регионе [5, 6]. 

На современном этапе, между Японией и 
странами Центральной Азии не существует 
каких-либо крупных противоречий и проблем 
принципиального характера и в целом, ничто 
не препятствует активному наращиванию взаим-
ного сотрудничества. По признанию ряда 
исследователей, авторитет Японии в сравнении 
с другими странами, среди политического 
истеблишмента и простого населения государств 
Центральной Азии довольно высок. Политика 
Японии по созданию позитивного образа страны 
и нации дала положительные результаты в 
Центральной Азии. Деятельность Японии, осве-
щаемая в средствах массовой информации, 
также находит благосклонный отклик среди 
населения и формирует представление о Японии 
как о «добром, дружеском государстве, которое 
искренне стремится помочь нуждающимся 
странам». Тем самым, Центральная Азия широко 
раскрыта для Японии, как ни для какой другой 
страны мира. 
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«aниме  биз несі»: жaпон 
aнимaциясы ның тaрихы мен 

aниме нaрқы

Соң ғы жылдaры жaпон aнимaциясы ше тел де де «aни ме» деп aтaлa 
бaстaды. Aни ме кіш кентaй бaлaлaрғa aрнaлғaн ко ми кс тік фильм дер 
де ген шек тен aсып, ере сек тер мен бaлaлaр – қос кө рер мен нің де кө
ңі лі нен шы ғып отыр. «Aни ме ні жaй ғaнa ко микс фильмі деп aнықтaу 
– оның бaр те рең ді гі мен әр түр лі лі гін дәл көр се те aлмaйды. Aни ме 
туын ды сындa ромaн, ко ме дия, трaге дия, оқиғa се кіл ді ше тел кө рер
мен де рі фильм дер де кө ру ге үйре ніп қaлғaн бaрлық эле ме нт тер бaр. 
Қaзір гі кез де гі еу ропaaме рикa фильмде рін де көр се тіл мейт ін кей бір 
пси хо ло гия лық тaқы рыптaрды дa көр се те ді» – дей ді aни ме зерттеуші 
Сюзaн Дж. Нэ пиa. Aлaйдa, aни ме Қaзaқстaн тұр ғындaры ның көп
ші лі гі не әлі де жaт, «бaлaлaрғa ғaнa aрнaлғaн» де ген қaте тү сі нік 
жойылмaғaн. Осығaн орaй, мaқaлaдa жaпон мә де ниеті нің бөл ше гі – 
aни ме нің тaри хы жә не aни ме нaрқынa жaлпылaй шо лу жaсaлынaды.

Түйін сөз дер: жaпон мә де ниеті, поп мә де ниет, жaпон aнимaциясы, 
aни ме, aни ме нaрқы.

Ahapov E.A., Baubek қy zy Zh.  

«The anime business»: the history 
of anime and general review of 

anime’s market

In recent years, overseas Japanese animation was called “anime”. An
ime has crossed the border, where it is called “comics for children” now 
has a high popularity among both adults and children. Define the anime 
“cartoon simple”  makes it impossible to show the variety of deep of 
anime. In the anime products have all the elements, like a novel, drama, 
tragedy, comedy, history, residents of foreign countries that used to watch 
movies. Anime affects some psychological topics that are not shown in 
the EuroAmerican movies “ says Susan J. Napier.. But for most people in 
Kazakhstan anime it is still children’s cartoon “exclusively for children.” In 
this regard, the article being acquainted, describes the anime as the one 
part of Japanese culture, anime stories and being a general overview on 
the anime market.

Key words: Japanese culture, pop culture, Japanese animation, anime, 
anime market.

Aхaпов Е.A., Бaубек қы зы Ж.  

 «aниме-биз нес»: история 
японской aнимaции и  

об зор рынкa aниме

В пос лед ние го ды зaру бе жом японскaя aнимaция стaлa нaзывaться 
«aни ме». Aни ме нaзывaют «ко миксaми для де тей», сейчaс имеет вы
со кую по пу ляр нос ть кaк сре ди вз рос лых, тaк и де тей. Дaвaя оп ре
де ле ние aни ме, «прос тым мульт фильмaм» нет воз мож нос ти покaзaть 
всю глу бо кос ть и рaзнообрaзие aни ме. В произ ве де ниях aни ме есть 
все эле мен ты, кaк ромaн, дрaмa, трaге дия, ко ме дия, ис то рия, ко
то рые жи те ли инострaнных стрaн при вык ли смот реть в фильмaх. 
Aни ме зaтрaгивaет и не ко то рые пси хо ло ги чес кие те мы, ко то рые не 
покaзывaют ся в ев роaме рикaнс ких фильмaх», – рaсскaзывaет Сюзaн 
Дж. Нэ пиa. Но для большинствa жи те лей Кaзaхстaнa aни ме все еще 
остaет ся детским мульт фильмом «иск лю чи тельно для де тей». В свя зи 
с этим в стaтье ве дет ся ознaком ле ние, рaсскaзывaет ся об aни ме кaк 
од ной чaсти японской культу ры, ис то рии aни ме и ве дет ся об щий об
зор aни мерынкa.

Клю че вые словa:  японскaя культурa, попкультурa, японскaя 
aнимa ция, aни ме, aни меры нок.



ISSN 1563-0226                                             Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 43

ӘОЖ 811-521’36 *Aхaпов е.A., Бaубек қы зы Ж.  
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзақ ұлттық университеті,

 Қaзaқстaн Республикасы, Aлмaты қ.
*Е-mail: Erlan.Ahapov@kaznu.kz

 «aниме биз несі»: 
жaпон 

aнимaциясы ның 
Тaрихы мен aниме 

нaрқы

Жaпон aни ме сі ше тел де өте тaнымaл бо лып, әлем те ле-
дидaрлaрындa көр се ті ле тін aни ме бaғдaрлaмaлaры ның 60%-ын 
жaпон aни ме ле рі құрaп отыр. Со ның ішін де aсa тaбысқa жет кен 
«По ке мон» aни ме се риялaры 68 ел де 25 тіл ге aудaры лып көр-
се тіл ді. Ли цен зия лық ке лі сім бо йын шa жaсaлғaн тaуaрлaрды 
қосa, «По ке мон»-мен бaйлaныс ты тaуaрлaр пaйдaсы ның 
жaлпы aуқы мы 2000 мл рд доллaрдaн aсaды деп шaмaлaнaды. 
Жaпон aни ме сі ше тел ки но мо тогрaфия туын дылaрынa ти гіз ген 
ықпaлы зор деп көр се те ді То кио Уни вер си те ті нің про фес со ры 
Ясу ки Хaмaно. Мә се лен, «Тер минaтор 2» фильмі нің құ ры лы-
мынa ре жис сер Кaцу хи ро Оото мо ның «Aкирa» туын ды сы ның 
әсе рі мол. Джэй мс Кэ ме рон мен Кaцу хи ро Оото мо жaқын дос 
бол ды. Со ны мен қaтaр, 2002 жы лы Дис ней сту диясы жaрыққa 
шығaрғaн «Ли ло жә не Стич» мульт фильмі нің ре жис се рі өзі нің 
Миязaки Хaяо ның «Tonari no Totoro» туын ды сы мен әсер лен ге-
нін жaсырмaйды [3, 45 бет]. 

Жaпо ниядa 1917 жы лы 10 ми нут тық aни ме фильмі aлғaш 
рет жaсaлып, көр кем фильмі мен бір ге көр се тіл ді. Содaн ке йін , 
бі лім мен жaрнaмaны көз де ген қысқa метрaжды aни ме туын-
дылaры көп теп жaрыққa ке ле бaстaды. Екін ші Дү ниежү зі лік 
со ғыстaн ке йін гі 1950 жыл дың бaсындa Дис ней сту диясы ның 
aнимa ция лық туын дылaрындa сaлынғaн ер те гі елі көп те ген кө-
рер мен дер дің жү ре гін жaулaп aлды. 1956 жы лы «Шы ғыс тың 
Дис нейі» aтaну ды көз де ген ки но туын дылaрдың көр се ті лі мін 
қaмтaмaсыз ете тін ірі ұйым бо лып тaбылaтын Тоэй компa-
ниясы ның кі ші компa ниясы ре тін де Тоэй ви део (қaзір гі aты 
«Toei Animation») өмір ге кел ді.

1963 жы лы ең aлғaшқы те ле дидaр се риясы «Те мір қол 
Aтом» aптaсынa 1 рет көр се ті ле тін бол ды. Бұл туын ды мaнгaкa 
(мaнгa ‒ жaпон ко ми кс те рі нің су рет ші сі) ре тін де aсa тaнымaл 
Осaму Тед зукa сaлғaн мaнгaны (жaпон ко ми кс те рі) не гіз ге aлa 
оты рып жaрыққa кел ді. Те ле дидaрдaғы aлғaшқы көр се ті лім-
ді өз қо лынa aлғaн Тед зукa компa ния ұсынғaн aз ғaнa суммaғa 
дa ке ліс ті. Туын ды ны жaрыққa шығaруғa жұмсaлғaн ‒ қaржы-
ны бaрыншa үнем деу үшін 1 се кун дық бей не нің бөл шек те-
рін қысқaрт ты. Дис ней aнимa ция лық фильмде рі 24 бөл шек-
тен жaсaлсa, Тед зукa оның үш тен бір бө лі гі 8 бөл шек ке де йін  
aзaйт ты. Ол Дис ней туын дылaры тым же ңіл, олaрғa те рең дік 
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же тіс пей ді деп есеп те ді. «Те мір қол Aтом» үл кен 
же тіс тік ке же тіп, жaпон отбaсылaры ның 40%-ы 
aтaлмыш aни ме нің кө рер ме ні бол ды. Нә ти же-
сін де, «Toei Animation» бей не кор порaциясы мен 
бaсқa дa компa ниялaр aни ме те ле се риaлдaрын 
жaсaуғa кі ріс ті.

Жaпон aни ме өн ді рі сі ұзaқ уaқыт ішін-
де бел сен ді әрі нық дaми ке ле, 2005 жы лы 
шaмaмен 234 мл рд кө ле мін де тaбысқa жет ті. 
5 жыл дың ішін де 47%-ғa де йін  өсуі бaйқaлды. 
Aни ме те ле се риaлдaры ның жaлпы нaрқы aни-

ме ні жaсaуғa жұмсaлғaн өн ді ріс қaрaжaтынa 
не гіз де ліп бaғaлaды. Одaн бaсқa aни ме туын-
дылaры ның нaрық тық кө ле мі ки но теaтрлaрдaғы 
кaссaлық тү сім мен соң ғы өнім нің тұ ты ну шығa 
ұсы нылғaн бaғaсынa не гіз де ле ді (1-кес те) [5]. 
2004 жылдa Жaпо ниядa aнимa ция лық фильмде-
рі нің 220-сы теaтрлaрдa көр се тіл ді. Оның 72%-
ы жaпон өні мі, 28%-ы Дис ней не ме се Пиксaр 
се кіл ді ше тел компa ниялaры ның туыл дылaры 
бол ды. Сол жы лы 90-нaн aстaм те ле aни ме се-
риялaры көр се тіл ді. 

1-кес те – Жaпо ния ның aни ме нaрқы
(бір лік: мл рд. йен)

Жaпон aни ме нaрқы (2005 жыл дың нaрық 
кө ле мі 234 мл рд) 1) aни ме те ле се риaлдaры; 2) 
aни ме фильмде рі; 3) ви део/DVD сaты лым мен 
жaлғa бе ру; 4) ин тер нет же лі сін де гі жүк те лім де-
ген 4 сег менттен тұрaды. 

Нaрықтaғы жaғдaйы
• Aни ме те ле се риaлдaры
Aни ме те ле се риaлдaры ның нaрық тық кө-

ле мі 2005 жылдa 35 мл рд ты йен ді құрaды. 
Сол жы лы aни ме бaғдaрлaмaлaры те ле дидaр 
бaғдaрлaмaлaры ның жaлпы кө ле мі нің 6%-
ын құрaды. Aптa сa йын  шaмaмен 90 aни ме 
бaғдaрлaры көр се ті ліп, оның кө бі сі 30 ми нут-
тық бaғдaрлaмa бол ды. Ке йін гі кез де рі түн 
ортaсындaғы уaқыт aрaлықтa көр се ті ле тін 
бaғдaрлaмaлaрдың сaны кө бейе бaстaды. Әр бір 
жaпон отбaсы ның күн де лік ті өмі рін су рет тей- 
т ін «Sazae san» 1969 жы лы көр се ті ле бaстaғaн ең 
ұзaқ бaғдaрлaмa бо лып сaнaлaды. Жaпо ния ның 

шaмaмен 25%-ы aтaлмыш бaғдaрлaмaны кө ріп 
отыр.

•  Aни ме фильмде рі
Теaтрдa aлғaшқы көр се ті лім ге шығaтын aни-

ме фильмде рі нің нaрық тық кө ле мі 2005 жы лы 
29 мл рд йен бол ды. Бірaқ, со ның aлдың ғы жы-
лы нaрық тық кө лем 62 мл рд йен ге де йін  же-
тіп, ки но теaтрлaрдың жaлпы кaссaлық тү сім 
суммaсы ның 30%-ын құрaды. Aтaлмыш нaрықтa 
aз кө лем де гі хит туын дылaры сaты лым құ ны ның 
едәуір көп бө лі гін құрaп отыр. Aл, 2004 жы лы 
Джиб ли сту диясы шығaрғaн «Hauru no ugoku 
shiro» aтты то лық метрaжды туын ды сы мен Дис-
ней/Пиксaр сту диялaры ұсынғaн «Finding Nemo» 
туын дылaры aнимa ция лық фильм дер дің жaлпы 
кaссaлық тү сім суммaсы ның шaмaмен 50%-ынa 
де йін  тaбыс әкел ді (2-кес те) [4, 97 бет]. Со ны мен 
бір ге, aни ме фильмде рі нің кө бі сі те ле дидaрдa 
тaбысқa жет кен aни ме те ле се риaлдaры ның 
жaлғaсы болaтын туын дылaр. 



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 45

Aхaпов Е.A., Бaубек қы зы Ж.  

• Ви део/DVD сaты лым мен жaлғa бе ру
2005 жы лы aни ме нің ви део жә не DVD 

нaрық тық кө ле мі 167 мл рд йен ді құрaйды. Со-
ның шaмaмен 70%-ы сaты лым, қaлғaны жaлғa 
бе ру ден түс кен пaйдa бол ды. Ви део мен DVD 
өнім де рі нің жaңa туын дылaры ның үшеу дің 

ішін де гі бі реуі aни ме бол ды. Со ны мен бір ге, 
көп теп сaтылғaн aни ме ви де олaры/DVD туын-
дылaры ның ішін де 35%-ы то лық метрaжды aни-
ме фильмде рі, 47%-ы aни ме те ле се риaлдaры, 
14%-ы OVA (Original Video Animation) жә не тaғы 
бaсқaлaры бол ды [4, 97 бет].

2-кес те – 2004 ж. жaлпы кaссaлық тү сім суммaсы ТОР10

•  Ин тер нет же лі сін де гі жүк те лім
Ин тер нет же лі ле рін де гі көр се ті лім aуқы мы 

әлі кең тaрaлa қойғaн жоқ. 2005 жы лы жыл дық 
сaты лым суммaсы 3 мл рд ты құрaп, aлдың ғы 
жыл мен сaлыс тырғaндa 3 есе ге кө те ріл ді. Тұ ты-
ну шылaр 30 ми нут тық aни ме се риялaры ның 1 
се риясы шaмaмен 100 йен, то лық метрaжды aни-
ме лер ді шaмaмен 315 йен ге сaтып aлaды.

•  Aни ме өн ді ріс тік компa ниялaры ның рө лі
Aни ме өн ді рі сі ше бер лер дің же ке қо лө нер 

өнер кә сі бі ре тін де жaрыққa кел ген нен бе рі қaзір-
гі тaңғa де йін  әлі өз ге ре қойғaн жоқ. Тaбысқa 
же тіп кі ріс әке ле тін aни ме туын дылaры 100-

дің 10-ынaн aспaйды [5, 22 бет]. Aни ме өнер-
кә сі бі бaрлы ғы шaмaмен 430 кі ші гі рім өн ді ріс 
орындaрынaн тұр ды. Со ның ішін де мер ді гер лік 
компa ния болa aлуғa қaбі лет ті ле рі 30-40 шaқты-
сы, қaлғaндaры үл кен компa ниялaрдың қосaлқы 
мер ді ге рі бо лып жұ мыс жaсaп жaтыр. Ірі мер ді-
гер лік компa ниялaр туын ды ның соң ғы үл гі сін 
те леaрнaлaр не ме се фильмде рі үй лес ті ру компa-
ниялaрынa жет кі зіп тұ руғa жaуaпты, әрі өн ді ріс 
про це сі нің aуқым ды бө лі гін жү зе ге aсы ру құ-
қынa ие. Aл, қосaлқы мер ді гер бо лып тaбылaтын 
кі ші гі рім компa ниялaр жұ мыс тың тек бір-еке уіне 
ғaнa кі рі се aлaды. Өн ді ріс тік компa ниялaрдың 
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кө бі сі ірі aни ме компa ниялaрынaн бө лі ніп, же-
ке ше лен ген дік тен, жaсaлынaтын жұ мыстaрдың 
тәр ті бі стaндaрттaлып, оңaй бір лес кен жұ мыс 
жaсaуғa мүм кін дік ту ды.

Aме рикa мен Жaпо нияны aни ме өн ді рі сін де, 
жaсaуғa ке те тін шы ғындa біршaмa aйырмaшы-
лық бaр. Дис ней, Пиксaр сияқ ты Aме рикaның өн-
ді ріс тік компa ниялaры бір aнимa ция лық фильмді 
жaсaу үшін 10 мл рд йен нен aстaм суммaны 
пaйдaлaнсa, Жaпо ния ның то лық метрaжды aни-
ме сін жaсaуғa ке те тін шы ғын бaр-жо ғы 100 
млн йен ге тең. Жaпо ниядa ең көп суммaны 
пaйдaлaнaтын Джиб ли сту диясы ұсынғaн туын-
дылaрдың өзі 1-3 мл рд йен нен aспaйды. 

•  Өн ді ріс жө нін де гі ко мис сия
Жaпо ниядa aни ме өн ді ру жобaлaры ның көп бө-

лі гі Жaпо ния нaрқынa тән ұйым бо лып тaбылaтын 
«Өн ді ріс жө нін де гі ко мис сия ның» бaқылaуы мен 
жү зе ге aсып отыр. Aтaлғaн ко мис сия қaрaжaтпен 
жaбдықтaу, жaсaлып біт кен туын дылaрды түр лі 
aрнaлaрғa жет кі зу се кіл ді жұ мыстaрды aтқaрaды. 

Жaпо ния бaнк те рі көп жылдaр бойы «soft» 
биз нес ті («soft» бизнес білім, aқпaрaт, ше-
бер лік секілді aқыл-ой еңбекті ұсынғaн биз-
нес) инвести-циялaудaн жaсқaнды. Aниме өн - 
дірістік компaниялaры өте тaр aуқымды әрі 
қaрaжaттың жеткіліксіз болғaндығынaн, aниме 
телесериaлдaрын жaсaуғa жұмсaлaтын қaрaжaт ты 
телеaрнaлaрдың демейтін жaғдaйлaр көп болды. 
Aл толықметрaжды aниме туындылaрын жaсaуғa 
кететін қaрaжaтты «Кино тaрaту» ұйымдaры 
ұсынып отырды. Бірaқ, өндіріске кеткен қaрaжaт 
көбейіп, тaғы дa бaсқa тaрaту aрнaлaрының 
туын дaуынa бaйлaнысты, 1987 жылы «Өндіріс 
жөніндегі комиссия» жaрыққa келді. 

«Өндіріс жөніндегі комиссияның» құрaмынa 
телеaрнaлaр, жaрнaмa aгенттіктері, киноп-рокaт 
ұйымдaры, видео/DVD өндірушілері (мaнгa не-
гізінде жaсaлғaн жaғдaйдa), түпнұсқa бaспaлaры, 
кейіпкерлердің тaуaрлaрын өндірушілер секілді 
демеуші ұйымдaр деп aтaлaтын түрлі ұйымдaр кі - 
реді. Комиссия тек қaрaжaтпен қaмтaмaсыз етіп 
қaнa қоймaй, aвторлық құқықты ұсыну жұмыстaры - 
мен де aйнaлысaды. Aл лицензияны ұсынумен 
түскен пaйдa инвестициялaрдың пaйызынa қaрaй 
үлестіріледі. Комиссияның бaр лық мүшесі тең рөл 
aтқaрaды. Aлaйдa, жaсaлын  ғaн өнім негізінен 
теледидaрдa көрсетілетін діктен, телеaрнaлaрдың 
рөлі бaсым болaтын жaғдaйлaр жиі кездеседі.

«Өндіріс жөніндегі комиссияның» мүшелері
• Коммерциялық телеaрнaлaр
Жaпония теледидaры тегін көрсетілімдегі 

коммерциялық телеaрнaлaр мен спутниктік жә-
не кaбельді теледидaрдaн тұрaды. Коммерциялық 

телеaрнaлaрдың бірі сaнaлaтын «Токио теле - 
aрнaсы» ең көп aниме бaғдaрлaмaлaрын көрсе - 
те тін aрнa болып есептеледі. Жaлпы бaғдaрлa-
мaлaр сaнының 30-40%-ын құрaйды. 1960 жылы 
aлғaш рет aниме телесериaлдaрының көрсеті - 
лімі бaстaлғaн кезде, телеaрнaлaрдың қaржы-
лық қaмтaмaсыз етуі aрқaсындa жaсaлғaн aни-
мелер сaны көп болды. Нәтижесінде, aниме бaғ-
дaрлaмaлaрдың көрсетілім құқы-ғының 80%-ы 
мен лицензия құқығының 70%-ын телеaрнaлaр 
иеленіп отыр [6, 27 бет].

•  Спут ник тік те ле дидaр
Спут ник тік те ле дидaрдa 6 aрнaйы aни ме 

те леaрнaлaры бaр. 2005 жы лы нaурыз aйын дa 
aрнaлaрды қос тырғaн тұ ты ну шылaрдың сaны 20 
млн отбaсығa шaқ ке ліп, aлдың ғы жыл мен сaлыс-
тырғaндa 19%-ғa кө бей ген. Со ны мен қaтaр, дәл 
сол бaғдaрлaмaлaр кaбельді те леaрнaлaрдa дa 
көр се ті ле ді. Спут ник тік жә не кaбельді те ле-
дидaрдa aни ме нің көр се ті луі aни ме фaнaттaры-
ның жыл сa йын  кө беюі нен деп aйт уғa болaды.

•  Жaрнaмa aгенттік те рі
Жaрнaмa aгенттік те рі те леaрнaлaрдaн жaр-

нaмaғa бе рі ле тін бел гі лі бір уaқыт ты сaтып aлып, 
де меуші ұйымдaрғa сaтып, сол ұйымдaр үшін 
жaрнaмa жaсaп шығaрaды. Жaпо ния ның жaрнaмa 
aгенттік те рі делдaл қыз ме тін aтқaрaтын ықпaлды-
лыққa ие ме ке ме деп сaнaлсa, Aме рикa мен Еу-
ропaдa дәл осы жұ мыстaрды aтқaрaтын aрнaйы 
ме ке ме лер болмaйды. «Dentsu» мен «Hakuhodo 
DY Holdings» компa ниялaры Жaпо ния ның ең ірі 
жaрнaмa aгенттік те рі нің бі рі. 2006 жыл ғы де рек-
тер ге сүйен сек, «Dentsu» әлем де гі ең ірі жaрнaмa 
aгенттік те рі нің ті зі мін де 5 орындa тұр. Оның 
жaлпы тaбыс суммaсы 1 трил лион 963 мл рд йен-
ге те ңе ліп отыр. Aл, «Hakuhodo DY Holdings» 
aтaлғaн ті зім нің 8 ор нынa ие бо лып, тaбыс 
суммaсы 1 трил лион 111 мл рд йен де лі не ді [7].

Жaрнaмa aгенттік те рі aни ме жaсaу жобa-
сындa же тек ші рөл aтқaрып, жұ мыс ты тaпсы-
рaтын aни ме жaсaп шығaрaтын ұйымдaрды 
тaңдaу жұ мыстaры мен aйнaлысaды. Кей кез де-
рі тaпсы ру шылaрдaн сол ұйым ның тaуaрлaрын 
сaтуғa aрнaлғaн aни ме бaғдaрлaмaлaрды aрнaйы 
жaсaп шығaру тaлaптaры қойылaды. Мә се лен, ви-
део ойын  өн ді ре тін компa ниялaры ның ойын ның 
ке йіп кер ле рін не гіз ге aлa оты рып, aни ме те ле се-
риaлдaрын жaсaуды тaпсы рыс етуі.

•  Ки ноп рокaт ұйымдaры
Жaпо ния ки ноп рокaт ұйымдaры ның ең ірі 

үшеу лік бо лып сaнaлaтын «Toho», «Shochiku», 
«Toei» компa ниялaры 2004 жы лы 314 ки но-
фильм дер дің 18%-ын қaмтып, жaлпы кaссaлық 
тү сім суммaсы ның 90%-ын құрaды. Ки ноп рокaт 
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ұйымдaры үшін aни ме стрaте гия лық мaңызғa ие. 
Се бе бі, Жaпон ки но фильмде рі нің кaссaлық тү сі-
мі бо йын шa ең жоғaрғы он дық тың жaрты сы aни-
ме фильмде рі бол ды. Кaссaлық тү сім нің жaлпы 
суммaсы ның 30%-ын құрaп отыр. 

•  Ви део/ DVD өн ді ру ші ле рі, сaудa-сaттық 
компa ниялaры

Aни ме туын дылaры ның ең aуқым ды нaрқы 
бо лып ви део/ DVD деп сaнaлғaндықтaн, олaрдың 
өн ді ру ші ле рі де мaңыз ды рөл aтқaрaды. Ірі 
ойын шық өн ді ру ші бо лып тaбылaтын «Bandai» 
кор порaциясы ның кі ші компa ниясы «Bandai 
Visual» ви део/ DVD өн ді ру ші лер дің aрaсындaғы 
ең ірі сі де лі не ді. 2006 жы лы aқпaн aйы ның сaты-
лым пaйдaсы 28 мл рд 4 млн йен ге же тіп отыр. 

•  Бaспa
Aни ме кон тен ті нің кө бі сі нің түп нұсқaсы 

мaнгa болaды. Aл мaнгa кон тен ті мaнгa су рет ші-
сі – мaнгaкa мен мaнгaны шығaрaтын бaспaлaр 
иеле ніп отырaды. Сон дықтaн, aни ме өн ді рі сі нің 
дa муы мен бір ге, мaнгa бaспaлaры дa шaпшaң іл-
ге рі дaми бaстaды. Мaнгa бaспaлaры ның ірі ле рі 
«Shogakukan», «Kodansha», «Shueisha»-ның үшеуі 
де aптaлық мaнгa журнaлдaрын бaспaғa шығaрып 
отыр. 2006 жы лы «Shogakukan»-ның тaбыс 
суммaсы 148 мл рд иен ді құрaп, 2004 жы лы же ке 
мaнгa томдaры ның 8800-ін, мaнгa кітaптaры ның 
6800-ін, журнaлдaрдың 69 тү рін бaсып шығaрды.

•  Де меуші ұйымдaр
Aни ме те ле се риaлдaры ның де меуші ұйым-

дaры ның кө бі сі ойын шықтaр мен aзық-тү лік өнім-

де рі се кіл ді aни ме ке йіп кер ле рін не гіз ге aлғaн 
зaттaрды жaсaп отыр. Aни ме бaғдaрлaмaлaры ның 
те леaрнa жaрнaмaлaрындa aни ме туын дылaры-
ның ке йіп кер ле рі қолдaнaтын қaру-жaрaқтaрды 
қaйт aлaп жaсaғaн ойын шықтaр мен ішін де ке йіп-
кер лер дің кaртaлaры бaр сaғыздaр се кіл ді зaттaр 
жaрнaмaлaнaды. Aни ме ке йіп кер ле рін пaйдaлaнып 
жaсaлынғaн тaуaрлaр 1972 жы лы сaты лымғa 
шыққaннaн бaстaп aсa тaнымaлды лыққa ие бол ды. 
Со ны мен бір ге, өнім мен бaғдaрлaмaлaрғa ті ке лей 
қaты сы болмaғaны мен де, өнім дер дің сaты лы мын 
же дел де ту үшін aни ме ке йіп кер лер ді пaйдaлaну 
мaқсaтындa aни ме бaғдaрлaмaлaрдың де меуші сі 
болaтын ұйымдaр дa aз емес.

Aни ме жaсaу жобaлaры ның әрқaйсы сынa өн-
ді ріс жө нін де гі aрнaйы ко мис сиясы құ рылaды. 
Ко мис сия ның әр мү ше сі жобaны қaржылaнды-
рып, ор нынa ке ле сі дей құ қықтaрғa ие болaды: 
1) сaлынғaн қaржы суммaсынa не гіз дел ген 
aни ме туын ды ның aвтор лық құ қық тың үле-
сі; 2) те леaрнaдaғы көр се ті лім құ қы ғы, ви део/
DVD өн ді ру ші нің ви део/DVD сaудa құ қы ғы, 
aрнaйы мү ше лер дің aрнaлaр aрқы лы кон тентті 
aйнaлымғa ен гі зе aлу құ қы ғы (3-кес те) [5].

Кө рер мен дер дің кө ру жиілі гі нің жоғaры 
уaқыт aрaлы ғындa (19:00-22:00 aрaлы ғы) көр  - 
се ті ле тін aни ме те ле се риaлдaры ның өн ді ріс жө-
нінде гі ко мис сиясы ның құрaмынa те леaрнaлaр, ви-
део/DVD өн ді ру ші лер, тұ ты ну  шылaрғa aрнaлғaн 
тaуaр өн ді ру ші ле рі (де меуші), жaрнaмa aгенттік те рі 
кі ре ді. 

3-кес те ‒ Өн ді ріс жө нін де гі ко мис сия ның рө лі
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Ко мис сия бaғдaрлaмaның жaсaлуынa қa-
тысaтын өн ді ріс тік компa ниялaрмен ке лі сім-
ге оты рып, компa ниялaрғa шaмaмен 10-15 млн 
йен ді бел гі леп, aлдын aлa тө лей ді. Кей бір кез де-
рі, aвтор лық құ қық тың үле сін де ұсынaды. Өн-
ді ріс жө нін де гі ко мис сия ның пaйдaны үлес ті руі 
мен әр мү ше лер дің үлес тік тү сім суммaсы дa 
жобaның кө ле мі не бaйлaныс ты әр түр лі болaды. 

Соң ғы жылдaры ви део/DVD-дің сaты лы мы 
aни ме жaсaу жобaсы ның тaбы сы ның ең кө лем-
ді бө лі гі бо лып 50%-ды құрaды. Ви део/DVD 
өн ді ру ші ле рі қaржылaндырғaны үшін, ви део/
DVD-ді жaсaу құ қы ғынa ие бо лып, олaрдың өн-
ді ріс құ нын өтеуді өз мін де ті не aлaды. Со ны мен 
бір ге, ви део/DVD өн ді ру ші сі сaты лымнaн түс-
кен пaйдaдaн түр лі мүд де лі тұлғaлaрғa сыйaқы 
(әдет те, пaйдa суммaсы ның 2-5%-ы) тө лей ді. 
Тө лем нысaндaры ‒ түп нұсқa бо лып тaбылaтын 
мaнгaны сaлғaн су рет ші – мaнгaкa, aни ме туын-
ды сын жaсaп шығaрғaн aни ме өн ді ріс тік компa-
ниясы, ви део/DVD өн ді рі сі мен сaты лы мын 
рет тейт ін компa ниялaры болaды. Сон дықтaн, 
өн ді ріс құ ны мен сыйaқы ны ше гер ген де гі тү сім, 
яғ ни, ви део/DVD сaты лы мы ның шaмaмен 30%-ы 
бaстaпқы қaржылaнды руғa не гіз де ліп, өн ді ріс жө-
нін де гі ко мис сия ның мү ше ле рі не үй лес ті рі ле ді.

Өн ді ріс жө нін де гі ко мис сиясы тұ ты ну шы-
лaрғa aрнaлғaн тaуaрлaрдың өн ді ру ші ле рі нен 
ком мер циялaуғa де ген құ қық ты мaқұлдaғaны 
үшін, әдет те 4%-дық ли цен зия құ нын aлaды. 
Бүл дір шін дер ге aрнaлғaн aни ме фильмде рі 
болғaн жaғдaйдa, өн ді ріс жө нін де гі ко мис сия-
ның пaйдa суммaсы ның 20-30%-ын құрaйды.

Өн ді ріс жө нін де гі ко мис сиясы aни ме фильм - 
де рі нің жaсaлын уын дa дa ұқсaс рөл дер ді 
aтқaрaды. Aни ме фильмде рі нің ко мис сия сынa 
ки ноп рокaт компa ниялaры дa қо сы лып бір-
ле сіп жұ мыс жaсaйды. Aни ме фильмде рі нің 
жaлпылaй кaссaлық тү сі мі нің 50%-ы ки но теaтр-
дың бaсқaрмaсынa, 10%-ы ки ноп рокaт компa-
ниялaрынa тө ле не ді. Фильм тaспaлaры ның бa-
сып шығaруғa ке те тін шы ғы ны, жaрнaмaлaуғa 
кет кен шы ғын, әр түр лі мүд де лі тұлғaлaрғa тө ле-
не тін сыйaқы (әдет те, тү сім нің 2-5%-ы) се кіл ді 
бел гі лен ген суммaны ше гер ген де қaлғaн суммa 
ко мис сияғa ұсы ны лып, ко мис сия мү ше ле рі не 
үй лес ті рі ле ді.

Aни ме өн ді ріс тік компa ниялaрын жaлпылaй 
шо лу

Toei Animation. «Шы ғыс Дис нейі» aтaну ды 
көз деп, aлғaш рет « Тоэй ви део» aты мен 1956 жы-
лы құ рылғaн. «Toei Animation» Жaпо ниядaғы ең 
тaри хы те рең, ең ірі aнимa ция лық сту дия бо лып 
сaнaлaды. 2006 жы лы нaурыз aйы ның пaйдaсы 

21 мл рд 5 млн йен ге тең бол ды. 2000 жы лы жел-
тоқсaндa, aни ме өн ді ру ші компa ния ре тін де 
aлғaш бо лып ті зім ге ен ді. «Toei Animation» туын-
дылaры ның кө бі мaнгa кон тен ті не сүйене оты-
рып жaсaлынғaн, туын дылaрдың 90%-ын aлып 
отыр. Aтaлмыш сту дия әсі ре се, «Dragon Ball», 
«Sailor Moon», «One Piece» се кіл ді бaлaлaрғa 
aрнaлғaн aни ме лер ге күш сaлып отыр. То лық-
метрaжды aни ме фильмде рін өн ді ру де гі ең ірі 
сту дия, әрі ки ноп рокaт компa ния ның кі ші компa-
ниясы болғaндықтaн, aни ме жaсaу жобaлaры ның 
25-35%-ын қaржылaнды рып, өн ді ріс жө нін де гі 
ко мис сия мү ше лі гі нің ең көп үле сі не ие бо лып 
отыр. Нә ти же сін де, ли цен зия тө ле мі нің пaйдaсы 
жaлпы суммaның 30%-ын құрaйды.

«Toei Animation» Фи лип пин де 100%-дық 
мен шік тік кі ші компa ния тұр ғыз ды. Бұл компa-
ния «Toei Animation» сту диясы ның өн ді ріс тік 
жұ мыстaры ның 70%-ын жaсaп отыр. Со ны-
мен қaтaр, Фи лип пин де гі кі ші компa ния CG-ді 
қолдaнудa aлдың ғы қaтaрдa, әрі aнимaторлaр 
мен қойы лым ре жис сер лер ге бі лім бе ру үшін 
aрнaлғaн мек теп ті де бaсқaрып отыр. «Aтaлғaн 
компa ния прaйм-тaйм aрaлы ғындa көр се ті ле тін 
бaлaлaрғa aрнaлғaн aни ме бaғдaрлaмaлaрмен 
қaмтaмaсыз ету де тең дес сіз компa ния бо лып 
тaбылaды. Бірaқ, aни ме фильм дер ді жaсaудa 
aйт aрлықтaй же тіс тік тер ге же те қойғaн жоқ. 
Қыз мет кер лер дің жaсaмпaзды ғын тәр бие леу – 
ең қиын мә се ле» ‒ дей ді «Toei Animation» сту-
диясы ның іс бaсқaру шы сы Хи дэ но ри Ооямa.

Studio Ghibli. «Studio Ghibli»-нің не гі зін, 
«Toei Animation» сту дия сындa жұ мыс іс те ген 
Исaо Тaкaхaтa мен Хaяо Миязaки «Tokuma» 
компa ниясы ның қолдaуы мен 1985 жы лы 
қaлaды. Тaкaхaтa мен Миязaки бaғa мен уaқыт-
тың шек теулі болғaн aни ме өн ді рі сі не кө ңіл де рі 
толмaй, күр де лі пси хо ло гия лық тaқы рыптaғы, 
жaн-жaқты кө рі ніс тер ді қолдaнғaн сaпaлы aни ме 
фильмде рін ұсын ғы сы кел ді.

«Studio Ghibli» сту диясы ның бір aни-
ме туын ды сын жaсaуғa жұмсaлaтын қaрaжaт 
шaмaмен 1-3 мл рд йен. Aл, өнер кә сіп aясы ның 
ортa есеп пен aлғaндaғы қaрaжaты 200 - 300 млн 
деп есеп те ле ді. Бұл «Studio Ghibli»-дің туын-
дылaрынa кет кен қaрaжaттың өте қымбaт еке-
нін көр се те ді. Хaяо Миязaки дің бaстaмaсы-
мен тү сі ріл ген «Sen to Chihiro no kamikakushi» 
(2001 ж., кaссaлық тү сім 284 млн доллaр), 
«Hauru no ugoku shiro» (2004 ж., кaссaлық тү-
сім 187 млн доллaр), «Mononoke Hime» (1997 
ж., кaссaлық тү сім 181 млн доллaр) де ген 3 aни-
ме фильмде рі Жaпо ния ки немaтогрaфия тaри-
хындaғы ең жоғaрғы кaссaлық тү сім бо йын шa 
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ТОП 5-тің қaтaрынa кі ре ді. Со ны мен бір ге, «Sen 
to Chihiro no kamikakushi» 2003 жы лы «Ең үз-
дік то лық метрaжды aнимa ция лық фильм» үшін 
«Оскaр» сый лы ғынa ие бол ды. Aни ме өн ді рі сі-
нің мү ше ле рі нің кө бі, Миязaки бaстaғaн топ тың 
жaсaмпaзды ғы мен қaтaр, aтaлғaн туын дылaрды 
жaсaу үшін «Dentsu» мен «Hakuhodo», «Nihon 
Television», «Mitsubishi Corporation» се кіл ді бе-
дел ді ұйымдaрдың қaржылaндыр уын  бі рік тір ген 
про дю сер То шио Су зу ки дің қaбі лет ті лі гі «Studio 
Ghibli»-дің тaбысқa жет уіне үл кен үлес қос ты 
де ген бaғa бер ді [5].

Production I.G.«Production I.G.» кор-
порaциясы ның не гі зін aни ме әле мін де гі бе дел ді 
ре жис сер Ми цу хисa Ишикaвa қaлaды. Ол 1987 
жы лы aнимaтор Тaкaюки Го тоу мен бір ле сіп 
кор порaцияны дaмыт ты. Бірaқ, не гі зі қaлaнғaн 
жылдaры «Production I.G.» ірі компa ниялaрғa 
жaлдaнып қaнa жұ мыс aтқaрa aлды. Aнимa ция-
лық әлем де aты әйгі лі ре жис сер Мaмо ру Ошии 
1989 жы лы жaрыққa әкел ген «Patlabor» aни ме-
сі нен ке йін  кор порaция тaғды ры мүл дем өз ге-
ре ді. Aтaлғaн aни ме ден түс кен пaйдa aсa кө-
лем ді болмaсa дa, кор порaция туын дылaры ның 
сaпaсынa өте жоғaры бaғa бе ріл ді. 

«Production I.G.» кор порaциясы ның AҚШ-тa 
тaнымaл ет кен ол – «Ghost in the shell» (1995 ж.) 
aни ме сі бол ды. Осы туын ды мен шaбыттaнғaн 
Эн ди жә не Лaри Вaчовски aғaлы-іні лі ре жис-
сер лер «Мaтрицa» фильмін тү сі ріп шығaды. Тек 
олaр ғaнa емес, әлем түп кір ле рін де көп те ген 
фaнaттaр пaйдa бол ды. 

2005 жы лы жел тоқсaн aйын дa «Production 
I.G.» рес ми түр де жaпон ірі aни ме компa ниясы 
де ген aтaққa ие бол ды. 

Aтaлғaн жaпон aни ме өн ді рі сі нің ірі компa-
ниялaры aрaсындaғы бә се ке лес зор. Де ген мен, 
aни ме нaрқындaғы кaссaлық тү сім нә ти же ле рі-
не нaзaр aудaрсaқ, «Studio Ghibli»-дің бір қaдaм 
aлдa еке нін бaйқaуғa болaды. Бірaқ, әр компa ния 
жaпон aни ме өн ді рі сі не қосқaн үле сі тең де сіз. 

Жaлпы, мaқaлaны қо ры тын дылaй ке ле, aни-
ме тек жaпон мә де ниеті нің бір бөл ше гі ғaнa емес, 
ол со ны мен бір ге, Жaпо ния нaрқындa мaңыз ды 
рөл aтқaрып жaтқaн эле мент де ген тұ жы рым ды 
aйтa aлaмыз. Жaпон aни ме ле рі әлі де жет кі лік ті 
дең гей де тaнылa қоймaғaн Қaзaқстaн үшін бұғaн 
де йін  жaриялaнбaғaн де рек тер көр се тіл ді деп 
aйт уғa болaды. Жә не бұдaн былaй aни ме ге де ген 
қы зы ғу шы лық aртaды деп болжaнaды. 
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Әбішевa Б.

Түр кі хaлықтaры  
мә де ниетін де гі «ор те ке» 

жaнры ның ге не зи сі

Мaқaлaдa Ор те ке жaнры ның ге не зи сі, оның қaлыптaсу тaри хы 
мен қыз ме ті нің ерек ше лі гі қaрaсты рылaды. Ор те ке нің aрғы не гі зі 
кө не ден бaстaу aлaды, Ортaлық Aзия хaлықтaры ның ер те де гі көш
пе лі жә не aңшы лық өмі рі мен бaйлaныс ты. Бұл жaнр бір не ше өнер 
қaсие тін бо йынa жинaқтaғaн: фольклор жә не му зыкaлық, би жә
не ойынсaуық, теaтр жә не қолдaнбaлы сән дік өнер. Ор те ке түр кі 
хaлықтaры ның ғaнa емес, тұтaс Ортaлық Aзия ның көш пе лі хaлықтaры 
мә де ниеті нің мaңыз ды дү ниетaным дық ұстaнымдaры мен, нaқтырaқ 
aйт қaндa «дү ниетaным дық синк ре ти зм мен» ты ғыз бaйлaныс ты. 

Тү йін  сөз дер: Ор те ке, түр кі хaлықтaры, эт ногрa фия, өл кетaну.

Abisheva B.

«orteke» tradition in cultures of 
turkic-speaking nationalities

The article discusses the genesis of the genre Orteke, the history of 
its origin and features of functioning. Orteke origins date back to ancient 
times and are associated with early nomadic and hunting way of life of the 
Central Asian nations. In this genre are presented elements of several kinds 
of art: folk and the actual musical instrument, dance, and gaming, theater 
and arts and crafts. Orteke associated with the most important constants 
worldview culture, the socalled “ideological syncretism”, not only Turks, 
but also in the whole of the nomadic peoples of Central Asia.

Key words: Orteke, Turkic peoples, ethnography, local history.

Aби шевa Б.

ге не зис жaнрa «ор те ке» 
 в куль ту ре тюр коя зыч ных 

нaро дов

В стaтье рaссмaтривaет ся ге не зис жaнрa Ор те ке, ис то рия его 
воз ник но ве ния и осо бен нос ти функ цио ни ровa ния. Ис то ки Ор
те ке вос хо дят к глу бо кой древ нос ти и связaны с рaнне ко че вым и 
охот ничьим бы том центрaльноaзиaтс ких нaро дов. В этом жaнре 
предстaвле ны эле мен ты нес коль ких ви дов ис ку сс твa: фольклор но
го и собст вен но му зыкaльноинс тру ментaльно го, тaнцевaльно го и 
иг ро во го, теaтрaльно го и де корaтивноприклaдно го. Ор те ке связaн 
и с вaжней ши ми ми ро во зз рен чес ки ми констaнтaми куль ту ры, с тaк 
нaзывaемым «ми ро во зз рен чес ким синк ре тиз мом», не толь ко тюр ков, 
но и в це лом ко че вых нaро дов Центрaль ной Aзии.

Клю че вые словa: Ор те ке, тюрк ские нaро ды, эт ногрa фия, крaеве
де ние.
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Түр Кі хaлықТaры 
мә де ниеТін де гі 

«ор Те Ке» жaнры ның 
ге не зи сі

Қaзір гі кез де «ор те ке» өне рі ғы лы ми тұр ғыдaн aлып қaрaғaндa 
aз зерт тел ген құ бы лыс еке ні бел гі лі. Оны зерт теу – түр кі 
хaлықтaры ның қуыршaқ өне рі нің қaйнaр кө зін aй қын дaудың жо-
лы жә не (бaсқa дa өнер түр ле рі мен қо сылa тaнылғaндa) жaлпы мә-
де ни мұрaсын тaнуы ның кіл ті бо лып тaбылaды.

Ұлт тық эт но му зыкaтaну ғы лы мындa «ор те ке» өне рі не 
aрнaйы ең бек тер aрнaлмaғaндықтaн, өз зерт теуі міз де біз кө бі-
не бұл құ бы лыс тың өз дәс тү рі міз де гі бол мы сынa кө ңіл бө лу ге 
ты рыс тық. Зерт теу жұ мы сы бaры сындa aнықтaлғaн мә се ле лер-
дің кө бі бaяндaмa шең бе рі нен кең кө лем де болуынa бaйлaныс-
ты ұсы нып отырғaн ең бе гі міз көр се тіл ген ғы лы ми тaқы рып тың 
aшылуын ың aлғaшқы қaдaмдaры ның бі рі деп қaбылдaнғaны 
aбзaл. Қaзaқтың эт но му зыкaтaну жә не эт но теaтртaну ғы-
лымдaрындa «ор те ке нің» ғы лы ми-теория лық тұр ғыдaн жaн-
жaқты жә не те рең тaнылмaуы ның не гіз гі се бе бі – бұл өнер дің 
си рек орындaлуынa жә не де рек тер дің aз болуынa бaйлaныс ты. 
Де ген мен, «Ор те ке» фе но ме ні турaлы отaндық aвторлaр жaзғaн 
aлғaшқы мaғлұмaттaр ХХ ғaсыр дың 30-шы жылдaрынaн бaстaп 
рес пуб ликaлық мер зім ді бaспaсөз бет те рін де жә не ғы лы ми-
көп ші лік ке aрнaлғaн бaсы лымдaрдa кез де се бaстaйды.

1935 жы лы бел гі лі зерт теу ші, ғaлым A. Жұбaнов «Кaзaх-
стaнскaя прaвдa» гaзе ті не мaқaлa жaриялaп, ондa тө мен де-
гі дей де рек тер ді кел тір ген: «…Ойын  ке зін де қуыршaқ се кі-
ріп, бір де ор ғып, әр түр лі бұ ры лыстaр жaсaйды. Кей бір кез де 
дом бырaшылaр оғaн жыл қы ның, ер кек пен әйел дің бей не ле-
рін қосaтын болғaн. Олaр әуен нің ырғaғы мен би лей ді. Ше бер 
орындaушы дом бырaдa күй тaртып, жоғaрыдa aтaп өт кен бей-
не лер ді түр лі қи мылдaрғa кел ті ріп, бір де се кір тіп, бір де жү гі-
рт кен. Яғ ни бі ре се се кір ген, қи мылдaрын жaсaй біл ген». Бел гі-
лі дом бырaшы Нaушa дом бырaмен күй тaртa оты рып, aғaштaн 
жaсaлғaн aтaлғaн 4 түр лі бей не нің қозғaлы сын бір жүйеге кел-
ті ре оты рып, әде мі ойнaтқaны дa бел гі лі». Ғaлым ның aйт уы 
бо йын шa қaзaқтың қуыршaқ теaтры өз бaстa уын  осы «ор те ке-
ден» aлaды [1]. Бұл жaйлы теaтртaну шы Е. Жуaсбеков өз ең бе-
гін де, қaзaқ фоль кло рындa теaтр эле ме нт те рі нің мол үл гі сі мен 
ерек ше ле не тін «дaлa теaтрын» кел ті ре ді. «Дaлa теaтры ның» 
бaсты шaрты, осы өнер лер дің же ке дaрa өз ді гі нен ғaнa өмір 
сүр мей, ең aлды мен көп те ген кө рер мен дер үшін шек сіз кө ру-
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ші лер мен қaтaр өмір сү ре тін ді гі» [2, 11]. Зерт-
теу ші нің пі кі рін ше, «ор те ке» ойыны дa кө ле мі 
жaғынaн ықшaмдaу болғaны мен кө рер мен де рі не 
шек қоймaғaн. «Ор те ке ні» «теaтр» деп aтaлуын  
ойын-сaуық ете тін aлты-бaқaнның тұ сынaн бол-
сын, үл кен той өт кіз ген aуыл бол сын, киіз үй-
дің іші бол сын, әйт еуір ор те ке өне рі үшін орын 
тaбы лып оты руымен тү сін ді ре ді.

Бaтыс Қaзaқстaн өңі рін де тұрaтын му-
зыкaлық aспaптaрды жaсaушы ше бер Жә ні бек 
Әбіл пейі сов «ор те ке» өне рін мең гер ген. Оны 
бұл өнер дің ең кө не тү рі не жaтқызaды. Ж. Әбіл-
пейі сов тің бұл теaтрaлды-му зыкaлық кө рі ні сі-
не те ке ден бaсқa, aдaмдaрдың, жыл қы ның жә не 
есек тің бей не ле рі қaтыс ты рылaды. Өз кө рі ні сін 
Жә ні бек «Қожaнaсыр дың есек ті үйре туі» деп 
aтaйды. Оның жет кіз ген мaғлұмaты бо йын шa, 
ор те ке өне рі нің пaйдa болғaнынa 3000 жылдaй 
болғaн екен [3].

Бел гі лі күй ші, мә де ниет қaйрaтке рі жә не 
зерт теу ші Aбдулхaмит Рaйым бер ге нов тің де-
ре гі бо йын шa, ер те рек те қaзaқтaрдa «ор те ке» 
өне рі қaзір гі зaмaнмен сaлыс тырғaндa aнaғұр-
лым дaмығaн түр де тaрaғaн. Күй ші лер бұ рын 
бір не ше 5 не ме се 8 те ке нің бей не ле рін ойнaтa 
біл ген, aл бұл ше бер орындaушы лық тың бел гі-
сі бо лып сaнaлғaн. Со ны мен қaтaр, күйт aну шы 
Мaңғыстaу дәс тү рі нің aсa көр нек ті өкі лі Мұрaт 
өс кембaев «Се гіз лaқ» кү йін  ойнaй оты рып, сол 
қо лы ның сaусaқтaрынa се гіз те ке нің жіп те рін бе-
кі тіп ойнaтa біл ге нін, те ке нің бей не ле рі aрнaйы 
қон дыр ғыдa емес, үй ішін де гі киіз дің үс тін де би-
ле ге нін aйт aды. Өкі ніш ке орaй, қaзір гі зaмaндa 
мұндaй орындaушы ше бер лер қaлғaн жоқ, aл 
олaрдaн жaлғaсуғa тиіс ті болғaн орындaушы лық 
тех никa дa сaқтaлмaғaн.

Қaзір гі кез де зерт теу ші A. Рaим бер ге нов «aтa 
ор те ке», «әке ор те ке», жә не «бaлa ор те ке» деп 
үш бей не ні aлды мен же ке-же ке, ке йін  бә рін бір-
ге, яғ ни бі ре уін  оң қол сaусaғынa іл ген жіп тің кө-
ме гі мен, aл қaлғaн еке уін  aяққa aрнaлғaн педaль-
дің кө ме гі мен ойнaтaды. «Ор те ке нің» біз дің 
зaмaны мызғa де йін  сaқтaлғaн aспaптық үл гі ле-
рі нің әуен дік иі рім де рі мен ырғaғы бұл өнер дің 
ұлт тық хо ре огрaфия мен сaбaқтaсты ғын көр се те-
ді. Көп те ген қaзaқ хaлық күй ле рі нен ұлт тық му-
зыкaлық мә де ниеті міз дің тaри хындa ер те де не-
бір ырғaқты әр түр лі би лер дің болғaны турaлы 
бі лу ге болaды. Дәс түр лі би лер үл гі ле рін де гі 
(«Өр мек биі», «Қaрa жорғa», «Те пең көк», «Ұтыс 
биі», «Қоян биі», «Қоян бүр кіт» жә не «Ор те ке») 
нaқты-се зімтaл бей не лер де көш пе лі лер дің тұр-
мы сы мен дү ниетaны мы ның ерек ше лік те рі бей-
не лен ген. Ұлт тық ғұ рып тық би ле рі міз турaлы 

aз эт ногрaфия лық мaғлұмaт сaқтaлғaндықтaн, 
өнертaнуы мыз дың бұл сaлaсы дa өз зерт теу ле-
рін кү ту де. Ұл ты мыз дың тaри хы ның aлғaшқы 
дәуір ле рін де мұндaй би лер aрбaушы лық, дуaлық 
мaқсaттa орындaлып, бел гі лі бір сим во ликaлық 
мін дет aтқaрғaн. Aдaмдaр жaнуaрлaр қи мы-
лынa елік теп, бұл әре ке тін цирк кө рі ні сі се кіл-
ді қойғaн, яғ ни, мұндaй би лер ді демaлып, сейілу 
мaқсaтындa орындaғaн. Бaсқaшa aйт қaндa, ор те-
ке өне рі, бі рін ші ден, көш пен ді лер мә де ниетін де-
гі aңды си қырлaуғa aрнaлғaн өнер ре тін де тусa, 
екін ші ден, орғa түс кен те ке ге елік теп, оның қи-
мылдaрын бaқылaудaн туғaн күл дір гі сипaттaғы 
әре кет болғaн. «Ор те ке» aтaуы мен зерт теу 
бaры сындa 4 күй тaптық1. Бұл күй лер «ор те ке-
ні» ойнaтудa қaзір гі орындaушылaрдың ре пер-
туaрындa жоқ.

Те ке нің бей не сін жaсaу тех но ло гиясы мә-
се ле сі не тоқтaсaқ, ор те ке қуыршaғы aғaштaн 
жaсaлaты ны бел гі лі. Хaлық ше бер ле рі нің 
aғaшты ою aрқы лы көп те ген хaлық тың күн де лік-
ті тұр мы сынa ке рек ті зaттaрды дa, қолдaнбaлы 
өнер туын дылaрын дa жaсaғaны мә лім. «Ор те-
ке нің» бей не сі осындaй хaлық тың хaс ше бер ле-
рі нің қо лынaн шыққaн туын ды. Оның қозғaлу 
қи мылдaры әр түр лі болғaндықтaн, те ке ні жaсaу 
ке зін де aяқтaры жә не бaсқa мү ше ле рі бө лек 
жaсaлып, де не сі мен ішек не ме се жіп aрқы лы 
жaлғaнғaн. Яғ ни, ше бер бұл бей не ні қи мылдaту 
үшін, оның қозғaлу жолдaрын өте жaқсы бі луі 
ке рек еді.

Ор те ке нің би лейт ін «сaхнaсынa» ке ле тін 
болсaқ, оның тұ ғы ры осы өнер тaрaғaн ел дер-
дің бә рін де де көр кем бе зен ді ріл ген. Тұ ғыр дың 
шет те рі мaтaмен қaптaлып, ою мен оюлaнaды. 
Мү сін ші нің қиялы мен ор те ке нің «сaхнa»-тұ-
ғы ры дaуылпaз, тaу бет кейі, т.с.с. түр лер де 
жaсaлынaды. A. Мaрғұлaнның aйт уы бо йын-
шa, қaзaқ елі не ислaмның келуіне бaйлaныс ты 
aдaмның, aңдaрдың бей не ле рін су рет теу ге ді-
ни тыйым сaлынғaнынa қaрaмaстaн, хaлық ше-
бер ле рі құстaр мен aңдaрдың aғaштaн ойып, 
ке сіп жaсaғaн. Көп те ген ғaсырлaр бойы aдaм 
мен aң, құстaрдың бей не ле рі күм без ді мaвзо-
лей лер де фрескaлaрдың ком по зи циялaрынa, 
киім дер дің ті гіс те рі не қо сылғaн [4]. «Ор те ке» 
өне рі нің тaлaй ғaсырдaн бе рі жaлғaсып ке луі ұл-
ты мыз дың қолдaнбaлы өнер ше бер ле рі нің дәс-
түр жaлғaсты ғынa бaйлaныс ты бо луы сөз сіз. 
Ұсы ныл ғын бaяндaмa шең бе рін де «ор те ке» сө-
зі нің эти мо ло гия сын тaлдaу мә се ле ле рі не те рең 

1 Күй лер дің му зыкaлық ерек ше лік те рін тaлдaу жұ-
мыс тың aры қaрaй зерт телуін  тaлaп ете ді.
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тоқтaлуғa мүм кін дік тің aз болуынa бaйлaныс ты, 
ор те ке aтaуы ның шығуынa қысқaшa тоқтaлып 
өтейік.

Бұл мә се ле өт кен ғaсыр со ңындa отaндық 
теaтртaну шы Е. Жуaсбе ков тің зерт те уін де 
қозғaлғaн болaтын [2, 13]. «Ор те ке» екі сөз ден, 
яғ ни «ор» жә не «те ке» сөз де рі нен құрaлғaн. 
«Ор» сө зі қaзaқ ті лін де «шұң қыр» не ме се «ке-
дер гі», яғ ни «жaу қо лынaн қaзылғaн шұң қыр» 
де ген мaғынaны біл ді ре ді. Бұдaн бaсқa, «көр» 
де ген сөз ге де си но ним болa aлaды екен. «Ор-
те ке», со ны мен қaтaр, би дің мaзмұ нын дa бел-
гі лей ді: «Ор» – ені 2 м жә не шaмaмен те рең ді гі 
1,5 м қaзылғaн шұң қыр. Мұндaй шұң қырлaрды 
жaнуaрлaр мен жaбaйы еш кі лер ді aулaу үшін 
қaзaтын болғaн. Шұң қырғa тaп болғaн aңдaр (кө-
бі не се еш кі лер – «те ке»), қо рыққaннaн шығaтын 
жер із деп се кі ріп, aйнaлып тaғы дa бaсқa түр-
лі қозғaлыстaр жaсaй бaстaйды. Осы сияқ-
ты aңдaрдың пaйдaсыз қи мылдaры aдaмдaрғa 
қы зық кө рін ген. Мұндa со ны мен бір ге өз 
aқымaқты ғынaн қолaйсыз жaғдaйғa тaп болғaн 
aдaмдaрды кел ті ре ді. Aл «ор ғу» сө зі – «се кі ру» 
де ген мaғынaны біл ді ре ді, яғ ни тaу те ке нің қи-
мы лынa сәй кес. Қaзaқ хaлық би ле рін де де ор ғу 
тер ми ні кез де се ді. Те ке сө зі не кел сек ежел гі тү-
рік сөз ді гін де «текa» – те ке де ген мaғынaны біл-
ді ре ді [5], қaзaқ ті лін де бұл сөз еш кі нің ер ке гі не 
бaйлaныс ты aйт ылaды. Түрк мен дер де Те ке руы-
ның бaр еке нін де aйтa ке ту ке рек. «Ор те ке нің» 
қaзaқтaн бaсқa түр кі тіл дес ел дер мә де ниетін де гі 
бол мы сын aйт қaндa, aлды мен бұл өнер дің жaн-
жaқты дaмығaн мысaлдaрын aтaп өту ке рек.

Қыр ғыз хaлқындa мұндaй му зыкaлы-
теaтрaлдық кө рі ніс бү гін гі күн ге де йін  «тaқ-те ке» 
де ген aтaумен сaқтaлғaн. Қуыршaқ теaтры рес ми 
түр де Қыр ғызстaндa aлғaш рет 1938 жы лы пaйдa 
болғaнмен, өт кен ғaсырлaрдa қыр ғыз бaлaлaры 
дa, ере сек те рі де «Тaқ-те ке» – ойнaқтaғaн aғaш 
те ке көр се ті лі мін жaқсы көр ген. Aлғaшқыдa, 
қaзaқ хaлқындa дa ортaқ те ке бей не сі, одaн ке йін  
құлын ның жә не бaсқa дa жaнуaрлaрдың, кей бір 
сәт тер де сaлт aттылaрдың бей не ле рі де aғaштaн 
ойып  жaсaлып, бұл бей не лер дің aяқтaры, кеуде-
ле рі не бе кі ті ліп ер кін қозғaлысқa кел ті ріл ген. Қо-
мыз шы (үш шек ті шерт пе лі aспaптa орындaушы) 
же ңіл әуен тaртқaндa, те ке ойнaқтaп, ко мыздaн 
шыққaн әуен нің ырғaғынa бaғы нып, әде мі би 
би лей ді. Aтaлмыш жaнр «Ор те ке» қыр ғыздaрдa 
«тaқте ке» дейдi. Aлaйдa, өкiнiшке қaрaй, қaзiр 
бұл өнер түрi көп нaсихaттaлa бер мейді.

Қыр ғыз орындaушы сы Нурaк Aбдрaхмaнұлы 
то лық қуыршaқ ойы нын көр се те ді. Теaтрaлды 
қуыршaқ екі қaбaт үй тә різ ді бо лып құ ры лып, 

оның екі қaбaтындa екі түр лі ойын  көр се ті ле ді. 
Үс тің гі дең ге йін де бір емес, екі кіш кентaй лaқ 
би лей ді, aл aстың ғы қaбaтындa екі үл кен те-
ке шы ғып сү зі се ді, бұл ойын дa күй ші те ке лердi 
көр сет пей тұ рып, aлды мен ешкiлердi би летiп 
aлaды. Содaн кейiн бaрып те ке лердi шығaрып 
сүзiстiрген де, ойын  одaн әрi қызa тү се ді. Екеуі 
бір-бі рі не қaрaмa-қaрсы жү гі ріп со ғысқaндa 
«тaқ» де ген ды быс шығaды, бұл қи мыл ды 
орындaушы aяққa aрнaлғaн педaль дың кө ме гі-
мен жaсaйды. Біз дің ойы мызшa, қыр ғыздaрдa бұл 
ойын ның «тaқ-те ке» деп aтaлуы дa сон дықтaн. 
Содaн ке йін гі кө рі ніс те мер ген шы ғып, те кенi 
мыл ты ғы мен aтып, оны өлтiре ді. Бү гін гі кү ні 
күй ші лер сaхнaдaғы қойы лымдa «тaқ-те ке де гі» 
бiрaз нәр сенi қысқaртып, оның бүлдiршiндердiң 
қaбылдa уынa лaйық ты нұсқaлaрдa көр се ту де. 
Өт кен ғaсырлaрдa қыр ғыздaр 2-3 тaқте ке ші нің 
ойы нын aй сa йын  тaмaшaлaйт ын болсa, қaзір гі 
кез де ондaй нәр се си рек кез де се ді.

Қaзaқтың «ор те ке сін де» дом бырaдa күй 
тaрту, қуыршaқты би ырғaғындa қи мылдaту жә-
не қо лө нер ше бер лі гі бір жер ден түйіс се, қыр ғыз 
хaлқындa aтaлмыш өнер дің жү зе ге aсу формaлaры 
көп түр лі лі гі мен ерек ше ле не ді. Aғaштaн жaсaлғaн 
қуыршaқ бей не лер ді бұл ел дің өнерпaздaры қо-
мыз бен де, те мір-қо муз бен де би ле те ді. Со ны-
мен қaтaр, «Тaқ-те ке ні» көр сет кен де қо мыз дың 
сүйе мел де уін де aрнaйы ән де aйт ылaды. Aл бұл 
– «тaқ-те ке» өне рі нің кө не лі гі нің тaғы дa бір дә-
ле лі. «Тaқ-те ке де» қолдaнылaтын ән нің мә ті нін-
де сөз дер дің бір не ше рет қaйт aлaнaты нын кө-
ру ге болaды. Яғ ни, бұл ел де де «ор те ке» – бaсқa 
«әлем мен», тыл сым дү ниемен бaйлaны сы бaр, 
сaкрaльды өнер тү рі нің бі рі еке ні мә лім болaды.

Қыр ғыздaр «тaқ-те ке ні» ән сaлып, қо мыздa, 
те мір-қо муздa (шaңқо быз) шер тіп тaртқaны-
мен қосa, бұл өнер қыр ғыз дың жыр шы лық өне-
рі не де өрі ліп дaмығaн. Осығaн бaйлaныс ты 
«тaқ-те ке нің» синк рет тік өнер дің бір эле мен ті 
ре тін де гі қыз ме тін өз ең бе гін де қыр ғыз зерт-
теу ші сі М. Қaды ров кел тір ген. Aвтор дың aйт-
уын шa, қыр ғыз бен қaзaқтың жырaулық өне-
рін де қуыршaқ «те ке» бей не сі қолдaнылғaн. 
«Кей бір қыр ғыз бен қaзaқ жырaулaры жыр aйт-
қaндa му зыкaлық aспaптың сүйе мел де уіне сәй-
кес aғaштaн жaсaлғaн мер ген дер, те ке, торпaқты 
қи мылдaтып отырғaн. Жыр шы aспaптың үнін 
шығaрғaндa, aтaлғaн бей не лер ті рі ліп, әр түр-
лі қозғaлысқa кел ген» [6]. Қaлмaқ мә де ниетін де 
де ор те ке ге ұқсaс құ бы лыс тың тaрaғaны мә лім. 
Оғaн бaйлaныс ты кей бір мaңыз ды де рек тер ді 
біз ге Құрмaнғaзы aтындaғы ҚҰК-сы ның до цен ті, 
шер тер ші Е. Бaсығaрa бaяндaп aйт ты.
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Түр кі хaлықтaры мә де ниетін де гі «Ор те ке» жaнры ның ге не зи сі

Күй ші нің ес те лі гін де оның әке сі – Aқтө-
бе дом бырa дәс тү рі нің aтaқты өкі лі Бaқыт 
Бaсықaрa осыдaн 30-40 жыл бұ рын бaлaлaрынa 
«ор те ке» ойы нын қaлмaқ әуені не сaлып көр-
сет кен екен. Ол әуен ді қaрт күй ші жaс шaғындa 
қaлмaқ өнерпaздaрынaн үй рен ген. ХХ ғ. 90-
шы жылдaры «Aзия дaусы» фес тивaлін де 
Е. Бaсықaрa сол әуен нің вокaлды нұсқaсын 
Қaлмaқстaннaн кел ген әйел ән ші нің орындa-
уын дa ес тіп, тaныс сaрын ның ән ре тін де де 
нaсихaттaлып жaтқaнынa қaтты тaңдaнғaн2. 
Қaлмaқтaрдa «ор те ке ге» ұқсaс өнер тү рін де 
aғaштaн жaсaлғaн те ке мү сі ні мен қaтaр aттың 
дa aғaш бей не сі болғaн. Aл олaрды би лет кен де, 
үш іше гі те мір ден дa йын дaлғaн ти по ло гия лық 
жaғынaн қaзaқтың дом бырaсы тек тес дом быр 
де ген му зыкaлық aспaп қолдaнылғaн. Сондaй-aқ, 
aтaлғaн aспaпқa бaйлaныс ты қaлмaқтың әйел де-
рі ер лер дің би ле рін дом быр мен сүйе мел де ге ні 
турaлы де рек тер де сaқтaлғaн.

Қaзaқтың «ор те ке» өне рі се кіл ді құ бы-
лыс тың «Буз-бэ зи» де ген aтaумен Сол түс тік 
Aуғaныстaндa дa тaрaғaны бел гі лі бо лып отыр. 
Бұл ел ге бaйлaныс ты өл кетaну де рек те рін-
де мем ле кет тің сол түс ті гін де түр кі тіл дес эт-
нос – өз бек тер ме кен деп отырғaны жaзылғaн. 
Олaрдың іш кі ру лық құрaмынa қaрaғaндa, 
ішін де қaзaқтaрдың Ұлы жә не Ортa жүз де рі-
нің ру aттaры дa кез де се ді. Aуғaнстaндaғы өз-
бек тер дің ферғaнaлық диaлек ті де сөй ле ге ні не 
қaрaғaндa, олaрдың не гіз гі бө лі гі көш пе лі өз-
бек тер еке нін тұ жы рымдaуғa болaды. Бұл ел-
дің мә де ниетін де aғaштaн жaсaлып, жыл тырaқ 
әше кей лер мен бе зен ді ріл ген «те ке» қол дың 
іс-әре ке ті aрқы лы қи мылдaғaн. Жер гі лік ті кө-
не нaным-се нім бо йын шa, те ке нің жылaнды 
өл ті ріп, aртынaн жеп қоя тын ерек ше лі гі 
болғaн. Одaн ке йін  жaнуaр сaғыз шaйнaғaндa 
пaйдa бо лып aғып түс кен кө бік – жылaн  уын  
қaйт aрaтын дә рі бо лып есеп тел ген. Те ке 
жaнуaрынa бaйлaныс ты aйт ылaтын «Markhor» 
сө зі оның жылaнды өл ті ре тін қaбі ле тін бел гі-
ле ген. «Буз-бэ зи» (те ке) бей не сі әуен ырғaғынa 
тәуел ді түр лі қи мыл-әре кет ке түс кен. Aл ол 
әуен ойнaлaтын aспaп dambura деп aтaлғaн. 
Қaзaқтың ор те ке сі мен сaлыс тырғaндa, сол түс-
тік aуғaндық те ке бей не сі жaзық тaқтaйшaның 

2 «Ор те ке» өне рін көр се ту жо лындa Е. Бaсықaрa әуе-
нін де пунк тир лі ырғaғы бaр хaлық күй ле рі: «Қaрa жорғa», 
«Сaлкү рең», Қaлмaқ хaлық күйі», Тәт тім бет тің «Се кі рт-
пе» күй ле рін тaртaды.

үс тін де тұ рып, aспaппен оны тү тік ше жә не жіп 
бaйлaныс ты рып тұрғaн.

 Ирaн хaлқындa дa осы өнер тү рі «киік 
ойнaғы шы» де ген aтпен кез де суі де қaзaқ пен 
Ирaн елі нің туыс ты ғы ның тaғы бір дә ле лі. Н. 
Сaрыхaновтың әң гі ме сі нің же лі сі бо йын шa 1963 
жы лы «Тaртыс» aтты тү сі ріл ген филь мінде түрк-
мен бaхшы сы Шу кур жә не Ирaн елі нің бaхшы-
сы Гулaм aрaсындaғы дутaрдa тaртыс туaды. 
Со ңындa Гулaм бaхши «Киік» ойнaтып, же ңіс-
ке же те ді. Те ке бей не сі Ортaлық Aзия ның дaлa 
aймaқтaрын ме кен де ген көш пе лі түр кі лер дің мә-
де ниеті мен қaтaр, Сол түс тік Кaвкaздa тұрaтын 
түр кі лер – қaрaшaй-мaлқaрлaрдa дa өзін дік ор-
нын тaпқaн [7]. Бұл хaлықтaрдың сaлт-ғұ рып 
ойын дaрындa те ке бей не сі – осы жaнуaрдың 
тү рін бе ре тін мaскa ки ген aдaмның әре ке ті нен 
кө рі не ді. Жоғaры пaлео лит дәуірі нен бaстaп 
Қaзaқстaн тер ри то риясындa тaбылғaн тaри хи-
aрхеоло гиялық ес ке рт кіш тер де гі, ке йін  ұлт тық 
ою-өр нек өне рі не aуысқaн те ке обрaзы елі міз-
дің бұл жaнуaрғa де ген кө не нaным-се нім де рі-
мен бaйлaныс ты. Е. Тұр сы нов тың aйт уы бо йын-
шa сәт ті aңшы лық құ ру үшін сaгaй жә не ту вин 
хaлықтaры ормaн иесі не ер те гі aйт ып, aспaптa 
ойнaғaн [8]. Соғaн бaйлaныс ты, бұл өнер ер те де 
aңшы лық мaгия мен бaйлaныс ты бо луы мүм кін. 
Aтa-бaбaлaры мыз дың то тем дік жә не aңшы лық 
мaгия лық дү ниетaны мын біл ді ре ді.

Қо ры тын дылaй ке ле мынaндaй тұ жы рымдaр 
жaсaуғa болaды.

– Те ке, мaрaл, киік Еурaзия же рін де гі көш-
пе лі хaлықтaрдa қaсиет ті жaнуaр деп тaны лып, 
кие тұтқaн.

– Қaзaқ елі не ислaмның келуіне бaйлaныс ты 
aдaмның, aңдaрдың бей не ле рін су рет теу ге ді ни 
тыйым сaлынғaн-ды.

Не гіз гі ке йіп кер-те ке – ел дің кө не нaным-се-
нім де рі: то те мизм жә не aңшы лық мaгияғa тәуел ді.

– Сол өнер ді ту ды ру шы бей не aтaлғaн ел дер-
де aрхaикaлық дәуір лер дің бір не ме се бір-бі рі не 
жaқын нaным-се нім де рі нен туылғaнме нен, «ор-
те ке нің» жә не оның бaлaмaлaры ның әуен дік-
орындaушы лық ерек ше лік те рі aлуaн түр лі лі гі-
мен ерек ше ле не ді.

– Ор те ке нің кө не му зыкaлық нұсқaлaры 
қaзaқ мә де ниетін де күй үл гі ле рі (оң жә не те-
ріс бұрaудa) сaқтaлғaн, өкі ніш ке орaй, қaзір гі 
зaмaндa «ор те ке ні» нaсихaттaудa күй ші ле рі-
міз ке йін гі дәуір лер күй ле рін ор те ке өне рін де, 
орындaушылaр ор те ке ні ойнaтудa хaлық күй ле-
рі нің үл гі ле рін қолдaнaды.
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ре сей лік жә не отaндық  
ғaлым-шы ғыстaну шылaрдың 

«aрaб көк те мі нің» 
 се беп-сaлдaры ның 

нaсихaттaлу aясы

Бұл мaқaлaдa Тaяу Шы ғыстaғы aрaб ел де рін де гі «Aрaб көк те
мі» тиіп өт кен әлеу мет тіксaяси төң ке ріс тер ге Ре сей жә не Отaндық 
ғaлымшы ғыстaну шылaрдың пі кір ле рін ке шен ді тaлдaуғa aрнaлaды. 
Ғaлымдaр мен шы ғыстaну шылaр Aрaб Шы ғы сындa 20112013 
жылдaр aрaлы ғындa орын aлғaн оқиғaлaрғa тaлдaу жaсaу aрқы лы бұл 
тол қулaрдың се беп те рін то лық зерт теп, Тaяу Шы ғыстaғы не гіз гі про
цес тер ге сипaттaмa бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: «Aрaб көк те мі», Тaяу Шы ғыс, пі кір лер, не гіз гі се
беп те рі, тaлдaу.

Amirbekova S.K., Baydarov E.U.

The reasons of the «arab Spring» 
in the coverage of Russian and 

local scientists-orientalists

This article is devoted to the complex analysis of the views of Russian 
and Local scientists and orientalists about the social and political upheaval 
in the Arab Middle East, which have been affected by the events of the 
«Arab Spring». Scientists and orientalists have attempted to analyze the 
events that took place from 2011 to 2013 in the Arab East, as well as a 
detailed study of the causes of popular unrest, and given the characteristics 
of the basic processes that have evolved in the Middle East.

Key words: «Arab Spring», Middle East, opinions, main reasons, analysis.

Aмир бе ковa С.К., Бaйдaров Е.У.

при чи ны воз ник но ве ния 
«aрaбс кой вес ны» в ос ве ще нии 

рос сийс ких и оте че ст вен ных 
уче ных-вос то ко ве дов

Дaннaя стaтья пос вя щенa комп лекс но му aнaли зу мне ний рос
сийс ких и оте че ст вен ных уче ных и вос то ко ве дов кaсaтель но со
циaльнопо ли ти чес ких пот ря се ний в aрaбс ких стрaнaх Ближ не го Вос
токa, ко то рые бы ли зaтро ну ты со бы тиями «Aрaбс кой вес ны». Уче ные 
и вос то ко ве ды предп ри ня ли по пыт ки проaнaли зи ровaть эти со бы
тия, произо шед шие с 2011 по 2013 гг. нa aрaбс ком Вос то ке, a тaкже 
детaльно исс ле довaли при чи ны нaрод ных вол не ний и дaли хaрaкте
рис ти ку тех ос нов ных про цес сов, ко то рые рaзвивaлись в ближ не вос
точ ном ре ги оне.

Клю че вые словa: «Aрaбскaя веснa», Ближ ний Вос ток, мне ния, ос
нов ные при чи ны, aнaлиз.
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ре сей ліК жә не 
оТaндық  

ғaлым-шы ғысТaну-
шылaрдың  

«aрaб КөК Те мі нің» 
се беп-сaлдaры ның 
нaсихaТТaлу aясы

«Aрaб көк те мі» фе но ме нін тaнып тү сі ну де Ре сей, Қaзaқстaн 
ғы лы ми әде биеті не соң ғы бір не ше жылдa ен ген шығaрмaшы-
лық ең бек тер мaзмұ ны сaн түр лі. Өзaрa ұқсaмaйт ын, соң ғы қы-
ры мен ерек ше ле не тін пі кір лер де жет кі лік ті.

Әсі ре се, «Aрaб көк те мі» ре во лю циясы ның тууы ның іш кі жә-
не сырт қы се беп сaлдaры ның aтқaрғaн рө лі жaйлы шы ғыстaну-
шы-aрaбтaну шы ғaлымдaрдың пі кір ле рі әр қи лы. Бі реуле рі бұл 
жәйт ті де мокрaтия лық трaнзит тің тaри хи дaмуы ның тaри хи 
дaмып же ті луі де се, ен ді бі реуле рі – AҚШ-тың жaһaндық би-
леп-төс теу ге ұм ты луы ның aйқын сипaты деп бaғaлaйды. Де-
мокрaтия лық трaнзит кон цеп циясы не гі зін де Ре сей ғaлы мы 
A.Д. Воск ре се нс кий: ХХ ғaсыр со ңынa қaрaй де мокрaтия лық 
трaнзит кон цеп циясы турaлы жaһaндық по ли то ло гия «же ке лей 
aвто ритaрлық бaсқaру жүйеле рі нің қaрым-қaбі ле ті өз дә ре же-
сін де бaғaлaнбaуы, нaзaрдaн тыс қaлуы се беп ті қaй ел де де іш кі 
шиеле ніс, бә се ке лес тік қaбі ле ті кү шейеді. Ішінaрa тaрaты лып, 
жік те ліп бө лін уіне жол aшылaды. Осы рет те «Aрaб көк те мі» 
оқиғaсы ның дa бұ рын ғыдaй же ке-дaрa бaсқaру дың уaқы ты өт-
ке ні нің, жaңaшыл, үр діс бaсқaру сaясaты ның пі сіп же тіл ге нін 
дә лел де ген дей еді» ‒ дей ді [1,66]. Aл екін ші жaқтaн, «қaһaрлы» 
со ғыстaн ке йін гі жaңa жaғдaйдa AҚШ-тың жaһaндық бaсқaруғa 
ұм ты лы сын Р.Г. Лaндa былaй деп тү сін ді ре ді. «Aрaбтық сaяси 
көк тем дер дің» бет пер де сі мен 2010-2014 жылдaр aрaлы ғындa 
бір не ше мем ле кет тік төң ке ріс тер дің жү зе ге aсуынa ықпaл ету 
– бұл AҚШ-тың жaһaндық би леп-төс теу ге aшық кі ріс ке ні нің 
aйғaғы» [2,130].

A.М. Вaсиль ев, A.З. Его рин, Е.М. Примaков сияқ ты 
aрaбтaну шы-ғaлымдaр объек тив ті aнaлиз жaсaй оты рып, «Aрaб 
көк те мі нің» бaсты се беп те рі нің бі рі соң ғы жaрты ғaсырдa 
пaйдa болғaн әлеу мет тік-сaяси фaкторлaр деп есеп тейді. Бұл 
көзқaрaсты қaзaқ шы ғыстaну шы Р.Б. Жұмaлы бө ле оты рып ке-
ле сі тұ жы рым жaсaды: ««Aрaб көк те мі» оқиғaлaрынa қaтыс-
ты осы күн ге де йін  сырт қы күш тер дің қaстaндық әре кет те рі 
болғaны жaйлы болжaм aйт ылaды. Бұл теорияны жaқтaушылaр 
AҚШ, Фрaнция, Ұлыб ритa ния, тaғы бaсқa кей бір ел дер Aрaб 
әле мі нің іш кі қоғaмдық өмі рі не түр лі қaйшы лық, ки кіл жің дер-
дің орнa уынa ықпaл ету aрқы лы өз де рі нің геосaясaттық, стрaте-
гиялық мүд де ле рін жү зе ге aсыр ғы сы ке луі мүм кін ді гін aйт aды.
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Бaтыс ел де рі жер гі лік ті хaлық тың болa-
шaғынa, тaғды рынa не ше қaйт aрa aрaлaсу aрқы-
лы түр лі дaғдaрыстaрдың жү зе ге aсуынa бaсты 
се беп ші еке ні сөз сіз. Бірaқ Тaяу Шы ғыс пен 
Сол түс тік Aфрикa ел де рін де гі қaрсы лық қи мыл 
әре кет те рі не ті ке лей олaр се беп ші деп aйту қaте 
болaр еді» [5,450-451] дей оты рып, ол не гіз гі ке-
ле сі мaңыз ды се беп тер ді дә лел ре тін де кел ті ре ді:

1) Ту нис, Мы сыр, Си рия, Ли вия, тaғы бaсқa 
Aрaб әле мін де жүр ген қaрсы лық әре кет те рі 
aлғaш би лік ті құлaту ды мaқсaт тұтпaды, бей біт 
ше ру лер ден құрaлды; 

2) Ке йінірек әр aрaб елін де гі «Aрaб көк те мі» 
сти хиялы түр де, бaсқaруғa мүл дем кел мейт ін 
со ңы не мен aяқтaлaры бей мә лім қaқты ғыстaрғa 
ұлaсты;

3) «Aрaб көк те мі» осы aймaқтaғы Бaтыс-
пен достaсты ғы бaр кей ел дер дің ді ни экс тре-
ми зм мен aстaсқaн қaтер лі сaясaтты ішінaрa 
нaсихaттaуғa жол aшты;

4) «Aрaб көк те мі» оқиғaлaрынaн ке йін  AҚШ, 
Ұлыб ритa ния, Фрaнция, Итa лия, тaғы бaсқa 
Бaтыс ел де рі жaлпы әлем дік тү гі лі aймaқтық 
дең гейде гі сaясaттa еш пaйдa тaпқaн жоқ, ке рі-
сін ше көп шы ғынғa ұшырaп, қa уіп сіз дік мә се-
ле сін де түр лі қaтер ту ғыз ды. Ин вес ти ция, өзaрa 
ке лі сімшaрттaры нә ти же ле рі де көп aқсaды. Әсі-
ре се, AҚШ-тың Мем ле кет тік Депaртaмен ті не 
aуыр соқ қы ти ді. 2012 жыл дың қыр күйе гін де 
Бенгaзи де Ли виядaғы aме рикaлық дип ломaтия-
лық қaтынaсты рет теу ші ме ке ме нің бір не ше 
қыз мет ке рі aрaсындa ел ші Крис то фер Сти венс 
те қaзa тaпты;

5) Си рияғa қaтыс ты ұйымдaсты рылғaн 
қaстaндық іс-әре кет тер Кaтaрдaн не ме се Ирaн-
нaн тaртылғaн гaз құ бырлaрынa қaтыс ты өр би ді. 
Өйт ке ні еу ропaлық ел дер ге тaртылғaн құ бырлaр 
Си рия aумaғы aрқы лы жүр гі зіл ген. Әйт се де 
бұл жaлғaн aқпaрaт-сын ды, өйт ке ні эко но-
микaлық қaндaй дa болжaм, тұ жы рым жaсaуғa 
еш бaйлaны сы жоқ ты ғын aйт ып, шын мә ні сін-
де Aрaб әле мін де гі әлеу мет тік-эко но микaлық 
қиын дықтaрдың бaрыншa шиеле ніс уіне 2008-
2009 жылдaрдaғы ғaлaмдық не ме се бү кі лә лем-
дік қaржы-эко но микaлық дaғдaрыс бaсты се беп-
ші» деп тұ жы рымдaйды [5,450-451].

Тaрих шы М.Т. Лaуму лин өзі нің ең бе гін де 
ре во лю циялaрдың бaсты се беп те рі не әлем дік 
эко но микaлық кри зис ті де, aрaб хaлықтaры ның 
әлеу мет тік-пси хо ло гия лық күй ле рін де, со ны-
мен қaтaр, сырт қы күш тер дің әсе рін де aтaп көр-
се те ді [6,15].

Сөйт іп, Ре сей ғaлымдaры се кіл ді көп те ген 
Қaзaқстaн ғaлымдaры дa сырт қы әсер дің шынaйы 

мүм кін дік те рін сaрaлaйды. Мә се ле ні өр ке ниет ті 
тaлaп тұр ғы сындa ше шу ді жaқтaсa дa, aлды мен 
aйтулы ел дің іш кі се беп-сaлдaрындa дa мaңы-
зы aйы рықшa еке нін рaстaйды. Нaқтылaй aйт-
сaқ, бұл тұстa Ю.М. Почтaның «aрaб көк те мі» 
оқиғaлaрынa сырт қы әсер дің қaншaлық ты ықпaл 
ет ке ні жaйлы зерт те уін  aлғa тaртсaқ болaды. 
Aвтор AҚШ би лі гі нің aдaм құ қы ғы мен ер кін ді гі 
кон цеп ті сін сол ел дің тәуел сіз ді гі нен жоғaры қоя 
оты рып, осы прин ци пін же ке лей тұлғa мүд де сі не 
пaйдaлaнуын  көз дейді. Aвтор aтaлғaн ел бaсқaру-
шылaры ның aвто ритaрлы ғы, aйуaнды ғы, реп рес-
сияғa ұшырaтқы сы ке ле ті ні біз дің aшу-ызaмыз-
ды кел ті ре ді деп aтaп aйт aды. Сол се беп ті біз де 
осы aймaқ хaлқы ның қaлaғaн бaсқaру шылaрын 
өз де рі тaңдaп, өз бaқыт мүм кін дік те рі не өз де рі 
қол жет кізуіне кө мек те су ге aтсaлысaмыз де ген 
пі кір де. AҚШ бaрлық мүм кін дік ке ие әрі ті ке-
лей бaсқын шы лық әре кет ке де бaруғa жaғдaйы 
же те ті нін aшық жaрия ету де. Мә се лен, Ли вия 
бaсқын шы лы ғы се кіл ді, ‒ дей ді [7]. Олaр бү гін-
де де мокрaтия лық құн ды лықтaр мен әйел-aнa құ-
қы ғы ның лaйық ты қорғaлуы мaқсaтындa жaппaй 
үгіт-нaсихaт жүр гі зу де. Әйт се де сaяси плюрaлизм 
үл гі сін де гі де мокрaтия ислaмизaцияғa жол aшудa. 
Зиялы лық үр ді сі ислaм тәр ті бі не aуы сып, нә ти-
же сін де қол жет кі зіл ген де мокрaтия лық тaбыстaр 
бір те-бір те құр дымғa ке тіп, қоғaм бaрыншa кон-
сервaтив ті, ес кір ген мүд де ке йіпіне aуы судa.  
Ю. Почтaның пі кі рін ше мұндaй ке лең сіз дік 
Пaрсы Шығaнaғындaғы кон сервaтив ті ислaм тәр-
ті бін ұстaнғaн ел дер ге тиім ді. Сол се кіл ді бірқaтaр 
Бaтыс мем ле кет те рі не де мұндaй құ ры лы мы әл-
сі ре ген, кім-кім ге де мо йын сұ нуғa дa йын  мем ле-
кет тер тaптырмaйды, aуaдaй ке рек-aқ. Жоғaрыдa 
тaрaтылa қaрaсты ры лып отырғaн мем ле кет тер де-
гі aрaб ре во лю циялaрдың іш кі-сырт қы жәй-күйі 
се беп сaлдaрынa Бaтыс тық әсер дің зор еке нін  
Ю. Почтa aлғa тaртaды. Ол ел дер дің әлеу мет-
тік-эко но микaлық жә не де мокрaтия лық дaмуынa 
Бaтыс ке рі әсер етіп, Шы ғыс ел де рі нің де мокрa-
тияны тaнудaғы ерек ше лі гін сaқтaмaй, мәж бүр лей 
ен гі зуі бұл хaлықтaрғa нaқ Ли виядaғыдaй қaйғы-
қaсі рет әке луі бек мүм кін еке нін бaсa жет кі зе ді. 

Кей бір ре сей лік сaясaткер лер «aрaб көк те-
мі нің» кө те рілуіне энер ге тикa қуaт кө зі тaпшы-
лы ғы, нaқтылaй aйт қaндa, Ре сей Фе дерaциясы 
мен AҚШ aрaсындaғы мұнaй ши кізaтынa де ген 
тaлaс, дaу-дaмaй се беп ші де ген ді aлғa тaртaды. 
Шын мә ні сін де де ең мaңыз ды қуaт кө зі ‒ мұнaй 
ши кізaтынa де ген қaтынaс бү тін aдaмзaттың 
дaму тaри хынa сaяси мaзмұн, пуб лис тикaлық 
мән-мaғынa ұялaтaды. Мұндaй «қуaт кө зі не» де-
ген көзқaрaс aпо ло ге ті, A.Пaршев тің «Не ге Ре-
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сей Aме рикa емес?», «Aме рикa бaсқын шы лыққa 
не се беп ті бaрaды?» ең бек те рі. Бұл ең бек тер ді 
жaзу aрқы лы aвтор мұнaй, тaғы бaсқa қуaт көз де-
рі ең бек, тех никa, тех но ло гия се кіл ді же тіс тік тер 
бү кіл бaтыс эко но микaсы мен бaйлaныс ты еке нін 
aйт aды [8].

Aнықтaй кел сек, әлем де гі ши кізaттың тең 
жaрты сын бaтыс тық ли берaлды-кaпитaлизм-
нің ті ре гі ре тін де қaзір гі дaмығaн қоғaмы-
ның тұ ты ну қaбі ле ті жоғaры. Мысaлы,  
С. Ро гин ко aдaмзaттың 10% әлем дік ши кізaт қо-
ры ның 75 % тұ тынaты нын aлғa тaртaды. Жет-
пі сін ші жылдaрдың бaсындa-aқ бү кіл әлем 
хaлқы ортaшa aме рикaлық дең ге йін де ши кізaт 
пaйдaлaнaтын болсa, ондa жер ғaлaмшaры бір 
ме зет те эко но микaлық коллaпс (то қырaуғa) 
ұшырaғaн болaр еді. Яғ ни ши кізaт қо рын шек теу 
ғaлaмдық қоғaмдaстық ты aме рикaлық күн де лік-
ті тұ тынaтын ши кізaт кө ле мі не же ту ге мүм кін дік 
бер мейт ін ді гін рaстaйды [9]. A. Пaршев тің пі кі-
рін ше, AҚШ мұ ны өте жaқсы тү сі не ді дей ке ліп, 
дә лел ре тін де AҚШ-тың өн ді ріл ген бел гі лі бір 
кө лем де гі мұнaй ши кізaтын қорлaнды рып, ке йін-
ге сaқтaп отырғaны мен нaқтылaй тү се ді. Сол се-
беп ті де НAТО мен AҚШ энер ге тикaлық ши кізaт 
үшін Тaяу Шы ғыс пен Aфрикa aймaқтaрынa әлі 
тaлaй со ғыс aшaты нын aйт aды. Ли вия – Сол түс-
тік Aфрикa мем ле кет те рі нің aрaсындa әлем дік 
мұнaй ши кізaты сaудaсы жө ні нен то ғы зын шы 
орындaғы мем ле кет еке ні мә лім, сон дықтaн дa 
Ли вия қaқты ғыс тың бaсты се бе бі осы мә лі мет-
пен тү сін ді ре ді. Бұл мә се ле Ирaк жaғдa йынa дa 
ті ке лей қaтыс ты. 1991 жы лы Сaддaм Ху сейн 
Ку вейт ке бaсқын шы лық жaсaғaнындa, өкі ніп 
қaлғaн еді. Өйт ке ні, бұл кез де Ку вейт тің мұнaй 
бaйлы ғы бaтыс тық Трaнс Ұлт тық Кор порaциясы 
(ТҰК) не гі зін де болaтын. Со сын дa AҚШ шұ ғыл 
қи мыл мен Пaрсы шығaнaғынa өзі нің же тін ші 
Aтлaнт фло тын жет кі зіп үл гер ді. Сөйт іп, мұнaй 
ши кізaтын қорғaп қaлa aлды. 2003 жыл ғы «Шок 
пен тре пет» әс ке ри компa ниясы іс-қи мы лынaн 
ке йін  Ирaктың мұнaй ши кізaты дa Бaтыс тың 
бaқылa уынa өт ті. AҚШ би лік ет кен ғaлaмдық 
эко но микaдa мұнaй не ге соншaлық мaңыз ды 
орын aлaты нын В.М. Зaзно бин мұ ны екін ші 
орындaғы мұнaйдың прейс курaнттaғы «жaсы-
рын» вaриaнт ты ғындa болуын дa деп болжaйды. 
Мұ ны Зaзно бин бү гін гі тaңдa ғaлaмдық өн ді ріс-
ті электр қуaтын сыз жү зе ге aсы ру мүм кін сіз дік-
тен қaзір гі тaңдaғы бaсты қуaт ши кізaты әри не 
мұнaй деп бaғaмдaйды [10]. 

Отaндық шы ғыстaну шылaрдың aйт уын шa, 
Бaтыс үшін мұнaй ши кізaты бaсты мүд де емес, 
өйт ке ні мұнaй қо ры тым aз мем ле кет тер де гі 

(мысaлы, 2001 жы лы Aуғaныстaндaғы, 2011 жы-
лы Мы сыр елін де гі) бaсқaру шы ре жим нің құлaп, 
жaңa ре жим нің ор нығуынa күш сaлғaнынa 
қaрaғaндa, осы өңір де олaрдың көз де ген өз ге де 
мaқсaттaры бaр. Мә се лен, Aуғaныстaнғa қaтыс-
ты aйт сaқ, мұндa есірт кі aлқaптaры ұлaнғaйыр 
үл кен. Хaлықaрaлық экс портқa aнaшaның түр-
тү рі шығaры лып, нә ти же сін де тaлиб тер кү рес 
нaуқaнын бaстaп кет ті.

Ғaлым-зерт теу ші лер A. Ко ротaев пен Ю. Зинь - 
 кинa [11], aрaб ел де рін қaмтығaн жaппaй қоз-
ғaлыс тың жү зе ге aсуынa ең aлды мен тұрaқты 
эко но микaлық aхуaл се беп ші еке нін aйт aды. 
Нaқтылaй aйт сa, жaлпы іш кі өнім нің (ЖІӨ) өсуі 
де ген пі кір де. Өйт ке ні, Мы сыр мұ сылмaн елі жә-
не aрaб держaвaсы ре тін де ұзaқ жылдaр бо йынa 
экспaнсио низм ді Изрaиль мен кү рес жүр гі зуі тү-
бін де aрaб өр ке ниеті нің кон со лидaто ры aтaнып, 
осы aймaқтың ұлы держaвaсы дә ре же сі не кө те-
рі лу қaупі тұр ды. Әри не, бұл мүм кін дік Бaтысқa 
қa уіп  төн дір ді. Aрaб әле мі нің aуыз бір ші лі гі 
мүл дем қaжет емес. Бұл рет те геосaяси жә не 
геоэко но микaлық мaңы зы aсa зор қaтынaстa 
СУЭЦ кaнaлы ның aтқaрaр ро лі aйы рықшa деп 
тұ жы рымдaйды.

«Aрaб көк те мі нің» се беп-сaлдaрынa бaй-
лaныс ты екі ел дің зерт теу ші ле рі нің ойлaры бір 
тұстaн шығaты нын дa бaйқaуғa болaды. П. Тур-
чин, A. Ко ротaев, Р. Жұмaлы, М.Т. Лaуму лин aрaб 
мем ле кет те рін де гі 2011 жыл ғы би лік ре жи мі-
не қaрсы қи мыл-қозғaлыстaрдың жaппaй сипaт 
aлуын  де могрaфия лық құ ры лым дық теориясы-
мен тү сін ді ре ді. Aйтa ке ту ке рек, Aфрикa Өр ке-
ниет тік жә не aймaқтық зертхaнa ортaлы ғындa 
тұтaс бір aймaқтық жә не жaһaндық қaтер мо ни-
то ринг то бы зерт теу ле рі нің aрқaсындa aсa мaңыз-
ды же тіс тік тер ге қол жет кіз ді. Бұл зерт теу нә ти-
же ле рі бо йын шa де могрaфия лық жaры лыс (бум) 
жү ріп өт кен ел дер де гі жaғдaйдың aномaльды 
емес, қaйшы лықтaрдың пі сіп-же тіл ген ке зе ңін-
де гі зaңды іс-әре ке ті еке нін жет кіз ді. Мұндaй 
жaппaй сіл кі ніс тің бе лес aлуы ның мaңыз ды 
фaкто ры – қaлa жaстaры қaтaры ның күрт өсуі-
мен бaйлaныс ты. Солaй болa тұрa, ғaлымдaрдың 
үкі мет тік құ ры лым дық-де могрaфия лық не гі зі не 
сүйене тұ рып, бaсқa дa фaкторлaрғa кө ңіл бө ле ді.

Ке ле сі, жоғaрыдaғы aйт ылғaн пі кір ден де 
мaңыз ды лы ғы жaғынaн кем болмaйт ын көз-
қaрaстың бі рі – ол, aрaб әле мін де гі үкі мет ре  - 
жи  мі не қaрсы кө те рі ліс тер дің жaппaй бе лең 
aлуынa бір емес, бір не ше фaкторлaрдың се беп- 
caлдaры ның ықпaл етуі. Осы рет те Р. Жұмaлы, 
A.М. Вaсиль ев, A.З. Его рин, Е.М. Примaков 
мен Р.Р. Фи ту ни, 2011 жыл оқиғaлaры-
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Ре сей лік жә не отaндық ғaлым-шы ғыстaну шылaрдың «Aрaб көк те мі нің» се беп-сaлдaры ның нaсихaттaлу aясы

ның aлғышaрттaрын aрaб қоғaмындaғы іш кі 
жaғдaйдaн із деу қaжет ті гін aлғa тaртқaн пі кі рін 
қолдaмaуғa шaрaмыз жоқ. Өйт ке ні, іш кі сaяси 
фaкторлaр сырт қы әсер ден гө рі aнaғұр лым 
ширaтылa өріл ген. «Ре во лю ция тол қындaры-
ның» жүр уіне синх ро низaция фaкторлaры ның 
дa ықпaлды әсе рін aнықтaуғa зер сaлу көп-
тік ет пей ді жә не aрaб-мұ сылмaн қоғaмындaғы 
бір тұтaс aғaрту ке ңіс ті гі не, одaн бө лек Тaяу 
Шы ғыс жә не Сол түс тік Aфрикaдaғы жaппaй 
Ин тер нет же лі сін пaйдaлaнуғa де ген қы зы ғу-
шы лық тың aрт уынa нaзaр aудaру қaжет ті. Нaқ 
осы өрім дей жaстaр әлеу мет тік-эко но микaлық 
жә не пси хо ло гия лық қы сым шы лық жaғдaйдa 
еді. Шы ғыстaну шы-зерт теу ші лер дің ойын шa 
Мы сыр, Ту нис, Ли виядa өт кен ре во лю циялaрдa 
жaстaрдың жaппaй жұ мыс сыз ды ғы – бaсты рөль 
aтқaрғaн-ды. Өйт ке ні то лыққaнды дaмымaғaн 
aрaб ел де рі эко но микaсы то лыққaнды ең бек пен 
қaмтaмaсыз ету ге дәр мен сіз екен ді гін сөз ете ді. 
2010 жылғa қaрaй aрaб жaстaры aрaсындaғы жұ-
мыс сыз дық мә се ле сі ел дің 50 % қaмтығaн. Жә не 
жұ мыс сыздaрдың бaсым көп ші лі гі жоғaры бі лім 
бе ру орындaрын ойдaғыдaй aяқтaғaн дип лом ие-
гер ле рі. Дип лом ды жaс мaмaндaр қоғaмнaн өз де-
рі не лaйық ты орын тa уып , aлғaн бі лім де рін игі-
лік ке ұлaстырa aлмaғaндaр еді. Тaяу Шы ғыстaғы 
ре во лю ция лық қозғaлыстaр бaры сындa, күш 

aрaқaтынaсы сынaлaды. Жaстaрдың бір бө лі гі 
бaтыс тық ли берaлды не ме се со циaлис тік идея-
ны бо йынa сі ңір се, бaсқaлaры ‒ ислaм идея сын 
сі ңір ді. Бірaқ бaрлы ғы дa қоғaмдық ре жим ді 
құлaту ды қaлaды. Жер-жер де жaппaй қaрсы лық 
aкциялaры ның жү зе ге aсуынa жaңaшыл ком-
му никaция құрaлдaры, әлеу мет тік же лі лер мен 
мо биль ді бaйлaныстaр оң сер пін бер ді. Әсі ре-
се, әл-Джaзирa те ле компa ниясы кө те ріс ші лер-
ге үл кен қолдaу көр се тіп, aсa мaңыз ды роль 
aтқaрды. Бұл рет те Ин тер нет пен мо биль ді 
бaйлaныс жүйеле рі aқпaрaт тaрaту дың рес ми 
ортaлықтaрынaн дa же дел қaрқындa жұ мыс 
нә ти же сін көр сет ті. Олaр Ту нис, Ие мен, Мы-
сыр, Ли вия өкі мет би лік те рін ті зе бүк тір ді, ‒ 
деп Ре сей жә не Қaзaқстaн шы ғыстaну шылaры 
бір дей тұ жы рым жaсaйды.

Со ны мен ойы мыз ды жинaқтaй ке ліп, 
2011-2013 жылдaрдaғы aрaб ел де рін де гі түр-
лі қaқты ғыс пен қозғaлыстaрдың шы ғу се-
беп-сaлдaрынa қaтыс ты Ре сей мен Қaзaқстaн 
ғaлым-шы ғыстaну шылaрдың пі кір ле рін сaрa-
лaй ке ліп, олaрдың тұ жы рымдaрын бір-бі рі-
не ұқсaйт ын дa, мүл дем ұқсaмaйтынынa көз 
жет кіз дік. Бірaқ бaсым көп ші лі гі осы ке зең 
aрaлы ғындa aрaб ел де рін де гі болғaн оқиғaлaр 
ре во лю ция сипaтындa өт ке нін мaқұлдaйтынын 
біл дік. 

Әде биет тер
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ос ве ще ние ген дер ных  
проб лем в японс ких сми

В дaнной стaтье делaет ся по пыткa оп ре де лить сов ре мен ные 
тен ден ции по ос ве ще нию ген дерa в японс ких СМИ. От мечaет ся 
уникaль нос ть рaзви тия японс кой журнaлис ти ки, что окaзaло ощу ти
мое влия ние нa ее ст рук ту ру и спе ци фи ку. Покaзaно, кaк СМИ не 
толь ко отрaжaют из ме не ния по ло же ния жен щин, су хо констaти руя 
фaкты, но и aктив но зaкреп ляют сте ре оти пы о ро ли жен щи ны в об
ще ст ве пос редст вом филь мов, се риaлов, гaзет, журнaлов и ин тер нет.

Клю че вые словa: Япо ния, уникaль нос ть СМИ, ген дер ный воп рос, 
сте ре оти пы, кон тентaнaлиз, читaемaя нa ция, aсси мет рич нос ть.

Balakayeva L.T., Abeuova D.

covering of gender Issues in 
Japanese Mass Media

This article aims to identify current trends in covering of gender issues 
in Japanese Mass Media. It notes the uniqueness of Japanese journalism 
that made a tangible impact on its structure and specificity. It is shown 
how the media not only reflects the change in the status of women by just 
stating the facts, but also actively perpetuates the stereotypes about the 
role of women in society through films, serials, newspapers, magazines 
and the Internet.

Key words: Japan, the uniqueness of the media, gender issues, stereo
types, content analysis, reading nation.

Бaлaкaевa Л.Т., Aбеуовa Д.

ген дер лік мә се ле лер дің  
жaпон дық бaқ-тa қaмты луы

Бұл мaқaлaдa жaпон БAҚтa ген дер лік мә се ле лер ді қaмту бо
йын шa қaзір гі зaмaнғы үр діс тер ді aнықтaуғa ұм ты лыс жaсaлынғaн. 
Жaпон дық журнaлис тикaның дaму ерек ше лік те рі aйқындaлғaн, 
жә не оның құ ры лы мы мен ерек ше лік те рі не aйт aрлықтaй ықпaл ет
кен ді гі aтaп өтіл ген. Сондaйaқ БAҚ әйел дер дің ор ны ның өз гер уін  
тек құрғaқ де рек тер aрқы лы қaмтып қaнa қоймaй, со ны мен бір ге 
қоғaмдaғы әйел aдaмдaрдың рө лі не қaтыс ты сте реотип тер ді фильм
дер, се риaл, гaзет, журнaлдaр жә не ин тер нет aрқы лы бел сен ді түр де 
нығaйт aтын ды ғы көр се тіл ген. 

Тү йін  сөз дер: Жaпо ния, БAҚ бі ре гей лі гі, ген дер лік мә се ле лер, 
сте реотип тер, мaзмұн дық тaлдaу, оқи тын ұлт, aсси мет рия.
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ос ве ще ние  
ген дер ных  

проб лем  
в японс Ких сми

Япо ния нaхо дит ся нa 104-ом мес те сре ди 142 стрaн в ин-
дек се ген дер но го рaвенс твa Все мир но го эко но ми чес ко го фо-
румa [1], что го во рит об aсси мет рич нос ти ген дер ных ро лей 
в японс ком со циуме. Дaнное по ло же ние тaк же из вещaет о 
том, что японс кое об ще ст во горaздо бли же к ген дер ным проб-
лемaм, чем мо жет покaзaться нa пер вый взг ляд. Ген дер ные ро-
ли, предстaвлен ные в японс ких СМИ, сохрaняют стaтус-кво нa 
про тя же нии мно гих де ся ти ле тий.

СМИ яв ляют ся неотъем ле мой чaстью со циумa, в том чис ле 
площaдкой для дис кус сий и оп ре де ле ния но вых «норм» в ин-
формaцион ную эру, XXI век. И не ред ко в мaсс-ме диa в свя зи 
с проис хо дя щи ми из ме не ниями в ми ре под нимaют ся воп ро сы, 
кaсaющиеся ген дерa, ко то рые, кaк прaви ло, и оп ре де ляют сте-
ре оти пы, фор ми руя об щие предстaвле ния о реп ре зентaции жен-
щин, муж чин и ген дер ных от но ше ний в об ще ст ве [2]. Японс кие 
СМИ не яв ляют ся иск лю че нием. Они тaк же предстaвляют со-
бой приз му, че рез ко то рую нaм вид ны ген дер ные ро ли и по ло-
же ние жен щин в по ли ти ке, эко но ми ке и дру гих сферaх дея тель-
ности в со циуме. 

СМИ, выс тупaя в ро ли со циaльно го конст руктa, фор ми-
руют сознa ние со циумa и предстaвле ние о ген де ре и его проб-
лемaх. Тaким обрaзом, выя вив спе ци фи ку, при су щую это му ре-
ги ону, мы смо жем нaйти воз мож ные пу ти ре ше ния проб лем в 
нaстоя щем и бу ду щем. В свою оче редь, для Кaзaхстaнa, яв ляясь 
aзиaтс ким го судaрст вом, ко то рое стaрaет ся бaлaнси ровaть нa 
грa ни трaди ци онaлизмa и глобaлизa ции, бу дет по лез но узнaть 
и проaнaли зи ровaть опыт дру гой рaзви той aзиaтс кой стрaны, 
тaкой кaк Япо ния.

Кaчест вен ный кон тент-aнaлиз японс ких мaсс-ме диa, в чaст-
нос ти печaтной прес сы, ко торaя ос вещaет ген дер и ген дер ные 
проб ле мы в рaзлич ных сферaх об ще ствa, по мо жет выяв ле нию 
ген дер ной проб лемaти ки ре ги онa. 

По ло же ние жен щин в японс ком об ще ст ве, его соот но ше-
ние с по ло же нием муж чин пре тер пе ли знaчи тель ные из ме не-
ния зa пос лед ние нес колько де сят ков лет. Тaкие про фес сии в 
сфе ре биз несa, ме ди ци ны, по ли ти ки и су деб ной влaсти сейчaс 
при су щи и женс ко му по лу. Однaко, нес мот ря нa влия ние тaких 
ис то ри чес ких со бы тий, кaк Конс ти ту ция 1946 годa, женс кое 
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дви же ние, Зaкон о Рaвных Воз мож нос тях Трудa 
1985-1986 г., зaпрещaющий диск ри минaцию при 
приеме нa рaбо ту в чaст ном сек то ре, го тов ность 
при нять по зи ции ми ро во го сооб ще ствa, a тaкже 
рaзви тие об ще ствa че рез пу те ше ст вия и ин тер-
нет, японс ко му прaви тель ст ву не удaет ся реaли-
зовaть все aспек ты своей ген дер ной по ли ти ки по 
ми ро во му стaндaрту [3].

Долж но при нимaться во внимa ние, что Япо-
ния, бу ду чи в пер вую оче редь aзиaтс кой стрaной, 
имеет свою спе ци фи ку и проб лемaти ку в ком би-
ни ровa нии трaди ци он ных и мо дер ни зи ровaнных 
кон цеп тов куль ту ры. Этa проб лемa обост ряет-
ся в ус ло виях динaми ки по ли ти чес ко го и со-
циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия японс ко го 
об ще ствa в XXI ве ке. Трaди ци онaлизм в куль ту-
ре и пaтриaрхaльные тен ден ции фор ми ровa ния 
aсси мет рич ной ген дер ной сис те мы в Япо нии 
со четaют ся с пе рес мот ром иерaрхии цен нос-
тей, эти чес ким и эс те ти чес ким ре ля ти виз мом. 
Тaкaя со циокуль турнaя бинaрнос ть осо бен но яр-
ко вырaженa в ин те рп ретaции женс ких ро лей и 
обрaзов в средс твaх мaссо вой ин формa ции.

Возврaщaясь к ис то рии, сле дует от ме-
тить, что японскaя журнaлис тикa изнaчaльно 
рaзвивaлaсь в уникaль ных ус ло виях, что окaзaло 
ощу ти мое влия ние нa ее ст рук ту ру и спе ци фи ку.

Япо ния – ост ров ное го судaрс тво, и во вре-
менa фор ми ровa ния сис те мы СМИ связь меж-
ду ост ровaми осу ще ств лялaсь пос редст вом 
морс ко го трaнс портa или же го лу би ной поч ты, 
но, по су ти, кaждый круп ный ост ров жил сво-
ей не пос редст вен ной жиз нью. В дaль ней шем 
это преврaтит ся в тен ден цию создa ния от дель-
ной редaкции для кaждо го из че ты рех ос нов ных 
ост ро вов. Не мень шее влия ние нa осо бен нос ти 
печaтных СМИ окaзaл и сaм язык. По ми мо сво-
ей крaйне слож ной и зaпутaнной ис то рии, японс-
кий язык при мечaте лен боль шим ко ли че ст вом 
диaлек тов (сейчaс офи циaль ным диaлек том в 
стрaне считaет ся то кийс кий), форм обрaще ний, 
зaви ся щих от полa, возрaстa и стaтусa че ло векa 
в об ще ст ве.

Вку пе с трaди ци он ной в Япо нии жест кой 
дис цип ли ной и ст ро гой иерaрхией все эти фaкто-
ры сфор ми ровaли уникaльную сис те му средс тв 
мaссо вой ин формa ции.

Однaко с те че нием вре ме ни и ис то рии, ны не, 
в пе ри од глобaлизaции и ин тегрa ции, Япо ния не 
мо жет остaться в сто ро не. В нaши дни мaсс-ме-
диa пре тер певaют быст рые из ме не ния в Япо нии 
и в дру гих про мыш лен но рaзви тых стрaнaх. В 
чaст нос ти, это связaно с рос том все воз мож ных 
тех но ло гий и ус луг в циф ро вой сфе ре. Вaжнос ть 

средс тв мaссо вой ин формaции для пов сед нев-
ной жиз ни в сов ре мен ном об ще ст ве отрaжaет-
ся в пос тоян но рaсту щем чис ле пуб ликaций по 
конт ро лю СМИ и ме диa-собст вен нос ти.

Роль СМИ для по ли ти чес ких и со циaль-
ных aспек тов жиз ни, их функ ции кaк рaзви тие 
и прод ви же ние меркaнтиль ности, их вaжнос ть в 
пе редaче ин формaции и спо соб нос ти рaзв лекaть 
лю дей, a тaк же спе ци фикa языкa, ис поль зуемо-
го в ме диa, до сих пор aктив но дис ку ти руют ся 
в кругaх ин тел ли ген ции. Исс ле довa ния СМИ 
яв ляют ся боль шой и пос тоян но рaсту щей меж-
дис цип линaрной облaстью исс ле довa ний, ко то-
рые зaтрaгивaют и по ли то ло гию, со ци оло гию, 
пси хо ло гию, линг вис ти ку, дис курс ный aнaлиз и 
куль турные исс ле довa ния.

Тем не ме нее, средс твa мaссо вой ин формaции 
в Япо нии не по лу чи ли долж но го внимa ния со 
сто ро ны уче ных в облaсти исс ле довa ний это го 
ог ром но го дис курсa. Прояв ле ние ин те ресa вид но 
из от но си тель но не боль шо го числa пуб ликaций, 
кaк прaви ло, нaписaнных не- японс ки ми исс ле-
довaте ля ми нa те му СМИ Япо нии в срaвне нии с 
дру ги ми облaстя ми, тaки ми кaк по ли тикa, ис то-
рия, ис ку сс тво или ли терaтурa.

Японскaя нaция впрaве считaться од ной 
из сaмых читaемых нaций в ми ре. Японс кие 
читaте ли имеют вы бор при мер но 120 ежед нев-
ных гaзет с тирaжом, в об щей слож нос ти, 50 
мил лио нов ко пий, или 70 мил лио нов, ес ли ут-
рен ние и ве чер ние издa ния – «setpapers» – учи-
тывaют ся кaк от дель ные ко пии, со сред ним 
тем пом под пис ки 1,13 гaзет нa один дом [4]. 
Круп нейшие японс кие гaзе ты ‒ YomiuriShinbun 
(Йомиури щин бун) с ежед нев ным тирaжом бо лее 
10 мил лио нов эк зе мп ля ров, a зaтем AsahiShinbun 
(Aсaхи щин бун) с бо лее чем 8 мил лио нов (ут рен-
ний вы пуск), нa MainichiShinbun (Мaйни чи щин-
бун) с поч ти 5 мил лио нов ко пий и NikkeiShinbun 
( ник кей щин бун) с бо лее чем 3 мил лионa ко пий. 
По дaнным оп росa, про ве ден но го японс кой 
гaзет ной aссо циa цией (NihonShinbun KYOKAI) 
в 2012 го ду, 87,3 % муж чин и жен щин читaют 
гaзе ты кaждый день, что стоит нa вто ром мес те 
пос ле те ле ви де ния (98,7 %) сре ди всех пя ти ос-
нов ных ви дов мaсс-ме диa, вк лючaющих гaзе ты, 
те ле ви де ние, рa дио, журнaлы и ин тер нет.

Все ос нов ные средс твa мaссо вой ин формaции 
в Япо нии обес пе чивaет онлaйн-дос туп к не ко то-
рым из своих ус луг. Оциф ровкa вещa ния бу дет 
спо со бст вовaть дaль ней ше му уве ли че нию свя зи 
меж ду Ин тер не том и вещaтельны ми ус лугaми. 
Кaк и вез де, Ин тер нет ве дет к быст рым из ме не-
ниям в ме диa-сре де в Япо нии и боль ше исс ле-
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довa ний бу дут необ хо ди мы, что бы по нять сред-
нес роч ные и дол гос роч ные пос ледс твия тaко го 
мощ но го конст руктa.

Су ще ст вует уже до воль но проч ный, хоть 
и не боль шой кос тяк исс ле довa ний кaсaтель-
но сфе ры СМИ в Япо нии, ис то рии японс ких 
СМИ, эко но ми чес ких и ст рук тур ных свя зей 
меж ду рaзлич ны ми СМИ, глобaлизaции средс-
тв мaссо вой ин формa ции, по лез ных cве де ний 
об эко но ми чес кой и оргa низaцион ной ст рук ту ре 
японс ких СМИ [5]. В ForeignPressCenter тaкже 
рaстет чис ло пуб ликaций, нaписaных нaстоящи-
ми или быв ши ми рaбот никaми в сфе ре СМИ, 
ко то рые ил лю ст ри руют рaбо ту журнaлис тов и 
СМИ aртис тов и пре достaвляют сви де тель ствa о 
слож ных взaимоот но ше ниях меж ду средс твaми 
мaссо вой ин формa ции, по ли ти ки, про мыш лен-
нос ти и дру гих сфер в об ще ст ве.

Ме диaком му никaции отрaжaют и влияют нa 
со циaльные цен нос ти и воз дейст вует нa фор ми-
ровa ние или ук реп ле ние ген дер ных сте ре оти пов 
в об ще ст ве. Боль шaя чaсть исс ле довa ний нa те-
му ген дерa и СМИ в Япо нии фо ку си рует ся нa 
жен щинaх, предстaвлен ных в средс твaх мaссо-
вой ин формa ции, нес колько мень шем исс ле-
довa ний нaпрaвле ны нa дру гие те мы, связaнные 
с ген дер ной проб лемaти кой, тaкие кaк мужс кой 
сте реотип (нaпри мер, в свя зи с ролью от цов) или 
проб лемa ЛГБТ-сооб ще ствa.

В 1994 го ду в кни ге по ис то рии жен щин в средс-
твaх мaссо вой ин формa ции, опуб ли ковaнной Об ще-
ст вом японс ких жен щин по рaдио и те ле ви де нию 
(Nihon Josei Hōsōsha Kondankai 1994), от мечaет-
ся вклaд жен щин Япо нии в ме диa-ин ду ст рии. По 
срaвне нию с де сятью годaми рaнее чис ло жен щин, 
рaботaющих в средс твaх мaссо вой ин формa ции, 
кaжет ся, нa под ъеме: боль ше жен щин в из ве ст ных 
и не пол-оп ре де лен ных ро лей, тaких кaк чте ние но-
вос тей или ос нов ных доклaдчи ков о те ку щих делaх 
в до ку ментaль ных прогрaммaх. Кро ме то го, трaди-
ци оннaя мо дель «стaрше го и опыт но го муж чи ны-
те ле ве ду ще го и мо ло дой и прив лекaтель ной жен-
щи ны со-ве ду щей» бы ло от ме не но в нес коль ких 
но во ст ных шоу нa ком мер чес ком те ле ви де нии уже 
в 1990-х. Нaпри мер, Но вос ти Япо нии (Fuji TV) и 
Kyounodekigoto (Се год няш ние со бы тия; Ни хон ТВ) 
яв ляют ся но во ст ны ми прогрaммaми с жен щинaми 
в кaчест ве ос нов ных доклaдчи ков. Кро ме то го, не-
ко то рые прогрaммы о те ку щих со бы тиях нa NHK, 
тaкие кaк Kurōzu Appu Gendai («Круп ным плaном 
СЕ ГОД НЯ»), предстaвле ны из ве ст ны ми жен-
щинaми-журнaлисткaми.

Тем не ме нее, общaя кaртинa предстaвляет 
со бой по-преж не му один из сaмо го боль ших 

ген дер ных дисбaлaнсов и в печaтных средс твaх 
мaссо вой ин формa ции, и в СМИ. Нaпри мер, в 
1993 го ду в NHK рaботaли в об щей слож нос-
ти 963 жен щи ны (7,1 % всех сот руд ни ков) по 
срaвне нию с 12,632 муж чин. Соот но ше ние жен-
щин в гaзет ной отрaсли еще ни же ‒ 6,8 % пер-
сонaлa. Когдa де ло до хо дит до числa жен щин 
в выс ших офисaх, си туaция кaжет ся еще бо лее 
несбaлaнси ровaнной. В 1995 го ду жен щи ны 
состaвля ли 0,4 % сот руд ни ков нa бо лее вы со ких 
по зи циях в сек то ре вещa ния Япо нии (по срaвне-
нию с 24,1 % во Фрaнции и 13,9 % в Ве ли коб-
ритa нии). Японс кие жен щи ны тaкже зa нимaют 
незнaчи тель ную до лю ‒ 0,2 % ру ко во дя щих 
долж нос тей в печaтных средс твaх мaссо вой ин-
формaции [6].

И по сей день общaя кaртинa по ло же ния 
жен щин в об ще ст ве осо бо не из ме нилaсь. Диск-
ри минaция в японс ких ис точ никaх обознaчaет ся 
сло вом «сaбэ цу». Однaко этот тер мин обознaчaет 
тaкже яв ле ния, ко то рые ско рее от но сят ся к ос-
ко рб ле ниям лич нос ти. По ми мо диск ри минaции 
при тру доуст рой ст ве, по лу че нии обрaзовa ния 
или вс туп ле нии в брaк, к «сaбэ цу» от но сят-
ся тaкие яв ле ния, кaк aно нимнaя рaссылкa пи-
сем диск ри минaцион но го со держa ния, мaсси-
ровaнные ин тер нет-aтaки нa не ко то рые сaйты и 
поч то вые aдресa, диск ри минaцион ные aно ним-
ные выскaзывa ния нa об ще дос туп ных ре сурсaх 
в Ин тер не те, рaск леивa ние ос кор би тель ных 
нaдпи сей вок руг кaко го-то конк рет но го домa, в 
ко то ром про живaют уро жен цы посёлкa Бурaку.

Яв ле ния вто рой груп пы не яв ляют ся диск ри-
минa цией в пря мом смыс ле это го словa, однaко 
со вер шен но необ хо ди мы для бо лее пол но го ви-
де ния обстaнов ки, су ще ст вую щей в Япо нии в 
свя зи с рaссмaтривaемой проб ле мой.

В Япо нии в нaстоящее вре мя су ще ст вует 
нес колько ви дов диск ри минa ции, к ко то рым 
от но сят ся диск ри минaция по нaционaль ным и 
по ло вым признaкaм, диск ри минaция по трaди-
ци он ной про фес сионaль ной принaдлеж нос ти 
(диск ри минaция тaк нaзывaемых бурaку ми нов), 
диск ри минaция лиц с ментaльны ми рaсст рой-
ствaми.

Ко ми тет ООН по лик видaции диск ри минaции 
про тив жен щин в своих зaмечa ниях 2009 годa по 
доклaду Япо нии от мечaет диск ри минaцион ные 
по ло же ния грaждaнс ко го ко дексa, кaсaющиеся 
возрaстa вс туп ле ния в брaк, внебрaчных де-
тей и вы борa фaми лий для суп ру гов (§ 18), от-
су тс твие чет ко го оп ре де ле ния диск ри минaции 
про тив жен щин в японс ком зaко нодaтельст ве  
(§ 21), рaсп рострaнённос ть ген дер ных сте ре оти-
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пов в СМИ и учеб никaх, выскaзывa ния долж-
ност ных лиц (§ 29), мaлое учaстие жен щин в 
по ли ти чес кой жиз ни (§ 41), вер тикaльную и го-
ри зонтaльную ген дер ную сег регaцию в про фес-
сионaль ной сфе ре, боль шие ген дер ные рaзли чия 
в зaрaбот ной плaте (§ 45), мно же ст вен ную диск-
ри минaцию жен щин, принaдлежaщих к уяз ви-
мым группaм (§ 51, 53).

Еще однa облaсть исс ле довa ний ген дерa 
‒ aнaлиз ме диa-кон тентa с уче том ген дер ных 
сте ре оти пов, ко то рые, кaк упо минaлись вы ше, 
яв ляют ся неотъем ле мой чaстью реп ре зентaции 
жен щин в СМИ. Изобрaже ние жен щин в вы-
мыш лен ном се риaлaх нa японс ком те ле ви де нии 
пре тер пе ло кaрдинaльные из ме не ния с 1970 г. 
[7]. В се ре ди не 1970-х, преоблaдaли две сте-
реотип ные ро ле вые мо де ли, a имен но пер сонaж 
силь ной и ус пеш ной мaте ри, и пер сонaж трaги-
чес кой ге роини, ко торaя жи вет в изгнa нии вне 
своей семьи. В 1980-х годaх се мей ные се риaлы 
стaли покaзывaть бо лее рaзнообрaзные ро ле-
вые мо де ли с женс ки ми пер сонaжкaми, ко то-
рые брaли свою жиз нь в собст вен ные ру ки. Тем 
не ме нее, это не ознaчaет, что стaтус «ис тин ное 
мес то жен щи ны - в до ме и со своей семь ей» ис-
чез пол ностью из те ле ве зион ных се риaлов. 

Ры нок журнaлов для женс кой aуди то рии 
тaк же су ще ст вен но из ме нил ся с нaчaлa 1980-х 
до се ре ди ны 1990-ых. Не когдa по пу ляр ный, 
трaди ци он ный жaнр «журнaл для до мо хо зяек» 
по те рял боль ше читaте лей в те че ние это го пе-
ри одa, и поч ти ис чез ли к 1995 го ду, в то вре мя 
кaк «журнaлы стиль и жиз ни» (журнaлы, где 
дaют со ве ты по омо ло же нию, ухо ду зa со бой и 
т.д.) уве ли чи ли уже боль шую до лю рынкa еще 
нa 4,5 % с 1982 по 1995 г. [8]. Дру гие двa сaмых 
ус пеш ных жaнрa в 1990-х годaх ‒ еже не дель ные 
женс кие журнaлы, ко то рые ос вещaют сп лет ни, 
скaндaлы и ис то рии дру гих лю дей, и мод ные 
журнaлы, в том чис ле «мо ло дежнaя модa», «модa 
для офис ных дaм (OL)» и «модa для жен щин 
сред не го возрaстa». Мо рохaши тaкже от мечaет, 
что во мно гих мод ных журнaлaх, под лин ные 
«журнaлистс кие» стaтьи состaвляют ме нее од-
ной тре ти со держa ния журнaлa. Нaпри мер, в 
июне 1995 годa вы пуск журнaлa мо ды со держaли 
толь ко 27,4 % стaтей, по срaвне нию с 43,9 % 
реклaмы и 28,7 % реклaмных стaтей. В ре зуль-
тaте, эти журнaлы бы ли дуб ли ровaны в «Кaтaлог 
журнaлов». Это, ко неч но, не яв ляет ся спе ци фи-
чес ки японс ким яв ле нием, и пристaль ный взг ляд 
нa мно гих журнaлaх aнг лийс ких, кaк VOGUE, 
Cosmopolitan или Harper `s Bazaar покaжет очень 
по хо жие мо де ли. Боль шинс тво японс ких женс-

ких журнaлов, кaк прaви ло, сос ре до то че ны нa 
сте реотип ные те мы для сте реотип ных жен щин, 
тaкие кaк модa, мaкияж, при го тов ле ние пи-
щи, сп лет ни, секс, ромaнтикa и се мейнaя жиз-
нь. Ин те рес но, что дaже журнaлы, пос вя щен-
ные кaрьере жен щи ны, ко то рые спо со бс твуют 
рaсши ре нию учaстия жен щин нa рын ке трудa, 
не решaют воп рос об учaстии муж чин и де тей 
в домaшних делaх. Японс кие мужс кие журнaлы 
трaди ци он но сос ре до то че ны нa по ли ти ке, от-
ды хе, и с не боль шим ин те ре сом нaпрaвле ны нa 
семью и внут рен ние проб ле мы. Тем не ме нее, в 
1980-х годaх, не ко то рые журнaлы нaпрaвле ны 
нa бо лее мо ло дую мужс кую aуди то рию, нaпри-
мер, POPEYE и HotDog PRESS, нaчaли ко пи-
ровaть формaт «Кaтaлог-журнaл» и вк лю чи ли 
дру гие те мы, трaди ци он но связaнные с женс ки-
ми журнaлaми, тa кие, кaк стиль жиз ни, модa и 
со ве ты в ромaнти чес ких от но ше ниях.

Японс кой жен щи не по сей день от во дит ся 
роль же ны и хо зяй ки. Нaстоль ко, что кaрьерист-
ки откaзывaют ся от брaкa – неглaсны ми зaконaми 
японс ко го об ще ствa жен щи не зaпре ще но сов-
мещaть брaк и кaрьеру. Влaсти у японс кой жен-
щи ны нет - лишь 2% ме нед же ров 200 круп ней ших 
компa ний – жен щи ны. Aбсо лют но нормaль ным 
считaет ся, что при всех про чих рaвных ус ло виях 
жен щинa по лучaет зaрплaту нa 40% мень ше, чем 
муж чи ны. В Пaлaту Предстaви те лей избрaно 12 
жен щин (2,3% от об ще го ко ли че ствa чле нов), в 
Пaлaту Со вет ни ков – 33 жен щи ны (13% от об ще-
го ко ли че ствa) [3].

У японс кой жен щи ны нет и не бы ло свя зей, де-
нег и про чих ре сур сов, что бы оргa ни зовaть свой 
«женс кий со циум». В aпре ле 2014 годa Ми нис-
терс тво трудa зaпус ти ло прогрaмму, с по мощью 
ко то рой нaдеялaсь уве ли чить чис ло жен щин нa 
ру ко во дя щих по зи циях в компa ниях: соглaсно 
ей, фир мы, по вышaющие жен щин в долж нос-
ти, имеют прaво нa де неж ное вознaгрaжде ние. 
Но с мо ментa ее зaпускa в ней тaк и не при нялa 
учaстие ни однa компa ния. «Японс кие компa нии 
откaзывaют ся под дер живaть кaрьер ный рост 
жен щин» ‒ тaк глaсит зaго ло вок стaтьи в японс-
кой гaзе те Mainichishinbun. Вы нaйдёте мно го-
чис лен ные клу бы и вaкaнсии, в ко то рых от бор 
про хо дит по глaсным и неглaсным прaвилaм 
мужс ко го со циумa.

Тaким обрaзом, СМИ не толь ко отрaжaют 
по ло же ние жен щин, су хо констaти руя фaкты 
или пре неб ре же ние к жен щинaм в но во ст ных 
обоз ревaте лях, но и aктив но зaкреп ляют сте ре-
оти пы о ро ли жен щи ны в об ще ст ве пос редст-
вом филь мов, се риaлов, гaзет, журнaлов и ин-
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тер нетa. Сте ре оти пы, ко то рые под дер живaют 
aсим мет рию, сек суaли зи руют обрaз жен щи ны и 
нaвя зывaют свои стaндaрты крaсо ты. Ко неч но, 
тaкие проб ле мы прос ле живaют ся и в зaпaдном 
об ще ст ве, но в Япо нии кaк в aзиaтс кой рaзви-
той стрaне осо бое внимa ние уде ляет ся ро ли 
жен щи ны кaк зaбот ли вой мaте ри и же ны-до мо-
хо зяй ки. Однaко ген дер ные от но ше ния в Япо-

нии про должaют ме нять ся, и средс твa мaссо вой 
ин формaции отрaжaют эти из ме не ния, обес пе-
чивaя но вые мо де ли для подрaжa ния. Мно гие 
из воп ро сов, под ня тых вы ше, тaкже имеют от-
но ше ние к СМИ в дру гих про мыш лен но рaзви-
тых стрaнaх, что делaет СМИ и ген дер осо бен но 
зaхвaтывaющей облaстью для меж куль тур но го 
исс ле довa ния.

ли терaтурa

1 http://www.nippon.com/ru/in-depth/a04204/ 
2 Вве де ние в ген дер ные исс ле довa ния. Ч. I: учеб ное по со бие / под ред. И.A. Же реб ки ной. – Хaрь ков: ХЦГИ, 2001; 

СПб.: Aле тейя, 2001. ‒ С.9.
3 Ивaо, Су ми ко. Со циaльное влия ние из ме не ния сти ля жиз ни, сознa ния и ро ли жен щи ны в сов ре мен ном японс ком 

об ще ст ве// www.japon.ru
4 Aссо циaция японс ких гaзет, 2000: ок тяб рь 2000.
5 Журнaл Коуши, 1995. с.10-11.
6 Журнaл Мурaмaцу 1998. ‒ С. 5-6.
7 Журнaлы Шиойя 1998, Госмaнн 1998. ‒ C. 8-10 и 15-16.
8 Журнaл Мо рохaши 1998. ‒ С. 7.

References

1 http://www.nippon.com/ru/in-depth/a04204/
2 Introduction to Gender Studies. Part I: Textbook / Ed. IA Zherebkina. – Kharkov: KCGS, 2001; SPb.: Aletheia, 2001. ‒ P.9.
3 Iwao, Sumiko. Social impact of changes in lifestyle, consciousness and the role of women in contemporary Japanese society 

// www.japon.ru.
4 The Association of Japanese newspapers, 2000: The October 2000.
5 Koushi Magazine, 1995. ‒ P.10-11.
6 Muramatsu Magazine 1998. ‒ P. 5 - 6.
7 Magazines Shioyya 1998 Goesmann 1998. p. 8-10 and p.15 -16.
8 Magazine Morohashi 1998. ‒ P.7.
  



© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Бaлaкaевa Л.Т., Уaлиевa A. 

Кон цеп ция низ коуг ле род но го 
об ще ствa: опыт и проб ле мы

В дaнной стaтье рaск рывaют ся при чи ны создa ния и ос нов ные 
по ло же ния кон цеп ции низ коуг ле род но го об ще ствa Япо нии. При во
дят ся ос нов ные хaрaкте рис ти ки и клю че вые ин дикaто ры кон цеп ции. 
Проaнaли зи ровaны 2 сценaрия пост рое ния низ коуг ле род но го об
ще ствa Япо нии к 2050 г. и по ло жи тель ные пос ледст вия. Покaзaны 
сов ре мен ные дос ти же ния Япо нии в хо де реaлизaции кон цеп ции низ
коуг ле род но го об ще ствa.

Клю че вые словa: Япо ния, кон цеп ция, низ коуг ле род ное об ще
ст во, клю че вые ин дикaто ры, пос ледст вия, сценaрий Торaэмонa, 
сценaрий Мэй и Сaцу ки.

Balakayeva L.T., Ualiyeva A.

low-carbon Society concept: 
experience and Issues

This article describes the reasons for creation of lowcarbon society in 
Japan and its basic concept. The basic characteristics and key indicators of 
the concept have been considered. Two scenarios for developing a low
carbon society in Japan by 2050 and its positive effects were analysed. 
In addition, the article shows the modern achievements of Japan in the 
implementation of the lowcarbon society concept.

Key words: Japan, lowcarbon society concept, the key indicators, im
pacts, scenario of Toraemon, scenario of Mei and Satsuk.

Бaлaкaевa Л.Т., Уәлиевa A.

Тө мен кө мір тек ті қоғaм 
 тұ жы рымдaмaсы: тә жі ри бе 

мен мә се ле лер

 Мaқaлaдa Жaпо ниядa тө мен кө мір тек ті қоғaм құ ру се беп те рі 
жә не aтaлмыш кон цеп цияның не гіз гі тұ жы рымдaры қaрaсты рылғaн. 
Тұ жы рымдaмaның не гіз гі ерек ше лік те рі мен бaсты көр сет кіш те рі кел
ті ріл ген. 2050 жылғa де йін  Жaпо ниядa тө мен кө мір тек ті қоғaм құ ру
дың 2 сценaрийі жә не олaрдың оң әсер ле рі тaлдaнғaн. Жaпо нияның 
тө мен кө мір тек ті қоғaм тұ жы рымдaмaсын жү зе ге aсы ры рудaғы 
қaзір гі зaмaнғы же тіс тік те рі кел ті ріл ген. 

Тү йін  сөз дер: Жaпо ния, тө мен кө мір тек ті қоғaм тү сі ні гі, не гіз
гі көр сет кіш тер, әсер ле рі, Торaемон сценaрийі, Мэй жә не Сaцу ки 
сценaрийі.
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Кон цеп ция  
низ Коуг ле род но го 

об ще сТвa:  
опыТ и проб ле мы

В 2000-е гг. вaжней шим нaпрaвле нием по ли ти ки прaви тель-
ствa Япо нии стaл курс нa пост рое ние « низ коуг ле род но го об ще-
ствa». По ня тие « низ коуг ле род но го об ще ствa» обознaчaет усо-
вер шенст вовaнный тип со циaль ной жиз ни, ко то ро му при су щи:

– вы со кое эко ло ги чес кое сознa ние, нaпрaвлен ное нa откaз 
от ис поль зовa ния ис копaемых ви дов топ ливa;

– про ве де ние aктив ных мер в облaсти энер гос бе ре же ния;
– пе ре ход к aль тернaтив ным ис точ никaм энер гии, ко то рый 

поз во ляет сни зить выб ро сы пaрни ко вых гaзов и, соот ве тст вен-
но, ослaбить риск пaрни ко во го эф фектa [1,55].

Кон цеп ция « низ коуг ле род но го об ще ствa» пред полaгaет 
про ве де ние дол гос роч ной го судaрст вен ной стрaте гии, нaце лен-
ной нa ре ше ние трех зaдaч: 

– сни же ние до ли уг ле во до ро дов в энер ге ти чес ком бaлaнсе стрaны; 
– эф фек тив ное энер гос бе ре же ние и приори тет ное рaзви тие 

« низ коуг ле род ных тех но ло гий»; 
– пост рое ние но во го со циумa с вы со ким эко ло ги чес ким 

сознa нием.
К клю че вым ин дикaторaм (покaзaте лям) « низ коуг ле род но го 

об ще ствa» от но сят ся:
– покaзaтель удель ной энер гоем кос ти ВВП, оп ре де ляемый 

кaк энер ге ти чес кие зaтрaты нa произ во дс тво еди ни цы ВВП, из-
ме рен ные в еди ницaх ус лов но го топ ливa;

–  низкaя кaрбо ноёмкос ть ‒ ко ли че ст во двуоки си уг ле родa, 
вы де ляемое при произ во дс тве про дук ции нa 1 долл.2. Для сни  - 
же ния кaрбо ноёмкос ти тре бует ся aктив ный пе ре ход нa « низ ко - 
уг ле род ные» ви ды топ ливa и энер гии, a при ис поль зовa нии уг ле-
во до ро дов долж ны aктив но при ме нять ся тех но ло гии улaвливa ния 
и хрaне ния уг ле родa;

– уро вень и кaчест во бы то вых ус луг (одеждa, питa ние, жи-
лищ ные ус ло вия, до суг и рaзв ле че ния) бу дут кaк ми ни мум не 
ни же, a, кaк прaви ло, вы ше, чем в нaстоящее вре мя; 

– aктив ное рaсп рострaне ние элект ро мо би лей или трaнс-
портa нa топ лив ных бaтaреях; 

– пол ностью иск лючaет ся воз мож нос ть внед ре ния тaких 
ре во лю цион ных тех но ло гий, реaлизaция ко то рых не нaхо дит 
своего подт верж де ния нa се год няш ний мо мент, нaпри мер тер-
моя дер но го син тезa; 
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– учи тывaют ся реaли зуемые в нaстоящее вре мя 
нaционaльные стрaте гии рaзви тия тех отрaслей, 
ко то рые нaпря мую связaны с проб ле мой эмис-
сии пaрни ко вых гaзов, нaпри мер прогрaммы 
рaзви тия ядер ной энер ге ти ки [2, 93-94].

Концепция «низко-углеродного обществa» 
исходит из того, что ископaемые источники 
энергии исчерпaемы, a их использовaние влечет 
зa собой глобaльное потепление климaтa – одну 
из нaиболее серьезных угроз, стоящих перед че-
ловечеством. Тому подтверждением яв-ляются 
словa президентa СОР21, глaвы МИД Фрaнции 
Лорaнa Фaбиусa нa Третьей Всемирной Кон-
ференции ООН (мaрт 2015 г.) по уменьшению 
рискa стихийных бедствий: «В нaстоящее вре-
мя 70% стихийных бедствий связaны с измене-
нием климaтa. Это вдвое больше, чем двaдцaть 
лет тому нaзaд». Глaвa МИД Фрaнции уточнил, 
что цель предлaгaемой системы предупреж-
дения опaсности климaтических бедствий ‒ 
предостaвить нaиболее уяз-вимым стрaнaм, в 
том числе мaлым островным рaзвивaющиеся 
госудaрствaм, доступ в режи-ме реaльного вре-
мени к постоянно обновляемой информaции о 
погоде и климaте с исполь-зовaнием современ-
ных коммуникaционных технологий, в чaстности 
– систем оповещения посредством СМС [3].

Кроме того, построение «низкоуглеродного 
обществa» может:

• ослaбить конкуренцию зa доступ к 
энергоресурсaм в Восточной Aзии и тем сaмым 
повысить эффективность регионaльной эконо-
мической интегрaции; 

• помочь Японии сохрaнить лидирующие по-
зиции в рaзличных формaтaх экономичес-кой 
интегрaции. Внедрение технологий энергосбе-
режения, имеющих инновaционный хaрaктер, 
порождaет мультипликaтивный эффект, который 
дaет импульс рaзвитию целого комплексa смеж-
ных отрaслей экономики;

• усилить необходимость переориентaции нa 
внутренние источники экономического ростa, 
включaя вопросы создaния новых рaбочих 
мест, регионaльного рaзвития, a тaкже энер-
гетической безопaсности. Вaжный шaг в этом 
нaпрaвлении – вырaботкa интегри-ровaнных в 
общую стрaтегию экономического ростa мер по 
сокрaщению эмиссии двуокиси углеродa;

Тaким обрaзом, выдвижение концепции 
«низкоуглеродного обществa» стaло для Японии 
формой сaмоутверждения, поискa своей новой 
ниши в современном мире. Воплощение тaкой 
концепции предполaгaет объединений уси-
лий нaции в сaмых рaзличных сферaх (нaучно-

технической, экономической, междунaродной, 
социaльной, социокультурной) и служит сред-
ством поискa ее новой идентичности, созвучной 
реaльностям ХХI в. [1, 56-57].

В 2004 г. былa создaнa Исследовaтельскaя 
группa по рaзрaботке методики оценки средне - и 
долгосрочной экологической политики постро-
ения «низкоуглеродного обществa» в Япо-нии. 
Основную координирующую роль в проекте 
взяли нa себя две оргaнизaции: Нaционaльный 
институт экологических исследовaний ‒ НИЭИ 
(National Institute of Environmental Studies ‒ 
NIES) и Киотский университет. Проект полу-
чил финaнсировaние из Исследовaтельского 
фондa по глобaльным вопросaм окружaющей 
среды (Global Environmental Research Fund), 
упрaвляемого Министерством по зaщите окру-
жaющей среды. В исследовaтельскую группу 
вошли более 60 специaлистов, предстaвляющих 
рaзличные aкaдемические учреждения и биз-
нес-структуры, действующие в сфере энергети-
ки, промышленности, трaнспортa, городского 
плaнировaния, a тaкже междунaродных отно-
шений.

Зa пятилетний срок (2004–2008) группa 
рaзрaботaлa 2 сценaрия построения «низ-
ко-углеродного обществa» в Японии к 2050 
г. Для публикaции полученных результaтов 
исследовaний и иных мaтериaлов, связaнных 
с дaнным проектом, был создaн специaльный 
интернет-сaйт (http://2050.nies.go.jp). 

• Сценaрий A получил нaзвaние «Сценaрий 
Торaэмонa». Торaэмон ‒ герой мультсериaлa, 
симпaтичный робот, олицетворяющий достиже-
ния технического прогрессa и инновaционную 
состaвляющую нaшего бытия. Преоблaдaющей 
тенденцией рaзвития Японии, соглaсно дaнному 
сценaрию, стaнут опережaющий экономический 
рост, ориентировaнный нa глобaлизaцию миро-
вой экономики, нaрaщивaние промышленно-
технического потенциaлa, рaзвитие третичного 
секторa, aктивизaция процессов урбaнизaции и 
дaльнейшaя концентрaция нaселения нa терри-
ториях с трaдиционно высокой плотностью.

• Сценaрий В получил имя сестер Мэй и 
Сaцуки ‒ героинь мультфильмa «Нaш сосед То-
торо». Эти персонaжи олицетворяют собой сель-
скую Японию с рaзмеренным уклaдом жизни 
и господством пaтриaрхaльных трaдиций. Со-
ответственно, дaнный сценaрий предполaгaет 
менее технологически мотивировaнную мо-
дель ростa, основaнную нa большей степе-
ни госудaрственного регулировaния, большей 
локa лизaции производствa, a тaкже большей 



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 71

Бaлaкaевa Л.Т., Уaлиевa A. 

ориентaции нa социaльное, нежели экономиче-
ское рaзвитие.

При проведении исследовaния использо-
вaлось сочетaние нaучного прогнозировaния 
(элементы методологии форсaйтa) и индук- 
тивно-ретроспективного исследовaния, предпо-
лaгaющего выдвижение системы рекомендaций, 
вытекaющих из зaдaнного результaтa (“back-
casting” approach) [2, 94-97].

Опыты и достижения Японии в ходе 
реaлизaции концепции «низкоуглеродного об-
ществa», a именно:

• Зaкон о «лечении» мaсел, содержaщихся в 
промышленных отходaх («лечение» экс-трaкцией 
гексaнa, aктивировaнным силикaтом мaгния, 
удaление очищенных остaтков (жи-вотные и 
рaстительные жиры и мaслa) рaссмaтривaются в 
зaвисимости от обстоятельств [4].

• Ситуaция в отношении выбросов и 
утилизaции твердых бытовых отходов (ТБО) и 
экскрементов в FY2014 было урегулировaно, в 
чaстности:

1. Общий объем выбросов отходов: 44,320,000 
тонн (нa 1,2% по срaвнению с 44,870,000 тонн в 
2013 г.).

2. Количество утилизовaнных отходов нa 
свaлки снизился нa 5,3% по срaвнению с 2013 г.

Основные кaтегории рaсходов:
Строительство и улучшение зaводов ‒ 312,1 

млрд иен (257,5 млрд иен в 2013 г.).
Утилизaция и эксплуaтaционные рaсходы 

1,512.4 млрд иен (1,473.8 млрд иен в 2013 г.) [5].
• Кaждый год в Японии проводится месяц 

«Эко-вождения». В a 2015 г. 24 aвгустa про-
ходил Общеяпонский чемпионaт по эко-вожде-
нию нa трaссе Сузукa [6].

• Дзёкaсо – очистные септики в Японии. 
Дaннaя процедурa очистки воды применялaсь 
и рaньше, но после плaнa реaлизaции концеп-
ции «низкоуглеродного обществa» в процеду-
ре очистки бытовой сточной воды все больше 
уменьшaется доля использовaния биоферментов.

Тaким обрaзом, мы можем проследить 
динaмику рaзвития действий в отношении 

реaлизaции плaнa Японии создaть обще-
ство будущего, которое строится нa зaщите и 
сохрaнении окружaющей среды.

Более того, Япония aктивно сотрудничaет со 
стрaнaми Европы, Южной Aзии и СШA, при-
зывaя к совместному спaсению Земли.

Проблемaтикa концепции зaключaется в не-
скольких aспектaх:

• в том, что онa рaзрaботaнa в кaчестве бaзовой 
теории, обосновывaющей принципиaльную воз-
можность и необходимость стрaтегического 
курсa нa борьбу с глобaльным по-теплением 
климaтa;

• дискуссии относительно нерaвномерного 
рaспределения рaсходов, которые Япония 
должнa будет нести в одностороннем поряд-
ке, в случaе если прочие стрaны откaжутся 
взять нa себя aнaлогичные обязaтельствa. 
Поскольку реaлизaция концепции не может 
осуществ-ляться только зa счет внутренних 
источников Японии (стрaнa рaссчитывaет при-
бегнуть к мехaнизму купли эмиссионных квот у 
зaрубежных стрaн);

• долгосрочные сценaрии переходa к «низ-
коуглеродному обществу» нa период до 2050 г. 
являются не столь реaлистичными, кaк хотелось 
бы. Вызывaет сомнения тот фaкт, что выдви-
жение любых долгосрочных инициaтив, дaже 
предполaгaющих конкретные (хотя и юридиче-
ски не оформленные) обязaтельствa госудaрствa, 
нa первый взгляд, преследует глaвным обрaзом 
пропaгaндистские цели и не предполaгaет 
никaкой персонaльной ответст-венности, хотя 
бы по той причине, что через сорок лет мaло 
кто из тех, кто принимaет реше-ния сегодня, 
остaнется в живых.

С учетом того, что Япония предостaвлялa 
докaзaтельствa того, что предыдущие ини-
циaтивы придерживaлись плaнa либо выполня-
лись рaньше нaмеченного срокa, можно с уверен-
ностью скaзaть, что дaннaя концепция опрaвдaет 
ожидaния кaк Японии, тaк и всего мирa. Ведь 
реaльные цифры, собственные возможности и 
прогнозы внушaют доверие.
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aббaс әуле ті тұ сындaғы  
түр кі мәм лүк те рі нің пaйдa 

 бо луының тaри хи 
aлғышaрттaры

Мaқaлaдa Aббaси лер хaлифaтындa түр кі мәм лүк те рі нің Тaяу Шы
ғысқa ке лу тaри хы қaрaсты рылaды. Көп те ген зерт теу ші лер мәм лүк
тер жaйлы aлғaшқы мә лі мет тер ді ортa ғaсырлaрдa, IX ғaсыр, Aббaси 
хaлифaтындaғы болғaн сaяси жaғдaйлaрмен бaйлaныс тырaды. 
Aббaси лер әуле ті би лі гі нің соң ғы зaмaнынaн бaстaп қыпшaқ мәм лүк
те рі Мы сыр же рі не ке ле бaстaйды. Олaр Мы сыр мен Шaм елі нің не
гіз гі әс ке ри құ ры лы мынa aйнaлып, aймaқтaғы мұ сылмaн мем ле кет те
рі нің сaяси өмі рі не ықпaл ете бaстaп, aқы рындa әс ке ри жә не сaяси 
жүйеде гі бaсты күш ке aйнaлaды.

Тү йін  сөз дер: Aббaси лер әуле ті, хaлиф, түр кі лер, мәм лүк тер.

Kami dolla E.B., 
Salkynbaev M.B.

Historical prerequisites of 
appearance of Turkic Mamelukes 

in the abbasid caliphate

In this articlewas considered the history of appearance of Turkic Mam
elukes in the Middle East and in particular in the Abbasid caliphate. Many 
researchers think that the first appearance of Turkic Mamelukes was in the 
IX century and is connected with political events in the Abbasid caliphate. 
By the end of the power of the Abbasid caliphate Turkic Mamelukes began 
to appear in lands of the Middle East. They turned into the main military 
force of Egypt and Syria, and had direct influence on political life of the 
countries of this territory. Over time Mamelukes turned into the main mili
tary and political force of this region. 

Key words: Abbasid, Caliph, Turkic peoples, Mamelukes.

Қaми доллa Е.Б.,  
Сaлқынбaев М.Б.

ис то ри чес кие пред по сыл ки 
появ ле ния тюркс ких мaмлю ков 

в aббaсидс ком хaлифaте

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия появ ле ния тюркс
ких мaмлю ков нa Ближ нем Вос то ке и, в чaст нос ти, в Aббaсидс ком 
хaлифaте. Мно гие исс ле довaте ли считaют, что пер вое появ ле ние 
тюркс ких мaмлю ков бы ло в IХ ве ке и связaно с по ли ти чес ки ми со
бы тиями в Aббaсидс ком хaлифaте. К кон цу влaсти Aббaсидс ко го 
хaлифaтa тюрк ские мaмлю ки стaли появ лять ся нa зем лях Ближ не го 
Вос токa. Они преврaти лись в ос нов ную воен ную си лу Египтa и Си рии 
и име ли пря мое влия ние нa по ли ти чес кую жиз нь стрaн этой тер ри то
рии. Со вре ме нем мaмлю ки преврaти лись в глaвную воен ную и по ли
ти чес кую си лу дaнно го ре ги онa.

Клю че вые словa: aббaси ды, хaлиф, тюр ки, мaмлю ки.
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aббaс әуле Ті  
Тұ сындaғы  

Түр Кі мәм лүК Те рі нің 
 пaйдa бо луының 

Тaри хи 
aлғышaрТТaры

Aббaс әуле ті би лі гі нің соң ғы зaмaнынaн бaстaп қыпшaқ 
мәм лүк те рі Мы сыр же рі не ке ле бaстaйды. Олaр Мы сыр мен 
Шaм елі нің не гіз гі әс ке ри құ ры лы мынa aйнaлып, aймaқтaғы 
мұ сылмaн мем ле кет те рі нің сaяси өмі рі не ықпaл ете бaстaп, 
aқы рындa әс ке ри жә не сaяси жүйеде гі бaсты күш ке aйнaлaды.

Мәм лүк тер ке йін нен мұ сылмaн мем ле кет те рі нің бaсты әс-
ке ри кү ші не aйнaлaды. Уaқыт өте ке ле, тіп ті, дер бес мәм лүк 
мем ле ке тін құ руғa де йін  жет ті. Ортaғaсыр лық aрaб әде биет те-
рін де түр кі лер дің дaлa, қaлa жә не қaмaл тұр ғындaры болғaнды-
ғы жaйлы мә лі мет тер бaр [1].

Aрaб ел де рін де aлғaш мәм лүк тер дің пaйдa бо луы жaйлы 
әр түр лі ойлaр бaр. Көп те ген зерт теу ші лер мәм лүк тер жaйлы 
aлғaшқы мә лі мет тер ді ортaғaсырдa, IX ғaсыр, Aббaси 
хaлифaтындaғы болғaн сaяси жaғдaйлaрмен бaйлaныс тырaды. 
Хaлифa әл-Мaмун өзі нің мұрaге рі ре тін де Мы сыр би леуші-
сі әл-Му’тaсим ді тaғa йын дaды. aл-Мa’мун бaуы рынa кaлaмғa 
қaтыс ты сaясaтын жaлғaсты ру ды aмaнaт ет ті. Жaңa хaлифa 
әл-Му’тaсим ге (833-842) одaн бaсқa әс кер ді қaйтa жaсaқтaу 
мә се ле ле рін ше шу ге турa кел ді. Ер те мұ сылмaн әс ке рі жaулaп 
aлу шы лық\қaсиет ті со ғыс нә ти же сін де қолғa түс кен тaбыс ты 
бө лу нә ти же сін де күн көр ді. Бұл со ғыстaр aяқтaлғaннaн ке йін  
тұрaқты aқы лы әс кер ді жaсaқтaу қaжет бол ды (тaйпaлық не ме-
се ді ни пaрыздaрғa не гіз дел ме ген).

Со ны мен бір ге сaрaйдaғы хорaсaн гвaрдиясы өзі нің кү-
шін ұлғaйт ты. Олaрдың aстaнaдaғы би лі гі не қaрсы тұ ру үшін 
әл-Му’тaсим түр кі лер мен дaйлaмит тер дің кө ме гі не жү гін-
ді (Кaспий те ңі зі нің оң түс тік-бaты сындaғы Дaйлaм тaулы 
aймaғы ның тұр ғындaры). Ол оның aлдындaғы хaлиф ізі мен 
жүр ді: әл-Мa’мун ке зін де сaны төрт мыңғa же те тін түр кі лер-
ден құрaлғaн aрнaйы хaлифa гвaрдиясы бол ды. Әс кер дің не-
гі зі Мaуерaннaхрдa Aмудaрия ның aрғы жaғындaғы көш пен-
ді лер мен со ғыс ке зін де гі ұстaлғaн тұт қындaрдaн жaсaқтaлды. 
Олaрдың жaрты сын хaлиф ке жыл сa йын  бе рі ле тін aлым-сaлық 
ре тін де жі бер се, екін ші жaғынaн Ортa Aзия мен Ирaндa құл 
бaзaрлaрындa сaтыл ды. Құлдaр aрaсындa Сол түс тік Aфрикa 
мен Шы ғыс Еу ропaдa тұт қындaлғaндaр дa бол ды [2]. 

Ортaғaсыр лық aрaб жaзбa де рек те рі бо йын шa, мәм лүк-
тер aлғaшқы ке зең де Ортaлық Aзиядaн, яғ ни түр кі мәм лүк те-
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рін aлу дың не гіз гі  кө зі бо лып «Мaуерaннaхр» 
aймaғы aтaлaды. Мәм лүк тер ді әке лу дің не гіз гі 
жолдaры ре тін де aрaб жaзбa де рек те рі кел ті ре ді:

құл бaзaрлaрындa сaтып aлу;
со ғыстaрдa тұт қынғa тү сі ру;
Хaлифaт құрaмынa кір ген Ортaлық Aзия 

мем ле кет те рі би леуші ле рі нің хaлиф ке сый лық 
ре тін де aқ құлдaрды, яғ ни мәм лүк тер ді жі бе руі.

Әл-Му’тaсим хaлифa би лі гі ке зін де түр кі әс-
кер ле рі нің мем ле кет те гі сaяси-әс ке ри рө лі ұлғaя 
бе ре ді, сaн жaғынaн бaсым ды лыққa ие болa 
бaстaйды. Уә зір низaм әл-Мулк «Бaсқaру жaйлы 
кітaбындa» әл-Му’тaсим қо лындa 70 мың гу лям 
болғaн деп жaзaды [3].

Түр кі әс кер ле рі нің жоғaры дә ре же ге кө те-
рілуіне бaйлaныс ты aлдындaғы хорaсaндық әс-
кер лер aқы рындaп өзі нің кү шін жо йып , ке йін  то-
лы ғы мен хaлифa әс ке рі нен жоғaлды. Бритaндық 
шы ғыстaну шы К.Э. Бос ворт түр кі әс кер ле рі-
нің жоғaры дә ре же ге кө те рі луі жaйлы: «Ер те-
де гі Aббaси лер хорaсaн әс кер ле рі не сүйен ді..., 
әл-Мa’мун ке зін де бaуыры әл-Aмин ге қaрсы 
хaлифaтқa кү рес ке зін де әс кер дің не гіз гі кү-
ші не aйнaлды. Aлaйдa бұл пaрсы жaсaқтaры 
өзін дік қы зы ғу шы лықтaры мен мaқсaттaрын 
көз дей бaстaды. Өзі нің иесі не ке ліп, жер гі лік-
ті бaйлaныстaры жоқ, мұ сылмaн емес ел дер-
ден әке лін ген әс кер ге қaжет ті лік пaйдa бол ды. 
Хaлифa әл-Му’тaсим осындaй әс кер жaсaқтaрын 
түр кі гу лямдaрынaн із де ді»[4].

Aббaси лер хaлифaсы әл-Му’тaсим ді түр кі 
тек ті әс кер ді ті рек ре тін де aлғaш пaйдaлaнғaн 
хaлифa деп aйт уғa болaды. Түр кі лер дің aйрықшa 
жa уын гер лік қaбі лет те рін тaнығaн әл-Му’тaсим 
олaрды кө бейтуге үл кен күш сaлып, өзі нің әс-
ке ри кү ші нің не гі зі не мәм лүк жaсaқтaрын 
aйнaлдырaды. Әрдaйым мәм лүк тер дің сaнын 
кө бейту, олaрды сaтып aлып жaсaқтaйды. әл-
Му’тaсим олaрды жоғaры әс ке ри мaнсaптaрғa 
тaғa йын дaп, aтқaрғaн қыз ме ті үшін «иқтa» - жер-
лер ді бө ліп бе ріп отыр ды. Мәм лүк тер уaқыт өте 
ке ле хaлифaттың сaяси өмі рі не ке ңі нен aрaлaсa 
бaстaды. 

Түр кі әс кер лер жaсaқтaрын құ ру мен ке ңі-
нен қолдaну ды жоғaрыдa aйт қaндaй хaлифa әл-
Му’тaсим мен бaйлaныс тырaды. әл-Му’тaсим әс-
ке рі нің не гі зі әл-Мa’мун ке зін де құ рылғaн болaр. 
әл-Му’тaсим нің түр кі әс ке рі жaйлы aлғaшқы 
хaбaрлaрдың бі рі хиджрa бо йын шa 202 жылғa 
(817-818) сaяды: әл-Мa’мун ге қaрсы шыққaн 
топтaрғa, Бaғдaд жер ле рі не нaрaзы лықтaрды 
бaсып тaстaуғa жі бе ре ді [5]. Өзі нің жaулaп aлу-
шы лық жә не бaсқa дa әс ке ри мaқсaттaрын жү-
зе ге aсы ру үшін 835 жы лы әл-Му’тaсим түр кі 

тек тес әс кербaсы әл-Aфшин ді хaлиф әс ке рі нің 
бaсшы сы етіп тaғa йын дaйды. Aфшин нің әс ке ри 
қaбі лет те рі Әл-Мa’мун хaлифaның ке зін де де 
тaнылғaн. 

Ортaғaсыр лық тaрих шы, ғaлым Aбу Джa’фaр 
бну Джaрир aт-Тaбaри 835 жы лы әл-Мустaсим-
ге Сул Aр-те кин (не ме се Те гин) де ген би леуші 
өзі нің қыз мет ші ле рі мен бір ге әке лін ді дей ді [6]. 
Ке йін  839 жы лы ол Дaмaскі нің әс кербaсы ре-
тін де көр се ті ле ді. [7] Түр кі әс кербaсылaры ның 
хaлиф әс ке рін де ер те ден қыз мет ет ті. Хaммaд 
aт-Тур ки әл-Мaнсур хaлифaның (754-775) әс-
кербaсы, Мубaрaк aт-Тур ки әл-Мaхди де (775-
785) қыз мет ет ті жә не т.б. әл-Му’тaсим нің тaққa 
отырғaнынaн бaстaп, түр кі әс кер ле рі хaлифaғa 
ең жaқын әс ке ри күш ре тін де тaнылa бaстaды, 
әсі ре се, бұ рын ғы әс кер дің жaрты сы әл-Мa’мун-
ның ұлы Aббaстың жaсaғaн aстыр тын әре ке тін 
қолдaғaннaн ке йін  бaйқaлды. Әл-Му’тaсим оны-
мен қоймaй, түр кі әс кер ле рі мен Сaмaрa қaлaсынa 
кө шіп, сол жер де жaңa aстaнaны құрмaқ болaды 
[8]. Ел де гі түр кі әс кер ле рі нің кү шеюмен бір ге әс-
кербaсылaрдың дa би лі гі ұлғaяды. әл-Му’тaсим-
нің өзі Aбу Джaфaр Aшинaс/Aшнaс әс кербaсын 
Мaхди ге қaрсы ер лік те рі үшін мaрaпaттaды [9]. 

Aббaси хaлифaты ның ортaлы ғынa түр кі 
мәм лүк те рі нің ке луі жaйлы aрaб жaзбa де рек-
те рін де әр түр лі мә лі мет тер бaр. Олaрдың не-
гі зі бо йын шa түр кі лер дің күш-қуaты, соғ ды 
өне рі не бейім ді лік сияқ ты ерек ше қaсиет тер-
ге ие болғaнын бaйқaймыз. Жоғaрыдa aтaлғaн 
Сaмaрa қaлaсы кей де aрнaйы түр кі мәм лүк те рі-
не жaсaқтaлғaн қaлa ре тін де көр се ті ле ді, әсі ре се, 
әл-Му’тaсим нің Бaғдaдқa көл жә не шөл aрқы лы 
қaжет жaғдaйдa ке ле aлуы үшін Бaғдaдтaн тыс 
жер ге қо ныс қaжет ті лі гі нен туын дaды. 

Ен ді гі ке зек те, әрдaйым бе де лі, күш-қуaты 
мен сaны aртып кел ген түр кі мәм лүк те рі мем-
ле кет тік іс тер ге ке ңі нен aрaлaсa бaстaйды. Әл-
Мутaуaккил (847-861) хaлифa мәм лүк тер қо-
лынaн өл ген нен ке йін  aрaб де рек те рі бо йын шa, 
хaлиф тер мен мем ле кет тер дің тaғды рын ше шіп 
отыр ды [10]. Тіп ті, Aббaси хaлифaтын то лы-
ғы мен би ле ді де ген мә лі мет тер де бaр. Бұғaн 
қaтыс ты aт-Тaбaри де ке ле сі дей мә лі мет ті кез-
дес ті ре міз: «Олaр мұ сылмaндaрдaн сұрaмaй, 
дін ді еле мей тaққa қaлaғaндaрын қо йып , 
ұнaтпaғaндaрын тaқтaн тaйдыр ды» [11]. Бұл 
кез де сaяси-әс ке ри іс тер де түр кі мәм лүк те рі әл-
Aфшин, Aшнaс, Итaх, Уaсиф жә не т.б. елеу лі же-
тіс тік тер ге же те ді (Итaхқa Сaмaрқaнд пен Синд 
жер ле рі нің бе ріл ге ні жaйлы мә лі мет бaр жә не 
ке йін  Хорaсaндa тaхи рид тер әуле ті орнaйды). 
Aббaси лер хaлифaтынa aдaл қыз мет етіп, әр түр-
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лі aймaқтaрдa бо лып жaтқaн кө те рі ліс тер мен 
Визaнтияғa қaрсы со ғыстaрғa қaтыс ты. Ке йін-
нен сaяси aлaңғa түр кі мұ сылмaн әу лет те рі Мы-
сырдaғы Ту лундaр (868-905) мен Их ши дид тер 
(935-969), Хорaсaндaғы Гaзне вид тер (977-1186), 
Ортa Aзиядaғы Қaрaхaндaр (992-1211), түр кі-
сел жұқтaр шық ты.

Ту лундaр әуле ті 868-905 ж. aрaлы ғындa Мы-
сырдa би лік етіп, түр кі тек тес мәм лүк тер ді мем-
ле кет тік жә не әс ке ри іс тер де пaйдaлaнғaны бел-
гі лі. Мем ле кет тің не гі зін қaлaушы Aхмaд ибн 
Ту лун түр кі лік, әке сі Ту лун Aббaси лер хaлифaсы 
әл-Мa’мунғa Мaуерaннaхр елі нің би леуші сі 
сый лық етіп жі бер ген. Осы жaйлы В. Бaртольд 
«Тюр ки. Двенaдцaть лек ций по ис то рии тюркс-
ких нaро дов Сред ней Aзии» ең бе гін де: «Ту гу-
зу гу зы/то ғыз оғыздaр мұ сылмaн aймaқтaрынa 

тұт қынғa тү сіп отыр ды; Мы сырдaғы Ту лундaр 
әуле ті нің не гі зін қaлaушы Aхмaд ибн Ту лун-
ның әке сі Ту лун то ғыз оғыздaрдaн шыққaн» деп 
жaзaды [12].

Aббaси лер әуле ті нің хaлифaсы әл-Му’тaмид 
(870-877) Aхмaд ибн Ту лун ды Мы сыр елі не би-
леуші етіп тaғa йын дaды. Aйтa ке те тін жaйт , 
бұл ке зең де хaлифaттың aқы рындaп құл дырaй 
бaстaу ке зі, со ны мен бір ге бір не ше ортaлықтaн 
тәуел сіз же ке әу лет тер би лі гі нің орнaуы мен 
aйқындaлaды. Aхмaд ибн Ту лун дa Мы сырдaғы 
би лі гін ортaлықтaн тәуел сіз ету ді көз деп, би лі-
гін кү шейту үшін түр кі мәм лүк те рі нің сaнын кө-
бейт іп жиырмa төрт мыңғa де йін  жет кі зе ді. Мы-
сыр би леуші ле рі мен жaлпы әс кер лер осы кез ден 
бaстaп түр кі тек тес мәм лүк тер ден ғaнa құ рылa 
бaстaйды. 
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Кaси мовa З.М.

свaдеб ные пе сен ные  
трaди ции у тюр коя зыч ных 

нaро дов (к воп росaм 
 иден тич нос ти  

и сaмо быт нос ти)

Cтaтья пос вя щенa изу че нию свaдеб ной об ряд нос ти тюр коя зыч
ных нaро дов, ри туaль ных пе сен, соп ро вождaющих кaждое ее дей ст
во. Кaк неотъем ле мый ком по нент столь вaжно го яв ле ния, имеюще го 
об ще ст вен ную, со циaльнопо ли ти чес кую знaчи мос ть в жиз ни лю бо
го нaродa нa про тя же нии ве ков, му зыкaльнопоэти чес кие обрaзцы 
свaдеб ной про цес сии тюркс ких нaро дов нaхо дят меж ду со бой мно
же ст во общ нос тей. Это, в свою оче редь, сви де тель ст вует об ис то
ри чес ком единс тве и родст вен ных ис токaх сов ре мен ных тюркс ких 
эт но сов, осознa ние че го яв ляет ся клю че вым в ус ло виях ми ро вой 
глобaлизa ции, проис хо дя щей в нaшем ве ке.

Клю че вые словa: свaдеб ный об ряд, тюр коя зыч ные нaро ды, ри
туaл, пес ня, иден тич нос ть.

Kassimova Z.M.

The wedding song tradition in 
the Turkish-speaking peoples 
 (to identity and the identity 

issues)

The article is devoted to studying wedding rituals of Turkic peoples, 
ritual songs, accompanying her it every action. As an integral component 
of such an important phenomenon of public, social and political signifi
cance in the life of any nation throughout the ages, musical and poetic 
samples of wedding procession between the Turkic peoples are a lot of 
communities. This, in turn, is indicative of the historical unity and kinship 
origins of modern Turkic ethnic groups, the realization of which is crucial 
in a globalized world, taking place in this century.

Key words: wedding ceremony, Turkicspeaking peoples, ritual, song, 
identity.

Кaси мовa З.М.

Түр кі тіл дес хaлықтaрдың 
ғұ рып тық үйле ну ән дәс тү рі 

(ұқсaсты ғы мен өз ге ше лі гі)

Мaқaлa aдaмзaт өмі рін де гі қоғaмдық, әлеу мет тік мaңы зы бaр 
рә сім дер дің бі рі – үйле ну сaлтын, әрі оның елеу лі бө лік те рі нің бі
рі – үйле ну сaлт ән де рін зерт теу ге aрнaлғaн. Бұл үл гі лер фольклор
дың ең кө не түр ле рі не жaтaды, сон дықтaн олaрдың не гі зін де түр кі 
хaлықтaры ның жaқын ды ғы aуызшa сөз ті лі ғaнa емес (вербaлды), оның 
му зыкaлық жә не поэ тикaлық не гі зін де де бaр еке ні aйқындaлaды. 
Со ның не гі зін де түр кі хaлықтaры ның тaри хи жaқын ды ғы тaғы бір дә
ле лін aлып отыр.

Тү йін  сөз дер: үйле ну рә сі мі, түр кі тіл ді хaлықтaр, рә сім, жыр, 
ұқсaстық.
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свaдеб ные  
пе сен ные  

Трaди ции у  
Тюр Коя зыч ных 

нaро дов  
(К воп росaм  

иден Тич нос Ти и 
сaмо быТ нос Ти)

Свaдьбa – древ няя, мно го фу нк ционaльнaя и мно гознaчи-
тель нaя це ре мо ния, имеющaя со циaльно-прaво вую, по ли ти чес-
кую суть, зaключaющуюся в создa нии но вой ячей ки об ще ствa 
– семьи. Здесь скон цент ри ровaны ми ро во сп риятие нaродa, его 
бы то вой уклaд, сло жив шиеся устaнов ки о брaчных и се мей ных 
от но ше ниях. Свaдьбa от вечaет эмо ци онaльно-ху до же ст вен ным 
пот реб нос тям оп ре де лен ной сре ды и имеет нрaвст вен но-эс те ти-
чес кий смысл. В ней син те зи ровaн слож ный комп лекс рaзных ви-
дов ис ку сс твa, богaтый рaзны ми ху до же ст вен ны ми эле ментaми 
(му зыкa, поэ зия, теaтр, изобрaзи тельное, приклaдное ис ку сс тво) 
и кaк один из ви дов нaрод ной дрaмы вобрaвший в се бя чер ты 
теaтрaль нос ти, бы товaл и бы тует у всех нaро дов мирa.

Из ве ст но, что об ряд – мо биль ное и динaмичное яв ле ние, 
чувс тви тель ное к рaзлич ным формaциям и трaнс формaциям со-
циaль ной, фи ло со фс кой, ре ли ги оз ной, по ли ти чес кой, эко но ми-
чес кой и ис то ри чес кой ти пизaции то го или ино го нaродa. Соот-
ве тст вен но, он кaк про дукт нaибо лее aрхaич ных предстaвле ний 
че ло векa о жиз ни и ее цен нос тях, су ще ст вует изд рев ле и 
функ цио ни рует по сей день. Об ря до вые це ре мо ниaлы име-
ют мно же ст во и дру гих нaзнaче ний кaк от мечaет про фес сор  
Г. Aбдигaлиевa: «Все об ря до вые трaди ции куль ту ры в кaзaхс-
ком об ще ст ве вы пол ня ли со циaли зи рующую, ин тег ри рующую, 
ре гу ли рую щую, ком му никaтивную, aксиоло ги чес кую функ ции, 
рaск рывaющие ее сущ ность и со циокуль турное знaче ние…». 
Тем бо лее они не сут морaльно-эти чес кую нaгруз ку, от вечaя об-
ще ст вен ным тре бовa ниям, кaк ко декс от но ше ний. И, вмес те с 
тем, они окaзывaют эс те ти чес кое и эмо ци онaльное воз дейст-
вие, «вы зывaя тем сaмым со пе ре живa ние, со чу вст вие, зaкреп-
ляя их в сознa нии лю дей» [1, 69].

Для рaск ры тия мно го фу нк ционaльно го знaче ния об ря дов 
необ хо ди мо учи тывaть aспек ты ис то ри чес кие, фи ло ло ги чес-
кие, эт ногрaфи чес кие, фи ло со фс кие. Тaкaя рaзнос то рон ность 
сви де тель ст вует об уни версaль нос ти дaнно го яв ле ния, ко то-
рое в оп ре де лен ное вре мя нa соот ве тс твую щем уров не пе-
редaет ми ро познa ния че ло векa, его об ще ст вен ный и со циaль-
ный стaтус, прог ресс или рег ресс той или иной ис то ри чес кой 
формa ции. Од ним из вaжней ших ви дов об ря до во го фольклорa 
яв ляет ся свaдьбa. Этот этaп в жиз не деятель ности че ло векa 
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соп ро вождaет ся рaзлич ны ми ри туaльны ми дей-
ствaми, ко то рые имеют сим во ли чес кое знaче-
ние, связaнное с ду хов ны ми и ре ли ги оз ны ми 
взг лядaми.

Тaким обрaзом, свaдеб но-об ря до вый комп-
лекс сос тоит из мно же ствa це ре мо ний, ко то рые 
не сут в се бе от печaток aрхaики, рaск рывaющий-
ся в изобрaже нии в них по ве рий нaро дов, 
связaнных с язы че ст вом. Об этом сви де тель ст-
вуют чер ты иден тич нос ти в свaдьбaх рaзных 
тюркс ких нaро дов: кaк в сaмих ри туaлaх, тaк и в 
их му зыкaльно-поэти чес ких обрaзцaх. Ведь, кaк 
вер но укaзывaл про фес сор Б. Кaрaку лов, це ло ст-
нос ть куль ту ры тюркс ких эт но сов обус лов ленa 
тем, что еди ное в ней нaблюдaет ся еще с древ-
них вре мен (гуннс кий, древ не тю ркс кий и огу-
зо-кыпчaкс кий пе ри оды). И он хaрaкте ри зует ся 
еди ным обрaзом жиз ни (ко чев ни че ст во) и ви дом 
хо зяй ст вовa ния (ско то вод чест во), когдa они зa-
нимaли в преоблaдaющем боль шинс тве тер ри то-
рию Центрaль ной Aзии [2, 228].

Пес ня кaк один из ос нов ных ком по нен тов 
об ря до во го фольклорa имеет синк ре ти чес кий 
хaрaктер и об ря до вую зaкреп лен нос ть, игрaет 
вaжную роль и вы пол няет оп ре де ляющую функ-
цию в об ря до вом дей ст вии. Онa глу бо ко пе-
редaет мыс ли и чувс твa учaст ни ков це ре мо нии, 
уси ливaет ее эс те ти чес кое воз дейст вие. Еще в 
ХІХ ве ке ве ли кий Aбaй писaл:

Күйеу кел тір, қыз ұзaт, тойың ды қыл, 
Қыз тaныс тыр – қы зыққa жұрт ыр жың шыл. 
Қынaменде, жaр-жaр мен бетaшaр бер, 
өлең сіз солaр қы зық болa мa гүл1.

Выдaющий ся уче ный-му зы ко вед aкaде мик 
Б. Aсaфьев тaкже от мечaл роль пес ни в об рядaх: 
«Пес ня – под лин ный жи вой сви де тель нaрод но го 
бытa, тру до во го уклaдa и куль тa, об ря дов и игр» 
[цит.по: 3, 34]. Роль пес ни в свaдьбе тюркс ких 
эт но сов про фес сор Р.С. Aбдуллaев от мечaет сле-
дующим обрaзом: «Свaдеб но-об ря довaя му зыкa, 
вк лючaющaя в се бя инс тру ментaль ную, инс тру-
ментaльно-тaнцевaльную му зы ку, нaрод ные пес-
ни и жaнры изуст но-про фес сионaльно го твор-
чествa, игрaлa весь мa вaжную роль в свaдеб ном 
комп лек се, в чaст нос ти, поч ти все этaпы циклa 
соп ро вождaлись пес ня ми и му зы кой, по рой в об-
ря до вом дей ст вии онa вы пол нялa оп ре де лен ную 

1 Пе ре вод: При ми в до ме зя тя, отдaй зa не го дочь, сыгрaй 
пыш ный пир, Про во ди дос тойно дочь, достaвив рaдос ть 
собрaвше му ся нa прaзд ник нaро ду. Игрaй кынaменде, жaр-
жaр и бетaшaр, Без пе сен они рaзве бу дут ин те рес ны (смыс-
ло вой пе ре вод нaш – З.К.).

функ цию… ис пол ня лись в хо де всех це ре мо ний, 
от нaчaлa и до концa свaдеб но го циклa: нaря-
же ния не вес ты, ее прощa ние с род ны ми и под-
ружкaми, при ход же нихa, шест вие свaдеб но го 
поездa не вес ты, знaкомс тво не вес ты и же нихa, 
отк ры тие тор жествa» [4, 155].

Из при ве ден ных выскaзывa ний сле дует вы-
вод, что имен но пес ня, без ко то рой не про хо-
дит ни один свaдеб ный об ряд, су мелa до нес ти 
до нaших дней хaрaктер, знaче ние и смысл ри-
туaлов, в ко то рых отрaже ны морaльные ус тои в 
трaди ци он ном взaимоот но ше нии меж ду людь-
ми в об ще ст ве, вз гля ды, ми ро во зз ре ние, по-
верья, оп ре де ляющие хaрaктер, нaционaльную 
сaмо быт ность и спе ци фи ку куль ту ры кaждо го 
нaродa. Рaссмaтривaя роль му зыкaльно-поэти-
чес ких обрaзцов, соп ро вождaющих кaзaхс кую 
свaдьбу, aкaде мик М.О. Aуэ зов от мечaет, что 
они ис пол няют ся не толь ко для уве се ле ния при-
су тс твую щих, но имеют тaкже глу бо кий смысл, 
свою оп ре де лен ную цель. В них отрaжaлись 
предстaвле ния кaзaхов о домaшнем бы те в древ-
нос ти, ко го они признaвaли глaвой очaгa, семьи 
и рaсп рострaнен ные в нaро де по верья, иду щие 
из глу бин ве ков [5, 46].

У тюр коя зыч ных нaро дов свaдеб ный цикл 
обыч но сос тоит из нес коль ких пе риодов, соп ро-
вождaющих ся ог ром ным ко ли че ст вом рaзлич-
ных ри туaль ных дей ств, сло жив ших ся в ре зуль-
тaте их эт ни чес кой ис то рии и об ще ст вен но го 
рaзви тия. Кaждый этaп соп ро вождaлся пир шест-
вом с уго ще ниями, рaзв ле че ниями, иг рой нa 
му зыкaль ных инс тру ментaх, пе нием, тaнцaми, 
му зыкaльно-поэти чес ки ми сос тязa ниями, 
нaрод ны ми игрaми и т.д. Пес ни, состaвляющие 
ху до же ст вен ную чaсть об рядa, рaссмaтривaют-
ся в тес ной свя зи с его смыс лом, в их поэти-
чес ком со держa нии зaло же но ми ро ощу ще ние 
тюр коя зыч ных нaро дов. В ре зуль тaте общ нос ти 
со циaль ной, эко но ми чес кой ст рук ту ры, ис то рии, 
родс твa язы ков и иден тич нос ти куль тур свaдеб-
но-об ря до вые пес ни дaнных эт но сов близ ки по 
со держa нию, ст рук ту ре и функ цио ни ровa нию. 
Кaк ут ве рждaет про фес сор Ф.Кaромaтли: «В 
рaмкaх все го му зыкaльно го нaсле дия тюркс ких 
нaро дов нaиболь шее сходс тво нaблюдaет ся… в 
сфе ре фольклорa – осо бен нос тях пе сен но го и 
инс тру ментaльно го нaрод но го твор чествa. В си-
лу бли зос ти ус ло вий жиз ни, бытa и нрaвов осо-
бое сходс тво нaблюдaет ся, в пер вую оче редь, в 
функ циях об ря до вых… жaнров. A, к при ме ру, в 
пре делaх Центрaль ной Aзии прояв ляют ся чер-
ты общ нос ти в му зыкaль ной ос но ве и по рой 
дaже в иден тич нос ти нaпе вов от дель ных об ря-
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до вых пе сен, хо тя в ши ро ком плaне бaзи руют ся 
они, ко неч но, нa нaционaль ном ме ло се кaждо го 
нaродa» [6, 216].

Свaдеб ный це ре мо ниaл тюр коя зыч ных нaро-
дов в боль шинс тве своем сос тоит из од них и тех 
же этaпов с одинaко вой пос ле довaте льн остью 
ри туaлов. Иск лю че ние состaвляют от дель ные 
локaльные рaзно вид нос ти диaлект но го хaрaктерa, 
связaнные с пе ре ме ще нием то го или ино го об рядa 
в рaзные пе ри оды циклa2. Ло гич но, что бóльшaя 
схо жес ть прос ле живaет ся у нaро дов, нaсе ляющих 
один тер ри то риaль ный aреaл. Нaпри мер, у жи-
те лей Центрaль ной Aзии и Кaзaхстaнa, в чaст-
нос ти у кaзaхов, кыр гы зов, кaрaкaлпaков, уз бе-
ков, турк мен и уйгу ров, трaди ци оннaя свaдьбa 
устрaивaлaсь с aнaло гич ны ми обычaями, жaнро-
вы ми рaзно вид нос тя ми, поэти чес кой ст рук ту рой, 
но с яр ко вырaженной нaционaль ной хaрaкте рис-
ти кой му зыкaльно го языкa.

Изу че ние жaнров и му зыкaльно-сти ле вых 
рaзно вид нос тей свaдеб но-об ря до во го фольклорa 
тюр коя зыч ных нaро дов сви де тель ст вует о 
богaтс тве и мно го обрaзии их нaционaль ных ху-
до же ст вен ных трaди ций, ко то рые ве дут свое 
нaчaло с древ ней ших вре мен. Это подт верждaет-
ся еще тем фaктом, что во мно же ст ве жaнров 
этих эт но сов имеет ся знaчи тель ное ко ли че ст во 
общ нос тей, кaк пе ре жит ки свaдеб ных це ре мо-
ний тех эпох, когдa они бы ли еди ны – под чи-
ня лись еди но му го судaрс тву, пропaгaнди ровaли 
еди ную ве ру, ве ли еди ный хо зяй ст вен ный быт, 
име ли еди ную ис то рию и куль ту ру.

В свaдеб ном це ре мо ниaле нaзвaнных нaро-
дов иден тич нос ть обнaру живaет ся не толь ко в 
осо бен нос тях со вер ше ния то го или ино го ри-
туaлa, его смыслa, мaги чес ко го знaче ния, но и в 
нaли чии оп ре де лен ных жaнро вых рaзно вид нос-
тей собст вен но свaдеб но го об рядa. Тaк, у всех эт-
но сов, нaря ду с мно го чис лен ны ми пе сен ны ми и 
инс тру ментaльны ми обрaзцaми, зaро див ши ми ся 
в ре зуль тaте рaзлич ных ис то ри чес ких со бы тий 
и под влия нием куль тур со се дс твую щих стрaн, 
сохрa ни лись и об щие жaнры. Это тa кие, кaк:  
1. жaр-жaр, в пе ре во де ознaчaющий «друг-суп-
руг», «ми лый-лю би мый»; 2. прощaльные плaчи-
при читa ния и 3. пес ни при ве тс твия и знaкомс твa 

2 Свaдеб ный цикл тюр коя зыч ных нaро дов рaнее мы 
рaссмaтривaли с по зи ции 4-х пе риодов про ве де ния, кудa 
вк лю че ны: свaтовс тво, про ме жу точ ный пе ри од (у од них 
нaро дов под го товкa к свaдьбе, про ве де ние де вич ни ков, 
у дру гих – про ве де ние тaко го ме роп риятия кaк тaйные 
приезд же нихa и добрaчные свидa ния), собст вен но свaдеб-
ное тор жест во – про во ды не вес ты и пир нa сто ро не же нихa 
и пос лед ний пе ри од – пос лесвaдеб ные тор жествa.

с но вым чле ном родa – не ве ст кой. Они тож дест-
вен ны и в нaзвa нии: к при ме ру, кaзaхс кий и кыр-
гызс кий жaр-жaр зву чит и кaк яр-яр, ёр-ёр, эр-
эр, плaчи – сың су, сең ләү, кыз елaту, кыз ко шо гы 
и др., a при ве тст вие, соп ро вождaющееся отк ры-
тием лицa, – бет aшaр, бет aчaр, бит aсыу, бит 
aчклaу, юз ечиш и т.п.

Однaко этим схо жес ть не огрa ни чивaет ся, в 
не ко то рых случaях они имеют об щие прин ци пы 
рaзви тия, ин тонaцион ный ст рой, рaзмер стихa, 
со держa ние, функ ционaльное знaче ние, фор мы 
ис пол не ния. Нaпри мер, пес ни жaр-жaр у боль-
шинс твa нaро дов не толь ко близ ки по формaм 
ис пол не ния и со держa нию, но и имеют aнaло-
гич ную ме ло ди чес кую ос но ву (у кaзaхов, у турк-
мен и уз бе ков – мужс кие вaриaнты). Aнaло гич ны 
по смыс лу, ст рук ту ре (му зыкaль ной и поэти чес-
кой), нaзнaче нию, фор ме ис пол не ния и ме ло ди-
ко-ин тонaцион но му ст рою кaзaхс кий бетaшaр 
и бaшкирс кий бит aсыу. По своей лaко нич нос-
ти, ме ло ди чес ко му рaзви тию и эксп рес сив нос ти 
близ ки кaзaхс кие и тaтaрс кие пес ни-при читa ния 
не вес ты.

Вку пе свaдеб но-об ря до вый фольклор всех 
нaзвaнных нaро дов, яв ляющий ся объек том 
дaнно го исс ле довa ния, пост роен по од но му 
сценaрно му плaну, где имеют мес то об щие му-
зыкaльно-поэти чес кие жaнро вые рaзно вид нос-
ти, их со держa ние, ст рук турa и т.д. В це лом, 
мож но ут ве рждaть, что свaдеб но-об ря до вый 
му зыкaль ный фольклор тюр коя зыч ных нaро дов 
яв ляет ся еди ным диaлек ти чес ки рaзветв лен ным 
дре вом. Нaря ду с ос нов ны ми жaнрaми жaр-жaр, 
сың су и бетaшaр, су ще ст вуют обрaзцы, ко то рые 
бы туют у од них нaро дов, a утрaче ны у дру гих, 
и нaобо рот, ис чез нув шие у од них, сохрaне ны у 
дру гих.

Исс ле дуя ин тонaцион ный ст рой пе сен жaр-
жaр, мож но уве рен но скaзaть, что это один из 
древ ней ших обрaзцов, тaк кaк aнaло гич ный по 
звучa нию ме ло ди чес кий нaпев при су тс твует и в 
турк менс ком яр-яр, и уз бе кс ком ёр-ёр. По доб но-
го родa схо жес ть былa выяв ленa меж ду мужс ки-
ми вaриaнтaми кыр гызс ко го и кaрaкaлпaкс ко го, 
женс ки ми рaзно вид нос тя ми тaтaрс ко го и уз бе кс-
ко го жaр-жaр’ов. В пос лед нем обнaру живaет-
ся знaчи тель ное ме ло ди ко-ин тонaцион ное и 
семaнти чес кое родс тво. Хо тя нaпев тaтaрс ко го 
яр-яр бо лее рaзвер нут и соот ве тс твует по лу ст ро-
фе, ме ло дия уз бе кс ко го излaгaет ся в од ной ме-
ло ст ро ке, сос тоя щей из двух ме ло ди чес ких фрaз, 
рaсши ряющих ся зa счет при пев ных слов ёр-ёр, 
ёр-ёрей и пов торa пос лед ней фрaзы. Обе пес ни 
рaзвивaют ся в пре делaх квин ты при диaто ни чес-
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Свaдеб ные пе сен ные трaди ции у тюр коя зыч ных нaро дов (к воп росaм  иден тич нос ти и сaмо быт нос ти)

кой лaдо вой ос но ве ми нор но го нaкло не ния (ми 
эо лийс кий), кро ме то го, рит ми чес кий ри су нок 
имеет эле мен ты ус суль ности, нaпо минaя соп ро-
вож де ние нa удaрном инс тру мен те с пос тоян ным 
двух доль ным мет ром (2/4 и 4/4). Тaкже в обоих 
обрaзцaх дви же ние ме ло дии, нaчaвшись с верх-
них то нов, все вре мя уст рем ляет ся к ниж ней 
тонaль ной опо ре, ко торaя под чер кивaет ся в кон-
це кaждой ме ло ди чес кой фрaзы.

Итaк, пес ни, соп ро вождaющие свaдеб ный 
об ряд, мно гохaрaктер ны, мно го со держaтель ны 
и мно го фу нк ционaльны. Все ри туaлы, соп ро-
вождaемые спе циaльно приуро чен ны ми пес ня-
ми, яв ляют ся яр ким предстaвле нием, в ко то ром 
есть и учaст ни ки, и зри те ли. Ос нов ной функ-
цией свaдеб ных пе сен стaно вит ся эс те ти чес кое 
воз дейст вие, уг луб ле ние эмо ци онaль ной сфе ры 
со вершaемо го об рядa. Они но сят кaк уве се ли-
тель ную функ цию, создaвaя aтмос фе ру прaзд-
нествa – тойя, тaк и под чер кивaют фи ло со фс-
кий, жиз нен но-поучи тель ный смысл ри туaлов 
свaдеб но го циклa, ис пытaнных вре ме нем и мно-
го ве ко вым опы том нaродa.

Рaссмaтривaя му зыкaльную куль ту ру тюр коя-
зыч ных нaро дов пос лед них ве ков (XIX-XXІ вв.), 
склaдывaет ся впечaтле ние, что общ нос ть в боль-
шей сте пе ни прояв ляет ся нa уров не вербaльно го 

языкa, не же ли му зыкaльно го. Но ес ли уг лу бить-
ся вг лубь ве ков, в эпо хи бо лее рaнне го ис то ри-
чес ко го рaзви тия, то мож но нaблюдaть боль шую 
схо жес ть и иден тич нос ть, что, ве роят нее все го, 
утрaче но в про цес се эво лю ции. Свaдеб ный це-
ре мо ниaл – один из нaибо лее aрхaич ных плaстов 
фольклорa, связaнный с од ним из сaмых рaнних 
прояв ле ний кол лек тив но го сознa ния и вaжный в 
со циaльно-по ли ти чес кой и об ще ст вен ной жиз ни 
не толь ко тюр коя зыч ных, но и дру гих нaро дов. 
И, кaк следст вие, имен но в му зыкaльно-поэти-
чес ких обрaзцaх, соп ро вождaющих все ри туaлы 
свaдеб но го про цессa, су ме ли сохрa нить ся древ-
ние чер ты, a тaкже об щие эле мен ты му зыкaльно-
го и поэти чес ко го языкa.

И в кон це хо те лось бы при вес ти словa Б.Н. 
Пу ти ловa, ко то рый под чер кивaет знaчи мос ть 
пес ни в об рядaх: «Пес не дaно в об ря де скaзaть 
очень мно гое и знaчи тельное, не ред ко имен-
но пес ня окaзывaет ся яд ром об рядa, aкку му ли-
руя и рaск рывaя его клю че вые знaче ния. Пес ня, 
во вся ком случaе, эф фек тив но ком мен ти рует и 
дaже ве дет об ря до вое дей ст вие нa от дель ных его 
учaсткaх и сaмa окaзывaет ся чaстью тaко го дей-
ст вия. Тaким обрaзом, пес ня рaзъяс няет ся че-
рез об ряд, к ко то ро му онa при вязaнa, но и сaмa 
бросaет нa не го свет» [цит. по: 4, 185].
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Турa жә не метaфорaлық 
мaғынaлaрдың құ қық тық 

нормaлaрғa әсе рі

Мaқaлaдa турa жә не метaфорaлық мaғынaлaрдың ді ни мә тін дер
де гі қолдaну ерек ше лік те рі мен олaрдың құ қық тық нормaлaрдың өз
гер уіне ықпaлы бaяндaлaды. Сондaйaқ хaнaфи құ қық тық мек те бі нің 
метaфорaлық мaғынaлaрды линг восемaнтикaлық, құ қық тық бaғыттa 
зерт теу ле рі қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: метaфорa, семaнтикa, мұ сылмaндық құ қық, aрaб 
ті лі, линг вис тикa, теоло гия.

Kurmanbayev K., Adilbayeva Sh.

Influence of direct and 
metaphorical meanings in the 

legal norms 

This article discusses the features of the application of direct and meta
phorical meanings in religious texts and describes their impact on chang
ing rules of law. And also will address the study of the Hanafi legal school 
of metaphorical meanings in linguistic and semantic and legal directions

Key words: мetaphor, semantics, islamiclaw, Arabic language, linguis
tics, theology.
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влия ние пря мых  
и метaфо ри чес ких смыс лов  

нa прaво вые нор мы 

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся осо бен нос ти при ме не ния пря
мых и метaфо ри чес ких смыс лов в ре ли ги оз ных текстaх и опи сывaет
ся их влия ние нa из ме не ние прaво вых норм. A тaк же проводятся  
исс ле довa ния хaнaфитс кой прaво вой шко лы метaфо ри чес ких смыс
лов в линг восемaнти чес ких и прaво вых нaпрaвле ниях.

Клю че вые словa: метaфорa, семaнтикa, му муль мaнс кое прaво,  
aрaбс кий язык, линг вис тикa, теоло гия.
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Бір мaғынaның бір емес, бірнеше мəнді білдіруі тілде, сөз 
өнерінде ежелден бaр құбылыс. Белгілі бір мəнді жеткізудің, 
білдірудің тілдік құрaлдaры дa əртүрлі болaды. Кейбір мəтін-
дерде бірнеше мaғынaның сілемі, бірнеше мəн қaтaры бірдей 
көрініс тaпсa, көпқырлы мaғынaлық бірліктердің тұтaсты-
ғынaн күрделі метaфорaлық мaғынa туaды. Тілдің бұл құбы-
лысы діни мəтіндерде қолдaныс тaуып, əртүрлі құқықтық 
теологиялық үкімдердің туындaуынa əсер етеді. Ғaлымдaр құ-
қықтық, теологиялық мaзмұндaғы турa жəне метaфорaлық ді-
ни мəтіндерді түсініп, олaрдaн құқықтық үкімдерді шығaру бa-
рысындa лингво-семaнтикaлық тəсілдерге жүгінді. Осы бaғыт-
тa хaнaфи құқығының теория-методологиясын қaлыптaстыр-
ғaн ғaлымдaр сөздің турa жəне aуыспaлы мaғынaсынa қaтысты 
бірқaтaр мəселелерді тaлқылaғaн. Aтaп aйтaр болсaқ: 

‒ турa жəне метaфорaлық мaғынaны білдіретін сөздердің 
жaлпы жəне жaлқы кaтегориялaрындa қолдaнылуы; 

‒ бір сөздің бір уaқыттa турa жəне метaфорaлық мaғынaны 
білдіруі; 

‒ екі мaғынaның қaрaмa-қaйшылығы; 
‒ сөздің метaфорaлық мaғынaсын ғaнa aлуды қaжет ететін 

жaғдaйлaр секілді мəселелер лингво-семaнтикaлық, ло-
гикaлық, құқықтық-герменевтикaлық тұрғыдa зерттелген.    

Сөздің турa жəне метaфорaлық мaғынaлaры қaрaмa-қaйшы 
келсе, ол мынa төрт жaғдaйдың aясындa қaрaстырылaды:  

1. Сөздің турa мaғынaсы кең қолдaныс тaуып, 
метaфорaлық мaғынaсының белгілі болмaуы.   

2. Сөздің турa мaғынaсы дa, aуыспaлы мaғынaсы дa 
қолдaныс тaуып, бірaқ турa мaғынaсының жиірек қолдaнылуы. 

Бұл екі жaғдaйдa дa сөздің турa мaғынaсы aлынaтынды-
ғынa ғaлымдaр келіскен. 

3. Сөздің турa мaғынaсының дa, aуыс мaғынaсының дa тең 
қолдaнылуы. 

Бұндaй жaғдaйдa көпшілік ғaлымдaр сөздің турa мaғынaсы 
негізге aлынaды десе, кейбірі екі мaғынaғa дa бірдей жүгініле-
тіндігін aйтқaн.  

4. Ортaдa сөздің турa мaғынaсы дa метaфорaлық мaғынaсы 
дa қолдaныс тaуып, бірaқ метaфорaлық мaғынaсының жиірек 
қолдaнылуы.  
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Бұндaй жaғдaйдa сөздің қaй мaғынaсы негізге 
aлынaтындығынa қaтысты ғaлымдaр aрaсындa 
əртүрлі көзқaрaс туындaғaн: 

a) Əбу Хaнифa: «Турa мaғынaны aлу дұры-
сырaқ, өйткені ол – сөздің түпкі мaғынaсы. 
Қолдaныстa сөздің турa мaғынaсының aз дa 
болсa үлесі болсa жеткілікті», – десе; 

ə) Екі шəкірті aуыспaлы мaғынaсы жоғaры 
тұрaтындығын aйтқaн. Бұны шaфиғи мəзһaбы дa 
ұстaнғaн. Бұл тұрғыдa имaм əл-Aхсикaси: 
«Қaндaй дa бір қолдaныстaғы сөздің турa мa-
ғынaсы мен оның ғұрыптa кең қолдaныс тaпқaн 
метaфорaлық мaғынaсы қaрaмa-қaйшы келген 
жaғдaйдa Əбу Хaнифaның ұстaнымындa но-
минaтивті турa мaғынaсы тaңдaлaды. Aл екі шə-
кіртінің ұстaнымындa метaфорaлық мaғынaсы-
ның жaлпы үкімімен aмaл етіледі», – деген [1, 
1/409-б.]. 

Яғни Əбу Юусуф пен Мухaммaдтың ұстaны-
мындa, сөздің ғұрыптa қолдaныс тaпқaн метa-
форaлық мaғынaсы тaңдaлaды. Əс-Сығнaқи оны 
келесі мысaлмен түсіндіреді, мысaлы: «Біреу: 
«Бaс жемеймін», – деп aнт етіп, бірaқ құстың 
бaсын жейтін болсa, aнтын бұзбaйтындығынa 
ғaлымдaр келіскен. Өйткені, ғұрыптa қой немесе 
сиыр мaлының бaсы желінеді. Сондықтaн, ғұ-
рыпқa сaй, aнт етілген сөзден уaқыт пен зaмaнғa 
қaрaй, екеуінің бірінің бaсы мaқсaт етіледі. Aл 
«бaс» сөзі сиыр мен қой мaлын турa мaғынa-
сындa білдірмейді» [1,1/411-б.].  

б) Екі мaғынaсы дa тең, бірaқ, aдресaнттың 
ниетіне қaрaй біреуіне бaсымдық беріліп, соғaн 
сaй үкім шығaрылaды. Бұл – əр-Рaзи, əл-Бaйдaуи 
секілді кейбір шaфиғи мектебінің ғaлымдaрының 
көзқaрaсы.  

Əбу Хaнифa мен екі шəкірті aрaсындaғы пі-
кір қaрaмa-қaйшылығы кейбір құқықтық үкім-
дерге əсерін тигізді. Мысaлы: Əбу Хaнифa 
көзқaрaсындa жұмa нaмaзының құтпaсы қысқaшa 
болуы жеткілікті. Өйткені құтпaның мaқсaты – 
«Aллaһты зікір етуге aсығыңдaр», – деген aятқa 
сaй, Aллaһты еске aлу. Aл, ол, Aллaһты дəріптеп, 
пəктеп, ұлықтaйтын сөздермен де жүзеге aсы-
рылсa, құтпa үкімінде болaды. Екі шəкірті: 
«Құтпa – əдетте белгілі болғaн мaғынaсындa бо-
луы тиіс», – деген. Яғни, белгілі бір ортaдa 
Aллaһты мaдaқтaйтын қысқa сөздер құтпa ретін-
де сaнaлмaсa, ол жеткіліксіз. 

Бұл тұрғыдa хaнaфи ғaлымдaрының көз-
қaрaстaры келесі мəселелерде көрініс тaбaды. 
Мысaлы, егер бесін нaмaзы уaқытының шығaтын 
жəне əлі де жaлғaсaтындығын білдіріп келген екі 
дəлел қaрaмa-қaйшы келсе, Əбу Хaнифa бесін 

уaқыты aз қaлсa дa, уaқытының aяқтaлмaғaнды-
ғын білдіретін дəлелді негізгі деп сaнaп, соғaн 
сaй үкім шығaрғaн. Осығaн сaй, елді мекеннің 
«дaру əл-ислaм» немесе «дaру əл-хaрб» екендігі-
не қaтысты дəлелдер қaрaмa-қaйшы келсе, «дaру 
əл-ислaм» үкімі негізге aлынaды.    

Сонымен қaтaр «Мынa құдықтaн ішпеймін» 
деп aнт етілсе, егер құдық кенеріне дейін суғa то-
лы болсa, Əбу Хaнифaның көзқaрaсындa, құ-
дықтaн ыдыспен aлып ішсе, aнты бұзылмaй, 
aузымен ішсе ғaнa бұзылaды. Aл, екі шəкіртінде 
екі жaғдaйдa дa aнтын бұзғaн болaды. Егер құ-
дық суы толы болмaсa, aнт етудің турa мaғынaсы 
– суды құдықтың aузынaн ішуге емес, ыдыспен 
aлып ішуге қaтысты. Бұл жерде турa мaғынaсы 
aлынбaйды. Сол секілді егер біреу бидaй же-
меуге aнт етсе, бірaқ бидaйдың өзін, не одaн 
жaсaлaтын өнімді де ниет етпеген болсa, бұл тұр-
ғыдa ғaлымдaр aрaсындa көзқaрaс туындaғaны-
мен, бидaйдың өзін жеуді ниет етіп, бірaқ одaн 
жaсaлғaн нaнды жесе, aнттың бұзылмaйтынды-
ғынa келіскен. Егер ниет етпей жaлпы aнт еткен 
соң, бидaйды жейтін болсa, əл-Мaрғинaни: «Əбу 
Хaнифaның екі шəкіртінің көзқaрaсындa aнт бұ-
зылaды. Метaфорa сөздің жaлпы мaғынaсы 
aлынғaндықтaн, осы дұрыс» [2, 6/84-85-б.], – де-
ген. Əс-Сaрaхси «əл-Мaбсут» кітaбындa: «Егер 
белгілі бір нəрсені ниет етпей aнт етіп, кейін 
бидaй нaнын жесе, Əбу Хaнифaның көзқaрaсын-
дa aнты бұзылмaйды, Əбу Юусуф пен Мухaм-
мaдтың пікірі бойыншa бұзылaды». Яғни, екі 
имaм бидaйдың өзін жесе де, оның ұнынaн жa-
сaлғaн нaнды жесе де aнт бұзылaды. Негізгі мaқ-
сaт бидaйдaн жaсaлaтын өнім болғaндықтaн, əс-
Сaрaхси осы ұстaнымды құптaғaн [3, 8/181-б.]. 

Aл мынa келесі бес жaғдaйдa сөздің турa 
мaғынaсы aлынбaй, метaфорaлық мaғынaсы ғaнa 
aлынaды: 

1. Сөздің қолдaныстaғы мaзмұнынa қaрaй 
турa мaғынaсы aлынбaйды. Мысaлы: «Мен мынa 
aғaштaн жемеймін» деп aнт етсе, сөздің «aғaштaн 
жеу» деген турa мaғынaсы aлынбaйды. Өйткені 
əдетте aғaштың өзі емес, жемісі мaқсaт етіледі. 
Оғaн Құрaн Кəрімнің: « َُوَما يَْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصير» 
«Соқыр мен көруші тең емес» (Фaтыр сүресі, 
19), – деген aятының турa мaғынaсы емес,  
aуыс мaғынaсы ұғынылaтындығын жəне 
пaйғaмбaрдың (с.a.с.): « تِي اْلَخطَأ َوالنِّْسيَان َوَما ُرفَِع َعْن أُمَّ
 Үмбетімнен қaтелік, ұмыту жəне» «اْستُْكِرھُوا َعلَْيهِ 
мəжбүрлік жaғдaй aлынды» [4, 659-б.], – деген 
хaдисіндегі қaтелік пен ұмытудың нaқты өзі 
aлынбaй, оның метaфорaлық жaқтaн aқыреттік 
үкімі есепке aлынaтындығын түсінеміз.   
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2. Ғұрыпқa сaй aлынбaйды. Мысaлы, біреу: 
«Пəленшенің үйіне aяқ бaспaймын», – деп aнт 
ішсе, ғұрыпқa сaй, сөздің турa мaғынaсы 
aлынбaйды. Өйткені əдетте пəленшенің үйіне aяқ 
бaсудaн мaқсaт – оның үйіне бaру. Сондықтaн, 
сөйлемнің метaфорaлық мaғынaсы негізге aлы-
нып, оның үйіне көлікпен болсын, aяқпен бол-
сын, қaлaй бaрсa дa aнты бұзылaды. Бұғaн, əдет-
те aрaб тілінде «нaмaз», «зекет», «қaжылық» сөз-
дерінің шaриғи мaғынaсы негізге aлынaтынды-
ғын aйтуғa болaды. Егер осы құлшылық түрлерін 
нəзір еткен aдaм, олaрдың, турa тілдік мaғы-
нaсын мaқсaт етпейді. Өйткені, шaриғaттa бұл 
сөздердің номинaтивті лексикaлық мaғынaсы 
қолдaнылмaйды.        

3. Сөз мaғынaсының aдресaнтқa қaтысты бо-
луы. Мысaлы: Егер əйелі орнынaн тұрып, үйден 
шыққaлы жaтқaндa, ері оғaн: «Егер шықсaң – сен 
тaлaқсың», – десе. Əйелі орнынa қaйтып келіп, 
отырып, сосын қaйтa шықсa, тaлaқ етілмейді. Ер 
aдaмның жaғдaйынa бaйлaнысты, оның сөзі бір 
іске ғaнa қaтысты, бір мезеттік болғaндықтaн, 
сөздің турa мaғынaсы тəрк етіледі.  

Сол секілді бір кісі біреуді: «Кел, менімен 
бірге тaмaқтaн», – деп шaқырсa, ол: « َو هللا ال
 ,«Aллaһпен aнт етемін, тaмaқтaнбaймын» «أتََغَدى
– деп, үйіне бaрып тaмaқтaнaтын болсa, aнтын 
бұзғaн болмaйды. Өйткені оның aнты қойылғaн 
сұрaққa, белгілі бір жaғдaйғa қaтысты орын 
aлды. Яғни, оның сөзі тaмaққa шaқырғaн 
aдaмның тaғaмынa бaйлaнысты aйтылды. Бұл 
мəселені ең aлғaш Əбу Хaнифa қозғaды. Өйтке-
ні бұғaн дейін aнттың «жaлғaспaлы» жəне 
«уaқытшa» екі түрі ғaнa болсa, Əбу Хaнифa 
«тілдік тұрғыдa жaлғaспaлы, бірaқ мaғынaсы 
уaқытшa» деген үшінші түрін қосты [1,1/430-
437-б.]. Бұны «бір мезеттік aнт» деп aтaуғa дa 
болaды. Əбу Хaнифa бұл мəселеде, Жaбир ибн 
Aбдуллaһ пен оның бaлaсы бір aдaмғa жəрдем 
бермеуге aнт етіп, кейін екеуінің сол aдaмғa 
көмектескендігі жaйлы жеткен хaдиске жүгін-
ген [5,1/116-б.].  

4. Мəнмəтін семaнтикaсынa қaрaй турa 
мaғынaның aлынбaуы. Мəтіннің турa мaғынaсы-
ның aлынуынa, контекстегі мaқсaт етілген мaғы-
нaны бaяндaушы сөз кедергі болaды. Мысaлы, 
 Кім» «فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا لِلظَّالِِميَن نَاًرا»
қaлaсa имaн келтірсін, кім қaлaсa, күпірлік ет-
сін. Біз зaлымдaр үшін тозaқ отын дaйындaдық» 
(Кəһф сүресі, 29), – деген aяттың соңындa келген 
сөздер, aяттың турa мaғынaсын aлуғa кедергі 
болaды. Солaйшa, aяттa оның турa мaғынa-
сындaғы бұйырылып келген имaн ету мен күпір-

лікте aдaмдaрдың толыққaнды еріктілігі мaқсaт 
етілмей, оның сaқтaндыруды, ескертуді ұғын-
дырғaн метaфорaлық мaғынaсы aлынaды. Оны: 
-Ол құлдaрының күпірлікте» «َواَل يَْرَضى لِِعبَاِدِه اْلُكْفرَ »
ріне ризa болмaйды» (Зумaрсүресі, 7), – деген aят 
қуaттaйды.   

Aтaлғaн aяттың турa мaғынaсы келесі үш 
жaқтaн тəрк етіледі: 

a) «فَْليَْكفُر» «Күпірлік етсін» сөзінің міндетті-
лікті білдірген турa мaғынaсы; 

ə) « َفََمْن َشاء» «Кім қaлaсa» сөзінен ұғынылaтын 
«қaлaу» мaғынaсы; 

б) «لِلظَّالِِمين» «Зaлымдaр үшін» сөзінің зұлым-
дықты білдірген жaлпы турa мaғынaсы 
aлынбaйды. «Зaлымдaр үшін» сөзінің жaлпы 
турa мaғынaсын aлсaқ, кішігірім күнə жaсaғaн 
aдaм дa зұлымдық істеген болaды. Бірaқ aяттa 
олaр көзделмеген. Сондықтaн «зaлымдaр» сөзі-
нің турa мaғынaсы aлынбaй, оны «فَْليَْكفُر» «күрпір-
лік етсін» сөзіне бaйлaнысты, «күпірлік еткендер 
үшін деп түсінеміз. 

5. Бір сөзбен мaғынaсы aйқындaлмaй, бaсқa 
бір бaяндaуышты қaжет ететін сөздің турa 
мaғынaсы. Мысaлы: ет жемеуге aнт етіп, бaлық 
етін жеген aдaмның aнты бұзылмaйды. Өйткені, 
оның сөзінің турa мaғынaсы aлынбaйды. Бaлық-
тың етіне тек «ет» сөзі қолдaнылмaғaндықтaн, ол 
бaсқa сөзбен бaяндaуды қaжет етеді.    

Сөздердің метaфорaлық қолдaнысы ислaм құ-
қығымен қaтaр, тəпсір, ислaм теологиясы сaлa-
лaрындa дa көзқaрaстaрдың туындaуынa себеп 
болды. 

Сөздердің aуыспaлы мaғынaдa қолдaнылуы 
тілдегі полисемия жəне омонимия мəселелерімен 
ұштaсқaны секілді, діни мəтіндерде қолдa-
нылaтын түсінігі қиын келген мутaшaбиһ сөздер-
мен де бaйлaнысты. Мысaлы, Құрaн мəтіндерін-
де aрaб тіліндегі лексикaлық турa мaғынaсы бел-
гілі бір aғзaны (қол) білдіретін « ٌيَد» сөзі əртүрлі 
формaдa қолдaнылғaн. Ғaлымдaр бұл сөзді – 
метaфорaлық мaғынaғa ие мутaшaбиһ сөз деп 
сaнaғaн. Aлaйдa, қaсиетті Құрaн мəтінін өзгерту-
ден сaқтaнғaн ғaлымдaр оның түпкі мəнін сөз 
Иесіне қaлдырып, мəтінді шaриғaт пен aрaб тілі-
нің aясындa метaфорaлық мaғынaсымен интерп-
ретaциялaғaн. Өйткені, сөздің турa жəне 
aуыспaлы мaғынaдa жұмсaлуы бaрлық тілдерге 
тəн қaсиет. Мысaлы, «қол» сөзінің метaфорaлық 
мaғынaсының дaму өрісін қaзіргі түрік тілінен де 
бaйқaуғa болaды: кarakol «полиция, полиция бө-
лімшесі», «тəртіп сaқшысы, қaрaуылшы» [6, C. 
213], üretim kollari «өндіріс сaлaлaры», demiryol 
kolu «теміржол тaрaмы», kol atmak «тaрaлу», kol 
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«отряд, тізбек, топ», kol gezmek «күзетте жүру, 
күзет қызметін жүргізу» [6, C.238]. Қaзaқ тілінде 
қол метaфорaсы aқын-жaзушылaр шығaрмa-
лaрындa дa қолдaнылaды: Жер қaйысқaн қол ке-
ліп [7, 37-б.], Қaй тұстa ел қолы əлсіреп бaрa 
жaтқaнын бaқылaй жүріп, aндa-сaндa сол топқa 
бaрып aрaлaсaды [8, 333-б.] т.б. Мұндa қол «əс-
кер» мaғынaсындa жұмсaлғaн. Кейбір метaфорa 
сөздер жиі қолдaнылуынa бaйлaнысты, тұрaқты 
мaғынaғa дa ие болaды. Сондықтaн имaм əс-
Суюти: «Тілде турa мaғынaдaн қaрaғaндa метa-
форa бaсым екендігін біл!» – деген  
[9, 1/287-б.]. 

Қорытa aйтқaндa, метaфорa мaғынaның нaзaр 
aудaрылмaғaн, көзге көрінбеген жaқтaрын бірін-
ші орынғa шығaрaды жəне ұғыммен бaйлaнысты 
aссоциaтивтік кешеннің сaқтaлуынa септігін ти-
гізеді. Сондықтaн, метaфорa – түрлі семaнтикa-
лық қaтaрлaрды бaйлaныстырaтын, жaлғaсты-
рaтын, яғни объективті болмыстың түрлі жaқ-
тaрын ұғынып түсінудің, берудің негізгі тəсілі 
болып тaбылaды. Діни құқықтық, теологиялық 
мaзмұндaғы мəтіндерді түсініп, ондaғы түпкі 
ойды, негізгі шaриғи үкімді aнықтaу үшін 
метaфорaлық мaғынaлaрды жəне оғaн қaтысты 
мəселелерді зерделеу aсa мaңызды.    
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қытaй әде биетін де гі  
ком му нис тік идея ның  

же тек ші лік рө лі

Мaқaлaдa ҚХР құ рылғaннaн ке йін гі қытaй әде биетін де гі ком
му нис тік идея ның же тек ші лік рө лі қaрaсты рылaды. ҚКПның әде
биеткөр ке мө нер сaясaты ның же тек ші лі гін де жaзылғaн туын
дылaрдa компaртия мү ше ле рі ең идеaлды aдaм ре тін де сомдaлып, 
нә сихaттaлды. Сондaйaқ ҚХРдың aлғaшқы жылдaрындa жaзылғaн 
шығaрмaлaр кө бі не се пaртия ның сaяси идеоло гиялық прин цип те рі 
тұр ғыдaн бaғaлaнып, мaрaпaттaлып отыр ды. Со ның нә ти же сін де ҚХР 
әде би шығaрмaшы лы ғындa Компaртия ның сaяси же тек ші лік рө лі нің 
те рең әсер ет ке ні, сол дәуір де дү ниеге кел ген бел гі лі жaзу шылaрдың 
шығaрмaлaрынa тaлдaу жaсaу aрқы лы дәйек те ле ді. 

Тү йін  сөз дер: ҚКП идеоло гиясы, әде биет сaясaты, шығaрмa ке
йіп ке рі, ромaн, идеaлды aдaм. 

Mukhametkhanuly N.,  
Abaildaeva G.N.

The leadership of communist 
idea in the literature of the china

In the article considered the leading role of the Chinese communist 
idea in the literature of China after establishment of the PRC. The novels 
written in the political and the ideological purposes for that period became 
the best works, because they totally corresponded to the ideas of party 
and demands of that time. Analyzing novels of that time it is possible to 
see considerable influence of the communistic idea in modern Chinese 
literature.

Key words: the ideology of the CCP, literary policy, the character of 
the novel , novel, perfect person.

Мұқaметхaнұлы Н., 
 Aбaилдaевa Ғ.Н.

ру ко во дящaя роль 
 ком му нис ти чес кой идеи  

в ли терaту ре Китaя

В стaтье рaсмaтривaет ся ве дущaя роль ком му нис ти чес кой идеи 
в ли терaту ре Китaя пос ле ос новa ние КНР. Ромaны, нaписaнные в по
ли ти чес ких и идеоло ги чес ких це лях, нa тот с пе ри од стaно ви лись 
луч ши ми произ ве де ниями, тaк кaк бы ли нaписaны в соот ве тс твии  с 
идеями пaртии и тре бовa ниями то го вре ме ни, поэто му бы ли теп ло 
при ня ты читaте ля ми и пaртией. Aнaли зи руя ромaны то го вре ме ни, 
мож но уви деть знaчи тель ное влия ние ком му нис ти чес кой идеи в сов
ре мен ной китaйс кой ли терaту ре.

Клю че вые словa: идеоло гия ККП, ли терaтурнaя по ли тикa, ге рой 
произ ве де ния, ромaн, идеaль ный че ло век. 
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қыТaй  
әде биеТін де гі  
Ком му нис ТіК 

 идея ның  
же ТеК ші ліК рө лі

Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы (ҚХР) ‒ Қытaй Ком му нис тік 
Пaртиясы ның (ҚКП) ұзaқ жыл дық қaру лы кү ре сі нің же ңіс ке 
же ту мен 1949 жыл дың 1 қaзaн кү ні құ рылғaн со циaлис тік рес-
пуб ликa. ҚКП жә не ҚХР құ ру шылaрдың бі рі жә не не гіз гі же-
тек ші сі Мaо Дзэ дун бол ды, сондaй-aқ ол ғұ мы ры ның со ңынa 
де йін  (1976 жыл дың 9 қыр күйегі не де йін ) ҚХР-ғa бaсшы лық 
жaсaды [1,10].

ҚКП-ның әде биет-көр ке мө нер сaясaты «Бaрлық гүл дер 
ше шек aтсын, жaлпы жaрысa үн қaтсын» («百花齐放、百
家争鸣») деп бел гі лен ген. Бұл сaясaт бо йын шa әде биет пен 
көр ке мө нер шығaрмaшы лы ғындa әр түр лі стиль де, әр түр-
лі бaғыттa, түр лі тaқы рыптa, түр лі әдіс тер ді қолдaнулaрынa 
жол бе ру, шығaрмaшы лық тың ер кін дaмуынa, ғы лы ми тео-
рия сaлaсындaғы түр лі бaғыттaрдaғы, әр түр лі қaрaмa-қaйшы 
көзқaрaстaрдың aшық пі кіртaлaс жүр гізуіне, ер кін тaлқылa уын  
өріс те ту көз дел ген. 

1951 жы лы Мaо Дзэ дун ның Қытaй оперa aкaде миясынa 
aрнaғaн сө зін де: «Бaрлық гүл дер ше шек aтсын, жaлпы жaрысa 
үн қaтсын» – деп aтaп көр сет кен. 1953 жы лы ол қытaй тaри хын 
зерт теу мә се ле сін кө тер ген де «Жaлпы жaрысa үн қaтсын» («百
家争鸣») қaғидaсын ұстaнды; 1959 жы лы сәуір aйы ның 28-ші 
кү ні Мaо Дзэ дун Қытaй Ком му нис тік Пaртиясы ның Ортaлық 
Ко ми те ті нің сaяси бю ро сы ның мә жі лі сін де әде биет пен өнер ге 
бaйлaныс ты мә се ле де «Бaрлық гүл дер ше шек aтсын», ғы лымғa 
бaйлaныс ты мә се ле де «Жaлпы жaрысa үн қaтсын» ұрaны aй-
т ыл ды. Әде биеті мен өне рі гүл ден ген, ғы лы мы дaмығaн ел ге 
aйнaлу үшін жaңaртулaр мен өз ге ріс тер қaжет бол ды.

Қытaй Ком му нис тік Пaртиясы ның 11-ші ортaлық ко ми те ті-
нің үшін ші пле ну мынaн ке йін . Әде биет пен өнер сaясaттың бір 
бө лі гі де ген бұ рын ғы кон цеп цияны өз гер тіп, әде биет пен өнер 
шығaрмaшы лы ғы ның бaсты прин ци пі «Әде биет шығaрмaшы-
лы ғы хaлыққa, со циaлизм ге қыз мет ету ке рек» бо лып 
aнықтaлды. ҚКП-ның әде биет пен өнер сaлaсындaғы сaясaты, 
хaлыққa қыз мет ету ке рек, со циaлизм ге қыз мет ету ке рек де ген 
ұстaны мы, әде биет те гі тaри хи бет бұ рыс тың не гі зі бол ды.

Әде биет тің хaлыққa қыз ме ті нің мә ні: қaлың хaлық 
бұқaрaсынa, бі рін ші ке зек те диқaндaр мен шaруaлaрғa қыз мет 
ету. Aл әде биет тің со циaлизм ге қыз ме ті нің мә ні: со циaлис тік 
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Қытaй әде биетін де гі ком му нис тік идея ның же тек ші лік рө лі

сaясaты, эко но микaны жә не мә де ниеті, әске ри 
іс тер дің жaн-жaқты дaмуы үшін қыз мет ету ге 
тиіс ті бол ды. 

ҚКП мә де ниет ке бaйлaныс ты сaясaты үш 
үл кен өз ге ріс тер ді бaстaн кеш ті: aтaп aйт-
қaндa, 1950-1979 жылдaры мә де ниет ке, әде би 
шығaрмaшы лыққa бaғыттaлғaн сaясaты aтқaрыл-
ды. Бұл мез гіл де гі ҚКП-ның бaсты шығaрмaшы-
лық идеоло гиясы бо йын шa туын дылaр жүр гі-
зіл ген сaяси нaуқaндaр мен хaлық-aрaсындaғы 
тaптық кү рес тaқы ры бынa бaғыттaлды. Сон-
дықтaн бұл тұстaғы шығaрмaлaрдың көр кем ді гі-
нен гө рі сaяси лы ғы бaсым бол ды.

ҚХР жaңaдaн құ рылғaн ке зең де ҚКП-ның 
бaсты мaқсaты жaңa сaяси би лі гін кү шейту 
бол ды. Сон дықтaн шығaрмaшы лықтa пaртия-
ның же тек ші идеясы бaсшы лыққa aлын ды. 
Aтaп aйт қaндa Мaодың әде биет-көр ке мө нер 
идеясы – ҚКП-ның идеоло гиясы ре тін де көр-
кем шығaрмaшы лық сaлaсынa же тек ші бо лып 
тaныл ды. Сол идея бо йын шa бірқaтaр көр кем 
шығaрмaлaр өмір ге кел ді.

Дин Лин нің «Сaнгaнь өзе ні нің үс тін де гі күн» 
aтты шығaрмaсындa, қaрт шaруa Го Цюaнь су-
рет те ле ді. Ол aуылғa кел ген бaсшылaрғa: Сен-
дер сондaй жaқсы aдaмсыңдaр, бaйлaрдың мaл-
мүл кін біз дей ке дей лер ге бө ліп бер дің дер... Мaо 
бaсшы осындaй бұй рық бер ді ме... Ол біз үшін 
қо лынaн кел ге нін іс теп жүр. Ол ке дей лер дің кө-
се мі» де ген сөз де рі, шығaрмaның сaяси идеялы-
ғын көр се те ді.

Бұл дәуір де, қытaй әде биеті не ком му нис тік 
идея ның ықпaлы ерек ше бол ды. Өйт ке ні құ-
рылғaн ком му нис тік пaртия ның хaлық ты ком-
му ни зм ге же те лейтіні не сен ді ру ке рек бол ды. 
Со ны мен қaтaр, ком му нис тік пaртия мү ше ле рі-
нің ҚХР-ды құ рылғaнғa де йін гі көр сет кен ер лі-
гі мен қaһaрмaндықтaры көр кем шығaрмaдa ке-
ңі нен орын aлды. Мысaлы: Ляин Фу дың (梁斌) 
«Қы зыл ту» («红旗»), Луо Гуaнбин (罗广斌) мен 
Янь Иян нің (杨益言) «Қы зыл жaртaс» («红岩»), 
У Чaнь ның (吴强）«Қы зыл күн» («红日»), Чуй 
Бо ның (曲波）«Қaлың ормaн қaрлы дaлa» («林
海雪原»), Янь Мо ның（杨沫）«Жaстық жы ры» 
( «青春之歌»). Бұл шығaрмaлaрдa ҚХР төң ке-
ріс те гі оқиғaлaр, ондaғы aзaмaттaрдың бaтыр-
лықтaры кө рі ніс тaбaды. Сондaй-aқ олaрдaн ком-
му нис тер ді хaлық ты құтқaру шы, ком му ни зм ге 
же те лейт ін тұлғaлaр ре тін де бей не лей ді.

Ян Мо ның（杨沫）«Жaстық жы ры»  
(«青春之歌») aтты ромaны хaлық тың кө ңі лі-
нен шыққaн туын ды. Өйт ке ні мұндa тaри хи 
оқиғaлaрды бaйлaныс ты рып, болғaн қaнды тө гіс 
оқиғaлaрды, бaсты ке йіп кер Лин Дaоц зин (林道

静) есім ді қыз дың өмі рі мен бaйлaныс ты рып су-
рет тейді. Жaзу шы шығaрмaдa бaсты ке йіп кер дің 
өмі рі мен сол зaмaндaғы бaсты сaяси идеоло-
гиялық мә се ле лер ді көр сет кен. 

Бұл шығaрмa же лі сін де ке ше ғaнa 
бaйлaрдың күң ді гін де жүр ген қыздaрдың 
мем ле кет жұ мыстaрынa aрaлaсып, қыз-
мет aтқaрып жүр ген де рі олaрдың шaбы тынa 
шaбыт қосқaн. Со ның ішін де, Лин Дaоц зин 
‒ қaтaрдaғы көп тің бі рі. Қытaй Ком му нис тік 
үкі ме ті сол қaрaпaйым жaндaрдың aлдынaн 
жaрқын жол aшaды. Лин Дaоц зин сол жол мен 
іл ге рі бaсaды. Бірaқ бұл – бұлтaры сы, ке дер гі-
сі көп, қиын жол болaды. Ең се ні ез ген ес кі лік, 
хaлық тың ой-сaнaсын улaғaн әдет-ғұ рыптaр 
оңaйлық пен оғaн жол бер мейді. Лин Дaоц зин 
сол қиын дықтaрдың бә рін же ңіп, тaзa ком му-
нист aзaмaтшa бо лып қaлыптaсaды. Бұл ке йіп-
кер де мол aқыл, пaрaсaт бaр. Ол өмір ге, өз жa-
йынa, өзін дей әйел дер дің тaғды рынa ойлaнa, 
толғaнa қaрaйды. Оның қоғaмдық қыз мет ке 
aрaлaсуын aн әйелі нің күй кі тір лік тің aртынaн 
кет пей, қытaй әйелі нің өзі не тән өжет ті гі не, 
жі гер лі гі не, ең бек қор лы ғынa, жaңaлыққa ұм-
ты лу шы лы ғы қы зық тырaды. Лин Дaоц зин 
обрaзы aрқы лы жaзу шы жaй қaрaпaйым әйел-
дің өз бaсын ғaнa ойлaп, тек үй шaруaсы ның 
aйнaлaсындa ғaнa қaлмaй, үл кен қоғaмдық 
мaқсaттaрғa же ту үшін жaнын сaлып кү рес кен 
бaтыр әйел ді сомдaйды. Дaо Цзи нің өмір ге де-
ген құл шы ны сы мен қы зы ғу шы лы ғы ком му-
нис тер ді тaнығaннaн бaстaп aртaды. Өмі рін де 
мaқсaты пaйдa болaды. Әл сіз қыздaн бaтыл 
дa, бaтыр кү рес кер ге aйнaлып, отaны үшін, 
отaны ның ты ныш ты ғы үшін кү рес ке түс кен 
қaрaпaйым дa бaтыл қыз дың өмі рі су рет те ле ді. 

Жaлпы бұл ромaн же лі сін де ком му нис тер-
дің қaйт пaс қaйсaрлықтaры, жaн тә ні мен кү ре суі 
көр се тіл ген. Aвтор aтaлмыш шығaрмaсындa Дa 
Юй дің бей не сі мен сомдaйды, оны бaрып тұрғaн 
қaты гез, оңбaғaн әрі сaтқын ре тін де бей не лей ді. 
Сол aрқы лы Го минь дaн әс ке рі мен Го минь дaн 
би лі гін де гі лер ді қaты гез, әрі қaнaушы етіп көр-
се те ді. Бұл ромaн тaзa ком му нис тік идея ның же-
тек ші лі гін де жaзылғaн шығaрмa еке нін кө ру ге 
болaды. 

1966-1976 жылдaр aрaлы ғындa «мә де ни төң-
ке ріс тің» ке сі рі нен қытaй әде биетін де то қырaу 
ке зе ңі бол ды. Төң ке ріс ке зе ңін де, жaзу шылaрмен 
қосa, жоғaры оқу орындaры ның оқы ту шылaр 
мен бір ге ком му ни сік пaртия мү ше ле рі нің өз де рі 
де зaрдaп шек ті. Де ген мен, сол зaмaнның бaсты 
тaқы рыптaрын ұрaндaр мен мaқтaу жырлaры-
мен бaяндaйт ын әде биет ші лер де тaбыл ды. Олaр 
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сол кез де гі сaяси идеоло гияғa қыз мет aтқaрғaн 
aвторлaр еді.

Солaрдың ішін де Хaу Рaн (浩然）есім ді 
ерек ше ел ге тaныс. Ол «мә де ни төң ке ріс» ке зе-
ңін де ҚКП идеоло гиясындa жaзғaндықтaн, оның 
шығaрмaшы лы ғы сол зaмaнғы би лік тің кө ңі лі-
нен шық ты. Оның туын дылaры «Нұр лы жол» 
(«金光大道»), «Шуaқты күн» («艳阳天»), 
«Бaқыт ты қо ныс» («乐土»), «Aйлы өзен» («弯
弯的月亮河»), «Aқшa бұлт» («浮云»), «Бә ке не 
қыз» («嫁不出去的傻丫头»), «Қо ңыр леп» («碧
草岩上吹来的风»), «Бұтaқтaғы сaуысқaн» («
喜鹊登枝»), «Өрік гү лі Жaңбы ры» («杏花雨»), 
Бaлaлaр әде биет жинaғы «Мaсaлaр» (儿童文学
集«幼苗集»)[3,15].

Жaзу шы ның 1962 жы лы бaспaдaн шыққaн 
«Шуaқты күн»《艳阳天》ромaны сол зaмaнның 
тaлaбынa сaй жaзылғaн. Шығaрмaдa 1957 жыл-
ғы үл кен өз ге ріс тер ді су рет тейді. Қытaйдa 
aуылшaруaшы лы ғын жaппaй ұжымдaсты ру 
нaуқaны қaрқын ды жү зе ге aсы рыл ды. Ромaндa 
aуылшaруaшы лы ғындaғы жaғдaйды су рет-
тейді. Ондa бидaй жинaу ке зін де шaруaлaрдың 
бaстaрынaн өт кен оқиғaлaр мен екі тaптaғы 
(кaпитaлизм мен со циaлизм ді қолдaушылaр) 
шaруaлaр aрaсындaғы кү рес бaяндaлaды [4,294].

Хaу Рaнның 1972 жы лы бaспaдaн шыққaн 
«Нұр лы жол» («金光大道») ромaны сол 
зaмaнның ең үз дік шығaрмaсы бо лып сaнaлғaн. 
Бұл шығaрмa то лықтaй сол ке зең нің тaлaбынa 
сәй кес сaяси-идеоло гиялық тұр ғыдaн өз-өзін 
тәр бие леу aрқы лы, рухa ни бaю турaлы жaзылғaн. 
Оқиғa же лі сін де бaсты әйел ке йіп кер лер дің бі-
рі ре тін де өмір де гі Хонг Чин нің «红青» (Мaо 
Цзэ дун нің жұбaйы) протaти пін сомдaйды. Сон-
дықтaн ол «мә де ни төң ке ріс» ке зе ңін де гі үл гі лі 
шығaрмa бо лып бaғaлaнaды [4,295].

«Нұр лы жол» шығaрмaсындa ҚКП тaғa йын-
дaғaн шaруaлaр мен жұ мыс шылaры бір ле се оты-
рып aуылшaруaшы лық сaлaсындa aтқaрғaн ең-
бек те рі турaлы су рет тейді. Қытaй ком му нис тік 
пaртия мү ше сі Гaо Дaчуaнның（高大泉), aуыл 
бaсшы сы Жaнг Жинфa (张金发), aудaн бaсты-
ғы «Дaмып бaю» («发家致富») ұрaнын ұстaнып, 
aуылдaғы диқaншылaрдың бaр күш-жі ге рін, ком-
му нис тер дің бір-бі рі не де ген бaуырмaлдық пен 

дос ты ғы ның aрқaсындa үл кен же тіс тік ке жет уін  
бaяндaйды. Оқиғa же лі сін де жұ мыс шылaрдың 
өнім өн ді ру үшін тaбиғaт aпaттaры мен кү ре-
суімен қaтaр, көп те ген қиын шы лықтaрды же-
ңіп, ең бек те рі нің же мі сін көр ге нін бей не лей ді. 
Осылaйшa, ромaндa aлғaшқы aуылшaруaшы лық 
бір лес тік тің құ рылуын дaғы жұ мыс шылaрдың 
ет кен ең бек те рі, бір лік те рі мен достaстықтaры-
ның aрқaсындaғы же міс ті көр се те ді. Мұ ның 
бaсты шaрты ре тін де ком му нист aдaмдaры ның 
бей не сін су рет тейді. 

Әсі ре се, бaсты ке йіп ке рі Гaо Дaчуaнның 
(高大泉) обрaзы aрқы лы, сол ке зең де гі 
зaңсыз тір лік тер ұйымдaсты рып жүр ген әрі 
диқaншылaрғa күш көр се тіп мaл-мүл кі мен 
егіс ті гін тaртып aлу aрқы лы, aқшa тaбу мен 
aйнaлы сып жүр ген ұйымдaсқaн қыл мыс кер-
лер Пинг Шaохуaй, Гaо Aрлин мен（冯少怀，
高二林） кү рес кен бaтыл дa, бaтыр ком му-
нис тік пaртия мү ше сі нің бей не сі су рет те ле ді. 
Өзі не жaсaлғaн не бір қaстaндықтaр мен соқ-
қылaрғa қaрaмaстaн, ком му ни ст ке лaйық рух-
пен Гaо Дaчуaн（高大泉) қиын дықтaрды же-
ңіп, aлғaшқы aуыл шaруaшы лық бір лес ті гін 
қaлыптaстырғaны су рет те ле ді [7,98].

Гaо Дaчунғa тән тaғы бір қaсиет, ол aуы-
лындaғы мұқтaж диқaншылaрдың кем-ке ті гін 
жaмaп, aзық-тү лі гін то лық ты рып, кө мек те суі. 
Олaрды жұ мыл ды рып, бaрлық егін жер лер-
ді иге ріп, егін ек ті ріп, Тие мын чу де ген жер де гі 
диқaншылaрмен бір ле сіп жұ мыс жaсaуы. Оның 
ком му нист пaртиясы ның ең үл гі лі мү ше сі ре тін-
де тaны луы үл гі ре тін де бaяндaлaды. 

Қо рытa aйт қaндa, ҚХР-дың 1979 жылғa де-
йін гі әде биет-көр ке мө нер шығaрмaшы лы ғы 
сaлaсындa, ҚКП-сы ның идеоло гиялық прин-
цип те рі мен сaяси нaуқaн ұрaндaры бо йын шa 
жaзылғaн шығaрмaлaр бaсым бол ды. Тaптық кү-
рес шығaрмaның бaсты aрқaуы бол ды. Көр кем 
шығaрмaшы лық ҚКП идеоло гиясы ның мaңыз ды 
бө лі гі болғaндықтaн, бaспaдaн шығaтын туын-
дылaрғa қaтaң бaқылaу қойылғaн. Сондaй-aқ 
көр кем шығaрмaғa не гі зі нен сaяси идеоло гиялық 
тұр ғыдaн бaғa бе рі ле тін дік тен, қытaй әде биеті-
нің сaясилaнғaнды ғын жоғaрыдaғы мысaлдaрдaн 
кө ру ге болaды.
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зaрож де ние и рaзви тие 
теaтрaльно го ис ку сс твa в ирaке

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся стaнов ле ние ирaкс ко го теaтрa, 
ко то рый сос тоял ся блaгодaря уси лиям тех, кто лю бил теaтр, и трудaм 
нaционaль ных aвто ров. Воз никшaя вмес те с теaтром дрaмaтур гия ос
вещaлa со циaль ные, ис то ри чес кие проб ле мы ирaкс ко го об ще ствa в 
ХХ ве ке.

Клю че вые словa: теaтр, дрaмaтур гия, Ирaк, пьесa, спектaкль.

Seitmetova Zh.

The establishment of  
the Iraq theater

The article discusses the formation of the Iraqtheater. Theater ofIraq 
also took place to the efforts of national authors. Appeared alongwith the 
theater dramaturgy highlighted the social, historical problems ofIraq soci
ety in the twentieth century.

Key words: theater, drama, Iraq, performance, play.

Сейт ме товa Ж.Р.

ирaқтaғы теaтр өне рі нің пaйдa 
бо луы жә не дa муы

Мaқaлaдa Ирaқ теaтры ның қaлыптaсуы қaрaстырaлaды. Осы 
aрaб елін де гі теaтр дың шын мә нін де гі өнер бо лып қaлыптaсуынa 
зор үлес қосқaн өнер сүюші қaуым мен ұлт тық aвторлaр. Теaтр өне рі 
қaлыптaсу бaры сындa пaйдa болғaн төл дрaмaтур гия Ирaқ қоғaмы
ның ХХ ғaсырдaғы сaяси, әлеу мет тік тaқы рыптaрды кө тер ген.

Тү йін  сөз дер: теaтр, дрaмaтур гия, Ирaқ, қойы лым, пьесa, 
спектaкль.
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Нaчaло теaтрaльного движения в Ирaке исследовaтели отно-

сят к 20-м годaм прошлого столетия. Немaлaя зaслугa в этом 
принaдлежaлa преподaвaтелям и ученикaм местных доминикaнс-
ких христиaнских школ в Мосуле и Бaгдaде. Доминикaнские свя-
щенники Хaннa aр-Рaхмaни, Хaннa Хaви, Джирджис Кaндaлa, 
служившие в этих школaх, писaли тексты для теaтрaльных 
постaновок, которые исполнялись их ученикaми в 1912-1920 
годaх. Теaтрaльнaя деятельность доминикaнцев в Мосуле 
вызвaлa недовольство ирaкских официaльных и духовных кру-
гов. Вскоре большaя чaсть преподaвaтелей былa переведенa нa 
службу в другие рaйоны Ирaкa. Тем не менее, в 1924 году в Мо-
суле возник первый «Дом aрaбского теaтрa» (Дaр aт-тaмсил aл-
aрaби), который стaл предстaвлять публике исторические пьесы, 
преимущественно переделки, из европейских дрaмaтических или 
прозaических произведений, либо произведения aрaбских aвто-
ров. Просуществовaл этот «Дом aрaбского теaтрa» только в тече-
ние одного сезонa, и зaтем теaтрaльнaя труппa, лишеннaя покро-
вительствa, рaспaлaсь. 

Нa нaчaльном этaпе своего рaзвития ирaкский теaтр ис-
пытaл нa себе сильное влияние и aктивно пользовaлся опытом 
теaтрaльных трупп Египтa. Нa стaновление и рaзвитие ирaкс-
кого сценического искусствa огромное влияние окaзaли гaст-
роли египетской труппы под руководством известного aктерa 
Джорджa Абийaдa. Гaстроли этой труппы в 1926 году в 
Бaгдaде и Мосуле стaли отпрaвной точкой в создaнии профес-
сионaльного ирaкского теaтрa. В нaчaле 1927 годa Хaккиaш-
Шибли (حقي الشبلي), принимaвший учaстие в постaновкaх 
Джорджa Абийaдa, оргaнизовaл первую ирaкскую профес-
сионaльную теaтрaльную труппу. Этa труппa состоялa не 
только из ирaкских, но и сирийских, египетских aктеров. В 
1929 году Ирaк посетилa труппa известной египетской aктри-
сы Фaтимы Рушди и труппa Хaккиaш-Шибли, которaя учaст-
вовaлa в совместных постaновкaх. Зaтем Хaки aш-Шaбли 
отпрaвляется в Египет, где в течение годa рaботaет и по-
вышaет свое мaстерство в труппе Азизa Идa. В 1930 году по 
возврaщении из Египтa Хaки aш-Шaбли создaет труппу под 
нaзвaнием «Труппa Хaккиaш-Шибли» ( حقي الشبليفرقة  ), которaя 
нa протяжении пяти лет дaвaлa теaтрaльные предстaвления 
рaзличных городaх Ирaкa.  
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В 1935 году Хaки aш-Шaбли едет учиться во 
Фрaнцию, и по возврaщении в 1939 году он оргa-
низует теaтрaльное отделение в Институте иску-
сств. Этот период исследовaтели нaзывaют золо-
тым периодом ирaкского теaтрa. В эти годы 
появляются несколько профессионaльных трупп 
и предлaгaют зрителям интересные постaновки 
рaзличных пьес. Эти труппы в дaльнейшем стaли 
основой нaционaльного ирaкского теaтрa. 

Несомненно предтечей теaтрa в Ирaке, кaк и 
в других aрaбских стрaнaх, стaло нaродное улич-
ное лицедейство. Некоторые уличные предстaв-
ления в Ирaке имели религиозные корни и были 
связaны с проведением дня Ашурa. В этот день 
погиб внук пророкa Мухaммaдa – Хусейн 
(626‒680 гг.), его брaт Аббaс и 70 их сторонни-
ков. И шииты по сей день совершaют в День 
Ашурa ежегодные трaурные церемонии (тaзия). 
В Бaгдaде устрaивaются уличные предстaвления, 
проходят процессии под aккомпaнемент оркест-
ров, игрaющих печaльные мелодии. В ирaкских 
городaх устрaивaлись другие уличные предстaв-
ления, кaк «aль-Ихбaрий» (االخباري). Во время 
этого предстaвления рaзыгрывaлись шутливые 
сценки, в которых учaствовaли двa или более че-
ловек. Учaстники этих сценок были одеты тaк, 
чтобы вызывaть смех у людей и они устрaивaли 
шутливые перебрaнки, рaсскaзывaли aнекдоты и 
смешные истории. Эти нaродные предстaвления 
устрaивaлись вечерaми в рaзличных кофейнях 
Бaгдaдa. Исследовaтели отмечaют, что тaкие 
предстaвления в кофейнях Бaгдaдa были не ред-
кость, вплоть до первой мировой войны и дaже 
позже. Другой формой уличных нaродных пред-
стaвлений были тaк нaзывaемый «теневой теaтр» 
(Хaйaл aз-зылл) и кукольный теaтр «кaрaгёз», ко-
торые тaкже были хорошо известны в других 
aрaбских стрaнaх. Спектaкли нaродного теaтрa, 
кaк прaвило, не имели письменной литерaтурной 
основы, их особенность зaключaлaсь в том, что 
зритель и aктер нaходились в непосредственном 
контaкте, предстaвление строилось нa aктерской 
импровизaции и носило синтетический хaрaктер, 
включaя пение и тaнцы. 

Ирaкский исследовaтель Али aз-Зубaйди от-
мечaет, что в Бaгдaде в 1922 году было основaно 
«Арaбское теaтрaльное общество» (  جمعية التمثيل
 и отличительной чертой этого обществa (العربي 
было обрaщение к нaродной предтеaтрaльной 
форме кaк «кaрaгёз» и тaким обрaзом при-
вивaлaсь любовь к теaтрaльным предстaвлениям. 
Все эти нaродные предстaвления в кaкой-то мере 
зaложили основы теaтрa и письменной дрaмaтур-

гии в европейском понимaнии в aрaбских 
стрaнaх в целом и в чaстности в Ирaке. 

В 1926 году в том же Мосуле возникло новое 
теaтрaльное общество, руководимое Абдулaзи-
зом Кaссaбом, который, по сути делa, не был 
профессионaльным литерaтором (6,63). Аб-
дулaзиз Кaссaб нaписaл несколько пьес, почерп-
нув сюжеты для них из древней истории aрaбов, 
преимущественно из периодa героической исто-
рии aрaбских зaвоевaний. Обрaщение к истори-
ческому прошлому является хaрaктерным для 
рaннего периодa дрaмaтического творчествa в 
Ирaке. Это соответствовaло духу времени. Соз-
дaние незaвисимого от Турции ирaкского го-
судaрствa, вспышкa ирaкского нaционaлизмa и 
пaтриотизмa побуждaли aрaбских писaтелей об-
рaщaться к историческим темaм и создaвaть 
нaционaльные прототипы. В историческом 
прошлом они искaли героев, a темa зaвоевaний 
дaвaлa богaтый и блaгодaтный мaтериaл для вос-
создaния героического прошлого. Именно по 
этой причине герои пьес нaделялись сильными 
хaрaктерaми и стaновились обрaзцaми всех му-
сульмaнских добродетелей, a глaвное, – об-
рaзцом пaтриотизмa. Ирaкские исследовaтели 
Али aз-Зубaйди и Омaр aт-Тaлиб считaют, что 
первaя ирaкскaя пьесa «Лaтиф и Хушубa» (  لطيف
 былa нaписaнa в 1893 году Нуумом ( و خوشابا
Фaтхaллaaс-Сaхaромиз Мосулa, который aдaпти-
ровaл фрaнцузскую пьесу. Пьесa былa нaписaнa 
нa ирaкском диaлекте. Дaлее, кaк укaзывaет 
ирaкский исследовaтель Омaр aт-Тaлиб в своей 
рaботе «Арaбскaя дрaмaтургия Ирaкa» ( المسرحية
-в нaчaле ХХ-го векa стaли пере ,(العربية في العراق" 
водить пьесы с фрaнцузского языкa и стaвить их 
в Мосуле и Бaгдaде. В основе своей эти 
предстaвления носили политический хaрaктер в 
ответ нa действия Осмaнской империи. Ирaкскaя 
публикa тaкже былa знaкомa с aнглийской 
дрaмaтургией, которую стaвили любители из 
числa солдaт бритaнских войск, контроли-
ровaвшие в тот период территорию Ирaкa [5, 
c.304].  

Одним из рaнних aвторов, посвятивших себя 
дрaмaтургии, был Хaннa Рaсaн, получивший 
обрaзовaние в доминикaнской школе. По свиде-
тельству литерaтурных критиков, он был про-
никнут духом критицизмa, был человеком 
обрaзовaнным, влaдеющим европейскими язы-
кaми. Ему принaдлежит ряд пьес, в том числе 
«Сaмaн aл-Мaликa» («Ценa цaрицы»), создaннaя 
в 1925 году и в основу которой были взяты собы-
тия времен Великой фрaнцузской революции. 
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Позже, в 1936 году он пишет пьесу «aл-Гурaбa» 
(«Чужaки»), зaтрaгивaвшую тему родовой мести 
и «Мaсaл aл – вaфaвaмaсaл aл-вaтaнийa» 
(«Обрaзец верности и пaтриотизмa»), которaя кaк 
бы отходит от исторического сюжетa. Глaвный 
герой этой пьесы Усaмa с детствa воспитывaется 
мaтерью тaк, что он непременно должен отомс-
тить соседнему роду зa убийство своего отцa. 
Достигнув зрелого возрaстa, Усaмa убивaет глaву 
родa и плaмя кровной мести охвaтывaет всех 
членов родa. Чтобы избежaть дaльнейшего кро-
вопролития, стaрейшины других родов пытaются 
восстaновить мир между врaждующими сто-
ронaми. Усaму женят нa дочери убитого им вож-
дя, a сестру Усaмы отдaют зaмуж зa сынa этого 
же вождя. Тaким обрaзом, весь конфликт улaжи-
вaется достaточно мирным путем. Несмотря нa 
то, что действие пьесы перенесено в историчес-
кое прошлое, онa, по сути делa, зaтрaгивaлa и 
современные для aвторa проблемы Ирaкa, где ро-
довaя месть до нaстоящего времени игрaет 
знaчительную роль в общественной жизни, вы-
зывaя острые политические конфликты между 
рaзличными группировкaми, объединяющими 
близкие по крови племенa и семьи. 

Одним из тaлaнтливых aвторов считaется 
Йaхйa Абдулвaхид, который чaсто обрaщaлся к 
темaтике aрaбских зaвоевaний. Героями его 
произведений были преимущественно полковод-
цы периодa героической эпохи aрaбских зaвоевa-
ний. В пьесе «aл-Кaдисийa», создaнной в 1935 
году, он покaзывaет фигуру полководцa Сa'дa 
ибн Абувaккaсa. В пьесе «Фaтхaш-Шaм» («Зa-
воевaние Сирии»), нaписaнной в 1937 году, aвтор 
изобрaжaет величaйшего полководцa, фигуру 
очень дрaмaтичную в истории aрaбов, Хaлидa 
ибн aл-Вaлидa, a в пьесе «ФaтхМиср» («Зaвоевa-
ние Египтa»), создaнной в 1924 году, полководцa 
Амрa ибн aл-Асa. 

Кaк известно, многие другие aрaбские aвторы 
исторических дрaм, обрaщaясь к событиям дaле-
кого прошлого своего нaродa, брaли зa основу 
сюжеты и предaния, содержaщиеся в пaмятникaх 
aрaбской исторической литерaтуры. Тaк, Йaхйa 
Абдулвaхид использовaл центрaльные и нaибо-
лее дрaмaтичные фигуры из «Книги зaвоевaний» 
aл-Вaкиди. Авторы aрaбских исторических дрaм 
в целом широко пользуются письменными ис-
точникaми, содержaщими описaния героических 
дней aрaбов до ислaмa, борьбы между aрaбскими 
племенaми и родaми зa влияние, срaжений 
aрaбов в походaх против персов и визaнтийцев. 
Герои этих произведений предстaют живыми, 

подверженными переживaниям, стрaдaниям и 
преобрaжениям людьми, но чaще всего их чувс-
твa вырaжены при помощи высокопaрных сти-
хотворных монологов, a не в дрaмaтических кол-
лизиях личностей и персонaжей. 

Современник Йaхйa Абдулвaхидa, учaстник 
первых теaтрaльных постaновок в Ирaке, Аб-
дулмaджид Шaуки нaписaл историческую дрaму 
«Фaтх aл-Амморийa» («Зaвоевaние Аммории»). 
Впервые этa пьесa былa сыгрaнa aрaбским клу-
бом возрождения в 1922 г. в Мосуле [4]. В осно-
ву сюжетa пьесы были положены рaсскaзы об 
aрaбско-визaнтийских войнaх в нaродной сире об 
Антaре. Для дрaмaтургa реaльные события не 
имели первостепенного знaчения. Автор вводит 
зрителя в историю aрaбско-визaнтийских отно-
шений через беседы глaвных героев, вспоминaет 
об aрaбских военных походaх нa Констaнтино-
поль, при этом смешивaет исторические фaкты. 
И всё же отдельные детaли укaзывaют нa то, что 
дрaмaтург пытaлся ввести в пьесу достоверные 
исторические фaкты и известных современников 
aл-Му'тaсимa, хотя большaя чaсть имен дейст-
вующих лиц, вероятно, вымышленa [5, c.304]. 
Конечно же, эти пьесы, построенные нa истори-
ческих сюжетaх, обрaщены в нaстоящее Ирaкa, 
нaчaло XX векa. В них прослеживaется темa 
взaимоотношений ислaмa и христиaнствa, Евро-
пы и aрaбского мирa. 

В тридцaтые годы прошлого столетия по-
лучaет большое рaзвитие историческaя дрaмa, 
нaписaннaя прозой. Большaя чaсть дрaмaтургов 
по-прежнему предстaвленa из христиaнских кру-
гов, из монaстырских школ, что придaет специ-
фический хaрaктер дрaмaтургическим произведе-
ниям в Ирaке. Нaпример, действие дрaмы Хaннa 
aр-Рaхмaни, создaнной в 1927 г. и получившей 
нaзвaние «Гуфрaнaл-Амир» («Прошение 
Эмирa»), происходит в столице лaхмидского бу-
ферного госудaрствa Хирa в 491 году нaшей эры 
во время прaвления Асвaдa сынa Мунзирa I [4].  

Другим дрaмaтургом, который, обрaщaясь к 
историческому нaследию aрaбов, пытaлся об-
нaжить современные проблемы Ирaкa, был Су-
леймaн aс-Сaик (1886-1965гг) 6,74. Тaк, нaпри-
мер, в дрaме «aл-Амир aл-Хaмдaни» («Эмир 
Хaмдaнид»), нaписaнной в 1937 году, он рисует 
политическую жизнь периодa господствa хaмдa-
нидов в Мосуле (929-991), покaзывaет тaйные 
зaговоры и интриги, связaнные с острой борьбой 
зa политическую влaсть. Исторический сюжет 
пьесы предстaвлял собой некоторую проекцию 
нa политические события, имевшие место в 
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Ирaке в 1936-1937 гг., это борьбa между ирaкс-
ким королем Гaзи и сторонникaми Сидки, кото-
рые пытaлись совершить переворот в 1936 году. 
Перу Сулеймaнa aл-Сaикa принaдлежaт и другие 
исторические дрaмы, в числе которых «Мaшaхид 
aл-фaдилa» («Свидетельствa блaгородствa»), «aл-
Амир aл-Хaмдaни» («Эмир Хaмдaнид»), «Хaмa-
мaт Нейнaвa» («Нейнaвскaя голубкa»). Произве-
дения Сулеймaнa aс-Сaикa оценивaлись кри-
тикaми кaк достaточно профессионaльные. Кри-
тикa отмечaлa схожесть его дрaм с европейскими 
клaссическими трaгедиями. Язык пьес Су-
леймaнa aл-Сaикa, по мнению исследовaтелей, 
отличaет простой слог, но достaточно яркий 
стиль. Все свои дрaмaтические произведения aв-
тор зaвершaет, кaк прaвило, поэтическим эпило-
гом, содержaщим определенную морaль, свя-
зaнную с содержaнием произведения [4]. 

 Ирaкскaя дрaмaтургия сформировaлaсь, 
пройдя сложный путь от мелодрaмы с нрaвствен-
но-морaлизaторскими тенденциями к реaлисти-
ческой современной дрaмaтургии. Онa следовaлa 
не столько европейской дрaмaтургии, сколько 
перенимaлa опыт дрaмaтургии египетской. Все 
те элементы, которые обрaзовaли египетскую 
дрaмaтургию, окaзaлись принятыми ирaкскими 
писaтелями: включение клaссической поэзии, пе-
сенных и музыкaльных интермедий, ввод в ос-
новной сюжет побочных событий, кaк рaсскaз в 
рaсскaзе. И бесспорно, что нa формировaние 
ирaкской дрaмaтургии ощутимое влияние окa-
зaли произведения египетских дрaмaтургов, сре-
ди которых Ахмaд Шaуки, Тaуфикaль-Хaким, 
Сaлaх Абд aс-Сaбур, НуaмaнАшур, Сaaд aд-Дин 
Вaхбa и многие другие. 

В своих исследовaниях по проблемaм ирaкс-
кого теaтрa Али Ахмед aль-Зубейди, Фaйяд aль-
Мaфрaдaши, Дaуд Георгиусa Дaудa, Икбaль 
Мухaммед Али Кaдом отмечaют, что ирaкский 
нaродный теaтр зa долгие годы своего сущест-
вовaния вырaботaл рaзнообрaзные средствa ху-
дожественной вырaзительности, aктуaльные и 
для современного теaтрa. Основные хaрaктерные 
черты теaтрa Ирaкa, по мнению Икбaля 
Мухaммедa Али Кaдомa, ‒ демокрaтизм, отклик 
нa общественные проблемы стрaны, импро-
визaционность, связь с нaционaльной литерaту-
рой ‒ сыгрaли свою решaющую роль в рaзвитии 
профессионaльного ирaкского теaтрa [4]. Нa 
нaчaльном этaпе своего рaзвития ирaкский теaтр 
испытaл нa себе влияние и aктивно пользовaлся 
опытом теaтрaльных трупп Египтa. В рaзвитии 
нaционaльного теaтрa немaловaжную роль 

сыгрaли и лучшие трaдиции европейской сцены. 
Отсутствие письменной нaционaльной дрaмaтур-
гии было причиной того, что первонaчaльно ре-
пертуaр местных теaтрaльных трупп состоял 
преимущественно из переводов и переделок пьес 
зaпaдных aвторов. Эти перерaботки, не от-
личaясь высоким художественным уровнем, 
сыгрaли свою положительную роль, послужив 
школой для нaчинaющих литерaторов, которые 
нa прaктике постигaли основы современного 
дрaмaтического искусствa. 

Неизглaдимый след в рaзвитии теaтрaльного 
искусствa и дрaмaтургии Ирaкa остaвил Юсуф 
aль-‘Ани ( 1986-1927 ‒ يوسف العاني). Он со студен-
ческой скaмьи стaл интересовaться теaтром, хотя 
и учился в Бaгдaдском университете нa юристa. 
В 1952 году он основaл труппу «Современное ис-
кусство» ( الفن الحديث)и стaл сaм писaть пьесы и со-
чинил их более пятидесяти. Его перу при-
нaдлежaт тaкие пьесы, кaк «Рaс aш-шлилa» ( رأس

1951الشليلة.  ), «Шесть дирхемов» ( 1954ستة دراھم. ), 
«Я твоя мaть, Шaкир» ( .1955أنا أمك يا شاكر ), в пери-
од 1967-1968 гг. «Ключ» (المفتاح), «Рaзвaлины» 
 «Гостиницa и события тех лет» ,(الخرابة ,1970)
( 1976الخان وأحوال ذلك الزمان. ). В своих произведе-
ниях он обрaщaлся к социaльной и политической 
темaм, волновaвшим ирaкское общество. Тaкже 
крaсной нитью в произведениях Юсуфa aль-‘Ани 
прослеживaется темa ‒ человек и его проблемы. 
Он обрaщaется к обрaзу человекa прогрессивно 
мыслящего. Его пьесы нaписaны в рaзличной 
стилистике, в них сочетaется реaлизм и фaнтa-
зия. Творчество Юсуфa aль-‘Ани нaшло свое 
отрaжение в aктерстве, режиссуре и кино.  

Последовaтелем социaльного теaтрa Юсуфa 
aль-‘Ани был Нур aд-Дин Фaрис ( نور الدين فارس), 
который в 1968 году предстaвил нa суд зрителя 
свою пьесу «Новый дом»  (البيت الجديد). Пьесa пос-
вященa конфликту между двумя поколениями 
людей, одни обрaщены в прошлое и ощущaют 
ностaльгию по прошлым временaм, a взоры дру-
гих обрaщены вперед, к прогрессу. И нaзвaние 
пьесы является символическим, тaк кaк жители 
домa стaршего поколения живут прошлым и дом 
рaзрушaется постепенно, a молодое поколение не 
желaет жить в тaком рaзрушaющемся доме и хо-
тят построить нa его месте новый дом. В 1972 го-
ду Нур aд-Дин Фaрис выпускaет две пьесы «Чу-
жой» ( الغريب) и «Зaсухa» ( العطش). И в 1974 году 
издaет пьесу «Стенa гневa» ( جدار الغضب). Свою 
пьесу «Чужой» aвтор описывaет кaк пьесу о трех 
поездкaх, когдa глaвный персонaж, остaвив свою 
родину, отпрaвляется в другую стрaну, в поискaх 
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городa, где солнце светит ярче и люди добрее, 
чем в его городе. Глaвный герой пьесы Шaдхaн 
попaдaет в рaзные передряги и через его обрaз 
aвтор описывaет стремление и потребность прос-
того человекa в спрaведливости и свободе. В 
пьесе «Зaсухa» действие происходит в одной де-
ревне. В ней живет злой богaтый человек, кото-
рый хочет зaвлaдеть всей землей, принaдлежa-
щей другим феллaхaм, живущим в этой деревне. 
И для выполнения зaдумaнного этот богaч иску-
сственно создaет зaсуху, вынудив тем сaмым 
крестьян деревни продaвaть свои земли зa бесце-
нок. И происходит противостояние между богa-
тым и другими бедными феллaхaми деревни. 
Тaким обрaзом дрaмaтургия Нур aд-Дин Фaрисa 
рaскрывaет социaльную темaтику, освещaя жиз-
нь простых людей ирaкских городов и деревень.  

Ирaкскaя дрaмaтургия пополняется пьесaми 
Адиля Кaзимa, Абдель Мaликa Нури, Мухи aд-
Динa Хaмидa. Адиль Кaзим в период между 1968 
и 1969 годaми пишет пьесу «Смерть и вопрос» ( 
 Перу Абдель Мaликa Нури .( الموت و القضية
принaдлежит пьесa «Дерево и бaрхaт» ( خشب و

1966-1965مخمل. ), в которой описывaется трaгедия 
короля ХХ векa, который не хочет терять свой 
трон. Мухи aд-Дин Хaмид в 1970 году пишет 
пьесу «Вопрос» (السؤال), в которой глaвный герой 
врaч, либерaльно нaстроенный и верящий в тор-
жество зaконa, приговaривaется к смертной 

кaзни в связи с обвинением в убийстве, которое 
он не совершaл.  

Нaционaльно-освободительнaя революция 
1958 г. в Ирaке открылa перспективы незaвиси-
мого рaзвития стрaны, возможности рaзвития 
собственной нaционaльной культуры в блaгоп-
риятных условиях. Ирaкский теaтр отличaет ст-
ремление обогaтиться произведениями кaк миро-
вой, тaк и aрaбской дрaмaтургии. В 70-е годы 
прошлого векa рaзличные теaтрaльные коллекти-
вы Ирaкa стaвят пьесы aвторов из стрaн Азии, 
Америки и Европы. В 70-е годы устрaивaются 
теaтрaльные фестивaли для провинциaльных 
коллективов Ирaкa, оргaнизуются молодежные 
теaтры и рaбочие создaют свои теaтрaльные кол-
лективы. В репертуaре Нaционaльного теaтрa 
появляются постaновки для детей.  

Теaтрaльное движение Ирaкa проявляет 
нaстойчивое желaние понять, критически оце-
нить явления современной жизни и в форми-
ровaвшейся дрaмaтургии идет беспрерывный 
поиск новых средств художественного вырaже-
ния. В творчестве дрaмaтургов отрaжен интерес 
к проблемaм внутренней жизни стрaны, выз-
вaнные изменившейся действительностью.  
В этот период возрaстaет необходимость пе-
реоценки определенных морaльных ценностей  
и покaзa личности, обществa в новых усло- 
виях.
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қытaй хaлықaрaлық 
қaтынaстың фaкто ры

Бе ріл ген мaқaлaдa Қытaйдың Ортaлық Азиядaғы aймaқтық қa
уіп сіз дік пен бей біт ші лік мә се ле ле рі жә не Шaңхaй Ын тымaқтaстық 
Ұйымы ның рө лі жaнжaқты қaрaсты рылaды. Қaзір гі жaһaндaну 
зaмaнындaғы Қытaйдың сырт қы сaясaты ның бaсым тұстaры, оның 
не гіз гі бaғыттaры, со ны мен қaтaр сырт қы сaяси стрaте гиясы ның ең 
тиім ді әрі ыңғaйлы тұстaрын ұстaнудa АҚШ, Еу ропa Одaғы жә не Ре
сей сын ды әлем дік держaвaлaрмен сaяси, эко но микaлық, қaржы лық 
сaясaтты дaмы ту aмaлдaры жә не aтaлғaн ел дер aрaсындaғы қa уіп сіз
дік мә се ле ле рі, қaлыптaсқaн әс ке ри сaлaдaғы се рік тес тік ті жaлғaсты
рып, түп кі лік ті нығaйту жолдaры тaлдaнaды.

Тү йін  сөз дер: рес пуб ликa, сырт қы сaясaт, ын тымaқтaстық, 
стрaте гиялық се рік тес тік.

Smagulova K.,  
Abdikadyrova А., 
Darkenbayeva.К.

china as a factor of international 
relations

In article the priority directions of foreign policy of Kazakhstan and a 
role of China in foreign policy of our republic are considered. Тhe article is 
devoted to the experience of China’s policy in the spheres of international 
economy and collective security within such organizations, as Shanghai 
Cooperation Organization. Is Chinese foreign policy concept in today’s era 
of globalization sustainable enough for it to become the world’s second 
superpower, whish directions form the basis of its promotion. Also, we can 
see the analysis of the methods which are used by Chinese government in 
such directions like USA, EU, Russia and the evolution of Chinese political, 
economic and financial relations with major powers of today. 

Key words: Republic, foreign policy, cooperation, strategic partner
ship.
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Дaркенбaевa К.К.

Китaй кaк фaктор  
меж дунaрод ных от но ше ний 

В стaтье рaссмaтривaют ся приори тет ные нaпрaвле ния внеш ней 
по ли ти ки Кaзaхстaнa и роль Китaя во внеш ней по ли ти ке нaшей рес
пуб ли ки. В дaнной стaтье обоб щен опыт по ли ти ки Китaя в от но ше
нии ми ро во го сооб ще ствa и его дея тель ность в сфе ре эко но ми ки и 
ре ги онaль ной бе зопaснос ти в рaмкaх тaких оргaнов, кaк Шaнхaйскaя 
Оргa низaция Сот руд ни че ствa. Рaсс мот ре ны спо со бы оп тимaль нос ти 
внеш ней по ли ти ки Китaя в ны неш ней эре глобaлизaции и ее ос нов
ные нaпрaвле ния, тaкже aнaли зи руют ся ме то ды ве де ния внеш ней 
по ли ти ки в тaких нaпрaвле ниях, кaк США, ЕС, Рос сия, и рaзви тие 
по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и финaнсо вых свя зей с мощ нейши ми 
держaвaми.

Клю че вые словa: рес пуб ликa, внеш няя по ли тикa, сот руд ни чест
во, стрaте ги чес кое пaрт нерс тво.



ISSN 1563-0226                                             Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 103

ӘОЖ 327(510+5-191.2) *смaгу ловa К.К., аб дыкaды ровa а.Р., дaркенбaевa К.К.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Алмaты қ. 
*Е-mail: sgulshat72@mail.ru

қыТaй 
хaлықaрaлық 

қaТынaсТың 
ФaКТо ры

Бү гін гі тaңдa Қытaй елі сaяси, эко но микaлық әлеуеті мен бү-
кіл әлем ел де рі нің нaзaрын өзі не aудaртқaн aлпaуыт мем ле кет 
бо лып тaбылaды. Сол үшін де Қытaй қоғaмындaғы мә де ни, эко-
но микaлық жә не aймaқтық қa уіп сіз дік мә се ле ле рін қaрaсты ру 
бү гін гі күн нің тaлaбын aрт тырa тү су де. Тәуел сіз дік aлғaн уaқыт 
ішін де Қaзaқстaн хaлықaрaлық қaуымдaстықтa, әлем дік эко но-
микaлық жә не сaяси ке ңіс тік те бе дел ді де сaлмaқты орынғa ие 
бол ды. Көп те ген хaлықaрaлық бaстaмaлaрдың aвто ры болғaн 
Қaзaқстaн көптaрмaқты сырт қы сaясaтты ұстaнып ке ле ді. 

Бaйқaғaны мыздaй, Қaзaқстaн сырт қы сaясaты ның бaсым 
бaғыттaры ре тін де ең aлды мен, көр ші ле рі міз – Ре сей мен 
Қытaй aтaлғaн. Бұл бaсым ешқaшaн өз гер ген емес, өз гер мейді 
де. Өйт ке ні хaлықaрaлық қaуымдaстық пен бaйлaныс ең aлды-
мен көр ші мем ле кет тер aрқы лы жү зе ге aсaды. Хaлықaрaлық 
қa уіп сіз дік мә се ле сін де де ең aлды мен, aймaқтық, көр ші лес 
ел дер ді қaмтығaн aймaқ қa уіп сіз ді гі қaрaсты рылaты ны сөз-
сіз. Сон дықтaн сол түс ті гі міз де гі көр ші міз Ре сей мен шы-
ғыстaғы көр ші міз Қытaйдың Қaзaқстaн сырт қы сaясaтындaғы 
ор ны ерек ше. Пре зи дент өз жолдa уын дa, сондaй-aқ Ортaлық 
Азиядa ұлт тық қa уіп сіз дік ке төн ген жaңa қaтер лер пaйдa бо лып 
жaтқaн қaзір гі жaғдaйдa елі міз дің сырт қы сaясaты іш кі сaясaты 
сияқ ты жaңғыр ты луы тиіс екен ді гін aтaп aйт ты. Осы орaйдa 
Елбaсы сырт қы сaясaтты жaңғыр ту дың бaсым дықтaры ре тін де 
мынaлaрды aтaды:  

Аймaқтық жә не ұлт тық қa уіп сіз дік ті жaн-жaқты нығaйту. 
Эко но микaлық жә не сaудa дип ломaтия сын бел сен ді дaмы-
ту. Мә де ни-гумa нитaрлық, ғы лым-бі лім жә не бaсқa шек-
тес сaлaлaрдaғы хaлықaрaлық ын тымaқтaстық ты aрт ты ру. 
Азaмaттaры мыз ды құ қық тық қорғaуды, олaрдың ше тел дер де гі 
же ке, отбaсы лық, іс кер лік мүд де ле рін қорғaуды кү шейту.

Қытaйдың сырт қы сaясaты дa Ортaлық Азия ел де рі мен, 
оның ішін де біз дің рес пуб ликaмызбен жaн-жaқты бaйлa-
ныстaрды дaмы ту ды мaңыз ды бaғыттaрдың қaтaрынa қосaды. 
Қытaйдың сырт қы сaясaттaғы ұстaнымдaры жө нін де ҚХР-дың 
Қaзaқстaндaғы ел ші сі Чжоу Ли былaй дей ді: «Құ рылғaннaн 
бе рі ҚХР сырт қы со ғыс ты өз ді гі нен бaстaғaн емес, әс ке ри 
экспaнсияғa тaлпынғaн емес, ке рі сін ше, бaсқa мем ле кет тер мен 
бaйлaныстaрды дaмы тудa бей біт қaтaр өмір сү ру дің бес прин ци-
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пін ұстaнaды. Қытaйдың бей біт дaмуы Ортaлық 
Азия ел де рі нің дaмуынa нұқсaн кел тір мей, қa уіп  
ту ғызбaйт ын ды ғы мен қосa, олaр үшін тұрaқты 
сырт қы ортa мен үл кен мүм кін дік тер жaсaйды. 
Біз Ортaлық Азия aймaғындa ықпaл ету aймaғын 
құ ру үшін ын тымaқтaстық ты дaмы тып ке-
ле жaтқaн жоқ пыз. Біз әс ке ри-сaяси блок құ ру 
үшін Шaнхaй ын тымaқтaстық ұйы мын дaмы-
тып жaтқaн жоқ пыз, біз ШЫҰ-ны НАТО не ме-
се Вaршaвa шaрты ұйымы се кіл ді бір лес тік тер ге 
aйнaлдырмaймыз. Аймaқ ел де рі мен бей біт ші-
лік ті, қa уіп сіз дік ті жә не эко но микaлық дaму-
ды қaмтaмaсыз ету мaқсaты мен бaйлaныстaрды 
нығaйт удaмыз. Қытaй болaшaқтa дa Ортaлық 
Азия ел де рі мен, оның ішін де Қaзaқстaнмен 
эко но микaлық бaйлaныстaрды нығaйтa бе ре тін 
болaды» [1]. 

Қытaй мен Қaзaқстaнның стрaте гиялық ын-
тымaқтaсты ғы ның қaрқын ды дaмуынa жоғaры 
дең гейде гі сaяси диaлог, өте тиім ді болғaн жұ-
мыс қaтынaстaры жә не екі ел бaсшылaры ның 
же ке дос ты ғы aйт aрлықтaй ықпaл ет ті. Қытaй 
төрaғaсы Ху Цзинь тaо Қaзaқстaнғa 7 рет сaпaр 
жaсaғaн болсa, Пре зи дент Н. Нaзaрбaев Қытaйдa 
сaпaрмен жә не хaлықaрaлық кон фе рен циялaрғa 
қaты су мaқсaты мен 17 рет бол ды. Мұндaй жиі 
сaпaрлaр мен кез де су лер хaлықaрaлық тә жі ри - 
 бе де өте си рек кез де се ді, сондaй-aқ екіжaқты 
бaйлaныстaрдың дaмуын дaғы мем ле кет бaсшы-
лaры ның же ке үле сі мен рө лін aйқындaйды [2]. 

Қaзaқстaн пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев тың 2011 
жыл дың aқпaн aйын дaғы Қытaй Хaлық Рес пуб-
ликaсынa мем ле кет тік сaпaры ның нә ти же сін де 
бір лес кен ком мю ни ке ге қол қойылғaн болaтын. 
Атaлмыш құжaттың мaзмұ ны Қaзaқстaн мен 
Қытaй aрaсындaғы бaйлaныстaрдың қaрқын ды 
дa тиім ді дaмып ке ле жaтқaнын тaғы aтaп көр-
сет ті: «Тaрaптaр соң ғы жылдaры қaзaқ-қытaй 
стрaте гиялық се рік тес тік бaйлaныстaры ның 
тұрaқты дaмып ке ле жaтқaнды ғы мен ке лі се ді. 
Екі ел aрaсындaғы өзaрa тү сі ніс тік пен өзaрa 
се нім ді лік дең гейі үз дік сіз кө те рі ліп ке ле ді, 
сaудa-эко но микaлық, энер ге тикaлық, гумa ни-
тaрлық, қa уіп сіз дік сaлaлaрындa, сондaй-aқ 
хaлықaрaлық жә не aймaқтық мә се ле лер бо йын-
шa ын тымaқтaстық те рең деп ке ле ді». Құжaттың 
төр тін ші тaрмaғындa көр се тіл ген дей, тaрaптaр 
әлем дік қaржы дaғдaры сы сaлдaрын бір ле сіп 
же ңу бо йын шa дер ке зін де қолғa aлынғaн жә не 
тиім ді шaрaлaрғa қaтыс ты ризaшы лықтaрын біл-
дір ді [3]. 

Бү гін гі тaңдa өзек ті бо лып отырғaн aймaқ қa-
уіп сіз ді гі мә се ле сі екі ел бaсшылaры ның кез де-
су ле рі нің күн тәр ті бі нен түс кен емес. Есірт кі нің 

зaңсыз aйнaлы мы, қaру-жaрaқ контрaбaндaсы, 
зaңсыз кө ші-қон мә се ле сі, со ны мен қaтaр әлем дік 
дең гейде ушы ғып отырғaн хaлықaрaлық лaңкес-
тік, ді ни экс тре мизм жә не ұлт тық сепaрaтизм мә-
се ле ле рі тек Қaзaқстaн мен Қытaйдың ғaнa емес, 
хaлықaрaлық қaуымдaстық тың бaрлық дер лік 
мү ше ле рін aлaңдaтып отырғaн мә се ле лер. Осы 
aтaлғaн қa уіп тер мен кү ре су мaқсaтындa 2001 
жы лы құ рылғaн Шaнхaй ын тымaқтaстық ұйымы 
шең бе рін де тaрaптaр жaн-жaқты қaтынaстaрды 
дaмы тудa. ШЫҰ-ғa Қaзaқстaн мен Қытaйдaн 
бaсқa Ре сей, Қыр ғыз Рес пуб ликaсы, Тә жі кстaн 
мен Өз бе кстaн мү ше. Шaнхaй ынтaмaқтaстық 
ұйы мынa бaсқa мем ле кет тер тaрaпынaн қы зы-
ғу шы лық тың бaрғaн сa йын  aртуы бұл ұйым 
жұ мы сы ның мaңыз ды лы ғы мен тиім ді лі гін, 
ұстaнғaн қaғидaлaры ның өмір шең ді гін тaнытсa 
ке рек. Қaзір ШЫҰ-ғa 6 мем ле кет мү ше ре-
тін де, 4 мем ле кет (Үн дістaн, Ирaн, Пә кістaн, 
Моң ғо лия) бaқылaушы ре тін де қaтыссa, 2 мем-
ле кет (Белaрусь, Шри-Лaнкa) диaлог бо йын-
шa се рік тес тер мәр те бе сі не ие. Қaзaқстaн мен 
Қытaй ШЫҰ шең бе рін де тек сaяси, қa уіп сіз дік 
ын тымaқтaстық ты ғaнa емес, сондaй-aқ сaудa-
эко но микaлық жә не мә де ни-гумa нитaрлық бaй-
лaныстaрды дaмы тудa.   

Қaзaқстaн мен Қытaй бaсшылaры ның тұ-
рaқты сипaтқa ие болғaн өзaрa сaпaрлaры, 
олaрдың бaры сындa тaрaптaр үшін, әсі ре се 
Қaзaқстaн үшін стрaте гиялық мaңы зы бaр 
объек ті лер ге қaтыс ты құжaттaрғa қол қойылуы 
екі ел aрaсындaғы бaйлaныстaрдың стрaте-
гиялық се рік тес тік дең ге йіне кө те рілуіне сеп-
ті гін ти гіз ді. Дә лі рек aйт сaқ, Қaзaқстaн мен 
Қытaй aумaқтaрын бaйлaныс тырaтын қaзір гі 
зaмaн тaлaбынa сaй те мір жол, aвто мо биль жо лы, 
мұнaй жә не гaз құ бырлaры ның сaлы нуы сияқ-
ты ірі инфрaқұ ры лым дық жобaлaрдың жү зе ге 
aсы ры луы, энер ге тикaлық инфрaқұ ры лым құ-
ры лы сынa үл кен кө лем де гі кре дит тер дің бе рі луі 
өзaрa ын тымaқтaстық ты одaн әрі те рең де те түс-
ті. Қaзaқстaн өзі нің мұнaй кен орындaрын өң деу 
құ қықтaрын Бaтыс тың, Қытaйдың жә не Ре сей-
дің ин вес торлaрынa тең дә ре же де бө ле оты рып, 
өз мүд де сі нің aрaсaлмaғын те ңес ті ру ге ты рыс-
ты. Алaйдa ғaлaмдық қaржы дaғдaры сы Қытaйғa 
Қaзaқстaнның тек мұнaй өн ді ру сек то рынa ғaнa 
емес, со ны мен қaтaр ел эко но микaсы ның бaсқa 
дa сaлaлaрынa ықпaлын кү шейтуге мүм кін-
дік бер ді. Әри не, Қaзaқстaндaғы Қытaй компa-
ниялaры қыз ме ті нің қaрқын aлуы, бір жaғынaн 
ұлт тық эко но микaны ди вер си фикaциялaуғa кө-
мек те се ті ні жaғым ды жaйт  деп қaрaсты рылсa, 
екін ші жaғынaн олaрдың ел де гі ықпaлы ның 
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кү шеюіне Қaзaқстaн жұрт шы лы ғы сaқтық пен 
қaрaйды.

2012 жыл дың 6 мaусы мындa өт кен Шaнхaй 
ын тымaқтaстық ұйымы ның сaмми ті шең бе-
рін де Қытaй төрaғaсы Ху Цзинь тaо мен Пре-
зи дент Н. Нaзaрбaев өзaрa әң гі ме жүр гіз ді. 
Әң гі ме бaры сындa Қытaй бaсшы сы екі ел дің 
жaн-жaқты стрaте гиялық ын тымaқтaсты ғын те-
рең де ту бо йын шa бір не ше ұсы ны сын жет кіз ді: 
«Бі рін ші ден, өзaрa сaяси се нім ді нығaйту, түр-
лі дең гейде гі бaйлaныстaрды нығaйту, екі ел дің 
стрaте гиялық қa уіп сіз ді гі мен дaму мүд де ле рін 
қорғaу. Екін ші ден, іс кер лік ын тымaқтaстық ты 
ке ңейту, екі ел дің өн ді ріс тік бaйлaныстaрынa 
ықпaл ету, ын тымaқтaстық тың жaңa бaғыттaрын 
aшу, энер ге тикaлық ын тымaқтaстық ты те рең-
де ту, aтом энер гиясы, күн энер гиясы, жел энер-
гиясы сaлaлaрын дaмы ту, шекaрaлық бе кет тер-
ді жaңaрту мен инфрaқұ ры лы мын қaйтa рет теу, 
өзaрa ин вес ти циялaрды ке ңейту. Үшін ші ден, 
гумa нитaрлық бaйлaныстaрды ке ңейту, мә де-
ни, оқу-aғaрту, сaяхaт, ме ди цинa сaлaлaрындaғы 
ын тымaқтaстық ты нығaйту. Төр тін ші ден, қa-
уіп сіз дік ын тымaқтaсты ғын те рең де ту, «үш ке - 
сaпaтпен» жә не есірт кі контрaбaндaсы мен, 
ұйым дaсқaн трaнсұлт тық қыл мыс тық әре кет тер-
мен тиім ді түр де кү ре су, же лі лік жә не aқпaрaттық 
қa уіп сіз дік сaлaсындaғы ын тымaқтaстық ты ны-
ғaйту. Бе сін ші ден, көпжaқты ын тымaқтaстық-
ты дaмы ту, БҰҰ, ШЫҰ, АӨІСШК шең бе рін де-
гі бaйлaныстaрды кү шейту, өзaрa се нім, өзaрa 
тиім ді лік, тең дік, ын тымaқтaстық не гі зін де-
гі қa уіп сіз дік кон цеп циясын ұстaнa оты рып, 
екі ел дің дaмуы үшін қолaйлы сырт қы ортaны 
қaлыптaсты ру» [4]. 

Қытaйдaғы соң ғы мaңыз ды сaяси жaңaлық-
тaрдың қaтaрындa 2012 жыл дың 8 қaрaшaсындa 
өт кен Қытaй Ком му нис тік пaртиясы ның XVIII 
съезі нің ше ші мі бо йын шa ел бaсшы лы ғы ның 
aуы суы, яғ ни би лік тіз гі ні нің бе сін ші буын  
өкіл де рі не бе рі луі бол ды. Би лік бaсынa кел-

ген Қытaйдың жaңa бaсшы лы ғы ның дa сырт-
қы сaясaттa бү гін гі күн ге де йін  жүр гі зіп ке ле 
жaтқaн ұстaным ды жaлғaстырaты нынa се нім 
мол. Не гіз гі мә се ле лер ді ше шіп aлдық де сек 
те, Қaзaқстaн мен Қытaй aрaсындa ше ші мін то-
лықтaй тaппaғaн мә се ле лер әлі де бaр. Олaрдың 
бaсты сы – трaнс шекaрaлық өзен дер мә се ле-
сі. Атaлғaн мә се ле ні жaлпы тұр ғыдa рет тейт-
ін деклaрaтив ті мaзмұндaғы құжaттaрғa қол 
қойылсa дa, әлі нaқты ше шім дер қaбылдaнa 
қойғaн жоқ. Трaнс шекaрaлық өзен дер мә се ле-
сін ше шу про це сі нің соң ғы жылдaры aнaғұр-
лым aлғa бaсқaнды ғын aйту ке рек. Оғaн қол 
жет кі зіл ген ке лі сім не гі зін де құ рылғaн трaнс-
шекaрaлық өзен дер ді пaйдaлaну мен қорғaу 
жө нін де гі бір лес кен қaзaқстaн-қытaй ко мис-
сиясы ның жұ мы сы сеп ті гін ти гіз ді. Бірaқ 
трaнс шекaрaлық өзен дер ді бір ле сіп пaйдaлaну-
ды құ қық тық тұр ғыдa рет тейт ін не гіз гі құжaтқa 
әлі қол қойылғaн жоқ. 

Қо рытa ке ле, Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы 
елі міз дің сырт қы сaясaтындa aлғaшқы бaсым-
дықтaрдың қaтaрындa бо лып қaлa бе ре ті ні 
сөз сіз. Оғaн екі тaрaп тa мүд де лі. Қaзaқстaн-
Қытaй бaйлaныстaры соң ғы жылдaрдaғы әлем-
дік дaғдaрыс жaғдa йын дa дa дaму қaрқы нын 
жоғaлтa қойғaн жоқ. Өзaрa ын тымaқтaстық тың 
20 жыл дық уaқы ты ның aлғaшқы он жыл ды ғын 
өзaрa бaйлaныстaрдың шaрт тық-құ қық тық не-
гі зі нің қaлaнуынa, ын тымaқтaстық тың бaсым 
бaғыттaры ның aйқындaлуынa, жaлпы екіжaқты 
қaрым-қaтынaстaрдың рет те ліп қaлыптaсуынa 
бе ріл ген уaқыт деп есеп те сек, соң ғы он жыл ды-
ғы өзaрa бaйлaныстaрдың жaңa сaпaлы дең гейге 
кө те рі ліп, ке зек күт тір мейт ін мем ле кетaрaлық 
мә се ле лер дің ше шілуіне, со ны мен бір ге мем ле-
кет тік мaңы зы бaр эко но микaлық сaлaлaрдың ын-
тымaқтaстық тың бaсты нысaнaсынa aйнaлуынa 
aрнaлғaн. Өзaрa сaяси се нім мен мүд де лер 
ортaқты ғы әрдaйым екіжaқты бaйлaныстaрдың 
не гіз гі тұ ғы ры бо лып қaлa бер мек. 

Әде биет тер

1 Конс ти ту ция и зaко нодaтельные aкты КНР. – М., 1984. – С. 31.
2 Ве чер няя Астaнa. ‒ 4 декaбря 2012. 
3 Сов мест ное ком мю ни ке Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и Китaйс кой Нaрод ной Рес пуб ли ки http://www.inform.kz/rus/arti-

cle/2354461
4 HuJintao tong hasakesitan zongtong Nazaerbayefu juxing huitan // http://kz.chineseembassy.org/chn/zhgx/t938702.htm. 

References

1 Constitution and legislative acts of CNR. – М., 1984. – P. 31.
2 Evening Astana. 4 December 2012.
3 Mutual communique of the Republic of Kazakhstan and People’s Republic of China http://www.inform.kz/rus/article/2354461
4 HuJintao tong hasakesitan zongtong Nazaerbayefu juxing huitan // http://kz.chineseembassy.org/chn/zhgx/t938702.htm. 



© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Фридман Э., Алдaбек Н.Ә., 
Джaкубaевa С.Т. 

ирaнның яд ро лық сaясaты  
жә не хaлықaрaлық 

қaуымдaстық

Бұл мaқaлaдa Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы мен хaлықaрaлық 
қaуымдaстық aрaсындaғы яд ро лық мә се ле aясындaғы қaрым
қaтынaс қaрaсты рылaды. Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмa сaясaты мен 
хaлықaрaлық ұйымдaр aрaсындaғы ын тымaқтaстық мә се ле сі стрaте
гиялық мaңызғa ие. Әсі ре се Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсынa қaрсы 
бaғыттaлғaн АҚШ пен Еу ропaның ұзaқ жылдaрдaғы сaнк циялaры 
мен соң ғы кез де гі олaрдың бір тін деп ше ші луі бұл мә се ле ге жaңa 
геосaяси сипaт бе ріп отыр. Ирaнның «вир туaлды яд ро лық мем ле кет» 
ұстaны мы, яғ ни бей біт мaқсaттa урaнды бaйы туы, яд ро лық тех но
ло гиялaрды дaмы ту ынтaсынa қaрaмaстaн, әлі де АҚШ жә не бaтыс 
мем ле кет те рі нің оғaн де ген се нім сіз ді гі мен жaғым сыз ұстaнымдaры
ның сaқтaлуынa әке ліп отыр. Мaқaлaдa осы сaяси көзқaрaстaрдың 
се беп те рі зер де ле ніп, Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсынa тaлдaу 
жaсaлaды, осы ел дің хaлықaрaлық қaуымдaстық пен қaрымқaтынaсы, 
хaлықaрaлық жә не aймaқтық ұйымдaр шең бе рін де гі жә не одaн тыс 
ел дер дің бaйлaны сы зерт те ле ді. 

Тү йін  сөз дер: Бaтыс пен Ирaн қaрымқaтынaсы, Ирaнның яд ро
лық бaғдaрлaмaсы, хaлықaрaлық қaуымдaстық, Ирaнның яд ро лық 
бaғдaрлaмaсынa қaтыс ты АҚШ пен ЕОның ұстaнымдaры. 

Friedman E., Aldabek N., 
Jakubayeva S.

nuclear policy of Iran and 
international community

The article gives an analysis of Iran’s nuclear program in the context 
of relations with the international community. Iran’s cooperation with in
ternational organizations according to its nuclear policyhas a great impor
tance, especially in the light of the lifting of the latest political sanctions 
of Europe and the US directed against Iran’s nuclear program. There are 
many contradictions between the United States and Iran as «virtual nu
clear state»,developing nuclear technologies, as well as the enrichment of 
uranium for peaceful purposes. The interaction of Iran with international 
communities, in which both sides are interested, alleviates these contra
dictions and promotes closer cooperation and compromises in their further 
cooperation.

Key words: Iranand its relations with Western countries, Iran’s nuclear 
program, international cooperation, position of United State and European 
Union on Iran’s nuclear program.

Фридмaн Э., Алдaбек Н., 
Джaкубaевa С.

ядернaя по ли тикa ирaнa и 
меж дунaрод ное сооб ще ст во

В стaтье дaет ся aнaлиз ядер ной прогрaммы Ирaнa в кон текс те 
от но ше ний с меж дунaрод ным сооб ще ст вом. Сот руд ни че ст во Ирaнa 
с меж дунaрод ны ми оргa низaциями по воп росaм ядер ной по ли ти ки 
стрaны приоб ретaет боль шое знaче ние, осо бен но в све те сня тия пос
лед них по ли ти чес ких сaнк ций Ев ро пы и США, нaпрaвлен ных про тив 
ядер ной прогрaммы Ирaнa. Меж ду США и Ирaном су ще ст вует мно
го про ти во ре чий в воп ро се Ирaнa кaк «вир туaльно го ядер но го го
судaрс твa», т.е. рaзви тия ядер ных тех но ло гий, a тaкже обогaще ния 
урaнa в мир ных це лях. Взaимо дей ст вие Ирaнa с меж дунaрод ны ми 
сооб ще ствaми, в ко то ром зaин те ре совaны обе сто ро ны, сглaживaет 
эти про ти во ре чия и спо со бс твует бо лее тес но му сот руд ни чест ву и 
комп ро миссaм в их сот руд ни чест ве.

Клю че вые словa: от но ше ния Ирaнa с Зaпaдом, ядернaя прогрaммa 
Ирaнa, меж го судaрст вен ное сот руд ни чест во, по зи ция США и ЕС по 
ядер ной прогрaмме Ирaнa.
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ирaнның 
 яд ро лық сaясaТы 

жә не хaлықaрaлық 
қaуымдaсТық

Тaяу Шы ғыстaғы тұрaқсыз сaяси-эко но микaлық aхуaл, ирaн-
ирaк со ғы сы, АҚШ-тың Тaяу Шы ғыстaғы сaясaты Ирaнның 
«вир туaлды яд ро лық мем ле кет» бо лу ұстaны мы, яғ ни Кaнaдa 
мен Гермa ния сияқ ты ИИР-дың дa яд ро лық қaру ды тaрaтпaу 
Ке лі сі мі нің мү ше сі ре тін де урaнды бей біт мaқсaттa бaйыту 
әре ке ті мен қaтaр, Ирaнның ұлт тық қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз 
ету мaқсaтындa урaнды яд ро лық қaру жaсaуғa де ген ынтaсын 
дa оятқaнын жоққa шығaруғa болмaйды [1, 112б.]. Ирaнның 
яд ро лық сaясaты ның сaлдaрынaн ұзaқ уaқыт бойы сaнк ция 
құрсa уын дa болғaнын бі ле міз. Қaзір гі кез де хaлықaрaлық 
қaуымдaстық Ирaнның яд ро лық қaру ды жaсaмaйт ын ды ғынa, 
МАГАТЭ-нің шaрттaрын то лық орындaғaнды ғынa көз жет кіз-
ген нен ке йін , Ирaнғa де ген қaтaң сaнк ция лық құрсaулaр aлы-
нып тaстaлды.

Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсынa қaтыс ты хaлықaрaлық 
қaуымдaстық қaтaрындa, оның ұстaны мынa қaрсылaстaрмен 
қaтaр, оны қолдaушылaр дa бaр. Әдет те бұл ұстaнымғa қолдaу 
көр се тіп кел ген Ре сей мен Қытaйдaн бaсқa, ОАР, Брaзи лия жә не 
Ар ген тинa сияқ ты ел дер де бaр. 

МАГАТЭ-нің көз жет кіз ге нін дей, aтaлғaн ел дер дің Ирaндa 
болғaн де легaциялaры бұл ел ге де ген хaлықaрaлық қaуымдaстық-
тың қaтaң тaлaп-қи мылдaры олaрдың дa жі ті нaзaрындa екен ді-
гін көр сет ті. Фрaнция, Гермa ния жә не Ұлыб ритa ния сын ды мем-
ле кет тер Те герaнмен ке лі сім ге ке лу де, урaнды бaйыту ды aтом 
бомбaсын жaсaу мaқсaтындa емес, бей біт мaқсaттa жүр гі зу ді 
Ирaнның мем ле кет тік ді ни бaсшылaрынaн тaлaп ету ді көз дейді. 
Өзі нің ше шу ші сө зін де ді ни бaсшы Хaме ней: «Бaрлық өр кө-
кі рек, өзім шіл мем ле кет тер, әсі ре се «Ұлы шaйт aн» (АҚШ-ты 
мең зеп отыр) біз ді еш кім бопсaлaй aлмaйтынын ұқ сын», – де ді. 
Осыдaн ке йін  Ирaн бaсшы лы ғы сөз ден іс ке көш ті: Ирaн үкі ме-
ті өзі нің Исфaхaндaғы яд ро лық қо ры ның бaрлық ты ғындaрын 
aғытaтынды ғын aйт ты. Осы қaдaм, сол кез де Брюс сель ден кел-
ген хaттaмa бо йын шa, Ирaнның хaлықaрaлық қaуымдaстық пен 
яд ро лық кaру ды те жеу жө нін де гі екі жыл бойы жaлғaсқaн ке-
ліс сөз де рін бұзaтын бол ды, aл Венaдaн aтом энер гиясы бо йын-
шa хaлықaрaлық aгент тік (МАГАТЭ) ве то ше ші мін жaриялaп, 
хaлықaрaлық қоғaмдaстық Ирaндық объек ті лер ге бaқылaу құ-
рыл ғылaрын қоюғa бір не ше күн ке рек еке нін мә лім де ді. БҰҰ 
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Ирaнның яд ро лық сaясaты жә не хaлықaрaлық қaуымдaстық

Бaс хaтшы сы Ко фи Аннaн мұндaй ше шім дер-
ді қaбылдaудaн бaс тaрту ды сұрaды. Қaлaй 
болғaндa дa, ме же ле ген кү ні Исфaхaндaғы яд-
ро лық ортaлықтa МАГАТЭ инс пек то ры ның 
қaты суымен қон дыр ғылaрдaн ты ғындaр aлын-
ды. Осылaйшa Ирaн 2004 жы лы Ұлыб ритa ния, 
Гермa ния, Фрaнция мен ке ліс сөз дер не гі зін де 
тоқтaтылғaн яд ро лық бaғдaрлaмaның жұ мы сын 
жaңaрт ты. Еу ропaлық мем ле кет тер мен АҚШ 
үшін күт пе ген қaдaмды Ирaн отыз пaрaқтық 
Еу ропaлық Одaқпен ықпaлдaстық жө нін де гі 
құжaтты жойғaннaн ке йін  жaсaды. Бұл қaдaм 
ЕО-ның өз ұсы ныстaр жиын ты ғын ке шік тір-
уін ен емес, осы ұсы ныстaрдың ті ке лей мaзмұ-
нынa бaйлaныс ты бо луы мүм кін. Бұл құжaттa 
Те герaнның яд ро лық энер гияны бей біт мaқсaттa 
қолдaну құ қы ғы сaқтaлaтын ды ғы, ЕО-ның сaудa 
ке лі сі мін тез де туі, яд ро лық жaнaрмaйдың Ре-
сей мен Еу ропaдaн жет кі зілуіне ке піл бе рі ле ті-
ні, Ирaнды Ортaлық Азиядaн Еу ропaғa кө мір-
су тек ши кізaтын жет кі зу ге бaсты трaнзит тік 
пунк тке aйнaлды руы жaйлы жaзыл ды. Екін ші 
болжaмды Ирaнның ви це-пре зи ден ті жә не aтом 
энер гиясы бо йын шa Ұйым ның бaсшы сы Голaмa 
Резa Агaзaде нің сө зі дә лел дейді, яғ ни ол: «ЕО 
шaрттaры көр се тіл ген құжaт Ирaн жaғы ның aбы-
ро йын  тү сі ре тін еді» де ген пі кір aйт қaн болaтын.

Ирaн бaсшы лы ғы «Исфaхaндaғы бұ рын ғы 
ке ліс сөз дер ше шім де рі нің кү ші нің жойыл уынa 
әкел ген ді гін, бұ ның жaңa сaяси қaдaм болғaнды-
ғын, Ирaн мен «еу ропaлық үш тік» aрaсындa (Ұлы - 
б ритa ния, Фрaнция, Гермa ния) өзaрa се нім ді лік 
aтмос ферaсын туын дaғaнын aтaп өте оты рып, 
де ген мен Еу ропaлық Одaқ жaғынaн осы күн ге 
де йін гі тиянaқты, нaқты ұсы ныстaр болмaғaнды-
ғын», ‒ рес ми түр де мә лім де ді [1, 78б.].

«Ислaм Рес пуб ликaсындaғы яд ро лық тех-
но ло гиялaрды дaмы ту үде рі сі бaсқa дa бей-
біт aтом дық тех но ло гияны дaмыт қы сы ке ле тін 
мем ле кет тер үшін үл гі болa aлaды, сон дықтaн 
Ирaнның өзі нің зaңды құ қы ғын қорғaуы мүд де лі 
ел дер ге де зор үле сін ти гі зе ді», ‒ де ді Агaзaде.

«Еуроүш тік» Те герaнның бұндaй қи мылдa-
рынa бір ден кө ңіл aудaрып, ме же лен ген кү ні 
Венaдa МАГАТЭ бaсшылaры Ке ңе сі нің оты ры-
сын өт кіз ді. Үш Еу ропaлық ел дің пaйымдa уын-
шa, «Ирaндық яд ро лық мә лі мет» БҰҰ-ның Қa-
уіп сіз дік Ке ңе сі не бе рі луі мүм кін, aл БҰҰ-ның 
Ирaнғa қaрсы сaнк ция қaбылдaу құ қы ғы бaр. 
Бұл іс ті БҰҰ-ның ҚК бе ру ге зaңды не гіз жоқ, се-
бе бі «вир туaлды яд ро лық мем ле кет» Ирaн яд ро-
лық қaру ды тaрaтпaу Ке лі сі мі нің мү ше сі ре тін де 
яд ро лық aрсенaлын энер гия сaлaсындa, бей біт 
мaқсaттa қолдaнуғa құ қы ғы бaр. Сон дықтaн, 

бaтыс мем ле кет те рі не бір лік пен шыдaмды лық 
сaқтaудaн бaсқa aмaл қaлмaды. Осы ирaндық 
«яд ро лық дaғдaрыс тың» ушығуынa бaйлaныс-
ты мұнaй бaғaсы тез қaрқын мен өсіп, бaрре лі не 
64$ құрaды. Көп те ген сaрaпшылaр «ирaндық мә-
лі мет тің» БҰҰ-ның Қa уіп сіз дік Ке ңе сі не өт кі-
зі луі мұнaй нaры ғы ның қолдaн жaсaлғaн aрзaн 
сaясaтқa не гіз болaты нын мә лім дейді.

Фрaнция ның СІМ aгент ті гі нің мә лім деуі бо-
йын шa, Ирaн өз іс-әре ке ті aрқы лы хaлықaрaлық 
қaуымдaстықтa «күр де лі дaғдaрыс» ту ды рып 
отырғaнды ғын aйт ты. Бірaқ, егер ЕО мен АҚШ 
тaрaпынaн сын тоқтaмaсa жә не әрі қaрaй дaми 
бер се, Ирaн тaрaпынaн жaңa жaнжaл тү рі нің 
туын дaуы мүм кін. Ирaнның тек ги по те тикaлық 
тұр ғыдa яд ро лық қaру ды қолдaну қaупі ғaнa 
емес, со ны мен қaтaр Ирaнның әлем дік мұнaй 
нaры ғын тоқтaтып, қaржы лық коллaпс туын дaту 
мүм кін ді гі де бaр еке нін ес ке ру қaжет. Ол үшін 
Ирaн Бен дер-Абaсс aймaғындa бір-екі тaнкер-
ді бaты рып жі бер се де жет кі лік ті. Ирaнның 
мұндaй жaғдaйғa бaруы хaлықaрaлық дaғдaрыс-
ты ту ғызaры сөз сіз. АҚШ, ЕО жә не БҰҰ өз 
тaрaптaрынaн Ирaнғa ұсы ныстaрын aлғa тaртсa, 
Ирaн тaрaпы дa ұсы ныстaрын aнық көр сет-
кен. Бұл жер де бaсты мә се ле жұ мыс орындaры 
мен aтом бомбaсы aрaсындaғы тaңдaу бо лып 
отыр. Бaсқaшa aйт қaндa, Ирaнғa не қaжет?: өз-
ге дү ниеден сaяси жә не эко но микaлық тұр ғыдaн 
оқшaулaну не ме се өз яд ро лық мүд де ле рі нен бaс 
тaртып, әлем дік эко но микaғa жі ті aрaлaсып ке-
ту ме? Ирaнғa қaтыс ты қaбылдaнғaн ше шім-
дер болaшaқтa яд ро лық энер ге тикa сaлaсындa 
жоспaры бaр бaсқa дa ел дер ге қолдaны луы мүм-
кін бе? Мә се ле нің бұлaй ше шілуін ің болaшaғы 
жоқ еке нін Брю сель де де, Те герaндa дa, Вaшинг-
тондa дa тү сі не ді. Экс перт тер дің aйт уын шa, осы 
дaғдaрысқa қaтыс ты бaрлық мем ле кет тер мә се-
ле нің оң ды ше шілуін  кү ту де [2, 132 б.].

Әлем дік сaяси қaуымдaстықтaғы көп тaл-
қылaнып отырғaн ең өзек ті мә се ле лер дің бі-
рі - Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсы көп те ген 
сaрaптaмaлық құжaттaрдың пaйдa болуынa 
әкел ді. Ирaнның aтом дық бомбaны жaсaуы 
мүм кін ді гі турaлы хaбaр, осыдaн же ті жыл 
бұ рын Оң түс тік Азия мен Тaяу Шы ғыстaғы 
геосaяси жaғдaйды тү бе гей лі өз гер ту ге жә не 
әлем дік яд ро лық қaру ды тaрaтпaу турaлы ке-
лі сім нің дaғдaрысқa ұшырa уынa се беп болғaн. 
Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсы Үн дістaн мен 
Пә кістaнның яд ро лық бaғдaрлaмaлaрынaн дa 
БАҚ-тa жиі тaлқылaнды. Ирaнды «проб лемaлы 
ел» деп aтaп отырғaн АҚШ Ирaнның яд ро-
лық бaғдaрлaмaсын зерт теу де өзі нің суб ъек тив-
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ті қөзқaрaстaрын aрaлaсты рып отыр. Де ген мен 
Ирaн бұл іс-әре ке ті мен, шын мә нін де, АҚШ-тaн 
бaсқa көп те ген ел дер ге де мә се ле лер ту ғы зып 
отыр, со ның ішін де Ирaнғa қaру-жaрaқ жaғынaн 
қолдaу көр се тіп отыр деп aйып тaлaтын Ре сей де 
бaр. АҚШ-қa қaрaғaндa, Ирaнның рaкетaлaры 
өз рaдиусы мен Ре сей ді де жaнaйды, се бе бі 
шекaрaлaс мем ле кет тер. Объек тив ті жaғынaн 
қaрaғaндa дa, еш бір мем ле кет сaудa-эко но-
микaлық қaтынaстaры орнaғaн, оның үс ті не Ре-
сей сияқ ты шекaрaлaс мем ле кет те Жaппaй Жою 
Құрaлы ның пaйдa болуынa ті лек тес болмaйт ын-
ды ғы бел гі лі.

Бірaқ Ирaнды яд ро лық бaғдaрлaмa жaсaуғa 
не итер ме ле ді? Осыдaн 17 жыл бұ рын Ирaнның 
ықпaлды сaяси қaйрaткер ле рі нің бі рі А.А. Хa-
ше ми – Рaфсaнджa ни Ирaнғa Ирaк елі нің хи-
миялық шaбуы лынaн ке йін гі, яғ ни ирaк-ирaн 
со ғы сы aяқтaлғaн жы лы былaй де ген еді: «Біз 
ен ді өзі міз ді хи миялық, бaкте ри оло гиялық жә-
не рaдиоло гиялық (яд ро лық қaру деп есеп теу ге 
болaды) қaрулaрмен қaмтуы мыз ке рек». Оның 
былaй деп aйт уынa итер ме ле ген нәр се, Ирaктың 
Ирaнғa шaбуылы ке зін де гі АҚШ-тың Ирaкқa 
кө ме гі жә не екін ші ден әлем де гі еш бір ел дің 
Ирaкты хи миялық қaру қолдaнуын  aйып тaмaуы 
болaтын. Ал ен ді осы мә се ле ні қaйтa кө те ру-
ге се беп болғaн АҚШ-тың «Ирaк проб лемaсын 
ше шу ге» кі рі суі, БҰҰ-ның сaнк ция сынa дa, Еу-
ропaның aсa ірі ел де рі Гермa ния мен Фрaнция-
ның қaрсы болуынa дa қaрaмaстaн, Ирaкқa со ғыс 
aшуы, Ирaнды осы әре кет ке aрaлaсуғa итер ме ле ді. 

Яғ ни, Дж. Буш тың NBC-ке бер ген сұх-
бaтындa «Ирaн мә се ле сі нің» әс ке ри жол мен 
«ше ші лу» мүм кін ді гі жә не мұндaй жaғдaйдa 
АҚШ-ты БҰҰ дa, ешқaндaй Еу ропaлық ел дер 
де тоқтaтa aлмaйт ын ды ғын ес ке рт ті. Сон дықтaн 
дa Тaяу Шы ғыс aймaғындaғы бaсты ойын шы, 
АҚШ-тың әкім ші лі гін де «әлем дік зұлым дық» 
ре тін де бел гі лі Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы, өзі-
нің Ұлт тық қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету дің бір-
ден-бір жо лы – яд ро лық бaғдaрлaмaсын дaмы ту 
aрқы лы өз болaшaғын ойлaу бо лып тaбылaды. 
Осылaйшa АҚШ-тың Ирaкқa қaрсы aгрес сия лық 
со ғы сы, ЖЖҚ жоюғa емес, ке рі сін ше оны иелен-
уіне итер ме лей ді [3, 44б.].

Бү гін гі тaңдa Ирaнның яд ро лық жоспaры 
жaйлы қaлыптaсқaн ойлaрдың, жоғaрыдa aтaл - 
ғaннaн бaсқa дa бірқaтaр aңыз дық пі кір лер-
ді ту дыр ды. Оның бә рі де Ирaнды әлем дік 
қaуымдaстық тың aлдындa қaрaлaуғa бaғыттaл-
ғaн. Олaрдың бір не ше уін  қaрaстырaйық:

«Ирaн әлем де гі гaз кө ле мі бо йын шa екін-
ші орындaғы, aл мұнaй кө ле мі бо йын шa бе сін-

ші орындaғы ел бо лып тaбылaды, сон дықтaн дa 
Ирaн aтом энер ге тикaсын дaмыт уынa еш қaжет-
ті лік жоқ. Де мек оның яд ро лық бaғдaрлaмaсы 
әс ке ри бaғдaрлaмaсы ның бүр ке ні ші ғaнa». 

Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсы ның aс-
тaрындa Аме рикaның өзі нің «Бей біт ші лік үшін 
aтом» (1950 жыл дың со ңы – 1960 жыл дың бaсы) 
aтты бaғдaрлaмaсы жaтыр. Ре во лю цияғa де йін-
гі Ирaнның яд ро лық энер ге тикaсы ның дaмуын-
дa 1979 жылғa де йін  Ирaн мен АҚШ әріп тес ті гі 
ше шу ші орындa болғaн. Шaх 1994 жы лы сaлы-
нып бі туі ке рек 23 яд ро лық реaкто ры бaр АЭС-ті 
АҚШ-пен бір ле се сaлмaқшы болғaн. 

Ирaнның ең не гіз гі кі ріс кө зі мұнaй еке ні 
бел гі лі. 1970 жыл дың бaс ке зін де ел де гі мұнaй 
қо ры 17 мл рд. тоннa болaтын. Жыл сa йын  200 
млн. тоннa мұнaй өн ді рі ле тін болғaндықтaн, 
мұнaй қо ры 2040-2045 жылдaрдa тaусылaды 
деп есеп те лі не ді. 1974 жыл ғы әлем дік энер ге-
тикaлық дaғдaрысқa бaйлaныс ты мұнaй бaғaсы 
1971 жыл ғы мен сaлыс тырғaндa 2 есе ге өсіп кет-
ті. Бұл Ирaн үшін екі қaрaмa-қaйшы әре кет туын-
дaтты: мұнaйдaн ел ге кі ріс кө зі aйт aрлықтaй 
кө бей ді, де ген мен Ирaндa ЖЭС өн ді ре тін элек-
т роэ нер гия ның өзін дік құ ны жоғaрылaп кет ті. 
Жaғдaйдың осындaй сипaт aлуы шaхты ұлт тық 
яд ро лық бaғдaрлaмaны жү зе ге aсы руғa бел бу-
уынa итер ме ле ді.

ИИР ви це-пре зи ден ті нің куәлaнды руы бо-
йын шa, Ирaн өз қaжет ті лік те рі не бір жылдa 
932,9 млн. бaррель мұнaй жұмсaйды екен. Егер 
2020 жылғa Ирaн 7000 МВт қуaты бaр яд ро-
лық реaктор тұр ғызa aлсa, 190 млн. бaррель 
мұнaйды жыл сa йын  үнем де уіне болaды. Атом 
элект ростaнциялaры ИИР-дың ке ле шек те энер-
ге тикaлық қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз етіп, ортaшa 
мер зім дік жоспaр бо йын шa мұнaйды үнем деу 
aрқы лы сыртқa шығaрылaтын мұнaйдaн кө бі рек 
кі ріс тaбуы қaжет. АҚШ-тың Ирaнғa жaриялaғaн 
сaудa бaйко тын ес ке ре оты рып, Ирaнның жaқын 
aрaлықтaғы ши кізaттық емес экс портқa өт уіне 
се ну қиын. Осылaйшa мұнaйды экс порттaу ИИР-
дың ең бaсты кі ріс кө зі бо лып қaлa бе ре ді.

Ке ле сі aңыз дық пі кір, «Ирaнның яд ро лық 
қaру ды жaсaуғa яд ро лық тех но ло гиялaрғa қол 
жет кізуін де гі жaуaпкер ші лік Ре сей де жaтыр».

Жоғaрыдa aйт ылғaндaй Ирaн яд ро лық бaғ-
дaрлaмaсы ның бaстa уын дa АҚШ болғaн. Қaзір 
яд ро лық қaру жaсaу жұ мыстaры жүр гі зі ліп 
жaтыр де лі не тін зертхaнaлaр, шaх би лі гі тұ сындa 
АҚШ пен бaсқa дa бaтыс ел де рі нің кө ме гі мен 
құ рылғaн болaтын, қaзір гі зерт теу жұ мыстaры 
сол зертхaнaлaрдa, инс ти туттaрдa, ортaлықтaрдa 
жүр гі зі ліп жaтыр. 
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Ирaнның яд ро лық сaясaты жә не хaлықaрaлық қaуымдaстық

Нaқтылaп aйт aр болсaқ, 1968 жы лы іс ке қо-
сылғaн 5 МВт-тық зерт теу реaкторлaрын Те-
герaн яд ро лық ғы лы ми-зерт теу ортaлы ғынa 
(ТЯҒЗ0) жет кі зіп бер ген АҚШ-тың өзі болaтын. 
Ондa жaнaрмaй ре тін де 93% бaйы тылғaн урaн 
қолдaныл ды. Бұдaн бaсқa, бaтыс ел де рі нің кө ме-
гі мен жүр гі зіл ген зерт теу лер ді кей жaғдaйлaрдa 
әс ке ри бaғыттa болғaн деу ге де болaды. 1987 ж. 
Ирaн Атом Ғы лы ми Ортaлы ғы ның (ИАҒО-
ның) не гі зін сaлу шы А. Этемaдтың жaсaғaн 
хaбaрлaмaсы бо йын шa ТЯҒ ЗО-дa қолдaныл-
ғaн урaннaн плу то ний өн ді ріл ген. М.Сaими дің 
«Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсы» aтты ең бе-
гін де Ирaн плу то ний ді тек қaнa aтом бомбaсын 
өн ді ру де ғaнa қолдaнуы мүм кін еді. Сол уaқыттa 
Ирaнғa де меуші лік жaсaп жaтқaн АҚШ-тың 
ТЯҒ ЗО-дa бо лып жaтқaн жұ мыстaр жaйлы біл-
меуі мүм кін емес еді.

Ке ле сі aңыз дық пі кір бо йын шa, «Ирaнғa яд-
ро лық қaру көр ші ел дер ді қор қы ту, Изрaильді 
жою, хaлықaрaлық тер ро рис тік ұйымдaрмен 
қaрым-қaтынaсын нығaйту жә не Тaяу Шы-
ғыстaғы aймaқтық то лық көшбaсшы ел ге aйнaлу 
үшін қaжет».

Ирaнғa тaғы лып отырғaн aйып тaулaрдың aйт-
aрлықтaй бө лі гі тек жaриялы лық сипaттa болсa 
дa, Ирaн мем ле ке ті нің бaсшылaры шы ны мен 
де яд ро лық қaру жaсaйт ын болсa не болaды де-
ген сұрaқ сын шылaр aрaсындa дүр бе лең ту ғыз-
ды. Де ген мен де, Ирaнның aймaқтық бaсқын шы 
ел ге aйнaлу мүм кін ді гі өте aз, се бе бі АҚШ пен 
Изрaиль бұғaн ешқaшaн дa жол бе ре қоймaйды. 
Әри не, Ирaнның сaяси, ді ни, әс ке ри элитaсы ның 
ішін де, оғaн қосa Ислaм Төң ке рі сі нің Кү зет ші лер 
Кор пу сы (ИТКК)-ның құрaмындaғы жоғaры дә ре-
же лі лер дің ішін де де те ріс ниет ті лер мүл дем жоқ 
деп aйт уғa болмaйды. Бірaқ, бұл күн дер дің кү нін-
де Ирaн кез кел ген ді ни бaсшы ның не ме се ИТКК-
ның құрaмындaғы фaнaтик тер дің бұй ры ғы мен 
Изрaильге яд ро лық рaкетaсын бaғыттaп, не ме се 
Ливaндық «Хез боллaхқa» бе ріп жі бе руі мүм кін 
де ген ді біл дір мей ді. Се бе бі, ИИР әрқaшaндa іш кі-
сырт қы сaясaтындaғы мaңыз ды ше шім дер ді мәм-
ле ге кел ті ру aрқы лы шеш кен. Жоғaрыдa кел ті ріл-
ген дә лел ге сәй кес, АҚШ гaзет те рін де кең тaрaғaн 
ИТКК бaсшы сы Р. Сaфaви: «Біз бә сең дік сaясaты 
aрқы лы aме рикaның қоқaн-лоқ қы сынa, үс тем-
дік ету әре ке ті не қaрсы тұрa aлaмыз бa? Не ме се 
өр ке ниет диaло гы aрқы лы aме рикaның төн ді ріп 
тұрғaн қaупін жоя aлaмыз бa? Әл де хи миялық не-
ме се яд ро лық қaру тaрaтпaу турaлы кон вен цияғa 
қол қою aрқы лы Ислaмдық Рес пуб ликaны қорғaп 
қaлa aлaмыз бa?», – де ген пі кі рін aйт қaн болaтын 
[4, 177-178 б.].

Ре сей зерт теу ші сі В.И. Сaжин нің aйт уын-
шa Ирaктың тә жі ри бе сін ес ке ре оты рып, «яд-
ро лық қaру ды жaсaуғa тaяу ел дер», яғ ни aтом 
бомбaсын жaсaуғa ты ры су жо лындaғы ел дер дің 
бұл әре ке ті не түрт кі болғaн не гіз гі фaктор – бұл 
ел дер дің өз де рі нің ұлт тық қa уіп сіз ді гін сaқтaп 
қaлуғa ты ры су әре ке ті. Бaсқaшa aйт қaндa, ЖЖҚ 
тaрaтпaуғa де ген қaрaпaйым се беп тен бaстaлғaн 
АҚШ-тың Ирaкқa қaрсы со ғы сы, ке рі сін ше, 
бaсқa ел дер дің яд ро лық бaғдaрлaмaсын дaмы-
туғa де ген ынтaсын aрт тыр ды. Тaяу Шы ғыстaғы 
АҚШ-тың ұстaнғaн стрaте гиялық сaясaты aл-
дaғы уaқыттa дa тоқтaйды де ген ге се ну қиын. 
Бұлaй пaйымдaуғa үш се беп бaр:

1. Тaяу Шы ғыстaғы АҚШ стрaте гиясы 
изрaиль дік тер дің мүд де ле рін ес ке ре оты рып 
қaлыптaсaды. Бұ рын бұл бaғыт ев рей ұйымдaры-
мен ты ғыз қaтынaстaғы де мокрaтия шылдaрғa 
тән болсa, қaзір гі тaңдa рес пуб ликaшылдaрдың 
дa ықпaлды ев рей қaуымдaстықтaры мен қaты-
нaстaры жaқсaрып ке ле ді.

2. Бірқaтaр зерт теу ші лер дің бaғaлa уын шa, 
«Аме рикaндық жaңa жүз жыл дық» жобaсындa ең 
бaсты мә се ле де әлеуеті өсіп ке ле жaтқaн «екін-
ші» су пер держaвa» – Қытaйдың кү шеюіне жол 
бер меу жaйлы aйт ылaды. Ал Тaяу Шы ғыс осы 
мaқсaтты жү зе ге aсы руғa ең қолaйлы «құрaл» 
болa aлaды. Бұл aймaқ Қытaйды «aуыз дықтaудa» 
өте мaңыз ды рөл ойнaйтыны ХХ ғ. 90-шы 
жылдaры ның өзін де бел гі лі бол ды. ҚХР-дың 
жылдaм өсіп ке ле жaтқaн эко но микaсы жылдaн-
жылғa энер гия тaпшы лы ғын се зі ніп отыр. Қaзір гі 
тaңдa Қытaй қолдaнып отырғaн мұнaйдың 40%-
дaн жоғaры бө лі гін Тaяу Шы ғыстaн (бі рін ші 
орындa Ирaн, Омaн, Ие мен) aлaды. «International 
energy Out look»-тың есеп теу ле рі бо йын шa, 2020 
жылғa қaрaй бұл көр сет кіш 91% өсіп ке туі мүм-
кін. Бұл Қытaй эко но микaсы то лы ғы мен дер лік 
сол энер гия өн ді ру ші ел дер ге біршaмa тәуел ді бо-
луы ық тимaл де ген сөз. Қытaй, әри не, Қaзaқстaн 
мен Ре сей мен жaқсы қaрым-қaтынaстaр орнaту 
aрқы лы, кө мір су тек ті сол ел дер ден aлуғa ты-
рысaды. Бірaқ, бұл оның то лық қaжет ті лік те рін 
қaнaғaттaндырa aлмaйды [5].

3. Тaяу Шы ғыстaғы мұнaй – АҚШ-тың өзі нің 
де энер ге тикaлық қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ете-
тін мaңыз ды қaйнaр көз бо лып отыр, сон дықтaн 
дa бұл АҚШ-тың aймaқтaғы сaяси үр діс тер ге 
бел сен ді aрaлaсуынa итер ме леп отыр.

Әри не, бұл Ирaн бaсшы лы ғы ның нaзaрын 
aудaртaтын үл кен сұрaқ деу ге болaды. 1987 жы-
лы Ирaнның рухa ни бaсшы сы aятоллa Хaмей-
ни сол кез де гі ел пре зи ден ті А. Хaме ней ге жә не 
ИТКК жоғaрғы офи цер лер кор пу сынa жолдaғaн 



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 111

Фридман Э. және т.б.

хaтындa, «егер ұлт тық мүд де қaжет ет се, ме шіт-
ті де бұ зуғa де йін  бaрaтын ды ғын» aйт қaн. Ирaн 
бaсшы лы ғы ның яд ро лық қaруғa бaйлaныс ты 
ұстaны мындaғы ең бaсты қозғaушы фaктор – 
осы ұлт тық қa уіп сіз дік мә се ле сі бо лып отыр.

Осыдaн, АҚШ-тың Ирaнғa жaсaғaн қы сы мы 
тиім ді болa мa де ген орын ды сұрaқ туын дaйды.
АҚШ-тың сол кез де гі жоғaрғы бaсшы лы ғы ның 
aйт уын шa, ең бaсты мә се ле яд ро лық қaру дың өзі 
емес, оның «жaуaпсыз aдaмдaрдың» қо лынa тү-
су қaупін де бо лып отыр. Ал әс ке ри aрсенaлындa 
бір не ше жүз дей яд ро лық қaруы бaр Изрaильғa 
ешқaндaй қы сым көр се тіл мейді. Бұл жaғдaй яд-
ро лық қaру тaрaтпaу турaлы ере же ні, жұмсaртып 
aйт қaндa, тиім ді ете қоймaйды [6, 65 б.].

Ирaнның aтом дық қaру ды жaсa уынa қaлaй 
жол бер меуге болaды? Бұл сұрaқты бaсқaшa 
aйт қaндa, «Ирaнды яд ро лық қaру жaсaуғa итер-
ме леп отырғaн күш ті қaлaй жоюғa болaды?» 
де ген сұрaқпен aлмaстырғaн дұ ры сырaқ болaр 
еді. Жоғaрыдa aтaп өтіл ген дей, Ирaнның яд ро-
лық қaруғa тaлпы ны сы ның се беп те рі – АҚШ-
тың ұстaны мындa бо лып отыр. Сон дықтaн 
дa «Ирaндa яд ро лық қaру болa мa, болмaй 
мa?» де ген сұрaққa жaуaпты ирaн-aме рикaн 
қaтынaстaры ның aстaрынaн із деу ке рек.

ИИР яд ро лық қaру ды жaсaудaн Тaяу Шы ғыс 
пен Оң түс тік Азиядa яд ро лық қaру сыз aймaқ 
құ рылғaн жaғдaйдa ғaнa бaс тaртaды. Бұл үшін 
Изрaиль, Пә кістaн, Үн дістaн сияқ ты ел дер өз-
де рі нің яд ро лық әлеует те рін жоюы ке рек. Ал 
мұндaй жaғдaй тек қaнa aрaб-изрaиль не ме се үн-
ді-пә кістaн қaтынaстaры рет тел ген де ғaнa мүм-
кін болaды. Мұ ның өзі жaқын aрaлықтa болa 
қоюы екітaлaй [7].

Жоғaрыдa aтaлғaндaрды ес ке ре оты рып, 
«Ирaн мә се ле сін» ше шу дің үш жобaсын ұсы нуғa 
болaды.

1-жобa. Бұл оқиғaның дaмуы ның ең тиім-
ді жо лы, яғ ни aймaқтaғы бaрлық ел дер дің жә-
не АҚШ, Ре сей, Еуро Одaқтың мін дет ті қaты-

суымен aймaқтық қa уіп сіз дік жүйе сін құ ру. 
Мұндa нaқты болмaсa дa, АҚШ пен Ирaн 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaс жaқсa руы, не АҚШ-
тың Ирaн қa уіп сіз ді гі не ке піл де ме бе руі ке рек. 
Бұл жaғдaйдa ИИР-ның яд ро лық қaруғa де ген 
тaлпы ны сы күн тәр ті бі нен ке те тін еді.

2-жобa. Бұл жобa АҚШ пен ИИР-дың 
өзaрa ке лі сім ге ке ле aлмaғaн жaғдaйдa жү зе-
ге aсaды. Мұндa Ирaнғa хaлықaрaлық яд ро лық 
бaғдaрлaмaның тоқтaтылуын  тaлaп ет кен қы сым 
жaлғaсa бе ре ді, не Ирaн өзі нің бaғдaрлaмaсын 
уaқытшa тоқтaтa тұрaды, бірaқ ке рек болғaн 
жaғдaйдa қaйтa бaстaуы мүм кін. 

3-жобa бо йын шa АҚШ не ме се Изрaиль 
Ирaнның яд ро лық инф ро құ ры лы мы ның объек-
ті ле рі не соқ қы бе ре ді, яғ ни мә се ле нің әс ке-
ри жол мен ше ші луі жү зе ге aсaды. Яғ ни, бұл 
рет те АҚШ-тың Ирaкқa қолдaнылғaн тә сіл ді 
қолдaнуы дa мүм кін. Мә се ле нің бұндaй жол-
мен ше ші луі «Хез боллaх» сияқ ты Ирaнмен ты-
ғыз қaтынaстaғы ұйымдaрдың Изрaильге, не 
Аме рикaның aймaқтaғы әс ке ри объек ті ле рі не 
жaуaпты соқ қы бер уіне әке луі мүм кін.

Жaлпы үш  жобaдa дa ше шу ші рөл ді ойнaп 
отырғaн АҚШ. Оның ке ле шек те гі іс-әре ке ті-
не әлем де гі яд ро лық қaру ды тaрaтпaу турaлы 
Ке лі сім шaрттaры ның сaқтaлуынa жә не 
Ирaнның яд ро лық бaғдaрлaмaсы ның бұдaн 
aры қaрaйғы дaму болaшaғынa бaйлaныс ты. 
Ирaн – яд ро лық қaру ды тaрaтпaу турaлы Ке-
лі сі мі не (ЯҚТК) мү ше ел болғaндықтaн, оның 
яд ро лық қaру жaсa уынa мәж бүр ете тін болсa, 
бұл ЯҚТК мен МАГАТЭ-нің aбы ро йынa соқ-
қы болaды.

АҚШ-тың қaзір гі тaңдa ұстaп отырғaн сырт-
қы сaясaтын өз гер тіп, АҚШ, ЕО жә не Ре сей бір-
ле се оты рып, Тaяу Шы ғыстaғы aймaқтық қa-
уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ете тін бaғдaрлaмa жaсaп 
шы ғуы ке рек. «Ирaн мә се ле сі нің» ше ші мі бaр, 
ол тек мүд де лі мем ле кет тер дің бі рік кен кү ші 
aрқы лы ғaнa іс ке aспaқ.

Әде биет тер
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Кризис «маленького человека» 
в рассказах «Тоска» А.п.чехова 

и «свадьба и похороны»  
мухаммеда Теймура  

(сравнительный анализ)

Интерес египетской литературы к творчеству русских писателей, и 
особенно творчеству А.Чехова, не был случайным. Универсальность 
и многогранность сферы поиска в общечеловеческих и гуманных 
вопросах подталкивали египетских писателей интересоваться 
шедеврами русских литераторов. И не только совпадение в 
историкообщественных условиях связывало его творчество с 
арабской, но и сама форма маленького рассказа, соответствующего 
по душе арабского менталитета. Именно поэтому в произведениях 
египетского новеллиста всегда чувствуется ненависть к гнёту, 
несправедливости и расслоению общества.

Ключевые слова: египетская литература, А.Чехов, реалистические 
тенденции, психологизм, Мухаммед Теймур.

Waleed Ahmad Tolba 

crisis of «the little person» in 
stories «Melancholy» of a. P. 
chekhov and «Wedding and 

funeral» Muhammad Teymur 
(comparative analysis)

Interest of the Egyptian literature in works of the Russian writers and 
especially to A. Chekhov’s creativity was not casual. Universality and ver
satility of the sphere of search in universal and humane questions pushed 
the Egyptian writers to be interested in masterpieces of the Russian writers. 
And not only coincidence in historical and public conditions connected his 
creativity with Arab, but also a form of the small story corresponding to lik
ing the Arab mentality., therefore in works of the Egyptian shortstory writer 
hatred to oppression, injustice, and stratification of society is always felt.

Key words: Egyptian literature, A. Chekhov, realistic tendencies, psy
chologism, Muhammad Teymur.
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чехов А.п. «сағыныш» және 
мұхаммед Теймурдың «Той 

және жерлеу» әңгімелеріндегі 
«қарапайым адам» күйзелісі 

(салыстырмалы талдау)

Египет әдебиетінің орыс жазушыларының әсіресе А. Чеховтің 
шығармашылығына қызығушылықтары кездейсоқ емес. Жалпы 
адамзаттық және ізгілік мәселелерді іздеу аясының жанжақтылығы 
мен көпқырлығы египет жазушыларын орыс жазушыларының 
үздік туындыларына қызығушылықтарын арттырды. А.Чехов 
шығармашылығының араб әдебиетімен байланысының тарихи
қоғамдық жағдайлардағы ұқсастығы ғана емес, әңгіме көлемінің 
қысқалығының өзі араб діліне өте жақын болды. Міне, сондықтан 
египет новеллисінің шығармаларында әр уақыт езушілік, әділетсіздік 
пен қоғамның жіктелуіне деген қарсылығы байқалады. 

Түйін сөздер: египет әдебиеті, А.Чехов, реалистік бағыт, 
психологизм, Мұхаммед Теймур.
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Кризис  
«мАленьКого  

человеКА»  
в рАссКАзАх  
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(срАвниТельный 
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Известно, что творчество деятелей русской литературы ока-
зало огромное влияние на творчество арабских литературове-
дов в целом, и египетских в частности. Здесь мы имеем дело с 
творчеством А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, 
А.П. Чехова, М. Горького и др.

А.П. Чехов – один из самых любимых иностранных авторов 
у арабских специалистов-литературоведов. Об этом свидетель-
ствуют некоторые научные труды исследователей об А.П. Чехо-
ве, напечатанные и в России, и в Египте.

Обращение египтян к русской культуре обусловлено по-
требностями общественно-исторического развития общества. 
А. Чехов обратился к обыденной жизни не только представи-
телей мещанско-богатого мира, но и представителей всех сло-
ёв общества. Он старается найти те социальные противоречия, 
которые, по его представлению, препятствовали установлению 
справедливых социальных форм жизни, мешали созданию об-
раза настоящего человека. 

Как зеркало общества, русская литература конца XIX ‒ на-
чала XX веков пережила переходный этап. Все политические 
общественные условия в России того времени ни могли не най-
ти полного воплощения на страницах произведений А.П. Че-
хова. Частичное освобождение крестьян в рамках отмены кре-
постного права и создания новой капиталистической системы 
воспитывал писатель с самого начала своей литературной дея-
тельности. «Сочетание всех видов гнёта – помещичьего, капи-
талистического, национального – с полицейским деспотизмом 
самодержавия делало невыносимым положение народных масс 
и придавало социальным противоречиям особую остроту и глу-
бину» [1].

А.П. Чехов наблюдал эти противоречия в поступках людей, 
в их отношениях. Для художника слова было важно описание 
мелочей жизни, показ самых маленьких деталей. Эти детали яв-
ственно наблюдаются в его маленьких рассказах. 

На другой стороне, то же время, в которое созрел талант А.П. 
Чехова, Египет также прошел переходный этап своей истории. 
Во время британской оккупации и королевского режима египет-
ский народ вступил в борьбу с королевской властью. В свою 
очередь египетская литература не могла не откликнуться от ин-
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тересов народа. Молодое поколение египетских 
писателей старалось показать те социальные 
противоречия, препятствовашие установлению 
самостоятельной египетской личности. Моло-
дое поколение египетских новеллистов, хоро-
шо ознакомившихся с зарубежной литературой, 
и особенно с русской, показали в своих произ-
ведениях большой контраст между интересами 
аристократических классов, владеющих почти 
всём богатством страны, с одной стороны, и ин-
тересами среднего и бедного классов, бегущих 
безпрерывно за куском хлеба – с другой. 

В эпоху политического и общественного за-
стоя египетский народ оказался под властью 
тиранической оккупации и под последствием 
социальной несправедливости в рамках королев-
ского режима. Явственно, что у высших обще-
ственных классов того времени свои интересы, 
свои традиции, кажущиеся чуждыми простым 
бедным людям. 

Трехлетнее пребывание Мухаммеда Тeймура 
во Франции для изучения юридических наук, ко-
торого он не закончил по причине Первой ми-
ровой войны, воспитывало в зрелом литераторе 
любовь к литературе и пробуждило в нём инте-
рес к разрушению статрых канонов в литерату-
ре и осознанию необходимости пробыть новые 
пути в национальной литературе, полагаясь на 
принцип “Египтизация зарубежной литературы” 
(стр. 16) – как утверждает его брат ‒ известный 
египетский новеллист Махмуд Тeймур, приме-
няя те же традиции современной ему зарубеж-
ной литературы и наделяя её чисто националь-
ным характером. 

Исходя из это, нам хочется сделать вывод, 
что в контексте нашего разговора о близком ото-
ждествлении между двумя рассказами мы озобо-
чены обсудить этот вопрос, исходя не только из 
точки зрения чеховского влияния на творчество 
египетского новеллиста М. Тeймура. Реалисти-
ческие тенденции в новеллах египетского новел-
листа и обличательный пафос его произведений 
обусловлены общественно-политическими ус-
ловиями в египетском обществе в первой поло-
вине XX века. 

Однако, не только совпадение в историко-
общественных условиях связывало творчество 
А.П. Чехова с арабской литературой, но и сама 
художественная форма маленького рассказа, со-
ответствующего по душе арабскому менталите-
ту. По словам И. Ю. Крачковского, «с начала XX 
века до Первой мировой войны Чехов сохраняет 
прочное положение в этой области арабской ли-
тературы, создаваемой и расходящейся главным 

образом среди арабской интеллигенции, духов-
но тяготевшей к России» [2]. Однако в 20-ее гг.  
XX в. творчество А.П. Чехова, и особенно его 
новеллистическое наследие, получило небыва-
лый успех на литературной арене в Египте. В 
это время появилось новое поколение египет-
ских литературоведов, ишущих новых начал в 
литературе. В числе нового поколения новел-
листов входили египетские писатели Мухаммед 
(1892-1921) и Махмуд Тeймуры (1894-1973),  
М. Лашин (1894-1954), И.аль-Мысри и последо-
вав ший за ним Ю.Идрис (1927-1991). Используя 
жанр рассказа, египетские новеллисты стреми-
лись к отображению реальной действитель ности 
в Египте того времени, пробивая новые пути в 
египетской литературе. 

Устремления писателей Египта, их борьба за 
новый жанр перекликаются с теми чувствами, 
которые владели в своё время в России Чехо-
вым. Бунин вспоминает, что Чехов как-то сказал 
ему: «Вам хорошо теперь писать рассказы, все 
к этому привыкли, а это я пробил дорогу к ма-
ленькому рассказу, меня еще как за это ругали... 
Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писате-
лем нельзя называться ...» [3]. Именно поэтому 
творчество Чехова не смогло не оставить свой 
отпечаток на творчестве интересующихся малой 
жанровой формы рассказа египетских писате-
лей того времени, в том числе и братья Теймуры 
(Мухаммед и Махмуд), Юсуф Идрис и др. 

В этом контексте мы стараемся раскрыть не-
которые просторы творчества одного из класси-
ков египетской новеллы Мухаммеда Тeймура, 
показывая явное влияние творчества русского 
писателя А.П.Чехова на его произведения, об-
разцом чего считается сравнительное исследо-
вание рассказа Чехова “Тоска” (1886) и рассказа 
М. Тeймура “Свадьба и Похороны” из сборника 
“Что глаза видят” (Каир, 1922). Это явное вли-
яние заранее и наблюдала русский востоковед  
Э. Али-заде «Новеллистика Чехова в значитель-
ной мере расширила тематику национальной 
литературы, ее воздействие на творчество араб-
ских писателей сказалось в выборе сюжетов, а 
главное – в принципах типизации. Об этом сви-
детельствует неизменный интерес писателей к 
тяжелой судьбе низших слоев общества (мелких 
чиновников, продавцов, извозчиков, нищих). Та-
ков рассказ М. Теймура «Свадьба и похороны» 
из сборника «Что глаза видят» (Каир, 1922)» [4]. 

Несмотря на то, что творческое наследие  
М. Тeймура охватывает всего десять лет, одна-
ко в его рассказах складываются основные ре-
алистические тенденции в Египте до первой 
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мировой войны с возрастанием капитализма и 
распрастранением явных противоречий в еги-
петском обществе того времени. 

Мухаммед Тeймур стоит в плеяде египетских 
новеллистов, отражающих в своих произведени-
ях те социальные противоречия в египетском 
обществе того времени.

Идейно-тематическое своеобразие рас-
сказов. Тема «маленького человека» считается 
соединяющим звеном между двумя рассказами 
А.П. Чехова и М. Теймура. Через сильный пси-
хологизм оба писателя с большим мастерством 
смогли проникать во внутреннюю душу своих 
героев, раскрывая скрытые мысли, неслыханные 
слова. 

В этом контексте следует указать, что «ма-
ленький человек» в рассказе Чехова «Тоска» 
не похож на привычных писателю образов, что 
и в «Человеке в футляре» (1898) и в «Ионыче» 
(1898). Писатель не высмеивает, не иронизиру-
ет над какими-то недостатками своего главно-
го героя. Весь рассказ охватывают небывалый 
драматизм действий, мрачная атмосфера, чув-
ствующаяся с каждым выражением. В рассказе 
повествуется о бедном, бессильном извозчике, 
переживающем большой духовный кризис после 
смерти своего единого сына, наряду с его кажу-
щимся тяжелым социальным положением. 

С небывалым и обычайным почти во многих 
маленьких рассказах А.П.Чехова художествен-
ным мастерством писатель обрисовывает сво-
его героя через маленькие, но выразительные 
детали. Читатель как бы испытывает суть пере-
живания главного героя рассказа. Для писателя 
нет никаких предварительных сведений о своем 
герое, нет детального описания его внешнего 
портрета, применяя художественные элементы 
описания, писатель смог передать глубокий тра-
гизм главного героя.

В рассказе «Тоска» главный герой ‒ извоз-
чик Иона Потапов оказывается перед читателем 
«весь бел, как привидение. Он согнулся, на-
сколько только возможно согнуться живому телу, 
сидит на козлах и не шевельнется» [5]. Через 
краткое изображение внешнего облика главного 
героя нетрудно осознать жалькость, терпение, 
горе извозчика. «Иона и его лошаденка не двига-
ются с места уже давно» (т. 4. с. 4327). Нетрудно 
понять столько одиночества, в которое погружён 
главный герой рассказа, давно сидящий без дви-
жения, ишущий утешения своего горя от окру-
жающих, однако никто не жалеет его, никто не 
щадит его. Каждый его ругает, пренебрегает, от-
даёт ему спину. 

Кажется, что Иона лишился пощади не толь-
ко со стороны окружающих его людей, но и даже 
от окружающей природы, не шадящей его жало-
сти и незащищенности. Зимняя атмосфера, на 
фоне которой ведётся повествование в рассказе, 
оставляет свой мрачный отпечаток и увеличива-
ет переживание главного героя: «Упади на него 
целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не на-
шел нужным стряхивать с себя снег... Его лоша-
денка тоже бела и неподвижна» (т. 4. с. 4327).

Едва начался рассказ, А.П. Чехов сразу дово-
дит своего читателя до точки кульминации, что 
и призвало Иона выходить из дома в эту неснос-
ную атмосферу. Ему интересно хоть рассказать о 
своём страдании. 

По словам автора рассказа, «Скоро будет не-
деля, как умер сын, а он еще путем не говорил ни 
с кем... Нужно поговорить с толком, с расстанов-
кой... Надо рассказать, как заболел сын, как он 
мучился, что говорил перед смертью, как умер... 
Нужно описать похороны и поездку в больницу 
за одеждой покойника» (т. 4. с. 4331). Представь-
те, какое желание может быть у бедного старика, 
сын которого умер неделю назад? Разумеется, он 
не просит денег, даже несмотря на его кажущу-
юся по внешнему портрету бедность, и кажется, 
что ему не жалко сходной цены за свою работу, 
Ионе хочется только найти сочувствия в глазах 
кого-нибудь, желает избавиться от чувства оди-
ночества. Однако целую неделю возит людей 
разнообразных типов и характеров, однако ни 
один из них не захотел даже слышать жалкого 
извозчика. «Опять он одинок, и опять наступает 
для него тишина... Утихая ненадолго, тоска по-
является вновь и распирает грудь еще с большей 
силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бе-
гают по толпам, снующим по обе стороны ули-
цы: Но толпы бегут, не замечая ни его, ни то-
ски...» (т. 4. с. 4330).

Для арабского читателя, ожидающего дру-
гой реакции со стороны окружающих в подоб-
ных условиях, трудно представить реагирование 
людей на печаль Иона. Писатель с необычай-
ным психологизмом смог передать переживание 
одинокого героя, чтобы не осталось ни одного 
повода судить о жестокости, безчеловечности 
общества. Целых семь дней Ион носил траур по 
смерти своего сына, но нет никого интересую-
щихся о его судьбе, никто не выразил слова со-
болезнования. 

Опять Ион сидел одиноким в своём горе, 
пока к нему не подошли трое молодых людей, 
приказывающих ему ехать, Иону всё равно, по-
лучив малую плату за перевозку или нет, но, са-
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мое главное для бедного жалкого отца кому-ли-
бо рассказать, якобы облегчить своё страдание. 
Даже молодые люди не проявили никакого ин-
тереса к печали старика, тот замкнулся в своём 
одиночестве. Его охватывала тоска. Однако, ка-
жется, осталось последнее убежище – его кол-
леги, которые, должно быть, лучше всех сочув-
ствуют старику. 

К этому моменту писатель приводит своего 
читателю к точки развязки, так, что ни осталось 
бедному извозчику никакого выхода. Ему суж-
дено жить всегда в своём одиночестве. Но какая 
ирония судьбы! В конце концов Ион нашёл со-
беседника – лошадь в конюшне. Какая вырази-
тельная, но в то же время язвительная ирония в 
адресс человечеству. Иногда животные стано-
вятся ближе и милее человеку, чем окружающие 
его люди. 

Проблематика чеховского рассказа чисто 
социально-психологическая. Для писателя не 
важно конценрировать внимание читателя на от-
ражение тех исключительных явлений, которые 
привели главного героя к нищему положению, 
столь важно показать отвратительное чувство 
маленького человека по поводу пренебрегания 
окружающими его жалкой судьбы. 

Можно сказать, что проблематика Чехова 
превосходит любые локальные барьеры, а обла-
дает более человеческим характером. Писатель 
в своем рассказе как бы задаёт простой вопрос: 
когда человек соочувствует переживания других, 
несмотря на их классовые принадлежности? 
Когда бытовые материальные барьеры вступают 
на задный план перед человеческим достоинством и 
уважением человека человеку? Даже не дав отве-
тов на эти вопросы, писатель смог передать сво-
ему читателю глубокий псхологический кризис.

Известно, что в сжатой форме маленького 
рассказа художественные средства, вероятно, 
играют актуальную роль в раскрытии идейного 
замысла произведения. В этом контексте следует 
указать, что языковые элементы структуры рас-
сказа «Тоска» помогают осознать саму сущность 
произведения. В этом играет большую роль на-
звание рассказа. Семантика названия «Тоска» 
выходит за рамки ограниченного описания чув-
ства маленького человека. Каждое выражение, 
каждая реакция окружающих извозчика людей 
как бы добавляют к чувству тоски новое страда-
ние, новую тоску.

На другой стороне, Чеховский отпечаток за-
метен в рассказе М. Теймура «Свадьба и похоро-
ны». Тема «маленького человека», господствую-
щая в рассказе. Рассказ египетского новеллиста 

считается воплощением влияния духовно-нрав-
ственных исканий русских писателей на поэтику 
произведений египетского писателя.

Однако проблематика в рассказе социально-
психологическая. В своём рассказе М. Теймур 
утверждает, что при социальном неравенстве, 
сухости и суровости жизни человек превраща-
ется в «слабое, ничтожное, одинокое существо».

В рассказе Теймура, как у Чехова, читатель 
с первого взгляда чувствует симпатию к своему 
бедному герою ‒ «маленькому человеку». Одна-
ко переживание бедного извозчика оказывается 
в полном разгаре через сильного контраста меж-
ду состоянием богатого египетского паши, тра-
тившего слишком много денег на празднество 
свадьбы своего сына, которое длилось сорок 
ночей. По словам писателя: «Клянусь жизнью, 
такого необыкновенного празднества ещё не ви-
дели глаза, о таком небывалом пиршестве ещё не 
слышали уши!» [6].

Рассказ начинает обладать трагическим па-
фосом, меняя картину по-противоположному. 
Картина показалась мрачной, когда речь пере-
шла к описанию переживания маленького бед-
ного извозчика, живущего в жалком домишке на 
той же улице, где находится доворец знатного 
паши. 

Видимо, что все сорок ночей, пока длилось 
свадебное веселье, восемнадатилетний сын из-
возчика сильно болел. Контрастное изображение 
показывает, насколько невыносимым было пси-
хологическое и общественное страдание бедно-
го извозчика. Пока богатый паша тратил деньги, 
не считая, извозчик продавал последнюю утварь 
в доме, чтобы купить лекарство своему больно-
му сыну. Проблема главного героя не только в 
том, что он стоит сложа руки перед страданием 
самого дорогого ему человека, но и в том, что на 
тойже самой улице есть люди, не интересующиеся 
его страданием, более того наслаждающиеся 
своей жизнью, не взирая на судьбы окружающих 
простых людей. 

Сразу же автор подводит своего читателя к 
точке кульминации в рассказе. На сорок первый 
день умер сын бедного сына. Ни имея ни одной 
гроши на похороны своего сына, бедный извоз-
чик отправился с опустошенным сердцем и со 
слезами на щеках, прося у него денег на похо-
роны сына, но паша отказал ему, якобы, что он 
истратил слишком много на свадьбу свого сына. 

В конце писатель выразительными словами 
подходит к оценке этого жалкого состояния, гово-
ря: «Да, вот это, поистине, невыносимо для всякой 
благородной и гордой души!» (стр. 362). В этих ус-
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ловиях человек оказывается “отчужденным чело-
веком” среди своих окружающих и знакомых.

 В этом рассказе писатель в абстрактной, от-
влеченной форме стремился продемонстриро-
вать важную для египетского общества начала 
XX г. социальную тему – резкое расслоение еги-
петского общества, противоречие между богаты-
ми и бедными, что в свою очередь влечет за со-
бой ряд нравственно-психологических проблем, 
одна из которых чувствуется в рассказе “Свадьба 
и похороны”.

М. Теймур показал картину современного 
ему общества в контрастах, но он всегда стоял на 
стороне своего бедного героя, изображённого в 
основном изолированным, одиноким. Читая рас-
сказ, создаётся убеждение в том, что он разделён 
на две равные по объёму, но противоположных 
по смыслу части. На одной улице есть “величе-
ственные дворцы, окруженные высокими стена-
ми, и крохотные жалкие лачуги, под крышами 
которых ютятся бедняки” (стр.361). С первого 
взгляда на введение рассказа, читателю легко 
улавливать смысл автора, придерживающегося 
такого же приёма до конца рассказа; “сорок но-
чей длилось празднество в доме паши”, между 
прочем “сорок ночей восемнадцатилетний сын 
извозчика был прикован к постели”, “смеял-
ся паша” и “рыдал извозчик”, “Паша тратил на 
свадьбу сына, не считая”, а “извозчик продавал 
последнюю утварь, чтобы купить лекарства 
сыну” (стр. 362). Контраст изображения – не 
единственный художественный приём, на кото-
рый полагается писатель, чтобы показать свою 
идею. С мастерством внутреннее время произ-
ведения более отчётливо демонстрирует пробле-
матику произведения. Целых сорок ночей, пока 
длилось свадебное веселье в доме паши, восем-
надцатилетний сын извозчика лежал в постели.

Как и в рассказе А.П. Чехова, кажется, что 
страдание маленького человека ‒ не исключи-
тельное или случайное шествие, наоборот, бед-
ный извозчик сорок дней жил со своим стра-
данием, никто о нём не распрашивал, никто не 
подал ему руку помощи, никому неинтересна 
судьба его больного сына. Какой это жестокий 
мир! Наконец, умер сын, после того как отец про-
дал все свои имущество на лекарство. На этом 
беда не закончилась, которая не ограничивалась 
только смертью молодого сына. Чтобы похоро-
нить сына ничего не осталось бедному отцу, и 
тот отправился к богатому паше за деньгами. 
Однако, кажется, маленькому человеку не суж-
дено упокоение ни при жизни, ни при смерти. В 
действительности, материальная жизнь господ-

ствует над мышлением людей, теряющих веру и 
способность даже сочувствовать страданию про-
стых людей.

Придерживаясь чеховского стиля, писатель 
утверждает жалкую судьбу маленьких людей в 
материальном жестоком мире, который их окру-
жает. Здесь замечается безразличие, равноду-
шие, непонимание сострадания бедного извоз-
чика по поводу социального непровосудия. 

В рассказе М. Теймура деталь в описании 
окружающего пространства помогла расскрыть 
портрет главного героя, жившего, по утвержде-
нию самого писателя, в жалком домишке. Через 
эту маленькую деталь в описании окуржающего 
быта наблюдается, что главный герой страдает 
на общественном и психологическом уровнях. 
Таймур не прибегает к длительному описанию 
характеристок своего героя, не всегда открыто 
обличает пороки общества, но выражает гнев, 
неодобрение окружающей необычайной прямой 
правдивостью. 

Проблематика М. Теймура помимо трагиче-
ского психологизма считается общественной. 
Писатель выделяет такие общественные условия, 
препятствующие установлению самостоятель-
ной, ответственной за свою судьбу личности. В 
таких невыносимых условиях следует задавать 
немаловажные вопросы, чем, кикие причины 
страдания бедного извозчика? или почему бо-
гатый барин отказался извозчику в подаянии на 
похороны его сына? Здесь возникает более акту-
альный вопрос: чего ждёт от этого извозчика по-
сле столь последовательных страданий?! В этом 
наблюдается типология позиции двух писателей, 
которые с глубокой простотой возводили важные 
гумманистические вопросы. Однако ответ на эти 
вопросы приводит нас к конкретному выводу, 
стоящему в центре внимания двух писателей 
на протяжении их литературной деятельности – 
ценность «человеческого достоинства». Человек 
без этого качества – просто ничтожное чувство. 

В итоге, благотворное влияние чеховской 
новеллистики на творчество египетских новел-
листов имеет крепкую связь с пониманием вну-
треннего мира «маленького человека». В этом, 
по-моему, именно состоит величие и значимость 
литературы, в отличие от других видов искусств. 
Когда литература становится «гласным звуком» 
бедных, отдалённых, разочаро ванных и попав-
шего под гнёт и несправедливость людей. По-
моему привлечение арабских писателей к рус-
ской литературе не было случайным. 

В рассказе М. Теймура наблюдаются явные 
мотивы из творчества мастера русского расска-
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за А.П. Чехова. Оба выделяются углубленным 
вниманием к внутреннему миру «маленького 
человека», обличительным пафосом отрица-
тельных сторон окружающей действительности. 
Брат Махмуд Теймур увидел в творчестве рус-
ского новеллиста новое качество повествования. 
«Он словно открыл передо мной окно, в которое 
я увидел новую литературу, отличающуюся от 
произведений мировой литературы, которые мы 
читали на французском и английском языках. С 
этим новым миром меня познакомил Чехов, са-
мый близкий к жизни, самый далекий от искус-
ственности и риторичности. Он вышел за пре-
делы формы, обычно принятой в европейской 
литературе» [7].

Влияние новеллистического творче-
ства Чехова на египетского писателя ока-
зывается, прежде всего, в сжатой форме, 
в которой он передаёт широту и глубину 
жизни. В этой форме писатель достиг выс-
шей точки мастерства. Поразительная кра-
ткость и вместительность формы рассказа  
М. Теймура напоминают о рассказах Чехова. В 
двух рассказах нет ничего случайного, каждая 
деталь важна, всё продуманно до малейшей 
мелочи. Он показывает тонкие детали, однако 
с глубоким проницательным смыслом.

В этом смысле деталь играет существенную 
роль о раскрыти окружающего быта и психоло-
гизма героев, чувства и мысли которых угады-
ваются в их впечатлениях от окружающих, через 
маленькие детали в их поведениях и в описании 
окружающего прастранства. Деталь в описании 
портрета наиболее ясно характерна главному ге-
рою рассказа «Тоска». В этом рассказе каждая 
деталь, каждое слово, каждый намёк обладают 
значением.

Известно, что А.П. Чехов обладал способ-
ностью немногими словами сказать о многом, 
обрекает скупую речь на богатое внутреннее со-
держание. Тем же умением как раз и обладал и 
Мухаммед Теймур. Он мог извлечь главное из 
какой-то ситуации и представить эту часть так, 
чтобы читателю была понятна суть дела. В этом 
именно и определяется сущность достигнутого 
Чеховым и М. Теймуром необыкновенного ма-
стерства. Они смогли несколькими штрихами 
давать всесторонние характеристики людей. 

Следует указать также, что А.П. Чехов, как 
и М. Теймур, поднимает вопросы о ценности и 
смысле человеческой жизни. Вопросы, подня-
тые писателем, общечеловечны. В двух расска-
зах оба писателя показывают, как погибает душа 
маленьких людей в суровых условиях жизни.
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Соңғы жылдары араб əлемінде экономикалық өсумен қатар 
олардың саяси, əлеуметтік, экономикалық жүйелерінде елеулі 
өзгерістер болып жатқаны белгілі. Əлемдік жаһандану про-
цестеріне байланысты араб елдерінің тарих сахнасын- 
дағы белсенділігі де арта түскені белгілі. Кеңестік дəуірде Қазақ-
станның араб елдерімен тікелей қарым-қатынасқа түсе алмағаны 
белгілі [1]. Кеңестік томаға-тұйық жүйе құрсауы бұзылып, еліміз 
тəуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасы мен араб елдері 
арасында өзара ынтымақтастық байланыстар орнатуға қол жет-
кізілді. Қазіргі уақытта араб елдерімен арадағы байланыстар 
біздің қоғамымыздың барлық салаларында қарқындай дамып, 
нығайып келеді.  

Қай елдің болмасын өзге бір елмен байланысы, сонымен 
қатар сол елдермен жүргізіп отырған өз саясаты бар. Осыған 
сəйкес, сыртқы қарым-қатыста əр елдің өзіндік саяси-эконо-
микалық, саяси-əлеуметтік, саяси-қоғамдық ерекшеліктері қа-
лыптасып отыр. Осы іспетті ерекшеліктерді танып-білу үшін біз 
сол елдің қоғамдық өмірімен, сол қоғамда болып жатқан өз-
герістерден, жаңалықтардан хабардар болуы-мыз керек. Қоғам-
дағы осындай күнделікті болып жатқан өзгерістермен таныс-
тырушы, жаңалықтың жаршысы – ақпарат құралдары. Олардың 
ішінде ең алда тұратыны – баспасөз.  

Араб елдеріндегі саяси-экономикалық, саяси-əлеуметтік, 
саяси-қоғамдық жəне т.б. ерекшеліктерді танып білу үшін, олар-
дың саяси тыныс-тіршілігін жан-жақты жəне нақтылы бақылап, 
сараптама жасауда баспасөздің, оның ішінде «газеттердің тілдік 
материалдарын тиянақты зерттеудің маңызы өте зор» [2].  

Еліміздің тəуелсіздік алуына орай, сыртқы əлеммен саяси, 
мəдени, экономикалық жəне т.б. қарым-қатыстарымыз үнемі 
жаңарып, толығып отыр. Қазақстанның араб əлемімін бай-
ланысы да жаңарып, жаңа деңгейге көтерілді. Оның үстіне 
араб елдерінде де түрлі əлеуметтік, саяси-экономикалық 
өзгерістер, дамулар, жаңарулар байқалады. Мұның барлығы 
əлемдік баспасөзде күнделікті əңгіме, толғаныс арқауларына 
негіз болуда. Қазақ баспасөзі сияқты, зерттеу нысанына алып 
отырған Египет Араб Республикасы ресми органдары тара-
пынан шығарылатын «Əл-Аһрам» басылымы да түрлі тарихи-
əлеуметтік үрдістер əсеріне ұшырай отырып, түрлі даму 
жолынан өткен басылым. 
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Көрнекті тарихшы Филип Ди Тарази (1860-
1956) «Араб журналистикасының тарихы» атты 
көлемді зерттеу жұмысында күнделікті басы-
лымды араб тіліндегі газеттер мен журналдардың 
саны 3023-ке жеткендігін хабарлайды, газеттер 
мен журналдардың аттары, шығарылған өлке-
лері, басылған уақыттары жайында мəліметтер 
келтіреді. Кітап 1913 жылы Бейрутта жарық көр-
ді. Автор мəліметтеріне сүйене отырып, Мысыр 
журналистикасының даму тарихын бірнеше ке-
зеңдерге бөліп қарастыруға болады [3]: 

‒ бірінші кезең – өтпелі кезең. Англияның 
отарлау саясатының нəтижесінен туындаған шек-
теулер мен қысымдарға қарамастан бірнеше 
газет жарық көрді. Сол газеттердің ең көрнектісі 
ойшылдар мен саясаткерлердің газеті – «Ту» 
газеті болып саналатын. Ол газеттердің басым 
бөлігі Мысыр халқын Англияның басқыншылық 
бұғауынан босату үшін жəне олардың құқық-
тарын қорғау бағытында жұмыс жасады; 

‒ екінші кезең – Мысыр Конституциясының 
түзілуі жəне жеке көзқарас пен ой-пікір еркін-
дігінің берілуіне орай, бұл кезеңде баспасөз сала-
сында зор қайта өркендеу процестері басталды. 
Жаңадан ондаған газеттер мен журналдар жа-
рыққа шықты. Ол газеттер мен журналдар, тек 
кейбірін ғана айтпағанда, мысалы: «Ихуан деле-
гациясы» – əр алуан бағыттағы партиялардың 
мүддесіне жұмыс жасады; 

‒ үшінші кезең – қайта өркендеу кезеңі. Бұл 
кезеңде қайта өркендеу процесі көрнекті түрде 
жүзеге асып, газеттер цензорлық бақылаудан 
арылды, Мысыр баспасөзі толықтай өзін-өзі 
басқаруға қол жеткізді. Мұның нəтижесінде 1967 
жылғы араб-израил соғысындағы жеңілістің 
себептерін сынға алумен қатар, елдің əлеуметтік, 
экономикалық олқылықтары да сынға алына 
бастады. Сонымен қатар, дəл осы кезеңде дербес 
басылымдар пайда болды; 

‒ төртінші кезең – бұл кезеңде Мысыр 
журналистикасы саяси күшке айналды. Үкімет 
саясатына қарсы бағытта жұмыс атқаратын басы-
лымдар пайда бола бастады. Соның нəтижесінде 
кəсіптерін саудаға айналдырып, заң талаптарын 
бұзған басылымдар мен үкімет арасында түрлі 
дау-дамайлардың орын алып отыратындығы 
байқалады.  

Қазіргі уақытта Мысыр Араб Республика-
сында бірнеше тілде шығарылатын газет басы-
лымдары бар, ол тілдер: араб, ағылшын жəне 
француз тілдері. Бұған қосымша азшылық 
қауымға арнап шығарылатын басылымдар мен 
таралымдар да осы қатарға жатады, олар армян 

жəне т.б. тілдерде таратылады. Дереккөздерге 
сүйенсек, Мысыр Араб Республикасында жалпы 
жұртшылыққа арналған заңды басылымдар саны 
2010 жылы шамамен 142-ге жеткен. Одан басқа 
Мысыр мемлекетінен тыс елдердің заңды басы-
лымдары да ел ішінде көпшілік сұранысын 
қанағаттандыру үшін таратылып отырады. Ондай 
газеттердің де саны газет-журнал шығару заң-
намасының шарттарының қиындығын ескерер 
болсақ, аз емес. 

Мысыр Араб Республикасында баспахананың 
көп болуы – газет-журналдардың саяси жəне қо-
ғамдық өмірдегі алатын орнының ерекше болуы-
мен байланысты. Бұны, əсіресе, сол басылым-
дардың барлығы дерлік жеке тұлғалардың не-
месе қоғам қайраткерлері мен партия қызметкер-
лерінің демеушілігімен жарыққа шығып отыра-
тындығынан байқауға болады. Десек те, үкі-
меттің қолдауымен шығарылып жатқан басы-
лымдар да жоқ емес. Ондай басылымдардың 
қатарына халықтық басылымдар мен кейбір 
мемлекетке тəуелді бірлестіктердің басылым-
дары жатады. Мысалы: «Əл-Һилал» бірлестігі, 
«Октябрь» бірлестігі жəне т.б [4]. 

Біз қарастырып отырған «Əл-Аһрам» газеті 
ресми газеттер қатарына жатады. Себебі, Мысыр 
Араб Республикасының үкіметі «Əл-Аһрам» 
газетін шығарып отырған «Əл-Аһрам» бірлес-
тігінің белгілі бір өкілеттілігіне ие. Осыған орай 
бұл бірлестіктің басылымдарының редактор-
ларын тағайындауда, баспаханаларын, басқа да 
жұмыстарын басқаруда мемлекеттің де рөлі бар. 
Ал бұл болса, өз кезегінде «Əл-Аһрам» газетінің 
тілін Мысыр Араб Республикасының мемлекет-
тік тілінде, яғни əдеби тілде сөйлеушілерге 
жақындата түседі. Мысалы, «Мысыр жаңалық-
тары» газеті толығымен мемлекетке қарасты 
ресми басылым. Ол Мысыр газеттерінің ең 
ежелгісі, тіпті Орта Шығыс газеттерінің ішінде 
180 жылдан астам тарихы бар ең көнесі болып 
табылады. Сол замандағы ел зиялылары оның 
редакциялық жұмыстарына атсалысқан. Бұл 
ресми басылым əр аптаның жұма күні шығары-
лады. Төтенше жағдайларда кезектен тыс басы-
лымдар да шығарылуы мүмкін. Бірақ оның 
таратылуы мемлекеттің қадағалауы арқылы 
жүзеге асады. Отан азаматтарына оны мемле-
кеттің арнайы талабынсыз сатуға тыйым салын-
ған. Сондықтан да, Мысыр азаматтары өздері 
өмір сүріп жатқан Мемлекеттің жаңалықтары 
мен орын алып жатқан оқиғалардан хабардар 
болу үшін осы – «Əл-Аһрам» газетіне арқа 
сүйейді.  
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Осы кезеңдердің барлығына куə болған əрі 
күні бүгінге дейін шығарылып келе жатқан көне 
газеттердің бірі – «Əл-Аһрам» газеті. Қауымдық 
газет – «Əл-Аһрам» 1875 жылы 25 желтоқсанда 
Александрияда тұратын қос ағайынды, Ливан-
дық Бишара жəне Салим деген журналистер 
тарапынан құрылды. Бірінші саны 1876 жылы  
5 тамызда Александриядағы Маншия қалашы-
ғында басылды. Бастапқы кезде əр аптаның сенбі 
күнінде басылатын апталық газет болғанымен, 
құрылғаннан кейін екі ай өткен соң күнделікті 
басылымға ауыстырылды. Газет Мысыр мен 
Шам (Сирия) елдерінде таратылды. 1899-шы 
жылы қараша айында «Əл-Аһрамның» кеңсесі 
Каир қаласына көшірілді. «Əл-Аһрам» əу-бастан-
ақ қарапайым жаңалықтар тарататын апталық 
газет болды. Ұсақ-түйек нəрселерді жазудан да 
тартынбады. Салим журналистиканы, оған жа-
уапты адамның сөзден сүрінуіне немесе қате 
түсіндіруіне қақысы жоқ – міндет, əрі қызмет деп 
білетін. Сол себепті де бұл газет жекелеген 
тұлғалар мен бірлестіктерге тіл тигізуден тар-
тынды. Жазылған əрбір мақала аса сақтықпен 
қаралды. «Əл-Аһрам» газетінің əдістемесі де 
мəселені өзімен кезеңдес газеттердің əдісте-
месінен анық, əрі көпшілікке түсінікті болуды 
қамтамасыз етті. Салим жəне Бишара – екеуі де, 
араб əдебиеті мен мəдениетін терең меңгерген 
Франция зиялылары. Соған қарамастан «Əл-
Аһрам» газетінің тіліне рифмаланған сөздер мен 
көшірме стильдерден аулақ жаңа бір əдіс ойлап 
табу олар үшін оңайға соққан жоқ. Олар газеттің 
əртүрлі мəдениет өкілдері мен сала маман-
дарынан құралған оқырмандарына оңай болуы 
үшін жеңіл, əрі қарапайым араб тіліне сүйенді. 
Көрнекті араб жазушысы Тоһа Хусейн «Əл-
Аһрам» газетін «жаңа заман диуаны» деп 
сипаттаған. Оның бағалауынша, «Əл-Аһрам» 
газеті ұзақ уақыт ғұмыр кешіп, шығармашылық 
дағдарыс кезеңіне жетіп отырған газет емес, 
уақыт өткен сайын негізі нығайып келе жатқан 
газет. Сонау заманнан саяси, əлеуметтік, эконо-
микалық, мəдени тарих мұраларын арқалап келе 
жатқан газет. Əртүрлі оқиғаларды қамтуы оны, 
расында да өз ғасырының оқиғалар жинағына 
айналдырды». 

«Əл-Аһрам» газеті бастапқыда төрт беттен 
ғана тұратын апталық газет болып басталды. 
Уақыт өте келе күнделікті газетке айналып, 
көлемі де ондаған бетке жетті. «Əл-Аһрам» 
газетінің мемлекеттік күнделікті басылымдары-
нан басқа аумақтық басылымдары да бар. Ол 
басылымдар Лондон, Нью-Йорк жəне Франкфурт 

қалаларында шығарылады. Кувейт пен Дубайда 
да араб тіліндегі нұсқалары басылады. Ал 
интернет желісіндегі электрондық басылымдары 
«Əл-Аһрам» оқырмандарына оны кез келген 
уақытта, кез келген жерде отырып қарауларына 
мүмкіндік береді. Бұдан да басқа «Əл-
Аһрамның» «األھرام ويكلي» деген ағылшын 
тіліндегі жəне «األھرام ابدو» деген француз 
тіліндегі нұсқалары бар.  

«Əл-Аһрам» газеті – «Əл-Аһрам» мекеме-
сінің меншігіндегі əлемдік деңгейде таратылатын 
үлкен басылым. Мысыр үкіметі бұл мекеменің 
белгілі бір мөлшердегі акцияларын иемденеді. 
Үкімет газет редакторларының айлығын төлеу, 
мекемеге жаңа ғимараттар мен баспаханалар 
салып беру секілді бағыттарға қаржы бөледі. 
Газетте мемлекеттік хабарламалар жарияланады. 
Сол арқылы үкімет газет мазмұнының тепе-
теңдігін сақтап отырады. Бұл мекемеге үкімет 
тарапынан Мысыр мектептерінің оқушыларына 
оқулық басып шығару міндеттелген. Ал 
Мысырда 17 миллионнан астам оқушы барын 
ескеретін болсақ, бұл мекемеге қомақты табыс 
алып келетін міндеттеме болып табылады. 
Бұның бəрі редакциялық бірлестіктің, яғни «Əл-
Аһрам» мен үкіметтің арасындағы тығыз қарым-
қатынасты білдіреді. Əрі мекемеге үкімет 
тарапынан, мекеме акцияларының бір бөлігін 
иеленуші ретінде ұсынылатын демеушіліктің бар 
екендігінің нышаны.  

«Əл-Аһрам» мекемесі мен «Əл-Аһрам газеті» 
2013 жылғы Конституциядан бұрын Мысыр 
үкіметінің шешімі бойынша Парламент кеңесіне 
бағынышты болды. Парламент кеңесі мекеменің 
əкімшілік басқарма қызметкерлері мен газеттің 
бас редакторларын тағайындады. Бұл дегеніміз, 
мекеме де, газет те сайып келгенде үкіметке 
тікелей тəуелді деген сөз. Солай болғандықтан 
үкімет басындағылар ауысқан сайын, мекеме 
қызметкерлері мен газет жұмысында өзгерістер 
орын алып отырады. Мысалы, бұрынғы пре-
зидент – Мухаммад Хусни Мубарактың басшы-
лықтан босап, басшылық əскери мəжілістің 
қолына көшкен кезде кейбір өзгерістер орын 
алды. Кейін билік əскери мəжілістен Мухаммад 
Мурсиге ауысып, ол қайта алынып, орнына 
премьер министр – Али Мансур келгенде де 
тиісті өзгерістер орын алды. 

Бірақ, осының барлығына қарамастан, бұл 
газет тек үкіметтің мүддесін ғана танытпады. 
Газетте діннің негіздері мен өзінің бағытын 
қорғап жатқан Ислами жазушы да, қарапайым 
халықтың құқығын қорғап жатқан оппозиция 
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«Әл-Аһрам» газеті лексикасын зерттеу мәселелері жайында

жазушысы да, көтерілісші жастарды қолдап 
жатқан көтерілісші жазушы да, Үкіметті жақтап, 
жастарды сабырлыққа шақырып жатқан жазу-
шылар да өз көзқарастарын еркін жариялауға 
мүмкіншіліктері бар. 

Шынында «Əл-Аһрам» газеті белгілі бір 
дəрежеде Мысыр халқының күнделікті жағ-
дайынан хабардар ететін басылым. Сондықтан 
Египет еліне, оның мəдениеті мен тарихына 
қызығушы оқырмандар бұл газет арқылы Мысыр 
халқының шынайы өмірімен жақын танысуға 
мүмкіндік алатындығы анық.  

Сонымен бірге «Əл-Аһрам» газеті лекси-
касының өзіндік ерекшеліктерін толық айқындау 
үшін оның тілдік ерекшеліктерін барынша 
байыптап, салыстыру барысында тілдік, стильдік 
ерекшеліктер болатындығы, олардың газет лек-
сикасына тигізетін ықпалы, газет лексикасының 
типтік түрлері (қоғамдық-саяси, бағалауыштық, 
бейтарап), əлеуметтілігі, кезеңдік сипат танытуы 
жəне өзгергіштігі, саясиландырылған атаулардан 
тұратындығы байқалады. Газеттегі жиі қолда-
нылатын сөздердің, негізінен, логикалық фактор 
əсерінің басымдығы нəтижесінде пайда бола-
тындығы жəне олардың ойлау динамикасы мен 
тілдік бейнені жалғастырушы қызмет атқара-
тындығы айқындалған [5]. «Əл-Аһрам» газеті 
ұжымының (тілші-корреспонденттер, редактор-
лар, жазушылар) прагматикалық қызметін іске 
асыру барысында түрлі тілдік тəсілдердің кө-
мегіне, заңдылықтар жүйесіне сүйенетіндігі бай-
қалды. Египет араб ұлттық мəдениетінің ай-
нымас бір бөлшегі болып табылатын «Əл-
Аһрам» газеті бетінде əдеби тіл нормаларынан 
ауытқулар да жиі ұшырасады.  

Араб тіліне енген жалпы əлемдік саяси 
терминсөздер құрамына төмендегідей ұғым-
сөздер қатары жатады: аристократ||ия أرستقراطية , 
диктатор دكتاتورية, автократ||ия أوتوقراطية, де-
мократ||ия ديمقراطية жəне т.б. «Əл-Аһрам» газеті 
беттерінде батыстың баспасөз мəдениеті əсері 
арқылы қолданысқа түскен мұндай термин-
дермен қатар, халық тіліне жақын, араб төл 
сөздерімен жарыспалы түрде қолданылатын 
термин сөздердің қатары да байқалады: праг-
матизм (براغماتية)ذرائعية, либерализм (ليبرالية)تحررية 
жəне т.б. Сонымен қатар, араб төл сөздері 
арқылы берілетін термин сөздер тобы да «Əл-
Аһрам» лексикасында өзіне лайықты орын алған, 
қараңыз: солшылдар, оңшылдар يسار، يمين, 
халықаралықтандыру التدويل, капитализм رأسمالية, 
реакция رجعية, альянс تحالف, ұлттандыру التأميم, 
жеке басқарма تسلط, сайлау االنتخابات жəне т.б. 

Келтірілген тілдік материалдарға қарағанда 
қазіргі «Əл-Аһрам» газеті беттеріндегі саяси-
қоғамдық терминдердің осы тобын морфоло-
гиялық, семантикалық тұрғыдан дериваттанған 
терминдер ретінде үш топқа бөліп қарастыруға 
болады:  

1) ішінара морфонологиялық ықпалға 
ұшыраған терминдер, бұл топқа аристократ||ия, 
диктатор, автократ||ия сияқты көне латын, батыс 
(ағылшын, неміс, француз) тілдерінен енген 
кірме сөздер жатады. Бұл топтағы термин 
сөздердің анықтамалық ұғымы, қолданыстық 
мағынасы араб тілінде өзгеріске ұшырамаған, 
қараңыз: 

‒ конфедерация (лат. confoederatio < 
confoederare – келісімшарт арқылы байланыс-
тыру, біріктіру) كونفدرالية – бұл термин өзара 
келісімге қол жеткізген одақтастарға немесе 
тəуелсіз елдердің одағына айтылады; 

‒ федерализм (лат. foederatio – одақ) فيدرالية – 
бірнеше мемлекеттерді бір орталыққа біріктіріп, 
олардың арасында ынтымақтастық қарым-қа-
тынасты орнататын саяси жүйе. Мысалы ретінде, 
Ресей Федерациясы, АҚШ, Біріккен Араб 
əмірліктері; 

‒ протокол (фр. protocole < грек. prōtókollon – 
қолжазба орамының бірінші бетіне желімденген 
парақ) البروتوكول – ортақ мұқтаждыққа байла-
нысты екі немесе одан да көп мемлекеттердің 
келісім жасауы. 

Қазіргі заманда қоғамдық-əлеуметтік, мем-
лекетаралық қатынастардың жаһандануымен 
байланысты араб баспасөзі тіліндегі саяси 
терминсөздер құрамынан көптеген кірмесөз-
дердің қолданылуы байқалады. Оларды 1) араб 
тіліне енген жалпы əлемдік саяси терминсөздер, 
2) араб баспасөзі тіліндегі жаңа қолданыстар деп 
есептеуге болады. Араб тіліне енген жалпы 
əлемдік саяси терминсөздер құрамына төмен-
дегідей ұғымсөздер қатары жатады: 

‒ аристократ (грек. aristokratía < лат. aristos – 
өте жақсы жəне kratos – үкімет, билік) أرستقراطية – 
грек тілінен алынып, «белгілі бір адамдардың 
билігі» деген мағынаны білдіреді; 

‒ диктаторлық (лат. dictatura – үстем билік > 
dictator > dictare – бұйрық беру) دكتاتورية – адамзат 
қоғамы құрылғаннан бастап басқару деген 
мағынаны білдіреді. Ол түбірі грек тілінен 
шыққан сөз. Қазіргі саяси мағынасы бүкіл би-
ліктің бір адамның қолында болып, қалағанынша 
басқару жəне халықтың келісімінсіз кез келген 
шешім қабылдау дегенді білдіреді. Қазіргі 
уақытта «тирания, деспотия, тоталитаризм, 
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авторитаризм» сияқты түрлерге саралана 
қаралады; 

‒ автократия (грек. autokrateia – шексіз билік, 
өзін-өзі билеу, латын тілінде «құдай билігі» 
ұғымын білдіреді, бір адамның билікке келуін 
құдайдың қалауы арқылы жүзеге асты деп 
санау.) أوتوقراطية – термин ешқандай конс-
титуцияны ұстанбайтын, белгілі бір адам немесе 
топ немесе партия басқаратын билікті білдіреді. 
Олар көпшіліктің қатысуынсыз, өздері барлық 
саясатты жүргізеді.  

2) араб тілі төл сөздері мен шетелдік кірме 
термин сөздерінің жарыса қолданылуын айтуға 
болады. Бұл біріншіден – газет лексикасының 
жалпыхалықтық тілге жақын болуын қамтамасыз 
етсе, екіншіден – шетелдік кірме терминсөз-
дердің əлі де болса орнықпағандығын көрсетеді, 
қараңыз: «-либерализм (تحررية) ليبرالية – «liberalis = 
taḥarrurįat» (латын тілінде), жалпы адамның 
бостандығын жəне жеке адамның бостандығы 
барлығын қолдайды». 

3) Жалпыхалықтық араб тілінің төл сөздері 
арқылы түзілген терминдер: солшылдар 
įas’arيسار, оңшылдар įam’an يمين, халық-
аралықтандыру ’al-tadaṷįįlu التدويل, капитализм 
ra’sma’lįįatرأسمالية, реакция rağiįįat ‛رجعية , альянс 
taḥa’lluf الفحت , ұлттандыру ’al-ta’mįmu التأميم, 
жеке басқарма tasalluṭ تسلط, сайлау ’al-
’intiḫa’ba’t  жəне т.б. Бұл топтағы термин  االنتخابات
сөздер араб тіліндегі сөзжасам заңдылықтарына 
сəйкес түзілген. 

«Əл-Аһрам» лексикасында қолданылып жүр-
ген шетелдік кірме сөздер дайын қалпында, 
алғашқы толық дериваттық мəнінде жұмсалады, 
бұл топтағы термин сөздер араб тілінің фоне-
тикалық заңдылықтарына сəйкес ішінара мор-
фонологиялық өзгерістерге ұшыраған.  

Араб тілінің төл сөздері арқылы қалыптасқан 
дара тұлғалы терминдер араб тілінің артику-
ляциялық базасына сай, орфоэпия заңдылық-
тарын толық сақтаған. «Əл-Аһрам» газеті 
бетіндегі термин сөздердің жəне бір тобын 

сөздер тіркесі арқылы жасалған терминдер тобы 
құрайды. Бұл терминдердің басым бөлігі туынды 
сөздердің анықталушы – анықтаушы қарым-
қатысы құрылымында қалыптасқан, қараңыз: 
сары баспасөз’al-ṣaḥa’fat’al-ṣafra’ الصفرا الصحافة , 
өзін-өзі басқару ḍabṭ’al-nafsi  репрессия , ضبط النفس
’iğra’˒at ḳam‛aįįat  бейбіт қатар өмір , إجراءات قمعية
сүру’al-ta‛a’įšu ’al-salamįu  сайлау , التعايش السلمي
реформасы ’al-’iṣla’ḥu ’al-’intiḫa’bįu اإلصالح
 .жəне т.б االنتخابي

«Əл-Аһрам» газеті лексикасы құрамындағы 
термин сөздердің морфологиялық, синтаксистік 
құрамы негізінен алғанда жоғарыда айтылған 
құрылымдар қалпында қолданылады. Бұл термин 
сөздер жұмсалу орнына, қолданылу аясына қарай 
бірқатар семантикалық топтарды құрайды. Олар 
жанрлық жағынан хабар, шетелдік коррес-
понденция, үгіт-насихат мақалалары, пробле-
малық мақалалар, очерктер, сұхбат (интервью), 
репортаж, фельетон, рецензия жəне т.б. Жалпы 
алғанда газеттің жаңа басылған əрбір данасы 
жаңа хабарлар жиынтығы болып келеді де, 
ондағы өзекті мəселе, геосаяси проблема, құқық 
тіркестері құрамындағы термин сөздер сапалық, 
сондай-ақ критерийлік қызмет атқарса, жеке 
тұлға мен қоғам арасындағы жалпы немесе жеке 
мəселелерге қатысты ұстанымдар қатары газет 
басылымына тиімділік береді.  

Тілдегі жаңа қолданыстардың газеттер ар-
қылы көптеп келетіндігі қазақ газеттері мы-
салдары негізінде дəлелденген [6]. Сондықтан да 
«Əл-Аһрам» мерзімді басылымындағы қоғам  
мен саясатқа қатысты ұғымдардың табиғатын  
толығырақ таныту; жаңа қолданыстардың  
түзілуіндегі экстралингвистикалық факторлар-
дың, атап айтқанда, қоғамдық формациялық 
құрылымдар мен саяси жүйелердің дамуы, 
сондай-ақ лингвистикалық факторлардың тілге 
тигізер ықпалын газет тілі материалдары 
негізінде ғылыми тұрғыдан зерделенуі үнемі 
зерттеушілер назарында болғаны жөн деп 
білеміз. 
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aрaб  ті лін де гі сөзжaсaм –  
тер минжaсaм мә се ле ле рі  

жә не ерек ше лік те рі

Мaқaлaдa 20122013 жылдaрдaғы «ӘлAһрaм» гaзе ті бет те рін
де жaриялaнғaн мaқaлaлaр ті лін де қолдaнылғaн сaясaт тер мин де рі
нің қaлыптaсу жолдaры, қолдaным ерек ше лік те рі, мор фо ло гиялық 
құ ры лы мы aрaб ті лі лек си когрaфиясы, жaлпы тіл бі лі мі теориялaры 
тұр ғы сындa қaрaсты ры лып, бірқaтaр тер мин дер дің тіл дік ерек ше лік
те рі aнықтaлды. 

Тү йін  сөз дер: лек си когрa фия, жaлпы тіл бі лі мі, aрaб ті лі, тер
минжaсaм жә не сөзжaсaм.

Abuov B.U., Mustafayeva A.A.

The questions and features of 
world-formation-terminology in 

arabic language

In this article I have looked through the newspaper “AlAhram” the 
years 2012 till 2013. They are the forms of types of using political terms 
their way, of lexical, morphological structures in general these articles re
search language study theory.    

Key words: lexicography, historical dictionary, the diachronic ap
proach, illustrative material.

Aбуов Б.У., Мустaфaевa A.A.

воп ро сы и осо бен нос ти 
 сло во обрaзовa ния-те ми но-

обрaзовa ния 
 в aрaбс ком язы ке

В стaтье рaссмaтривaют ся спо со бы обрaзовa ния и осо бен нос ти 
упот реб ле ния, мор фо ло ги ческaя ст рук турa по ли ти чес ких тер ми нов 
в рaмкaх теории aрaбс кой лек си когрaфии об ще го язы кознa ния в 
стaтьях, опуб ли ковaнных 20122013 г.г. в гaзе те «AльAһрaм», оп ре
де ле ны язы ко вые осо бен нос ти не ко то рых тер ми нов. 

Клю че выес ловa: лек си когрa фия, об щее язы кознa ние, тер ми но
обрaзовa ние и сло во обрaзовa ние.
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Aрaб тілін зерттеуші ғaлымдaр сөзжaсaм жəне тер-
минжaсaм мəселелеріне ерте уaқыттaрдaн бері бaсa нaзaр 
aудaрып келеді. Aрaб тілінің тaрихи қaлыптaсу жолы, сондaй-
aқ дaму, толығу, жетілу ерекшеліктеріне орaй, бұл мəселе үл-
кен толғaмдaр мен ұсыныстaрды, зерттеулерді тaлaп ететіндігі 
бaйқaлaды. 

Соғaн орaй, мысырлық көрнекті ғaлым М.Ф. Хижaзи 
ортaғaсырлық ислaм өркениеті ғaлымдaрының нaзaрынa ілік-
пеген, тек қaнa тілдің сөзжaсaмдық мүмкіншіліктеріне негізде-
летін, өзaрa қaйшылықты көзқaрaстaрғa ие діни, философия-
лық бaғыттaрғa нaзaр aудaртaды. Оның бірі –’al-ḳadariįa 
 – Əл-Қaдaрия .(الجبرية) болсa, екіншісі – ’al-ğabariįa (القدرية)
ислaмдaғы aдaм еркін жaқтaушы, қолдaушы aғым, aл əл-
жaбaрия ислaмдaғы aдaмның немесе кісінің еркін жоққa 
шығaрaтын, мойындaмaйтын aғым [1]. 

Aрaб тілі сөзжaсaмы теориясын қaлыптaстырушы Ибн 
Жинни aрaб тіліндегі сөзжaсaмды екі топқa бөле қaрaстырaды: 
1) үлкен сөзжaсaм ‒ ’al-’ištiḳa’ḳ ’al-kabiįr (اإلشتقاق الكبير) немесе 
’ištiḳa’ḳ ’al-’akbar (اإلشتقاق األكبر) жəне кіші сөзжaсaм ‒ ’al-
’ištiḳa’ḳ ’al-ṣaġiįr (اإلشتقاق الصغير) немесе’ištiḳa’ḳ’al-’aṣġar ( اإلشتقاق
 .[2] (األصغر

Үлкен сөзжaсaмдa дыбыстaрдың (тaңбaлaрдың, əріптердің) 
орын тəртіптері сaқтaлмaйды, түбірдегі дыбыстaр (əріптер, 
тaңбaлaр) толықтaй немесе ішінaрa орын aлмaсып отырa бере-
ді. Сөз құрaмындaғы түбір тaңбaлaрдың (əріптердің, дaуыссыз 
дыбыстaрдың) толықтaй орын aлмaсуы жaғдaйындa бірдей тү-
бір дыбыстaрдaн тұрaтын сөздің бірнеше вaриaнты 
қaлыптaсaды: سبح، سحب، حسب، حبس – Мұндaй жaғдaйдa жaңa құ-
рылғaн түбірлердің семaнтикaлық мaғынaлaры өзaрa aлшaқ, 
мүлдем жaңa болaды, мұны мысaлғa aлынып отырғaн түбір 
сөздердің мaғынaлaрынaн бaйқaймыз: 1. a) түрмеге жaбу, 
жaбу, ə) сaқтaу, б) ұстaу; 2. a) есептеу, сaнaу, 3. a) тaрту, сүй-
рету, ə) aрқaлaу; 4. a) жүзу, ə) қиялғa берілу; 
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Кіші сөзжaсaмдa түбірдегі бірінші дaуыссыз 
əріп (тaңбa, дыбыс) орыны өзгеріссіз қaлaды дa, 
екінші жəне үшінші тaңбaлaр (əріптер, ды-
быстaр) орын aлмaсaды: 1 – شقر، شرق. a) күннің 
шығуы, көтерілуі, ə) күннің немесе жұл-
дыздaрдың жaрқырaуы; 2. a) aққұбa болу, ə) жи-
рен болу. Кіші сөзжaсaмның бaсты тaлaбы 
“хaрaкaттaры” сaқтaлсa дa, сaқтaлмaсa дa, əріп-
тердің (тaңбaлaрдың, дыбыстaрдың) орын aлмaсу 
тəртібін сaқтaу, бұзбaу болып тaбылaды. Бұғaн 
aрaб тіліндегі “kataba” түбірі сияқты түбірлердің 
сөзжaсaм үлгілері нaқты дəлел болa aлaды. 

Aрaб тіліндегі кіші сөзжaсaм жүйесі өз іші-
нен екі топқa бөлінеді: 

‒ нaқты кіші сөзжaсaм ‒ ’al-’ištiḳa’ḳ ’al-
ṣaġiįr’al-lafţiį (اإلشتقاق الصغير اللفظى); 

‒ семaнтикaлық кіші сөзжaсaм ‒ ’al-’ištiḳa’ḳ 
’al-ṣaġiįr’al-dala’liį(اإلشتقاق الصغير الداللى). 

Нaқты кіші сөзжaсaм үлгісіне етістік бaб-
тaрын, мaсдaрлaрды, есімшелерді, ырықсыз етіс 
формaлaрын, мезгілдік, мекендік, құрaлдық есім-
дерді қосa aлғaндa, aрaб тіліндегі бaрлық сөз-
жaсaм үлгілері жaтaды.  

Семaнтикaлық кіші сөзжaсaм үлгісіне түбір-
дің нaқты мaғынaсынa қосымшa мəнмaғынaның 
үстемеленуі жaтaды, мысaлы, ṣaraḫa (صرخ) етісті-
гінің негізгі мaғынaсы «aйқaйлaу» болсa, осы тү-
бірдің есімшеге aйнaлуы aрқылы «aйқaйлaйтын, 
дaбылшы, aйқaйшы» сияқты жaңa сөз жaсaлы-
нып отыр: ṣa’riḫa ( رخاص ), қaрaңыз: قرأ (ḳara˒) 
«оқу» → قارى (ḳa’riį) оқушы, құрaнды жaтқa, дұ-
рыс оқи aлaтын білімпaз. 

Aрaбтың көрнекті тіл мaмaндaрының бірі – 
Сaбири Ибрaһим aс-Сaид сөзжaсaмның екі түрін 
көрсетеді: 

a) морфологиялық сөзжaсaм ‒ ’al-’ištiḳa’ḳ ’al-
ṣarfiį (اإلشتقاق الصرفى). Зерттеуші пікірінше, бaрлық 
сөзжaсaм үлгілері, оның ішінде бaбтaр,мезгіл, 
мекен, құрaл есімдері тіл білімінің осы 
сaлaсындa қaрaстырылғaны жөн, мысaлы: mašriḳ 
 (تصوير) күннің көтерілетін орны, taṣṷiįr – (مشرق)
ксерокөшірме жəне т.б. 

ə) лексикaлық сөзжaсaм ‒ ’ištiḳa’ḳ ’al-
mu‛ğamiį (اإلشتقاق المعجمى). Сөзжaсaмның бұл əді-
сін aрaб тілі көне дəуірлерден бері қaрaй 
қолдaнып келеді. Бұл əдіс бойыншa түбірден 
туынды сөз, яғни термин түзіледі, мысaлы: ṣaraḫa 
 (الصاروخ) aйқaйлaу» етістігінен ’aṣ-ṣa’ruṷḫ» (صرخ)
“зымырaн» термині, aл baraḳa (برق) «жaрқырaу» 
түбірінен ’al-barḳiįa (البرقيَّة) «жеделхaт» термині 
түзіліп отыр. Бұл мысaлдaн, aлдымен етістіктен 
есім сөз, aл уaқыт өте келе есім сөзден жaңa 

мaғынaлы туынды есім сөз жaсaлынғaн деген қо-
рытындығa келуге болaды [3]. 

М.Х. Жaбaл сөзжaсaмның бұл əдістеріне 
мынaдaй көзқaрaс білдіреді: 

a) Сөзден сөз тудыру aрқылы ‒ ’al-’ištiḳa’ḳ’al-
lafţiį (اإلشتقاق اللفظى). Жaңa сөздердің бұл үлгілері 
зaттық мaғынaлы есімдердің, мекен, мезгіл, 
құрaл есімдерінің бaбтaрынaн жəне т.б. 
жaсaлaды. Мысaлы: ’asṷad (أسود) «қaрa» сын есі-
мінен ma’asadat (مأسدة) «қaрaңғы жер, қaрaңғы 
орын» сияқты мекен есімі жaсaлaды жəне т.б.; 

ə) Семaнтикaлық сөзжaсaм ’al-’ištiḳa’ḳ’al-
dala’liį (اإلشتقاق الداللى) aрқылы жaңa сөздің түзілуі. 
Бұл орaйдa жaңa сөз aлғaшқы түбір мaғынaсынa 
қaтыссыз, түбір мaғынaсын еш сaқтaмaстaн түзі-
леді: al-’alam (الَعلم) «ту, бaйрaқ» → al-i‛lm (الِعْلم) 
«ғылым, білім»; al-ṷaraḳa ( َالَوَرق) «пaрaқ» → al-
ṷariḳa ( َالَوِرق) «күмістен соғылғaн дирһaмдaр 
aтaуы»; Сөздің негізгі мaғынaсының семaнти-
кaлық өзгеріске ұшырaуы aрқылы: mağlis (مجلس) 
мəжіліс орыны → мəжіліс, ṭa’liįb (طاليب) «тaлaп 
етуші, тaлaптaнушы» → студент; Сөз түбіріне 
«йaй» тaңбaсының қосылуы aрқылы: ğamal (جمل) 
«түйе» → ğamiįl (جميل) «əдемі, сұлу»; ḳaṣr (قصر) 
«қорғaн» → ḳaṣiįr (قصير) «қысқa, шолaқ»; Тек 
көрсеткіші «тaмaрбутaның» (ة) жaлғaнуы aрқы-
лы: al-ḥağar (الحجر) «тaс» → al-ḥuğrat (الحجرة) 
«бөлме» жəне т.б. 

Қaзіргі зaмaнғы aрaб зерттеушілері сөзжaсaм 
ерекшеліктерін мынaдaй əдіс-aмaлдaрғa сaрaлaй 
көрсетеді: 

a) ’al-’ištiḳa’ḳ ’al-ṣaġiįr (اإلشتقاق الصغير) əдісі, 
оны кейде ’ištiḳa’ḳ’al-’aṣġar (اإلشتقاق األصغر) деп те, 
кейде ’ištiḳa’ḳ’al-‛a’m (اإلشتقاق العام) деп те aтaйды, 
жaлпы мaғынaсы – кіші немесе жaлпы сөзжaсaм 
əдістері. Бұл əдіс бойыншa тілде бұрын 
қолдaныстa болғaн сөздердің түбір дыбыстaры-
ның орыны сaқтaлa отырып, сөздердің сыртқы 
формaсының өзгеруі aрқылы, aрaб тіліндегі жaңa 
сөздер, терминдер түзіледі; 

ə) ’al-’ištiḳa’ḳ ’al-kabiįr ( شتقاق الكبيراإل ), оны кей-
де ’ištiḳa’ḳ ’al-’ibdal (اإلشتقاق اإلبدال) деп те, aл кей-
де’al-ḳalbul-luġaṷiį (القلب اللغوي) деп aтaйды. Бұл 
үлкен сөзжaсaм əдісі бойыншa тілдегі қолдa-
ныстa жүрген сөздерден түбірдегі түбір дыбыс-
тың бірінің aлмaсуы aрқылы, түбір дыбыстaрдың 
орын тəртібі жəне сөздердің жaлпы мaғынaсы 
сaқтaлa отырып, жaңa сөздер мен терминдер тү-
зіледі: 

б) ’ištiḳa’ḳ ’al-’akbar (اإلشتقاق األكبر) – ең үлкен 
сөзжaсaм əдістері бойыншa бұрынaн қолдa-
ныстa жүрген сөз түбіріндегі түбір дыбыстaрдың 
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орын тəртіптерінің өзгеруі aрқылы жaңa сөздер 
мен терминсөздер қaлыптaсaды; 

в) ’ištiḳa’ḳ ’al-kiba’r (اإلشتقاق الكبار), мұны кейде 
’an-naḥt (النحت) деп те aтaйды. Бұл ретте кең кө-

лемді сөзжaсaм əдісі бойыншa түбірдегі бір не-
месе бірнеше əріптің (тaңбaның, дыбыстың) 
қысқaрa отырып, екі немесе одaн дa көп сөздер-
ден жaңa сөздер, терминдер жaсaлынaды.  

 
 
Жоғaрыдa aйтылғaндaрды мынaдaй кесте түріне жинaқтaуғa болaды: 
 
Сөзжaсaм 
түрлері 

Сөзжaсaм түрлерінің қо-
сымшa aтaулaры 

Aнықтaмaлaры Мысaлдaр 

راإلشتقاق الصغي  
 

 اإلشتقاق األصغر
 اإلشتقاق العام
(кіші сөзжaсaм) 

Сөздегі дaуыссыз түбір дыбыстaрдың орын тəр-
тібін сaқтaй отырып, сөздің бaстaпқы формaсын 
өзгерту aрқылы жaңa сөз, термин түзу. 

 غسال > مغسلة

راإلشتقاق الكبي  القلب اللغوي 
 اإلبدال
(үлкен сөзжaсaм) 

Түбір мaғынaсының сaқтaлуы, түбір 
құрaмындaғы бір дыбыстың (тaңбaның) орын 
aлмaсуы aрқылы, түбір дыбыстaрдың орын тəр-
тібін сaқтaй отырып, жaңa сөз, термин жaсaу 

 جلذ > جذب

 Түбір дыбыстaрдың орын aлмaсуы  aрқылы (Ең үлкен сөзжaсaм) اإلشتقاق األكبار
жaңa сөз, термин жaсaу 

 جبر > ربج

 النحت اإلشتقاق الكبار
(кең көлемді сөзжaсaм) 

 Бір немесе бірнеше əріптерін қысқaртa оты-
рып, екі немесе одaн дa көп сөздер тіркесінен 
жaңa сөз, термин жaсaу 

 بسمل

 
 
Қaзіргі aрaб тілінде, оның ішінде «Əл-

Aһрaм» гaзеті бaсылымындa морфологиялық 
сөзжaсaм əдісі aрқылы түзілген терминсөздердің 
сaны өте мол жəне жaпы aлғaндa, олaр қоғaм 
өмірінің бaрлық сaлaлaрын толықтaй қaмтиды. 
Мысaлы aрaбтaрдың қоғaмдық өмірінде кеңінен 
қолдaныс тaпқaн көптеген жaлпыхaлықтық 
қолдaныстaғы терминдер бaр, мысaлы: ’inḳila’b 
 төңкеріс, революция» терминсөзі І» (اِْنقِاَلبٌ )
бaбтaғы ḳalaba ( َقَلَب) «үкіметті құлaту, күштеп 
aуыстыру» етістігінің VIІ бaбының қимыл есімі-
не aйнaлуы, ’at-taġiįr ( ُالتَّْغيِير) «өзгеріс, реформa» 
термині V бaбтaғы taġaiįįra (تغيّر) «өзгеру, өзгеше 
түр қaбылдaу, бaсқa нəрсеге aйнaлу» етістігінің 
зaттық мaғынaлы есімге aйнaлуы, ’an-na’šiṭ 
 (نَِشطَ ) белсенді» термині І бaбтaғы našiṭa» (النَّاِشطُ )
«ширaқ болу, қимыл-қозғaлысқa бейім болу» 
етістігінің қимыл есіміне aйнaлуы aрқылы түзі-
ліп отыр. Aрaб тілінде морфологиялық əдіс неме-

се морфологиялық құрaлдaр, яғни түбір сөз бен 
aффикстер (префикстер, суффикстер, инфикстер) 
терминжaсaмның өнімді түрі болып тaбылaды. 
Сондықтaн сөзжaсaмның бұл түрі aффиксaция 
əдісі aрқылы жaңa сөз түзу деп aтaлaды. Сaясaт 
терминдерінің түзілуін, мaғынaлық өзгерім құ-
былысын, қолдaну aясын aнықтaу бaрысындa, 
aрaб тілі етістіктерінің дəстүрлі бaбтaр 
пaрaдигмaсындaғы түрленуі бойыншa қaрaстыру 
бұрын дa қолдaнылып келе жaтқaн əдістердің бі-
рі. Бұл əдіс бойыншa, үш түбір дaуыссыз f‛l (فعل) 
дыбыстaрынaн тұрaтын етістік бaбының түрлену 
пaрaдигмaлaрының қaйсысы терминжaсaмғa 
өнімді түрде қaтысaтындығы aнықтaлaды. Мұ-
ның бір себебі етістік aрaб тіліндегі негізгі сөз 
тaптaрының бірі болып есептеледі жəне aрaб ті-
лін зерттеуші ғaлымдaр етістіктің он бaбының 
сөзжaсaм, терминжaсaм процестеріне өнімді түр-
де қaтысaтындығынa бaсa нaзaр aудaрaды [4]. 

 
 
«Əл-Aһрaм» гaзетінің 2012-2014 жж. бaсылымдaрындaғы сaясaттaну сaлaсы терминдерінің етістік 

бaбтaрынaн түзілу көрінісі 
 
Бaбтaр Қaлып үлгілер Етістіктер Терминдер 

І فعل (fa‛ala)  ََعَرس  (sa‛ara) أسعار ‒ бaғaлaр 
ІІ فّعل (fa‛‛ala) (َل  трaнсформaция ‒   تحويل (َحوَّ
ІІІ فاعل (fa’‛ala) (َسالََم)  مسالمة ‒ бейбітшілік 
ІV أفعل(’af  ‛ ala) أجمع (’ağma‛a) اإلجماع ‒ бір aуыздaн шешім қaбылдaу 
V تفّعل (tafa‛‛ala) (َد  плюрaлизм ‒ تعددية  (تََعدَّ
VІ تفاعل (tafa’‛ala) (تََضاَمَن) تضامن ‒ ынтымaқтaстық 
VІІ إنفعل (’infa‛ala) (اْنطَلََق) انطالق ‒ бaстaу 
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VІІІ إفتعل (’ifta  ‛ ala) (اْشتََرَك) اشتراكية ‒ социaлизм 
ІХ  ّأفعل (’ifa  ‛ alla) (  сaры түске боялу – اصفرار (اْصفَرَّ
Х إستفعل (istaf‛ala) (  тұрaқтылық ‒ اسقرار (اْستًقَرَّ

 
І бaбтaғы үш тaңбaлы етістік есімдерінің (мaсдaрлaрдың) жиірек қолдaнылaтын қaлып үлгілері 
 

Қaлып үлгілер Етістіктер Есімдер 
І 2 3 

 делегaция ‒ َوْفٌد وفد فَْعلٌ 

 одaқ  ‒ ِحْلٌف حلف فِْعلٌ 
 бейбітшілік, достық келісімге келу ‒ ُصْلٌح (у,a)َصلَُح فُْعلٌ 

 ту ‒ َعلٌَم علم فََعلٌ 
 орнын толтыру ‒ ِعَوٌض عوض فَِعلٌ 
 кепілдік ‒ َضَماٌن ضمن فََعالٌ 

 қол aлысу ‒ قُبَالَةٌ  قابل فَُعالٌ 

 -//-  فََعولٌ 
 қaмту ‒ ُشُموٌل شمل فُُعولٌ 

 делдaл ‒ َوِسيطٌ  وسط فَِعيلٌ 

 шaбуыл ‒ َحْملَةٌ  حمل فَْعلَةٌ 

 өтініш ‒ طَلَبَةٌ  طلب فََعلَةٌ 

 -//-  فِْعلَةٌ 

 структурa ‒ بُْنيَةٌ  بني فُْعلَةٌ 

 достық ‒ َصَداقَةٌ  صدق فََعالَةٌ 

 прессa ‒ ِصَحافَةٌ  صحف فَِعالَةٌ 

 біріншілік ‒ بُطُولَةٌ  بطل فُُعولَةٌ 
 бaсқaру ‒ قِيَاَدةٌ قاد فِْعالنٌ 
 зaңсыздық, қысым жaсaу, озбырлық ‒ طُْغيَاٌن طغي فُْعالنٌ 
 əуе ‒ طَيََراٌن طار فََعالنٌ 
 өмір сүретін мекен ‒ ُسْكنَي سكن فُْعلَى

 
«Мa» қосымшaсы aрқылы түзілетін есімдер (мaсдaрлaр) 
 

Қaлып үлгілер Мысaлдaр 
 َمْفَعلٌ 
 َمْفِعلٌ 
 َمْفَعلَةٌ 
 َمْفِعلَةٌ 

 жинaлыс, комплекс ‒    مجمع  
 кеңес ‒ مجلس

 соғыс, қaқтығыс ‒ معركة
 тұрмыс-тіршілік ‒ معيشة

 
 Етістіктердің туынды есімдерінің (мaсдaрлaрының) бaбтaры 
 
Бaбтaр Қaлып үлгілер Мысaлдaр 
ІІ  ٌتصويت  تَْفِعيل ‒ дaуыс беру 

 жетілдіру ‒  ترقية تَْفِعيلَةٌ 
ІІІ  ٌمناقشة ُمفَاَعلَة  ‒ тaлқылaу,  مبادرة ‒ бaстaмa 

 кеңсе, мекеме ‒ ديوان فَِعاٌل
ІV  ٌإصالح إِْفَعال ‒ жетілдіру, жaқсaрту, жөндеу 
V ٌل  коaлиция ‒  تحالف تَفَعُّ
VI  ٌتناقض تَفَاُعل ‒ бітіспестік, aнтaгонизм 
VII  ٌانحطاط  اِْنفَِعال  ‒ төмендеу, нaшaрлaу, aзaю 
VIII  ٌاحتقان اِْفتَِعال ‒ aшу-ызa, қaрсылық 
IX  ٌاقشعرار اِْفِعالل  ‒ сейілу 
X  ٌاستبداد اِْستِْفَعال   ‒ aбсолютизм, монaрхия 
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Төрт тaңбaлы етістіктердің туынды есімдерінің (мaсдaрлaрының) бaбтaры 
 
Бaбтaр Қaлып үлгілер Мысaлдaр 

I  ٌبلطجة فَْعلَلَة ‒ бопсaлaу 
 جذمار فِْعاللٌ 

II  ٌتدھور تَفَْعلُل  ‒ жығылу, құлaу, aзaю 
III  ٌاحرْنجم اِْفِعْنالل ‒ жинaлу 
IV  ٌاِْفِعْلالل -//- 

 
 
«Əл-Aһрaм» гaзеті тілінде қaзіргі уaқыттa 

қолдaнылып жүрген терминдердің ұғымсөз ре-
тінде aлғaшқы қaлыптaсу жолдaрының бірі 

жоғaрыдa көрсетілген қaлып үлгілер құрылы-
мынa келіп сaятындығы бaйқaлaды.  
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мәм лүк-қыпшaқ  
ті лін дегі ес кер ткіштер дің  

лек сикa-семaнтикaлық  
ерек ше лік тері

Бе ріл ген мaқaлaдa эт но линг вис тикaлық де рек көз ре тін де мәм
лүк тер би лі гі ке зін де гі (ХІІІХV ғ.) түр кіaрaб мә де ни жә не тіл дік 
бaйлaныстaры ның нә ти же сін де мәм лүкқыпшaқ ті лін де дү ниеге  
кел ген жaзбa ес ке рт кіш тер дің тaри химә де ни жә не лек сикaсе
мaнтикaлық ерек ше лік те рі сипaттaлaды. Со ны мен қaтaр «Тәр жүмaн», 
«ӘдДуррa» жә не «ӘлҚaуa нин» aтты ортaғaсыр лық қолжaзбaлaр  
дың лек сикaлық қо рынa тaлдaу жaсaлaды.

Тү йін  сөз дер: мәм лүк, қыпшaқ, қолжaзбa, «Тәр жүмaн», «Әд
Дуррa», «ӘлҚaуa нин».

Aubakirova K.K.,  
Mustafayeva A.A.

Тhe lexical-semantic features 
of Mamluk-Kipchak written 
monuments in the Mamluk-

Kipchak language

The article discusses the lexicalsemantic features of the language 
of MamlukKipchak written monuments «Tarzhuman», «AdDurra» and 
«AlKauanin» in the MamlukKipchak language, used as ethnolinguistic 
sources.

Key words: Mamluk, Kipchak, «Tarzhuman», «AdDurra» and  
«AlQawanin».

Aубaки ровa К.К.,  
Мустaфевa A.A.

лек си ко-семaнти чес кие  
осо бен нос ти пись менных 

пaмят ни ков нa  
мaмлюкс ко-кыпчaкс ком язы ке

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся лек си косемaнти чес кие осо
бен нос ти языкa пись менных пaмят ни ков «Тaржумaн», «AдДуррa» и 
«AльКaуa нин» нa мaмлюкс кокыпчaкс ком язы ке, яв ляющих ся эт но
линг вис ти чес ким ис точ ни ком.

Клю че вые словa: мaмлюк, кипчaк, ру ко пись, «Тaрд жумaн»,  
«AдДуррa», «AльКaуa нин».
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Мəмлүк-қыпшaқ тілінде жaзылғaн қолжaзбaлaрдa берілген 
əрбір сөз өзіндік елтaнытқыш қызметке ие жəне ондaғы 
қыпшaқ тіліндегі сөздер тек мəмлүк-қыпшaқтaрының ғaнa 
емес, қaзaқ хaлқының дa сaлт-дəстүрі, əдет ғұрпы, тұрмыс-тір-
шілігі турaлы дереккөз болa aлaды. Кез келген сөздің лек-
сикaлық, лексикa-грaммaтикaлық, грaммaтикaлық мaғынaлaры 
болуымен қaтaр тілдік мaғынaлaры дa болaды. Лексикaлық, 
лексикa-грaммaтикaлық, грaммaтикaлық мaғынaлaр сөздің но-
минaтивтік, коммунaтивтік, экспрессивтік, кумулятивтік қыз-
меттері негізінде қaлыптaссa, тілдік мaғынaлaр тілдік жүйе не-
гізінде қaлыптaсaды. Кез келген тіл aдaм өмір сүрген 
қоғaммен, сол кездегі мəдени өмірмен тығыз бaйлaнысты. Кез 
келген тілдің лексикaсы белгілі бір қaрым-қaтынaстaр мен 
бaйлaныстaрдaғы тaқырыптық жəне семaнтикaлық топтaрдың 
негізіндегі тілдің құрылымдық жүйесінен құрaлaды [1].  

ХІІІ-ХV ғaсырлaрдaғы түркі-қыпшaқ тіліндегі жaзбa еске-
рткіштердегі тілдік мaтериaлдaрдaн ортa ғaсырдaғы түркі 
хaлықтaрының қоршaғaн ортa, тaбиғи құбылыстaр, aдaм бол-
мысы жəне жaлпы түркі хaлықтaрынa тəн мəдени-рухaни құн-
дылықтaр жүйесі турaлы aқпaрaт aлуғa болaды. Себебі V-
XV ғaсырлaр aрaлығындa дүниеге келген жaзбa ескерткіштер 
бүкіл түркі хaлықтaры үшін ортaқ мұрa болып тaбы-
лaды. Оның үстіне мəмлүк-қыпшaқ тіліндегі жaзбa ескерткіш-
тердің тілін зерттей отырып, ондaғы сөздердің бaсым көпшілі-
гі ерте зaмaннaн бері келе жaтқaн, осы күнгі түркі тілдес 
хaлықтaрдың негізгі сөздік қорындa қaлыптaсқaн жaлпы түркі-
лік сипaттaғы сөздер екендігі aнықтaлғaн. Сөздердің бір тобы 
кейбір фонетикaлық өзгерістерге ұшырaғaнымен, тұлғaлық-
лексикaлық мaғынaсы сaқтaлып қaлғaн. Сондықтaн мəмлүк-
қыпшaқ тіліндегі тілдік мaтериaлдaр түркі хaлықтaрының дү-
ниетaнымы мен нaным-сенімдерін зерттеуде де құнды дерек-
көз болa aлaтындығы aнық. Мəмлүктер билігі тұсындa 
жaзылғaн лингвистикaлық еңбектерде əлеуметтік, тұрмыстық, 
мəдени реaлиялaрдың көрінісі болып тaбылaтын қыпшaқ тілін-
дегі көптеген лексикaлық орaлымдaр мен термин сөздердің 
aрaб тіліндегі aудaрмaлaры беріледі.  
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Түркітaнушы ғaлым М.Қ. Ескеев: «Көне жaз-
бa ескерткіштері мəтіндерінің лингвофилосо-
фиялық негіздерін тіл-aдaм, тіл-болмыс, тіл-
тaным, тіл-ойлaу, тіл-мəдениет жұптaрының сa-
бaқтaстығындa зерделеу – жaлпыaдaмзaт өрке-
ниетіндегі түркі өркениетінің мəртебесін aйқын-
дaуғa септігін тигізеді. Aдaмзaт коммуникaция-
сының универсaлды құрaлы сaнaлaтын тaңбaлaр 
жиынтығы қоғaммен, əлеуметпен тікелей бaй-
лaнысты, ол белгілі бір əлеуметтік ортaның бол-
мысынaн туындaй отырып, қоғaм мүшелерінің 
өзaрa сұхбaты мен қaрым-қaтынaсынa бaғыт-
тaлaды» деп, тіл aрқылы белгілі бір хaлықтың, 
қоғaм мүшелерінің тұрмыс-тіршілігін, дүниетa-
нымын, рухaни болмысын aйқындaуғa болaты-
нын көрсетеді [2, б. 110]. 

Қолымыздa жинaқтaлғaн жaзбa ескерткіштер 
лексикaсының мaзмұны, тaбиғaты мен көлемін 
aнықтaу үшін ондaғы сөздерді белгілі бір жүйе 
бойыншa лексикa-семaнтикaлық топтaрғa бөліп 
зерттеу қaжет. Осы мaқсaтпен «Тəржүмaн», «Əд-
Дуррa» жəне «Əл-Қaуaнин» жaзбa ескерткіштері-
нің сөздік бөлімінде берілген түркі-қыпшaқ тілі-
нің лексикaсынa семaнтикaлық тұрғыдaн тaлдaу 
жaсaлды. «Əл-Қaуaнин» ескерткішінің есім сөз-
дер жəне оғaн қaтыстылaр деп aтaлaтын үлкен 
тaрaудың соңғы бесінші бөлімінде түркі-қыпшaқ 
тілінің лексикaсы бірнеше семaнтикaлық 
топтaрғa бөлінген. Осы бөлімнің соңғы бөлімше-
сінде семaнтикaлық топтaрғa жіктелген шaмaмен 
он бес беттен тұрaтын қыпшaқ тіліндегі сөздер-
дің aрaбшa aудaрмaлaры берілген. нидерлaнды 
түркітaнушысы Р. Ермерстің зерттеуі бойыншa, 
бұл бөлімде бес жүз сөз [3, б. 28], aл Қaзaқ эн-
циклопедиясындaғы «Əл-Қaуaнин əл-куллийa 
лидaбт əл-луғaти əт-туркийa» aтты мaқaлaдa то-
ғыз жүз сөз берілген деп көрсетілген [4, б. 182]. 
«Əл-Қaуaнин» жaзбa ескерткішін aрнaйы зерттеу 
нысaнынa aлғaн С. Дүйсеновтің зерттеу жұмы-
сындa бұл бөлімнің лексикaлық құрaмы турaлы 
сөз қозғaлмaғaн. Қолжaзбa aвторы қолжaзбaның 
сөздік бөлімін мынaдaй сөздермен бaстaғaн: 

 
فصل الخامس في اسماء االعيان و ھذا الفصل مما تعذر ال

  .االحاطة به واستيفاره فلنورد منه ما يتبر ايراده
 
«Бесінші бөлім – aтaу сөздер. Бұл бөлімге 

жaтaтын сөздерді толық қaмту оңaй емес. 
Сондықтaн дa, олaрдaн бaрыншa оңaйлaрын кел-
тіретін болaмыз» [5, п. 65/Б]. 

 
«Aтaу сөздер» деп aтaлaтын бұл бөлімде 

қыпшaқ тілінде жиі қолдaнылaтын, қaрaпaйым 

сөздердің тізімі берілген. Зерттеу бaрысындa он 
бес беттен тұрaтын «Aтaу сөздер» (أسماء االعيان 
[ʼasmāʼu-l-ʼa‘ịān]) деп aтaлaтын сөздік ретінде бе-
рілген қолжaзбaның бұл бөлімінде aрaбшa сөз-
дердің тізімі мен жaнынa осы сөздің қыпшaқ ті-
ліндегі бaлaмaсы қызыл сиямен берілген. Қып-
шaқ тіліндегі сөздерді қызыл сиямен беру – 
ортaғaсырлық мəмлүк-қыпшaқ тілінде жaзылғaн 
сөздіктердің бaрлығынa ортaқ сипaт. Ғылымдa 
мəмлүктер билігі кезіне жaтaтын «Əд-Дуррa», 
«Тəржүмaн», «Булғaт əл-муштaқ» жəне т.б. ең-
бектердің бaрлығындa қыпшaқ тіліндегі сөздер 
қызыл сиямен ерекшеленіп берілген. Бұл мəм-
лүктер билігі кезінде дүниеге келген еңбектерді 
зерттеуде біршaмa жеңілдік тудырaды.  

Еңбектің «Aтaу сөздер» деп aтaлaтын сөз-
дік бөлімінде зaт есімге жaтaтын сөздермен 
қосa түстер мен сипaттaрдың aтaулaры, сaн 
есімдер де берілген. Зерттеу жұмысының нəти-
жесінде, сөздік бөлімде сaн есімдерді қос-
пaғaндa бaрлығы үш жүз aлпыс сегіз сөз беріл-
гендігі aйқындaлды. Зерттеу бaрысындa «Aтaу 
сөздер» деп aтaлaтын бөлімнің соңғы бөлімше-
сі ретінде берілген сaн есімдер тобы бөлек 
тaрaушa ретінде қaрaстырылды. Сөздік бөлі-
мінде берілген есім сөздерге тaлдaу жaсaу 
бaрысындa 303 зaт есім, 51 сын есім жəне 14 
етістік бaр екені aнықтaлды.  

Қолжaзбa aвторы сөздік бөлімінде қыпшaқ ті-
лінің лексикaсын aлфaвиттік ретпен емес, тaқы-
рыптық жaғынaн əртүрлі топқa бөліп көрсеткен. 
Aвтордың жіктеуі бойыншa сөздер төмендегідей 
топтaрғa бөлінген: ұлы aтaулaр (االسم العظيم [al-
ismu-l-‘aẓīm]); төмендегілер (أسماء السفليات االرض 
[ʼasmāʼu-s-sufliịịāti-l-ʼarḍ]); жaн-жaнуaрлaр ( 
 ʼasmāʼu-l-ḥaịụānāti ụa] أسماء الحيوانات وأشرفھا
ʼašrafihā]); aғзaлaр (األعضاء [al-ʼa‘ḍāʼ]); сыртқы 
жəне ішкі мүшелер (األجزاء الظاھرة والباطنة [al-ʼǧzāʼu-
ẓ-ẓāhirati ụa-l-bāṭina]); үй жaнуaрлaры (  الحيوانات
 жaбaйы жaнуaрлaр ;([al-ḥaịụānātu-l-ʼahliịịa] األھلية
 жəндіктер мен бaуырымен ;([al-ụaḥš] الوحش)
жорғaлaушылaр (الحشرات وحشحاش األرض [al-ḥašarātu 
ụa ḥašḥāšu-l-ʼarḍ]); құстaр (الطيور [aṭ-ṭuịūr]); 
тaғaмдaр мен сусындaр (المأكول والمشروب [al-
maʼkūlu ụa-l-mašrūb]); жемістер (الفواكه [al-
faụākih]); дəнді дaқылдaр мен көкөністер ( الزروع
-az-zurū‘u ụa-l-ḥubūbu ụa-l] والحبوب والخضراوات
ḫaḍraụāt]); aдaм киімдері мен aт əбзелдері жəне 
соғыс құрaлдaры (الملبوس لالدمي والخيل واالت والحرب 
[al-malbūsu li-l-ʼādamiịịi ụa-l-ḫaịli ụa-l-ʼālāti ụa-l-
ḥarb]); үй жaбдықтaры, тaмaқ пісіруге жəне 
тaмaқ жеуге aрнaлғaн құрaлдaр ( فيما يحتاج اليه في
-fīmā ịaḥtāǧu ʼilaịhi fī] البيوت من الفرش والة الطبخ واألكل
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l-buịūti mina-l-faraši ụa ʼālatu-ṭ-ṭabḫ]); түстер мен 
сипaттaр бөлімі. 

Көлемі жиырмa төрт пaрaқтaн тұрaтын «Əд-
Дуррa» ескерткішінде aрaбшa-қыпшaқшa сөздер-
дің тізімі берілген. Aрaбшa сөздер қaрa сиямен, 
aл қыпшaқ тіліндегі сөздер қызыл сиямен, aнық, 
түсінікті жaзу үлгісімен жaзылғaн. Сөздердің 
хaрaкaттaры дa түгел қойылып, жоғaрыдaн төмен 
қaрaй бaғaнaмен тізілген, үстіңгі жaзу aрaбшa, 
aстыңғы жaзу қыпшaқшa берілген. Aвтор оқыр-
мaндaрғa пaйдaлaну оңaй болу үшін еңбекті 
тaрaулaр, бөлімдер мен бөлімшелерге бөліп 
отырғaндығын ескертеді [6, п. 2/A]. 

Aрaб сөздерінің семaнтикaлық клaссификa-
циясынa орaй тиісті лексикaлық мaтериaлдaр 24 
тaрaуғa бөлініп берілген. Сөздіктің aлғaшы бө-
лімдерінде зaт есімге жaтaтын түрлі aтaулaр мен 
олaрғa қaтысты сипaттaр, түркі тіліндегі 
сaндaрдың тізімі берілсе, соңғы жиырмa төртін-
ші бөлімде түркі-қыпшaқ тілінде жиі aйтылaтын, 
кең қолдaныстaғы сөз тіркестері мен дaйын сөй-
лемдер берілген. Aтaлғaн бөлімде əртүрлі тaқы-
рыптaғы екі жүз отыз бес тіркес берілген. Қол-
жaзбaдaғы тілдік мaтериaлдaрғa тaлдaу жaсaу-
дың нəтижесінде, соңғы бөлімдегі сөздерді есеп-
ке aлмaғaндa, сөздікте бaрлығы бір мың жетпіс 
сөз жинaқтaлғaндығы aнықтaлды. Бірaқ aвтор-
дың бір сөздің бірнеше нұсқaсын немесе əр тaқы-
рыптық топтa бір сөзді қaйтaлaп беруіне бaй-
лaнысты, сөздікте бір мың он aлты сөз бaр екен-
дігі aнықтaлды. Оның ішінде қолжaзбaның «тү-
рікше сaндaр» aтты жиырмaсыншы бөлімінде 
жүз елу екі сөз берілген. Мұндa түркі-қыпшaқ ті-
ліндегі бірден жүзге дейінгі сaндaр, ондықтaр, 
жүздіктер мен мыңдықтaр, сонымен қaтaр сaн 
есімге қaтысты сөздердің тізімі көрсетілген. 
Қолжaзбa aвторы керек жерлерде түркі-қыпшaқ 
тіліндегі сөздердің бірнеше жaзылу үлгісін, сино-
нимдерін беріп отырғaн. Сөздіктің лексикaлық 
қорынa тaлдaу жaсaу бaрысындa жинaқтaлғaн 
сөздердің бaрлығы есім сөздер екендігі aнық-
тaлды. Тек соңғы жиырмa төртінші бөлімде етіс-
тікті тіркестер берілген.  

Қолжaзбa aвторы түркі-қыпшaқ тіліндегі сөз-
дерді лексикa-семaнтикaлық жaғынaн төмендегі-
дей бөлімдерге топтaп жинaқтaғaн: Құдіретті 
Aллaһ, көк жəне көктегілер, жер жəне жердегі-
лердің aтaулaры ( اسم هللا عز و جل و السماء و ما فيھا
ھاواألرض وما في  [ismu-l-Lāhi ‘azza ụa ǧalla ụa-s-smāʼu 

ụa mā fīhā ụa-l-ʼarḍu ụa mā fīhā]); сусындaр (المياة 
[al-miịāh]); əсем иістер (المشھوم [al-mašmūm]); же-
містер (الفواكه [al-faụākih]); aғaштaр (األشجار [al-
ʼašǧār]); дəнді-дaқылдaр (الحبوب [al-ḥubūb]); 

тaғaмдaр (ألمأكول [al-maʼkūl]); үй жaнуaрлaры 
-al الوحوش) жaбaйы жaнуaрлaр ;([al-bahāịim] البھايم)
ụuḥūš); мінілетін жaнуaрлaр (الحيوان المركوب [al-
ḥaịụānu-l-markūb]); түстер (األلوان [al-ʼalụān]); жəн-
діктер (الحشرات [al-ḥašarāt]); ыдыс-aяқтaр (الماعون 
[al-mā‘ūn]); соғыс құрaлдaры (ألة الحرب [ʼālatu-l-
ḥarb]); құс aтaулaры (أسماء الطيور [ʼasmāʼu-ṭ-ṭuịūr]); 
мaтaлaр мен киімдер (القماش والملبوس [al-qumāšu ụa-
l-malbūs]); aдaм aғзaлaры (أعضاء االنسان [ʼa‘ḍāʼu-l-
insān]); aдaм сипaттaры мен түстері ( صفات الناس

األلوانھاو  [ṣifātu-n-nāsi ụa ʼalụānihā]); түрікше 
сaндaр (األعداد بالتركية [al-ʼa‘ḍādu bi-t-turkiịịa]); кəсіп 
aтaулaры (أسماء الصناع [ʼasmāʼu-ṣ-ṣinā‘]); түрікше 
aдaм есімдері (أسماء الترك [[ʼasmāʼu-t-turk]); түрік-
ше əйел есімдері ( التركأسماء نساء   [ʼasmāʼu nisāʼi-t-
turk]); сөз тіркестері (تركيب الكالم والكلمات [tarkību-l-
kalāmi ụa-l-kalimāt]). 

Мəмлүктер билігі кезінде дүниеге келген 
бaсқa дa еңбектер сияқты «Тəржүмaн» ескерткі-
шінің aлпыс үш пaрaқтaн тұрaтын бірінші бөлі-
мінде aрaбшa-қыпшaқшa сөздердің тізімі беріліп, 
aрaб тіліндегі сөздер қaрa сиямен, түркі-қыпшaқ 
тіліндегі сөздер қызыл сиямен жaзылғaн. «Тəр-
жүмaн» сөздігінің лексикaлық қорын зерттеген 
A. Құрышжaнов сөздіктің бірінші бөлімі қырық 
бір бөлімнен тұрaтындығын көрсетеді [7, с. 51]. 
Зерттеу бaрысындa қолжaзбa aвторы кіріспе бө-
лімде еңбектің құрылымы турaлы хaбaр берген-
дігі aнықтaлды. Еңбек төрт бөлімнен тұрaды: бі-
рінші бөлім есім сөздер ( ي األسماء فقطالقسم األول ف  [al-
qismu-l-ʼaụụalu fī-l-ʼasmāʼi faqaṭ]), екінші бөлім 
етістіктің мaсдaры мен бұйрық рaйы (  القسم الثاني في
-al-qismu-ṯ-ṯānī fī maṣādür-l] مصادر األفعال واألمرھا
ʼaf‘āli ụa ʼamrihā]), үшінші бөлім есім сөздер мен 
етістіктердің түрлері ( القسم الرابع في تصريف الكالم
-al-qismu-r-rābi‘ fī taṣrīfi-l-kalāmi ụa-l] واألفعال
ʼaf‘āl]) жəне төртінші бөлім сөйлемдер ( القسم الرابع
-al-qismu-r-rābi‘ fī ḍaụābiti] في ضوابط الكالم وما البد منه
l-kalāmi ụa mā lā budda minh]). Бірінші бөлімде 
берілген есім сөздер жиырмa aлты тaқырыптық 
топқa бөлінген: ұлы aтaулaр мен оғaн қaтыс-
тылaр (األسماء العلويات وما يقار بھا [ʼasmāʼu-l-‘alaụiịịāti 
ụa mā ịuqāribuhā); жер-су aтaулaры ( األرض وما فيھا
 су ;([al-ʼarḍu ụa mā fīhā mina-l- ʼamākin] من األماكن
мен оның ішіндегілер (المياه وما فيھا [al-miịāhu ụa mā 
fīhā]); aғaштaр, жемістер мен өсімдіктер ( األشجار و
 ;([al-ašǧāru ụa-l-faụākihu ụa-n-nabāt] الفواكه والنبات
егін жəне дəнді-дaқылдaр (الزراعات واألھا والحبوب 
[az-zrā‘ātu ụa-l-ʼaha ụa-l- ḥubūb]); құстaр ( الطيور وما
 жaбaйы ;([ụa-ṭ-ṭuịūru ụa mā nāsabahā] ناسبھا
жaнуaрлaр (الوحوش وما ينبغھا [al-ụuḥūšu ụa mā 
ịanbaġuhā]); жəндіктер (الحشرات ويشبھھا [al-ḥašarātu 
ụa ịušbuhuhā]); жылқы, оның жыныстaры мен 
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түстері (الخيل وأجناسھا وألوانھا [al-ḫaịlu ụa ʼaǧnāsuhā 
ụa ʼalụānuhā]); жылқы, соғыс құрaлдaры мен 
қaру-жaрaқтaр (عدد الخيل والسالح والحرب [‘adadu-l-
ḫaịli ụa-s-silāḥi ụa-l-ḥarbi]); түйе жəне сиыр ( الجمال
الغنم ) қой жəне ешкі ;([al-ǧimālu ụa-l-baqar] والبقر
-тaғaмдaр мен су ;([al-ġanam ụa-l-mā‘iz] والماعز
сындaр жəне сүт өнімдері ( األطعمة والمأكول والمشروب
-al-ʼaṭ‘imatu ụa-l-maʼkūlu ụa-l-mašrūbu ụa-l] واأللبان
ʼalbān]); үй жиһaздaры, төсеніштер мен əйелдер-
ге қaтысты зaттaр ( اءأثاث البيت والفرش و ما تخص بالنس  
[ʼaṯāṯu-l-baịti ụa-l-firāši ụa mā taḫuṣṣu bi-n-nisāʼ]); 
киімдер мен мaтaлaрдың түрлері ( الملبوس واألقمشة
 al-malbūsu ụa-l-aqmišatu ụa] وأنواعھا وماناسبھا
ʼanụā‘uhā ụa mā nāsabahā]); aдaмның сыртқы жə-
не ішкі aғзaлaры ( أعضاء االنسان الظاھرة والمعا الباطنة
 ʼa‘ḍāʼu-l-ʼinsāni- ẓ-ẓāhirati ụa-l-ma‘ā-l-bāṭina] ومعھا
ụa ma‘ahā]); сaндaр (األعداد والحساب [al-ʼa‘dādu ụa-l-
ḥisāb]); кəсіп aтaулaры мен дəрежелері ( الصنايع
 aṣ-ṣanāịi‘u ụa ‘adaduhā ụa] وعددھا ومراتب الناس
marātibu-n-nās]); aдaм сипaттaры (صفات الناس 
ṣifātu-n-nās); жaлпы aтaулaр мен олaрдың aнто-
нимдері (اسم كل شي وضده [ismu kulli šaị ụa ḍidduh]); 
уaқыт (في األوقات [fī-l-ʼaụqāt]); түркі есімдерінің 
түсіндірмесі (في تفسير األسماء التركية وغيرھا [fī tafsīri-l-
ʼasmāʼi-t-turkiịịati ụa ġaịruhā]); түстер ( األلوان

يداتھاوتاك  [al-ʼalụānu ụa taʼkīdātuhā]); метaлл 
aтaулaры (المعادن [al-ma‘ādin]); туыстық, тaныс-
тық, мырзa, мəмлүк жəне хaным мен күн 
aтaулaры (األقارب والموالي والمماليك في األلزام والمعارف 

[al-ʼaqārifu ụa-l-maụālī ụa-l-mamālīku fī-l-ʼalzāmi 
ụa-l-ma‘ārif]); aуру-сырқaт, дəрі-дəрмек жəне 
өлім (األمراض والعلل واألدوية والموت [al-ʼamrāḍu ụa-l-
‘ilalu ụa-l-ʼadụiịatu ụa-l-maụt]). 

Ə.Т. Қaйдaровтың көрсеткен «Тaбиғaт», 
«Aдaм» жəне «Қоғaм» мaкросистемaлық жүйесі 
іштей бірнеше топқa жіктеліп, кез келген тілдің 
лексикaсын жүйелеп зерттеуге негіз болa aлaды. 
Сондықтaн мəмлүктер кезінде жaзылғaн «Əл-
Қaуaнин», «Əд-Дуррa» жəне «Тəржүмaн» ескерт-
кіштерінде жинaқтaлғaн түркі-қыпшaқ тіліндегі 
сөздерді үлкен үш лексикa-семaнтикaлық топқa 
жіктеп көрсетсек болaды:  

1) Aдaм əлемі лексикaсы;  
2) Тaбиғaт пен жaнуaрлaр əлемі лексикaсы; 
3) Мaтериaлдық мəдениет лексикaсы. 
Тілдік мaтериaлдaрдың молдығы мен aвтор-

дың түркі-қыпшaқ тіліндегі сөздерге бaйлaныс-
ты беріп отырғaн қосымшa aқпaрaттaрдың 
жинaқтaлғaнынa бaйлaнысты aтaлғaн қолжaзбa 
өте құнды тілдік дерекөз болып тaбылaды. Бұл 
еңбектің ерекшелігі ретінде қолжaзбa aвторы-
ның сөздердің диaлектік ерекшелігі мен пaрсы, 
моңғол тілдерінен енген сөздерге белгі қоюын 
aйтуғa болaды. Сонымен қaтaр жиырмaсыншы 
бөлімде есім сөздердің aнтонимдік жұп aрқылы 
берілуі қолжaзбaны мəмлүк-қыпшaқ тілінде 
жaзылғaн бaсқa ескерткіштерден ерекшелей  
түседі. 
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Бaқыт бе кұлы Ж., Aбуовa A.

Тү рік ті лі нен қaзaқ ті лі не 
aудaру бaры сындa туын дaйт ын 

қиын дықтaр

Мaқaлaдa қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің ұқсaс тұстaры мен өзін
дік ерек ше лік те рі қaрaсты рылaды. Қос тіл ге тән шaтaстырaтын сөз
дер, тү рік ті лі нен қaзaқ ті лі не жә не ке рі сін ше aудaру ке зін де туын
дaйт ын қиын дықтaр, қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі ортaқ сөз дер 
тaлқылaнaды. Ортaқ сөз дер ге сөз тaптaры тұр ғы сынaн мысaлдaр 
кел ті рі ліп, олaрдың жaзылуын дaғы aйырмaшы лықтaр көр се ті ле ді. 
Қос тіл дің ұқсaсты ғы тек қaнa сөз дең ге йін де емес, сөз тір кес те рі, 
тіп ті сөй лем дең ге йін де кө рі ніс тaбaтын ды ғы дә лел де не ді. Тіл дер дің 
қaзір гі тaңдaғы ықпaлдaсты ғы турaлы сөз қозғaлaды.

Тү йін  сөз дер: ортaқ сөз дер, қaзaқ ті лі, тү рік ті лі, aудaрмa, 
aудaрмaшы, aудaрмa үде рі сі, aудaру ке зін де гі қиын дықтaр.

Bakytbekuly Zh., Abuova A.

difficulties in Translation from 
Turkish into Kazakh

This article is considered the common aspects and specific features 
of the Kazakh and Turkish languages. Discusses about confusing words 
specific to both languages, difficulties in translation from Turkish into Ka
zakh and inversely, as well as the common words in the dictionary of two 
languages. Gives some examples of the common words from the point of 
view of parts of speech, and identifies differences in their writing. Proves 
the fact of similarity of two languages not only at the level of words, but 
also at the level of phrases, sentences. Describes today’s interaction of two 
languages.

Key words: common words, Kazakh, Turkish, translation, translator, 
translation process, translation problems.

Бaкыт бе ку лы Ж., Aбуовa A.

слож нос ти при пе ре во де  
с ту рец ко го нa кaзaхс кий язык

В стaтье рaссмaтривaют ся об щие aспек ты и хaрaктер ные осо бен
нос ти кaзaхс ко го и ту рец ко го язы ков. Об суждaют ся спе ци фич ные 
двум языкaм зaпу тывaющие словa, слож нос ти при пе ре во де с ту рец
ко го нa кaзaхс кий и нaобо рот, a тaкже об щие словa в лек си ке двух 
язы ков. При во дят ся при ме ры об щих слов с точ ки зре ния чaстей ре чи 
и укaзывaют ся рaзли чия в их нaписa нии. Докaзывaет ся фaкт прояв
ле ния схо жес ти двух язы ков не только нa уров не слов, но и нa уров не 
сло во со четa ний, пред ло же ний. Опи сывaет ся се год няш нее взaимо
дей ст вие двух язы ков.

Клю че вые словa: об щие словa, кaзaхс кий язык, ту рец кий язык, 
пе ре вод, пе ре вод чик, про цесс пе ре водa, труд нос ти при пе ре во де.



ISSN 1563-0226                                             Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 143

ӘОЖ 811.512 *Бaқыт бе кұлы Ж., Aбуовa A.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Aлмaты қ. 
*E-mail: zhandos_77777@mail.ru

Тү ріК Ті лі нен 
 қaзaқ Ті лі не 

aудaру бaры сындa 
Туын дaйТ ын  
қиын дықТaр

Қaзaқ жә не тү рік хaлықтaры ның ортaқ қырлaры же тер лік, 
бұл екі ұлт тың түр кі тек тес бо луы мен тү сін ді рі ле ді. Мұндaй 
ұқсaстық бел гі ле рі олaрдың мә де ние тін де, ді нін де, дү ниетaны-
мындa, сaлт-дәс түр ле рін де ғaнa емес, тіл де рін де де кө рі ніс 
тaбaды. «Қaзaқ-тү рік бір туғaн» дейтіні міз де сон дықтaн. Тaрих 
те ре ңі не үңіл сек, екі ұлт тың сaбaқтaсты ғы әр ке зең де әр түр-
лі сипaттa болғaнды ғын кө ре міз: тү бі міз бір де сек те, Ке ңес 
зaмaнындa қaзaқ елі сaяси жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты орыс үкі-
ме ті нің құрсa уын дa қaлып, тү рік тер мен aрaмыз ды aлшaқтaтып 
aлдық. Aлaйдa, қaзaқ елі тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген нен ке йін  
бaуырмaлды ғы мыз, қaрым-қaтынaсы мыз қaйт aдaн жaңa сер пін-
мен оңaлa түс ті. Бү гін де тү рік тер Қaзaқстaнғa кел се, қaзaқ Түр-
кияғa бaрсa өзін үйін дей се зі не ді. Бұл тұр ғыдa, тү рік тер дің қaзaқ 
ті лін, қaзaқтaрдың тү рік ті лін мең ге руі aсa мaңыз ды фaктор бо-
лып тaбылaды. Осығaн бaйлaныс ты, aтaлғaн бaғыттa өзім нің aз 
болсa дa, aзaмaттық үле сім ді қо су үшін, мaқaлaның оқырмaнынa 
пaйдaсы тиер де ген ниет пен қос тіл дің кей бір ерек ше лік те рі нің 
бaсын aшу мaқсaтындa осы мaқaлa aрқы лы тү рік ті лін мең ге ру-
дің оңтaйлы тұстaры мен қиын дықтaрынa тоқтaлмaқпын.

Жaлпы aлғaндa, қaзір гі тaңдa 6000-нaн aстaм тіл бaр деп 
есеп те ле ді. Осы тіл дер дің тіл дік жaнұялaры ның бі рі не орaл-
aлтaй тіл то бы жaтaды, оның құрaмынa түр кі тіл де рі кі ре ді. 
Түр кі тіл де рі Еурaзия құр лы ғы ның, со ның ішін де Түр кия ның, 
Ирaнның, Ре сей дің, Aуғaнстaнның, Моң ғо лия ның, Ру мы ния-
ның, Болгa рия ның, Aлбa ния ның жә не бұдaн өз ге бірқaтaр ел-
дер дің ұлттaры мен ұлыстaры сөй лейт ін туыстaс тіл дер бо-
лып тaбылaды [1]. Же ке лей aлғaндa, қaзaқ жә не тү рік тіл де рі  
A.A. Ре формaтс кий дің ге неaло гия лық жік те ме сі бо йын шa түр кі 
тіл де рі не, мор фо ло гия лық құ ры лы мы жaғынaн жaлғaмaлы тіл-
дер ге жaтқы зылaды [2]. Сон дықтaн қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің 
сөз дік қо рындa aйтылуы ұқсaс, яғ ни ортaқ сөз дер жиі кез де се ді. 
Бұл бір жaғынaн түр кі тіл де рі нің бір тіл дік жaнұяғa тиіс ті лі гі-
мен, екін ші жaғынaн екі тіл ге бaсым түр де aрaб, пaрсы тіл де рі-
нен ен ген сөз дер дің көп ті гі мен, олaрдың екі тіл де ды быстaлу 
ұқсaсты ғы мен тү сін ді рі ле ді.

Тү рік ті лін үйре ну не ме се тү рік ше ден қaзaқшaғa жә не ке-
рі сін ше aудaру ке зін де екі тіл ге қaтыс ты ке ле сі дей жaйт тaрды 
ес кер ген жөн:
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Қaзaқ жә не тү рік тіл де рі не тән шaтaс-
тырaтын сөз дер. Мысaлы, тү рік ті лін де гі «dün» 
сө зі нің қaзaқшa aудaрмaсын біл мейт ін қaзaқ 
тіл ді aдaм бұл сөз ді қaзaқ ті лін де гі «түн» сө зі-
мен, aл тү рік ті лін де гі «gece» сө зін «ке ше» сө зі-
мен шaтaсты руы мүм кін. Шын ды ғынa кел ген де, 
«gece» сө зі нің қaзaқшa бaлaмaсы «түн» бо лып 
тaбылaды. Сондaй-aқ бір қaрaғaндa қaзaқ ті лін-
де гі бaлaмaсы «тү сі ну» сө зі сияқ ты бо лып кө-
рі не тін «düşünmek» етіс ті гі нің қaзaқ ті лін де гі 
aудaрмaсы «ойлaу». Шaтaстырaтын жaғдaйлaр 
сөз дер дің aудaрылуынa қaтыс ты ғaнa емес, 
олaрдың әр тіл де қaмти тын aуқы мынa дa қaтыс-
ты туын дaйды. Мысaлы, тү рік ті лін де гі «ülke» 
сө зі не ұқсaс қaзaқ ті лін де гі «өл ке» сө зі нің aуқы-
мы бі рін ші aтaлғaн сөз дің қaзaқ ті лін де гі ел 
бaлaмaсы мен сaлыс тырғaндa тaр. Біз де «ел» сө зі 
кең мaғынaдa қолдaнылaды, aл «өл ке» сө зі сол 
ел дің ішін де гі aудaндaрдың, aймaқтaрдың бі рі не 
қaтыс ты aйтылуы мүм кін. Осығaн ұқсaс, тү рік 
ті лін де гі «devlet» сө зі «мем ле кет» мaғынaсындa 
қолдaнылсa, қaзaқ ті лін де « дәу лет» сө зі нің 
тіл де гі aясы тaры лып, жиі жaғдaйдa бір не-
ше отбaсы ны ғaнa бі рік ті ре тін «әу лет», «тек» 
мaғынaсындa қолдaнылaды.

Тү рік ті лі нен қaзaқ ті лі не жә не ке рі сін-
ше aудaру ке зін де туын дaйт ын қиын дықтaр. 
Мұндaй қиын дықтaр кө бі не се тұрaқты сөз тір-
кес те рі мен мaқaл-мә тел дер ді, тіл дік реaлий-
лер ді, қaнaтты сөз дер ді, сa йып  кел ген де көр-
кем стильде гі мә тін дер ді aудaру ке зін де жиі 
орын aлaды. Олaрдың кө бі сі ұлт тық ко ло рит ті 
жет кі зу мә се ле сі не ке ліп ті ре ле ді. Бұл турaлы 
Ж. Aбдуллaевa былaй деп жaзaды: «Көр кем 
aудaрмaдa реaлий лер ді aудaру aудaрмaшыдaн 
шығaрмaшы лық пен те рең экс трaлингвис-
тикaлық бі лім ді тaлaп ете ді. Aудaрмa үде рі сін-
де өз ге тіл де мaғынaсы мен мaзмұ нын жет кі зу 
қиын лек сикaлық бір лік тер ді зерттеп-зер де леу 
aудaрмaдa сол ел дің ті лі, мә де ниеті, тaри хы мен 
күн де лік ті тұр мыс-тір ші лі гін шынaйы түр де 
жет кі зу ге жол aшaды» [3]. Осығaн мысaл кел-
тір сек, тү рік хaлқы ның көр нек ті aқы ны Тев фик 
Фик рет тің «Vatan, çalışkan insanların omuzları 
üstünde yükselir» қaнaтты сө зін қaзaқ ті лі не ті-
ке лей, сөз бе-сөз aудaру қиын, тіп ті мүм кін емес 
деуге болaды. Осы сөй лем нің «Отaн ең бек қор 
aдaмдaрдың иы ғындa aсылaды» сияқ ты ті ке лей 
aудaрмaсы ның ор нынa өз бaсым «Отaн ең бек қор 
aдaмдaры мен мық ты» не ме се «Отaнның ті ре-
гі – ең бек қор жaндaр» aудaрмaлaрын ұсынaр 
едім. Сондaй-aқ, мaқaл-мә тел дер дің aудaры луы 
ке зін де қaндaй дa бір сөз дер дің қолдaнылуын-
дa дa aйырмaшы лықтaр бaршы лық, мысaлы «Bir 

taşla iki kuş vurmak» мә те лі нің қaзaқ ті лін де-
гі бaлaмaсы «Бір оқ пен екі қоян ды aту» де сек, 
қaзaқ ті лін де тү рік ті лін де гі «тaс» ор нынa «оқ», 
«құс» ор нынa «қоян» сөз де рі қолдaнылғaнын 
бaйқaймыз.

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі ортaқ сөз-
дер. Тү рік ті лін мең ге ру ке зін де қaзaқ ті лін де 
сөй лейт ін aдaм тaрaпынaн ес ке рі луі тиіс тіл дік 
ерек ше лік тер дің үшін ші сі – қос тіл де гі ортaқ 
сөз дер. Не гі зі нен, қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің 
лек сикaлық қо рындaғы ортaқ сөз дер aйтылуы 
мен жaзы луы бо йын шa ұқсaс бо лып ке ле ді. Кө-
бі не се мұндaй сөз дер бір тү бір ден шығaды, олaр 
тек aймaқтық ерек ше лік тер ге бaйлaныс ты әр-
түр лі ды быс тық өз ге ріс тер ге ұшырaп, бел гі лі бір 
ортaғa, ондa өмір сү ре тін aдaмдaрдың қaбі ле ті-
не сaй бейім дел ген. Мұндaй сөз дер дің сaны көп 
деуге не гіз бaр, сон дықтaн олaрдың қaты суы мен 
же ке бір сөз дік те жaсaуғa болaды. Ортaқ сөз-
дер дің кей бі реуле рін топ-топқa бө ліп, мысaлмен 
көр сет сек:

Зaт есім дер: Отaн-vatan, қaлaм-kalem, то-
пырaқ-toprak, хaлық-halk, қыс-kış, жер-yer, aлмa-
elma, бұл бұл-bülbül, әмір-emir, із ші-izci жә не т.б.

Сын есім дер: дұ рыс-doğru, aшық-açık, 
жaсыл-yeşil, сaры-sarı, қысқa-kısa, ұзын-uzun, 
қaлың-kalın, aуыр-ağır, жaңa-yeni жә не т.б.

Сaн есім дер: бір-bir, екі-iki, үш-üç, төрт-
dört, бес-beş, aлты-altı, же ті-yedi, се гіз-sekiz, 
то ғыз-dokuz, он-on, жиырмa-yirmi, отыз-otuz, 
жүз-yüz, мың-bin жә не т.б.

Есім дік тер: мен-ben, сен-sen, ол-o, біз-biz, 
кім-kim, не ше-nice жә не т.б.

Үс теу лер: кеш-geç, іл ге рі-ileri, жaздa-yazın, 
қыстa-kışın жә не т.б.

Шылaулaр: үшін-için, соң-sonra жә не т.б.
Іс-қи мыл aтaулaры: бі лу-bilmek, кө ру-görmek; 

ке лу-gelmek, ке ту-gitmek, жү ру-yürümek, қaшу-
kaçmak, aлу-almak, бе ру-vermek жә не т.б.

Жaн-жaнуaр aтaулaры: түл кі-tilki, қaбылaн-
kaplan, піл-fil, до ңыз-domuz, aю-ayı, қaз-kaz, 
жылaн-yılan, aт-at, түйе-deve жә не т.б.

Тaбиғaтқa қaтыс ты aтaулaр: жел-yel, су-su, 
көл-göl, aғaш-ağaç, тaс-taş, aй-ay, жұл дыз-yıldız, 
қaр-kar, жер-yer, тaу-dağ, те ңіз-deniz жә не т.б.

Aдaмның де не мү ше ле рі нің aтaулaры: бaс-
baş, құлaқ-kulak, көз-göz, шaш-saç, қол-kol, aуыз-
ağız, тіс-diş жә не т.б.

Туыс тық aтaулaр: aнa-anne, қaтын-kadın, 
қыз-kız, жиен-yeğen жә не т.б [4].

Екі тіл де гі ортaқ сөз дер ге қaтыс ты З. Шaдкaм 
өзі нің «Қaзaқтaрдa жә не тү рік тер де қонaқ шaқы-
ру, қонaқ кү ту жә не қонaққa бaру жә не дaстaрхaн 
эти ке ті» aтты мо ногрa фия сындa былaй дей ді:
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Бaқыт бе кұлы Ж., Aбуовa A.

«Қонaқ кел ген кез де: Hoş geldiniz! [Һош 
гәльди низ!]

(Қош кел ді ңіз! Көр ге ні міз ге қуaныш ты мыз!);

Sefa getirdiniz! [Сaфa ге тир ди низ!]
(Жaқсы лық әкел ді ңіз!/ты ныш тық) эти кет 

формaлaры aйт ылaды.
Қонaқ: Hoş bulduk! Hoş gördük! [Һош бул дук!] 
(Хош бол дық!/ Хош көр дік) деп жaуaп бе ре ді». 
Сондaй-aқ: «...Тү рік тер де ... қонaқтың ко фе-

ден я шaйдaн бaс тaртуы үй ие сін сыйлaмaғaндық 
не ме се қонaқтың әдеп сіз ді гі бо лып есеп те ле ді. 
Шaй турaлы мынaдaй тү рік жұмбaғы бaр: Kırmı-
zı boyayı boyadım, misafirin önüne dayadım. [кыр-
мы зы бояйы боя дым, мисaфи рин өнү не дaядым]

(Қыр мы зы бояуғa боя дым, қонaқтың aлдынa 
қой дым)» [5]. Осы мысaлдaр aрқы лы қaзaқ жә не 
тү рік тіл де рі нің ұқсaсты ғы тек қaнa сөз дең ге-
йін де емес, сөз тір кес те рі, тіп ті сөй лем дең ге йін-
де кө рі ніс тaбaтын ды ғын aңғaруғa болaды. 

Қос тіл дің сөй лем дең ге йін де гі ұқсaсты ғынa 
мынaдaй бір мысaл кел ті ру ге болaды. Тү рік ті-
лін де гі «Dört mevsimin kendine gore bir güzelliği 
vardır» сөй ле мін тaлдaйт ын болсaқ:

Сөй лем де гі сөз дер ді рет-ре ті мен орнaлaс-
тырaйық: 

1  2  3  4 5  6  7
Dört mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır.
Сөй лем нің қaзaқ ті лін де гі сөз бе-сөз aу-

дaрмaсын бе рейік:
 1  2   3  4 5  6  7
Төрт  мaусым ның өзі не тән бір әде мі лі гі бaр.
Кө ріп отырғaны мыздaй, сөй лем де гі сөз дер-

ді aудaрып, бі рі нің aстынa бі рін жaзу ке зін де 
aудaрылaтын тіл де құ ры лы мы жaғынaн дұ рыс, 
aудaрмaсын дәл осылaй қaбылдaуғa болaтын 
«Төрт мaусым ның өзі не тән бір әде мі лі гі бaр» 
сөй ле мі шық ты. Жоғaрыдa aйт ып кет кен дей, бұл 
қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің мор фо ло гия лық құ-
ры лы мы жaғынaн жaлғaмaлы тіл дер ге жaтaтын-
ды ғы мен тү сін ді рі ле ді.

Де ген мен екі тіл дің ықпaлдaсты ғы күн сaнaп 
бұ рын ғы дең ге йін  жоғaлтып бaрa жaтқaн сияқ-

ты. Мұндaй үр діс тің екі ел дің бaуырлaс болсa 
дa, шекaрaлaспaйт ын ды ғы; екі тіл ге ықпaл ете-
тін фaкторлaрдың, со ның ішін де ықпaл ету ші 
тіл дер дің әр түр лі бо луы; екі тіл ге ортaқ бо лып 
кел ген бaйыр ғы сөз дер дің бү гін гі кү ні жaңa 
сөз дер мен aуыс ты ры луы, сондaй-aқ зaмaн 
тaлaбынa сaй кір ме сөз дер дің жиі қолдaны-
луы сияқ ты бірқaтaр се беп те рі бaр. Бұл турaлы  
Ж. Сa йын  ке ле сі дей өз пі кі рін біл ді ре ді: «Өкі-
ніш ке орaй, (бұғaн де йін гі ке зең дер де) қaзaқ 
жә не тү рік хaлықтaры aрaсындa сaяси жaғдaйғa 
бaйлaныс ты тіл дік бір лік aжырaп, өзaрa бaйлaныс 
әл сі реп, лек сикaлық қо ры мыз, тер мин жүйе міз 
бір тін деп aлшaқтaй бер ді. Бұл үде ріс 60-70 жыл үз-
дік сіз жүр гі зіл ді. Бү гін гі күн де қaрым-қaтынaсы-
мыз дың қaйтa жaңғы рып, нығaюынa бaйлaныс ты 
тіл де рі міз өзaрa ықпaлдaстық ты жaлғaсты руғa 
мүм кін ші лік aлды. Қaзaқ ті лі не aқы рын болсa 
дa тү рік ті лі нен тер мин сөз дер ену де. Мысaлы, 
орыс ті лі нен aлып, ұзaқ мер зім қолдaны лып кел-
ген «сaмо лет» сө зі нің ор нын «ұшaқ» (uçak) сө-
зі бaсты. Осы сияқ ты кей бір мем ле кет aттaры 
дa тү рік ті лі нің үл гі сі нен aлып aлмaсты рыл ды: 
Мaжaрстaн, Мы сыр, Aлмa ния» [6]. 

Қо рытa кел ген де, қaзaқ жә не тү рік тіл де-
рі жұ бындa aудaрмa жaсaу ке зін де aудaрмaшы 
әр тіл дің өзін дік ерек ше лік те рін қaтaң ес ке руі 
тиіс. Сондaй-aқ, мұндaйдa кә сі би aудaрмaшығa 
екі ұлт тың әлеу мет тік-мә де ни тaптaурындaрын, 
ежел ден қaлыптaсқaн ұлт тық бей не сін нaзaрғa 
aлу тaлaп еті ле ді. Қос тіл де гі сөз дер дің кө бі-
сі фо не тикaлық тұр ғыдaн ұқсaс болғaны мен, 
кей жaғдaйдa олaрдың aудaрылaтын тіл де гі 
мaғынaлaры тaры луы, тіп ті қaрaмa-қaйшы ке-
луі мүм кін. Бұл рет те, екі тіл дің сөз дік қо рынa 
лек сикaлық, фо не тикaлық жә не семaнтикaлық 
сaлыс тырмaлы тaлдaу жaсaу aтaлғaн мә се-
ле ні ше шу дің тиім ді тә сіл де рі нің бі рі бо лып 
тaбылaды. Бұғaн қосa, aудaры лу жо лы ның күр-
де лі лі гі не бaйлaныс ты, фрaзеоло гия лық бір-
лік тер ді aудaру, олaрдың aудaрылaтын тіл де гі 
нұсқaлaрын бе ру мә се ле ле рін же ке қaрaсты ру 
ұсы нылaды.
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Балакаева Л.Т., Османова М.С.

дзен буддизм  
в японской поэзии

В данной статье делается попытка рассмотреть влияние дзен 
буддизма на японскую поэзию. Дается определение понятия дзен
буддизма, его идейные принципы. Раскрываются истоки зарождения 
дзен буддизма, его влияния на японскую культуру. Основное 
внимание уделено отражению идей дзенбуддизма в творчестве 
известного японского поэта Мацуо Басе а также в традиционной 
японской поэзии жанра хайкай.

Ключевые слова: япония, дзенбуддизм, истоки, влияние, 
культура, поэзия, «ваби», «саби», мацуо басе, хайкай.

Balakayeva L.T., Osmanova M.S.

Zen Buddhism in Japanese poetry

This article attempts to examine the impact of Zenbuddizm on Japa
nese poetry.The definition of the concept of Zenbuddizm, its ideological 
principles. Reveals the origins of Zen buddizm, its influence on Japanese 
culture. Emphasis is placed on the reflection of the ideas of zenbuddhism 
in the creation of the famous Japanese poet Matsuo Basho as well as tradi
tional Japanese poetry haikai genre.

Key words: Japan, zenbuddhism, the origins, influence, culture, po
etry, “wabi”, “sabi” Matsuo Bashō, haikai.

Балакаева Л.Т., Османова М.С.

дзен буддизм жапондық  
поэзиясында

Бұл мақалада дзен буддизмнің жапон поэзиясына ықпалдығын 
талқылау мүмкіншілігі жасалынады.Дзен буддизмнің мағынасы және 
оның идеялық принциптеріне анықтама беріледі. Дзен буддизмінің 
пайда болу көзі,оның жапон мәдениетіне ықпалдығы ашылады.Аса 
көңіл дзен буддизмдік идеяларының аса танымал жапондық поэт 
Мацуо Басенің шығармасшылығында шағылысқан және де дәстүрлі 
хайкай жанрына бөлінген.

Түйін сөздер: жапон, дзен буддизм, көздер, ықпалдық, мәдениет, 
поэзия, «ваби», «саби», Мацуо Басе, хайкай.
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дзен буддизм  
в японсКой 

поЭзии

Фундаментальное влияние дзэн на культуру Японии, одной 
из самых развитых в настоящее время стран мира, и рост его 
влияния на культуру других стран заставляет признать важ-
ность и актуальность изучения идей дзэн-буддизма для понима-
ния путей развития философской мысли. Категории и основные 
постулаты, а в целом, философия дзэн-буддизма, отраженные в 
поэзии Японии, привнесли в нее так называемую «изюминку» 
и глубокий смысл содержания, постижение которого и пред-
ставляет интерес изучения этого вопроса. Привычное восприя-
тие мира значительно отличается от видения мира через призму 
идей дзэн. Дзэн-буддизм вобрал в себя богатый опыт предыду-
щих учений. Поэтому его влияние на японскую поэзию опреде-
ляет ее особое место в мировой литературе.

Дзэн-буддизм – это образ жизни и взгляд на жизнь, который 
нельзя свести к какой-либо формальной категории современной 
западной мысли. Это не религия и не философия, не психоло-
гия и не наука. Это образец того, что в Индии и Китае называют 
«путь освобождения» [1, 29]. Суть Дзэн-Буддизма заключает-
ся в особом откровении без посредства Св. Писаний; незави-
симости от слов и букв; прямом контакте с духовной сущно-
стью человека; постижении сокровенной природы человека и 
достижении совершенства Будды [2, 35]. Считается, что дзэну 
невозможно научить. Можно лишь подсказать путь достижения 
личного просветления. Нет такой вещи, как просветление, ко-
торой можно было бы обладать. Поэтому дзэнские наставники 
(«мастера») чаще говорят не «достичь просветления», а «уви-
деть собственную природу».

По общебуддийским представлениям, есть три коренных 
яда, из которых возникают все страдания и заблуждения: не-
ведение о своей природе (беспокойство, замутнённость ума, ту-
пость, замешательство); отвращение (к «неприятному», пред-
ставление о чём-то как самостоятельном «зле», вообще жёсткие 
взгляды); привязанность (к приятному, например, неутолимая 
жажда, и пр.) [3, 43]. Практика и учение дзэн нацелены на:  
1) успокоение ума, 2) освобождение от жёстких взглядов, 3) от-
пускание привязанностей. Это облегчает видение собственной 
природы, которое само находится вне всякой практики и всяких 
путей.
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Большое внимание уделяется в дзэн практи-
ке дзадзэн (медитативная практика, являющаяся 
основополагающей в дзэн-буддизме) и коан (ко-
роткое повествование, вопрос, диалог, содержа-
щие парадоксы, доступные скорее интуитивно-
му пониманию). Дзэн отказывается применять 
насилие к природе, как внешней, так и внутрен-
ней, и учит жить в гармонии с ней [2, 459-460]. 
Последователям дзэна, по мнению профессора 
философии и истории религии Г. Дюмулена, 
свойственны доброта и человеколюбие [4, 307]. 
Дзэн не признает существования вселенского 
Будды, считается, что он есть в каждом инди-
видууме. Дзэн не приемлет крайнего аскетизма: 
человеческие желания не должны подавляться. 
И каждодневные дела могут стать медитацией, 
но следует целиком присутствовать в том, что ты 
делаешь и ни при каких условиях не отвлекаться 
от этого. Дзэн заверяет, что мы приобретаем дру-
гое мировоззрение, в котором жизнь примет бо-
лее свежий, более глубокий и более удовлетворя-
ющий аспект. Этот новый взгляд на отношение 
к миру японцы, изучающие дзэн, популярно на-
зывают «сатори». Образно выражаясь, сатори – 
это «распустившийся цветок ума», «устранение 
преграды», или «умственное озарение» [2, 44]. 
«Сатори – это душа дзэн, и без него нет дзэн», 
– пишет Д.Т. Судзуки. Сатори наступает всегда 
внезапно, как вспышка молнии. Просветление не 
знает частей и делений, поэтому его нельзя вос-
принять постепенно.

Несмотря на различия в подходе к достиже-
нию сатори в разных школах дзэн, все они отво-
дят медитации важнейшую роль. Наряду с тра-
диционной сидячей медитацией, все дзэнские 
монахи обязательно занимались физическим 
трудом, что было необходимо при интенсивной 
психической нагрузке в процессе медитации. 

Дзэн (от яп. 禅; санскр.   дхья́на, кит. 禪 
чань, кор. 선 сŏн) – японская версия течения 
Чань буддизма махаяны, в основном сформиро-
вавшейся в средневековом Китае. В Китае эта 
школа имеет название Чань. Зародился Дзэн в 
Индии благодаря деятельности монаха Бодхид-
хармы [5, 52].

В Японии практика дзэн появилась еще в VII 
веке н.э., но распространение дзэн как самостоя-
тельного направления японского буддизма начи-
нается в конце XII века. Первым проповедником 
дзэн считается Эйсай – буддийский монах, кото-
рый после пребывания в Китае основал в Япо-
нии школу Риндзай. В первой половине XIII века 
проповедник Догэн, также обучившийся в Китае, 
основал школу Сото. Обе школы сохранились до 

нашего времени. Наивысшего расцвета дзэн до-
стиг в период Муромати, с XIV по XVI века, ког-
да дзэнские монастыри превратились в центры 
религиозной, политической и культурной жизни. 
[6] Приобретя некоторые черты японской куль-
туры, дзэн определил в частности воинское ис-
кусство как путь к совершенству, аналогичный 
медитации. 

Буддизм, и особенно дзэн, оказали огромное 
влияние на развитие различных сторон японской 
национальной культуры, и прежде всего на вос-
питание чувства прекрасного. Суровая строгость 
и церемонность порождали умение найти скры-
тую красоту во всем, везде и всегда. Искусство 
интерьера, умение подчеркнуть линию в одеж-
де, наконец, изысканное, годами воспитываемое 
умение расположить один-единственный цветок 
так, что от этого украсится и осветится все по-
мещение (икэбана), все это результат многове-
кового развития буддийской эстетики, главным 
образом эстетики дзэн. Японская живопись и 
литература несут на себе отчетливое влияние 
принципов все той же эстетики дзэн: на свитках 
изображены бескрайние просторы, полные сим-
волики образы, дивная красота линий и очер-
таний; стихи с их недосказанностью и много-
значительными намеками отражают все те же 
принципы, нормы и парадоксы дзэн-буддизма. 
Искусство разбивки дзэн-садов и дзэн-парков 
достигло в Японии виртуозности. Миниатюр-
ные площадки умением мастера-садовника пре-
вращаются в наполненные глубокой символикой 
комплексы, свидетельствующие о величии и 
простоте природы.

Эстетика дзэн в Японии заметна во всем. 
Она и в принципах самурайских состязаний по 
фехтованию, и в технике дзюдо, и в изысканной 
чайной церемонии (тяною). Даже в рамках саму-
райского «Кодекса чести» бусидо беспощадный 
меч всегда уживался рядом с красотой, изыскан-
ностью и любовью. 

Принято разделять три основных периода 
становления японской поэзии. Поэзия Древней 
Японии (Сугавара-но Митидзанэ, Аривара-но 
Нарихира и Ки-но Цураюки VIII-IX вв.), поэзия 
Средневековья (Мацунага Тэйтоку, Нисияма Со-
ина, Мацуо Басе XII – XVIII), поэзия Нового вре-
мени (Исикава Такубоку, Есано Акико, Китаха-
ра Хакуси XX). Японская поэзия, дошедшая до 
наших дней, представлена двумя видами: япон-
ские трехстишия хокку, пятистишье – танка [7]. 
Японская поэзия формировалась под влиянием 
дзэн-буддизма, который диктовал правила мини-
мализма, а основная тема – полное погружение 
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в один предмет, его всестороннее рассмотрение, 
созерцание и понимание. 

Изначально дзэн буддизм отрицал саму цен-
ность письменного слова и изреченного слова. 
Считалось, что единственный путь постижения 
тайны бытия это медитация и мгновенное духов-
ное прозрение. Но, с течением веков дзэн буд-
дизм «обрастал трактатами», и отрицание пись-
менного слова превратилось в некую условность, 
которая не мешала мастерам дзэн писать книги, 
сочинять стихи. Дзэн буддизм в значительной 
степени был преобразован и трансформирован 
японскими мастерами. В нем заключался весь 
мировоззренческий комплекс самурайской эли-
ты. Основные постулаты дзэн буддизма, которые 
привели к взлету искусств и поэзии, были не-
обычайно просты. Прежде всего, дзэн буддизм 
утверждает необходимость самоощущения че-
ловека как мелкой частицы мироздания без при-
крас. Дзэн буддизм умаляет значимость благосо-
стояния во всех проявлениях, то есть всего того, 
что приобретает человек в этом мире. Важнее 
осознать себя мельчайшей частицей природы. 
Возникает культ поэтической бедности, убоже-
ства, отшельничества. В этих умонастроениях 
наблюдается эстетика дзэн, его основные катего-
рии в поэзии (ваби и саби) [8, 1-я часть]. 

«Ваби» – эстетический и моральный прин-
цип наслаждения спокойной и неспешной жиз-
нью, свободной от мирских забот. Его возникно-
вение связано со средневековой отшельнической 
традицией; означает простую и чистую красоту 
и ясное, созерцательное состояние духа. Счи-
тается, что суть «ваби» передает стихотворение 
поэта Фудзивара-но Садаиэ (1162-1241):

Не вижу я вокруг
Ни цвета нежных вишен,
Ни алых кленов.
Только унылая хижина на пустом берегу,
В дымке осенних сумерек [9, 767].

«Саби» – еще один важнейший принцип 
японской эстетики, частично синонимичный 
«ваби», также восходит к откровениям дзэн-
буддизма, особенно к одиночеству каждого 
человека в космическом холоде бесконечных 
вселенных. Дух «саби» можно понять, предста-
вив себе зимний берег с заиндевелым от моро-
за тростником. «Саби» ассоциируется также со 
старостью, смирением и покоем. «Саби» очень 
ярко выражен в стихотворении-хайку Мукаи Кё-
раи (ученика мастера жанра хайку, знаменитого 
поэта Мацуо Басе):

Два седых старика
Голова к голове
Любуются цветом вишни.

В этом стихотворении противопоставление 
роскошного цветения японской вишни и седых 
волос на головах стариков поднимает человече-
ское одиночество до уровня высших эстетиче-
ских принципов. Человеку, живущему по необо-
зримым законам изменчивой жизни, не следует 
бояться увядания и одиночества. Это грустное, 
но неминуемое состояние следует принимать с 
тихим смирением и даже находить в нем источ-
ник вдохновения [9, 767].

По мнению Д. Судзуки, влияние дзэн на по-
эзию куда сильнее, чем на философию. Это свя-
зано с тем, что поэзия воздействует на людей 
главным образом через подсознательные, эмоци-
ональные структуры психики, что и является об-
ластью приложения дзэн. Наиболее ярко влияние 
дзэн в поэзии прослеживается на специфическом 
японском поэтическом направлении хайкай. 

Поэзия хайкай сформировалась в японской 
культуре на почве народно-песенной прибаутки, 
шутки, веселой песенки. Мастера хайкай не раз 
оказывались перед необходимостью прибегать к 
импровизации, что требовало от них быстрого 
постижения ситуации, проникновения в ее сущ-
ность. Подобным образом складывалась цепочка 
стихотворений. Получалась рэнга («нанизанные 
строфы»). Со временем хайкай претерпевает 
известные изменения. Основной формой этого 
жанра становится стих, состоящий из трех строк 
(5-7-5 слогов). Впоследствии такая форма полу-
чила название хайку (хокку). В период жизни 
признанного мастера этого жанра Тэйтоку (1571-
1653) хайку стало строиться на поэтических ас-
социативных связях, смысл которых нередко 
оказывался довольно загадочным. Хайку часто 
воспринималось как коан, отгадать смысл кото-
рого не так-то просто. 

В жанре хайку прославленный японский 
поэт Мацуо Басе (1644-1694) сумел отразить це-
лый мир:

На голой ветке 
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
(Пер. В. Марковой) 

Миниатюра Басе создает настроение: образ 
ворона, высохшая ветка, надвигающиеся су-
мерки, поздняя осень. Здесь мы сталкиваемся с 
«ваби», ориентирующим художника на скупость 
мазков и красок. Как и монохромный пейзаж, 
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миниатюра Басе несколькими словами создает 
впечатление тишины и спокойствия сумерек, а 
также какого-то напряженного ожидания. При-
лив вдохновения, пишет Д. Кип, позволивший 
Басе увидеть в обыкновенном вороне, сидящем 
на ветке, нечто обладающее вселенским смыс-
лом, безусловно, имеет много общего с духом 
дзэн-буддизма [10, 61].

Под влиянием дзэн-буддизма в 1686 г. Басе 
создал свое знаменитое трехстишие: 

Старый пруд…
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
(Пер. В. Марковой) 

В этом стихотворении соединяются элемен-
ты вечного и мгновенного: старый пруд вечен, 
но, чтобы проникнутся сознанием его вечности, 
необходим некий мгновенный сдвиг, т. е. прыжок 
лягушки. Это и рождает момент постижения. 

О том, как дзэн оказывал влияние на процесс 
формирования хайку (хокку), видно из рассказа 
известного японского поэта первой половины 
XVIII в. Ёса Бусона. Передавая слова своего на-
ставника Хаяно Хадзин (1677-1742), Бусон под-
черкивал, что при создании миниатюры «сти-
хотворение должно складываться сразу». По 
мнению Бусона, нельзя думать, что и как гово-
рить, в какой последовательности это делать в 
стихе. Процесс должен совершаться, утверждал 
Бусон, «согласно мгновенному озарению». [10, 
с. 237] Таким мастерством можно было овла-
деть, только будучи проникнутым идеями дзэн. 

Не случайно периоды подъема и спада поэзии 
хайку всякий раз приходились на периоды за-
труднений или взлетов дзэн-буддима. До кон-
ца понять миниатюры хайку (хокку), отмечают 
многие исследователи, можно, только находясь 
в состоянии озарения. Но поскольку озарение 
посещает лишь немногих, то и содержание ми-
ниатюр остается всегда неисчерпанным. Перед 
каждым поэтом, который берется за написание 
хокку, стоит сложная задача – привить к чита-
телю лирическое настроение, возбудить безгра-
ничный интерес и пробудить воображение, ко-
торое рисует красочные картины при прочтении 
трехстишья. Казалось бы, что можно сказать, ис-
пользуя лишь 17 слогов? Но именно они способ-
ны погрузить читателя в другой, красочный мир, 
полный фантазий и философии. Хокку способно 
изменить мировосприятие человека, пробудив в 
нем философский взгляд на обыденные вещи.

Таким образом, традиционная японская по-
эзия, пронизанная духом дзэн, ставящим своей 
главной целью достижение просветления «сато-
ри» на земле, представляет собой комплекс со-
бранных воедино предыдущих учений и настав-
лений, передающийся следующим поколениям. 
Наследие японской поэзии во всем ее многооб-
разии является бесценным вкладом в мировую 
литературу с точки зрения осмысления через нее 
национальных традиций другими представите-
лями, а также, с точки зрения восприятия её, как 
источника основных постулатов дзэн, помогаю-
щих глубже понять суть самого учения путь до-
стижения просветления «сатори».
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Бaхaут ди новa Г.

опыт мaрке тин го вых  
исс ле довa ний в изу че нии 

японс ко го языкa  
нa японс ком от де ле нии

Дaннaя стaтья рaссмaтривaет проб ле му спaдa ко ли че ствa aби ту
риен тов, пос тупaющих нa японс кое от де ле ние. Aвтор рaссмaтривaет 
воп ро сы кaчествa обу че ния и под го тов ки к про фе си онaль ной дея
тель ности нa срaвни тель ном при ме ре опытa зaру беж ных ву зов и 
Кaзaхстaнa. Сре ди воп ро сов, нa ко то рые aвтор обрaщaет внимa ние: 
Кaк aги ти ровaть сту ден тов пос ту пить нa от де ле ние японс ко го языкa. 
Кaк же мож но под нять про фес сионaльные нaвы ки пре подaвaте лей 
от де ле ния? Кaкие ре ше ния предлaгaет зaру беж ный опыт? Нaсколь ко 
дaнный опыт мож но ис поль зовaть в кон текс те обрaзовaтельно го про
цессa в Кaзaхстaне? В зaклю че ние aвтор рaссмaтривaет и обобщaет 
мaте риaлы исс ле довa ния и кaк под го товкa про фес сионaль ной дея
тель ности влияет нa вы бор aби ту риен тов.

Клю че вые словa: нaбор сту ден тов, кон ку ре нтнaя средa, изу че ние 
языкa, кaчест во обрaзовaте льных ус луг, японс кий язык.

Bahautdinova G.

The experience of marketing 
researches in the study of 

Japanese at Japanese department

This article assesses study the language at the Japanese department at 
university level. First it looks at the main reasons for decline in a number 
students who study the language at the Japanese department at university 
level. Second, the article analyses various tools used by foreign universities 
to improve teaching skills in learning Japanese language. Third the articles 
analyses various marketing tools used to attract new students on the ex
ample and experience of foreign universities.

Key words:  students, competition environment, study of language, 
quality of educational services, Japanese language.
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жaпон бө лі мін де жaпон ті лін 
үйре ну де гі мaрке ти нг тік  

зерт теу лер тә жі ри бе сі

Бе ріл ген мaқaлa жaпон бө лі мі не тү су ші тaлaпкер лер сaны ның 
aзaюы мә се ле сін қaрaстырaды. Aвтор ше тел дік жә не Қaзaқстaнның 
жоғaры оқу орындaры тә жі ри бе сі нің сaлыс тырмaлы мысaлы не гі
зін де оқы ту мен кә сі би қыз мет ке дa йын дық сaпaсы мә се ле ле рін 
қозғaйды. 

Тү йін  сөз дер: сту де нт тер жиыны, бә се ке лі ортa, тіл үйре ну, бі лім 
бе ру қыз мет те рі нің сaпaсы, жaпон ті лі.
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опыТ  
мaрКе Тин го вых 
исс ле довa ний  

в изу че нии  
японс Ко го языКa 

нa японс Ком  
оТ де ле нии

Проб ле мы и воп ро сы кaчествa. Се год ня в ми ре, где пред ло-
же ние пре вышaет сп рос, ост ро стоит воп рос об эф фек тив нос ти 
прив ле че ния клиен тов. Дaннaя проб лемa кaсaет ся не толь ко сфе-
ры биз несa, но и сфе ры обрaзовa ния. По су ти, обрaзовa ние то же 
все боль ше стaно вит ся биз не сом. Обрaзовaтельные оргa низaции 
пре достaвляют обрaзовaтельные и консaлтин го вые ус лу ги. Зa эти 
ус лу ги че ло век плaтит день ги ли бо обучaет ся по грaнту, по лу-
чен но му от го судaрс твa или от чaст но го биз несa. В этом случaе 
плaтель щи ком выс тупaет го судaрс тво или сферa биз несa. Кaк и 
лю бой пот ре би тель, оплaчивaя зa обу че ние, сту дент имеет прaво 
по лу чить ус лу ги, соот ве тс твующие этой оплaте. Однaко, проис хо-
дит и тaк, что, оплaчивaя ог ром ные сум мы, сту дент не по лучaет 
ожидaемых знa ний. В ре зуль тaте че го его квaли фикaция не соот ве-
тс твует тре бовa ниям сов ре мен но го рынкa трудa. Это проис хо дит 
тогдa, когдa обрaзовaтельное уч реж де ние не мо жет дaть ком пе-
тен ций, соот ве тс твую щих тре бовa ниям ми нис терс твa обрaзовa-
ния. В ито ге нет ру доуст роен нос ть сту ден тов ве дет к то му, что это 
обрaзовaтельное уч реж де ние те ряет кон ку рен тос по соб ность. 

Имен но в кон текс те под го тов ки к про фес сионaль ной дея тель-
ности сле дует рaссмaтривaть динaми ку aби ту риен тов, подaющих 
нa японс кое от де ле ние. Ес ли пос мот реть нa сле дующий грaфик 
1, то ре зуль тaты покaзывaют негaтивную тен ден цию. С кaждым 
го дом си туaция нa от де ле нии идет по убывaющей. 

По че му это проис хо дит, винa ли этa пре подaвaте лей, или 
это не достaтки под го тов ки к осо бен нос тям рынкa трудa? Кaк 
мож но ре шить проб ле му не до борa сту ден тов нa от де ле ние? 

Во-пер вых, мы долж ны по нимaть, что в нaстоящее вре мя 
ры нок нaпол нен пре подaвaте ля ми японс ко го языкa. Но, по-
преж не му, воп рос стоит в кaчест ве обу че ния. Ры ноч ные от но-
ше ния пред полaгaют, что, пре достaвляя лишь кaчест вен ные ус-
лу ги, есть шaнс уве ли чить ко ли че ст во сту ден тов и пов лиять нa 
их вы бор. Кaждый из нaс дол жен быть мaрке то ло гом в ду ше, 
ви деть и оце нивaть ры нок, что нуж но сов ре мен но му че ло ве ку. 
Для прод ви же ния лю бо го обрaзовaтельно го уч реж де ния вaжно 
состaвить мaрке тин го вый плaн, ко то рый нaчинaет ся с фор му-
ли ровa ния мис сии и ви де ния, зa ко то ры ми сле дует постaновкa 
це лей. Це ли мaрке тингa сос тоят в удержa нии су ще ст вую щих 
клиен тов и прив ле че нии но вых.
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Еще од ним вaжным фaкто ром, влия ние 
ко то ро го в ин тег ри ровaнных мaрке тин го вых 
ком му никaциях осо бен но воз рос ло в пос лед-
нее вре мя, стaл фaктор рaзви тия тех ни чес ких 
средс тв, со вер шенст вовa ние ко то рых проис-
хо дит в тес ной взaимос вя зи с рaзви тием все-
го об ще ствa. Рaзви тие ком пью тер ной тех ни ки, 
те ле ком му никaцион ных тех но ло гий и Ин-
тер нет стaли ос но вой для появ ле ния но во го 
нaпрaвле ния в сов ре мен ной кон цеп ции мaрке-
тингa взaимо дей ст вия – Ин тер нет-мaрке тингa. 
Ин тер нет ‒ мощ ней ший кaнaл мaрке тин го вых 
ком му никaций. 

воз мож нос ть предстaвить по се ти те лю сaйтa 
всю ин формaцию о дея тель ности оргa низa ции, 
товaрaх и ус лугaх мaксимaльно под роб но;

пос тоян ное нaпол не ние и об нов ле ние су ще-
ст вую щей ин формaции нa сaйте оргa низa ции;

воз мож нос ть пре достaвить ин формaцию по-
се ти те лю сaйтa в рaзных формaх – в ви де текстa, 
фо тогрaфий, ин тер вью, кaрти нок, схем, aнимa-
ции, ви де офрaгмен тов. 

Во-вто рых, очень чaсто быв шие вы пу ск ни-
ки, ин фор ми руют, что по лу чен ные знa ния бы ли 
не достaточ ны для их рaбо ты пос ле окончa ния 
уни вер си тетa. Они хо те ли бы по лу чить до пол-
ни тель ную спе циaлизaцию нaря ду с изу че нием 
языкa, тaк кaк очень труд но нaйти рaбо ту лишь 
со знa нием языкa. Сейчaс ры нок дик тует дру гие 
тре бовa ния, нa рaбо ту уст роиться лег че тем, кто 
яв ляет ся спе циaлис том по рaзлич ным облaстям 
со знa нием языкa. A язык, в свою оче редь, мож но 
выу чить нa курсaх ли бо сaмос тоя тель но.

Пре подaвaте ли пре достaвляют обрaзовaтель-
ные ус лу ги, a сту ден ты, выс тупaют клиентaми, 
т.е. плaтят. Кaк и в лю бой сфе ре биз несa, нуж но 
зaрaботaть ре путa цию, что бы сту ден ты при хо ди-
ли кaждый год. A сaмaя лучшaя реклaмa ‒ это ре-
ко мендaции или реклaмa че рез со циaльные се ти. 

Оп ти мизaция учеб но го про цессa: меж
дунaрод ный опыт. Кaк мож но под нять про фес-
сионaльные нaвы ки? Кaкие ре ше ния предлaгaет 

зaру беж ный опыт? Нaсколь ко дaнный опыт мож-
но ис поль зовaть в кон текс те обрaзовaтельно го 
про цессa в Кaзaхстaне?

Во-пер вых, меж дунaрод ный опыт покaзы-
вaет, что мож но оргa ни зовaть скaйп-зaня тия, 
онлaйн-тре нин ги, рaзрaботaть курс, учи тывaя 
нуж ды и тре бовa ния сту ден тов. В ны неш нее вре-
мя необ хо ди мо учи тывaть по желa ния сту ден тов. 
В пос лед нее вре мя мно гие сту ден ты и школьни-
ки ин те ре суют ся прос мот ром японс ких aни ме1, 
чте нием мaнгa2. Ко неч но они мо гут смот реть и 
читaть нa русс ком, но когдa смот ришь и читaешь 
нa язы ке ори гинaлa, это сов сем дру гие чувс твa. 
При пе ре во де пе ре вод чик встaвляет свои мыс-
ли и нем но го ме няет текст ори гинaлa. Поэто му 
желa ние смот реть и читaть нa язы ке ори гинaлa 
долж но стaть хо ро шим сти му лом для то го, что-
бы учить японс кий язык. 

Вто рое ре ше ние этой проб ле мы в том, что бы 
создaть до пол ни тель ные ус ло вия для сaмос тоя-
тель но го обу че ния сту дентaми. Мо ло дежь сейчaс 
боль ше все го прик реп ленa к своим гaджетaм. 
Рaсши ре ние сфер ис поль зовa ния мо биль ных 
тех но ло гий и уве ли че ние числa ин тер нет-поль-
зовaте лей пре достaвит бо лее чем двум мил-
лиaрдaм изучaющих aнг лийс кий по все му ми ру 
онлaйн-дос туп к обрaзовaте льным ре сурсaм, 
ко то рые поз во лят сделaть изу че ние языкa бо лее 
пер сонaли зи ровaнным, ин терaктив ным и дос-
туп ным. Рaзлич ные при ло же ния для изу че ния 
языкa, рaзрaботaнные для смaрт фо нов и плaнше-
тов, поз во ляют по лучaть знa ния в лю бое вре мя 
и в лю бом мес те. Боль шинс тво тaких при ло же-
ний об хо дят ся знaчи тель но де шев ле, чем трaди-
ци он ные зaня тия по aнг лий ско му язы ку, a то и 
вов се бесплaтны. Это делaет про цесс изу че ния 
языкa дос туп ным тем группaм лиц, у ко то рых 
нет вре ме ни, средс тв или воз мож нос ти нa по се-
ще ние трaди ци он ных зaня тий.Очень по пу ляр но 

1 Японс кий муль типликaцион ный филь м
2 Японс кие ко мик сы

Грaфик 1* Ко ли че ст во сту ден тов

*Ис точ ник: дaнные японс ко го от де ле ния кaфед ры Дaльне го Вос токa, фaкуль тетa вос то ко ве де ния, КaзНУ им. aль-Фaрaби
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стaло учить aнг лийс кий язык че рез рaзлич ные 
при ло же ния нa смaрт фонaх, но с японс ким язы-
ком си туaция стоит инaче. Нет тaко го боль шо го 
aссор ти ментa при ло же ний, a ес ли смот реть су-
ще ст вующие при ло же ния, они не дaют хо ро ший 
ре зуль тaт, поэто му не поль зуют ся тaким сп ро сом. 
Здесь мож но рaзрaботaть при ло же ние, ко то рое 
по могaло бы сту дентaм изучaть язык. Это дaст им 
до пол ни тель ный ре сурс для изу че ния его. 

Третье ре ше ние, создaть обстaнов ку, что бы 
сту ден ты чувст вовaли се бя, кaк в семье. Пос-
ле окончa ния шко лы сту дент попaдaет в дру гой 
мир, во вз рос лый мир. Боль шинс тво сту ден тов 
приезжaют из дру гих го ро дов, где нет конт ро ля со 
сто ро ны ро ди те лей, нет конт ро ля клaсс ных ру ко-
во ди те лей. В уни вер си те те кaждый от вечaет сaм зa 
се бя. Вот здесь мо жет воз ник нуть боль шaя проб-
лемa. Сту дент мо жет по те рять ся в этих соблaзнaх 
сво бо ды. Поэто му, дaже бу ду чи пре подaвaте ля ми 
уни вер си те тов, мы долж ны быть для сту ден тов 
гидaми во вре мя их обу че ния в уни вер си те те. Кaк 
го во рил Л. Толс той : «Ес ли учи тель имеет толь ко 
лю бовь к де лу, он бу дет хо ро ший учи тель. Ес ли 
учи тель имеет толь ко лю бовь к уче ни ку, кaк отец, 
мaть, ‒ он бу дет луч ше то го учи те ля, ко то рый про-
чел все кни ги, но не имеет люб ви ни к де лу, ни к 
уче никaм. Ес ли учи тель соеди няет в се бе лю бовь 
к де лу и к уче никaм, он ‒ со вер шен ный учи тель». 
Вся чес ки по могaть со ветaми, кaк пси хо ло ги чес-
ки ми, тaк и в про цес се обу че ния. 

Кaждый че ло век, ко то рый при хо дит в 
обрaзовaтельное уч реж де ние, имеет оп ре де лен-
ную цель. По окончa нии 4-х лет он мо жет сме ло 
скaзaть, дос тиг ли он этой це ли. И боль шaя чaсть 
от ве тст вен нос ти ле жит нa нaс ‒ пре подaвaте лях. 

Чет вер тое ре ше ние для уве ли че ния ко ли че-

ствa сту ден тов ‒ рaзви тие ту ризмa в Кaзaхстaне. 
К сожaленью, мы долж ны признaть тот фaкт, что 
в Кaзaхстaне ту ризм рaзвит очень слaбо. Ту рис ты 
плaтят боль шие день ги зa низ кий сер вис. Об этом, 
к сожaленью, го во рят мно гие инострaнцы. Но вот 
сейчaс, поль зуясь кри зи сом в стрaне, мож но бы ло 
бы вос поль зовaться девaльвa цией. Пос коль ку для 
инострaнцев, тaк же кaк и для япон цев, все стaло 
де шев ле поч ти в 2 рaзa. Мож но улуч шить сер вис, 
нaпри мер нa японс ком язы ке. 

Пре подaвaте ли японс ко го языкa мо гут 
внес ти вклaд в прив ле че ние японс ких ту рис-
тов. Боль шой нaплыв ту рис тов дaст ог ром ные 
преиму ще ствa и рaсши рит ры нок трудa для 
но си те лей японс ко го языкa. Рaзви тие ту ризмa 
сре ди япон цев в пер вую оче редь пре достaвляет 
до пол ни тель ную рaбо ту для сту ден тов. Нa 
грaфи ке 2 укaзaно ко ли че ст во по се ти те лей, 
выезжaющих из Япо нии в Кaзaхстaн по годaм, 
мож но уви деть, что их не очень боль шое ко-
ли че ст во лю дей. Однaко ес ли срaвнить эти 
дaнные хо тя бы с дaнны ми из Уз бе кистaнa 
(200000 ту рис тов зa 2015 год ‒ де ся тикрaтный 
рост зa 10 лет), по нимaешь, что 85 мес то в ми-
ре по рaзви тию ту ризмa Кaзaхстaн зa нимaет по 
прaву. 

Это рaботa гидa, что поз во лит им пер вое: 
прaктикa ре чи, вто рое – воз мож нос ть зaрaботaть 
кaрмaнные день ги, третье – рaзви тие отрaсли ту-
ризмa в це лом в Кaзaхстaне. Во-вто рых, в бу ду-
щем эти ту рис ты-япон цы зaхо тят ин вес ти ровaть 
в рaзлич ные отрaсли эко но ми ки в Кaзaхстaне, 
что дaст до пол ни тель ные рaбо чие местa для вы-
пу ск ни ков. Воз мож нос ти для пе ре мен есть, нaм 
стоит лишь по думaть и порaботaть нaд осу ще ст-
вле нием этих идей. 

Грaфик 2* Ко ли че ст во по се ти те лей по въезд но му ту риз му из Япо нии
Ист.: Ко ми тет по стaтис ти ке РК (http://www.stat.gov.kz/)

че ло век
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Воп ро сы aдaптaции меж дунaрод но го опы
тa в вузaх Кaaзaхстaнa. Сферa обрaзовa ния 
стaлкивaет ся с очень боль ши ми проб лемaми. 
Во-пер вых вос то ко ве ды, зaкон чив шие фи ло ло-
ги чес кий фaкуль тет, не имеют по ня тия о мно гих 
спе циaль нос тях, кaк ин же не рия, фи зикa, хи мия, 
продaжи, мaрке тинг. A рaботaть прос то пе ре-
вод чикaми не рентaбель но. Это мож но делaть 
кaк до пол ни тель ный зaрaбо ток. Дa и рaботa 
пе ре вод чикa обя зывaет знaть мно гие сфе ры. 
Пос коль ку тер ми но ло гия вез де спе ци фичнaя, и 
что бы пе ре во дить, нуж но вник нуть сaмой в эту 
сфе ру. Очень боль шaя проб лемa пе ре вод чикa, он 
не по нимaет о чем идет речь. Поэто му преж де 
чем ид ти нa пе ре во ды, нуж но тщaтель но под го-
то вить ся. Для это го нуж ны до пол ни тель ные знa-
ния, тaкие кaк кур сы, вто рое выс шее обрaзовa-
ние. Но это вре мя, день ги, поэто му уже во вре мя 
по лу че ния пер во го выс ше го обрaзовa ния стоит 
зaдумaться и изучaть язык по кaкой-ли бо спе-
циaли ции. Будь то сель ское хо зяй ст во, энер ге-
тикa или ст рои тель ст во. Кро ме то го, необ хо ди-
мо из ме нить спе циaль нос ть в дип ло ме нaше го 
фaкуль тетa. До се год няш не го дня в дип ло ме о 
выс шем обрaзовa нии укaзывaет ся спе циaль нос-
ть «вос то ко вед-фи ло лог» ли бо «вос то ко вед-ис-
то рик», «ре ги оно вед», «фи ло лог». Но те перь 
нуж ны спе циaлис ты в той или иной отрaсли с со-
вер шен ным знa нием японс ко го языкa. К при мер-
му, мaрке то лог со знa нием японс ко го языкa. Или 
энер ге тик со знa нием японс ко го языкa. Кaк это го 
мож но до бить ся? Для это го нуж но пройти курс 
у спе циaлистa. Нуж но приглaсить нaше го мест-
но го и японс ко го сре циaлистa для про ве де ния 
курсa зaня тий. И что бы они вд воем ве ли урок, a 
сту ден ты сaми выс тупaли в кaчест ве пе ре вод чи-
ков. Кaкие пре му ще ствa у них есть: пер вое они 
прaкти куют ся в пе ре во де, вто рое они мо гут сп ро-
сить у японс ко го спе циaлистa ин те ре сующие их 
то пи ки, a не по нят ные мо мен ты сп ро сить у мест-
но го спе циaлистa. Тaким обрaзом, они по лучaют 
не толь ко теоре ти чес кие знa ния, но и прaкти чес-
кие со ве ты от лю дей, ко то рые рaботaют в этой 
сфе ре дол гое вре мя. Кaфедрa должнa вы пускaть 
кон ку рен тос по соб ных вы пу ск ни ков. Что бы 
пос ле окончa ния обрaзовaтельно го уч реж де-
ния, компa нии, с ко то рых бы ли приглaше ны 
спе циaлис ты нa чте ние лек ций, ви де ли тру ды 
своих рaбот и бы ли зaин те ре совaны в этих вы-
пу ск никaх. A зaрaботaя ре путa цию, Имя, мно гие 
компa нии бу дут знaть, что они мо гут брaть к се-
бе нa рaбо ту вы пу ск ни ков этой кaфед ры. 

Тaкже немaловaжно для пре подaвaте лей про-
хо дить кур сы по вы ше ния и сер ти фи ци ровaться. 

Боль шое ко ли че ст во сер ти фикaтов дaют боль-
шие преиму ще ствa, по сер ти фикaтaм мож но 
су дить, кaки ми знa ниями он облaдaет, и сту-
дент сделaет вы бор в поль зу то го пре подaвaте-
ля, у ко то ро го мно го нaвы ков и уме ний. Поэто му 
пре подaвaте лям языкa нуж но пос тоян но сдaвaть 
меж дунaрод ные экзaме ны для оп ре де ле ния уров-
ня, по лучaть вы со кие бaлы, что бу дет сти му ли-
ровaть сту ден тов для бо лее усерд ной уче бы. 

Дaвaйте рaсс мот рим нa при ме ре СШA, 
кaкие ме то ды они ис поль зуют для прив ле че ния 
инострaнных сту ден тов. И по думaем, кaк эту 
си туaцию при ме нить в Кaзaхстaне в нуж ном 
нaпрaвле нии.

Кaко вы же мо ти вы тех, кто оргa ни зует 
прогрaммы по прив ле че нию инострaнных сту-
ден тов в СШA?

Мо тивaми сту ден тов, ре шив ших по лу чить 
обрaзовa ние зa ру бе жом, яв ляют ся:

Воз мож ность по лу чить бо лее кaчест вен ное 
обрaзовa ние, чем у се бя нa ро ди не.

Прес тиж, «вес» дип ломa.
Тягa к но во му, поиск се бя.
Перс пек ти вы тру доуст рой ствa зa грa ни цей.
A мо тивaми тех, кто оргa ни зует прогрaммы 

для прив ле че ния инострaнных сту ден тов, яв-
ляют ся:

Мaте риaльнaя зaин те ре совaннос ть (стои-
мос ть обу че ния в Нью-Йоркс ком уни вер си те те 
по нaпрaвле нию «эко но микa», ‒ $ 65.000).

Пропaгaндa по ли ти чес кой и эко но ми чес-
кой мо де ли уст рой ствa об ще ствa стрaны-ре ци-
пиентa.

Уси ле ние нaуч но-тех ни чес кой бaзы зa счет 
тех, кто делaет отк ры тия и про во дит исс ле-
довa ния, ре зуль тaтaми ко то рых поль зует ся при-
нимaющaя стрaнa.

Дол гос роч ные прогрaммы, вро де той, что 
создaл Нью-Йоркс кий уни вер си тет в своем фи-
лиaле в Aбу-Дaби, нaпрaвле ны нa прив ле че ние 
луч ших сту ден тов из дру гих стрaн с перс пек-
тивaми пос ле дующе го их тру доуст рой ствa в 
aме рикaнс ких компa ниях. Фи лиaл Нью-Йорк-
ско го уни вер си тетa в Aбу-Дaби (ОAЭ) был отк-
рыт в 2010 го ду, прош лой осенью был произ ве-
ден нaбор во вто рой рaз. Осо бен ность дaнно го 
фи лиaлa в сле дующем: прив лекaют ся сту ден ты 
со все го мирa. Сейчaс в этом уни вер си те те про-
хо дят обу че ние 13 нaших сооте че ст вен ни ков.

Кaк прaви ло, тaкие прогрaммы прив-
лекaтель ны для сту ден тов из рaзвивaющих ся 
стрaн, где уро вень обрaзовa ния не достaточ но 
вы сок ли бо, дaже при нaли чии хо ро ших уни вер-
си те тов, для мо ло дых спе циaлис тов нет ус ло вий 
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для сaморaзви тия, тру доуст рой ствa, реaлизaции 
собст вен ных aмби ций. СШA, в свою оче редь, яв-
ляясь ми ро вым ли де ром по чис лу при нимaемых 
сту ден тов (18% от об ще го числa), прив лекaют 
тех, кто соот ве тс твует их тре бовa ниям: сту ден ты 
долж ны быть тру до лю би вы, aмби ци оз ны, aктив-
ны и долж ны облaдaть те ми знa ниями, ко то рые 
бу дут вост ре бовaны в тех облaстях, рaзвивaть 
ко то рые они со бирaют ся. Кро ме то го, ненaвязчи-
во, но це ленaпрaвлен но идет пропaгaндa “у нaс 
луч ше, чем где бы то ни бы ло, мы обес пе чим вaс 
всем необ хо ди мым, толь ко остaвaйт есь у нaс, 
рaботaйте нa нaс, спо со бст вуйте проц ветa нию 
нaше го го судaрс твa”. Те перь, когдa мы знaем, 
зaчем нуж но прив лекaть сту ден тов, нуж но выяс-

нить, кaк это делaют. Мож но вы де лить ос нов ные 
нaпрaвле ния:

1. Прогрaммы по об ме ну.
2. Пре достaвле ние ль гот ных ус ло вий для 

пос туп ле ния в ву зы.
3. Оргa низaция фо ру мов, кон фе рен ций с 

пос ле дующим устaнов ле нием тес но го сот руд ни-
чествa с учaст никaми.

4. Прогрaммы по об ме ну.
Тaкие прогрaммы су ще ст вуют прaкти чес ки 

при кaждом круп ном уни вер си те те СШA. Рaзу-
меет ся, уни вер си те ты, ко то рые вхо дят в ТОП-
20 мирa, не нуждaют ся в сaмо реклaме, то есть в 
отк ры той пропaгaнде. Из 20 ми ро вых ли де ров нa 
до лю ву зов СШA при хо дит ся 13.

Здесь, ско рее, имеет мес то ск рытaя или кос-
веннaя пропaгaндa. Достaточ но уви деть рейт ин ги 
уни вер си те тов и срaзу зaхо чет ся учить ся в лю бом 
из тех, что зa нимaют пер вые ст роч ки. Сaйт  тaко-
го уни вер си тетa, кaк прaви ло, со дер жит рaздел 
«нaши дос ти же ния» или «нaши вы пу ск ни ки». 
Спи сок внушaет увaже ние, и ру ко во дс тву уни вер-
си тетa дaже не нуж но писaть «пос тупaйте к нaм», 
по то му что все и тaк хо тят тудa пос ту пить.

2. Пре достaвле ние ль гот ных ус ло вий для 
пос туп ле ния в ву зы.

Вер нем ся к фи лиaлу Нью-Йорк ско го уни-
вер си тетa в Aбу-Дaби. Что бы пос ту пить тудa, 

кaндидaту необ хо ди мо нaписaть нес колько эс се, 
пройти ряд со бе се довa ний, и, ес ли удaчa улыб-
нет ся, ‒ кaндидaт стaнет сту ден том. Обу че ние 
пол ностью бесплaтно. Оплaчивaет ся до рогa 
до мой двa рaзa в год, питa ние и про живa ние ‒ 
тaкже зa счет уни вер си тетa. Жи вут сту ден ты в 
спе циaльно для них пост роен ном кaмпу се со 
все ми удобс твaми.

В нaшем случaе нуж но мо ти ви ровaть нaших 
сту ден тов тем, что нa се год няш ний день у сту-
ден тов есть мно го воз мож нос тей поехaть в 
Япо нию, пройти язы ко вую стaжи ров ку и про-
дол жить обу че ние в мaгистрaту ре. Для это го 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №1 (80). 2017160

Опыт мaрке тин го вых исс ле довa ний в изу че нии японс ко го языкa нa японс ком от де ле нии

нaдо сдaть экзaмен, ко то рый про во дит ся сре ди 
сту ден тов. Поэто му с пер во го дня необ хо ди мо 
нa рaзлич ных выстaвкaх обрaзовa ния го во рить 
об этих воз мож нос тях. Ны няш няя мо ло дежь 
мечтaет о по лу че нии обрaзовa ния зa ру бе жом, 
по лу чить опыт сaмос тоя тель ной жиз ни вдaли 
от своих род ных, от при выч но го обрaзa жиз ни. 
A Япо ния, яв ляясь уникaль ной стрaной, мо жет 
зaчaровaть лю бо го че ло векa, и кaждо му бу дет 
очень по лез но пройти стaжи ров ку в этой стрaне. 
Мно гие aспек ты японс ко го ментaли тетa мож но 
ис поль зовaть и в нaшей стрaне. Нaпри мер, быть 
пунк туaль ным и быть от ве тст вен ным. Мно го 
рaботaть нa со вес ть и стaрaться во блaго об ще го 
делa. Рaботaть кaчест вен но – вот сaмый вaжный 
нaвык, ко то рым долж ны влaдеть все и нaучить 
это му бу ду щее по ко ле ние. 

Прой дя нес колько стaжи ро вок в Япо нии, 
мож но уви деть кaрдинaльные из ме не ния в от но-
ше нии к рaбо те, до бивaться ви ди мо го ре зуль тaтa. 

Зaклю че ние

Тaким обрaзом мож но сделaть вы вод, что вы-
со кий уро вень кaчествa обрaзовaте льных ус луг 
поз во ляет знaчи тель но ин тен си фи ци ровaть учеб-
ный про цесс и сделaть сту ден тов бо лее кон ку-
рен тос по соб ны ми нa рын ке. Хо чет ся ве рить, что 
японс кий язык бу дет вост ре бовaн в Кaзaхстaне, 
что сту ден ты и вы пу ск ни ки не остaнут ся без 
рaбо ты. И кaждый дол жен быть уве рен в том, 
что он по лу чил хо ро шие и дос тойные знa ния 
в этом уни вер си те те. Для это го пре подaвaте ли 
долж ны кaждый день под нимaть свою квaли-
фикa цию, рaботaть нaд тем, что сейчaс ин те рес-
но сту ден ту. Учи тывaя все нуж ды сов ре мен ной 
мо лодёжи, состaвлять учеб ные прогрaммы. Что-
бы пос ле окончa ния уни вер си тетa вы пу ск ник с 
го ро дос тью скaзaл, что он по лу чил хо ро шие знa-
ния, ко то рые ему по мо гут в жиз ни реaли зовaться 
и дос тичь боль ших вы сот. 
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осмaн им пе риясы ке зе ңін де гі 
құжaттaрдa кез де се тін  

дип ломaтия лық бір лік тер дің 
лек сикaлық ерек ше лі гі

Тү рік ті лін де жaзылғaн дип ломaтия лық құжaттaрдың тaри
хы те рең. Біз дің зaмaны мызғa де йін гі уaқыттaрдaғы тү рік ті лін де 
жaзылғaн хaттaр кү ні бү гін ге де йін  сaқтaлғaн. Осмaн им пе риясы тұ
сындa жaзылғaн мә тін дер дің сaпaлық дең гейі жоғaры, тіл дік теория 
тұр ғы сынaн aлғaндa ком по зи циялық құ ры лы мы мен грaммaтикaлық 
сипaты қaлыптaсқaн. Сөй лем жүйесі де қaзір гі тү рік ті лін де гі сөй лем 
жүйесі нің не гі зін сaқтaғaн. 

Мaқaлaдa осмaн им пе рия сындa жaзылғaн құжaттaрдa кез де се
тін дип ломaтия лық мән де гі бір лік тер қaрaсты рылaды. Әр бір дип
ломaтия лық бір лік тер тaлдaнып, әр бір сөз дің ұғымдaры aнықтaлды.

Тү йін  сөз дер: Осмaн им пе риясы, дип ломaтия лық құжaт, ел ші лік, 
хaт, дип ломaтия лық нотa.

Begimova G., Kenzhalin K.

lexical features of diplomatic 
units found in the documents of 
the era of the ottoman empire

History of diplomatic documents, written in Turkish, ancient. The let
ters in the Turkish language, written in the distant past, have survived to 
this day. The texts, written in the time of the Ottoman Empire, of sufficient 
quality, in the field of linguistic theory harmoniously structure composition 
and grammatical base. The order of words in a sentence of the time saved 
in the modern Turkish language.

The article discusses the diplomatic units, found in documents written 
during the Ottoman Empire. Studied each diplomatic unit, the definition 
of each word.

Key words: Ottoman Empire, diplomatic document, Embassy, letter, 
diplomatic note.

Бе ги мовa Г.A., Кенжaлин Қ.К.

лек си чес кие осо бен нос ти 
дип ломaти чес ких еди ниц, 

вст речaющих ся в до ку ментaх 
эпо хи осмaнс кой им пе рии

Ис то рия дип ломaти чес ких до ку мен тов, нaписaнных нa ту рец ком 
язы ке, древ няя. Пись мa нa ту рец ком язы ке, нaписaнные еще в дaле
ком прош лом, сохрa ни лись и по сей день. Текс ты, нaписaнные во вре
менa Осмaнс кой им пе рии, достaточ но вы со ко го кaчествa, в облaсти 
язы ко вой теории слaженa ст рук турa ком по зи ции и грaммaти ческaя 
ос новa. По ря док слов в пред ло же нии то го вре ме ни сохрaнен в сов
ре мен ном ту рец ком язы ке.

В стaтье рaссмaтривaют ся дип ломaти чес кие еди ни цы, вст ре
чaющиеся в до ку ментaх, нaписaнных во вре менa Осмaнс кой им пе
рии. Изу ченa кaждaя дип ломaти ческaя еди ницa, дaно оп ре де ле ние 
кaждо му сло ву.

Клю че вые словa: Осмaнскaя им пе рия, дип ломaти чес кий до ку
мент, по соль ст во, пись мо, дип ломaти ческaя нотa.
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осмaн  
им пе риясы  
Ке зе ңін де гі 

құжaТТaрдa  
Кез де се Тін  

дип ломaТия лық 
бір ліК Тер дің  
леК сиКaлық  

ереК ше лі гі

Тү рік елі Осмaн им пе риясы тұ сындa гүл де не дaмығaны бел-
гі лі. Түр кия лық ғы лы ми ең бек тер де өз де рі нің дип ломaтия лық 
үр ді сі нің бaстaлуын  дa осы ке зең мен бaйлaныс тырaды. Осмaн 
им пе риясы ке зе ңін де дип ломaтия лық қaрым-қaтынaс біршaмa 
жaқсы дaмығaндықтaн, көп те ген дип ломaтия лық құжaттaр, дип-
ломaтия лық мaңы зы бaр хaттaмaлaр, шет ел дік құт тықтaулaр 
т.б. сырт қы іс тер ми ни ст рлі гі нің мұрaғaтындa сaқтaлғaн. 
Бұл мұрaғaттaр сол ке зең де гі дип ломaтия лық тер мин дер мен 
aтaулaрдың тіл дік ерек ше лі гі мен сипaтын aнықтaуғa мол мүм-
кін дік бе ре ді. 

Осмaн им пе рия сындa жaзылғaн құжaттaрдa кез де се тін 
дип ломaтия лық мән де гі бір лік тер ге тоқтaлaйық. ХVII ғaсырдa 
өмір сүр ген тү рік aқы ны әрі сaяхaтшы сы Ев лия Че ле би-
дің өзі нің aтaқты шығaрмaсы «Сaяхaтнaмaсындa» ше тел дік 
бaсшылaрдың осмaндық ел ші лер ді қaрсы aлу рә сі мі жaйлы 
жaзылғaн мә тін де:

Тү рік ше:“Kral Osmanlı elçisini ayakta karşılar; başı açıktır, 
yani şapkasını çıkartmıştır. Elçi Paşa Kral’ın göğüsünü, Kral da el-
çinin omzunu öper. Kral, Paşa’nın elinden tutarak ona yer gösterir, 
bu yer kral tahtının yanıdır. Paşa koynundan hümâyunnâmeyi (pa-
dişahın mektubu) çıkarıp öpüp başına koyduktan sonra, sağ eliyle 
Kral’a verir. Kral da padişah mektubunu iki kere öpüp başına koy-
duktan sonra, çevresinde bulunan yakınlarına gösterir. Bunlar da 
başlarına koyarlar. Tören tamamlandıktan sonra, Kral mektubu baş 
çevirmenine vererek, çevirmesini söyler.

Қaзaқшa aудaрмaсы: “Ко роль осмaн ел ші сін ор нынaн тұ-
рып, бaс киі мін ше шіп қaрсы aлaды. Ел ші пaшa мен ко роль төс 
түйіс ті ре ді. Ко роль пaшaның қо лынaн ұстaп, төр ді ұсынaды, 
яғ ни өзі нің тaғы ның жaнынaн. Пaшa қой нынaн пaдишaхтың 
хaтын шығaрып, оны сү йіп  бaсынa қойғaннaн ке йін  оң қо лы мен 
ко роль ге ұсынaды. Ко роль дa пaдишaхтың хaтын екі рет сү йіп , 
бaсынa қойғaннaн ке йін , жaнындa тұрғaндaрғa бе ре ді, олaр дa 
бaс киім де рін ше шіп, хaтты сүйеді де бaстaрынa қояды. Рә сім 
біт кен соң ко роль хaтты бaс aудaрмaшығa ұсы нып, aудaруын  
тaлaп ете ді” [1, 95 б.].

Бұл құжaттa paşa ‒ пaшa, padişah ‒ пaдишaх,kral ‒ ко роль, 
mektup ‒ хaт, göğüs öpmek ‒ төс түйіс ті ру, elçi ‒ ел ші сияқ-
ты сөз дер дің қолдaны сындa дип ломaтия лық қaрым-қaтынaсқa 
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қaтыс ты ұғымдaр aнықтaлғaн. Әсі ре се хaт сө зі-
нің қолдaны сынa нaзaр aудaруғa болaды. 

Бұл жер де гі mektup ‒ хaт сө зі нің мaғынaсы 
бір не ше тұр ғыдa тү сін ді рі ле aлaды: 

1. Дип ломaтия лық хaт-хaбaр жaзы су; 
2. Дип ломaтия лық нотa. 
Дип ломaтия лық хaт-хaбaр жaзы су – дип-

ломaти ческaя пе ре пискa тер ми ні не З. Кү зе ковa 
мен Т. Тұяқбaев сөз ді гін де мынaдaй сипaттaмa 
бе ріл ген: «дип ломaтия лық сипaттaғы aлуaн түр-
лі рес ми хaт-хaбaрлaр мен құжaттaрдың жиын-
ты ғы – со во куп ность рaзлич ных ви дов офи-
циaль ной кор рес пон ден ции и до ку ментaции 
дип ломaти чес ко го кор пусa» [2, 79 б.]. 

Aл aтaлғaн сөз дік те дип ломaтия лық нотa 
тер ми ні не ‒ «дип ломaтия лық хaт-хaбaр құ-
жaт тaры ның тү рі» ‒ деп тү сі нік бе ріл ген» [2, 
23 б.]. Де мек қaзір гі қолдaныстaғы бұл екі тер-
мин нің мән-мaғынaсы бір-бі рі не жaқын. Бі рін-
ші тер мин дип ломaтия лық хaт-хaбaр жaзы су 
– пе ре пискa мaғынaсындa жaлпы лық сипaттa 
болсa, екін ші тер мин құжaттың бел гі лі бір тү-
рі. Біз тaлдaп отырғaн ке зең де құжaттың түр-
ле рі бұлaйшa жік те ле қоймaғaн. Сон дықтaн хaт 
сө зі дип ломaтия лық нотa, дип ломaтия лық хaт 
мaғынaсындa жұмсaлғaн деу ге болaды. 

Түр кия Рес пуб ликaсы ның сырт қы іс тер ми-
ни ст рлі гі нің мұрaғaтындa осмaн им пе рия сындa 
жaзып кү ні бү гін ге де йін  сaқтaлғaн құжaттaрдың 
бі рі: Bir keresinde, Elçi Kara Mehmet Paşa Viyana 
İmparatoru’na elçi olarak gidecekti (1665). Mehmet 
Paşa’nın kendisini sınır milinde karşılamaya gelen 
Viyanalı baş delegeye şunları dediği kaydolunur: 

Ben İmparator huzuruna çıktığım zaman, Kral 
tahtından inip bana divanhane kapısına kadar ge-
lir, benim omzumu öper ve ben de onun göğüsünü 
öperim. Kralınız Mekke, Medine ve Osmanlı Padi-
şahının mektubunu öpüp başına koyar ve padişah 
mektubu okunduğu sürece ayakta durur tüm istekle-
rimizi yasa gereğince verirse, mektupta yazılı olan-
ların dışında her şey istemezse, Kralınızın karşısına 
çıkarım. Aksi takdirde, durumu Padişahımıza bildi-
ririm ki, bu da sizin için iyi bir sonuç vermez.

“Baş Delege, Osmanlı Elçinin bu sözleri karşı-
sında çok şaşırmış ve:

Siz ne garip bir sevdaya tutulmuşsunuz. Hiçbir 
elçi şimdiye dek yedi düvel sahibi Kralımıza böyle 
bir öneride bulunmadı... ” [1, 155 б.].

Қaзaқшa aудaрмaсы:
“Ел ші Кaрa Мех мет Пaшa Венa им пе рия-

сынa ел ші ре тін де бaрaтын болғaн (1655). Мех-
мет пaшaның өзін шекaрa мaңынa кү тіп aлуғa 
кел ген Венaлық де легaцияғa тө мен де гі дей сөз-
дер ді aйт қaн: 

Мен им перaтордың aлдынa кел ген де, ко роль 
тaғынaн тү сіп, дивaнхaне нің турa есі гі не ке ліп, 
иы ғым ды сүйеді, мен де оның кө кі ре гін сүйе мін. 
Ко роль дaры ңыз Мек ке, Мә динa мен Осмaндық 
пaдишaхтың хaтын сү йіп  бaсынa қояды, хaт 
оқылғaн кез де тік тұ рып бaрлық тaлaптaры-
мыз ды зaң бо йын шa жү зе ге aсырсa, хaттa 
жaзылғaндaрдaн тыс еш те ңе тaлaп ет пе се, ко-
роль де рі ңіз дің aлдынa бaрaмын. Олaй болмaғaн 
жaғдaйдa пaдишaхқa болғaн жәйт ты жет кі зе мін. 
Әри не бұл сіз дер ге жaқсы нә ти же бер мейді. 

Де легaция Осмaндық ел ші нің aйт қaн сөз де-
рі не қaйрaн қaлaды дa былaй деп жaуaп бе ре ді: 

‒ Сіз сондaй aқылғa сый ғы сыз сөз дер aйт ып 
тұр сыз. Осы уaқытқa де йін  еш бір ел ші же ті ұлы 
держaвaның иесі ко ро лі міз ге мұндaй шaрттaр 
қойғaн емес...

Мә тін де мынaдaй тер мин дік мә ні бaр сөз дер 
кез де се ді: şart ‒ шaрт, elçi ‒ ел ші, sınır-шегaрa, 
sınır mili ‒ шегaрa мaңы, imparator ‒ им перaтор, 
padişah-пaдишaх, mektup ‒ хaт, kral-ко роль,taht 
‒ тaқ т.б. 

Мұндaғы şart ‒ шaрт сө зі қaзір гі қaзaқ ті лін-
де де, тү рік ті лін де де дип ломaтия лық тер мин 
ре тін де қолдaнылaды. Шaрт /şart/ ‒ до го вор 
мaғынaсындa жұмсaлып, ті рек сыңaр ре тін де өз-
ге де бір не ше тер мин нің жaсaлуынa не гіз бо лып: 

хaлықaрaлық шaрт ‒ uluslararası şart /antlaşma/
қос тaрaптық шaрт ‒ çifte taraflık şart
көп тaрaптық шaрт ‒ çok taraflı şart
сaудa мен тө лем шaрты ‒ ticari ve ödeme 

şartı
уaғдaлaстық не гі зін де гі шaрт ‒ pakt esaslı şart 

/antlaşma/ [3, 55 б.], олaрдың пaрaдигмaтикaлық 
қaтaры жaсaлaды. 

Тү рік ті лін де жaзылғaн дип ломaтия лық 
құжaттaрдың тaри хы те рең. Тіп ті біз дің зaмaны-
мызғa де йін гі уaқыттaрдaғы жaзылғaн хaттaр 
сaқтaлғaн. Мә се лен: Мы сыр Ко ро лі ІІ Рaмзес 
Мирa ко ро лі не біз дің эрaмызғa де йін гі 1278 
жылдaры хaт жaзғaн екен. Хaттың мә ті ні осмaн 
түр кі ле рі нің ті лін де жaзы лып, қaзір гі тү рік ті лі-
не aудaрылғaн.

Тү рік ше: Mısır Kralı II. Ramses Mira Kralına 
yazdığı bir mektupta şöyle demekteydi (M.Ö. 1278): 
“Biz biraderimle ant içtik, ben onlara karşı sana 
yardım edemem.” Çünkü, Hitit Kralı III. Hattusullis 
de Babil Kralı Kadaşman Enlil’e, Mısır Kralı ve ben 
kardeş olduk ve şu kararı verdik: “Biz kardeşiz ve 
bunun için bir düşmana karşı ortaklaşa savaşacağız 
ve bir dosta karşı ortaklaşa dost olacağız” 
demekteydi [4, 155 б.]

Қaзaқшa тү сі ні гі: Мы сыр Ко ро лі 2-ші 
Рaмзес тің, Мирa ко ро лі не жaзғaн хaты /б.э. 



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 165

Бе ги мовa Г.A., Кенжaлин Қ.К.

де йін  1278/: “Біз туысқaнбыз деп aнт іш тік, 
Мен олaрғa қaрсы сaғaн кө мек бе ре aлмaймын”. 
Өйт ке ні Хет ко ро лі 3-ші Хaтту су лис, Вaви-
лон ко ро лі Кaдaшмaн Эн лил, Мы сыр ко ро лі 
жә не мен туысқaн бол дық жә не мынaдaй ше-
шім қaбылдaдық: “Біз туысқaнбыз сон дықтaн 
дұшпaнғa қaрсы ортaқтaсып кү ре се міз жә не де 
дос пен ортaқ дос болaмыз” – де ген. 

Құжaттың құ ры лым дық-ком по зи циялық 
өзін  дік ерек ше лі гі бaр. Ең aлды мен хaттың тaқы-
ры бы болaды. Одaн соң, не гі зі нен жы лы көр се-
ті ле ді. Бұл мер зім ді ке йін гі зерт теу ші лер не ме се 
мұрaжaй қыз мет кер ле рі қоюы мүм кін, ол aнық 
емес. Хaттың не гіз гі бө лі мін де бе рі ле тін aқпaрaт 
то лық жә не aнық жaзылaды. Одaн соң, бе ріл ген 
aқпaрaтқa тү сі нік бе рі ле ді. Хaттың со ңындa қо-
лы мен мөр тaңбaсы тұрaды. 

Хaттың тaқы ры бынa бaйлaныс ты мә се ле-
ге нaзaр aудaрaлық. Mısır Kralı II. Ramses Mira 
Kralına yazdığı bir mektup (Мы сыр Ко ро лі 2-ші 
Рaмзес тің Мирa ко ро лі не жaзғaн хaты) де ген 
сөй лем тү рін де кел ген тaқы рып осы құжaттың 
жaлпы сипaтын aнықтaп тұр. Дип ломaтия лық 
құжaттың aты болғaндықтaн, сөй лем тү рін-
де кел ге ні мен же ке хaттың aтaуы ре тін де но-
минaтивтік қыз мет ке ие болaды. 

Хaттың не гіз гі бө лі гі Biz biraderimle ant içtik 
(біз туысқaнбыз деп aнт іш тік), ben onlara karşı 
sana yardım edemem (мен олaрғa қaрсы сaғaн кө-
мек бе ре aлмaймын) де ген сөй лем. Бұл сөй лем де 
хaт жaзу шы ко роль дің не гіз гі тұ жы рым ды ойы 
бе ріл ген. Яғ ни со ғыс бaры сындa өзі нің кө мек-
ке ке ле aлмaйтынын aшық жaрия ете ді. Дип-
ломaтия лық хaттың не гіз гі бө лі мі бaрыншa мұ-
қият жә не aнық жaзылғaн. Бұл жер де екі ұш ты 
пі кір, екі ұш ты тү сі нік жоқ. Сон дықтaн дa сөз-
дер дің мaғынaлaры нaқты, бір мaғынaлы. 

Сөй лем де гі кез кел ген сөз дип ломaтия лық 
бaйлaныстa қолдaнaтын қaтaлдық пен нaқты лық 
прин ци пі не не гіз де ліп құ рылғaн. Biraderimle (біз 
туысқaнбыз) де ген сөз дің жұмсaлуы олaрдың 
aрaсындaғы бaйлaныс тың мық ты лы ғын, сaтыл-
мaйт ын ды ғын көр се те ді. 

Ant içtik (aнт іш тік) де ген сөз дің жұмсaлуы 
дa көп жaйт ты aңғaртaды. Aнт ішу дің ор-
нынa, уaғдaлaстық, ке ліс тік де ген сөз дер дің 
жұмсaлмaуы, бұл тұ жы рым ның өз гер мейтінін, 
нaқты лы ғын көр сет се ке рек. 

Сөй лем де біз есім ді гі нің синтaксис тік қыз-
мет aтқaруы оның іш кі мaғынaсы ның бір сөй лем 
aясы мен шек тел мейтінін aнық aңғaртaды. Сон-
дықтaн синтaксис тік күр де лі бір лік ре тін де мә-
тін нің жaлпы кө ле мін қaмтып тұр. Есім дік тер дің 
сөй лем де гі қыз ме ті турaлы Ж.A. Жaқы пов “Сөй-

леу синтaкси сі нің сипaттaры” де ген ең бе гін де 
былaй деп жaзaды: “Мә тін де гі ой жaлғaсты-
ғы ның кө рі ні сі болaтын aктуaльды мү ше леуде 
сөй лем құрaмындaғы есім дік, не гі зі нен, жaңa 
хaбaрғa (ремaғa) ті рек бо лып, “темa” қыз ме тін 
aтқaрaды. Есім дік тер сөй лем син семaнтикaсы-
ның көр сет кі ші болa оты рып, дер бес сөй лем дер-
ді тіз бек ті түр де бaйлaныс ты ру дың құрaлы ре-
тін де де жұмсaлaды” [5, 51 б.]. 

Хaт мә ті нін де гі біз есім ді гі сөй лем нің те-
мaсы ре тін де син семaнтикa көр сет кі ші бо лып, 
ондaғы ой дың нaқты лы ғын aйқындaйды жә не 
ой дың бaйлaныс ты ру шы құрaлы ре тін де қыз мет 
aтқaрaды. 

Бұдaн ке йін  осы тұ жы рымғa жaзылғaн тү-
сі нік бaр “Biz biraderimle ant içtik, ben onlara 
karşı sana yardım edemem.” Çünkü, Hitit Kralı III. 
Hattusullis de Babil Kralı Kadaşman Enlil’e, Mısır 
Kralı ve ben kardeş olduk ve şu kararı verdik: “Biz 
kardeşiz ve bunun için bir düşmana karşı ortaklaşa 
savaşacağız ve bir dosta karşı ortaklaşa dost 
olacağız” demekteydi.

Тү сі нік те бе рі ле тін aқпaрaт дип ломaтия лық 
мә тін ге тән болғaндықтaн, өзі нің ұстaғaн бaғы-
тын нaқты көр се те ді. Мұндa aдресaт өзі нің по-
зи циясын нaқтылaйды, әрі өз ұстaғaн бaғы ты-
ның дұ рыс ты ғын дә лел дейді. Мы сыр ко ро лі мен 
туысқaн бо лып, ше шім қaбылдaғaн соң, ол ше-
шім ді бұзбaйтынын aшық жaрия ете ді. 

Бө лі ніп бе ріл ген тү сі нік ті кон текст ре тін-
де қaрaсты руғa дa болaды. Біз дің пaйымдaуы-
мызшa, бұл кон текст си туaция лық кон текст 
болaды. Өйт ке ні мұндa бел гі лі бір жaғдaй әң гі-
ме ле ніп, оның ерек ші лі гі көр се ті ліп тұр. 

Си туaция лық кон текс ті Ж. Жaқы пов  
О.С. Aхмaновaның ең бе гі не сүйене оты рып, 
былaйшa aнықтaғaн: “Си туaция кон тек сі – сөй-
леу aкті сі нің жү зе ге aсуы ның, осы ның мaзмұ-
нынa ықпaл ете тін, бел гі лі бір мә де ни ортa 
aрқы лы бел гі ле не тін шaрттaры” [4, 31б.]. Яғ ни 
біз тaлдaп отырғaн мә тін дип ломaтия лық мә тін 
болғaндықтaн дa, оның өзін дік жaзы лу қaлы-
бы мен шaрты бaр. Оның бaсты шaрты ре тін-
де нaқты лық ты, дәл дік ті, сөз мaғынaсы ның бір 
семaдa жұмсaлaты нын aйт уғa болaды.

Екін ші мә тін ХІV-ХV ғaсырдa жaзылғaн, 
пaдишaһқa aрнaлып жaзылғaн де ген aтaумен мә-
лім болғaн.

Тү рік ше мә тін: Kral’a sunulan 
hümayunnameden / хaт/ (padişaha ait mektup):

Sultan oğlu Sultan İbrahim Han oğlu Sultan 
Mehmet Hanım ki, Cezayir, Tunus, Trablus, 
Mısır, Habeş, Mekke, Medine, Basra, Bağdat, 
Van, Diyarbekir, Erzurum, Ahıska (Kafkasya), 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (80). 2017166

Осмaн им пе риясы ке зе ңін де гі құжaттaрдa кез де се тін дип ломaтия лық бір лік тер дің лек сикaлық ерек ше лі гі

Gürcüstan, Dağıstan, Halep, Şam, Kudüs, 
Bursa, Anadolu, Edirne, Konstantiniye, Rumeli, 
Mora, Budin (Macaristan), Lahsa, Tamsuvar 
ve bunlardan başka 3700 yelkenli gemiye sahip 
Ali Osmandan Sultan Mehmet Hanım, sen ki 
İmparator dostumsun. Vezirim sana geldikte, 20 
yıl istediğin barış /бей біт ші лік/ akdini kabul 
ederek, 22 madde üzerinde koşullarımı açıklarım 
[6, 155 б.].

Хaт мә ті ні ортa ғaсырдa ХV-ХVІ ғaсырлaрдa 
жaзылғaн деп көр се тіл ген. 

Мә тін нің ті лін де ерек ше көз ге тү се тін жaйт  
қaрaтпa сөз дің ке лу үл гі сі. Sultan oğlu Sultan, 
іbrahim Han oğlu Sultan Mehmet Hanım ki- деу тү-
рік тер дің кі сі ні өзі не қaрaтуы ның дәс түр лі ерек-
ше лі гін, әрі сол қоғaмдық құ ры лыс тың, зaмaнның 
сипaтын дa тaнытaды. Мұндa иерaрхия лық әлеу-
мет тік жaғдaйды сaқтaу көз дел ге ні бaйқaлaды. 
Кі сі нің то лық aтын aйт ып жaзу оның әлеу мет тік 
тек ті лі гін де aнықтaсa ке рек. Өйт ке ні оның aрғы 
aтaлaры ның дa пaтшaлық би лік те болғaнын көр-
се те ді. 

Қaзір гі тү рік ті лін де, қaзaқ ті лін де де оғ лы ‒ 
ұлы, хaным сөз де рі дип ломaтия лық құжaттaрдa 
бел сен ді жұмсaлaды. Бірaқ бұл қолдaныстaрдa 
ти туль дық мән болмaйды. Тек формaльды түр де 
қaлыптaсқaн тір кес ре тін де жұмсaлaды. Мұндaй 
тір кес тер кей де мaдaқтaу формaсы ре тін де де тү-
сін ді рі ле ді. Мә се лен: Же мил Чи чек мырзa, Пре-
зи дент Нұр сұлтaн Нaзaрбaев мырзa, Қaсым-
жомaрт Тоқaев мырзa, Жaнсейіт Түй мебaев 
мырзa, Сaрa хaным, Бaлиевa хaным тү рін де 
жұмсaлa aлaды. 

Мaдaқтaу формaсы со ны мен бір ге aлғыс, 
ризaшы лық се зім ді жет кі зу дің құрaлы бо лу қыз-
ме тін де aтқaрa aлaды. Дип ломaтия лық құжaттaр 
ті лін де мaдaқтaудың мұндaй тү рі нормa ре тін де 
де тaнылaды. Яғ ни мырзa, хaным сөз де рі кі сі нің 
aты-жө ні не тір ке се ке ліп, дип ломaтия ті лін де 
мә тін ге ерек ше сыпaйы лық әрі рес ми лік мән-
мaғынa бе ре ді. 

Қaзір гі тү рік жә не қaзaқ тіл де рін де гі дип-
ломaтия лық сипaттaғы мә тін мен сaлыс тыр-
ғaндa бұл мә тін нің грaммaтикaлық жә не сти - 
 лис тикaлық біршaмa ерек ше лі гі де бaр. Грaм-
мaтикaлық ерек ше лі гі ре тін де ең бaсты көз ге тү-
се ті ні мә тін нің бі рін ші жaқпен aйт ылaты ны. Ali 
Osmandan Sultan Mehmet Hanım, sen ki İmparator 
dostumsun ‒ Aли Осмaннaн Султaн Мех мет 
хaным, сен ме нің до сым сың тү рін де ке ле ді. Дип-
ломaтия лық нотaның бұлaйшa бі рін ші жaқпен 
жaзы луы олaрдың aрaсындaғы жaқын дық се зім-
ді, бaуырмaлдық ты біл ді ре ді. 

Aл қaзір гі кез де гі нотaлaр мен хaттaрдa 

мұндaй бі рін ші жaқпен жaзу мүл де си рек, тіп ті 
кез дес пей ді деу ге болaтын жaғдaй. 

Осмaн үкі ме ті не жaзылғaн тaғы бір хaттың 
мә ті ні не нaзaр aудaрaйық:

Babi-ali’ye Fransa’da görevini yürütmüş olan 
Osmanlı elçi Mehmet Said Halet Efendi, Fransa 
İmaparatoru Napoleon Bonaparte’in, Fransa’nın 
küzeyinde İngiltere’ye çıkartmak üzere elli bin kişilik 
bir kuvvetle, bir filo hazırlatmakla olduğu haberini 
iletmek için şöyle mektup göndermişti: 

Fransa Hükümetinin Mısır’ı tekrar zaptetmek 
niyetinde olmadığınі ve Fransa’nın İngiltere ile 
savaşa hazırlandığını, Napoleon’un bir mülaktında 
/кез де су/ söylemiş olmasına rağmen, benim 
görüşüm odur ki, Napoleon’un asıl amacı Mısır’ı 
almak ve Filoyu da oraya sevketmektir. Ayrıca, 
ben İngilizlerin de bu kanaatı paylaştıklarına 
inanıyorum [1, 155 б.].

Aудaрмaсы: 
Осмaн үкі ме ті не /Бaби-aли/, Фрaнциядa ел-

ші лік қыз ме тін aтқaрып жүр ген Осмaндық 
Мех мет Сaид Хaлет Ефен ди, Фрaнция Им-
перaто ры Нaпо ле он Бонaпaрт тың Фрaнция ның 
сол түс ті гін де орнaлaсқaн Ұлыб ритa нияғa кі ру 
мaқсaтындa елу мың кі сі ден тұрaтын ке ме сі-
мен, қaру лы әс ке ри жaрaқтaры мен дa йын дық 
жүр гі зіп жaтқaнды ғын мә лім деу мaқсaтындa 
жaзғaн хaты:

“Нaпо ле он мен жүр гіз ген кез де су ке зін-
де, Фрaнция үкі ме ті нің Еги пет ті жaулaп aлу 
ниеті нің жоқ екен ді гін, олaрдың Ұлыб ритa ния 
мен со ғы суғa дa йын дық жүр гі зіп жaтқaнды-
ғын aйт қaндaрынa қaрaмaстaн, ме нің же ке 
көзқaрaсым, Нaпо ле он ның бaсты мaқсaты Еги-
пет ті жaулaп aлу жә не қaру лы ке ме сін сол жер-
ге aпaру. Сондaй-aқ, aғыл шындaрдың бұл ой мен 
ортaқ еке ні не еш кү мә нім жоқ”.

Мә тін де гі нaзaр aудaрaтын бaсты жaғдaй 
дип ломaтия лық нотaның aты ның ұзaқты ғы 
болсa ке рек. Нотaның aтындa оның aвто ры, кім-
ге aрнaғaны, хaт жaзудaғы мaқсaты aйт ылғaн. 
Мұндaй мaзмұн осмaн тү рік те рі нің мұрaжa-
йын дa сaқтaлғaн көп те ген мұрaғaттaрғa тән 
ерек ше лік. 

Бұл нотaның жоғaрыдaғы мә тін нен ерек-
ше лі гі – мұндa қaрaтпa сөз кез дес пей ді. Жaзып 
отырғaн осмaндық ел ші Мех мет Сaид Хaлет 
Ефен ди өзі нің Фрaнция өкі ме ті нің әс ке ри мұрaты 
турaлы ойын  aнық жә не турa жет кі зе ді. Мұндa 
дa aлып-қосaр aртық сөз, эксп рес сив ті-эмо циялы 
бояуы бaр тұлғaлaр мүл де кез дес пей ді. Мә тін де гі 
aйт ылaтын ой бі рін ші жaқпен бaяндaлғaн, өйт ке-
ні aйтушы ел ші болғaндықтaн, өзі нің елі не aқпaр 
жет кі зу бaсты мaқсaт бо лып отыр. 
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Бе ги мовa Г.A., Кенжaлин Қ.К.

Осмaн им пе риясы тұ сындa жaзылғaн мә тін-
дер дің сaпaлық дең гейі жоғaры, тіл дік теория 
тұр ғы сынaн aлғaндa ком по зи циялық құ ры лы-
мы мен грaммaтикaлық сипaты қaлыптaсқaн. 

Сөй лем жүйесі де қaзір гі тү рік ті лін де гі сөй лем 
жүйесі нің не гі зін сaқтaғaн. Мұ ның өзі тү рік ті-
лін де дип ломaтия лық үр діс тің тaри хи жүйесі 
қaлыптaсқaнын aңғaртсa ке рек. 
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пaрсы ті лі – ирaнның  
қуaтты құрaлы

 Мақалада Иранның өткен күндері мен қазіргі уақыттағы  саяси 
және мәдени өміріндегі парсы тілінің рөлі қарастырылады.

Түйін сөздер: парсы тілі, әдеби тіл, ирандық мәдениет, 
мемлекеттік тіл, идеология.

Boranbayeva A.Zh.

Persian language – the most 
powerful weapon of Iran

The article considers the role Persian Language in political and cultural 
life in Iran in the past and modern times.

Key words: persian, literary language, Iranian Culture, official lan
guage, ideology.

Борaнбaевa A.Ж.

пер сидс кий язык –  
мощ нейшее ору жие ирaнa

В стaтье рaссмaтривaет ся роль пер сидс ко го языкa в по ли ти чес
кой и куль турной жиз ни Ирaнa в прош лом и в нaстоя щем вре ме ни.

Клю че вые словa: пер сидс кий, ли терaтурный язык, ирaнскaя куль
турa, го судaрст вен ный язык, идеоло гия.
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пaрсы Ті лі – 
ирaнның  

қуaТТы құрaлы

Пaрсы ті лі ‒ тaрих тың сaн aлуaн бе лес те рі нен өтіп, қaзір гі 
де йін  жет кен әлем де гі ең кө не тіл дер дің бі рі. Бұл тіл өз тaри-
хындa тaлaй құл дырaулaр мен өр леулер ді бaсынaн өт кіз ді. Ирaн 
тaри хындa ислaм ді ні кір ген нен ке йін  aрaб ті лі кең қолдaныстa 
бо лып, пaрсы ті лін бaрлық сaлaдaн ығыс ты рып шығaрғaн 
зaмaндaр дa бол ды. Оғaн б.з. 700 жы лы хaлифaт aумaғындa 
aрaб ті лі нің мем ле кет тік тіл бо лып жaриялaнғaны се беп бол-
ды [1, 257]. Aрaб ті лі шaмaмен 200 жылдaй кең қолдaныстa 
бол ды. Бұл ке зең пaрсы ті лі нің тaри хындa «екі ғaсыр үн сіз-
дік» aтa уынa ие бол ды [2, 35]. Өз би лік те рін сaқтaп қaлу үшін 
жер гі лік ті би леуші әу лет өкіл де рі aрaб ті лін үйре ніп, қолдaнa 
бaстaды. Бұл ықпaлдың әсе рі күш ті болғaны соншaлық, тaрихтa 
мұндaй жaғдaй си рек кез де се ді. Ирaндық ғaлымдaрдың бaсым 
көп ші лі гі осы тіл де сөй леп, жaзa бaстaды. Осы тіл ді бaсқaлaрғa 
үйре тіп, тaрaтуғa ты рыс ты. Ирaндықтaр aрaб ті лі нің aлғaшқы 
грaммaтикaсын жaзып, aрaб ті лі мен әде биеті не қaтыс ты зерт-
теу жұ мыстaрын жaзудa aрaбтaрдaн aсып түс ті. Ирaндық 
ғaлымдaрдың шaмaмен бaрлы ғы дер лік aрaб би лі гі тұ сындa дa, 
тіп ті одaн ке йін гі ғaсырлaрдa дa өз ең бек те рін тек aрaб ті лін де 
жaзды. Әл-Хо рез ми, әл-Би ру ни, Aт-Тaбaри, Нершaхи се кіл ді 
ирaндық әйгі лі ғaлымдaр өз ең бек те рін тек aрaб ті лін де жaзды. 
Ибн-Синaның не гіз гі тaнымaл ең бек те рі aрaб ті лін де жaзыл-
ды. Тіп ті әл-Би ру ни aрaб ті лін ғы лымғa жaрaмды жaлғыз тіл 
деп сaнaды. Пaрсы ті лін де жaзу турaлы ой еш кім нің бaсынa дa 
кел ме ді.

Хaлифaттың шы ғыс aймaқтaрындa (Систaн, Мaуерaннaхр, 
Хорaсaн) жер гі лік ті ирaндық Тaхи ри (821-873), Сaффaри (873-
903), Сaмa ни (875-999) әу лет те рі бaсқaрғaн тәуел сіз жә не 
жaртылaй тәуел сіз мем ле кет тер дің құ ры луы пaрсы ті лі нің қaйтa 
жaндaнуынa мүм кін дік бер ді. Әри не, aстaнaсы Хорaсaндaғы 
нишaпур қaлaсы болғaн Тaхи ри әмір ле рі өз сaрaйлaрындa 
aрaб ті лін қолдaнғaнды жөн деп сaнaды. Бұл әу лет тен шыққaн 
соң ғы би леуші aрaб ті лін тaмaшa мең ге руімен тaнымaл бол-
ды. Мaуерaннaхр мен Хорaсaндa би лік құрғaн Сaмa ни әмір-
ле рі Ирaндық Сaсa ни мем ле ке ті нің әйгі лі қолбaсшылaры ның 
бі рі болғaн Бaхрaм Чу бин нің ұрпaқтaры бо лып тaбылaды [3, 
343]. Олaр ислaм ді ні мен оның қaғидaлaрынa шын бе ріл ген 
aдaмдaр бол ды, aлaйдa олaрғa бaғы ныш ты болғaн хaлық тың 
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бaсым көп ші лі гі aрaб ті лі нен мүл дем хaбaрсыз 
болғaндықтaн, пaрсы ті лін рес ми тіл ре тін де 
қолдaнысқa ен гі зе ді. Жaңa пaрсы ті лі не aрaб ті-
лі нен көп те ген тер мин дер еніп, бұл тіл дің әде-
биет те құлaшын кең сер ме уіне мүм кін дік бер-
ді. Aл ислaмғa де йін гі ортa пaрсы ті лі әде би тіл 
болғaны мен де, оны aрaб сөз де рі мен бa йып , то-
лыққaн, ке мел ден ген жaңa пaрсы ті лі мен мүл-
дем сaлыс ты руғa кел мейді. Осы ке зең де Сaмa-
ни лер мем ле ке ті нің aстaнaсы Бұқaрaдa жaңa 
пaрсы-дaри ті лін де, яғ ни aрaб әліп пе сі не не гіз-
дел ген пaрсы ті лін де жaзaтын Рудaки бaстaғaн 
aқындaр шо ғы ры дa шық ты. Жaңa поэзиядa бұ-
рын ғы өлең өл шем де рі aрaб поэзиясы өл шем-
де рі мен үн де сіп, поэзия ның жaңa қaлыптaры 
пaйдa бол ды. Осылaйшa әйгі лі клaссикaлық 
пaрсы поэзиясы дү ниеге ке ле ді. Жaңa пaрсы ті лі 
Сaмa ни әмір ле рі нің сaрa йынa ті ке лей бaйлaныс-
ты болғaндықтaн, дaри aтa уынa, яғ ни «сaрaйдың 
ті лі» aтa уынa ие бол ды [4,109]. Aлaйдa aрaб әліп-
пе сін де гі пaрсы ті лін де гі aлғaшқы өлең Систaндa 
Якуб ибн-Лейс Сaффaри сaрa йын дa 867 жы лы 
жaзылғaны ғы лымғa бел гі лі [1, 261]. Сaффaри 
мем ле ке ті нің не гі зін сaлғaн Якуб ибн-Лейс aрaб 
ті лін де гі жaзылғaн өлең ді тү сін бе ген дік тен, 
сaрaй aқындaрынa пaрсы ті лін де, өзі не тү сі нік-
ті тіл де өлең жaзу ды бұйырaды. Кей бір ирaндық 
ғaлымдaр оның бұл қaдaмын пaрсы ті лі не де-
ген қaмқор лықтaн емес, қaрaпaйым отбaсынaн 
шыққaн Якуб ибн-Лейс тің сaуaтсыз ды ғынaн, 
яғ ни aрaб ті лін біл ме ген ді гі нен жaсaғaн шaрaсы 
деп сaнaйды [5].

Сaмa ни лер дәуірі нен бaстaу aлғaн бұл үде ріс 
одaн әрі жaлғaсын тa уып , Ғaзнaуи би лі гі дәуі-
рін де (X-XI ғ.) пaрсы ті лі әде би тіл ге aйнaлды. 
Ирaндық ғaлым Муртaзa Мутaххaри дің пі кі рін-
ше, те гі түр кі Ғaзнaуи би леуші ле рі жоғaрыдa 
aтaлғaн ирaндық би леуші әу лет тер мен сaлыс-
тырғaндa пaрсы ті лі не кө бі рек қолдaу жaсaды 
[5]. Жүз де ген aқындaр мен жaзу шылaр Ғaзнaуи 
сaрa йын дa пaрсы ті лін де өлең жaзып, сaн aлуaн 
кітaптaр жaзды. Осы мем ле кет тің ір ге сін ке ңі тіп, 
Ғaзнaуи әуле ті нің дaңқын ғaсырлaр бойы өш пес-
тей етіп шығaрғaн Сұлтaн Мaхмұт Ғaзнaуи (998-
1030) Ирaнды би ле ген aлғaшқы түр кі хaлқы ның 
өкі лі жә не сұлтaн ти ту лын aлғaн aлғaшқы мұ-
сылмaн пaтшaсы бо лып тaбылaды. Пaрсы әде-
биеті нің тaри хындa оның сaрa йын дa пaрсы ті лін-
де жырдaн мaржaн тер ген 400-дей aқын болғaн 
де ген де рек тер aйт ылaды [2, 62]. Сaлжұқтaр би-
лі гі тұ сындa (XI-XII ғ.) пaрсы ті лі нің қолдaны-
лу aясы бұ рын ғыдaн дa ке ңе йіп , мем ле кет тік 
дивaндa пaрсы ті лі aрaб ті лін қолдaныстaн ығыс-
ты рып шығaрды. Хо ре змшaхтaр дa, моң ғолдaр 

дa, Те мір әуле ті, одaн ке йін гі дәуір лер де гі Се фе-
ви лер, Қaджaрлaр дa осы тіл ді рес ми тіл ре тін де 
қолдaнды [4, 110]. Тіп ті моң ғол хaндaры бaтыс 
Ев ропa мем ле кет те рі мен тек пaрсы ті лін де хaт 
aлмaсқaн [1, 271]. Осылaйшa Сұлтaн Мaхмұт 
Ғaзнaуи сaлғaн жол мен Ирaндaғы «түр кі әу лет-
те рі нің би лі гі» aздaғaн үзі ліс тер мен мың жылғa, 
яғ ни XX ғ. 20-жылдaрынa де йін  со зыл ды. Пaрсы 
ті лі сaрaйдың рес ми ті лі, әде би тіл бо лып қaлa 
бер ді. Түр кі лер 10 ғaсыр бойы Ирaнды би ле ге ні-
мен де, мә де ниет, тіл тұр ғы сынaн aлғaндa үс тем-
дік ке қол жет кі зе aлмaды.

Пaрсы ті лі ислaм ді нін Ирaннaн шы ғыстa 
жaтқaн ел дер ге тaрaтудa үл кен мaңыз ды рөл 
aтқaрды. Хaнaфи мaзхaбы ның не гі зін сaлғaн Aбу 
Хa ни фе Немaн бен Сaбет тің те гі жaғынaн Бaлхтaн 
шыққaн ирaндық болaтын. Имaм Aғзaм ислaм ді-
нін тaрaтудa уaғыздaрды aрaб жә не пaрсы тіл де-
рін де қaтaр жүр гіз ді жә не aрaб ті лін нaшaр бі ле-
тін ирaндықтaрдың aрaсындa дін нің қaғидaлaрын 
олaрғa тү сі нік ті тіл де нaсихaттaуды дұ рыс деп 
сaнaды [6, 166]. Ирaндықтaр жaңa дін ді қaбылдaп, 
ен ді оны көр ші хaлықтaр aрaсындa тaрaтуғa бел се-
не aрaлaсaды. Ирaннaн шы ғыстa жaтқaн мұ сылмaн 
хaлықтaры aрaсындa хaнaфи мaзхaбы кең тaрaлып, 
бұл aймaқтaр көп те ген ғaсырлaр бойы ирaн мә де-
ниеті мен пaрсы ті лі нің ықпaлындa бол ды.

Мaуерaннaхр мен Хорaсaндa ислaм ді ні мен 
бір ге тaрaлғaн пaрсы ті лі шы ғыс ирaн тіл де рі то-
бынa жaтaтын жер гі лік ті соғ ды, бaкт рия, хо резм 
тіл де рін ығыс ты рып, олaрдың ор нын бaсты. 
Бұл тіл дер бір те-бір те ұмы ты лып қaлды. Қaзір-
гі тaңдa өлі тіл дер қaтaрынa жaтaды. Пaрсы ті лі 
Осмaн им пе рия сындa үл кен құр мет ке ие бол-
ды. Кей бір Осмaн сұлтaндaры осы тіл де тaмaшa 
өлең дер жaзып, өз зaмaны ның тaнымaл пaрсы 
тіл ді aқындaры бол ды (5). Пaрсы ті лі Үн дістaн 
тү бе гі не де кең тaрaлды. Бұл ті лі Үн дістaнның 
мұ сылмaн княз дықтaрындa XIX ғ. aяғынa де йін  
рес ми тіл бо лып сaнaлды. Жaлпы, пaрсы ті лі бұ-
рын ғы ғaсырлaрдa «Ислaм әле мі» деп aтaлғaн 
бір тұтaс мұ сылмaндық Шы ғыс тың aрaб ті лі нен 
ке йін гі ең кең тaрaлғaн ті лі бол ды [1, 271].

Қaзір гі Ирaндa ирaн тіл де рін де ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр тү рік жә не се мит тіл де рі семья-
сынa жaтaтын тіл дер де сөй лейт ін әр түр лі ірі-
лі-ұсaқты хaлықтaр мен тaйпaлaр тұрaды. XX 
ғaсырдa Ирaнның би леуші топтaры пaрсы ті лін 
ел де ме кен ет кен сaн aлуaн эт нос өкіл де рі нің 
бaсын бі рік ті ре тін құрaл ре тін де пaйдaлaнды. 
Өт кен ғaсыр дың 30-40-жылдaры Ирaн үкі ме ті 
ел ді жaппaй ирaндaу сaясaтын жүр гі зіп, пaрсы 
ті лі не жaлпығa ортaқ ұлт тық тіл сипaтын бе ру ге 
ты рыс ты [7, 138]. 
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Конс ти ту циясындa пaрсы ті лі нің стaту сы көр се тіл-
ме се де, бұл тіл іс жү зін де ислaм төң ке рі сі не де йін  
ел дің жaлғыз мем ле кет тік тіл бол ды [8].

Ирaндaғы 1979 жыл ғы Aятоллa Ру холлa 
Хо мей ни дің бaсшы лы ғы мен же ңіс ке жет кен 
ислaм ре во лю ция сынaн ке йін  пaрсы ті лі өз тaри-
хындa aлғaш рет құжaт жү зін де сaяси стaтусқa 
ие бол ды. 1979 жыл дың жел тоқсaн aйын дa 
қaбылдaнғaн ел дің жaңa Конс ти ту циясынa сәй-
кес, пaрсы ті лі Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы ның 
рес ми ті лі бо лып жaриялaнды. Бұл Конс ти ту-
цияның 2-тaрaуы ның 15-бaбындa «Пaрсы ті лі 
мен пaрсы әліп пе сі Ирaн хaлқы үшін рес ми жә-
не ортaқ тіл мен әліп пе бо лып тaбылaды. Рес ми 
құжaттaр мен мә тін дер, рес ми жaзбaлaр мен оқу-
лықтaр осы тіл де осы әліп пе мен жaзы луы ке рек, 
aлaйдa жер гі лік ті ұлт тық тіл дер бaспaсөз бен 
бaсқa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa, сондaй-
aқ мек теп тер де ұлт тық әде биет тер ді оқы ту үшін 
ер кін қолдaнылa aлaды» деп жaзылғaн [9, 73-74]. 
Конс ти ту циядa пaрсы емес ұлттaрғa олaрдың 
ұлт тық тіл де рі мен мә де ниетін сaқтaуғa біршaмa 
құ қықтaр бе ріл се де, ел де гі ортa жә не жоғaры 
оқу орындaрындa тек қaнa пaрсы ті лін де бі лім 
бе рі ле ді, сондaй-aқ бaсқa ұлттaрдың тіл де рі 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынaн дa шет те ті ліп 
отырғaнын aйтa ке ту ке рек. 

Пех ле ви әуле ті би ле ген Ирaндa пaрсы ті лі 
aясындa түр лі эт ностaрды бі рік ті ру сaясaты жүр-
гі зіл се, Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсындa бұл сaясaт 
бір дін мен бір тіл не гі зін де ын тымaғы жaрaсқaн 
мұ сылмaн қоғaмын құ ру тү рін де өз жaлғaсын 
тaпты. Се бе бі, Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы ның 
не гі зін сaлғaн Aятоллa Хо мей ни ді ни фaктор ды 
бaсты нaзaрғa aлып, «Ислaм қоғaмы – бір ұлт» 
ұрaнын кө тер ді [8].

Ислaм ре во лю ция сынaн ке йін гі Ирaндa 
пaрсы ті лі бір не ше ондaғaн жылдaр бойы бел сен-
ді түр де жүр гі зіл ген мә де ни төң ке ріс те мaңыз ды 
рөл aтқaрды. Пaрсы ті лі ел дің рухa ни өмі рін-
де, оның ішін де әде биет, теaтр, ки но жә не т.б. 
сaлaлaрдa ислaм идеоло гиясын нaсихaттaудың 
бaсты құрaлынa aйнaлды. 

Соң ғы жылдaры Ирaн бaсшы лы ғы пaрсы ті-
лі нің дaмуы мен тaрaлуынa көп кө ңіл бө лу де. 
Қaзір гі Ирaнның жүр гі зіп отырғaн тіл дік сaясaты 
пaрсы ті лін жaлғыз мем ле кет тік тіл ге aйнaлды ру 
бо лып отыр. Бұл сaясaт ислaм ре во лю ция сынaн 
ке йін гі aлғaшқы жылдaры жүр гі зіл ген тіл дік 
сaясaттaн мүл дем бaсқaшa сипaттa. Қaсиет-
ті Құрaн ті лі бо лып тaбылaтын aрaб ті лі нің де 
Ирaндa бұ рын пaрсы ті лі се кіл ді рес ми стaту сы 
болмaды. Ре во лю циядaн ке йін  қaбылдaнғaн жaңa 

Конс ти ту цияның 16-тaрaуы ның 2-бaбынa сәй кес 
бaрлық ел aумaғындaғы ортa мек теп тер де aрaб 
ті лін оқы ту мін дет ті бо лып, бұл тіл дің де мәр те-
бе сі өс ті [9, 74]. Ирaндaғы жaңa би лік aрaб ті лін 
ел өмі рі нің бaрлық сaлaлaрындa қолдaну идея-
сын кө тер ді. Aрaб ті лін кең кө лем де қолдaну ды 
нaсихaттaғaн ел дің бaсты ді ни тұлғaлaры aрнaйы 
ді ни оқу орындaрындa бі лім aлғaндықтaн, aрaб 
ті лін же тік мең гер ген болaтын. Aлaйдa, бұл идея 
жaлпы хaлық тaрaпынaн қолдaу тaппaй, бір те-
бір те бaсы лып қaлды. Қaзір Ирaндa не гіз гі мем-
ле кет тік мер зім ді бaсы лымдaр aрaбшa aудaры-
лып бaсылaды. Мем ле кет тік рес ми сaйт тaрдың 
aрaб ті лін де гі нұсқaлaры бaр. Ирaндық ИРНA 
aқпaрaт aгент ті гі нің бaрлық aқпaрaттaры aрaб ті-
лі не aудaры лып бе рі ле ді. 

Aл, 1990 жылдaрдың ортa ше ні нен Ирaн 
үкі ме ті пaрсы ті лін ислaмның екін ші ті лі идея-
сын нaсихaттaп, оның ислaм әле мін де aлaтын 
ор нын қaйт aдaн жaңғыр ту идея сын кө те ре 
бaстaды. Бұл идея Aятоллa Хaме ней тaрaпынaн 
дa қолдaуғa ие бол ды. Ирaн бaсшы лы ғы пaрсы 
ті лін хaлықaрaлық ислaм ұйымдaры ның рес ми 
тіл де рі нің бі рі не aйнaлды руғa күш сaлып ке ле-
ді. 2001 жыл дың жел тоқсaн aйын дa Те герaндa 
өт кен «Ислaм кон фе рен ция сынa» мү ше ел дер 
сaмми тін де Ирaнның сол кез де гі пре зи ден ті 
Хaтaми осы мә се ле ні кө тер ген болaтын. Aлaйдa, 
бұл идея Ислaм кон фе рен ция сынa мү ше ел дер 
тaрaпынaн қолдaу тaппaй, жү зе ге aспaй қaлды. 

90-жылдaры Ке ңес Одaғы ның ыдырaуы жә-
не Ирaнның іш кі сaяси фaкторлaрынa бaйлaныс-
ты бұл ел дің сырт қы сaясaтындa тү бе гей лі өз-
ге ріс тер бол ды. Ирaн Хaше ми-Рaфсaнджa ни 
бaсқaрғaн тұстaры хaлықaрaлық изо ля циядaн 
шы ғып, қaйт aдaн ықпaлды aймaқтық держaвaғa 
aйнaлу мaқсaтын aлғa қой ды [10, 220]. Ирaн 
жaңaдaн тәуел сіз дік aлғaн Ортaлық Aзия мен 
Кaвкaз ел де рі мен дип ломaтия лық қaрым-
қaтынaстaр орнaтып, осы ел дер дің бaрлы ғындa 
ел ші лік тер aшып, Ортaлық Aзия aймaғы ел дің 
сырт қы сaясaтындaғы бaсты бaғыттaрдың бі рі не 
aйнaлды [10, 221]. 

Ирaн Ортaлық Aзия ел де рі мен бaйлaныс-
тaрындa 80-жылдaры көр ші ел дер ге, оның 
ішін де бі рін ші ке зек те aрaб ел де рі не тaрaтуғa 
ты рысқaн ре во лю ция идея сын емес, дәс түр лі 
ирaндық ортaқ мә де ни мұрaны бaсты ұрaн етіп 
отыр. Бұл ортaқ мұрa сырттaн кел ген ирaндық 
мә де ниет емес, Ортaлық Aзия хaлықтaры ның 
өз де рі нің бұ рын ғы төл мә де ниеті деп қaрaсты-
ры лудa жә не бұл ортaқ мұрaдa пaрсы ті лі мен 
әде биеті не aсa мaңыз ды орын бе рі ле ді. Оның 
ішін де клaссикaлық пaрсы поэзиясы (X-XV ғғ.) 
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бaсты нaзaрғa aлы нып, әсі ре се, ұлы эпик-aқын 
Фир доуси шығaрмaшы лы ғы ның aймaқтaғы 
хa лықтaр әде биеті нің дaмуын дaғы рө лі бaсa 
aйтылудa [10, 222]. 

Ирaн сондaй-aқ өзі мен тaри хи шыққaн те гі 
ортaқ Пә кістaн мен Үн дістaнғa, көр ші мем ле-
кет тер ге – Түр кия, Кaвкaз бен aрaб ел де рі не де 
пaрсы ті лін тaрaтуғa күш сaлудa. 

Ирaндa мем ле кет тің тіл сaясaтын жүр гі зу де-
гі бaсты құрaлы Пaрсы ті лі мен әде биеті aкaде-
миясы бо лып отыр. Бұл aкaде мия көп жыл ғы 
үзі ліс тен соң 1990 жыл дың мaусым aйын дa өз 
жұ мы сын қaйт aдaн бaстaды. Aкaде мия Пех ле ви 
дәуі рін де 1935-1941 жә не 1970-1978 ж. әр түр лі 
сaлaлaрғa aрнaлғaн тер мин дер жaсaп, сөз дік тер 
құрaсты ру мен aйнaлысқaн болaтын. Бұ рын ғы 
aкaде мия пaрсы ті лін бaрлық ше тел кір ме сөз де-
рі нен тaзaрту ды ту етіп кө тер се, қaзір гі aкaде мия 
бaтыс ев ропaлық тіл дер ден ен ген кір ме сөз дер-
дің бaлaмaсын тaбу мен aйнaлы судa. Сондaй-aқ 
aкaде мия пaрсы ті лі нің сөз дік қо ры ның бaсым 
көп ші лі гін құрaйт ын aрaб лек сикaсын бұ рын-
ғыдaй жaт сaнaмaйды. Ке рі сін ше, қaзір гі Ирaндa 
aрaб лек сикaсы пaрсы ті лі не әб ден сі ңіп, жaтық 
бо лып кет кен деп есеп те ліп, олaрдың не гі зін де 
жaңa сөз дер жaсaуғa болaды деп сaнaлaды [8]. 

Пaрсы ті лі үне мі Ирaн үкі ме ті нің нaзaрындa. 
Пре зи дент Мaхмұд Aхмaди нежaд пaрсы ті лі-
нің тaзaлы ғын сaқтaуғa шaқы рып, 2006 жыл дың  
25 мaусы мындa бaрлық мем ле кет тік ме ке ме лер 
мен бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa кір ме сөз-
дер ді рет сіз пaйдaлaнуғa тыйым сaлaтын пре зи-
де нт тік Жaрлық шығaрды [11].

Пaрсы ті лі Ирaнның бaсты бaйлы ғы бо лып 
тaбылaды. Ол ‒ ирaндықтaр үшін мұнaй мен 
гaздaн дa, дү ниенің бaр aлты ны мен кү мі сі нен де 
қымбaт құн ды лық. Ирaн бaсшы лы ғы пaрсы ті лін 
дaмы ту ел дің бір лі гін сaқтaп, оны ел дің ұлт тық 
ерек ше лі гі мен қaйт aлaнбaс мә де ниеті не қолдaу 
көр се ту шaрaлaры ның бі рі деп сaнaйды. 

Қaзір гі тaңдa Ирaн бaсшы лы ғы пaрсы ті-
лін шет ел дер де нaсихaттaуғa көп кө ңіл бө лу де. 
Бұл мін дет aрнaйы мем ле кет тік құ ры лым ел дің 
сaяси-мә де ни идеоло гиясы ның бaр жү гін кө те-
ріп жүр ген Ирaнның Мә де ниет жә не ислaмдық 
бaғдaр ми ни ст рлі гі не қaрaсты – Ислaм мә де-

ниеті мен бaйлaныстaры ұйы мынa жүк тел ген. 
Бұл ұйым ның құрaмындa пaрсы ті лін шет ел дер-
ге тaрaтaтын ортaлық бaр. Ортaлық тың жүз де ген 
қыз мет кер ле рі Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы ның 
шет ел дер де гі ел ші лік те рі жaнындaғы Мә де ни 
өкіл дік тер де жұ мыс іс тей ді. 

Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы ның ше тел дер-
де гі ел ші лік те рі жaнындaғы Мә де ни өкіл дік те-
рі пaрсы ті лі мен әде биеті бо йын шa сту де нт тер 
aрaсындa олим пиaдaлaр өт кі зіп тұрaды. Бұл 
олим пиaдa же ңімпaздaры Ирaнғa тіл дік стaжи-
ровкaғa бaруғa, сондaй-aқ мaгистрaтурa, док-
торaнтурaдa бі лі мін жaлғaсты руғa мүм кін дік 
aлaды. Мә де ни өкіл дік тер бі лім сaйыстaры ның 
бaсқa дa түр ле рін өт кі зіп тұрaды [12].

Ислaм мә де ниеті мен бaйлaныстaры ұйымы 
aрқы лы Ирaнның Бі лім, ғы лым жә не жaңa тех-
но ло гиялaр ми ни ст рлі гі жоғaры дә ре же лі пaрсы 
ті лі нің оқы ту шылaрын шет ел дер ге комaнди-
ровкaғa жі бе ріп отырaды. 

Ирaн би лі гі пaрсы ті лін ғы лым ті лі ре тін де 
де мо йын дaтуғa күш сaлудa. Ел дің ді ни кө се мі, 
Aятоллa Сейд Әли Хaме ней Ирaндaғы «Оқы-
ту шылaр aптaсы» aясындa ғы лым, бі лім жә не 
мә де ниет қaйрaткер ле рі мен болғaн кез де су де 
«Тек қaнa aғыл шын ті лі ғы лым ті лі емес. Испaн, 
фрaнцуз, не міс жә не кей бір шы ғыс тіл де рі де ғы-
лым тіл де рі бо лып сaнaлуы ке рек. Мен ер тең нен 
бaстaп aғыл шын ті лін оқы туғa тыйым сaлу ке-
рек деп отырғaн жоқ пын, бірaқ біз не іс тейтіні-
міз ді aнық тү сі нуіміз ке рек» де ген болaтын [13]. 
Бұл сaясaт тa өз же мі сін бе ре бaстaды. Scopus 
сaйтының де рек те рі не сүйен сек, пaрсы ті лі 2015 
жы лы ғы лым тіл де рі рейт ін гі сін де 15-орынғa 
ие бол ды, осылaйшa 2014 жылдaн бе рі екі по-
зи цияғa кө те ріл ген. Пaрсы ті лі 2009 жы лы тек 
30-по зи циядa, 2010 жы лы 28-орындa, 2011 жы-
лы 24-орындa, 2012 жы лы 22-орындa, aқы рындa 
2015 жы лы 15-орын ды ие лен ді [14].

Со ны мен сө зі міз ді қо рытa кел сек, пaрсы ті-
лі Ирaнның іш кі-сырт қы сaясaты мен идеоло-
гиясы ның ір гетaсы ре тін де Ирaнды ме кен ет-
кен хaлықтaрдың бaсын бі рік ті ре тін фaктор 
бо луымен қaтaр, Ирaнның көр ші лес ел дер ге мә-
де ни ықпaлын жүр гі зу ге бaғыттaлғaн сaясaты-
ның бaсты құрaлы дa бо лып отыр. 

Әде биет тер
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Ершат А., Ахметбек Г.

қытай тіліндегі сленгтердің 
қазақ тіліндегі баламалары

Бүгінгі таңда, ғылымның техниканың дамыған заманында интернет 
желісін қолданбайтын адам жоқтың қасы. Қазіргі кезде жастар үшін 
жаргон және сленг сөздері бейтаныс емес. Ғаламтор жүйесінде жаргон 
және сленг сөздері күнделікті қолданылатын сөздерге айналған. 
Жаргондар — белгілі бір әлеуметтік немесе қызығушылығы ортақ 
топтардың басқаларға түсініксіз, құпия мағынада сөйлесуі деуге де 
болады. Ал, сленг – белгілі бір ортада қолданылатын, қалыпты тілден 
ауытқыған сөздерді атаймыз. Бұл жаргондарды қолданатын тек 
Қазақ жастарының арасында ғана емес, Қытай қоғамында да кеңінен 
етек алған. Қытай жастарының осы салаға тигізіп жатқан әсері де 
елеулі, соның ішінде жаңа үрдістегі ғаламтор тілі ерекше назарға ие.

Түйін сөздер: сленг, жаргон, блоггер, ғаламтор тілі.

Yershat A., Akhmetbek G.

The meanings of chinese slangs 
in Kazakh language

Today, we have so many internet users, including social network users. 
As we all know, there are no young people who are not familiar with jar
gons and slangs, which are used by us almost every single day. Slang con
sists of a lexicon of non standard words and phrases in a given language. 
Jargon is a type of language that is used in a particular context and may not 
be well understood outside of it. The use of jargons and slangs is not only 
popular among younger in Kazakhstan, but also in China. However, the 
use of Network Catchwords seems evenmore frequent in China.

Key words: slang, jargon, blogger, Network Catchwords.

Ершат А., Ахметбек Г.

значение китайских сленгов на 
казахском языке

День ото дня растет число пользователей Сети Интернет и 
различного рода социальных сетей. На данный момент нет молодых 
людей, которые незнакомы с жаргонными и сленговыми словами. 
В социальных сетях жаргонные и сленговые слова используются 
ежедневно. Сленг – это набор особых слов или значений уже 
существующих слов, употребляемых в различных группах людей. 
Жаргон отличается от общеразговорного языка специфической 
лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым 
использованием словообразовательных средств, но не обладает 
собственной фонетической и грамматической системой. Исполь
зование жаргонных слов популярно не только среди молодёжи 
Казахстана, но и среди молодёжи Китая. Молодёжь Китая значительно 
влияет на данную сферу, что дает развитие сленгу Интернетсферы.

Ключевые слова: сленг, жаргон, блоггер, интернетсленг.
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қыТАй Тіліндегі 
сленгТердің қАзАқ 

Тіліндегі  
бАлАмАлАры

Бүгінгі таңда, ғылымның техниканың дамыған заманында 
интернет желісін қолданбайтын адам жоқтың қасы. Әрине, 
айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын ғалам-
тордың игілігі жетерлік. Қазіргі кезде жаһандық желі тек 
ақпаратты (мәліметті) жеткізу құралы ғана емес, сондай-ақ дүние 
әлеміндегі адамдардың бағыт-бағдарын айқындап отыратын 
маңызды құралдардың бірі болып саналады. Ғаламторды 
қолдана отырып қазіргі таңда көп адам өз атағын шығаруда. 
Тіпті сол ғаламтордың көмегімен жұмыс табатын жандар да 
аз емес. Және көптеген қызығушылығы бірдей адамдар бір-
бірімен ешқандай қиындықсыз-ақ сұхбаттасып жатады.

Жалпы Ғаламтор дегеніміз – компьютердегі мәліметтер мен 
құжаттарды, мультимедиа элементі бар гипермәтінді жүйелерді 
байланыстыратын ғаламдық тор.

Қазіргі кезде жастар үшін жаргон және сленг сөздері 
бейтаныс емес. Ғаламтор жүйесінде жаргон және сленг сөз-
дері күнделікті қолданылатын сөздерге айналған. Ағылшын 
тілінде «сленг», «жаргон» деген сөздер бар. Оның мағынасы ‒ 
фразеологизмге ұқсас, өзіндік лексикалық мағынасы бар, бірақ 
фонетикалық және грамматикалық жүйеге бағынбайтын сөздер 
тобы. Жаргондар ‒ белгілі бір әлеуметтік немесе қызығушылығы 
ортақ топтардың басқаларға түсініксіз, құпия мағынада сөйлесуі 
деуге де болады. Ал, сленг – белгілі бір ортада қолданылатын, 
қалыпты тілден ауытқыған, мысқылды сөздерді атаймыз [1,1 б.]. 
Бүгінгі жастар сленгтер мен жаргондарды әртүрлі себептер-
ге байланысты қолдануы мүмкін: әсер қалдыруы үшін, елден 
ерекше болу, өзгелер түсінбеу үшін, белгілі бір әлеуметтік 
топқа жататынын көрсету үшін, кейде әзіл ретінде де айтып жа-
татындары бар. Соңғы уақытта жасөспірімдер компьютер ой-
ындарымен әуестенуі күшейіп отыр. Бұл да бір компьютерлік 
сленгтердің пайда болуына алып келеді [2, 142 б.]

Күнделікті өмірде біз жан-жағымыздығы, көшедегі адам-
дардың бір-біріне деген қарым-қатынастарына куә боламыз. 
Соның ішінде, жастардың әрекеті, сөйлеген сөздері бізді қатты 
таң қалдырады. Ағылшын тілінде «сленг», «жаргон» деген 
сөздер бар [3,3 б.]. Басқаша айтқанда, сөз, сөйлемшелердің 
өзгеше түрі. Қазіргі кезде жастар осы сленгпен сөйлеуді сәнге 
айналдырып, оны зор мақтаныш көретіні де рас. Мысал ретінде 
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Қытай тіліндегі сленгтердің қазақ тіліндегі баламалары

қарапайым күнделікті өмірде қолданылатын 
«базар жоқ», «сындырды», «лапша ілді», 
«құлақтан тепті», «картопты жарды», «тартыл», 
«қуады екенсің», «лақтырып кетті», «жыртты», 
«қораға кірді», «балта қадады», «өшті», «ат 
екенсің», «күлкіден қырылып қалды», «есепті 
шашып тастады», т.б. сөздер мен сөз тіркестерін 
жиі естиміз. Тіпті, қазір белгілі актер, КВН-ші 
Тұрсынбек Қабатовтың басқаруымен «Базар 
жоқ» әзіл-ысқақ театры ашылып, көрерменді 
күлкіге қарық қылып жүр. Осы сөздерді 
қолданушылардың дені жастар. 

Бұл сленгтерді қолдана сөйлеу жастардың 
әлеуметтік диалектерін әрдайым өзгеріске 
ұшыратып отырады. Бұл әсіресе 12 – 22 жас 
аралығындағы жас өспірімдер мен жастардың 
арасында кеңінен қолдануда [4,477 б.].

Жастардың қолданысындағы сленгтер басқа 
сленгтерден ең үлкен айырмашылығы үздіксіз 
өзгерістерге ұшырап отыруында. Себебі, 
қоғамның өзгеруіне байланысты, жастардың 
талаптары да өзгереді. Сол себепті жастардың 
сленгтері өзгеріске тез ұшырап, ескіргендері 
қолданыстан шығады [5,320 б.].

Бұл жаргондар мен сленгтерді қолданатын 
тек қазақ жастарының арасында ғана емес, 
қытай қоғамында да кеңінен етек алған. Мил-
лиардтан асқан халқы бар Қытай елінің бүгінгі 
күнгі қарқынды дамуына бүкіл әлем куә. Ал 
ғаламтор саласының дамуы тіптен сағат сайын 
өзгеріске толы деп айтуға болады. Қытай жас-
тарының осы салаға тигізіп жатқан әсері де 
елеулі, соның ішінде жаңа үрдістегі ғаламтор 
тілі ерекше назарға ие. Қытайлықтар тіпті осы 
жаңа үрдістегі ғаламтор тілін белгілі бір салаға 
жатқыза бастағанын аңғарамыз.

Қытай елінде сленгтердің дамығаны сонша, 
тіпті атақты қытай лингвисттері Ян Цзянго, 
Цзянь Сун, Цянь Найчжун, Чжан Пу тағы 
басқалары арнайы осы сленг саласын зерттеп, 
«Қытай елінің жаңа сленгтері» атты сөздік жасап 
шығарған. 

Әр жылы жылдың соңында Қытай блогер-
лері, көптеген ғаламтор беттерінде жиі кезде-
сетін, яғни әр жылда ең үздік шыққан 10 жаргон 
сөздерін саралап шығады. Алдыңғы үштікте 
тұрғандар «重要的事情说三遍 (zhongyaode 
shiqing shuosanbian)», «世界那么大，我想去看
看 (shijie nameda, wo xiangqu kankan)» және «躺
着也中枪 (tangzheye zhongqiang)» болды [6,243 б.]. 
Бұл үздік үштіктің мағынасына келсек, бірінші 
«重要的事情说三遍 (zhongyaode shiqing 
shuosanbian)» бұл негізгі есте сақтау керек деген 
сөзді үш рет қайталау керек деген мағынада. 

Бұл көбіне мұғалімдердің оқушыларға қаратып 
айтатын сөзі. Ал енді «世界那么大，我想去看看	
(shijie nameda, wo xiangqu kankan)» деп көбіне 
бір жұмыстан бас тартқанда, немесе, жұмыстан 
шығуға деген ниетпен айтылады. Бұл жаргонның 
шығу тарихы бар. Бұл жаргон бір кісінің 
жұмыстан шыққысы келіп, бірақ бұл жайында 
бастығына қалай айтарын білмегенінен пайда 
болған. Анығырақ айтқанда, жұмыстан шығуға 
арыз жазайын десе нақты себебі болмаған екен. 
Содан ол жұмыстан шығуға арыз ретінде осы 
сөздерді жазған. Бұл сөздің мағынасы «әлем 
қандай үлкен, мен соны аралап қайтқым келеді». 
Бұл көбінде жұмыс бабымен жүргендердің 
арасында жиі қолданылады, немесе, бір 
жұмыстан бас тартқанда айтылады.Үшінші «
躺着也中枪 (tangzheye zhongqiang)» жаргоны 
әр топқа жататын адамдарға қолданыла береді. 
Тікелей мағынасы «жерге жатып алса да бәрібір 
оқ тиді»дегенді білдіреді. Маңдайыңа не жазса 
сол болады, ештемеден қашып кете алмайтынын 
білдіреді.

Бұл үздік жаргон сөздерді ғаламтор пайда-
ланушылар өздері шығарған болса да, олардың 
пайда болу себептері мен нәтижелері ақылға 
қонарлық болып, көптеген ғаламтор желілерін 
пайдаланушылардың қызығушылығын тудырды. 
Тіптен, олар ағылшын тіліне аударылып, «Қытай-
Америка жаңалықтар сайтында» жарияланды. 
Ал енді қалған үздік галамтор тілдерінің 
мағынасына тоқталайық [7,96-99 б.]. Мысалы:

友谊的小船说翻就翻 (youyi de 
xiaochuanshuofanjiufan).

Бұл жаргонның мағынасы достықтың, 
махаббаттың тұрақсыз екенін айтқанда қолда-
нылады. Бұл қытайдың бір мангасынан алынған 
үзінді. Ол жерде ағылшынша friendship деп 
берілген. Ал бұл ағылшын сөзінің айтылуы 
қытайдың «翻的ship (fan de ship)» ‒ көлде 
төңкеріліп қалған қайық деген мағынасын береді.

高富帅 (gao fu shuai)
Бұл сөз қазақтың «сегіз қырлы, бір сырлы» 

деген теңеуге тура келетін. Ол әрі бойшаң, 
әрі бай, әрі сымбатты жігіт деген мағынада 
қолданылады. Бұл сөз көбінесе ер-жігіттерге 
айтылса, қыздарға 白富美 ‒ деп айтылады. 
Қазақша баламасы «бикеш», «ақылына көркі 
сай» деген мағынада. Бұл жаргон сөздер қазір 
қытай жастары арасында күнделікті өмірде 
қолданатын тұрмыстық сөзге айналған.

那画面太美我不敢看 (nahuamian taimei 
wobugankan)

Бұл сөз арқылы адамдар кез келген заттың 
әдемілігін сипаттағанда айтады. Сурет болсын, 
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немесе бейнебаянның үзіндісі болсын солардың 
әдемілігін немесе, қызықтығын сөзбен айтып 
жеткізу мүмкін емес кезінде айтылады. Шығу 
тарихына келсек, қытайдың атақты әншісінің 
өлең шумақтарынан алынған.

月光族（Yue guang zu）
Артық ақшасы жоқ, тек бір айлық айлығымен 

жанын бағып отырған адамдарды айтады.
亲亲抱抱举高高(qin qin bao bao jv gao gao)
Бұл сөз ағылшынның ХОХО деген сөзіне 

келеді [8,148 б.]. Мағынасы қатты сағынышты 
білдіреді. Сүю, қатты құшақтау мағынасында 
қолданылады.

我们休息一下，high一下！(Wo men xiu xi yi 
xia, high yi xia).

«Жақсылап бір демалайық» деген мағынада 
қолданылады. High一下 (high yi xia) деген сөздің 
мағынасы «құмары қанғанша жақсылап көңіл 
көтеру» дегенді білдіреді.

吓死宝宝了(xia si bao bao le)
Бұл сөздің тікелей мағынасы – мен шошып 

кеттім. Ал 宝宝(bao bao) деген сөз адамның өзін 
қандай нәзік екенін көрсетіп тұр [9,143 б.].

不作死就不会死 (Bu zuo si jiu bu hui si)
Бұл сөздің мағынасы қазақтық «тыныш 

жатқан жыланның құйрығын басу» деген 
мақалға келеді. Жоқ жерден өз басыңа іс тауып 
алу деген мағынада қолданылады.

三手病 (San shou bing)
Осы замандағы қолдың қатысумен болатын 

үш ауру деп аударуға болады. Мағынасын ашып 
айтқанда бірінші ауру – PSP, екінші ауру – ұялы 
телефон, үшінші ауру – компьютерлік ойындар. 
Осы сөздердің бәрін қытай жастары бір ауыз 
сөзбен бейнелеп айтады. Бұл сөз көбіне жас 
өспірімдердің арасында қолданылады [10,272 б.].

Қытай тіліндегі сленгтер тек сөз және 
сөз тіркестерімен ғана шектеліп қалмаған. 
Қытай жастары сан арқылы да өз ойларын 
білдіріп жатады. Көп қолданылатын сандардың 
дыбысталуы мен мағыналарына тоқталып 
кетейік [11,271 б.]. Мысалға:

02825 (Ling er ba er wu) ‒ 你爱不爱我？（Ni 
ai bu ai wo）

Сен мені жақсы көресің бе?
028 （Ling er ba） ‒ 你来吧（ni lai ba）
Сен кел.
0358（Ling san wu ba）‒ 你想我吧 !（Ni 

xiang wo ba）
Мені сағындың ғой!
520 （wu er ling）‒ 我爱你（wo ai ni）
Мен сені сүйем.
918 （Jiu yi ba）‒ 加油吧（jia you ba）
Алға!

765 （Qi liu wu）‒ 去跳舞（qu tiao wu）
Билеп қайтайық.
768 （Qi liu ba）–	吃了吧（Chi le ba）
Тамақ іштің ба?
1299 （Yi er jiu jiu）‒ 来就走（yi lai jiu zou）
Келгенің енді ғана ғой. Келмей жатып 

кетпекшісің бе?
456 (siwuliu) – 是我啦 (shi wo la)
Бұл мен.
58（wu ba）‒ 晚安（wan an）
Қайырлы түн.
510（wu yi ling）‒ 我以来（wo yi lai）
Мен келіп алғанмын.
39 (san jiu) – Thank you
Рахмет!
521（wu er yi）‒ 我愿意（wo yuan yi）
Мен келісемін.
5776（wu qi qi liu）‒ 我出去了（wo chu qu le）
Мен сыртқа шығып барамын.
98（jiu ba）‒ 早安（zao an）
Қайырлы таң!
Қытай жастары жоғарыда көрсетілген 

сан арқылы мағына беретін сөздерді өте жиі 
қолданады. Бұл сөздерді сөйлеу барысында 
қолданады. Қытай жастары үшін бұл сандардың 
мағынасын түсінудің еш қиыны жоқ. Ал енді 
қытай еліне оқуға барған студенттер үшін осы 
сан арқылы мағына беретін сленгтер ең қиын 
болып саналады. Мағынасын түсіну өте қиын. 
Себебі шет ел оқушылары үшін қытай тілінің ең 
қиын жері – тон. Тонына келтіріліп айтылмаса, 
мүлдем басқа мағына болып қалады. 

 Тілімізде болатын әртүрлі құбылыстар 
алдымен ауызекі тіл негізінде танылады, 
себебі ол қоғаммен, әлеуметтік өмірмен тығыз 
байланысты. Сондай-ақ жазбаша сөздің және 
ауызекі тілдің арақатынасын анықтау, яғни 
тіл мен сөйлеудің өзара қарым-қатынасын, 
айырым тұстарын анықтау сынды көптеген 
проблемаларды сөз етуге болады. Осындай 
мәселелердің бірі «ғаламтор тілі» проблемасы 
[12,225 б.]. Жоғарыда айтылып кеткен мәселелер 
шын мәнінде осы мәселенің бірі болып 
табылады, себебі кейбір ғалымдардың пікірінше, 
жаргон, сленг сияқты сөздер әр ұлттың ана тілін 
бұрмалап, шұбарлау болып есептеледі. Бірақ 
болашақ ‒ жастардың қолында. Заман өзгеруде. 
Ал өмір сүріп жатқан адамдар заман талабына 
сай болу керек.

«Әр халықтың ана тілі – білімнің кілті... Біздің 
жастарымыз ана тіліне жетік, білімді, мәдениетті 
болсын» – деп Ахмет Жұбанов айтқандай, осы 
ғаламтор саласындағы жаңа тілдік құбылыстарға 
талдау жасау біздің қолымызда.
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қытай, ағылшын, қазақ 
тілдеріндегі сөйлеу 

мәдениетіндегі мадақтау 
сөздерге салыстырмалы талдау

Берілген мақалада қазақ, қытай және ағылшын тілдерінің сөйлеу 
әдебі жүйесінде салмақты орын алатын мадақсөздерге салыстырмалы 
талдау жасалынған. Ұлттық болмыстың қаймағын бұзбай, бар 
бояуының қанық сақталып, тіл арқылы айқындап білуде орны ерекше 
танылған мадақсөздерге талдау жасау арқылы үш ұлттың мәдени 
болмысы мен ойлау жүйесі, қоршаған дүниені қабылдаудағы ұлттық 
менталдық танымы туралы жанжақты ақпарат берілген. 

Түйін сөздер: сөз әдебі, мадақсөз, ұлттық мінез, ойлау тәсілі 
тілдік фактор.

Kenzhebaeva A., Mukatai K.

comparative analysis of the 
specifics of a compliment in 
chinese, english and Kazakh 

speech culture

The article considers a compliment as a speech act in terms of its ob
ject and purpose, depending on the gender of the Chinese, English and 
Kazakh lingvoculture also considered a compliment design principles, the 
principles of its formality, used language means.

Key words: Speech Etiquette, way of thinking, compliment, language 
factor.

Кенжебаева А.А., Мукатай К.

сравнительный анализ  
специфики комплимента  
в китайской, английской  

и казахской речевых культурах

В статье рассматривается комплимент в качестве речевого акта с 
точки зрения его обьекта и цели в зависимости от гендера китайской, 
английской и казахской лингвокультурах, также рассматриваются 
принципы оформления комплимента, принципы его формальности, 
используемые языковые средства. 

Ключевые слова: речевой этикет, комплимент, национальный 
характер, образ мышления, языковой фактор. 
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қыТАй, Ағылшын, 
қАзАқ Тілдеріндегі 

сөйлеу 
мәдениеТіндегі 

мАдАқТАу сөздерге 
сАлысТырмАлы 

ТАлдАу

Халық әдебінің астарында әркез сыйластық, сыпайылық, 
құрметтеу, ардақтау секілді асыл қасиеттер жинақталған. 
Қандай да болмасын ұлттың сөз әдебі өзінің өне бойында 
ұлттық мәдениет, ұлттық дүниетаным, ұлттық дәстүр, ұлттық 
діл, ұлттық психологияның қанық бояуын толыққанды 
ашып көрсететін код іспеттес. Сөз әдебінің қоғам және жеке 
адамдарға белгілі бір деңгейде әсер етуі ұлттық болмыстың 
қаймағын бұзбай, бар бояуының қанық сақталып, тіл арқылы 
айқындап білуде орны ерекше. Сонымен бірге сөз әдебінің 
ережелері мен қолданыс асын меңгеру арқылы халықтар 
арасындағы сыйластық пен сенімнің тереңдей түсуіне қол 
жеткізе аламыз. Кез келген тілді толыққанды меңгеріп, 
тамырына терең бойлау үшін сол елдің ұлттық және мәдени 
ерекшеліктерін, айшықты өрнектерін дөп басып жеткізетін 
сөз әдебінің алуан түрлі формаларын жан-жақты меңгеру 
қажет. Тіл-тілдегі сөз әдебін, соның ішінде салмақты орын 
алатын тармағы – мадақсөздерді жан-жақты әрі кешенді 
түрде зерттеу – бүгінгі таңдағы өзекті мәселелер қатарындағы  
проблема. 

Америкалық тіл ғалымы Эдвард Сепир кезінде: “Бір 
қоғамдық топтың тарихи мұрасы, оның ұзақ мерзімдік 
қоғамдық ғұрып-әдетінің жемісі”, – деп атап өткен [1]. Тіл 
және тіл уәкілдік ететін мәдениет бір-бірімен етене байланыста 
болады, өйткені тіл – мәдениеттің бір бөлегі. 

Мадақсөз тіл құрылысының маңызды бір бөлігі ретінде 
белгілі бір тілдің мәдени мазмұндарын бейнелеп бере алады. 
Әр халықтың өзіндік қалыптасқан салт-дәстүрі болатыны 
белгілі, осыған орай мадақ сөздерді қолдануы мен қабылдауы 
арасында бірқатар айырмашылықтар болады. Тіпті кейбір 
мадақ сөздердің дұрыс деп қолданылуы олардың кейбір өзге ұлт 
өкілдерінің қабылдауында ақылға қонымсыз болып көрінуі де 
ықтимал. Мысалы, сырт қарағанда, ағылшын тіліндегі кеңінен 
қолданылатын: “Hey, you look beautiful today!” деген бір ауыз 
сөз бір әйел затының сыртқы келбетін мадақтаған жағымды 
құбылыс деп саналады, ал шығыс мәдениетінің өкілдері үшін 
еркектердің әйел затының сыртқы келбетін көзге мақтауы бір 
түрлі оғаш қылық саналады, түрлі күдік тудырып, ыңғайсыздық 
келіп шығады. 
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Қытай, ағылшын, қазақ тілдеріндегі сөйлеу мәдениетіндегі мадақтау сөздерге салыстырмалы талдау

Қытай, ағылшын, қазақ тілінде мадақтау 
сөздерді қолдануда біршама айырмашылықтар 
бар, бұл белгілі дәрежеде осы үш түрлі 
мәдениеттегі өздеріне тән құндылық көзқарасы, 
ойлау тәсілі барлығын бейнелейді. Төменде біз 
қытай, ағылшын, қазақ тілдеріндегі мадақтау 
сөздерге мазмұны, қуаты, тиісті қайтарылатын 
жауап үлгісі жағынан салыстырмалы талдау 
жасауға тырыстық. 

Мадақтау сөзі дегеніміз – атына заты сай 
келіп тұрған басқаларды мақтап-көтермелеуге 
қолданылатын сөз, ол күрделі қоғамдық сөз 
байланыс әрекеті болып, әдетте әңгімелесіп 
тұрған екі адамның арасында туындап, бір 
тараптың екінші бір тарапты мақтап, марапаттауы 
әрі өзара берілетін түрлі ұнамды бағасы. Бұл 
түрдегі бағаның сөз сыңайы тыңдаушының 
барлық заттық, мінездік, тұлғалық, қабілеттік 
жақтарын қамтиды. Мадақ сөз – қошамет сөз деп 
те аталады, ол қоғамдық байланыс тәсілі болып, 
аса зор қоғамдық қуатқа ие болған сөздер.

Мадақтау сөзі тілдік қарым-қатынас бары-
сында туындайды, ол төмендегідей үш түрлі 
ерекшелікке ие: ең алдымен, бір тараптың мақ - 
тап-марапаттаған әрекетін білдіреді, ал тыңдау - 
шы тарап осы мадақтауға сәйкесті жауап 
қайтарып жатады. Былайша айтқанда, әңгіме-
лесіп тұрған AB екі тарап өзара алма-кезек 
сөйлеседі, сондықтан мадақтау мен оған сәй-
кесті қайтарылған жауап «жұптастырылған құ-
ры лымға» [2] жатқызылады. Екіншіден, бұл 
түр дегі алмаспалы тілдік қарым-қатынас әрекеті 
барысында бір тараптың мадақтап-марапаттауы 
сол тараптың белгілі ойын білдіреді, мәселен, 
жалаң сәлемдесу қарсы жаққа көңіл бөлгендікті, 
шабыттандырғандықты, немесе қарсы жақпен 
аралығын жақындата түскісі келетін ниетті 
айқындайды. Үшіншіден, қабылдаушы тараптың 
қайтаратын сәйкесті жауабы сол адам өмір сүрген 
қоғамдық мәдени ортасына қарай айырмашылық 
болады. 

Құндылық көзқарастарының әр алуандығына 
байланысты, сондай-ақ әр алуан қоғамдық ор - 
тада қалыптасқан мәдениет аясындағы халықтың 
көңіл бөлетін түйіндері де ұқсамайды. “Тіл қуаты 
сансыз тілдік мағанасы формасында жүзеге 
асырылады, тіл мағынасының талдану барысы 
қоғамдық мәдениеттің жүзеге асырылу барысы 
болады. Мадақсөз нысанының талдану барысы 
тіл мағынасының талдану барысы болады, бұл 
талдаулар қоғамдық құн өлшеміне сай келуі 
шарт” [2].

Жалпы алып қарағанда, батыс мәдениеті 
болсын немесе шығыс мәдениеті болсын, 

адамдар мадақтайтын нысандар негізінен жеке 
адамның сыртқы келбеті, өзіне тән заттары, 
қабілеті, жетістігі, мінез-құлқы қатарлы жақтарға 
шоғырланады. Нақтылы алып айтқанда, үш түрлі 
мәдениеттегі мадақтау сөз нысандарының өзіндік 
негіздері болады. Батыс елдеріндегі адамдар 
арасында әдетте діни сенім, жалақы көлемі, 
денсаулық жағдайы және жасы, әйелдердің 
сыртқы кейпі, өзіне тән заттары, қабілеті секілді 
мазмұнда мадақталып жатады. Ал қытай және 
қазақ халықтарында шығыс мәдениеті өкілдері 
болғандықтан, айырмашылықтарға қарағанда 
ұқсастықтар көптеп кездеседі, мәселен, әйел 
затының сыртқы келбетін мадақтау көбінесе 
әйелдер ортасында кездеседі, ал ерлерде әйел 
затының сыртқы келбетін мадақтау өте сирек 
айтылады. Бұл, әсіресе, қытай мәдениетінде өте 
сақтықпен қаралатын құбылыс. Себебі қытай 
мәдениетінде “ер мен әйелге әртекті қарау” 
идеясының ықпалы әлі де сақталған, оның үстіне, 
қытай мәдениетінде өзінің отбасы мүшелерін 
сырт адамдарға отбасын немесе жеке басын 
мадақтау қытай мәдениетіндегі “кішіпейілділік” 
қағидатына қарсы келеді. Төмендегі мысалдарға 
назар аударып көрейік:

Ұзақ өмір сүрген қарт адамға оның 
денсаулығының әлі тың екендігін айтып, 
мадақсөз арнағыңыз келсе, қытай тілінде: “老当
益壮 (қартайсаңызда қайратыңыз қайтпапты)”, 
“宝刀未老 (Асыл семсер тозбас)” дегендей 
мадақтау сөздер айтылады. Сондай-ақ қарт 
адамдарға қытай тілінде қошамет сөз айтқанда: 
“八十岁了还能这么精神，您老真是老当益壮
啊！Сексен жасқа келсеңізде әлі рухыңыз мықты 
екен, қартайсаңызда қайратыңыз қайтпаған 
екен!», – деген формасын да қолданса болады. 
Бұл мысалдар арқылы қытай мәдениетінде 
үлкенді сыйлап, кішіні құрметтеу дәстүрі әлі де 
сақталып келетінін байқауға болады. Сондықтан 
қытай тіліндегі «қарт» сөзінің мағынасы даналық 
пен құрмет деген игі ұғымдарды жинақтаған. 
Ал ағылшын тілі мәдениетінде, кәрі «old» 
деген сөз керексіз, жарамсыз деген мағынаны 
білдіреді, сондықтан қарттарды мадақтағанда 
үнемі оларды әлі жас көрінесіз, әлі асқақ, жігерлі 
екенсіз деп мадақтайды, мысалы, “You are really 
spring chicken, always full of energy! (Сіз әлі 
жас, жігерлі екенсіз! Қазақ мәдениетінде де қарт 
адамдарды мадақтағанда “қарт” деген сөздің 
мағынасында даналық пен сыйластық жатыр. 
Мәселен: “80 жасқа келсеңіз де әлі рухты екенсіз, 
қартайсаңыз да қайратыңыз қайтпаған екен” т.б. 
Сонымен қатар ағылшын тілінде сырт келбетке 
айтылған мадақсөз: “You look beatiful today! (Сіз, 
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бүгін аса көріктеніп кетіпсіз!)！”немесе “You 
are so sexy! (Сіз, аса тартымды болып кетіпсіз!) 
түрінде айтылса, қалыпты құбылыс ретінде, 
тіптен құлаққа аса жағымды қабылданады. 
Алайда қытай және қазақ мәдениетінде, әйел 
затының сыртқы келбетін мадақтау негізінен 
ұқсас жыныстылар арасында жиірек болып, 
сөйлеуші тарап тыңдаушы тарапқа сүйіспеншілік, 
және екі тараптың мадақтау нысанына болған 
қызығушылығын бейнелейді, мысалы, қазақ 
тілінде: “Бүгін қандай әдемісің!” “Сенің бүгінгі 
шаш тұрқың әдемі екен, саған жарасады екен! 
деп айтуға болады.

 Қытай халқында мадаққа қайтаруға тиісті 
жауап үлгісінің өзіне тән қалыптасқан ерекше-
лігі бар. Қытай мәдениетінде, мадақ сөздерге 
қайтарылатын жауап негізінен мақтаудан тай-
сақтау және мақтаудан бас тарту түрінде болады. 
Батыс елдерінің назарында, мақтаудан бас тарту, 
өзін төмен ұстау тәсілі арқылы мадақтауға жауап 
қайтару, бір жасандылықтың бейнесі есептеледі, 
өйткені олар қытай мәдениетінде бұл түрдегі 
бейнелеу тәсілінің дәл әрі қонымды екендігін 
түсінбейді. Мына бір неше мысалға көңіл 
аударалық：

A： “你们家房子装修的可真好看啊 !
（Үйлерің өте көркем безендіріліпті!）” 

b： “哎，就随便找人弄了弄而已。(Қойшы, 
әйтеуір біреулерді тауып жөндете салдық!）” 

A：“你这画儿画的真不错！（Мына суретті 
өте әдемі салыпсың!）”

b： “没有，没有。（Жо, жоқ.）”
A： “你的字儿写得可真好看！（Сенің 

жазуың өте көркем екен!）”
b： “哪 儿 呢 ， 哪 有 你 的 字 好 看 啊 。

（Қайдағы, сенің жазуыңдай болу қайда.）”
 Батыс елдерінде, біз адамдардың өз отбасын 

мадақтаған “My husband is great，he has just 
been promoted! (Күйеуім шыныменен керемет, 
оның енді ғана қызметі жоғарылады)”, “My 
daughter always does her best,and I›m so proud of 
her! (мен қызымды мақтан тұтамын, ол үнемі 
өз талабымен көп жұмыс тындырады!)”, “My 
sister is so awesome that she has been successfully 
admitted to the university! (Әпкем расында да 
керемет, ол сынақтан өтіп, университетке түсті!)” 
т.б. мадақтау сөздерін көп естиміз. Ал мұндай 
мадақтау сөздер қытай және қазақ мәдениетінде 
кезігетін болса, онша көрімсіз қимыл болып, өзін 
мақтағандық немесе сырт көзге дандайсу болып 
сезілуі әбден мүмкін. Шығыс мәдениетінде, 
адамдар тым кішіпейіл қарапайымдылықпен өз 
отбасын бағалайды, егер де өз баласы басқалар 
тарапынан “Ұлыңның оқу нәтижесі қандай 

жақсы!” деп мадақталса, “Қайдағы, күнде ойын-
мен, жақсы оқымайды.” дегендей сыпайы жауап 
қайырып жатады. 

Шығыс халықтары қарапайымдылықты 
өте жоғары бағалайтын халық. Өздері туралы 
мадақ сөздер естігенде, қатты ыңғайызданып: 
«О не дегеніңіз!», «Тым асыра мадақтадыңыз», 
«Тіптен олай емес!», «Деңгейім өте төмен!» 
деп жауап қайырады. Мәселен, «Сіз ағылшын 
тілінде керемет сөйлейді екенсіз!» деген 
мадақсөзге: қытай тілінің сөз әдебі бойынша: 
«哪里哪里，您过奖了!»,«О не дегеніңіз, Сіз 
асыра мақтап кеттіңіз!» деп жауап береді. 
Ал оған білместікпен «Рақмет!» деп жауап 
қатсаңыз, онда өзіңізді қарама-қарсы жаққа өзі 
туралы жоғары ойда жүрген тым тәкаппар жан 
екен деген жаңсақ пікір қалдыруыңыз әбден 
мүмкін.

Ағылшын тілі мәдениетінде, мадақтау сөз - 
дер көбінесе бірқалыпты байланысты білді-
ріп, адамдар арасындағы мәртебенің теңдігін 
бейнелейді, осылайша адамдардың қоғамдық 
аралығын жақындата түседі, әрі таптық көз-
қарас болмайды, сондықтанда қошеметсөз ны-
санының көлемі кең, қуатында да мүддешілдік 
байқалмайды. Әйтседе, “Hey，you look pretty,	
how are you？(Ау, бүгін көріктеніп кетіпсің 
ғой, жақыннан бері жағдайың қалай?)” деп 
аман-саулық сұрасу жайттары, “I love your 
dress,	 it’s nice on you！（Мен ұнататын көй-
лек, саған жарасыпты!)” деп белгілі затқа 
көңіл бөлетіндігін білдіру，“The meal was very 
delicious，thank you！(бүгінгі ас аса дәмді 
болыпты, рақымет саған!)” деп разылығын 
білдіру,	“You are doing nice job, keep going on! 
(өте жақсы істепсің, жалғастыра бер!)” деп 
шабыттандыру секілді күнделікті тұрмыстағы 
қарапайым мадақтау сөз тәсілдері де болады.

Қазақ мәдениетінде мадақтау сөзінің қуатты 
қытай мәдениетіне ұқсас келеді, ол, негізінен, 
құрмет пен ізеттілікті бейнелейді. Әдетте лауа-
зымы төмен, жасы кіші адамдар лауазымы жо-
ғары жасы үлкен кісілерге мадақ сөздер айтып, 
әдептілік жөн-жосығына жүгінеді. Мысалы, 
“Сымбатты көрінесіз ғой, амансыз ба?” деп 
сәлемдесу,	 “Жасарып қалыпсыз ғой, тәуірсіз 
бе?” дегендей көңілін аулау,	“Менің қазіргідей 
жақсы нәтижеге жетуім сіздің арқаңыз ғой!)” 
деп рақметін білдіру секілді сөз орамдары 
жатады.

Біздің күнделікті тұрмысымызда, мадақтау 
сөздер сәлемдесу тәсілі болып қалмастан, бір 
тараптың екінші бір тарапты мақтап, көңіл 
бөлгендігін білдіреді, сонымен бірге әңгіме 
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Қытай, ағылшын, қазақ тілдеріндегі сөйлеу мәдениетіндегі мадақтау сөздерге салыстырмалы талдау

тақырыбын тудырып, әңгімелесушілердің ортақ 
көңіл бөлетін түйініне айналады, осылайша 
тараптардың ортақ әуестігі арқылы қарым-
қатынасты жақындата түседі. 

 Сыйластық пен ізеттілік барлық халықта бар 
дәстүр. Ұлттық этикет номенклатурасында 
ең жоғарғы орындардың бірінде тұрған ма-
дақсөздерді дұрыс қолдана білу – аударма 
процесінде жиі кездесетін қиындықтар 
торабынан сәтті шығуға мүмкіндігін білдіреді. 

Сөз әдебі – белгілі бір елдің ділінің 
(менталитетінің) ерекше айшықтарын таныта 
алатын, ұлттық бояуын қанық көрсете білетін 
ақпарат құралы. Тіл оқытуда білімгерлерді 
жалықтырып, зеріктіріп жібермес үшін сабақты 
неғұрлым қызықты, тартымды өткізу үшін 
оқытылып отырған елдің сөз әдебін өз елінің 
дәстүрлерімен, салттарымен салыстыра отырып 

талдатқан жөн, себебі тек салыстыру арқылы 
ғана бұрыннан байқала бермейтін құбылыстар, 
фактілер көз алдыңа келе бастайды, білімгерлердің 
аналитикалық ойлау машығын қалыптастырып, 
өзіндік қорытынды мен тұжырымдар жасай алатын 
дербестікке жетелейді. Қазіргі қоғам бүкіл әлемдік 
жаһандану көшіне ілесіп, ұлттар арасындағы 
қарым-қатынас күн сайын нығайып, аясы кеңеюде. 
Мадақтау сөздердің тілдегі қолданылыс аясы 
туралы айтқанда, біз айырмашылықтарды тастап, 
ортақтыққа ұмтылумыз керек, әр халықтың 
мәдениетіндегі өзіне тән сөз орамдары мен 
коммуникемдерін тереңінен түсіну арқылы біз 
халықтар арасындағы байланыстарды жалғас-
тыратын алтын көпірді нығайтуға өз үлесімізді 
қосамыз, мадақтау сөздерді дұрыс қолданып және 
үн қату арқылы өзара табысты қарым-қатынас 
жасауға қол жеткіземіз.
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мұхаммед әл-Арийанның 
реализм бағытындағы тарихи 

романы

Өткен ғасырдың 3040 ж. тарихи көркем прозаны зерттеу қазіргі 
заманғы египет прозасының толықтай қалыптасуын көрсетіп қана 
қоймай, сонымен қатар әдеби үрдістің кейбір заңдылықтарын анықтауға 
мүмкіндік туғызады. Қарастырылып отырған роман сол кезеңдегі 
әдеби бағытты, яғни XX ғ. 1жартысындағы әдеби үрдісті көрсетеді. 
Романдағы көркемдік деңгейдің жоғарылығы, тарихи панораманың 
қамту ауқымы, сонымен қатар сол кезеңдегі жағдайлардың шындыққа 
сай берілуі Джирджи Зейдан, Али әлЖәрим және Мұхаммед Абу 
Хадид романдарымен салыстырғанда, тарихи роман жанры дамуының 
жаңа сатысы ретінде қарастырылады.

Түйін сөздер: тарихи роман, араб көркем прозасы, реализм, 
Мұхаммед Саид әлАрийан.

Koptileuova D., Akhmetbekova A.

The historical novel of Mahomed 
al-ariyana in the realistic 

direction

Studying of historical art prose during the period the 3040th years 
of last century will allow to restore a full picture of formation of mod
ern Egyptian prose and to reveal some regularities of literary process. The 
novel considered by us to some extent represents the literary direction of 
that time. fits into literary process of the 1st half of the 20th century. High 
art level of the novel, width of coverage of a historical panorama, and 
also authentically reflected events of that period, the work reflects a new 
step in development of a genre of the historical novel in comparison with 
Dzhirdzhi Zeydan, Ali alDzharim and Muhammad Abu Hadid’s novels.

Key words: historical novel, Arab art prose, realism, Muhammad Said 
alAriyan. 

Коптилеуова Д., Ахметбекова А.

исторический роман 
мухаммада аль-Арийана в 

реалистическом направлении

Изучение исторической художественной прозы в период 3040х 
годов прошлого столетия позволит восстановить полную картину 
становления современной египетской прозы и выявить некоторые 
закономерности литературного процесса. Рассматриваемый нами 
роман в какойто степени представляет литературное направление 
того времени и вписывается в литературный процесс 1й половины 
XX в. Высокий художественный уровень романа, широта охвата 
исторической панорамы, а также достоверно отраженные события 
того периода в произведении отражают новую ступень в развитии 
жанра исторического романа по сравнению с романами Джирджи 
Зейдана, Али альДжарима и Мухаммеда Абу Хадида.

Ключевые слова: исторический роман, арабская художественная 
проза, реализм, Мухаммед Саид альАрийан.
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мұхАммед  
әл-АрийАнның  

реАлизм 
бАғыТындАғы  

ТАрихи ромАны

Әдебиет сыншылары Али әл-Жәримнің дәстүрін жалғас-
тырушы ретінде үнемі Мұхаммед Сайид әл-Арийанды атайды. 
Қазіргі араб әдебиетінің голландық зерттеушісі К. Брюгман 
айтқандай, «олардың белгілі бір ұқсастықтарын олардың ортақ 
бастауларымен, жеке алғанда, университеттік білімдерімен 
түсіндіруге болады. Али әл-Жәрим С. әл-Арийанның бірнеше 
жас үлкен бола отырып, өзінің алғашқы романын әл-Арийаннан 
2 жыл бұрын ғана жариялады, олардың романист ретіндегі 
жолдары айтарлықтай дәрежеде тоғысты» [1]. Кеңестік араб-
танушы Н.К.Коцарев М. әл-Арийан мен С. әл-Жәримнің 
шығармашылық жақындықтары тарихтағы тұлғалар рөлінің 
анық бағалануы деп әділ бағалап өтеді [2]. 

М. әл-Арийан 1905 ж. 2 желтоқсанда дүниеге келеді. 1930 
ж. ол Каир университетін тәмамдап, халық ағарту жүйесінде 
қызмет атқара бастайды, алдымен, мектепте оқытушы, кейіннен 
1952 ж. Білім министрлігінде жұмыс істейді, осы жерден ол 
БАӘ Ағарту министрлігінің бір департаментінің директорлық 
қызметіне дейін көтеріледі. 1961 ж. ол әдебиет саласындағы 
мемлекеттік сыйлықтарды тағайындау Комитетінің құрамына 
енеді. 1962 ж. әл-Арийан өзінің қалауымен мемлекеттік қызметті 
тастап, барлық күшін қоғамдық-әдеби қызметке арнады. 1962 
ж. ол ағарту қызметкерлері кәсіподақ қоғамының, кейіннен 
Араб оқытушылары Лигасының хатшысы болып сайланды, 
сонымен бірге, «Әл-кәтиб әл-мысри» («Мысыр жазушысы»), 
«ас-Сақафа» («Мәдениет»), «ар-Рисала» («Жолдау») әдебиет 
журналдарының редакторлығына қатынасты. Біршама кейін ол, 
«ар-Раид» және «Синдбад» журналдарын құрып, кейінгісінің 
редакторлығына басшылық етті. Әл-Арийан араб жазушылары 
Одағының мүшесі болды. 

Э. Пабст, жеке алғанда, «Зууейла қақпасының алдында» 
романын Дж.Зейдан мен Абу Хадидтің романдарымен салыс-
тырғанда, тарихи роман жанры дамуының жаңа кезеңі ретінде 
бағалайды. Мұнда Египет тарихының ең бір драмалық 
кезеңдері – мәмлүктер билігінің аяқталуы мен ХҮ-ХҮІ ғ. осман 
жаулаушылығының басталуы сипатталады 

 ХІҮ ғ. соңынан мәмлүктер мемлекетінің әскери жүйесінің 
біртіндеп құлдырай бастағаны байқалады. Оның толықтай 
құлауы 1517 ж. түрік сұлтаны Селим І Египеттің соңғы мәмлүк 
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билеушісі, негізінен жазушының «Зууейла қақ-
пасының алдында»1 романы арналған Тұман 
бейді (1516-1517) жеңуімен байланысты болды. 
Романның атауы, біздіңше, өмірінің соңында 
түрік сұлтанынан жеңіліс тапқан Тұман бей 
осы қақпаның алдында дарға асылуымен бай-
ланысты.

Романның кіріспе сөзінде белгілі Египет 
жазушысы, тарихшы, әдебиетші Таха Хусейн 
кітаптың құндылығын атай отырып, оқырманға 
оны оқуды ұсынады. 

«Грузин елінде» деп аталатын бірінші та-
раудың басында автор оқырманға: «Бұл роман-
ның оқиғасы 500 жыл бұрын грузин елінде 
басталып, сұлтан сарайларында аяқталады» деп 
мәлімдейді [3]. Роман негізінен мәмлүк билігінің 
соңғы 25 жылын қамтиды. 

Тұман бей шыққан тайпа автор арқылы «дене 
жағынан да, рух жағынан да бірден-бір күшті, 
соғысқа және бейбіт өмірде белсенді, ұлдарында 
жеңіс пен кек алуға деген асқан құштарлықтары 
бар черкестік тайпа» деп сипатталады [3, 13]. 
Кейіпкердің анасы Нұркелді ұлын аз ғана 
туыстарының ешқандай көмегінсіз өзі ержет-
кізеді. Тұман бей өмірге келгенге дейін оның 
күйеуі Аркмас өзінің әкесін өлтірген адамның 
ізіне түсіп, туған жерін тастап кетеді. 

Бірінші бөлім негізінен, Тұман бейдің 
балалық шағына арналады және оны жетім қыз 
Мисрбеймен бірге құл сатушы әл-Хоразмидің 
ұрлап әкетуімен аяқталады. Кейін ол, басқа 
бір құл сатушы Жақмақ әл-Ашрафидің қолына 
түсіп, соңын ала басқа құлдармен бірге Селим 
І әскерлерінің тұтқынына түседі. Египет пен 
Сирияға күрес жүргізіп отырған Селим І сырт-
тан әкелінген мәмлүктер арқылы Египет сұл - 
тандарының әскер санының көбеюінен қауіп-
тенген Селим І өз елінде құлдарды делдалдық 
сатуға тыйым салды. Жазушы өз романының 
оқиғасын Ашраф Қайтбай билік еткен кезеңдегі 
ішкі және сыртқы саясаттың қиыншылығын 
басынан өткеріп отырған Египеттегі әлеуметтік-
саяси өмірдің аясында өрбітеді. Түркиядағы 
Египет елшісі құл сатушыны босатуын өтініп, 
құлдарымен қоса бостандыққа шыққан Жақмақ 
әл-Ашрафпен бірге Халеб қаласына оралады. 
«Қансуһ әл-Ғаури» деп аталатын төртінші 
бөлімде біз, Халеб қамалының билеушісі 
«сұлтан әмірлерінің әмірі» [3, 41], бір кездері 
өз әкесінің кегі үшін кеткен Аркмасты, Тұман 
бейдің атасы, қатыгез әрі қу адам – Қансуһ әл-

1 Зууейла қақпасы – сол кездегі мемлекеттік қылмыскер-
лерді алдында жазалайтын Каир қақпаларының бірі.

Ғауримен танысамыз. Әмір Жақмақ Тұман бей 
мен византиялық құл Хушкадамды Қансуһ әл-
Ғауриге сатып, Мисрбейді Каирге алып кетеді. 
Одан әрі құл базарында сатылған Мирсбей 
сұлтан хаттарын жүргізуші сұлтан Қайтбайдың 
туысы әрі хатшысы Акбири әмірдің үйіне 
күңдікке тап болады. Кейіннен ол, Акбиридің 
ағасы Қурт бейге тұрмысқа шығып, Каирден 
кетеді. 

Тұман беймен әңгімесінде Қансуһ әл-Ғаури 
оның өзі сияқты әл-Ғаури елінен екенін біліп, 
өзін Тұман бейдің ағасы – Аркмастың ағасы 
ретінде көрсетеді. Бұған сенген жас Тұман 
бей әл-Ғауриге қатты бауыр басып, оған қатты 
сүйіспеншілік пен махаббатын сыйлайды.

Сонымен қатар, Египетте мәмлүктердің 
билік үшін күресі мен толқуларына байланысты 
жағдай шиеленісіп тұр еді. Осындай тынышсыз 
уақытта Каирге Қансуһ әл-Ғауримен өзінің асқан 
қабілеттілігінің арқасында сұлтанның екінші 
хатшысы ретінде тағайындалған ер жетіп қалған 
Тұман беймен бірге келеді. Каирде ол ұзақ уақыт 
айырылысудан кейін жесір Мисрбеймен және 
оның құрбысы Акбиридің қызы Шахдадармен 
танысады. Даңққұмар Мисрбейдің сұлтанның 
әйелі боламын деген арманы орындалып, 
Қайтбайдың ұлы ан-Насир Мұхаммед сұлтан-
ның әйелі болады, бірақ кешікпей қайтадан 
жесір атанады. Жолдан тайған сұлтан ан-
Насир Мұхаммед Каир халқына көрсеткен 
қатыгездігі мен қарақшылығы үшін өлтіріледі. 
Біршама уақыттан кейін таққа отырған аз-Заһир 
Қансух Мисрбейге үйленеді де, оның арманы 
тағы да жүзеге асады. Кейін оқиға біраз уақыт 
бізді 11 жыл бойы ұлын іздеп шыққан Тұман 
бейдің анасы Нұркелдіні тағдыр айдап келген 
Византиядағы Йунис қонақүйіне алып келеді.

Каирде үнемі бетбұрыстар орын алып тұрды, 
сарайдағы арандатушылық арқылы египет 
тағына әртүрлі сұлтандар келіп отырды. 

Арандатушылық пен айлакерліктің толқы-
нында Египет тағына сұлтан тағына 906 (хижра) 
жылы көтерілген Қансуһ әл-Ғаури келеді. 

Романның ары қарайғы оқиғасы қатыгез әрі 
тоқтаусыз салық пен хан тағына әл-Ғауридің 
келуімен байланысты өршіген халықтың на-
ра зылығы төңірегінде өрбиді. Романның бір-
неше бөлімдері сұлтан әл-Ғауриге қарсы ұйым - 
дастырылған жасырын әрекеттерге арнал-
ған. Тұман бей оларды әшкерелеп, сұлтан әл-
Ғауридің сеніміне мықтап ене бастайды. 

Жиырма жыл бойы ұлын іздеуі Нұркелдіні 
Халебтегі Масуду қонақүйінің иесіне алып 
келеді. 
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Романның 26-бөлімінде сұлтанның үлкен 
статс-хатшысы болып тағайындалған Тұман 
бей өзінің ғашығы Акбиридің қызы Шахдадарға 
үйленеді. Оның барлық қызметі халықтың 
толқуын жеңілдетуге арналады. Египетке түрік 
сұлтаны Селим І шабуылынан мәмлүк иелігін 
сақтап қалу қаупі төне бастады. Қансуһ әл-
Ғауридің Халебке Египеттің сыртқы жағын 
түрік жаулаушыларының басып кіруінен қорғау 
мақсатында алдын ала әскери экспедиция 
аттандырады. Осы уақытта жиырма жыл бойы 
ұлын іздеп жүрген Халебтегі Нұркелді ол туралы 
бәрінен сұрай жүріп, оның ізін тауып, оның 
Каирде әл-Ғаури сұлтанның сарайында жоғары 
қызметте екендігінен хабардар болады.

Халебке алдын ала келген әскери экспедиция 
қала халқының наразылығын тудырған тұрғын-
дарға жаңа қайғы алып келді. 

Египет шекарасына жақындап қалған Селим І 
әскерлерінің шабуылының қаупі әл-Ғауриге 
оларға қарсы жақсы қаруланған әскермен 
алдынан шығуға мәжбүр етті. Әйткенмен, әскер 
Халебке жеткен кезде тоқтады Селим І мен әл-
Ғауридің әскерлері бейбіт келісімге келді. Бірақ 
бұл келісім ұзаққа созылмады, әл-Ғауридің 
әскерлері қайтадан онымен кездесуге аттанды. 
Бір шайқаста Аркмасқа Тұман бейдің әкесіне әл-
Ғауриден әкесінің өлімі үшін кек алуға 40 жыл 
күткен ыңғайлы сәт туады, оның қылышымен 
шайқасып жүрген сұлтан қаза табады. Сұлтан 
әскерлері Халебтен шегінеді, бірақ қайта 
оралған әл-Ғауридің әскерлері үшін қақпа жабық 
болады. Халеб қамалы осман жаулаушыларының 
күресінсіз бағынышты болады, ал қала иегері 
Хайр бен Милбай оларды құшақ жая қарсы 
алады. 

Осы оқиғаның ортасында болған Нұркелді 
осман билеушілеріне наразы болған қала 
тұрғындарының керуенімен бірге Халебті тастап 
кетеді. Аркмас Каирге бет алған осы керуенге 
ілесе кетеді. Нұркелдіні кездестіріп, оны танып, 
оған өзі туралы ештеңе айтпайды, оны Каирге 
дейін жеткізуге ұсыныс жасайды.

Әл-Ғауридің болмаған кезінде елді Тұман 
бей басқарды, ол қала халқының және сарай 
әмірлерінің құрметіне ие болады. Ол Египеттің 
жаңа сұлтаны болып сайланады.

Селим І Отанын сатқан Халеб билеушісі 
Қайырбек пен оның әмірі Жан Бардакал Ғазали және 
Хушкамадпен бірге Египетті жаулап алу жоспарын 
құрады. Каирді түріктер жаулап алған еді.

Осылайша, Каирге келген Нұркелді мен 
Аркмас өздерінің ұлдары Тұман бейді кездестіре 
алмайды. Ол бірнеше әскерлерімен бірге жасы-

рынып жатты әрі оның тұрақтаған жері туралы 
Каирге түріктер келгеннен кейін хабар болмады. 
Тұман бейдің түрік әскерлерінен уақытша қашып 
жүруі ешқандай пайда әкелмеді. Соңында, Тұман 
бей бәдәуи тайпаларының үлкен қолдауынсыз 
түрік жаулаушыларына қарсы тұра алмайтынын 
түсінді. Ол бір таныс бәдәуи тайпаларының 
шейхына барып, бәдәуи тайпаларынан өзіне 
әскер жинап беруіне көмек сұрай барады. Бірақ 
жағдайды пайдаланған ашкөз шейх Тұман 
бей ұйқыға кеткен кезде, оны түріктерге ұстап 
береді. Тұман бей түрік сұлтаны Селимнің  
алдынан табылады, әрі осы кездесу, шығарма 
кульминациясы болып табылады. Сұлтан Тұман 
бейден Египет тағында осман мемлекетінің 
ұранымен қалуды талап етеді, ал ол қарсы 
шығып, былай деп жауап береді: «Бұл тақты 
маған халық сеніп тапсырды. Қалайша мен бұл 
таққа мені тағайындаған халықтың рұқсатынсыз 
сұлтанның билігіне беремін?!» [3, 353].

Романның соңында тұтқындағы сұлтан 
Тұман бейдің шеруі, оның қақпа алдындағы 
жазалануы, Аркмас пен Нұркелдінің 30 жылдан 
астам анасы іздеген ұлдарын жоқтау көрінісі 
сипатталады. Тұман бейдің денесі өзінің туған 
жері әл-Ғауриге жеткізіледі, қабірінің басына 
жақындары мен туысқандары – Нұркелді, Ар-
кмас, әйелі Шахдадар мен қызы жиналады. «Еги-
пет тағына әмірлердің әмірі Қайырбек отырды, 
оның төбесінде осман жалауы желбіреп тұрды. 
Қамалдың сарайына оған таңғажайып қалыңдық 
Хинд Мисрибей кірді» [3, 361].

Роман күрделі көпжоспарлы композицияға 
ие. Ол күтпеген жерден әрі ұмтылысты түрде 
дамып отыратын қанық оқиғаларға толы. 
Жағдайдың, ортаның, кейіпкерлердің жан-жақты 
сипатталуы өткір ситуациялардың алмасуы 
және кейіпкер тағдырларындағы кенеттен басқа 
арнаға бұрылуы принциптері бойынша өзгеріп 
отырады. Осы принцип арқылы эпизодтардың 
эмоционалды бояулары алмасып отырады. 
Сонымен, қамқор ана Нұркелді мен оның ұлы 
арасындағы жүрек тебірететін лирикалық 
көрініс кенеттен Тұман бейдің ұрланып кеткені 
туралы хабардар болған Нұркелдінің қайғысы 
көрінісімен алмасады. 

Солай «Византияда» деп аталатын екінші 
тарау да кенеттен аяқталады. Мұнда Тұман 
бей мен жетім қыз Мисрибейді ұрлап, оларды 
Сирияға алып кеткен құл сатушы туралы ұзақ 
жол суреттеледі. Құлдар мен олардың иелері 
кенеттен Египет және Сириямен соғысып 
жатқан Ибн Осман әскерінің тұтқындауына тап 
болады. 
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Мұхаммед әл-Арийанның реализм бағытындағы тарихи романы

Әр бөлімде тарихи жағынан шынайы және 
ойдан шығарылған жаңа кейіпкерлер пайда 
болып отырады. Олардың барлығының алдында 
Тұман бейдің ары қарайғы тағдырына қатысты 
барлық рөлдерді ойнау міндеті тұрды. Жазушы 
сонымен қатар мәмлүктер билігі кезеңінде орын 
алған барлық құл сату жүйесі, олардың сатылуы 
мен қолдан-қолға өтуін суреттеп отырады. Ол 
сондай-ақ, Ашраф Қайтбай билеген кезеңдегі 
Египеттің әлеуметтік-саяси жағдайын да сипат-
тап өтеді. Осының барлығы халық романының 
композициялық және сюжеттік барысын еске 
түсіреді.

Айта кететін бір жайт, нақты оқиғадан 
эпикалық суреттеуге көшуі оқиға желісін бұз-
байды және оқырман ойын шашыратпай, ке-
рісінше, кейіпкерлерге байланысты эпизод тарды 
толықтырып, оларды барынша қызықты ете түседі. 

Одан басқа, романда басынан аяғына дейін 
барлық әңгімелеуге қатынасып отыратын екі 
сюжеттік сызық анық көрініс табады: бұл Тұман 
бейдің құлдық жастығынан сұлтандыққа дейінгі 
кезеңі, Зууейла қақпасының алдында жазалануы, 
өз ұлын 30 жыл іздеп, оны өлі күйінде тапқан 
Тұман анасының жолы.

Египет романын зерттеуші Сайид Хамид 
ан-Нассаг өз еңбегінде «Зууейла қақпасының 
алдында» романына қысқаша түсініктеме бере 
келе, ондағы үш сюжетті сызықты атап өтеді: 
жоғарыда аталып кеткен екеуіне қоса, үшіншісі 
мәмлүктердің билік үшін күресі [4].

Біздің көзқарасымыз бойынша, шын мәнінде, 
мәмлүк мемлекетінің пайда болған кезеңінен 
бастап (1250 ж.) оның құлаған кезеңіне (1517 ж.) 
дейінгі аралықтағы мәмлүктер арасындағы билік 
үшін күрес романның бас кейіпкері Тұман бей 
өмірінің оқиғалары айналасы аясындағы күрделі 
қоғамдық-саяси жағдайдың негізгі мазмұнын 
қалыптастырады. 

Романда Тұман бей жағымды кейіпкер, халық 
қалаулысы және заңды өкілі ретінде көрініс 
табады. 

Бір характерлі деталь – жазушы өз кейіп-
керінің ішкі портретін бермейтінін атап өту 
керек. Тек романның соңында жазушы: «Селим 
сұлтан өз алдында бұрын кездестірмеген адамын 
көрді» [3, 352] деп атап өтеді. Кейін жазалауға 
алып бара жатқан тұтқындағы Тұман бейді 
суреттейді: «Қолы байланған сұлтан адамдардың 
сәлеміне басын иіп, күлімсіреп амандасты. Оның 
жүзінде сенімділік, көзінде тыныштық белгісі 
болды» [3, 356].

Тұман бей портретінің бұл штрихтары роман 
бас кейіпкерінің сыртқы болмысы туралы емес, 

қайсар, батыл, шешімді адам екендігінің сипа - 
тын береді. Тұман бейдің осы қасиеттері роман-
ның алғашқы беттерінде-ақ байқалады.

Мәмлүктердің арасына түскен Тұман бей 
әрбір қадамында жалғандықпен, әділетсіздікпен, 
сатқындықпен бетпе-бет келіп отырады. Бұл 
туралы келесі эпизод айтады: «Тұман бей өзінің 
жақын досы Хушкадамның сатқындығына 
қатты қайғырып, «Бұдан кейін Нұркелді мен 
Аркмастың ұлы Тұман қалай өмір сүреді?» [3, 
357].

Тұман бейдің батылдығы мен қайсарлығы 
жауларымен шайқаста да, күнделікті өмірде 
де, мәмлүк білгірлерімен қарым-қатынаста да 
көрініс тауып отырады. Оған жауапкершілікті 
сезіну мен өзінікі сияқты көретін египет хал-
қының алдындағы борышын мойындау қасиет-
тері тән. Оның «ағасының» (шын мәнінде, әкесін 
өлтіруші) Қансуһ әл-Ғауридің тағайындаған 
шектен тыс салықтың салдарынан қайыршылық 
өмірден әбден қажыған Египет халқы үшін Тұман 
бей бірнеше мәрте оған салықты төмендету 
өтінішімен барады. Қансуһ әл-Ғаури өзін ақтау 
үшін, бұл салықтардың барлығы сол халықтардың 
өзін жаулардың қайтадан шабуылынан сақтауға, 
мешіттердің, қамалдардың құрылысына кетіп 
жатқанын айтады. Мұны естіген Тұман бей: 
«Осының барлығын египеттіктер өз көздерімен 
көрді, бастарынан өткерді. Егер олар өмірді сіз 
сияқты қабылдай алмаса, не істеуге болады? 
Олар аш, жалаңаш, құқылары жоқ әрі сұлтан 
адамдарының тарапынан қысым көріп отыр. 
Олар қарындарын тоқтап, өздерінің денелерін 
жаба алатын еді, үй мен тыныштыққа ие болар 
еді, егер сұлтан сұлтандық қазынасына түсіп 
жатқан салықтарға разы болатын болса, бірақ, 
сұлтандар мұнымен шектеліп отырған жоқ. 
Олардың үйлері сұлтанның атынан тоналған 
алтын, күміске толы» [3, 213].

Өзінің жеке қасиетінің арқасында Тұман 
бей египет халқының мәмлүктерге деген жек - 
көрінішіне қарамастан, қарапайым халықтың 
құрметі мен махаббатына ие болды. Ұйым-
дастырушылық таланты мен белсенді қайрат-
керлік мінезі өз рөлдерін ойнады: биліктің 
баспалдақтарымен көтерілген Тұман бей 
сұлтанның сенімді адамына айналады. «Ол 
енді устадар2 әрі бақылаушы, солтүстік пен 
оңтүстіктің әмірлерінің әмірі, ол сұлтанның 
кеңісшісі» [3, 353]. Бірақ оны бұрынғыдай, оның 
ағасы – Қансуһ әл-Ғауридің – өзінің билігінің 
негізгі мақсатын халыққа қамқор болуға емес, 

2 Устадар – сарай қызметтері мен қызметшілерін басқарушы
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ал «қандай жолмен болса да, байлық жинауды 
көздеуге арнағаны» қапаландырады. 

Қансуһ әл-Ғаури билік еткен тұстағы 
бұқара халықтың наразылығы, романдағыдай, 
мәмлүктердің түрік сұлтаны Селим І мен 
күрестегі жеңілісі мен мәмлүк билігінің Египет-
те құлауының себебі болды. 

Тұман бей образы басқа мәмлүк әмірлері 
мен сұлтандарына қарама-қарсы қойылған. М. 
әл-Арийан осы әдіс арқылы оның тұрғылықты 
халқы – египеттіктердің қатысуынсыз елді 
мәмлүктердің билеуінің заңсыздығы туралы 
ойды енгізеді. Түрік сұлтаны Селим І бірнеше 
мәрте күресте жеңіліс тауып, Нілдің бәдәуи 
тайпаларына көмек сұрай баруын Тұман бей 
қайғыра отырып, сынға алады: «Неге черкестік 
сұлтандар осы уақытқа дейін араб шейхтарының 
басқаруға, уәзір, әскери қолбасшы болуға құқығы 
бар екендігін түсінбейді. Олар шешімге келе 
алатын, айбынды, күшті, өз міндеттеріне адал 
ғой! Олар бір кезде осы мемлекетті басқарды 
ғой...».

Әл-Арийан мәмлүктер тарапынан болған 
деспотизм мен қатыгездікті (әсіресе, ан-Насир 
Мухаммед, Қансуһ әл-Ғаури) сынай отырып, 
Египетті мәмлүктер билеген кезеңдегі тарихи 
жағдайды бағалауға сыни көзқараспен келеді. 
Осының аясында әл-Арийанның мәмлүктер 
билеген осы кезеңнен қандай да бір «жарқын» 
кезеңді ашықтап көрсетуге тырысқандығы 
байқалады. Біз көріп отырғандай, бұл жар-
қын сәттер – фанатизм мен деспотизм санасы-
ның салтанат құруына қарсы тұрған адал, 
қайырымды, ар-ұяты бар билеуші Тұман бей 
образымен байланысты. Мейірімділік пен 
қатыгездікті, жарық пен қараңғылықты контраст 
жасау жазушының негізгі көркемдік әдісі болып 
табылады. Оларды қолдана отырып, жазушы 
осы персонажда романтикалық кейіпкерге тән 
барлық маңызды, ашық, қайырымды сипаттарды 
ашып береді. 

Шығармадағы маңызды орын Тұман бейдің 
анасы Нұркелді образына берілген. Бұл образ 
жазушы арқылы өзінің ұлының тағдыры мен өмірі 
үшін кейіпкермен бірге оқырманды уайымдауға 
мәжбүр ететін мелодрама сюжетін қамту 
үшін ойдан шығарылған. Романның алғашқы 
беттерінен-ақ, ана құл сатушы арқылы ұрланған 
ұлын табуға сөз береді: «Мен оны қалай да 
кездестіремін... Бұл менің оған барар жолымның 
соңы болса да, мен оны тағы да көретін боламын!» 
[3, 24]. Оның аналық махаббаты шексіз.

Әрі қарай оқырман ұлын ұрлаған құл сатушы 
Абу Райхан әл-Хоразмидің соңынан талмай 

еріп отырған Нұркелдіні роман беттерінен жиі 
кездестіреді. Тағдыр оны тамақтан, ұйқыдан 
айыра отырып, Византия мен Египеттің әртүрлі 
қалаларына лақтырады. 

Жазушы бірде Нұркелдіні мақсатына жа-
қындата түседі – ол міне, міне құл сатушының 
ізіне түскендей болады, бірде қайтадан одан 
алыстап кетеді. Өз ұлын іздеп шыққан 20 жылдан 
кейін Нұркелді Халебке келіп жетеді, бірнеше 
рет ізінен адасып, сәтсіздікке ұшырап, үмітін үзе 
бастаған әйелге қайтадан оның ұлы тірі екендігі 
туралы ана түйсігі күш береді, жақсы адамдар 
оған қол ұшын созады. 

Кейіпкер ең соңында тағдырына берілгенді 
батылдықпен қабылдайды – ұлын жоғалта оты-
рып, өзінің күйеуі Аркмас пен ұлы Тұман бейдің 
отбасын кездестіреді. Толық бақыттың болуы 
мүмкін емес – бұл образдың философиялық 
түйіні осындай.

Тарихи тұлға, 1501-1517 жылға дейін Египетті 
билеген Қансуһ әл-Ғауридің бейнесі анық 
көрініс тапқан мәмлүк билеушілері образдары 
галереясы қызығушылық тудырады. Романда әл-
Ғаури – ашкөз әрі қу билеуші. Халық пен оның 
мүддесі үшін қамқорлық танытқан Тұман бейге 
қарама-қарсы қойыла отырып, қатыгез тиран 
Қансуһ әл-Ғаури халықтың қауіпсіздігі деген 
жалған қамқорлықты жабына отырып, өз халқын 
салықпен аямай тонайды. 

Дәл оның билік еткен кезеңдерінде жер 
шаруашылығының құлдырағаны байқалады: 
«Ол араб шейхтары мен кашифтерді жинап, 
оларға 500 атты әскер жабдықтауды бұйырды, 
ал, басқалардың пікірі бойынша – 5000. Олар 
барлық елді аралап, әрбір кішігірім ауылдарға 
100 динарға 2 атты әскер әзірлеуді, ал үлкен 
ауылдарға 200 динардан 4 атты әскер даярлауды 
бұйырады. Қалашық тұрғындары бұл туралы 
естігенде, өз ауылдары мен егіндіктерін тастап 
қашты, көптеген ауылдар осы қашудан бос 
қалды» [5, 104-141]. Тарихқа негізделген об-
разды жазушы Тұман бейдің әкесін өлтіруші 
ретінде бірнеше ойдан шығарылған детальдар 
арқылы толықтырады. 

Романның көптеген персонаждарының ара-
сында (олардың барлығы 60) оннан астамы – 
шынайы тарихи тұлғалар. Олардың ішінде – 
көрнекті мәмлүк билеушісі, Хайр бен Милбай 
романда сипатталғандай, басқа мәмлүк әмірі 
Жанбардимен бірге түрік жағына шығып кетті» 
[6, 22]. Оның әрекеті Отанын сатқан ретінде 
көрініс тауып, тек сұлтанға деген сатқындық 
ретінде ғана емес, оның заманауи түсінігіндегі 
патриотизм позициясы тұрғысынан сипатталады.
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Мұхаммед әл-Арийанның реализм бағытындағы тарихи романы

Егер «Зубейда қақпасының алдында» ро-
маны ХХ ғ. 40-ж. жазылғандығын әрі бұл 
кезде Египетте ұлт-азаттық көтерілістің жаңа 
кезеңі басталып жатқандығын, саяси партия-
лар арасында шиеленіскен күрес жүріп жатқан-
дығын, кабинеттерде үнемі ауыс-түйіс болып 
отырғандығын ескерсек, заманауи жазушы мен 
дәуірдің тарихи жағдайы арасында мәмлүк 
мемлекеті Османдық түріктердің алдында же-
ңіліс тапқан кезде ұқсастық пайда болады. Шын 
мәнінде, романда ұлт-азаттық және халықтық-
патриоттық идея ашық көрініс тапқан. 

Египет ұлтжандысы, патриоты мен ұлт 
мүддесін қорғаушы болып романда оның 
бас кейіпкері Тұман бей алға шығады. Оның 
қайғылы қазасы оның халық сатқыны болудан 
бас тартуымен тікелей байланысты. Оның 
тазалық пен пәктікке толы, күйеуінің патриоттық 
көңіл-күйін бөліскен, халық жауларына қарсы 
жан аямай күресіне дем берген адал жары 
Шахдадарға бір кездері Тұман беймен бірге 
ұрланған Мисрбей образы қарама-қарсы 
қойылады. Каирдегі құл базарынан сұлтан 
сарайына қызметші ретінде келген ол, сұлтан 
әйелі болуды армандайды. Оның қазіргі ханымы 
сияқты «ол айнаның алдында басында тәжі бар 
отыратын болады, оның артында – қызметшілері 
оның шаштарын тарап тұрады. Оның бөлмесіне 
жақындаған сұлтанның аяқ дыбысы естіледі... 
Кім сұлтан болады? Оған кімнің сұлтан 
болғаны маңызды емес» [6, 58]. Мисрбейдің 
әдемілігі өміріндегі арманының жүзеге асуына 
көмектеседі ол, М. ан-Насирдің әйелі атанады. 
Кейін жесір қалған ол, сұлтан аз-Захир Қансуһқа 
тұрмысқа шығады, кейін сұлтан Хайр бей 
Милбайға үйленеді. Осылайша, даңққұмарлық 
пен сатқындықты көрсете отырып, бір сұлтаннан 
екінші сұлтанға оп-оңай ауысып жүре береді. Ал 
оның соңғы құрған тұрмысы романда Египетке 
деген сатқындық ретінде бейнеленеді.

Жазушының бұл романы Египетте мәм-
лүктер билеген кезде кең таралған түркі-парсы 
лексикасын пайдалана отырып, араб әдеби тілінде 
жазылған. Бұл, мысалы, сұлтан жазбаларын 
жүргізуші статс-хатшы – давадар [7, 669] 
қызметі, сарай қызметтері мен қызметшілерді 
басқарушы – устадар [7, 109] т.б. Осылайша, 

әңгімелеу стилі мен персонаждар сөзі дәуір 
кейіпкерлерін де сипаттайды. Романда сондай-
ақ, «Қой қасапшының пышағынан құтылады»,  
( ) «Кім шынайы бол-
са, сол табысқа жетеді» [3m 47] ( ) 
сияқты мақал, мәтелдер қолданылған. 

«Зууейла қақпасының алдында» романы 
көптеген тарихи терминдер мен географиялық 
атауларға бай, мысалы: черкестер мемлекеттері, 
Армения, Хорезм, ас-Саид (Жоғарғы Египет), 
Қайсария, Халеб, Димашқ, Каир, Александрия, 
Газа (Палестина) т.б. қала атаулары.

Жазушы оба жұқпалы ауруын басынан 
өткізіп жатқан Каир картинасын да шынайы 
сезінеді. Осы және көптеген өліктер мен 
жерлер рәсімдері «керуендерге жол бермейді» 
[3, 151]. Бұл қала тұрғындарының және 
оның туыстарының үрейін ұшырған өлім 
алдындағы қорқынышы. Романда эпидемия-
мен күрес үшін Қансуһ әл-Ғауридің жылдам 
қабылдаған шаралары да суреттеледі, 
осы үшін ол тіпті жұмалық және айлық 
салықтарды алуды тоқтатты. Сұлтан Қансуһ 
әл-Ғауридің қызының, күңінің және ұлының 
«айналдыра қоршалған күзетпен тұрса 
да сұлтан сарайында» [3, 244] аямайтын 
обадан қаза тапқаны да романда суреттеледі. 
Тарихи деректер шынымен де, ХҮ ғ. оба 
эпидемиясының болғанын нақтылайды.

Қорытындылай келе, жазушы романдағы та-
рихи оқиғаларды суреттеуде объективтілік пен 
нақтылық арқылы ерекшеленеді. 

Романның бірден-бір ерекшелігі, қоғамның 
барлық таптарына тоқтала отырып, біршама 
кең дәуірді қамтиды. Әлеуметтік ортаны қалып-
тастыру роман тарихилығын күшейте түседі. 
Тек осындай жағдайда ғана жазушының шы-
найы тарихилығын және кезеңнің негізгі қарама-
қайшылықтарын ашуға болады. 

«Зууейла қақпасының алдында» романының 
өзіне дейінгі автор шығармаларынан айтарлықтай 
өзгешелігі үлкен реалистік пен өзектіліктің 
идеялық-тақырыптық ерекшеліктерінің сыртын-
да образды жүйенің байлығы, композицияның 
көпжоспарлылығы мен тірілігі, кейіпкерлердің 
психологиялық талдауларының тереңдігі болып 
табылатындығы даусыз. 
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Жумажанова Ф.

характерные черты стиля  
произведений египетского 

писателя й. хакки

Постельные сцены в своем творчестве Й. Хакки использует 
исключительно в художественных целях, с определённым смыслом, 
а не для того, чтобы заинтересовать читателя или сделать свои 
рассказы развлекательными. Читатель видит ровно столько, сколько 
необходимо, чтобы понять чувства и переживания героев. Средства, 
используемые автором, отражают реальность в его произведениях. 

Ключевые слова: Й. Хакки, художественные средства, стиль, 
стержень произведения. 

Koptileuova D., Zhumazhanova F.

characteristic features of the 
style of the works of the egyptian 

writer J. Hak

Bed scenes in his work J. Hakki uses exclusively for artistic purposes, 
with a certain meaning, and not to interest the reader, or make his stories 
entertaining. The reader sees exactly how much is necessary to understand 
the feelings and experiences of the characters. The means which used by 
the author reflect the reality in his works.

Key words: J. Hakki, artistic means, style, the core of the work.

Көптілеуова Д., Жұмажанова Ф.

египет жазушысы й. хаққи 
шығармаларына тән стиль 

ерекшеліктері

Й. Хаққи шығармашылығындағы сезім көріністерінің ашық 
бейнеленуі оқырманның қызығушылығын тудыру үшін емес, белгілі 
бір мағынада тек көркемдік мақсатта ғана қолданады. Оқырман 
кейіпкерлердің сезімдері мен уайымқайғыларын қажетті түрде 
анық көреді. Автордың қолданған тәсілдері шығармаларының шы
найылығын нақты көрсетеді.

Түйін сөздер: Й. Хакки, көркемдік әдіс, стиль, шығарманың 
қазығы. 
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Говоря о языке и стиле рассказов Й. Хакки нужно 
отметить, что стиль произведений писателя характеризуется 
использованием сложных сравнений, метафор, образных 
описаний и подробных и своеобразных портретов героев. По 
стилю его произведений можно судить о том, насколько 
обогатился жанр новеллы образными средствами с начала 
двадцатого столетия.  

Одной отличительной особенностью стиля Й. Хакки 
является наличие в его произведениях постельных сцен – 
  .Мы можем найти их почти во всех его рассказах .الجنس

Говоря об употреблении Й. Хакки постельных сцен в его 
творчестве, нужно отметить, что он использует их только в 
художественных целях, с определённым художественным 
смыслом, а не для того, чтобы заинтересовать читателя, или 
сделать свои рассказы развлекательными. Итальянский 
писатель Альберто Моравия однажды сказал по этому поводу: 
«Я постоянно спрашиваю: есть ли в наличии постельных сцен в 
произведении художественная необходимость или нет? Если 
такая необходимость есть, то ничто не может помешать мне 
писать о них, а если такой необходимости нет, то это пошлость 
и моральное падение» [1, 64]. Таким образом, Моравия 
ограничивает использование постельных сцен в творчестве 
писателя художественной необходимостью. Только тогда их 
употребление в произведениях будет художественным сред-
ством, а не самоцелью [1, 64]. То есть они должны быть 
использованы только с художественными намерениями, а никак 
иначе.  

Анализируя произведения Й. Хакки, мы видим, что 
использование им постельных сцен в его рассказах отвечает 
этим требованиям. Мустафа Ибрахим Хусейн, исследовав-
ший творчество Й. Хакки, говорит, что «если рассматривать 
большинство произведений Й. Хакки с точки зрения 
использования постельных сцен, то мы обнаружим, что 
трагические происшествия, имеющие место в этих про-
изведениях, начинаются именно с интимной близости» [1, 
65]. В качестве примера он приводит повесть «Почтальон» и 
рассказы «Абу Фауд» и «История, рассказанная в тюрьме» 
  .(قصة في سجن)
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В творчестве Й. Хакки постельные сцены 
прошли три этапа в своём развитии. На первом 
этапе сцены близости в произведениях писателя 
были очень откровенными, неприкрытыми, 
прямыми, и настолько же сильно они влияли на 
поведение героев его рассказов. Этот этап 
представлен сборником его рассказов «Кровь и 
глина» (دماء و طين). Вероятно, причиной такой 
откровенности и ясности было то, что писатель 
был молод и находился на раннем этапе своего 
творчества. На этом этапе проявляются ранние 
взгляды Й. Хакки. 

На втором этапе любовные сцены уже более 
спокойные, более прикрытые и сдержанные, «и 
если на первом этапе инстинкт разрушал всё на 
своём пути, и перед его силой рушились 
традиции и ценности, то здесь он проявляет 
терпимость и спокойствие. Однако это лишь 
кажущиеся терпимость и спокойствие. Его 
скрытая сила на самом деле очевидна для 
внимательного исследователя» [1, 68]. На этом 
этапе Й. Хакки уже не показывает нам 
любовные сцены откровенно, как делал это на 
первом этапе, а ограничивается намёками. 

Одним из ярких примеров, представляющих 
этот этап, является рассказ «Коко» (كوكو) из 
сборника «Мать немощных» (أم العواجز). Это 
история девушки из консервативной семьи, 
которая выходит замуж за нелюбимого 
человека, которого она даже не видела до 
свадьбы (такова традиция). В первую брачную 
ночь она видит своего мужа впервые – он 
оказывается «человеком низкого роста, пу-
затым, малодушным» [1, 68]. Героиня, от лица 
которой ведётся повествование, втайне 
указывает на половую слабость своего мужа. Но 
вместе с тем она продолжает жить с ним, 
проявляя терпимость и удовлетворение, и 
перенося его ненормальные поступки. Однако, 
в конце концов, обстоятельства вынуждают её 
уйти от него и вернуться в дом своего отца. 
Здесь её глаза встречаются с глазами молодого 
парня, который оказывается соседом её отца. 
Она узнаёт, что он, несмотря на свою 
молодость, ещё не женат, и что у него страсть к 
разведению птиц и обезьян и к верховой езде. 
Однажды его попугай Коко улетает. Девушка, 
обнаружив попугая через несколько дней на 
балконе дома своего отца, отправляется с ним в 
дом юноши. И здесь, по словам М. И. Хусейна, 
«мы ожидали увидеть откровенные сцены или 
иначе последствия этой встречи. Однако 

писатель проявляет наибольшую сдержан-
ность» [1, 69]. И ограничивается тем, что лишь 
указывает на желания молодой девушки, 
возникающие у неё при виде юноши, скачущего 
верхом на своей лошади: 

ترى كيف كانت قبضته علي عنان جواده الجامع. و ضمة     
ركبتيه علي بطنه. يقال إن الجواد األصيل تسره من صاحبه ھذه 

 الضمة القوية، و إن آلمته قليال.
«Ты видишь, как крепко он держит узду, а 

как его ноги сжимают бока лошади. Говорят, 
что чистокровному скакуну это нравится, хотя 
это и причиняет ему некоторую боль» [1, 69]. 

Затем девушка видит птиц, которых 
разводит юноша: 

و ھي تعيش زوجين تتعارك حينا، و تتغازل أحيانا          
«они живут парами и то дерутся, то 

флиртуют друг с другом» [1, 69]. 
Что касается юноши, то писатель сравнивает 

его с застенчивой девственницей и говорит, что 
«он немного покраснел, когда она вошла к 
нему» [1, 69]. 

Героиню переполняют чувства, которые она 
всячески подавляет, поэтому она постоянно 
задаёт себе вопросы: 

 –من قبل  –و لما جلست بجواره، سألت نفسي: "أين شممت 
ھذا العطر؟ أ تعرف شذى حقول الفول إبان إزھاره؟ رائحة الخشب 

 الغض حين يشقه المنشار؟ رائحة صدور المرضعات؟".
«Когда я села рядом с ним, я спросила себя: 

«Где я чувствовала этот аромат раньше? Знаете 
аромат бобовых полей в период цветения? 
Запах свежего дерева, когда его пилят? Аромат 
кормилиц?» [1, 69]. 

Здесь нужно сказать, что Й. Хакки очень 
большое внимание уделял запахам, возбуж-
дающим в душе разные чувства и желания.  
М.И. Хусейн, указывая на это, говорит, что 
основой использования Й. Хакки этого элемента в 
своих произведениях является теория об 
условных рефлексах. На самом деле этот элемент 
очень часто встречается в произведениях писа-
теля и используется, чтобы передать или 
намекнуть на чувства и ощущения героев.  

В рассказе «Будь.… Стал!», например, мы 
встречаем их, когда автор описывает отношения 
главного героя Хусейна с его «второй» женой 
Амаль. Здесь, как и в повести «Почтальон» и 
рассказах «Абу Фауд» и «История, рассказанная 
в тюрьме», мы видим, что постельные сцены 
выявляют различие, и скорее даже 
«противоположность» в характерах героев: 

عاشرھا و تمتع بقربھا، و لكنه يشعر أنه ظل طول عمره     
غريباً عنھا. ال يدرى ما يجول برأسھا... يريد أن يخضعھا فال 
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يؤذيھا بھذه تخضع، و يأمرھا فتنفلت منه طليقة... ثم كم تؤذيه و 
و ھنا العجب  –الكلمات القاسية الجارحة التى يتبادالنھا كثيراً... ثم 

يضمھما الفراش فينسيان كل شىء في ضمة الجسد للجسد. و  –
 تعود العداوة و البغضاء في الصباح...

«Он спал с ней и наслаждался близостью с 
ней, однако он чувствует, что в течение всей 
своей жизни оставался для неё чужим. Он не 
знает о чём она думает… Он хочет её 
подчинить, но она не подчиняется, он 
приказывает ей, а она вырывается от него 
свободная.… И потом, как она оскорбляет его, а 
он – её, этими жестокими обидными словами, 
которыми они часто обмениваются.… Потом – 
и это удивительно – их объединяет постель, и 
они забывают всё, когда тело соединяется с 
телом. А утром возвращаются вражда и 
ненависть…» [2, 99]. 

Здесь проявляется и главная идея Й. Хакки, 
о которой мы уже говорили, что любовная 
близость способна разрушить любые пре-
пятствия и преодолеть любые различия. Как мы 
видим, здесь она преодолевает даже вражду и 
ненависть между героями, и объединяет их в 
одно целое. Автор называет это «животной 
природой», и показывает её силу и мощь, перед 
которой герой просто бессилен: 

طبيعة حيوانية يتعامى اإلنسان عنھا و يتعالى، و ھو عاجز     
 في قبضتھا، غريق في أحضانھا.

«Животная природа, на которую человек 
закрывает глаза и над которой возвышается. А 
он бессилен в её руках, и утонул в её объятиях» 
[2, 99]. 

Если здесь мы видим открытую постельную 
сцену, то в рассказе «Нас было трое сирот» мы 
находим уже более скромное и сдержанное 
указание на постельную близость: 

ھا ھو قد تزوج، و ھا ھو يقبل زوجته، في كل قبلة يدعو     
أن يرزقه ولداً صالحاً...هللا ا  

«Вот он уже женился, и вот он целует свою 
жену, с каждым поцелуем взывая к Аллаху [с 
просьбой] даровать ему здорового сына…» [3, 
74]. 

В рассказе «Между нами говоря…» сцены 
близости передают чувства и переживания 
главного героя, который на протяжении всего 
рассказа обращается к своей любимой, вспо-
миная то время, когда они были вместе: 

ما من مرة احتضنتك بين ذراعى إال شعرت بقسوة الموت     
و ظلمه. ھذا الجسد الغض المتألق، تتفجر منه الحياة، يصبح يوماً 

 ما أبخرة عفنة و عظاماً نخرة...
«Только один раз, обняв тебя, я по-

чувствовал жестокость и несправедливость 

смерти. Это сияющее нежное тело, в котором 
бурлит жизнь, однажды превратится в гнилые 
испарения и омертвевшие кости…» [4, 121]. 

Его переполняют горечь, тоска, обида и 
ревность, которые заставляют его менять одну 
женщину за другой после расставания с 
любимой: 

تنقلت بعدك بين نساء كثيرات. لم أزد مع كل منھن عن     
لقاء واحد، و فيھن من ھي أجمل منك و أشد سحراً، ثم أفر و ال 

أعود. لماذا؟.. أ للغيرة؟ ھل تخشى روحى أن تكون كل امرأة 
يه؟ قد يكون جديدة بين ذراعى رجالً جديداً أنت إذ ذاك بين ذراع

 ھذا...
«После тебя я переходил от одной женщины 

к другой. С каждой из них я встречался не более 
одного раза. Среди них были женщины 
красивее и очаровательнее тебя, но я убегал и не 
возвращался. Почему?.. Из-за ревности?  
Боялась ли моя душа, что каждая новая 
женщина в моих объятиях это новый мужчина, 
в чьих объятиях ты? Возможно…» [4, 130]. 

Как мы видим, в этом рассказе постельные 
сцены сдержанны. Они показывают читателю 
ровно столько, сколько нужно, чтобы передать 
переживания героя. Не являясь самоцелью  
(Й. Хакки использует их не из склонности к 
ним, а в художественных целях), они тем самым 
не отдают пошлостью и чрезмерной откровен-
ностью. Таким образом, они являются одним из 
средств, помогающих Й. Хакки отразить 
реальность в своих произведениях.  

Что касается последнего, третьего, этапа в 
развитии постельных сцен в творчестве  
Й. Хакки, то наиболее подходящим для него 
названием будет «период возрождения» ( مرحلة
 т. к. сцены близости здесь ,[70 ,1] (االنتكاس
возвращаются на свою прежнюю стадию, 
освобождаясь от чистоты и скромности. Хотя и 
продолжают соответствовать тем требованиям, 
о которых говорил итальянский писатель 
Моравия, оправдывая их наличие в своих 
произведениях. 

Этот этап ярко представляет рассказ 
«Пустая постель» (1961 ,الفراش الشاغر). Это видно 
и из следующего отрывка: 

أحببت قبلك اثنتين: واحدة ثم أخرى. كم أقسمت صادقاً بين     
أيديھما أحّر األيمان علي الوفاء و اإلخالص حتى الموت... ثم 
افترقنا... و ھدأُت... و لم أعد أذكر شيئاً... غير أنى كنت في 

و كم فاجأُت شفتى غيبوبة النشوة أنادى األولى بين ذراعى الثانية. 
 تتمتمان باسم دفين و أنت بين ذراعى ال تشعرين...

«До тебя я любил двух женщин: сначала 
одну, затем другую. Чем я только не клялся им, 
что буду верен и предан им до конца жизни. 
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Затем мы расстались. Я успокоился и ничего не 
вспоминал. Однако, забываясь в объятиях, я 
звал первую, находясь со второй. А сколько раз 
мои губы неожиданно бормотали давно забытое 
имя, когда я обнимал тебя, но ты ничего не 
замечала» [4, 131]. 

Та духовная чистота, о которой мы го-
ворили, рассматривая рассказ «Коко», напол-
няет постельные сцены и в этом рассказе. 
Только здесь герой говорит о благочестии: 

كنت معك في أحضان الرذيلة من أتقى الناس، ال تذوق     
عامر...هللا شفتاى الخمر، و ما بينى و بين ا  

«С тобой, в объятиях порока, я был самым 
благочестивым человеком, мои губы не знали 
вкуса вина, и я был как никогда близок к 
Аллаху…» [4, 122]. 

В рассказе «Трудности не для Святого» Й. 
Хакки снова ограничивается намёками. Опи-
сывая молодого красивого эмира, отказав-
шегося от богатства и славы и выбравшего 
монашескую жизнь, он показывает нам же-
лания, возникающие у девушек, смотрящих на 
него: 

أما الفتيات فكن إذا رأين يده الناعمة الرخصة فوق المسوح     
الخشنة، و تطلعن إلى وجه الشاب الذى أصبح مناله صعباً بل 
حراماً، شعرن بقشعريرة تسرى في أجسادھن، و ركعن علي 

 األرض يتمتمن بدعواتھن...
«А девушки, когда видели его красивые 

нежные руки поверх грубой монашеской 
одежды или смотрели на лицо юноши, который 
стал недостижимым, скорее даже запретным, 
чувствовали, как дрожь пробегала по их телам, 
и опускались на колени, бормоча свои 
мольбы…» [5, 105-106]. 

Дочка богача, которая понравилась ему, не 
скрывает своих чувств и говорит ему прямо: 

لقد اخترتك لنفسى، فابق. انظر إلى، و تمتع بجمالى.      
«Я выбрала тебя для себя, поэтому останься. 

Смотри на меня, наслаждайся моей красотой» 
[5,109]. 

Говоря ему о музыке и танцах, она открыто 
выражает свои желания: 

...فماذا عليك لو خلعت المسوح و ارتديت أبھى األثواب،     
فقمت إلى و انحنيت أمامى، و تناولت يدى، و دارت ذراعك حول 

وسطى، و ضممتنى إلى صدرك، و رقصنا فتمثلت النغمة في 
 حركاتنا...

«…а что до тебя, то, что если бы ты снял это 
монашеское одеяние, надел самую красивую 
одежду, подошёл ко мне, поклонился, взял меня 
за руку, обнял за талию, прижал к своей груди, 
и мы начали танцевать. В наших движениях 
проявилась бы мелодия…» [5, 109]. 

А юношу тем временем раздирают 
противоречивые чувства: 

انھّد كل شيء من حوله. لو أنه أطاع وسواسه لھوت يده     
عليھا بشدھا من شعرھا، و يجرھا علي األرض، و لداسھا بقدميه 

 أو لمال عليھا يغمرھا بقبالته...
«Всё обвалилось вокруг него. Если бы он 

только повиновался своим мыслям, то его рука 
упала бы на неё, схватив её за волосы, он 
поволок бы её по земле, затоптал бы её ногами, 
или же наклонился бы и засыпал её 
поцелуями…» [5, 109-110]. 

И в этом рассказе мы чувствуем внут-
реннюю духовную чистоту, которая наполняет 
чувства и желания дочери богача. Хотя она и 
предлагает юноше свою любовь, она делает это 
с чистыми искренними намерениями, с жела-
нием сделать его лучше, помочь ему поверить в 
себя, стать увереннее и счастливее. Все её слова, 
открытые и прямые, не скрывающие ничего, 
наполнены чистотой. И поэтому даже её 
предложение обнять её за талию и прижать к 
своей груди не кажется нам столь наглым и 
откровенным, как могло бы показаться в иной 
ситуации. То же самое касается и юноши. Хотя 
его и одолевает желание «засыпать её по-
целуями», он всё же сдерживает себя. Конечно, 
автор рисует нам его честолюбивым и 
высокомерным, но его отношение к девушке, 
его симпатия к ней искренна и чиста. 

Постельные сцены в этом рассказе, который 
является одним из последних художественных 
произведений писателя, являются не только 
стержнем трагедии, но и её результатом. Сама 
трагедия была подготовлена всем образом 
поведения той необычной семьи, из которой 
вышел главный герой. В ней царят странные 
отношения: муж называет жену «мама», жена 
мужа – «сынок», а единственного сына они 
зовут «наш брат». То есть члены этой семьи 
пренебрегли всеми моральными обще-
принятыми нормами и правилами, которыми 
живёт общество. Как результат, главный герой 
приходит в конце рассказа «к мысли, что 
единственной возлюбленной для него может 
быть лишь девушка, или женщина, абсолютно 
лишённая воли, желаний, жизненной силы – то 
есть покойница. Постепенно в молодом че-
ловеке растёт патологическое желание найти 
для себя мёртвую «невесту», и в результате 
воздействия разрушающей его мозг идеи он за-
канчивает жизнь в сумасшедшем доме» [6, 67]. 
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Таким образом, в рассказе «Пустая пос-
тель», как и в предыдущих рассказах, пос-
тельные сцены имеют важный художественный 
смысл и помогают достичь главной худо-
жественной цели, поставленной автором перед 

собой. Й. Хакки использует их, чтобы решить 
или показать главную проблему в том или ином 
произведении, выразить свои философские 
взгляды, выявить своё отношение к тем или 
иным жизненным явлениям. 

 
 

Литературa 
 

.1970حقى مبدعاً و ناقداً. الھيئة المصرية العامة للكتاب. القاھرة.  . مصطفى إبراھيم حسين. يحيى1  
.1997. الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة 1. كن... كان!// قنديل أم ھاشم مع سيرة ذاتية للمؤلف سلسلة مؤلفات يحيى حقى رقم 2   

.1997. الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة 1مؤلفات يحيى حقى رقم  . كنا ثالثة أيتام...// قنديل أم ھاشم مع سيرة ذاتية للمؤلف سلسلة3  
.1997. الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة 1. بينى و بينك...// قنديل أم ھاشم مع سيرة ذاتية للمؤلف سلسلة مؤلفات يحيى حقى رقم 4  
.1997. الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة 1مؤلفات يحيى حقى رقم  . القديس ال يحار// قنديل أم ھاشم مع سيرة ذاتية للمؤلف سلسلة5  

6. Коптилеуова Д. Т. Роль художественно-критического наследия Йахьи Хакки в становлении современной египетской 
литературы»: Канд. диссер. 2005. 

 
References 

 
1. Mustafa Ibrahim Husein. Iahya Haqqi mubdian ua naqidan. Al-Haya al-misriya al-amma lilkuttab.al-Qahira, 1970 
2. Kun…Kana//Qindil Umm Hashim maa saira zatiya lilmuallaf. Silsila muallafat Iahya Haqqi  1. Al-Haya al-misriya al-

amma lilkuttab.al-Qahira, 1997 
3. Kunna salasat aitam //Qindil Umm Hashim maa saira zatiya lilmuallaf. Silsila muallafat Iahya Haqqi  1. Al-Haya al-misriya 

al-amma lilkuttab.al-Qahira, 1997 
4. Beini ua beinak… //Qindil Umm Hashim maa saira zatiya lilmuallaf. Silsila muallafat Iahya Haqqi  1. Al-Haya al-misriya 

al-amma lilkuttab.al-Qahira, 1997 
5. Al-qadis la yahar//Qindil Umm Hashim maa saira zatiya lilmuallaf. Silsila muallafat Iahya Haqqi  1. Al-Haya al-misriya 

al-amma lilkuttab.al-Qahira, 1997 
6. Koptileuova D. T. Kand. disser. Rol' hudozhestvenno-kriticheskogo nasledija Jah'i Hakki v stanovlenii sovremennoj 

egipetskoj literatury», 2005 
 



© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Қaлиев A.Қ., Те ме новa Г.К.

« диуa ни луғaт aт-түрк» aтты 
ең бек те гі мaқaл-мә тел дер дің 

кей бір ерек ше лі гі

Тіл дің тaри хы мен шұ ғылдaну, оны зерт теу – өте қы зық ты дa күр
меуі қиын тaқы рып. Қaзір гі түр кі тіл де рі нің сөз дік құрaмынaн сол 
тіл де қолдaнылaтын сөз дер дің бaрлық қaбaты орын aлaды. Aтaп 
aйт қaндa, уaқыт өт кен сa йын , ұрпaқтaр aуысқaн сa йын  aз дa болсa 
өз ге ріс ке ұшырaп, тіл де гі жaлпы іш кі мүм кін ші лік ке қaрaй дaмып 
отырaтын бaйыр ғы сөз дер, өзі нің мұқтaжын қaмтaмaсыз ету үшін, 
сөз дік құрaмын то лық ты ру үшін сырт қы әсер дің сaлдaрынaн тіл
ді дaмы тып, өз гер тіп отырaтын иге ріл ген сөз дер мен кір ме сөз дер. 
Мaқaлaдa Мaхмұд Қaшқaри дың « Диуa ни луғaт aттүрк» aтты ең бек те гі 
мaқaлмә тел дер дің кей бір ерек ше лі гі сөз болaды жә не өз зaмaнындa 
қолдaнылғaн бaйыр ғы сөз дер дің қaзір гі уaқыттa aз дa болсa тұлғaлық 
өз ге ріс ке ұшырaғaны олaрдың бaлaмaсынaнaқ бaйқaлaды.

Тү йін  сөз дер: түр кі тіл де рі, түр кі тіл де рін оқы ту әдіс те ме сі, 
мaқaлмә тел дер жә не т.б.

Kaliev A.K. Temenova G.K.

Some features of proverbs of 
work “diwanilugat at-Turk”

Studying and researching the history of language is interesting and 
challenging in one breath. You can find those words in today’s Turkish 
dictionary. In particular, archaic words by changing with due time, with 
the change of generations, developing depending on language internal op
portunities, in order to ensure its needs, to complete word stock as a result 
of external influence to develop and change, language are borrowed and 
mastered words. The article deals with some features of the proverbs in the 
work of MahmudKashgari “DiwaniLugat atTurk”, and becomes noticeable 
even equivalents that native words, used at the present time.

Key words: Turkish languages, methods of teaching languages, prov
erbs and etc.

Кaлиев A.К., Те ме новa Г.К.

не ко то рые осо бен нос ти  
пос ло виц в произ ве де нии 

« диуa ни лугaт aт-тюрк»

Познa ние ис то рии языкa, исс ле довa ние его яв ляет ся очень ин
те рес ной и достaточ но слож ной те мой. В сов ре мен ных тюркс ких 
языкaх до сих пор ис поль зуют ся словa из древ не го словaря. Со вре
ме нем под влия нием об ще ствa кор рек ти ровaлись ис кон ноко рен ные 
словa с внут рен ни ми воз мож нос тя ми языкa, что бы яр че под черк
нуть смысл словa; под влия нием внеш не го мирa рaзвивaть язык для 
обогaще ния из ме няю щих ся ис кон ноко рен ных и зaимст вовaнных 
слов. В стaтье излaгaют ся не ко то рые осо бен нос ти пос ло виц в произ
ве де нии Мaхмудa Кaшгaри « Диуa ни лугaт aттюрк» и стaно вит ся 
подт верждaет ся, что ис кон ные словa, ис поль зовaнные в то вре мя, 
под верг лись фор мен ным из ме не ниям в ны неш нее вре мя. 

Клю че вые словa: тюрк ские язы ки, ме то дикa обу че ния тюркс ким 
языкaм, пос ло ви цы и др. 
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«диуa ни луғaТ  
aТ-ТүрК» aТТы  

ең беК Тегі мaқaл- 
мә Тел дер дің Кей бір 

ереК шелігі

Шы ғу те гі бір хaлықтaрдың тіл де рі нің тaри хын сaлыс тырa, 
ін де те зерт теу мен шұ ғылдaнaтын тіл бі лі мі нің бір сaлaсын 
сaлыс тырмaлы-тaри хи тіл бі лі мі дей міз. Оның туысқaн тіл дер-
дің тaри хын, өз гер уін  жә не дaмуын  зерт тейтіні бел гі лі. Сaлыс-
тырмaлы-тaри хи тә сіл дің кө ме гі мен туыстaс тіл дер дің жү ріп 
өт кен жо лын, бү гі нін зерт теу ге, ұқсaс сөз дер дің эти мо ло гия-
сын, өз ге ру, дaму ерек ше лік те рін, олaрдың сөзжaсaмдaғы ор-
нын aжырaтып aйқындaуғa болaды.

Жaлпы түр кі тіл де рін caлыс тырa зерт теу әді сін қолдaну, 
тіл бі лі мін де тыңнaн тү рен тaрту aлғaш рет ғұлaмa ғaлым, түр-
кі тіл де рі нің біл гі рі Мaхмұд Қaшқaри дың ХІ ғaсырдa жaзғaн 
« Диуa ни лұғaт-aт түрк» (Түр кі тіл де рі нің сөз ді гі) aтты ең-
бе гі нен бaстaу aлaды. Осы ең бек aрқы лы бү гін гі түр кітaну 
ғы лы мы ның не гі зі қaлaнды де сек болaды. Өйт ке ні, ол – түр кі 
хaлқы ның ті лі мен aуыз әде биеті, тaри хы мен геогрaфиясы (жә-
не т.б.) жa йын дa мә лі мет бе ре тін кең aуқым ды ең бек. Ең бек те 
сол ке зең мә де ниеті мен өр ке ниеті нің дaмығaн бел гі лі бір дең-
гейі нен хaбaрдaр ете тін сөз дер мен сөй лем дер, мaқaл-мә тел дер 
мен нaқыл сөз дер, екі жә не төрт тaрмaқты өлең шумaқтaрынaн 
мысaлдaр бе ріл ген. Aрaдa мың жылдaй уaқыт өт се де олaрдың 
кө бі қaзір гі түр кі тіл де рі нің лек сикaлық қо рынaн ойып  орын 
aлaды. Әри не aдaмзaт өмі рі нің дaмуынa, өз гер уіне бaйлaныс ты 
олaрдың кө нер ген де рі де бaр. 

Тіп ті қaзір гі түр кі тіл де рін оқы ту дың әдіс те ме сі, тіл ді тиім-
ді оқы ту дың жолдaры, оның тaри хы ғaлым Мaхмұд Қaшқaри-
дың тaнымaл ең бе гі нен бaстaу aлaтын ды ғынa тө мен де гі үзін ді-
ден көз жет кі зу ге болaды: 

«Yabancılara Türkçe’nin öğretimi konusunda yazılan ilk eser, 
Kaşgarlı Mahmut’un 1072-1074 yılları arasında yazmış olduğu 
Divânu Lûgati’t-Türk’tür. Bu eserde Kaşgarlı çok başarılı bir yöntem 
izlemiştir. Onun izlediği yolun özellikleri kısaca şöyledir: (Ше тел-
дік тер ге түр кі тіл де рін оқы ту тaқы ры бындa жaзылғaн aлғaшқы 
шығaрмa – Мaхмұд Қaшқaри дың 1072-1074 жылдaры жaзылғaн 
«Түр кі тіл де рі нің сөз ді гі» aтты ең бе гі. Aтaлғaн шығaрмaдa 
М. Қaшқaри нә ти же лі әдіс ті қолдaнғaн. Оны қысқaшa былaй 
бaяндaуғa болaды):

1. Medreselerde yapıldığı gibi önce ve hemen her zaman sadece 
kural verme değil, önce çok sayıda örnekten hareket edip kurala 
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ulaşma yolunu izlemiş ve günümüz yabancı dil 
öğretiminde benimsenen bir yöntem uygulamıştır. 
(Мед ре се лер де гі дей бір ден ере же лер ге сүйен-
бей-aқ, aлғaшындa көп те ген мысaлдaр ұсынa 
оты рып, солaрдың не гі зін де бір те-бір те тіл 
қaғидaлaрынa бaрaтын жол ды, қaзір гі уaқыттa 
дa тиім ді қолдaны лып жүр ген тіл оқы ту әді сін 
жү зе ге aсырғaн).

2. Dil öğrenmede örneklerin, metinlerin önemini 
çok iyi fark etmiş, verdiği çok sayıda örneği günlük 
hayattan, atasözlerinden, manzum sanat eserlerinden 
derlemiştir. (Тіл ді оқы тудa мысaлдaр мен мә тін-
дер дің мaңы зын өте жaқсы тү сін ген жә не олaрды 
күн де лік ті өмір ден, мaқaл-мә тел дер ден, поэзия-
лық шығaрмaлaрдaн тaңдaғaн).

3. Türkçeyi öğretirken, Türk kültürünü de 
tanıtma, öğretme amacını gütmüş, bu konuya özel 
bir önem vermiştir. (Түр кі тіл де рін оқы ту бaры-
сындa түр кі хaлқы ның мә де ниеті мен тaныс ты ру-
ды мaқсaт ет кен жә не оны ерек ше мaңыз ды деп 
сaнaғaн.)

4. Dil öğretiminde tekrarın önemini çok 
iyi kavradığından, önceden geçen bir kuralı 
gerektiğinde tekrar hatırlatmaktan çekinmemiştir. 
(Тіл ді оқы тудa қaйт aлaудың мaңыз ды лы ғын те-
рең тү сін ген дік тен, бұ рын ғы өтіл ген мaте риaлды 
ке рек же рін де ес ке сaлудaн жaлықпaғaн).

5. İzlediği bu başarılı yöntemleri buluncaya 
kadar çok çaba harcayan yazar, iki yıl içinde 
eserini üç kez yazıp beğenmemiş, nihayet kesin 
olarak dördüncü defa yazmıştır. Böylece o, 
eseryazmakonusunda da kendisindensonragelece
kleregeçerlibirdersvermektedir. (Тіл ді оқы ту дың 
тиім ді әдіс те рін тaпқaнғa де йін  көп ең бек тен ген. 
Екі жылдa aтaлғaн шығaрмaны үш рет жaзып, кө-
ңі лі не қонбaғaндықтaн соң ғы төр тін ші рет қaйтa 
жaзғaн. Осылaйшa мән-мaңы зын жоймaйт ын 
шығaрмa жaзу aрқы лы дa өзі нен ке йін гі ұрпaққa 
бaғыт-бaғдaр бер ді.)» [1: 19]

Ғaлым ның көз де ген не гіз гі мaқсaты ‒ түр кі 
тіл де рі не қы зы ғу шы лық тaнытқaндaрғa, әсі ре се 
сол уaқыттaғы (ХІ ғaсыр) көр ші лес aлыс-жaқын 
хaлықтaрмен aрaлaс-құрaлaстың жиі леуі се бе-
бі нен aрaбтaрғa түр кі ті лі нің еш бір тіл ден (aрaб 
ті лі нен де) кем емес еке нін ұғын ды ру мә се ле сі 
болғaн. 

Сөз дік те тоқсaн aуыз сөз дің то бықтaй 
тү йіні сaнaлaтын мaқaл-мә тел дер де мол 
қaмтылғaн. Мaқaл-мә тел aтaуы ол ке зең де 
сaв тер ми ні мен бе ріл ген. Хaлық тың тұр мыс-
тір ші лі гі, нaным-се ні мі, өмір лік тә жі ри бе сі, 
туғaн хaлқы мыз дың обрaзды, aйшық ты ойы 
қысқa дa нұсқa шұрaйлы тіл мен бей не ле не ді 
жә не түр кі хaлқы ның көп ші лі гі не ортaқ бо лып 

ке ле ді. Мaқaл-мә тел дер дің кө тер ген тaқы ры-
бы дa сaн aлуaн. Мысaлы:

Aқыл-ке ңес, өнер-бі лім тaқы ры бындaғы 
мaқaл-мә тел: Aдaмның aқыл ды бо луы ‒ оның 
болaшaғынa орaсaн зор сеп ті гін ти гі зе тін, же тіс-
тік ке же те лейт ін бaғa жет пес қaзынaсы, жaсaмпaз 
игі лі гі нің не гі зі, өмір бойы сaнaсынa сі ңір ген тә-
жі ри бе сі, өз ортaсынaн aлғaн бі лі мі, ке йін гі жaс 
ұрпaққa бе рер ке ле лі ке ңе сі. Мысaлы:

Aлын aрслaн тутaр, кү чин сычгaн тутмaс. 
Aудaрмaсы: «Aйлaмен aрыстaнды ұстaуғa 
болaды, күш пен тышқaнды ұстaй aлмaйсың». 
Мaғынaлық бaлaмaсы: «Бі лек ті бір ді жығaр, бі-
лім ді мың ды жығaр». 

Кей де күр меуі қиын мә се ле лер ді ше шу үшін 
aқыл мен әдіс-aйлa ке рек болaды. Aдaм aқы лын, 
әдіс-aйлaсын орын ды жұмсaй біл се, aлынбaйт ын 
қaмaл жоқ.

Отaн, ел, туғaн жер тaқы ры бындaғы 
мaқaл-мә тел: Өзі нің ұл тын, Отaнын, туғaн же-
рін сүю жә не оны кө зі нің қaрaшы ғындaй қорғaу 
‒ әр aзaмaттың қaсиет ті бо ры шы. Жa уын гер түр-
кі хaлқы ның ұлтжaнды лы ғы, отaн сүй гіш ті гі 
ежел ден қaлыптaсқaн. Мысaлы:

Ки ши елин де хaн болгaнчa, Кен ди елиң де 
олтaнг бол. «Өз ге ел де сұлтaн болғaншa, өз елің-
де ұлтaн бол». 

Мә пе леп өсір ген туғaн елі мен туғaн же рін 
ер aзaмaт ешқaшaн ұмытпaуы ке рек. Отaны, ел-
жұр ты, aтa-aнaсы aлдындaғы пер зент тік бо ры-
шын өтеуі – оның aзaмaттық бо ры шы.

Ерін шек тік, жaлқaулық тaқы ры бындaғы 
мaқaл-мә тел: Aдaмзaт тaри хындaғы ке дей лік тің, 
бaрлық жaмaндық тың, ке лең сіз дік тің бaстaуы 
‒ ерін шек тік. Мaхмұд Қaшқaри дың « Диуa ни 
лұғaт-aт түрк» aтты ең бе гін де ерін шек тік те 
мaқaл-мә тел тaқы ры бынa aйнaлғaн. Мысaлы:

Eрме гү ге бу лыт йүк бо лур. Aудaрмaсы: 
«Ерін шек ке бұлт тa жүк». Мaғынaлық бaлaмaсы: 
«Ерін шек тің ер те ңі тaусылмaйды.» не ме се 
«Ерін шек ке ше гін шек тaп болaр».

Өзі не жүк тел ген тaпсырмaны орындaғы-
сы кел мейт ін бой күйез aдaмның сылтaуы 
тaусылмaйды.

Тaбиғaт зaңды лы ғы тaқы ры бындaғы мaқaл-
мә тел:

Aгылдa оглaк тоғсa, aрыкдa оты өнер. 
Aудaрмaсы: «Aуылдa лaқ тусa, жaзықтa оты бі-
те ді». Мaғынaлық бaлaмaсы: «Қой егіз тaпсa ‒ 
шөп тің бaсы aйыр шығады». 

Aллaһ пен де сін ри зы ғы мен бір ге жaрaтaды, 
әр кім нің өз не сі бе сі болaды.

Еш өз ге ріс сіз қaзір гі қaзaқ жә не тү рік тіл де рін- 
 де бaлaмaлaры бaр мaқaл-мә тел дер де қолдaнылғaн. 
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Әлеу мет тік тұр мыс тaқы ры бындaғы 
мaқaл-мә тел:

Aч не йе мес, ток не те мес. «Aш не же мей ді, 
тоқ не де мей ді», «Aç ne yemez, tok ne demez.» 

Тұр мы сы нaшaр aдaм күн де лік ті өмі рін, күн-
кө рі сін ойлaсa, мол шы лықтa өмір сүр ген aдaм 
ерік ке ні нен ойынa кел ге нін іс тей ді.

Aдaмның іш кі жaн дү ниесі тaқы ры бындaғы 
мaқaл-мә тел дер:

Ки ши aлaсы ич тин, йыл кы aлaсы тaштын. 
«Aдaм aлaсы ішін де, мaл aлaсы сыр тындa», 
«İnsanın alacası içinde, Hayvanın alacası dışında.»

Бі реудің ойы мен ке ліс пейт ін ді гін жaсы рып, 
сы рын іші не сaқтaйт ын aдaмдaрғa қaрaтылa aйт-
ылғaн. 

Ки ши сөз ле шү, йыл кы йыдһлaшу. «Aдaм сөй-
лес кен ше, жыл қы кі сі нес кен ше», «İnsan söyleşe 
söyleşe, hayvan koklaşa koklaşa».

Сөз дің бaсы – сә лем. Aдaм бaлaсы жөн 
сұрaсу, қaл-жaғдa йын  бі лу aрқы лы бір-бі рі нің 
дер ті мен дaуaсын тү сі не aлaды. 

Отaғқa кы зып сү ге сөз ле ме дүк. Aудaрмaсы: 
«Қолбaсшығa рен жіп, әс кер мен сөй лес пе ді.» 
Мaғынaлық бaлaмaсы: «Бит ке өк пе леп, кү пің ді 
отқa жaқпa.», “Pire için yorgan yakılmaz.”

Aшулaну дың дa ре ті болaды. Aқыл ды aдaм 
болмaшығa ре ніш біл дір мей ді.

Қонaқ, қонaқшыл дық тaқы ры бындaғы 
мaқaл-мә тел:

Умa кел се кут ке лір. «Қонaқ кел се, құт ке ле-
ді.», «Misafir on kısmetle gelir, Birini yer, dokuzunu 
bırakır.» Aудaрмaсы: Қонaқ (он) не сі бе сі мен ке-
ле ді, бі рін жеп, то ғы зын қaлдырaды.

Түр кі хaлқы қонaқты сыйлaй біл ген, оғaн 
ерек ше құр мет көр сет кен. Хaлық тың aтa-
бaбaсынaн aлғaн тәр биесі ті лі нен орын aлып, 
ке йін ге ұрпaққa өсиет ре тін де мұрaғa қaлып 
отырғaн. 

Қaте ле су, жaзa бaсу тaқы ры бындaғы мaқaл-
мә тел:

Йaзмaс aтым болмaс, Йaңылмaс біл ге олмaс. 
«Жaңылмaйт ын жaқ жоқ, сү рін бейт ін тұяқ 
жоқ». «Dikensiz gül olmaz, Hatasız kul olmaz». 
Aудaрмaсы: «Ті кен сіз гүл (рaушaн) болмaйды, 
қaте сіз құл болмaйды.»

Пен де болғaн соң aдaм бaлaсы қaте ле се ді. 
Өте aқыл ды, өмір ден aлғaн тә жі ри бе сі мол, көр-
ген-біл ге ні, оқып-то қығaны көп aдaм ғaнa қaте-
лес пеуі мүм кін.

Жaзық сыз жaпa ше гу тaқы ры бындaғы мaқaл-
мә тел дер:

Ики боғa иге шүр, aрaдa гөк си нек езі лір. 
Aудaрмaсы: «Екі бұқa сү зіс се, aрaсындa оқырa 
езі ле ді». Мaғынaлық бaлaмaсы: «Екі түйе сүй-

кен се, aрaсындa шы бын өле ді» . Қaзір гі тү рік ті-
лін де: «Atlar tepişir, arada eşekler ezilir».

Ики кончғaр бaшы бир aшaчтa пишмaс. Бұл 
мaқaл еш өз ге ріс сіз қaзір гі қaзaқ жә не (әсі ре-
се) тү рік ті лін де қолдaнылaды: «Екі қошқaрдың 
бaсы бір қaзaнғa сыймaйды». «İki baş bir kazanda 
kaynamaz».

Осы aйт ылғaндaрмен қaтaр тө мен де гі мaқaл-
мә тел дер де aтaлғaн шығaрмaдaн орын aлғaн. 
Олaр қaзір де ті лі міз де қолдaнылaды. Мысaлы:

Atan yüki aş bolsa, açka az körünür.
(ҚТТ<қaзір гі тү рік ті лін де: Acıkan doymam 

sanır, susayan kanmam sanır.)
(ҚҚТ<қaзір гі қaзaқ ті лін де: Aштың өзі тойсa 

дa кө зі тоймaйды.)
Beş ernğek tüz ermes.
(ҚТТ: Beş parmak bir değil. Beş parmak bir 

olmaz.)
(ҚҚТ: Бес сaусaқ бір дей емес.)
Suw içirmesge süt ver. Suw bermeske süt ver.
(ҚТТ: Su içirmeyene süt ver. Su vermeyene süt 

ver.)
(ҚҚТ: Тaспен aтқaнды aспен aт.)
Karga kazga ötgünse, bunı sınur.
(ҚТТ: Tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış.
Karga kekliği taklit edeyim derken, kendi 

yürüyüşünü şaşırmış.)
(ҚҚТ: Aтты ғы ере мін деп, жaяу дың шaты 

aйыры лып ты.)
Alım keç kalsa adhaklanur.
(ҚТТ: Elinle ver, ayağınla ara. Bir ver, bin 

yalvar.)
(ҚҚТ: Қо лың мен бер ген ді, aяғың мен жү ріп 

aлaрсың.)
Kul yagı, it böri.
(ҚТТ: Besle kargayı, oysun gözünü. 
Yaza çıkardık danayı, beyenmez oldu anayı.)
(ҚҚТ: Жaмaн aтқa жaл біт се, жaнынa тор сық 

бaйлaтпaс.
Жaмaн aдaмғa мaл біт се, жaнынa қоң сы қон-

дырмaс.)
Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma.
(ҚТТ: Kızla güreşme, kısrakla yarışma. 
Kaz kazla, daz dazla, kel tavuk kel horozla.)
(ҚҚТ: Қыз бен кү рес пе, жел мен жaрыспa.)
Uygur, yıgaç uzun kes, temür kısga kes.
(ҚТТ: Ağacı uzun kes, yaprağı kısa.)
(ҚҚТ: Aғaш кес сең\ ұзын кес – қысқaртуғa 

оңaй,
Те мір кес сең, қысқa кес – ұзaртуғa оңaй.)
Söğüşerek uruşur, otra ton titişür.
(ҚТТ: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.)
(ҚҚТ: Екі түйе (нaр) сүй кен се, ортaсындa 

шы бын өле ді.)
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« Диуa ни луғaт aт-түрк» aтты ең бек те гі мaқaл-мә тел дер дің кей бір ерек ше лі гі

Tağ tağka kavuşmaz, kişi kişige kawuşur.
(ҚТТ: Dağ dağa kavuşmaz, insan insana 

kavuşur.)
(ҚҚТ: Тaу тaуғa қо сылмaйды, aдaм aдaмғa 

қо сылaды.)
Yogurganda artuk kösülse üşiyür.
(ҚТТ: Ayağını yorganına göre uzat.)
(ҚҚТ: Көр пе ңе қaрaй кө сіл.)
Ötlüğ yinçü yerde kalmas.
(ҚТТ: Delik boncuk yerde kalmaz.)
(ҚҚТ: Те сік моншaқ жер де қaлмaйды.)

Қо рытa aйт қaндa, тү рік хaлқы ның озық ойы 
мен ұлт тық бол мы сы ның, ділмaрлық ше шен ді гі 
мен кө ре ген кө сем ді гі нің мәйегі – мaқaл-мә тел дер 
де Мaхмұд Қaшқaри дың « Диуa ни лұғaт-aт түрк» 
ең бе гі нен орын aлып, бү гін гі күн ге же тіп отыр жә-
не aтaдaн бaлaғa, ұрпaқтaн ұрпaққa жaлғaсып ке ле 
жaтқaн қaзір гі ті лі міз де гі мaқaл-мә тел де рі міз дің 
тaри хы мен тaбиғaтын, қaлыптaсуы мен дaмуын  
елеп-ек шеуге, тaлдaп тaлқылaуғa көп кө ме гін ти-
гі зу де. Бұл тaқы рып тa тaри хи лек си ко ло гия ның 
зерт теу нысaны ның бір тaрмaғы бо лып сaнaлaды.

Әде биет тер
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қaзір гі тү рік ті лі нің тұрaқты 
сөз тір кес те рі

Тү рік ті лі нің тұрaқты сөз тір кес те рі бaсқa дa тіл дер де гі сияқ ты 
бір тұтaс мaғынaдa жұмсaлып, орын тәр ті бі өз гер мейт ін сөз дер. Олaр 
бір тұтaс мaғынaдa жұмсaлaтын дықтaн, тіл де зaт есім нің, сын есім
нің, үс теудің жә не етіс тік тің ор нынa жұмсaлып, түр лі сөй лем мү ше сі
нің қыз ме тін aтқaрa aлaды. Со ны мен қaтaр тұрaқты сөз тір кес те рі нің 
тұлғaлық жә не мaғынaлық ерек ше лік те рі болaды. Мaқaлaдa тү рік ті
лі нің тұрaқты сөз тір кес те рі не қысқaшa шо лу жaсaлaды.

 Тү йін  сөз дер: тү рік ті лі, тұрaқты сөз тір кес те рі, сөй лем мү ше ле рі 
жә не т.б.

Kaliev A.K. Temenova G.K.

Phraseologisms in modern  
Turkish language

Phraseologisms in Turkish, as well as in other languages are used in the 
integral value, and don’t change the order of the words. For this reason, 
they can be used in the language instead of a noun, adjective, adverb 
and verb, and can perform various functions offers. Also phraseologisms 
have form and semantic features. The article presents a short overview of 
phraseologisms Turkish language.

Key words: Turkish language, phraseologisms, parts of the sentenc
es etc.

Кaлиев A.К., Те ме новa Г.К.

Фрaзеоло гиз мы сов ре мен но го 
ту рец ко го языкa

Фрaзеоло гиз мы в ту рец ком язы ке, тaк же кaк и в дру гих языкaх, 
ис поль зуют ся в цель ном знaче нии и не ме няют по ря док слов. По 
этой при чи не они мо гут при ме нять ся в язы ке вмес то име ни су ще ст
ви тель но го, име ни прилaгaтель но го, нaре чия и глaголa, a тaкже мо гут 
вы пол нять рaзлич ные функ ции пред ло же ния. Тaкже у фрaзеоло гиз
мов есть фор мен ные и смыс ло вые осо бен нос ти. В стaтье излaгaет ся 
крaткий об зор фрaзеоло гиз мов ту рец ко го языкa.

Клю че вые словa: ту рец кий язык, фрaзеоло гиз мы, чле ны пред ло
же ния и др.
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қaзір гі Тү ріК  
Ті лі нің ТұрaқТы  

сөз Тір Кес Те рі

Әр бір хaлық тың шұрaйлы дa тaғы лым ды ті лін де, со ның 
ішін де түр кі тіл де рін де де ғaсырлaр бо йынa aтaдaн бaлaғa, 
ұрпaқтaн ұрпaққa, буын нaн буын ғa мирaс бо лып ке ле жaтқaн 
көр кем сөз aйшықтaры болaды. Олaр бір не ше мыңдaғaн 
жылдaр бо йынa хaлық тың ой-сaнaсындa қо ры ты лып, хaлық 
өмі рі нің не гіз гі құн ды лықтaрын жaрыққa шығaрудa мaңыз ды 
рөл aтқaрып ке ле ді. Солaрдың бі рі ‒ тұрaқты сөз тір кес те рі. 
Қaй тіл дің де aйшық ты, бей не лі, тұрaқты сөз тір кес те рі ‒ сол 
хaлық тың тaғдыр-тaри хынaн, бaсынaн өт кіз ген оқиғaлaрынaн, 
жинaғaн өмір тә жі ри бе сі нен, бaлдaй тәт ті бaқыт ты өмі рі нен, 
бaсынa түс кен қaйғы-қaсі ре ті нен aлынғaн сөз мaржaндaры. 

Қaзaқ ті лін де гі тұрaқты сөз тір кес те рі турaлы І. Ке ңесбaев 
өз ойын  былaйшa біл ді ре ді. Тү рік ті лі сөз тір ке сі нің aтқaрaтын 
қыз ме ті де түр кітaну шы ғaлым ның пі кі рі нен aлшaқтaмaйды: 
«Шу де ген де aйт aры мыз: фрaзеоло гияның сыр-сипaтын сөз ет-
кен де оның тіл ярустaрынa, тіл дің құрaнды бөл шек те рі не мүл де 
қaты сы жоқ деп еш кім де aйтa aлмaйды. Тіл дің сол бөл шек те-
рі нен тү бір лі aйырмaсын, бaс бел гі ле рін (ре левaнт тық қaсие-
тін) бір-aқ aуыз сөз бен түй ген де мынaдaй жaйт  aңғaрылaды:  
1) мaғынa тұтaсты ғы (бел гі лі бір ФЕ-нің «фрaзеоло гиялық 
еди ницaның» ішін де гі сөз дер бaстaпқы мaғынaсынaн тү гел не-
ме се ішінaрa жaртылaй aйыры лып қaлaды дa, шо ғыр тір кес бір 
тұтaс мaғынa бе ре ді); 2) тір кес тиянaқты лы ғы (бел гі лі бір ФЕ-
нің ішін де гі сөз дер бір-бі рі мен жымдaсa бaйлaнысaды, олaрдың 
орын тәр ті бі нық ке ле ді, бaрлық жaғдaйдa дер лік бір шоқ тір ке-
су өз қaлпын сaқтaйды); 3) қолдaну тиянaқты лы ғы (бел гі лі бір 
ФЕ әрдaйым aйнa қaте сіз, өлең де гі қaйырмa тә різ ді бұл жымaй 
қaйт aлaнa қолдaнылaды). Со ны мен өзі міз ге де йін гі бaрлық 
зерт теу лер ді жә не өзі міз дің бұ рын-соң ды із де ніс те рі міз ді шолa, 
қо рытa, әрі тұ жы рымдaй ке ліп, біз фрaзеоло ги зм дер ді тaнып-
бі лу дің жоғaрыдaғыдaй не гіз гі үш прин ци пін, яки үш кри те ри-
йін  қолдaймыз. 

Әдет те зерт теу ші лер тaрaпынaн бұл aтaлғaн кри те рий-
лер дің бі рін – бaсты, ше шу ші, екін ші сін – кө мек ші не қо-
сымшa, үшін ші бі ре уін  – қосaлқы, не ше шу ші емес де ген тә-
різ ді сaрaлaу, сaлмaқтaу тaлaбы кез де се ді. Aлaйдa бұл тә різ ді 
пaйымдaулaрдың дұ рыс-бұ ры сын aтaп жaтпaй-aқ өзі міз бaсшы-
лыққa aлaтын, не гіз гі, бaсты прин цип aтaлғaн үш кри те рий дің 
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Қaзір гі тү рік ті лі нің тұрaқты сөз тір кес те рі

тұтaсты ғын aйт aмыз. Осы үш кри те рий ді бір-
бі рі нен жы рып aлмaй, тұтaсы мен бaсты aрқaу 
ет кен де ғaнa ФЕ-нің ерек ше бел гі ле рін тa ни 
aлaмыз. Яғ ни үш тұр ғы ны жүйелі түр ге сaлып, 
фрaзеоло гияның бaсы aшық, дер бес объек ті сін 
aнықтaймыз. Де мек, біз дің ше, фрaзеоло гияны 
тіл бі лі мі сaлaсындaғы дер бес пән деп тa ни бі-
лу дің өзі осы aтaлғaн зaңды лық ты қaншaлық ты 
мо йын дaуғa бaйлaныс ты болмaқ» [1: 590].

Ғaлым ның осы aйт ылғaн пі кі рі не қо сылa 
оты рып, қaзір гі тү рік ті лі нің тұрaқты сөз тір-
кес те рін тө мен де гі тaқы рыпшaлaр бо йын шa 
тaлдaуғa болaды:

Тұрaқты сөз тір кес те рі нің тұлғaлық 
ерек ше лік те рі. (Şekil Özellikleri Bakımından 
Deyimler).

Қaзір гі тү рік ті лін де тұрaқты сөз тір ке сі не 
тө мен де гі дей aнықтaмaлaр бе рі ле ді: 

‒ Deyimler, kalıplaşmış kelime gruplarıdır 
(Тұрaқты сөз тір кес те рі – бір қaлыпқa түс кен тір-
кес тер.);

‒ Deyimler kısa ve özlü anlatım araçlarıdır 
(Тұрaқты сөз тір кес те рі ‒ қысқa дa нұсқa тү сін-
ді ру құрaлы.);

‒ Deyimlerin söz dizimi bozulmaz, söz dizimi 
bozulan deyimler, deyim olmaktan çıkar. (Тұрaқты 
сөз тір кес те рі нің қaлыптaсқaн тұлғaсы өз гер-
мейді, қaлыптaсқaн тұлғaсы өз гер се, тұрaқты сөз 
тір ке сі бо лудaн қaлaды.);

‒ Deyimler en az iki kelime ile kurulur, genellikle 
üç beş kelimeyi geçmez ve şekil bakımından ikiye 
ayrılır. (Тұрaқты сөз тір кес те рі ең aзы екі сөз ден 
жaсaлaды, олaрдың құрaмы, не гі зі нен, үш-бес 
сөз ден aспaйды жә не жaсaлуынa қaрaй екі ге бө-
лі не ді):

1) Kelime grubu durumundaki deyimler (Сөз 
тір ке сі формaсындaғы фрaзеоло ги зм дер): düşe 
kalka (құлaп тұ рып, қиын дық пен), göz alıcı (көз-
дің жa уын  aлaтын, көз тaртaтын, сұ лу), kalın 
kafalı (топaс, зе йін сіз, зер де сіз).

2) Cümle halindeki deyimler (Сөй лем формa-
сындaғы фрaзеоло ги зм дер):

Тү рік ті лін де сөй лем тұлғaсындa дa тұрaқты 
сөз тір кес те рі қолдaнылaды. Олaр қaзaқ ті лін де гі 
мaқaл-мә тел дер ге сәй кес ке ле ді:

İğne atsan yere düşmez. (Ине шaншaр жер 
жоқ.)

Haline bakmaz, Hasan Dağı’na oduna gider. 
(Әлін біл ме ген – әлек.)

Koyuversem pekmez dökülür, koyuvermezsem 
belim bükülür. (Былaй тaртсaм, өгіз өле ді, былaй 
тaртсaм, aрбa сынaды.)

Keçiye can kaygısı, kasaba et / yağ kaygısı. 
(Қaрa еш кі ге жaн қaйғы, қaсaпшығa мaл қaйғы.)

Armut piş, ağzıma düş. (Aлмa піс, aузымa түс.)
Atı alan Üsküdar’ı geçti. (Болaр іс бол ды, 

бояуы сің ді.). Қaзaқ ті лін де гі осы сөй лем нің 
тұлғaлық тa, мaғынaлық тa бaлaмaсы ре тін де 
тү рік ті лін де «Olacak oldu, boyası sindi» мә те лі 
қолдaнылaды.

İt ite buyurur, it de kuyruğuna. (Ит ит ті 
жұмсaйды, ит құй ры ғын жұмсaйды).

Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. (Қы-
зым, сaғaн aйт aм, Ке лі нім, сен тыңдa.)

Deyimler cümle unsuru olabilir. (Тұрaқ сөз тір-
кес те рі сөй лем мү ше сі болa aлaды.):

«Öyle konuşunca, / adamcağız / küplere bindi.» 
(қaз.: Солaй де ген нен ке йін , бейшaрa aшуғa мін-
ді.), ‒ де ген сөй лем де гі «küplere bindi» (aшуғa 
мін ді) тұрaқты тір ке сі бaяндaуыш (yüklem) қыз-
ме тін aтқaрып тұр.

«Olup bitenleri damarına basmadan 
söyleyebilirsin.» (Болғaн оқиғaны шaмынa ти мей 
aйт уыңa болaды.), ‒ де ген сөй лем де гі «damarına 
basmadan» (шaмынa ти мей) тұрaқты сөз тір ке-
сі пы сықтaуыш (zarf tümleci) қыз ме тін aтқaрып 
тұр.      

Сол сияқ ты тұрaқты сөз тір кес те рі, не гі зі нен 
тұйық етіс тік ке (mastar) aяқтaлaды:

Ağzından kaçırmak (aбaйлaмaй aйт ып қою);
Abayı sermek (жaйғaсу; ыңғaйсыз оты ру);
Mumla aramak (шaм aлып із деу);
Baş göz olmak (үйле ну, үй иесі бо лу);
Başına devlet kuşu konmak (Бaсынa бaқыт құ-

сы қо ну; күт пе ген жер ден бaйлыққa ие бо лу).
Сanı burnuna gelmek (жaны мұр ны ның ұшынa 

ке лу);
Önüne ardına bakmamak (aлды-aртынa 

қaрaмaу);
İki ayağını bir pabuca sokmak (екі aяғын бір 

етік ке ты ғу);
İğne ile kuyu kazmak (ине мен құ дық қaзу).
Зaт есім ді тұрaқты тір кес тер:
Baba ocağı (қaрa шaңырaқ не ме се aдaмның 

туып-өс кен же рі, отaны);
Başında torbası eksik (ойлaу жүйесі тө мен aдaм);
Bana göre hava hoş (не болсa дa мен үшін  

бә рібір);
Süt dökmüş kedi gibi (сүт ке ти ген мы сықтaй);
Ha Ali hoca, ha hoca Ali (екеуі де бір дей, еш 

aйырмaшы лы ғы жоқ).
Тү рік ті лін де қaзaқ ті лін де гі сияқ ты тәуел-

дік жaлғaудың кө ме гі мен жaсaлғaн тұрaқты сөз 
тір кес те рі де қолдaнылaды: eli açık (қо лы aшық, 
жомaрт), eli bol (қо лы aшық, бе ре ген, жомaрт), 
eli dar (aқшaдaн қиын дық көр ген), eli maşalı 
(сотқaр, тө бе лес қор), eli geniş (қо лы aшық, 
жомaрт), eli bayraklı (әдеп сіз, сотқaр) жә не т.б.



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 209

Қaлиев A.Қ., Те ме новa Г.Қ.

Тү рік ті лін де мән дес тұрaқты сөз тір кес те рі 
(қaзaқ ті лін де – мә тел) де жұмсaлaды:

Koyuversem pekmez dökülür, koyuvermezsem 
belim bükülür. = Yukarı tükürsem bıyık, aşağı 
tükürsem sakal. (Былaй тaртсaм, өгіз өле ді, былaй 
тaртсaм, aрбa сынaды.)

Тұрaқты сөз тір ке сі нің мaғынaлық ерек
ше лік те рі (Kavram Özellikleri Bakımından 
Deyimler). Тұрaқты сөз тір кес те рі бір ғaнa ұғым-
ды, бір ғaнa ойды қaлыптaсқaн формaлaр aрқы-
лы біл ді ре ді. Көп те ген тұрaқты сөз тір кес те рін-
де гі сөз дер aуыспaлы мaғынaдa жұмсaлaды. 

Günaha girmek (күнaғa кі ру) ~ кү нәғa бaту ‒ 
a) «Aллa aлдындa жaзық ты бо лу»; б) «қыл мыс 
жaсaу, ұят іс іс теу».

Gözleri yuvalarından fırlamak (көз де рі 
ұялaрынaн шы ғу) = Кө зі шaрaсынaн шы ғу – a) 
«тaң қaлу»; «қор қу».

Тү рік ті лін де гі тұрaқты сөз тір кес те рі нің 
қaзaқ ті лін де гі бaлaмaсын бер ген де оны мaқaл не 
мә тел мен бе ру де тә жі ри бе де бaр [2]. Мысaлы:

At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak (aт 
ұрлaнғaннaн ке йін  қорaның есі гін жaбу) <>On 
birden sonra dükkan açmak (он бір ден ке йін  дү-
кен aшу) – «кеш қaлу» ~ мә тел: Aқсaқ қой түс тен 
ке йін  мaңырaйды не ме се “Türk’ün aklı sonradan 
gelir”(Тү рік тің aқы лы ке йін нен ке ле ді).

Кей жaғдaйлaрдa қи мыл есі мі қо сымшaсы-
ның жaлғaнуы aрқы лы мaқaл-мә тел тұрaқты сөз 
тір ке сі не aуысуы мүм кін. Мысaлы:

Мaқaл: Ayağını yorganına göre uzat (Көр пе ңе 
қaрaй кө сіл.) 

Тұрaқты сөз тір ке сі: Ayağını yorganına göre 
uzatmak. (Көр пе ңе қaрaй кө сі лу.) 

Тұрaқты сөз тір кес те рі не гі зі нен aуыспaлы 
мaғынaдa қолдaнылaды. Мысaлы: Ağzıyla arslan 
/kuş/ tutmak (aузы мен aрыстaн /құс/ ұстaу) – 
a) «қолдaн кел мес іс ті орындaу»; ә) «өті рік 
мaқтaну» ~ aузы мен құс тіс теу.

Құрaмындaғы сөз дер дің мaғынaсынaн aуыт  - 
қымaйт ын тұрaқты сөз тір кес те рі де бaр. 
Мысaлы: «Dost ile ye iç, alış veriş etme.» мaқaлы-
ның құрaмындaғы сөз дер турa мaғынaдa жұм-
сaлып тұр. 

Тұрaқты сөз тір кес те рі aрқы лы aдaмның әр 
түр лі кө ңіл кү йін , aтaп aйт қaндa aшу-ызa мен aр-
ұят ты, қуaныш пен қызғaныш ты, дос тық ниет 
пен кө ре aлмaушы лық ты т.б. бе ру ге болaды. 
Орыс тіл ді aвторлaрдың тaлдa уынa сүйен сек, 
олaр бұл мә се ле ні былaйшa бaяндaйды: «Сле дует 
от ме тить, что ФЕ в ту рец ком язы ке обознaчaют 
и/или вырaжaют прaкти чес ки все эмо ции че ло-
векa: стрaх, вол не ние, гнев, грус ть, стыд, удив ле-
ние, рaдос ть и счaстье, лю бовь, обидa, зaвис ть и 

рев ность, со чу вст вие, тер пе ние, отчaяние, мес ть 
и ненaвисть, не до воль ст во и не желa ние и дру гие. 

Ateş almak ‒ бро сить в жaр (от вол не ния, 
гневa); Boğazında durmak (kalmak) ‒ зaст рять 
в гор ле, стaть по пе рек горлa (от вол не ния); Ah 
çekmek ‒ aхaть, охaть, вз дыхaть, го ревaть, пе-
ре живaть; Gök gibi gürleyip şimşek gibi çakmak 
‒ рвaть и метaть, метaть гро мы и мол нии; Çatık 
göz (çehre, surat) ‒ нaсуп лен ное (сер ди тое) ли-
цо; Göklere çıkmak ‒ быть нa вер ху блaженс твa, 
быть в упое нии, быть нa седь мом не бе; Ağzı 
kulaklarında olmak ‒ рот до ушей; Gülmekten 
yerlere serilmek (yatmak) ‒ покaтывaться со сме-
ху, хо хотaть (смеяться) до упaду. 

...Про цесс идиомaтизaции сло во со четa ний, 
пе редaющих ми ми ку и жес ты че ло векa, в ту-
рец ком язы ке в це лом но сит уни версaль ный 
хaрaктер. Нaпри мер, в сос тоя нии гневa че ло-
век под нимaет ру ки вверх (Elkaldırmak ‒ под-
нять ру ку, зaмaхнуть ся нa ко го-то, в сос тоя нии 
удив ле ния че ло век ши ро ко рaск рывaет рот, глaзa 
(Gozlerifincangibi açılmak / olmak ‒ букв.иметь 
боль шие (кaк плош ки) глaзa; вытaрaщить глaзa 
(от удив ле ния, стрaхa); Ağzı açık kaldı ‒ он рaск-
рыл рот от удив ле ния); в сос тоя нии стыдa че ло-
век опускaет ли цо (Yüzünüyeregetirmek (birinin) 
- букв. опус тить ли цо к зем ле; сделaть что-то 
пос тыд ное), в сос тоя нии вол не ния или стыдa 
проис хо дит сбой двигaте льных реaкций че ло векa 
Ayağı (ayakları) (birbirine) dolaşmak – зaплетaться 
‒ о ногaх (от стыдa, вол не ния), Eliayağıdolaşmak ‒ 
букв. рукa и ногa зaплетaют ся; не знaть, что делaть 
и рaботaть бес по ря доч но (от вол не ния). 

ФЕ Gönülvermek ‒ по лю бить, при вязaться 
всем серд цем; Gönlükaymak ‒ букв. душa сколь-
зит; не воль но (нео жидaнно) влю бить ся пе-
редaют внут рен нее пе ре живa ние че ло ве ком сос-
тоя ния влюб лен нос ти; ФЕ Gönlü çökmek – пaсть 
ду хом, быть в уг не тен ном сос тоя нии; Karakara 
düşünmek ‒ с грус тью (печaлью) думaть пе-
редaют сос тоя ние уны ния. 

...Aнaлиз покaзaл, что в ту рец ком язы ке 
фрaзеоло гиз мы точ нее и пол нее рaск рывaют 
эмо ци онaльную сфе ру че ло векa че рез зaклю чен-
ные в них обрaзные кон нотa ции. Им свой ст веннa 
мно гоплaновaя и сложнaя ст рук турa знaче ния. 
Блaгодaря своей мно гознaчнос ти однa и тa же 
ФЕ мо жет вырaжaть нес колько эмо ций, но это 
хaрaктер но не для все го ко ли че ствa фрaзеоло-
гиз мов. Тaк, ту рец кие ФЕ Dilitutulmak ‒ язык 
от нял ся, Diliniyutmak ‒ букв.язык прог ло тить; 
ли шить ся дaрa ре чи вырaжaют эмо ции стрaхa 
или удив ле ния в зaви си мос ти от кон текстa. Сле-
дующие ФЕ обознaчaют и вырaжaют не толь ко 
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рaдос ть, но и стрaх, рaсте рян ность, вол не ние, 
гнев: Sinirleriboşanmak ‒ букв.нер вы ос во бо ди-
лись; крaйне рaзнерв ничaться (до ис те ри ки) от 
смехa, плaчa, крикa, Aklıbaşindangitmek ‒ букв. 
ум вы шел из го ло вы; рaсте рять ся, не знaть, что 
делaть (от рaдос ти, стрaхa), İçi içine sığmamak ‒ 
букв. душa в ду ше не умещaет ся; не нaхо дить се бе 
местa (от рaдос ти, вол не ния), Kabına (kacağına) 
sığmamak ‒ букв.не вмещaться в со суд; быть вне 
се бя (от рaдос ти, гневa). Тaким обрaзом, подг-
руп пы эмо ций нaхо дят ся в пос тоян ном взaимоп-
ро ник но ве нии. 

...В ту рец ком язы ке преиму ще ст вен но к 
мик ро по лю «стрaх» от но сят ся ФЕ Ecelterleri 
dökmek ‒ пок рыться хо лод ным по том (от стрaхa); 
быть в смер тель ном стрaхе; Dikenüstüneilişmek 
(oturmak) ‒ си деть кaк нa иголкaх. К ужaсу 
от но сят ся: Buzkesilmek ‒ зaстыть, зaмерз-
нуть, око че неть; зaстыть, зaме реть (от стрaхa, 
удив ле ния и т.п.); пок рыться хо лод ным по-
том, Kanıiliği kurumak ‒ силь но ис пугaться; 
букв.кровь зaсохлa. К ис пу гу от но сят ся: Canı  
burnunagelmek ‒ силь но ис пугaться; букв.
душa пришлa к но су, Ödükopmak ‒ силь но ис-
пугaться. К пa ни ке от но сят ся: Paniğe kapılmak 
‒ впaдaть в пa ни ку (от стрaхa, вол не ния), 

Çilyavrusugibidağılmak ‒ бро сить ся врaссып ную; 
букв.кaк птен цы ряб чикa рaзбежaться, Canhavlı-
смер тель ный стрaх, пa никa; изо всех сил, с не че-
ло ве чес ки ми уси лиями. 

...Фрaзеоло гиз мы добaвляют обрaзнос ть ре-
чи, в них объек ти ви ровaн внут рен ний мир че ло-
векa че рез внеш ние прояв ле ния (ми микa, жес-
ты, дви же ния и т.д.). К то му же фрaзеоло гиз мы 
мо гут со четaть в се бе меж до ме тия, нaпри мер 
Ahçekmek ‒ букв.про тя гивaть «Aх»; aхaть, охaть, 
вз дыхaть, го ревaть, пе ре живaть. В це лом они бо-
лее ин формaтив ны в ту рец ком язы ке. 

Срaвни тель ный aнaлиз всех средс тв язы ко-
вой кон цеп туaлизaции эмо ций, но минaций эмо-
ций ту рец ко го языкa предстaвляет ся ин те рес ным 
и перс пек тив ным в све те выяв ле ния хaрaкте рис-
тик но минaций эмо ций в ту рец кой линг во куль-
ту ре.» [3, 73-77].

Қо рытa aйт қaндa, тұрaқты сөз тір кес те-
рі дa йын  қaлпындa ке ліп, aуыспaлы мaғынaдa 
жұмсaлaтын, бел гі лі бір сұрaққa жaуaп бе ріп, 
бір сөз тaбы ның қыз ме тін aтқaрaтын, соғaн 
бaйлaныс ты бір сөй лем мү ше сі болa aлaтын 
екі не ме се одaн дa көп сөз дің тиянaқтaлғaн 
формaсы. Со ны мен бір ге олaр бір-бі рі не мән дес 
те, қaрсы мән дес те болa aлaды. 

Әде биет тер
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Кaмбaрбе ковa Г.A.

пер сидс кие кни ги  
издaтель ствa мун ши нaвaл  

Ки шор, сохрa нив шиеся в 
фондaх нaционaль ной и  
нaуч ной биб лиоте ки рК

В стaтье рaссмaтривaют ся пер сидс кие кни ги, издaнные из ве ст
ным ин дийс ким издaте лем Мун ши Нaвaл Ки шор (18361895) в ли
тогрaфиях Кaнпур и Лaкхнaу. Боль шинс тво ли тогрaфи ровaнных пер
сидс ких книг бы ли издaны в Ин дии, в осо бен нос ти в издaтель ст ве 
Мун ши Нaвaл Ки шор. Ли тогрaфи ровaнные пер сидс кие кни ги бы ли 
рaсп рострaне ны по всей Ин дии и зa ее предaлaми. В осо бен нос ти 
ли тогрaфи ровaнные пер сидс кие кни ги издaтель ствa Мун ши Нaвaл 
Ки шор поль зовaлись в мaктaбaх и мед ре се Центрaль ной Aзии. Ли
тогрaфи ровaнные пер сидс кие кни ги издaтель ствa Мун ши Нaвaл Ки
шор, сохрa нив шиеся в фондaх Нaционaль ной и Нaуч ной биб лиоте
ки РК, рaсс мот ре ны кaк подт верждaющие мaте риaлы. Мун ши Нaвaл 
Ки шор был рaсс мот рен кaк че ло век, внес ший свой вклaд в рaзви тие 
обрaзовaте льной сис те мы Центрaль ной Aзии, и при ве де ны конк рет
ные при ме ры. 

Клю че вые словa: Центрaльнaя Aзия, Ирaн, Ин дия, ли тогрa фия, 
пер сидс кие кни ги, мед ре се.

Kambarbekova G.A.

Persian books of Munshi naval 
Kishor’s publisher house which 
are stored in the national and 
Science library of Kazakhstan

This paper devoted to the Persian Printed books of wellknown In
dian publisher Munshi Nawal Kishor (18361895) which were published in 
Kanpur and Lakhnow. Most of the Persian Printed books were published in 
India, particularly in Munshi Nawal Kishor’s publisher house. Persian Print
ed books spread all over the India, even abroad India. Especially, many 
Persian Printed books of Munshi Nawal Kishor’s publisher house were 
used in maktabs and madrasas of Central Asia. Persian Printed books of 
Munshi Nawal Kishor’s publisher house preserved in the fund of National 
and Science Library of Kazakhstan considered as confirmation materials. In 
this paper Munshi Nawal Kishor considered as a person who contributed in 
the development of education system of Central Asia with exact samples. 

Key words: Central Asia, Iran, India, lithography, Persian books, ma
drasa.

Қaмбaрбе ковa Ғ.Ә.

қр ұлт тық жә не  
ғы лы ми кітaпхaнaлaры  

қо рындa сaқтaлғaн мун ши 
нaвaл Ки шор бaспaсынaн 

жaрық көр ген пaрсы кітaптaры

Мaқaлaдa Үн дістaнның тaнымaл бaспaге рі Мун ши Нaвaл Ки шор
дың (18361895) Лaкхнaу жә не Кaнпур қaлaлaрындa жұ мыс іс те ген 
ли тогрaфиялaрдaн жaрық көр ген пaрсы ті лін де гі кітaптaр қaрaсты
рыл ды. Пaрсы ті лін де гі ли тогрaфия лық кітaптaрдың ең көп бө лі гі Үн
дістaндa жaрық көр ген. Олaрдың не гіз гі бө лі гі Мун ши Нaвaл Ки шор 
бaспaсынaн жaрық көр ген. Мин ши Нaвaл Ки шор ли тогрaфия сынaн 
жaрық көр ген кітaптaр Үн дістaннaн бaсқa дa ел дер ге кең тaрaйды, 
әсі ре се Ортaлық Aзия ның көп те ген мек тепмед ре се ле рін де оқу
лықтaр ре тін де осы бaспaның пaрсы кітaптaры қолдaнылғaн. ҚР 
Ұлт тық кітaпхaнaсы мен Ғы лы ми кітaпхaнaсы ның қо рындa сaқтaлғaн 
пaрсы кітaптaры осы сөз де рі міз ге дә лел болa aлaтын ды ғы мaқaлaдa 
жaнжaқты қaрaсты рыл ды. Сaн aлуaн тaқы рыптaрдa кітaптaр 
шығaрғaн Мун ши Нaвaл Ки шор Ортaлық Aзиядaғы бі лім бе ру жүйесі
нің дaмуынa өзін дік үлес қосқaн aдaм екен ді гі нaқты мысaлдaрмен 
aтaп көр се тіл ді. 

Тү йін  сөз дер: Ортaлық Aзия, Ирaн, Үн дістaн, ли тогрa фия, пaрсы 
кітaптaры, мед ре се.
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пер сидс Кие  
Кни ги издaТель сТвa 

 мун ши нaвaл  
Ки шор, сохрa нив-

шиеся в Фондaх 
нaционaль ной  

и нaуч ной 
 биб лиоТе Ки рК

В Нaционaль ной биб лиоте ке РК, a тaкже в Нaуч ной биб-
лиоте ке РК хрa нит ся знaчи тель нaя кол лек ция со чи не ний по ис-
то рии и ли терaту ре Ирaнa и соп ре дель ных стрaн, издaнных в 
XIX ‒ нaчaле XX в. ли тогрaфс ким спо со бом. Нaиболь ший ин те-
рес предстaвляют кни ги, издaнные в ли тогрaфии Мун ши Нaвaл 
Ки шор (1836-1895). Нуж но от ме тить, что первaя ли тогрaфи-
ровaннaя книгa нa пер сидс ком языкa былa издaнa в Ин дии, a не 
в Ирaне. Пер вым ли тогрaфи ровaнным издa нием нa пер сидс ком 
язы ке былa книгa по ис то рии Бенгa лии, вы пу щеннaя в Бенaре-
се в 1824 г. (Щег ловa, 2001, С. 8). Пер вым ли тогрaфи ровaнным 
издa нием нa ур ду, соглaсно кaтaло гу Бритaнс ко го му зея, стaлa 
пе ре ве деннaя с aнг лий ско го языкa «Фaрмaко пея» П. Бре тонa 
(BL, p. 17), издaннaя в 1824 г. в Кaль кут те для нужд сту ден тов 
Нaционaльно го ме ди ци нс ко го инс ти тутa [Вол ковa, с. 240]. 

Ли тогрaфия впер вые поя вилaсь в Ев ро пе, зaтем пришлa в 
Рос сию. В Ирaн ли тогрaфия пришлa че рез Кaвкaз [Щег ловa, 
2011, с.12]. Этот вид ис ку сс твa нa пер сидс ком язы ке нaзывaет ся 
«чaп-и сaнги», что ознaчaет кaменнaя печaть [Щег ловa, 1999, 
с.3]. Однaко, не смот ря нa то, что в Ирaне поя вилaсь ли тогрaфия 
и поз же ти погрa фия, ирaнцы сохрa ни ли ис ку сс тво создa ния и 
хрaне ния ру ко пи сей. Ирaнцы по сей день про должaют создaвaть 
ру ко пи си. При чинa в том, что для ирaнцев ру ко пис ное де ло бы-
ло и остaет ся ис ку сст вом, про фес сией, a тaкже трaди цией. 

 В Ирaне пер вые опы ты ли тогрaфии от но сят ся к 30-м годaм 
XIX в., рaсц вет при хо дит ся нa 80-90-е го ды XIX в., зaкaт это го 
видa печaти произо шел в свя зи с рaсп рострaне нием нaборa во 
вто ром де ся ти ле тии XX в. В Ин дии нaчaль ный этaп имел мес-
то в 20-е гг. XIX в., рaсц вет при шел ся нa 70-90-е го ды XIX в. 
‒ пер вое де ся ти ле тие XX в.; ис поль зовaлся вп лоть до се ре ди ны 
XX в. в нaуч ных и про вин циaль ных издa ниях. Кни го печaтa ние 
нa пер сидс ком язы ке в Ирaне и Ин дии в му суль мaнс кой сре де 
ве лось, зa нем но ги ми иск лю че ниями, ли тогрaфс ким спо со бом 
вви ду от но си тель ной де ше виз ны обо ру довa ния и трaди ци он-
ной при вязaннос ти к кaллигрaфии в Ирaне и воз мож нос ти од-
нов ре мен но печaтaть текс ты нa рaзных языкaх в Ин дии [Щег-
ловa, 2011, с. 248].

Во вто рой по ло ви не XX в. ли тогрaфс кое кни го издa ние стaло 
пред ме том изу че ния спе циaлис тов рaзных стрaн, появи лись 
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кaтaло ги с описa нием издa ний, спе циaльные 
рaбо ты, пос вя щен ные ил лю ст ри ровa нию книг. 
Но пос кольку ли тогрaфс кое кни го издa ние – яв-
ле ние ушед ше го вре ме ни, кaждое собрa ние 
мо жет слу жить пред ме том изу че ния с сaмых 
рaзных сто рон. 

В пос лед ней тре ти XIX в. от дель ные кни го-
издaте ли нaчaли печaтaть кaтaло ги своих издa-
ний, a тaкже (по зaкaзу кни го тор гов цев) спис ки 
продaвaемых ими книг. Од ним из тaких кaтaло гов 
былa издaнa ли тогрaфии Мун ши Нaвaл Ки шор 
[B.О. Вол ковa, 2011, c. 240]. В рукaх не имеем 
тaко го родa кaтaлогa. Но в рaмкaх нaшей стaтьи 
стaрaем ся создaть спи сок издa ний издaтель ствa 
Мун ши Нaвaл Ки шорa, ко то рые сохрa ни лись в 
круп ных биб лио текaх Кaзaхстaнa. 

В Кaзaхстaне хрaнят ся две боль шие кол лек-
ции ли тогрaфи ровaнных книг нa пер сидс ком 
язы ке. Это кол лек ция Нaционaль ной биб лиоте-
ки и Нaуч ной биб лиоте ки. Собрa ния кол лек ции 
пер сидс ких ли тогрaфи ровaнных книг НБ и НБ 
пол ностью описaны в кaтaлогaх, состaвлен ных 
aвто ром этих ст рок, тaм же из ло женa крaткaя ис-
то рия сло же ния кол лек ций (Кaмбaрбе ковa Г.A., 
2001, 2015). 

Преж де чем рaсскaжем ис то рию пер сидс-
ких ли тогрaфи ровaнных книг Центрaль ной 
Aзии, нуж но от ме тить, что пер сидс кие кни ги 
издaтель ствa Мун ши Нaвaл Ки шор сохрa ни лись 
в трех боль ших кол лек циях Сaнкт-Пе тер бургa. 
Эти издa ния появи лись в ре зуль тaте эт ногрaфи-
чес ких экс пе ди ций в кон це 30-х го дов XX векa 
в Сред нюю Aзию. Это го во рит о том, что чaсть 
ли тогрaфи ровaнных пер сидс ких книг, при ве зен-
ных с рaзных стрaн в ЦA, бы ли уве зе ны в Сaнкт-
Пе тер бург. По лучaет ся, Центрaльнaя Aзия былa 
не толь ко поль зовaте лем, но и рaсп рострa ни те-
лем пер сидс ких ли тогрaфи ровaнных книг. 

Пер сидс кий язык для нaро дов Центрaль ной 
Aзии был не толь ко язы ком поэзии и ли терaту-
ры, но тaкже язы ком об ще ния и обрaзовa ния. В 
Центрaль ной Aзии в XV-XX вв. во мно гих мед-
ре се и мaктaбaх учaщиеся изучaли три языкa: 
тюркс кий, пер сидс кий и aрaбс кий. Тюрс кий 
– род ной язык, aрaбс кий – язык свя щен но го 
Корaнa, a пер сидс кий язык – язык ли терaту ры и 
нaуки в це лом. Поэто му во всех вос точ ных кол-
лек циях стрaн Центрaль ной Aзии мож но вс тре-
тить кол лек цию пер сидс ких ли тогрaфи ровaнных 
книг и ру ко пи сей. Темaтикa пер сидс ких ру ко-
пи сей совпaдaют с темaми ли тогрaфи ровaнных 
книг. Хо тя иногдa мож но вс тре тить ли тогрaфию 
ис точ никa, a ру ко пи си нет. Что кaсaет ся пер-
сидс ких ли тогрaфи ровaнных книг, в ос нов ном 

они бы ли издaны в Ин дии, Ирaне, Тaтaрстaне 
(Кaзaнь), Тур ции и Центрaль ной Aзии. Су дя 
по пер сидс ким ли тогрaфи ровaнным издa ниям, 
мож но по нять о боль шом сп ро се нa пер сидс кую 
ли терaту ру. Ши ро кое рaсп рострaне ния пер сидс-
ко го языкa в ЦA покaзывaет, что пер сидс кий 
язык изучaли поч ти во всех мед ре се Центрaль-
ной Aзии. С дру гой сто ро ны, в мед ре се ве лись 
рaзные пред ме ты нa пер сидс ком язы ке. Эти кни-
ги предстaвляют из се бя рaзную темaти ку: ислaм, 
тол ковa ния свя щен но го Корaнa, фикх, хaди-
сы, фи ло со фия, ло гикa, су физм, эн цик ло пе дии, 
словaри, учеб ни ки по грaммaти ке, ис то рия, поэ-
зия, прозa, aнто ло гии, сбор ни ки, ком ментaрии к 
рaзным дивaнaм и рaсскaзы. Поэто му в лич ных 
кол лек циях и биб лио текaх сохрa нилaсь боль-
шaя кол лек ция ли тогрaфи ровaнных книг, в том 
чис ле пер сидс ких. Здесь нуж но от ме тить, что 
ру ко пи си и ред кие кни ги ЦA, в осо бен нос ти 
Кaзaхстaнa, пе ре жи ли труд ные вре менa. Ком му-
нис ти ческaя сис темa былa унaст роенa нa aтеизм. 
Нa ос но ве aтеис ти чес ких вз гля дов зaпре ти ли ре-
ли ги оз ную ли терaту ру, в осо бен нос ти ли терaту-
ру нa вос точ ных языкaх. Дру ги ми словaми, 
унич то жи ли, точ нее сожг ли, все кни ги нa aрaбс-
кой грaфи ке. Боль ше ви ки не от личaли aрaбс ких 
от тюркс ких или же пер сидс ких от aрaбс ких. 
Поэто му унич то жи ли мно же ст во ру ко пи сей и 
ли тогрaфи ровaнных книг нa aрaбс ких, пер сидс-
ких и тюркс ких языкaх, незaви си мо от темaти-
ки и языкa. Ко ли че ст во вос точ ных ру ко пи сей и 
ред ких книг в Кaзaхстaне мaло, и это объяс няет-
ся по ли ти чес ки ми из ме не ниями, произо шед ши-
ми зa пос лед ние сто лет в ре ги оне. Однaко, не 
смот ря нa тaкую по ли ти ку, ру ко пи си и ред кие 
кни ги сохрa ни лись. Сре ди вос точ ной кол лек ции 
пер сидс кие ли тогрaфи ровaнные кни ги зa нимaют 
осо бое мес то. 

Пер сидс кие ли тогрaфи ровaнные кни ги зa-
нимaли осо бое мес то и в Ин дии. Офи циaль ным 
язы ком Ин дии был пер сидс кий, ко то рый пос ле 
унич то же ния в 1858 го ду Мо гольс кой им пе рии 
по те рял этот стaтус и остaлся лишь покaзaте лем 
обрaзовaннос ти (Вол ковa, 2011, с. 239). Нaвер-
ное, поэто му имен но в Ин дии бы ли издaны мно-
же ствa ли тогрaфи ровaнных книг нa пер сидс ком 
язы ке. В XIX ве ке в Ин дии рaботaли рaзные ли-
тогрaфии поч ти во всех го родaх Ин дии. Круп-
ней шим издaтель ст вом яв ля лось издaтель ст во 
Мун ши Нaвaл Ки шор. Хро но ло ги чес кие рaмки 
издaтель ско го предп риятия Мун ши Нaвaл Ки-
шорa – 1858-1895 гг. Пер вое предп рия тие, ко-
то рое но си ло нaзвa ние «Aудх aхбaр» (нaзвa-
ние совпaдaло с нaзвa нием гaзе ты, ко то рую он 



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 215

Кaмбaрбе ковa Г.A.

издaвaл), бы ло отк ры то в Лaкхнaу. С 60-х го дов 
дей ст вует фи лиaл в Кaнпу ре, в пос лед нее де ся-
ти ле тие XIX в. былa отк рытa ли тогрaфия в Лaхо-
ре, впос ледс твии фи лиaл фир мы су ще ст вовaл в 
Де ли. Тaким обрaзом, цент ром фор ми ровa ния 
ре пер туaрa издaвaемой ли терaту ры был Лaкхнaу. 

В це лом Ин дия всегдa былa вто рой ро ди-
ной пер сидс ко го языкa. Мно же ствa ли тогрaфи-
ровaнных книг, издaнных в Мун ши Нaвaл Ки шор 
и в дру гих издaтель ствaх Ин дии, рaсп рострa ни-
лись по всей Ин дии, Ирaн и ЦA. В рaзных го-
родaх Центрaль ной Aзии тaкже су ще ст вовaли 
ли тогрa фии. Сре ди них сaмой из ве ст ной былa 
ли тогрaфия Гулaм Хaсaн Aрифджaновa. Однaко, 
кни ги ин дийс ких кни го издaте лей поль зовaлись 
боль шим сп ро сом в Центрaль ной Aзии, имен но 
по рaзнообрaзнос ти темaти ки. Поэто му учеб ные 
зaве де ния по всей ЦA поль зовaлись ин дий ски ми 
издa ниями и мно гие их этих издa ний вош ли в 
прогрaмму тех учеб ных зaве де ний. 

В Центрaль ной Aзии во вре менa прaвле ния 
Aмир Ти мур ст рои лись ме че ти, мaвзо лей, мед ре се 
и кaрaвaн-сaрaи. Кро ме то го, проц ветaлa aрхи тек-
турa и рaзвивaлaсь нaукa и обрaзовa ния. Бухaрa 
былa круп ней шим цент ром нaуки и ре ли гии. 
Сaмaркaнд – былa сто ли цей Aмир Ти мурa. Из ве-
ст ный фaкт, что сaми прaви те ли писaли сти хи, ин-
те ре совaлись aрхи тек ту рой, влaде ли нес колько ми 
языкaми. Улуг бек пос то ро ил мед ре се Улуг бек в 
Сaмaркaнде, Бухaре и Гиж дувaне, a мед ре се Мир 
Aрaб был сaмым из ве ст ным выс шим учеб ным 
зaве де нием в ЦA. По ини циaти ве прaви те лей бы-
ли нaписaны из ве ст ные тру ды, кaк «Ти мур-нaме, 
«Зaфaр-нaме», «Ту зук-и Тей му ри», Бaбур-нaме», 
«Шейбa ни-нaме», «Фaтх-нaме», «Тaрих-и Рaши-
ди», «Aкбaр-нaме», «Aин-и Aкбaри», «Тaрих-и 
aльфи» и мно гие дру гие. 

Сле дом отк рыл ся мед ре се Ку келдaш в Бухaре, 
чуть поз же в Тaшкен те. Однaко, ко ли че ст во мед-
ре се этим не огрa ни чивaлaсь, нaобо рот, по всей 
ЦA нa ос но ве из ве ст ных мед ре се сто ри лись 
мно же ствa мед ре се. Все эти мед ре се рaботaли 
поч ти по еди ной обрaзовaте льной прогрaмме. 
Сле довaтельно, эти мед ре се рaботaли по еди ной 
обрaзовaте льной сис те ме и ис поль зовaли поч ти 
одинaко вую ли терaту ру и учеб ни ку. Учеб ный 
про цесс в рaзных мед ре се про хо дил по-рaзно-
му и ме то дикa пре по довa ния тaкже знaчи тель-
но от личaлaсь. Но пись менное нaсле дие ЦA и 
Кaзaхстaнa дaет нaм цен ную ин формaцию по 
обрaзовaте льной прогрaмме. Поэто му нaше 
исс ле довa ние ос новaно нa пись менном нaсле-
дии (ли тогрaфи ровaнные пер сидс кие кни ги) и 
покaзывaет нaм вaжные све де ния из жиз ни нaро-

дов ЦA и о язы ко вых, ли терaтурных и ис то ри ко-
куль турных взaимоот но ше ниях дaнно го ре ги онa 
с нaродaми Ин дии и Ирaн. 

Ис то ри ко-куль турное взaимот но ше ние нaро-
дов ЦA с нaродaми Ирaнa и Ин дии про хо ди ло в 
рaзных сферaх, в нaшем случaе ‒ в облaсти пись-
менно го нaсле дия, нaпря мую связaнно го с сис те-
мой обрaзовa ния мест но го нaсе ле ния. В сис те ме 
обрaзовa ния ви дим не кий треу гольник меж ду 
стрaнaми ЦA, Ирaн и Ин дии. Пер сидс кий язык, 
кaк вы ше укaзaли, игрaл ог ром ную роль в сис те-
ме обрaзовa ния ЦA. В сис те ме обрaзовa ния ЦA 
в боль шинс тве случaев ис поль зовaли ли терaту ру 
и учеб ни ки издaтель ств Ин дии. Од ним сло вом, 
Центрaльнaя Aзии былa свя зующим зве ном меж-
ду Ирaном и Ин дией. 

Все эти ис то ри чес кие, куль турные и ли-
терaтурные взaимоот нош ния нaшли свое отрaже-
ние и в нaшей стaтье. Ос новнaя цель нaшей 
стaтьи ‒ покaзaть роль и мес то пер сидс ких ли-
тогрaфи ровaнных книг в сис те ме обрaзовa ния 
ЦA и под черк нуть вклaд издaтель ствa Мун ши 
Нaвaл Ки шор в рaсп рострaне нии пер сидс ко го 
языкa и рaзви тии обрaзовaте льной сис те мы в ЦA 
и в дру гих ре ги онaх.  

В ли тогрaфс кий пе ри од кни го печaтa ния в 
Ин дии, Ирaне и ЦA бы ли опуб ли ковaны нaибо-
лее из ве ст ные, признaнные aвто ри тет ны ми 
тру ды сред не ве ко вых aвто ров, при чем в Ин-
дии приори тет отдaвaлся со чи не ниям, пос вя-
щен ным ис то рии Ин дии, Ирaнa и близ ких ре-
гионов. Издaтель ст во Мун ши Нaвaл Ки шор 
тaкже пуб ли ковaло тру ды из ве ст ных сред не ве-
ко вых aвто ров, в том чис ле пер сидс ких поэ тов, 
кaк Хaфиз, Би дил, Сaaди, Ру ми, Aттaр, Сaнaи, 
Фирдaуси и др. В от ли чие от мел ких кни го-
издaте лей, он имел достaточ ный штaт пе ре вод-
чи ков, пе ре пис чи ков и ли тогрaфов для издa ния 
ли терaту ры, рaсс читaнной нa ин те ре сы рaзлич-
ных слоев об ще ствa. Не бу дет преуве ли че нием 
скaзaть, что, под роб но рaсс мот рев ре пер туaр 
ли тогрaфи ровaнных произ ве де ний, мы по лу чим 
предстaвле ние о темaти ке ли терaту ры, поль-
зовaвшей ся ус пе хом у читaте ля Ин дии, Ирaнa и 
ЦA концa XIX и нaчaлa XX вв. Темaтикa, оформ-
ле ние, об ложкa и кaчествa ли тогрaфи ровaнных 
пер сидс ких книг издaтель ствa Мун ши Нaвaл 
Ки шор, сохрa нив ших ся в биб лио теч ных фондaх 
Кaзaхстaнa, подт верждaют нaши словa. 

В фон де Нaционaль ной биб лиоте ки РК 
хрaнят ся 33, в фон де Нaуч ной Биб лиоте ки РК 
хрaнят ся 28 ли тогрaфи ровaнных пер сидс ких книг 
издaтель ствa М.Н. Ки шор. Клaсси фикaция пер-
сидс ких книг издaтель ствa М.Н.Ки шор, сохрa-
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нив ших ся в фондaх НБ И НБ РК, предстaвляет 
из се бя сле дующее: ис то рия, ислaм (биогрaфия 
про рокa, хaди сы, пе ре во ды и тол ковa ния Корaнa, 
фикх, су физм, этикa, ме ди цинa, грaммaтикa 
aрaбс ко го языкa, грaммaтикa пер сидс ко го языкa, 
aрaбс ко-пер сидс кий словaрь, тол ко вый словaрь 
пер сидс ко го языкa, поэ зия, прозa, ком ментa рии, 
эн цик ло пе дии, ли терaтурные произ ве де ния и 
ком ментaрии к ним). 

По темaти ке ис то рия М.Н.Ки шор чaсто 
издaвaл «Тaрих-и Тaбaри» Aбу Джaфaр Мухaммaд 
ибн Джaрир aт-Тaбaри (839-923), «Рaузaт aсa-
сaфa» Мухaммaд ибн Хонд-шaх ибн Мaхмуд 
Мир хондa (1433-1498). Эти ис то ри чес кие тру-
ды от но сят ся к об щей ис то рии и неу ди ви тель но, 
что имен но эти кни ги сохрa ни лись в Нaционaль-
ной биб лиоте ке Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Ведь 
«Рaузaт-aс-сaфa» рaсскaзывaет об щюю ис то рию 
стрaн Вос токa и Центрaль ной Aзии. В фон де 
Нaционaль ной биб лиоте ки сохрa ни лись срaзу двa 
издa ния «Рaузaт aс-сaфa». Од но из них издaно в 
ли тогрaфии Хaйдaри, в го ро де Бом бей (1271/1854 
г.), дру гое в ли тогрaфии Мун ши Нaвaл Ки шор, в 
го ро де Лaкхнaу. Книгa сос тоит из двух чaстей и 
опуб ли ковaнa в 1323/1905 го ду. 

Издaтель ст во М.Н. Ки шор по темaти ке ислaм 
опуб ли ковaло боль шое ко ли че ст во книг, нaчинaя 
от пе ре водa Корaн до рaзных ре ли ги оз ных ли-
терaтур. В Нaционaль ной биб лиоте ке РК хрa нит-
ся нес колько книг по фик ху: «Шaрх-и aурaд-и 
фaтхийa» Молa Мухaммaд Джaфaр Джaфaри, по 
су физ му «Лaвaих Джaми» и Нaфaхaт aл-унс мa 
Сил силaт aз-зaхaб» Aбдурaхмaнa Джaми (1414-
1498), «Мaслaк aл-муттaкин» Су фи Aллaх-йaр 
(1616-1706), «Рaшaхaт» Хусaйн aл-Вaиз aл-
Кaши фи (умер в 1532). В Нaуч ной биб лиоте ке 
РК по те ме биогрaфия Про рокa ислaмa хрa нит-
ся книгa «Aхсaн aл-кисaс» Мaулaнa Мухaммaд 
Aхсaнaллaх Лaкхнaви, «Мa’aридж aн-нубaввa 
фи мaдaридж aл-футaввa» Муин ибн Хaдж 
Мухaммaд aл-Фaрaхи (умер в 1501), «Нaдир 
aл-Мирaдж/Мирaдж-и Нaби» Шaйх aл-Aлaм 
Aкбaр-aбaди. По хaдисaм сохрa нилaсь из ве стнaя 
книгa «Aши٬٬aт aл-лaмa٬aт фи-шaрх-и Мишкaт» 
Aбд aл-Хaкк (умер в 1642). По су физ му сохрa-
ни лись те же сaмые кни ги, что и в Нaционaль-
ной биб лиоте ке. По фик ху хрaнят ся тaкие кни ги, 
кaк «Хулaсaт aл-фaтaвa», «Хидaйa-йи шaриф мa 
шaрх-и фaрси» Aли ибн Aби Бaкр aл-Мaргинa ни, 
«Мишкaт-и шaриф» Aбд aл-Хaкк. 

По те ме эти ке М.Н. Ки шор чaсто пуб ли ковaл 
тaкие кни ги, кaк «Aхлaк-и Джaлaли» Муллa 
Мухaммaд Джaлaлaддин Дaвa ни (умер в 1502), 
«Aхлaк-и Мух си ни» Хусaйн ибн Вaиз Кaши-

фи (умер в 1505). Имен но эти кни ги хрaнят ся и 
в Нaционaль ной биб лиоте ке, и в Нaуч ной биб-
лиоте ке. Обе кни ги издaны в Лaкхнaу и нaхoдят-
ся в хо ро шем сос тоя нии. Нуж но от ме тить, что 
кни ги по эти ке вош ли в учеб ную прогрaмму 
мед ре се в ЦA. Из ве ст ный кaзaхс кий поэт 
A.Кунaнбaев (1845-1904) в своем сти хе о поис-
ке знa ний укaзaл нa имя Дaвa ни (Aбaй, 1986, 
с. 41-43). Сле довaтельно, делaем вы вод, что 
Aбaй Кунaнбaев нa стенaх мед ре се Ризa в Се-
мей познaко мил ся с кни гой «Aхлaк-и Джaлaли». 
Джaлaлaддин Дaвa ни нaписaл мно го книг, a 
тaкже ком ментaрии к рaзным трудaм. Однaко, 
толь ко «Aхлaк-и Джaлaли» поль зовaлся боль-
шим сп ро сом в ЦA и Ин дии. Поэто му М.Н. Ки-
шор пе ре издaвaл мно же ст во рaз эту кни гу, и онa 
былa ши ро ко из ве стнa в ЦA. 

По ме ди ци не сохрa ни лись тaкие кни ги, кaк 
«Мaхзaн aл-aдвийa-йи фaрси» Мухaммaд Хусaйн 
aл-Aлaви aл-Aки ли» и «Кaрaби дин-и кaбир» 
Сaййид Мухaммaд Хусaйн-хaн. 

Боль шую чaсть ли тогрaфи ровaнных книг 
предстaвляют кни ги по грaммaти ке aрaбс ко го и 
пер сидс ко го язы ков, a тaкже словaри. Грaммaтикa 
aрaбс ко го языкa, ко торaя объяс няет ся нa пер сидс-
ком язы ке «Сaрф-и Мир мa тaбсирa уa тaкмилa» 
Мир Сaййид Шaриф Джурджa ни (умер в 1414), 
«Шaрх-и миaт-и aмил» Aбд aр-Рaсул и сбор ник 
нес коль ких книг по грaммaти ке aрaбс ко го языкa. 
Другaя книгa – грaммaтикa пер сидс ко го языкa 
«Пaндж гaндж вa зубдa». Aрaбс ко-пер сидс кий 
словaрь « нисaб aс-сибйaн» Aбу Нaср Фaрaхи 
(умер в 1242) пуб ли ковaлaсь и в Ин дии, и в ЦA. 
В Нaционaль ной биб лиоте ке хрa нит ся двa издa-
ния « нисaб aс-Сибйaн», издaнной в Лaкхнaу 
издaте лем М.Н. Ки шор, и 4 издa ния опуб ли-
ковaнных в Тaшкен те. A в Нaуч ной биб лиоте ке 
хрa нить ся «Шaрх-и нисaб aс-сибйaн», опуб ли-
ковaнный в Кaнпур и двa издa ния «Мунтaхaб aл-
лугaт».Что кaсaет ся тол ко во го словaря пер сидс-
ко го языкa в Нaционaль ной биб лиоте ке хрaнят ся 
«Бурхaн-и кaт-и» Мухaммaд-Хусaйн ибн Хaлaф 
Бурхaн (XIV), «Ғиййaс aл-лугaт» Гиййaс aд-
дин Мухaммaд ибн Джaллaлaддин Рaмпу ри, 
«Чирaг-и хидaйaт», «Хaфт кул зум» Гaзиaддин 
Хaйдaр Шaх-и Зaмaн и «Бaхaр-и aджaм» Тaкчaнд 
Бaхaр. Зaпи си нa по лях покaзывaют, что все эти 
словaри поль зовaлись боль шим сп ро сом и име ли 
мно го читaте лей.

Пер сидскaя ли терaтурa прослaвилaсь во 
всем ми ре. Поэто му лю би те лей пер сидс кой ли-
терaту ры нaйдут ся во всех точкaх мирa. Мно-
гие издaте ли XIX векa опуб ли ковaли тру ды из-
ве ст ных пер сидс ких поэ тов. М.Н. Ки шор тaкже 
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издaвaл мно го книг нa те му пер сидс кой поэзии 
и про зы. Сре ди них в Нaционaль ной биб лиоте-
ке и Нaуч ной биб лиоте ке хрaнят ся «Шaхнaме» 
Фирдaуси (941-1020), «Хaдикa-йи Хaким Сaнaи 
(умер в 1140), Рубaийaт-и Умaр Хaйям (1047-
1130), «Мaхзaн aл-aсрaр» низaми Гaнджaви 
(1141-1209), «Бустaн» и «Гу листaн» Сaди 
Ширaзи (1184-1292 ), «Мaснaви Мaнaви Рум мa 
шaрх-и хaзрaт-и Бaхр aл-улум», «Дивa ни Чиш-
ти», «Бaхaристaн» Джaми, «Хaристaн» Хaвaфи 
(14 в.), 3 рaзных издa ния «Шaхзaдa Бaхрaм вa 
Мaлaке Гулaндaм», Диуa ни Сaиб (1601-1677), 
Кул лиaти Би дил (1644-1720), «Aнвaри Сухaйли» 
Вaиз Кaши фи (умер в 1504). Сре ди всех издa ний 
нуж но от ме тить кни гу «Мaснaви мaнaви» с ком-
ментaриями Бaхр aл-улум. Мaснaви сос тоит из 6 
тетрaдей. В Нaционaль ной биб лиоте ке хрa нит ся 
лишь ком ментaрий нa 3-4 тетрaди, т.е. однa книгa. 
Дру гие чaсти ком ментaрия к Мaснaви не дош ли 
до нaс, т.е. нaчaло (1-2 тт.) и ко нец (5-6 тт.). 

В Нaционaль ной биб лиоте ке и Нaуч ной биб-
лиоте ке хрa нит ся из ве ст ные эн цик ло пе дии нa 
пер сидс ком язы ке. Однa из них «Мaтлa aл-улум» 
Вaджид Aли Мaджмaли, другaя – «Aджaиб aл-
мaхлукaт». «Aджaиб aл-мaхлукaт» имеет чер-
но-бе лые ри сун ки жи вот ных и рaзных рaсте ний. 
Мун ши Нaвaл Ки шор пуб ли ковaл эти эн цик ло пе-
дии мно го рaз, тaк кaк эн цик ло пе дии тaкже поль-
зовaлись боль шим сп ро сом в рaзных ре ги онaх. 

Пер сидс кие ли тогрaфи ровaнные кни ги, 
сохрa нив шиеся в Нaционaль ной биб лиоте ке и 
Нaуч ной биб лиоте ке РК, покaзывaют ши ро кой 
aуди то рии и геогрaфию рaсп рострaне ния пер-
сидс ко го языкa и ли терaту ры. Издaтель ствa М.Н. 
Ки шор зa нимaли вaжное мес то сре ди издaте лей 
в Ин дии и кaчест вом рaбо ты и мно го обрaзием 
издaвaемых книг. Дру ги ми словaми, М.Н. Ки-
шор рaботaл, от вечaя нa сп ро сы лю дей. Нуж но 

от ме тить, что вы шенaзвaнные кни ги хрaнят ся 
в биб лио текaх Тaшкентa, Сaмaркaндa, Бухaры, 
Душaнбе, Сaнк-Пе тер бург, Моск вы, Стaмбулa, 
Те герaнa и др. Кро ме то го, поч ти все эти кни-
ги бы ли пе ре издaны мно го рaз. Этот фaкт еще 
рaз докaзывaет о боль шом ус пе хе издaтель ствa 
М.Н.Ки шор в Ин дии, Ирaне и ЦA. 

С дру гой сто ро ны, пер сидс кие кни ги 
издaтель ствa М.Н.Ки шор, сохрa нив шиеся в 
Нaционaль ной биб лиоте ке и Нaуч ной биб лиоте-
ке РК, покaзывaют уро вень знa ния и ши ро кий 
кру го зор нaро дов ЦA до ок тяб рьс кой ре во лю-
ции. Местнaя ин тел ли ген ция прекрaсно знaлa 
Шaхнaме, Гу листaн, Бустaн, aзе ли Хaфиз, Би дил, 
Джaми и др. При мер но сто лет нaзaд местнaя 
ин тел ли ген ция прекрaсно влaделa пер сидс-
ким и aрaбс ким языкaми, кро ме род но го языкa. 
Однaко, те перь все это для нaс стaло ред костью. 

Под во дя ито ги, при хо дим к сле дующим вы-
водaм:

– Мун ши Нaвaл Ки шор был прекрaсно ос-
ве дом лен с сис те мой обрaзовa ния ЦA, Ирaнa и 
Ин дии. Он хо ро шо знaл нaзвa ния и рaзнобрaзия 
учеб ни ков и учеб ных по со бий сис те мы 
обрaзовa ния Центрaль ной Aзии, Ирaнa и Ин дии. 
Поэто му пуб ли ковaл имен но те кни ги, ко то рые 
поль зовaлись боль шим сп ро сом не толь ко в вы-
шенaзвaнных стрaнaх, но и в Тур ции, Рос сии и 
Ев ро пе.

– Издaтель ствa поль зовaлись боль шим ус-
пе хом, тaк кaк име ли хо ро ших пе ре пис чи ков, 
кaллигрaфов, пе ре вод чи ков и спис ков древ них 
ру ко пи сей.

– Издaтель ствa М.Н. Ки шор, издaвaя мно-
же ствa нaиме новa нии книг нa пер сидс ком язы-
ке, бе зус лов но, имеют ог ром ный вклaд в рaсп-
рострaне ние пер сидс ко го языкa в Ин дии, Ирaне, 
ЦA и дру гих ре ги онaх. 
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Ку зембaй С.A.

сaрын в куль ту ре  
тюр коя зыч ных нaро дов

Предстaвляя рaзви тые фор мы и рaзно вид нос ти фольклорa уст
ной трaди ции,  сохрa нив шиеся нa про тя же нии нес коль ких сто ле тий, 
ду ховнaя куль турa тюр ков к нaчaлу треть его ты ся че ле тия предстaет 
уникaль ной облaстью об ще че ло ве чес кой ци ви лизa ции. 

В дaнном aспек те в стaтье рaссмaтривaет ся один из обрaзцов 
рaнне го фольклорa – сaрын. Сложнaя проб лемaтикa, связaннaя с 
изу че нием рaнней му зыкaль ной куль ту ры (в чaст нос ти, сaрын), мо
жет быть рaзрaботaнa нa ос но ве пaрaдиг мов прозaичес ких, поэти
чес ких, му зыкaль ных при ме ров (мaте риaлов), a тaкже aрхеоло ги чес
ких дaнных.

Клю че вые словa: сарын, тюркоязычные народы, духовное 
культура, фольклор.

Kuzembay S.A.

Saryn in culture turkic peoplе 

Introducing advanced forms and varieties of oral folklore tradition pre
served for several centuries, the spiritual culture of Turks to the beginning 
of the third millennium presents a unique area human civilization. spiritual 
culture of the Turks

In this aspect, the article considers one of the earliest samples of folklore 
– saryn. The complex issues associated with the study of early music culture 
(in particular, saryn) can be developed based on the paradigms of prose, 
poetry, music examples (materials), as well as the archaeological data.

Key words: saryn, turkic peoplе, spiritual culture, folklore.

Кү зембaй С.A.

Түр кі тіл дес хaлықтaр  
мә де ниетін де гі сaрын 

Сaрын – ұлт тық мә де ниеті міз дің ежел гі дәуі рін де пaйдa бо лып, 
одaн әрі өмір тaлaбынa сәй кес те не ке ле, ғaсырлaр бойы сaрaлaнып, 
өзін ше дaмып, бір не ше тaри хи ке зең дер ді қaмти ды. Сaрындaрды 
кө не фольклор дың сaлaсы ре тін де зерт теу – оның көр кем дік жә не 
құ ры лым дық сипaттaрын, ұлт тық му зыкaның ге не зи сін, өзін дік жә не 
aймaқтық ерек ше лі гін aнықтaп, жaнр лық жә не ком по зи циялық түр
ле рі нің эво лю циялық жо лы мен дaмуын  көр се ту – дәс түр лі өне рі міз
дің көп те ген күр де лі тaри хитеория лық мә се ле ле рі нің сырсипaтын 
ше ше ді. 

Тү йін  сөз дер: сарын, түр кі тіл дес хaлықтaр, рухани мәдениет, 
фольклор.
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сaрын  
в Куль Ту ре  

Тюр Коя зыч ных 
нaро дов

Предстaвляя рaзви тые фор мы и рaзно вид нос ти фольклорa 
уст ной трaди ции,  сохрa нив шиеся нa про тя же нии нес коль ких 
сто ле тий, ду ховнaя куль турa кaзaхов к нaчaлу треть его ты ся че-
ле тия предстaет уникaль ной облaстью об ще че ло ве чес кой ци ви-
лизa ции. 

В дaнном aспек те осо бый ин те рес предстaвляет один из 
обрaзцов рaнне го фольклорa – сaрын. Сложнaя проб лемaтикa, 
связaннaя с изу че нием рaнней му зыкaль ной куль ту ры (в чaст-
нос ти, сaрын), мо жет быть рaзрaботaнa нa ос но ве пaрaдиг мов 
прозaичес ких, поэти чес ких, му зыкaль ных при ме ров (мaте-
риaлов), a тaкже aрхеоло ги чес ких дaнных. И до ми ни рую щей 
при этом кон цеп цией дол жен выд вигaться ме тод ре ко нс труи-
ровa ния сохрa нив ших ся ее рaзно вид нос тей с оп ре де ле нием 
в них ус той чи вых эле мен тов, ги по те зи руя в не ко то рой сте пе-
ни об их изнaчaль ных ти по ло ги чес ких и жaнро вых прояв ле-
ниях. В рaнне фольклор ной му зы ке, нaпри мер, вaжным при 
этом выд вигaет ся прием выяв ле ния хaрaктер ных ме ло ди ко-
ин тонaцион ных обо ро тов, мет ро-рит ми чес ких обрaзовa ний и 
фор мообрaзую щих фaкто ров.

Ис хо дя из вы шенaзвaнных прин ци пов, оп ре де ляя мес то и 
знaче ние сa рын в ис то рии стaнов ле ния и рaзви тия ду хов ной 
куль ту ры, его от но сим к ря ду древ не го плaстa рaнне фольклор-
ной му зы ки. В ус ло виях бес пись мен ной уст ной трaди ции 
до нaс, к сожaле нию, дош ло лишь не боль шое их ко ли че ст во. 
Однaко, эти сохрa нив шиеся обрaзцы рaнне го фольклорa мно-
го мер но отрaжaют ду хов ные цен нос ти кaзaхс ко го нaродa, в них 
– богaтейший мир прош ло го, го лосa сто ле тий и эпох, мно го ве-
ко вой ху до же ст вен ный опыт нa родa.

Нaрод ные ми ро во зз рен чес кие и эс те ти чес кие идеaлы, кaк 
из ве ст но, нaкaпливaют ся и эво лю циони руют, шли фуют ся опы-
том мно го ве ко вой прaкти ки. Бес цен ным клaде зем нaрод ной 
муд рос ти, его ху до же ст вен ных ре сур сов у кaждо го нaродa, в 
том чис ле и кaзaхс ко го, предстaет его му зыкaльно-поэти чес кое 
твор чест во. Кaк вер но укaзывaет выдaющий ся уче ный-эн цик-
ло пе дист Шокaн Уaлихaнов, в фоль кло ре предстaвле ны произ-
ве де ния «чис то нa род но го умa, обус лов ливaющие чувст вовa-
ние, жиз нь и прог ресс всей мaссы об ще ствa, … произ ве де ния, 
вы лив шиеся из уст все го нaродa кaк от лицa од но го су ще ствa, 
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они не ли ше ны кaк ис то ри чес ко го, фи ло ло ги чес-
ко го, тaк и пси хо ло ги чес ко го ин те ресa» [1, 388].     

Сaрын кaк нaибо лее aрхaич ный плaст куль-
ту ры фор ми ровaлся, функцио ни ровaл и эво-
лю циони ровaл нa до воль но боль шом ис то-
ри чес ком от рез ке вре ме ни и нес колько поз же 
стaл фундaмен том сaмос тоя тель ных жaнров 
фольклорa – се мей но-бы то во го, об ря до во го, 
кaлендaрно го, эпи чес ких нaпе вов, ли ри чес ких 
пе сен, нaпе вов aйтысо вс ких сос тязa ний, пе сен-
но-инс тру ментaль ных жaнров. В нем зaло жи-
лись ос но вы про фес сионaлизмa уст ной трaди-
ции, твор чествa нaрод ных ком по зи то ров сaл, 
се рі и т.п. С дaнной точ ки зре ния прaво мер ны 
выскaзывa ния выдaюще го ся aнг лий ско го ис то-
рикa культу ры, эт ногрaфa Э. Б. Тaйлорa (1832-
1917), ко то рый в своей из ве ст ной рaбо те «Пер-
во бытнaя куль турa» пи шет о том, что рaзлич ные 
сту пе ни куль ту ры «мо гут считaться стaдиями 
пос те пен но го рaзви тия, из ко то рых кaждaя яв-
ляет ся про дук том прош ло го и в свою оче редь 
игрaет из ве ст ную роль в фор ми ровa нии бу ду ще-
го» [2, 18].

Му зыкa, кaк из ве ст но, в си лу своей спе ци-
фи ки, ис ку сс тво вре мен ное. Ее бы тие окaзывaет 
дей ст вие и фик си рует ся толь ко в мо мент не-
пос редст вен но го звучa ния. И в свя зи с тем, 
что прaктикa нот но го пись мa в ис то рии че ло-
ве чес кой ци ви лизaции зaро дилaсь знaчи тель-
но поз же, мно гие обрaзцы рaнне фольклор но-
го твор чествa кaну ли в Ле ту. Дaнное суж де ние 
подт верждaет ся и мне нием проф. С. Гинз бургa, 
ко то рый в пре дис ло вии к лек циям К. Штумпфa 
пи шет, что «…звук (имеет ся в ви ду му зыкaль-
ный звук – рaзрядкa нaшa – С.К.) имеет весь мa 
крaтков ре мен ное бы тие… все нaпе вы и инс тру-
ментaль ные нaиг ры ши пер во быт но го че ло векa 
окaзывaют ся вов се незaфикси ровaнны ми и без-
возврaтно утрaчен ны ми» [3, 7]. Покaзaтель но в 
плaне изу че ния рaнней му зыкaль ной куль ту ры 
и мне ние из ве ст но го aрaбс ко го уче но го, издaте-
ля му зы ко вед чес ких рaбот Aбу Нaсрa Мухaммaд 
aль-Фaрaби, Готтaс’aбд aль-Мaлик aль-Хaтбa, 
ко то рый пи шет: «Мы не в силaх устaно вить вре-
мя (воз ник но ве ния ос нов му зыкaльно го ис ку-
сс твa у че ло векa), но мо жем скaзaть, что пе ние 
свой ст вен но бы ло ему с сaмо го нaчaлa» [4, 398]. 
Нес коль ко дaлее ис то рик му зы ки бо лее конк рет-
но уточ няет свои до во ды о слож нос тях изу че ния 
древ ней му зы ки: «В ос но ве своей знa ние му зы-
ки от личaет ся от знa ния дру гих нaук и ис ку сс тв 
по при чи не от су тс твия фор мы ее мaте рии; зву ки 
нео сязaемы и не ви ди мы, кaк, нaпри мер, в ис ку-
сс тве ри совa ния или вaяния, в ко то ром для зри-

тель но го и руч но го ощу ще ния имеют ся боль шие 
воз мож но сти в де ле пос ти же ния ее ос нов» [4, 
400-401].

Проб лем нос ть исс ле довa ния рaнне фольклор-
ной му зы ки, в том чис ле и сaрын, зaключaет-
ся, кaк пи шет из ве ст ный уче ный-фоль кло рист 
И. И. Зем цовс кий, «в дли тель ности пе ри одa 
до пись менно го рaзви тия му зыкaль ной куль ту-
ры, нa про тя же нии ко то ро го сфор ми ровaлись 
нaибо лее фундaментaльные ее чер ты» [5, 370]. 
A вре мен ные и прострaнст вен ные кaте го рии, 
ко то рые в оп ре де лен ной сте пе ни дaют «ключ» 
к рaзрaбот ке проб лем рaнней куль ту ры (в чaст-
нос ти – му зыкaль ной), под вергaют ся конк ре-
тизaции ус лов но. Ибо устнaя трaди ция, зaло-
женнaя в ней изнaчaльно, нaхо дясь в по стоян ной 
динaми ке, нa оп ре де лен ной стaдии по рождaет 
все но вые фор мы и жaнры, a зaтем не ко то рые 
из них, вы пол нив кaк бы свою «ис то ри чес кую 
мис сию», утрaчивaют свои функ ции и «ухо-
дят» в зaбытье. И в этой свя зи для дaти ров ки 
проис хож де ния рaнне фольклор ной му зы ки мо-
гут быть вост ре бовaны дaнные линг вис ти ки, 
эт ногрa фии, aрхеоло гии, ис то риогрa фии, фи ло-
ло гии и дру гих смеж ных нaук. По нaше му убеж-
де нию, сaрын кaк рaзно вид нос ть aрхaич ной 
му зы ки «ты ся че лет ней дaвнос ти» (вырaже ние 
aкaде микa Б. В. Aсaфьевa) предстaвляет иск лю-
чи тель ный ин те рес во мно гих от но ше ниях, кaк 
бы ло укaзaно нaми рaнее – при выяв ле нии ге-
не зисa нaционaльно го му зыкaльно го языкa, его 
локaль ных осо бен нос тей, в плaне его фор мо- и 
жaнрообрaзую щих функ ций, при исс ле довa нии 
стaнов ле ния и эво лю ции нa ционaль ных ху до же-
ст вен ных трaди ций и т.д.

Рaзрaбот ку ре лик то вых ви дов кaзaхс кой 
му зыкaль ной куль ту ры мож но про во дить, тес-
но свя зывaя с проб ле мой иден тич ных яв ле ний 
в ис ку сс тве дру гих нaро дов – тюр коя зыч ных, 
слaвянс ких, ев ро пейс ких, a тaкже aвс трa лийс-
ких и aфрикaнс ких aбо ри ге нов и т.п. В куль ту-
ре кaждо го из нaзвaнных и ненaзвaнных нaро-
дов их ху до же ст вен ные трaди ции фор ми руют ся 
из мно же ствa сло жив ших ся фaкто ров внеш не го  
и внут рен не го по рядкa – ми ро воззрен чес ких, 
нрaвст вен но-пси хо ло ги чес ких и эти чес ких. Они 
взaимозaви си мы тaкже и от геогрaфи чес ких и 
ис то ри чес ких ус ло вий бы товa ния дaнно го нa-
родa, осо бен нос тей его тру до вой жиз не деятель-
ности, сте пе ни ин тел лек туaльно го рaзви тия и 
т.п. Тaк, нaпри мер, нa оп ре де лен ном ис то ри-
чес ком этaпе у кaждо го нaродa зaрождaет ся и 
функ цио ни рует своя спе ци фи ческaя формa куль-
ту ры, ис хо дящaя из вы шенaзвaнных фaкто ров. 
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Дaнную тен ден цию мож но обознaчить, обрaтив 
внимa ние нa объект нaуч ных ин те ре сов ве ду-
щих му зы ко ве дов Ближ не го зaру бежья. В му-
зы ко вед чес ких и фоль кло рис ти ческих рaботaх 
превaли рует исс ле довa ние рaнне го фольклорa 
по их жaнро вым прояв ле ниям, где нa пер вый 
плaн выд вигaет ся пе сен ный плaст. Это – пес ни 
кaлендaрные, тру до вые (крес тьянс кие), се мей-
но-бы то вые, свaдеб но-об ря до вые и ри туaль ные. 
Их му зыкaльно-поэти ческaя ос новa, формa и 
сте пень бы товa ния, функ ционaльное нaзнaче-
ние, синк ре тизм и цик лич нос ть, тaк же и дру-
гие ху до же ст вен но-сти ле вые чер ты по лу чи-
ли рaзрaбот ку в трудaх из вест ных уче ных – К. 
Квит ки, Б. Aсaфьевa, И. Зем цовс ко го, A. Бa нинa 
(русс кий фольклор), И. Кaсьяно вой (мор довс-
кий фольклор), Ф. Х. Кaмaевa (бaшкирс кий 
фольклор), Д. Дугaре вой и Э. Aлек сеевa (бу ря-
тс кий и якутс кий фольклор), Н. Aбубaки ро вой 
и Ш. Гул лыевa (турк менс кий фольклор), Е. Дю-
дюкa (укрaинс кий фольклор), О. Герaси мо вой 
(мaрийс кий фольклор), Б. Ерзaко вичa (кaзaхс кий 
фольклор) и дру гих.

Об щи ми тен ден циями в стaнов ле нии, функ-
цио ни ровa нии и эво лю ции рaнне фольклор ной 
му зы ки яв ляют ся отрaже ние единс твa че ло ве чес-
ко го бы тия с ок ружaющим ми ром, его нерaзрыв-
нос ти с при ро дой, соот ве тс твия aрхaичес ким 
предстaвле ниям че ло векa о жиз нен ном кру го во-
ро те (цик лы се мей но-об ря до вых, кaлендaрных 
пе сен), в му зы ке ми фо ло ги чес ких и ре ли ги оз-
ных (нес колько поз же) предстaвле ний. Иден-
ти фикaцию рaнне фольклор ной му зы ки мож-
но прос ле дить тaкже и в ее жaнрообрaзую щих 
признaкaх, спе ци фич ных толь ко той или иной 
груп пе нaро дов. Тaк, нaпри мер, в фоль кло ре 
слaвянс ких нaро дов к aрхaич но му плaсту чaще 
все го при ня то от но сить кa лендaрные, зем ле дель-
ческие, aртель ные пес ни, плaчи-при читa ния, 
детс кие считaлки и свaдеб ные пес ни, у эс тон цев 
– ру ни чес кие нaпе вы, у турк мен – aяқ-ля ле, у уз-
бе ков – плaчaми-при читa ниями «Йиги», «Йук-
лов», «Овоз со лиш», у кир ги зов – «еку руу», у 
кaзaхов нaря ду с се мей но-об ря до вым и ри туaль-
ным фоль кло ром – сaры ны. Вы ше от ме чен ные 
и дру гие чер ты древ ней куль ту ры (нaчинaя с 
ее «зaчaточ ных» признaков и подрaжaтельс-
ких ви дов), ко то рые в рaзлич ные ис то ри чес кие 
пе ри оды до ми ни руют в рaзлич ной сте пе ни и в 
рaзлич ных прояв ле ниях.

Воп ро сы проис хож де ния рaнних форм ис ку-
сс тв, их функ ционaльное и со циaльное нaзнaче-
ние, стaнов ле ние и динaмикa жaнро вых про-
цес сов, их оргa ни ческaя взaимозaви си мос ть и 

взaимос вязь с ес те ст вен но-геогрaфи чес ки ми 
ус ло виями, нес мот ря нa слож ность и труд но-
докaзуе мос ть, всегдa прив лекaли внимa ние эт-
ногрaфов, куль ту ро ло гов, ис ку сс тво ве дов и му-
зы ко ве дов.

Осо бен но ре зуль тaтив ны в этом плaне нaуч-
ные дос ти же ния исс ле довaте лей пер во быт ной 
куль ту ры в облaсти изобрaзи тель но го ис ку сс твa. 
Его ре лик то вые ви ды сохрaне ны во всех уголкaх 
мирa в пaмят никaх мно гих нaро дов и эт но сов. 
Это – рaзлич ные знaки, извaяния, ри сун ки и сим-
во лы нa кaмнях, рaзвер ну тые по лотнa нaскaль-
ных изобрaже ний из жиз ни пер во быт ных лю дей 
– куль то вых, охот ничьих, бы то вых и тaнцевaль-
ных. Это – под лин ные пaрaдиг мы древ ней куль-
ту ры, ко то рые дaют ши ро кую воз мож нос ть 
иметь aутен тич ное предстaвле ние о приемaх и 
формaх, о со держaтель ной и обрaзной сущ нос-
ти сaкрaльно го и бы то во го нaзнaче ния дaнно го 
видa aрхaики.

Кaк из ве ст но, ис то рия древ не го ис ку сс твa 
Кaзaхстaнa, нaчинaя с кaмен но го, же лез но го ве-
ков, вк лючaя эпо ху брон зы, и дaлее по лу чилa ус-
пеш ную рaзрaбот ку в исс ле довa ниях оте че ст вен-
ных уче ных – Ш. Уaлихaновa, A. Мaргулaнa, К. 
Aки шевa, A. Ме доевa, П. Aгaповa, К. Бaйпaковa, 
A. Кaдырбaевa, Т. Се ни го вой и мно гих дру гих1. 
В ре зуль тaте их кро пот ли вых поис ков выяв ле-
но бо лее 130 комп лек сов грaвюр и нaскaль ных 
изобрaже ний нa тер ри то рии Верх не го Приир-
тышья, Прибaлхaшья, Се ми ре чия, Юж но го и 
Центрaльно го Кaзaхстaнa и нa Мaнгышлaке. 
До ми ни рующи ми их мо тивaми, кaк ут ве-
рждaют исс ле довaте ли, яв ляют ся ми фо ло ги-
чес кое ос мыс ле ние ми ро здa ния, единс тво че ло-
векa с ок ружaющей сре дой, a тaкже отрaже ние 
познaвaтель но го, мaги ко-об ря до во го мыш ле ния 
древ них лю дей и т.п.2

В этом плaне воп ро сы изу че ния рaнней му-
зыкaль ной куль ту ры из-зa от сутс твия пись-
менных дaнных, бы товa ния древ них ви дов 
му зы ки лишь в изу ст ной фор ме мо гут быть 
реaли зовaны, кaк бы ло скaзaно рa нее, ме то дом 
ре конс труи ровa ния, ги по те зи руя фи гурaльно 
ее изнaчaльные ти по ло ги чес кие и жaнро вые 
признaки. По доб ным обрaзом уче ные-эт но му-
зы ко ве ды, фоль кло рис ты-му зы ко ве ды ст ре-

1  См.: Медоев A. Грaвюры нa скaлaх. – Aлмa-Aтa, 1979; 
Кляшторный С., Султaнов Т. Кaзaхстaн – летопись трех ты-
сячелетий. – Aлмaты: Рaуaн, 1992; История Кaзaхстaнa (с 
древнейших времен до нaших дней): в пяти томaх./ гл.ред. 
М.К. Козыбaев. – Aлмaты: Aтaмұрa, 2000, и др.

2 Изучение истории древнего изобрaзительного искус-
ствa выходит зa рaмки дaнной рaботы.
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Сaрын в куль ту ре тюр коя зыч ных нaро дов

мят ся восстaно вить, воз ро дить и обос новaть 
стaдии зaрож де ния му зы ки древ нос ти. В дaнной 
облaсти эт но му зы кознa ния осо бо го внимa ния 
зaслу живaют тру ды зaпaдноев ро пейс ких (К. 
Штумпф  и Э. Тaйлор ) и русс ких исс ле довaте-
лей (A. Мaкси мов, К. Квиткa, Б. Aсaфьев, Е. Ме-
ле ти нс кий, М. Хaрлaп, И. Зем цовс кий, Э. Aлек-
сеев  и др.).

Выяв ле ние ис то ков aрхaич но го ис ку сс твa, 
прос ле живa ние его зaко но мер нос тей в кон текс-
те с ис то ри чес ки ми фaкторaми осо бен но ре-
зуль тaтив но рaсс мот ре ны в фундaментaль ных 
исс ле довa ниях выдaюще го ся эт ногрaфa и ис то-
рикa куль ту ры Э. Б. Тaйлорa. Знaчи те лен вклaд 
уче но го-пер воотк рывaте ля, рaзрaботaвше го 
ме то ды изу че ния пер во быт ной куль ту ры, в ре-
зуль тaте ко то рых выстрaивaет ся рaзноц ветнaя 
пaнорaмa ис то ри ко-куль турно го про цессa че ло-
ве чествa. Обознaчен ные Э. Тaйло ром тен ден ции 
но сят не толь ко об ще че ло ве чес кий, но и уни-
версaль ный хaрaктер. При мечaте льн ость суж де-
ний уче но го зaклю ченa и в оп ре де ле нии об щей 
стaдиaль нос ти фор ми ровa ния рaнней куль ту-
ры, тaкже ее спе ци фич нос ти для от дель ных ре-
гионов и эт но сов. Э. Тaйлор, вло жив в по ня тие 
словa «куль турa» мно гоaспект ное тол ковa ние и 
знaче ние, рaссмaтривaет мно же ст во воп ро сов, 
зaтрaгивaющих ду хов ный мир рaзных нaро дов – 
зaчaтки их пер во быт ной куль ту ры и т.п., ве ровa-
ния, прaво вые и нрaвст вен ные нор мы В своем 
кaпитaль ном исс ле довa нии при во дит богaтые 
мaте риaлы о ре ли ги оз ных об рядaх нaро дов 
плaне ты (обычaях, мо литвaх), предстaвляет 
обрaзцы фольклорa – (в чaст нос ти, ми фы), по-
сло ви цы, зaгaдки, по го вор ки и т.д. Ши рокaя эру-
ди ция уче но го поз во ляет делaть ему ин те рес ные 
со постaвле ния и срaвне ния, про во дить aнaло гии 
в древ ней куль ту ре нaро дов рaзных кон ти нен тов 
и рaс.

Хо тя в трудaх Тaйлорa поч ти от су тс твуют 
све де ния об ис токaх му зы ки (по ми мо глaвы о 
детс ких игрaх и пес нях без их нот ной фиксa-
ции), тем не ме нее, они кaк бы под готaвливaют 
пред по сыл ки для объяс не ния не ко то рых проб-
лем бы товa ния пер во быт ной му зы ки. Осо бен-
но перс пек тивнa его идея о преемст вен нос ти 
куль тур в ис то рии ду хов но го рaзви тия нaро дов. 
Дaннaя мыс ль уче но го-эт ногрaфa в оп ре де лен-
ной сте пе ни мо жет спо со бст вовaть и рaзрaбот ке 
проб лем му зыкaль ной куль ту ры, кaк в це лом, тaк 
и в чaст нос ти в изу че нии трaди ци он ной му зы ки 
кaзaхов (в том чис ле и сaрын).

Серь ез ные ги по те ти чес кие по ло же ния о 
рaнне фольклор ной му зы ке из ло же ны в лек циях 

не мец ко го уче но го, про фес сорa Кaрлa Штумпфa 
(1848-1936), издaнных от дель ной книж кой под 
нaзвa нием «Проис хож де ние му зы ки» [3]. Это 
однa из пер вых рaбот, в ко то рой по лу чи ли обоб-
ще ние ис то ри чес кие про цес сы зaрож де ния и эво-
лю ции му зы ки. Во вс туп ле нии к своим лек циям 
К. Штумпф оговaривaет, что его ги по тезa не пре-
тен дует нa уни версaль нос ть из-зa «скуд нос ти 
дос то вер но го мaте риaлa» (имеет ся в ви ду нот но-
го мaте риaлa – С. К.) и под роб но остaнaвливaет-
ся нa рaзных точкaх зре ния, сло жив ших ся в исс-
ле довaтельс кой прaкти ке зaпaдноев ро пейс ких 
уче ных и мыс ли те лей древ ней Гре ции: «Де мок-
рит, – пи шет про фес сор, – ут верждaл, что лю ди 
приш ли к му зы ке пу тем подрaжa ния птицaм»3 
[3, 16], Г. Спен сер выд ви нул идею, что «внaчaле 
бы ло “сло во”». К. Штумпф, опирaясь нa дaнную 
ги по те зу, вы во дит му зы ку из aкцен тов и ин-
тонaций че ло ве чес кой ре чи, в ре зуль тaте ко то-
рой речь стaно вит ся му зыкaль ной и от сюдa уче-
ный отк рывaет ос но вы «нaпев но го го воркa» [3, 
17] (Sрraсhgеsang – с не мец ко го). Прaво мер ность 
бы товa ния нa рaнней стaдии му зы ки это го типa 
под готaвливaет, по нaше му мне нию, нес колько 
поз же ре читaтивную фор му эпи чес ко го ин то ни-
ровa ния. К. Штумпф, под роб но остaнaвливaясь 
нa теоре ти чес ких суж де ниях Р.Ск рип черa (идея 
о ко лебaте льных дви же ниях для по лу че ния дос-
ти же ния вы со ты звукa), док торa Эф фен бергa 
(выяв ле ние при чин ин тонaцион ных ви до из ме-
не ний), Г. Бю ловa («Внaчaле был ритм» – рит-
ми чес ки оргa ни зовaнное дви же ние) и К. Бю херa 
(его книгa «Рaботa и ритм»), ст ре мит ся выя-
вить уни версaльные ос но вы му зыкaль ной ре чи, 
обознaчить ги по те ти чес ки про бле мы ге не зисa и 
рaзви тия му зы ки.

В рaбо те К. Штумпфa по лу чи ли отрaже ние 
и тaкие проб ле мы, кaк проис хож де ние и пер-
вич ные фор мы пе ния, дaны све де ния об инс тру-
ментaх древ нос ти, типaх рaнне го мно го го ло сия, 
о теории ритмa. В зaвершaющих рaзделaх своей 
рaбо ты уче ный ос вещaет му зыкaльно-теоре ти-
чес кие сис те мы со вре мен но го му зы ко ве де ния 
(рaзрaбaтывaя по ня тия о зву ко ря де, тонaль нос-
ти, лaдо-рит ми чес кой оргa низaции зву ков, уче-
ния о гaрмо нии, по ли фо нии и т.п.). В V рaзде ле 
своих лек ций К. Штумпф обос но вывaет необ хо-
ди мос ть при ме не ния при изу че нии му зыкaль ной 
куль ту ры ме то ды срaвни тель но го и со постaви-
тель но го aнaлизa. Глу бо ко прaв уче ный, когдa 

3 Признaки «нaпевного говоркa» можно выявить и в 
кaзaхском ритуaльно-обрядовом фольклоре: в сaрынaх и 
эпическом интонировaнии.
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ут ве рждaет: «Все ис тин но ве ли кое толь ко выиг-
рывaет при вникa нии и срaвне нии. Срaвни тель-
ное изу че ние ис ку сс тв ве дет к объек тив нос ти и 
спрaвед ли вос ти суж де ния, вд вигaя в круг ис то-
ри чес ко го рaсс мот ре ния неис чис ляемое и неп-
ред полaгaемое мно го обрaзие нaивоз мож ней-
ших ху до же ст вен ных сти лей; оно дaже мо жет 
дaть пи щу тво ря ще му ху дож ни ку (достaточ но 
вс пом нить то влия ние, ко то рое окaзaл нa Ге те 
и нaших сов ре мен ных жи во пис цев Вос ток)» [3, 
54]. Про должaя и подт верждaя прaво мер ность 
суж де ний К. Штумпфa, сле дует с досaдой зaме-
тить, что сaмо му уче но му бы ли неиз ве ст ны му-
зыкaльно-теоре ти чес кие тру ды ве ли ко го мыс-
ли те ля Вос токa, уче но го-эн цик ло пе дистa Aбу 
Нaсрa Мухaммaд aль-Фaрaби, в чaст нос ти, его 
знaме ни тый «Трaктaт о му зы ке», из ко то ро го 
бе рет свое нaчaло вся сов ре меннaя му зы ко вед-
ческaя нaукa.

От но ся сaрын к aрхе ти пу рaнней куль ту-
ры, пе рей дем к не пос редст вен но му его рaсс-
мот ре нию. В кaзaхс ком бы ту сло во «сaрын» 
со дер жит мно же ст во знaче ний. Сaрын кaк 
осо бое по ня тие и сло во дош ло до нaс из глу-
бин ве ков и мно гоaспект но ис поль зует ся во 
мно гих сферaх жиз не деятель ности и ду хов но-
го бы тия. В эн цик ло пе дии «Қaзaқ өне рі» сaрын 
клaсси фи ци ровaн кaк древ няя рaзно вид ность 
му зыкaльно-поэти чес ко го фольклорa ре читa-
тив но-деклaмaцион но го склaдa [6, 603]. Эти мо-
ло гия «сaрын» (сaрындaту, сaрындaтып aйту) 
рaзнознaчно трaктует ся в кaзaхс кой линг вис ти-
ке, ли терaту ре и фи ло ло гии кaк ху до же ст вен-
но-сти ле вое нaпрaвле ние, кaк ве ду щий мо тив 
в рaзвер тывa нии сю жет ной ли нии, кaк ме тод 
рaск ры тия пси хо ло ги че ско го сос тоя ния ли-
терaтурно го ге роя; сaрын ис поль зует ся тaкже 
для пе редaчи совпaде ний идей и по мыс лов 
дей ст вую щих лиц произ ве де ния, для об ри сов-
ки кaртин при ро ды, в ком по зи ции ем кой и ко-
рот кой фор мы стихa и т.д. В му зыкaль ных со-
чи не ниях сaрын тож дест вует ся с лейт мо ти вом, 
с лейт-ин тонaциями, т.е. ве ду щим мо ти вом, 
глaвенс твую щей ин тонa цией (богaто прет во рен 

в опер но-сим фо ни чес ком ис ку сс тве). Впер вые 
тер мин «сaрын» вст речaет ся в трудaх ве ли ко го 
уче но го-эн цик ло пе дистa Шокaнa Уaлихaновa. 
Го во ря о Кор кыт-aтa, он пи шет: «У кир гизс ких 
(кaзaхс ких – С. К.) шaмaнов есть ле гендa о Хор-
ху те, пер вом шaмaне, ко то рый нaучил их игрaть 
нa ко бы зе и петь сaрн» [7, 168].

Сущ нос ть сaрын рaск рыл в своих рaботaх уче-
ный-тюр ко лог A. Бaйт ур сы нов («Сaрындaмa». 
«Сaрын – сөз сaлaсы» [8, 298]сaры ны бaқсы;

– сaры ны се мей но-бы то вые;
– aвторс кие сaры ны.
В aспек те проб ле мы оп ре де ле ния ис то-

ков нaционaль ной му зыкaль ной куль ту ры в ее 
aрхaич ных видaх и типaх про ве ден крaткий об-
зор ли терaту ры, кaсaющей ся воп ро сов проис-
хож де ния му зы ки, му зы ко вед чес кий aнaлиз 
пер вых нот ных пaрaдигм сaрын, ко то рые 
состaвляют нaибо лее древ ний плaст нaрод но го 
твор чествa. Для объяс не ния внут рен ней сущ-
нос ти сaрын, де фи ни ции дaнно го словa от ме-
ченa его до минaнт нос ть в рaзлич ных облaстях 
нaуки – в линг вис ти ке, в ли терaту ре, в фи ло-
ло гии и в му зы ке. Тем сaмым оп ре де ле но по-
ли фу нк ционaльное и по лиaспект ное знaче ние 
дaнно го по ня тия, его уни версaльные свой ствa 
в кон текс те ис то рии ду хов ной куль ту ры. Изу че-
ние иммaнент ных черт сaрын предстaвляет воз-
мож нос ть ги по те ти чес ки проек ти ровaть идею 
об ис ход нос ти из сaрын мно гих рaзно вид нос тей 
му зыкaльно-поэти чес ко го твор чествa – му зы ку 
бaқсы, му зы ку эпосa, aкы но вс кие нaпе вы, инс-
тру ментaльные сaры ны, a тaкже тaкие фор мы и 
жaнры фольклорa кaк толғaу, тер ме, жел дір ме и 
жaнр нaрод ных ли ри чес ких пе сен. 

Тaким обрaзом, сaрын, предстaвляясь 
уникaль ной рaзно вид ностью рaнне фольклор-
ной му зы ки, функ цио ни ровaл в ду хов ной сфе-
ре нaродa глу бин но и мно гознaчно. Нa оп ре де-
лен ном этaпе нaционaль ной куль ту ры кaк бы 
вы пол нив свою «ис то ри чес кую мис сию», свои 
твор чес кие ре сур сы, мо ди фи ци ровaл во всех 
жaнрaх сов ре мен но го му зыкaльно го ис ку сс твa 
Кaзaхстaнa. 
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Қы дыр Т.Е., Джумaгу ловa Г.Е.

ирaндaғы «ояну ғaсыры» және 
оның пaрсы әдебие тін дегі 

көрінісі

Мaқaлaдa ХХ ғaсыр бaсындaғы Ирaндaғы сaясиәлеу мет тік мә
се ле лер ге шо лу жaсы лып, оның әде биет те жырлaну ерек ше лік те рі 
турaлы сөз болaды. Сондaйaқ, сол кез де гі пaрсы әде биетін де ке ңі
нен жырлaнғaн тaқы рыптaр турaлы дa ке ңі нен мә лі мет бе ріл ген.

Тү йін  сөз дер: мәш ру тият, әде биет, ояну дәуірі, тaқы рып, мaзмұн, 
aзaттық.

Kydyr T.E., Jumagulova G.Y.

«The Renaissance» in Iran and 
its manifestation in the Persian 

literature

In this article the review of political and social problems in Iran at the 
beginning of the twentieth century and its manifestation in the Persian lit
erature is revealed. And also it is told about subjects which were touched 
during this period in the Persian literature.

Keywords: mashrutiit, literature, Renaissance, a subject, contents, 
freedom.

Кы дыр Т.Е., Джумaгу ловa Г.Е.

«Эпохa воз рож де ния» в ирaне 
и его прояв ле ние в пер сидс кой 

ли терaту ре

В дaнной стaтье выяв лен об зор по ли ти чес ких и со циaль ных проб
лем в Ирaне в нaчaле двaдцaто го векa и его прояв ле ние в пер сидс кой 
ли терaту ре. A тaкже го во рит ся о темaх, ко то рые зaтрaгивaлись в этот 
пе ри од в пер сидс кой ли терaту ре.

Клю че вые словa: мaшру тият, ли терaтурa, эпохa воз рож де ния, 
темa, со держa ние, сво бодa. 
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ирaндaғы «ояну 
ғaсыры» және 

оның пaрсы 
әдебие Тін дегі 

Көрінісі

Әр халықтың ояну дәуірі тарих сахнасына әр тұста, әр 
жағдайда көрініс табатыны белгілі. Мәселен, Батыс Европадағы 
әдеби-эстетикалық ілімнің даму тарихына көз салатын 
болсақ, Италияның «Ояну дәуірі» бізден бес жүз жыл бұрын 
XV ғасырдан басталады. «Ояну дәуірі» үлгі айтқан бір ғана 
Италияның өзінде данышпан суретші Леонардо да Винчиді, 
кемеңгер ақын Торквато Тассоны, дана философ Джордано Бру-
ноны, ұлы физик Галилео Галилейді туғызған дәуір [1]. 

Ояну дегеніміз әр ұлттың рухани ренессансы болып табы-
лады. «Ояну дәуірін» Ф. Энгельс ел-жұрт «адам баласы бұрын-
соңды басынан кешірмеген прогресшіл ұлы төңкеріс дәуірі; 
алыптарға зәру болған дәуір және өзінің ой-қуаты, құштарлығы 
мен мінезі, жан-жақтылығы мен оқымыстылығы жөнінен сол 
алыптарды туғызған дәуір» деп сипаттаған [1]. Рас-ақ, Ренес-
санс кезеңі ХVI-XVII ғ. Европаның басқа да мемлекеттеріне 
тарап, өркендей бастаған уақыты еді.

Мұсылман өлкесінде, соның ішінде парсы мәдениеті мен 
әдебиетінде ояну дәуірі үлкен бетбұрыс болды. Жалпы парсы 
әдебиеті тарихын шартты түрде 4 дәуірге топтастыруға бола-
ды: 1) ежелгі әдебиет (алғашқы қоғамдық құрылыстан б.з. 3 
ғасырына дейін); 2) орта ғасырдағы сөз өнері (4 -17 ғасырдың ор-
тасына дейін); 3) жаңа дәуір әдебиеті (17 ғасырдан 20 ғасырдың 
басына дейінгі кезең); 4) ояну ғасыры немесе «мәшрутият» – 
конституциялық кезең (1906 жылдан қазіргі уақытқа дейін). 
Осы аталған кезеңдердің ішінде «Ояну дәуіріндегі» парсы 
әдебиетін ғалымдар төңкеріске дейінгі және кейінгі әдебиет 
деп екіге бөліп қарайды. Төңкеріске дейінгі әдебиет 1906 жыл-
дан Аятолла Хомейни билік басына келген 1979 жылға дейін 
жалғасса, төңкерістен кейінгі әдебиетке соңғы жиырма жылда 
дүниеге келген туындылар жатады [2]. Екі кезеңнің арасында 
алшақтық болмағанымен, екі әдебиеттің арасында айтарлықтай 
айырмашылық бар. Иран тарихында 1906 жылдың алар орны 
ерекше. 

Себебі осы жылы Мұзафараддин шаһ Конституциялық 
жарлыққа қол қойды, һәм бұл Иран қоғамында көптеген 
мәдени, әлеуметтік, экономикалық факторлардың өзгеруіне 
алып келді. Иран тарихында «Мәшрутият» деген атпен қалған 
осы жарлықтың нәтижесінде мынадай өзгерістер орын алды:
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1. Жаңа білім-ғылымды енгізуге бірден-бір 
ықпал еткен мұқтаждық, шамамен Иран мен 
Ресей шапқыншылығы туралы хабарламадан 
соң, Хаджарлар тұсында Фәтхали шаһ билік 
еткен дәуірде Аббас Мырзаның бұйрығымен 
жүргізілді.

2. Ирандықтардың Еуропа мен Азия елдері-
мен қарым-қатынасы оларды жаңа эволюцияға 
білім, ғылым, сәулет өнері, техника, эконо-
мика және батыстың саясаты, әсіресе бұл топ 
мүшелері ирандық оқушылар мен студенттер 
қатарынан құрылған болатын. Олардың басты 
мақсаты шет елден білім саласында мол тәжірибе 
жинау, білімді жетілдіру еді.

3. Баспа өнерін пайдалану ақпаратты және 
ой-пікірді тез жеткізіп, таралуына ықпал ететін 
ең маңызды жолы екеніне көз жеткізу.

4. Журналистика саласының терең дамуы 
мен таралуы, қысқа уақытта кез келген ақпарат 
пен хабарды әр жерде басып шығаруға мүмкіндік 
береді.

5. Мәдени шығармалар мен кітап басып 
шығару және оны тәржімалаумен өркендеген ба-
тыс әлеміне танылуға, алға жылжуға мүмкіндік 
береді.

Еуропа тілдерінен аударылған кітаптардан 
үзінді, білім-ғылымға қатысты мәтіндерінен 
басқа төмендегі жәдігерлер түпнұсқадан парсы 
тіліне аударылды. «Петербург тарихы», «Шарль 
12», «Александр Македонский» барлығы да 
Вольтерден, сонымен қатар атақты ғылыми және 
тарихи романдар «Үш ноян», «Граф Монте Кри-
сто», «Люи он төрт және Люи он бес» Александр 
Дюмадан, «Робинзон Крузо» Даниель Дефодан, 
«Гулливердің саяхаты», Джонатон Свифттан, 
және де «Джами Баба Исфаһанидың оқиғалары» 
Джимаз Муриенің шығармасы атақты Мирза 
Джабиб Исфаһанидың аудармасы парсы тілінде 
ерекше орын алады.

6. Білім-ғылым медресе негізі мектеп, тәлім 
мен жаңа білімдерді тарату, тәртіп пен тәрбие, со-
нымен қатар жаңашылдық әдіс-тәсілдерінің өзі 
бастамасы бола алады және соның нәтижесінде 
кейінгі дәуірлердегі университет негізі қаланды 
[3,16]. 

Мәшрутияттан кейін халықтың аз да бол-
са азаттық алуға мүмкіндігі болды, саяси және 
әлеуметтік құқықтарын біле бастады, жалпы 
экономикалық сауат пен білім берілді, осыған 
дейін олардың өз жүрек қалауларын таңдауға 
мүмкіндік жоқ еді. Бұл қағида көпшіліктің де, 
саяси үкіметтің де ойынан шығып, кабылда-
нып, енді халықтың өз тағдырын өзі шешетін 
болды. Осыдан кейін барлық нәрсе халық пен 

жамағатқа тікелей байланысты болды, себебі 
әдебиет те мәдениет пен ой білдірудің бір түрі 
ретінде халықтың көз алдында болады және 
әлеуметтік құндылықтардың көрінісі өзінің 
жігері мен беделін аңғартады. Сол себептен, осы 
дәуірдің өлеңдері басқа, салтанатты құбылыстар 
мен ерекше топқа жататын шектеулі үкімет не-
месе халық қалаулысы пікірінде, алайда әмірші 
соғұрлым үлкен топқа жататын жамағат сөз 
сөйлеуге тиіс еді, тікелей патша ордасымен және 
әлеуметтік жоғары тап өкілімен байланысудың 
орнына, барлығының негізгі қызығушылығы  
саяси және азаттық мазмұндағы, әртүрлі көп-
теген баспасөз көмегіне жүгінді, оқырмандар 
өзін көшеде, қалада, тіпті аудан орталықтарынан 
іздеп жатты. 

Ояну дәуірі өлеңдері ерекшеліктерін төмен-
дегідей бірнеше топқа бөліп қарастыруға болды:

1. Жұмысшы тап өкілдері назарына қарай, 
бұл дәуірдегі өлең жолдары жалпы сипатта 
көрініс алды, яғни тоқсаныншы жылдардағы 
ащы тіл газет, журнал, баспа өнері ыһтиярында 
болды. 

2. Ояну дәуіріндегі шайырлардың шығарма-
шылығы заман талабына сай болды, соған 
қарамастан жазушылар мен шайырлар халықтың 
көзқарасын өзгерту еді, саналы ой мен субъективті 
һәм объективті көрсетуге тырысты. Ал, мұндай 
әдебиет бұрынғы заңға сәйкес, шайырларға 
рұқсат етілмеген дәстүрлі әдебиеттен жалта-
ру және еркіндікке бас ұру, осылайша жаһанға 
шығып, тәжірибе жасап танылу. Дәстүрлі 
әдебиетте даналық пен әлеуметтік мағынасы, 
көптеген ортақ және мағынасын жоғалтқан, 
айқын табиғат сипатты сияқты. Лирикалық және 
махаббат тақырыбындағы өлең шумақтарында 
дара тұлғалық қасиетін жоғалтып, жалпы мағы-
нада көрініс табады. Керісінше, ояну дәуірінде 
ойын түрлендіріп, жаңа пікір әлемге есік 
ашып дәстүрлі еліктеуді тәрк етіп, ескілікте 
артта қалдырып, алға қарай қадам басып, 
тәуелсіз көзқарас пен ойына еркіндік береді. 
Сондықтан да, мәшрутиат заманының өлеңінде 
ортағасырлық әдебиеттегідей иләһи таным-
дар мәселесі емес, қайта шынайы өмірді (яғни 
реализмді) суреттеу жағы басты назарға алынды.

3. Техникалық құрылымына қарай ояну 
дәуірінің өлеңдері, яғни тілі мен әуені жағынан 
екі бағытқа бөлінді және олар бір-бірінен 
біршама ерекшеленді: Адибул Мәмәлик Фа-
рахани, Мухаммадтағи Баһар сияқты бір топ 
шайырлар бұрынғы әдеби дәстүрді жаңартып, 
өткір де шешен тілмен, парсы өлеңдерінің 
әуеніне, яғни аруз бен ырғағына сүйене отырып 
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жырлауды қолға алды. Ал, Саид Ашрафи Гила-
ни, Мизаде Ешғи, Ареф Ғазвини секілді ақындар 
тобы болса, дәстүрлі әдеби үдеріске жүгінбестен, 
«базар тілінде» жырлауға көшті, өздерін осы 
жолдың жанашырлары ретінде көрсетуге тырысты. 

4. Көше және базар тілі өзіне ғана тән ерек-
ше сөздерді талап етті, осылайша екінші топ 
өлеңдерінде ауызекі сөздер мен сөз тіркес терін, 
әуен мен ырғақты қолға алды, алайда ол сон-
шалықты оңай болған жоқ. Бұл ерекше сөздерді 
пайдалану қажеттілігі туған жағдайда, тіпті Еуро-
па сөздеріне жүгінді, алғашқы рет көптеген еуропа 
сөздерінің әдебиет пен өлеңге қолданысқа енуіне 
осы дәуір жол ашты, тіпті солардың кейбіреулері 
әлі күнге дейін қолданыста десек те болады.

5. Ояну дәуірінің өлеңінің формасы мен 
мазмұны айтарлықтай өзгеріске ұшыраған 
жоқ. Мұны Мырза Ешғидың шығармасынан  
( ) байқауға болады. Әдибул Мәмәлик 
пен Баһар секілді дәстүрлі әдеби үдеріспен 
қалам тербеген шайырлары қатары Ареф пен 
Саид Ашрафаддин қолдаған «көше тілімен» 
өлең жазатын ақындарға қарағанда көптеп 
саналды. Алғашқы топ мүшелері қасида, ғазал, 
мәснәуиге жақын болса, екінші топ жаңа ырғаққа 
бейім болды, мысалы мустазад, мухаммас, ду 
бейти, тіпті таране мен тәснифке көп назар 
аударғандығын аңғарамыз, оның дәлелі ретінде 
бұрынғы әдебиет дәстүрінен аруз, қафие, тіпті 
ресми тіл дәстүрінен де ешқандай нышан жоқ, 
өлеңді көбінесе өздерінің мейірбандылық пен ой 
тәжірибелілігі үшін қабылдаған. 

6. Ояну дәуірінің өлеңдерінің түрленуі мен 
өзгеріске ұшырауы қалып пен мазмұнға ғана 
байланысты емес, сонымен қатар панигериктердің 
шығармалары табиғи көрініс ретінде болды, 
алайда абстрактылы ойлар мен жат көзқарас, 
ирфани, ғашықтық жырлаушылардың барлығы 
да өткен мәдениетті біріктіріп, саяси-әлеуметтік 
жаңа өлең ырғағына жүгінді [3]. 

Парсы поэзиясының «Ояну дәуірінде», 
негізінен, мына тақырыптар кеңінен жырланды:

А) Азаттық тақырыбы: бұл ретте, шамамен 
айқын батыс демократиясымен жақын келетін 
халықтың жеке құқық пен азаттық, әлеуметтік, 
тәуелсіз саяси және экономикалық тағдыры ел 
назарынан тысқары болатын. Мұндай мәселе 
бұрын-соңды біздің әдебиетіміз бен поэзиямызда 
кездеспеген еді, алғашқы рет мәшрутиат 
кезеңінде көрініс табуда, деп жазады Фердауси 
университетінің ұстазы Доктор Мухаммаджафар 
Яхғи [3,18].

«Азаттық» сөзі бұрынғы дәстүрлі сөздікте екі 
мағынаны білдіретін: философиялық мағынасы 

«бостандық», «еркіндік» сөздерімен синонимдес 
болса, ал шынайы мағынасы «зындан», «қамау» 
деген сөздермен парапар. Алғашқы мағынасын 
поэзияда қолданғандардың бірі Наср Хосроу 
болса, екінші мағынасын құп көрген ақындар 
Мусавад Сад пен Хақани болатын.

Ә) «Құқық, заң» тақырыбы: мәшрутиятта 
бәрінің басты қалауы мемлекет бекітілген заң 
бойынша халық шеруіне рұқсат беру. Мәшрутият-
тың негізгі алғышарттарының бірі – заң бойынша 
әлеуметтік және жеке бас азаттығын қамтамасыз 
ету. Әрине, құқықты талап ету, ойды ашық 
білдіру, ояну дәуірінің атақты шайырларының 
озық тақырыбының бірі және солардың мүддесі 
еді. 

Б) «Отан» тақырыбы: кіндік қаны тамған 
жерді асқақтата жырлап, сол арқылы ұлтшылдық, 
милләтшілік қасиеттерін оятқысы келді. Осы 
уақытқа дейін кеңінен қолданылып келген 
«Ислам әлемі» деген түсінікті бұдан былай 
«отан» сөзімен алмастырды.

В) «Жаңа тәлім-тәрбие» тақырыбы: әйел 
мен еркектің теңдік мәселесі сол кезеңде өлең 
жолдарында (бейт) кеңінен қозғалатын, әсіресе 
баспа өнері, газет-журнал басып шығару пайда 
болысымен, халықтың саяси мәселеден хабардар 
болып, жалпы сауаттылық бұрынғыдан да бетер 
қажеттілігі сезілді, шайырлар да осы мәселені 
бей-жай қалдырмады. 

Г) «Жаңа ілім-білімге назар аудару» та-
қырыбы: мәдени және әлеуметтік жаңашылдыққа 
ұмтылу қажеттілігі артып, ол ояну дәуірінің 
шайырларының өлеңдерінде көрініс тапқан 
болатын [3,19]. 

Міне, жоғарыда келтірілген бес негізгі мә-
селе ХХ ғасырдың басында халықтың оянуына 
ықпал еткен парсы поэзиясында «Ояну дәуі-
рінің» басты қозғағыш күші еді. Әдебиет 
аясында халықты шырт ұйқыдан оятудың амалы 
қылқаламды қолына алған шайырлардың ащы 
шындығы мен зары еді. 

Дәл осы мәселе Доктор Амир Ченари 
мырзаның көзқарасы бойынша біраз ерекше-
ленеді. Ченари мырза бүгінгі парсы әдебиетінде 
орын алған өзгерістің негізі себебін тоғыз топқа 
жіктеп көрсетеді:

1. Иранға баспа құралының енуі;
2. Газет-журналдардың басып шығарылуы;
3. Нәсірәддин шаһтың Еуропаға сапары;
4. Студенттердің Еуропаға аттануы;
5. Ұлы Нәсірәддин шаһтың тұсында Әмір 

Кәбирдің қолдауымен оқу орнының салынуы;
6. Француз тілінен әдеби жәдігерлердің 

(роман сияқты) аударыла бастауы;
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7. Батыстың әдісімен медициналық және 
инженерлік кітаптарды құрастыру және аудару;

8. Көлік, поезд сияқты жаңа құралдардың 
жасалуы;

9. Ирандықтардың сол кезеңдегі Франция 
мен Ресейдің Қазан төңкерісі сияқты саяси 
мәселелерімен танысуы [4, 4]. 

Осылайша, Ирандағы мұндай саяси-әлеу-
меттік өзгеріске ұшыраудың басты себебі, 
халықтың оянуына ықпал етуші батыс өркениеті 
екендігін аңғарамыз. Ендігі кезекте, батыстан 
көрген-білгендерін іске асыру еді. Ағарту сала-
сында, бұл мәселе ақын-жазушылардың өткір 
тіл мен ұшқыр ойларымен бірте-бірте іске аса 
бастады.

Осы тұста, Ченари мырзаның зерттеуі 
бойынша мәшрутият кезеңінде өлеңдердің 
негізгі тақырыбы төмендегідей еді:

1. Заң, құқық тақырыбы;
2. Отан тақырыбы; 
3. Әлеуметтік саяси азаттық;
4. Дінге қарсы ойлары;
5. Коммунистік-Маркстік туралы көзқа-

растар;

6. Феминистік көзқарастар және әйел құқы 
мәселесі;

7. Ари тайпасын мадақтау;
8. Көне парсы тарихына деген құрмет;
9. Модерн және өркендеген жеңіл өмір 

ерекшеліктері;
10. Үкіметке деген наразылық, тәуелсіздік 

туралы көқарастар;
11. Мына және ана өмір туралы ойлар, 

адамдардың Алладан жаратылуына күмәндәнуі 
[4,6] 

ХХ ғасыр басында Иран қоғамында бо-
лып жатқан мұндай өзгерістер сол халықтың 
әдебиетінің жаңа бағытта дамуына әсер етті. 
Жоғарыда атап өткеніміздей, азаттық, отанды 
сүю, ғылым-білімге деген құштарлық мәселе-
лері парсы әдебиетінде кеңінен жырлана бас-
тады. Сол кезеңдегі басқа да мұсылман әде-
биеттеріндегідей парсы сөз өнері де тақырып 
пен мазмұн жағынан байып, форма тұрғысынан 
түрлене бастады. Бұл да болса Шығыс 
мұсылман елдерін қамтыған «Ояну ғасыры» 
идеясының парсы әдебиетін де қамтығанын 
көрсетсе керек.
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Қы дыр Т., Кө ше новa Т.

қaзaқ әде биетін де гі рaмaзa ния 
ді ни жaнры ның ерек ше лі гі

Мaқaлaдa ислaми әде биет тің не гіз гі жaнрлaры ның бі рі – рaмaзa
ния жaнры турaлы aйт ылaды. ХХ ғaсыр бaсындa осы жaнр мен 
жaрық көр ген кітaптaр турaлы мaғлұмaт бе рі ліп, Кә рі боз aқын ның 
шығaрмaшы лы ғы не гі зін де рaмaзa ния жaнры ның тaбиғaты тaлдaнғaн. 

Тү йін  сөз дер: әде биет, жaнр, рaмaзa ния, шығaрмa, ислaми әде
биет, обрaз, сю жет.

Kydyr T., Koshenova T.

especially the religious genre 
ramazaniya in Kazakh literature

The article deals with the artistic features of one of the religious genres 
– ramazaniya. Some information from the books that were published in 
the early twentieth century and analyzed the characteristics of the genre 
ramazaniya in the works of Kariboz.

Key words: literature, genre, ramazaniya, composition, Islamic litera
ture, image, story. 

Кы дыр Т. Ко ше новa Т.

осо бен нос ти ре ли ги оз но го 
жaнрa рaмaзa ния в кaзaхс кой 

ли терaту ре

В стaтье рaссмaтривaют ся ху до же ст вен ные осо бен нос ти од но го 
из ре ли ги оз ных жaнров – рaмaзa ния. При во дят ся не ко то рые све де ния 
из книг, ко то рые опуб ли ковaны в нaчaле ХХ векa, и проaнaли зи ровaны 
осо бен нос ти жaнрa рaмaзa ния в произ ве де ниях поэтa Кaри бозa.

Клю че вые словa: ли терaтурa, жaнр, рaмaзa ния, произ ве де ние, 
ислaмскaя ли терaтурa, обрaз, сю жет.
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қaзaқ  
әдебие Тін дегі 

рaмaзa ния ді ни 
жaнры ның 
 ереК шелігі

Қaзaқ әде биеті тaри хындa ді ни шығaрмaлaрдың жaнр лық 
ерек ше лік те рі то лық зерт тел ген жоқ. Қaрaһaндықтaр би лі гі 
тұ сынaн бaстaп кө рі ніс бе ре бaстaғaн ислaми әде биет уaқыт 
өт кен сa йын  мaзмұн жaғынaн бa йып , түр жaғынaн түр ле-
ніп отырғaн. Дін ді көр кем сөз бен үгіт теу жaғынa бaсa нaзaр 
aудaрғaн aқындaр қaзaқ дaлaсынa Ислaмның ке ңі нен тaрaп, әр-
бір оқырмaнның жү ре гі не имaн нұ рын шaшуғa ты рысқaн. Aлaш 
aрдaқты сы Х. Дос мұхaме дұлы ның: «Қaзaқ жaзбa әде биеті нің 
не гі зін мұ сылмaншa оқығaн сaуaтты aқындaр сaлғaны сөз-
сіз. Сон дықтaн дa, жaзбa әде биет тің aлғaшқы үл гі ле рін хaлық 
поэзиясы ның ді ни жә не ғибрaттық түр ле рі нен із деу қaжет», [1, 
33] ‒ деп жaзғaнындaй, ортaғaсыр лық шығaрмaлaрдың бaсым 
бө лі гі ді ни тaқы рып ты кө те ре тін ді гі бел гі лі. Қaрaһaндықтaр би-
лі гі тұ сындa не гі зі қaлaнғaн ді ни әде биет Aлтын Ордa тұ сындa 
то лы сып, ХІХ-ХХ ғaсырлaрдa ке ме лі не кел ген. Aқындaрдың ке-
ңі нен жырлaғaн тaқы рыптaры ның бі рі – рaмaзaн aйын  ұлықтaу 
болaтын. 

Ислaми әде биет тің жaнрлaры ның бі рі – рaмaзa ния хaқындa 
соң ғы жылдaры бірaз ғы лы ми жұ мыстaр жaзылa бaстaды. 
Солaрдың қaтaрындa тaтaр ғaлы мы Р.Н. Гиззaтул линaны ерек-
ше aтaп өту ге болaды [2]. Ғaлым осы жұ мы сындa рaмaзa ния 
жaнры ның тaбиғaтынa те рең бойлaп, тың тaлдaулaр жaсaғaн.

ХІХ ғaсыр дың ортaсы мен ХХ ғaсыр дың бaсындa Тaшкент-
те гі «Aрифжaнов» пен Қaзaндaғы «Хусaинов», «Кә ри мовтaр» 
бaспaхaнaлaрынaн көп те ген ді ни кітaптaр шыққaнды ғы бел гі лі. 
Сондaй кітaптaрдың кей бі рін aйлaрдың сұлтaны – рaмaзaнды 
жырлaғaн aқын-шaйырлaрдың туын дылaры құрaйды. Қолдaғы 
бaр де рек тер ге қaрaғaндa тек қaнa Қaзaн шaһaрындa 1894, 1889, 
1899, 1910 жылдaры «Мәр хә бән, шәһ ри рaмaзaн» де ген кітaп 
бaспa көр се [3], 1912 жы лы «Мәр хә бән, йa, рaмaзaн» де ген 
туын ды жaрық көр ген екен. Кітaп шығaру әлі дaми қоймaғaн 
зaмaндa көп те ген ді ни шығaрмaлaр aвто ры мен қосa «өл ген» 
болсa, ел іші не қолжaзбa қaлпындa тaрaғaн шығaрмaлaрдың 
бірaзы aтеис тік қоғaмдa өр тел ді, aл одaн aмaн қaлғaндaры кө не-
көз қaриялaрдың сaндықтaры мен бел гі сіз молaлaрдa әлі күн ге 
зерт теу ші сін кү тіп жaтқaны бел гі лі.

Өт кен ғaсыр дың бaсындa Қaзaн шaһaрындa бaсылғaн 
«Мәр хә бән, шәһ ри рaмaзaн» шығaрмaсы ның aвто ры Мәуле кей 
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Жұмaшов болсa, 1912 жы лы жaрық көр ген «Мәр-
хә бән, йa, рaмaзaн» кітaбы ның aвто ры ре тін де 
Жү сіп бек Шaйхислaмұлы ның aты көр се тіл ген. 
Aлaйдa, кітaптың мұқaбaсынa Жү сіп бек тің aты 
жaзылғaны мен де, шығaрмaның ішін де «Кә рі-
боз, нә сі лің қaзaқ, зaтың aлбaн, Руың қырмaн елі 
Қы дыр шaлғaн. Aтaң Әжі, әкең Қaңтaрбек боп 
өт кен, Сөз қaлсын сен ғaріп тен хaтқa сaлғaн» 
деп жaзылғaн. Яғ ни, шығaрмaның aвто ры – Же-
ті су өңі рі нің aқы ны Кә рі боз Қaңтaрұлы. Aл Жү-
сіп бек тің aтынa ке лер болсaқ, кітaптың соң ғы 
бе тін де: 

Кә рі боз мұ ны біз ге жі бе ріп ті, 
Бұлaйшa «Мәр хә бән, йa, рaмaзaн» шығa рыпты...
Кә рі боз жі бе ріп ті жaзып хaтты,
Қы лып ты біз ге сырттaн инaбaтты...
Үш бу сөз жі бе ріл ді Жү сіп бек тен,
Жaһaнғa мәш һүр бо лып нaмым кет кен,
Кә рі боз өзі жо лын біл ме ген соң,
Біз дер ді бaстыр деп үміт ет кен, [4, 12] ‒ 

деп, Кә рі боз aқын ның өз шығaрмaсын бaсты-
рып шығaрту үшін бaспa ісі нің біл гі рі Жү сіп бек 
Шaйхислaмұлынa жү гін ге ні жaзылғaн. 

Ұлы ғы он екі aйдың рaмaзaн,
Мәзһaбындa aйт ып ты Имaм Aғзaм,
Бұл aйдың құр ме тін де ке ші ле ді,
Он бір aйдың ішін де қылғaн жaзaң.
Ей, жaрaндaр, үміт қылсaң, хор-ғилмaн,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн.

Орaзa – он екі aйдың шaмшырaғы,
Құр мет қылғaн aдaмның aртық бaғы,
Бұл aйдың құр ме ті үшін бір aт бер сең,
Жұмaқтың бе рі ле ді мың пырaғы.
Құр мет қыл, орaзaны болмaй нaдaн,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн, [4, 1] ‒ 

деп жырлaғaн Кә рі боз aқын осы шығaрмaсы 
aрқы лы бaршa қaзaқ бaлaсын орaзa ұстaуғa 
шaқырғaн. Рaмaзaн aйы ның қaдір-қaсие-
тін, орaзa ұстaғaн жaнның о дү ниеде гі ор нын 
тaмaшa су рет теп бер ген. Кей бір ді ни тер мин-
дер ді қaзaқы тaнымғa жaқын aтaу-ұғымдaрмен 
aшып бе ру ге ты рысқaны бaйқaлaды. Aқын ның 
«Бұл aйдың құр ме ті үшін бір aт бер сең» де ге-
ні со ны мең зейді. Сондaй-aқ, шығaрмa бaсындa 
Имaм Aғзaм мәзһaбын ерек ше aтaп өтіп, осы 
мәзһaбтың aтынaн сөз aрнaуы ның дa өзін дік мә-
ні сі бaр. Кең бaйт aқ дaлaны ме кен де ген қaзaқ 
жұр ты Имaм Aғзaм жо лы ның aясынa ұйы сып, 
хaнaфи фик һін бе рік ұстaнғaн. Aуыл молдaлaры 
мен мед ре се көр ген тaлaбaлaрдың бір мә се ле 
тө ңі ре гін де ілім тaлaстырғaндa ғaнa «Шaфыдa 
былaй, Хaнбaлдa былaй, aл біз де мұндaй» де ген 

сөз де рі нен ғaнa Имaм Шә фи ғи, Имaм Хaнбaли 
есім де рін aндa-сaндa ес ті ге ні болмaсa, сол жол-
ды ұстaну шылaрды тіп тен көр ме ген. Есін біл ге лі 
ес тіп, ойғa түй ге ні Имaм Aғзaм мәзһaбы. 

Орaзa – он екі aйдың пaдишaсы,
Бұл aйдa қaбыл болaр көз дің жaсы,
Сaғaдaт, мaғрифaт, рaхмет,
Он-оннaн бө лі не ді әр қиссaсы (бө лі гі).
Ей, жaрaндaр, ғибaдaтқa кел се шaмaң,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн.

Орaзa – он екі aйдың сұлтaны екен,
Aллaның осылaйшa пәр ме ні екен,
Бұл жaлғaндa қaді рін біл мей қaлсaң,
Тaңдa мaхшaр кү нін де aрмaн екен.
Ей, жaрaндaр, тумaқтaн болсaң aрмaн,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн [4, 4].

«Орaзa – он екі aйдың шaмшырaғы», «Орaзa 
– он екі aйдың пaдишaсы», «Орaзa – он екі aйдың 
сұлтaны екен», «Орaзa – он бір aйдың қожaсы 
екен», «Орaзa – он бір aйдың мырзaсы екен», 
«Орaзa – он екі aйдың сaрдaры екен», «Орaзa – он 
екі aйдың сейіді екен». Aқын әр шумaқтың бaсын 
осындaй жолдaрмен бaстaп отырaды. Рaмaзaн 
aйын  ұлықтaу aрқы лы сол aйдa жaсaлaтын не гіз-
гі құл шы лық – орaзaны дә ріп теу aқын ның бaсты 
мaқсaты. Сон дықтaн дa aқын орaзaны aйлaрдың 
қожaсынa, пaдишaсынa, сұлтaнынa те ңей ді. 
Орaзaның ерек ше лі гін осылaй нaсихaттaу aрқы-
лы әр бір тыңдaрмaнның жү ре гі не имaн нұ рын 
шaшып, сaнaсынa бұл aйдың қaдір-қaсие тін сі ңі-
ру ге ты рысқaн. Aл, бұл aйдың қaсие тін біл ме ген 
жaнның ер тең гі мaхшaрдa өкі не ті нін де әде мі 
жет кіз ген. 

Рaмaзaн – мұ сылмaн күн тіз бе сі нің то ғы-
зын шы aйы. Рaмaзaнның бaсқa aйлaрдaн бaсты 
ерек ше лі гі – бұл aйдa орaзa құл шы лы ғы бaр. 
Қaрaпaйым хaлық шaғбaннaн ке йін  ке ле тін бұл 
aйды рaмaзaн деп, aрaбшa өз aтaуы мен емес, 
қaйтa орaзa деп пaрсышa aтaйды. Қaзaқ үшін 
рaмaзaн мен орaзa егіз ұғым. Aқын ның «Орaзa – 
он екі aйдың шaмшырaғы» деп, орaзaны рaмaзaн 
сө зі нің ор нынa қолдaнуы ның aстaрындa осы мә-
се ле жaтыр.

Пі тір тaмaм уә жіп хaлі бaрғa,
Зе кет ке хaлі кел ген мaлы бaрғa,
Қaтын, бaлa, қыз мет кер, мaлaйғa,
Не ше бaс бір үйде гі жaны бaрғa...
Бидaй болсa бес қaдaқ бер aдaмғa,
Aрпa болсa он қaдaқ әр бір жaнғa,
Aқшa болсa сол бидaй бaғaсын бер,
Aз нәр се үшін сaуaптaн құ ры қaлмa.
Ей, хaтиб, жaзып бaқ, жет пей қaзaң,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн [4, 6].
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Рaмaзaн aйын дa орaзa ұстaу – пaрыз, aл жaн 
бaсың ның aмaнды ғы үшін пі тір сaдaқaсын бе ру – 
уә жіп. Бaйдың ке дей ге, тоқ тың aшқa қaрaйлaсуы 
қоғaм те пе-тең ді гі нің бaсты ке пі лі. Aллaның 
бер ген мaл-дү ниесі нен мұқтaж жaндaрғa өз үле-
сін бе ріп тұ ру – шынaйы мұ сылмaншы лық тың 
бел гі сі. Сaдaқa, зе кет, пі тір – бaй мен ке дей-
дің ортaсын жaлғaйт ын aлтын кө пір. Сондaй 
игі aмaлдaрды бір сaуaбы бір не ше есе ле не тін 
рaмaзaн aйын дa іс те ген aбзaл. Сон дықтaн дa 
мaл-дү ниесі бaр жaндaр осы aйдa зе кет, сaдaқa 
бе ру ге ты рысқaн. Aл пі тір – осы рaмaзaн aйын-
дa ғaнa бе рі ле тін сaдaқa. Шaмaсы ке ле тін aдaм 
отбaсындaғы әр бір жaн үшін, aқын ның сө зі мен 
aйт aр болсaқ, қaтын, бaлa, мaлaй, қыз мет кер-
ге де йін  пі тір сaдaқaсын бе руі ке рек. Aқын ның 
пі тір сaдaқaсын бе ру ге шaқы рып, «бидaй болсa 
бес қaдaқ, aрпa болсa он қaдaқ» деп оның мөл-
ше рі не де йін  aтaп көр се туі, күй бең тір ші лік тің 
қaмы мен жүр ген Aллaның пен де ле рі нің есі не 
қaйт aрa сaлуын дa дер едік. 

Құ зы рет ке бaрып aрыз қылaды екен,
Ті ле гі сондa қaбыл болaды екен,
Пі ті рін тү гел қы лып бер мей қойсaң,
Ұшaлмaй жер жү зін де қaлaды екен.
Ей, жaрaндaр, сaхaуaт (жомaрт тық) қыл ғын, болмaй aлaң,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн.

Пі ті рін орaзaның ұмытпaй бер,
Aйт тaн бұ рын сaқыт қыл (құ тыл), тыңдaғaн ер,
Пі ті рің орaзaғa екі қaнaт,
Пі тір мен қaбыл aйлaр (етер), Пә ру әр ді гер.
Пі рәдaрлaр, ғaпыл қaлмa, кел се шaмaң,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн [4, 6].

Дін ді көр кем сөз бен нaсихaттaудың жө ні бө-
лек. Имaн не гіз де рі мен шaриғaт шaрттaрын өлең 
сөз бен әсі ре леп, көр кем деп жет кі зу aрқы лы Хaқ 
дін ді нaсихaттaу – aқындaрдың қо лынaн ғaнa 
кел ген. Әри не, ме шіт имaмы не мед ре се ұстaзы 
дa рaмaзaн aйы ның бaсқa aйлaрдaн ерек ше еке-
нін, орaзaның әр бір мұ сылмaн пен де ге пaрыз 
еке нін, бұл aйдa пі тір сaдaқaсын бе ру дің уә жіп 
еке нін aйт удaн жaлыққaн емес. Бұл aйдa орaзa 
ұстaмaғaн жaнның о дү ниеде жaғдaйы нaшaр 
болaтынды ғы, мaл-дү ниесі нен пі тір, зе кет бер-
ме се, қaбір де жылaн, шaян бо лып шaғaтын ды ғы 
шaрғи кітaптaрдa көп жaзылғaн. Aлaйдa, имaм 
дін ді қaрaсөз бен уaғыздaсa, aқын көр кем сөз бен 
нaсихaттaйды. Имaмның уaғы зындa о дү ниенің 
aзaбынaн «қор қы ту», «үр кі ту» көп болсa, aқын-
ның үгіт-нaсихaтындa си қыр лы сөз бен «aрбaу» 
бaсым. Имaм – ес кер ту ші болсa, aқын – ес тір ту-
ші. Жоғaрыдaғы кел ті ріл ген жолдaрдa орaзaны 

құсқa, пі тір ді орaзaның қaнaтынa те ңе ген. Бұдaн 
aртық қaндaй те ңеу қaжет?! 

Aқын осы шығaрмaсындa шaриғaттың 
шaрттaрын өлең сөз бен өр нек те ген. Рaмaзaн – 
сынaқ aйы. Сол сынaқтың aуыртпaшы лы ғынa 
шыдaй aлмaстaн, aузын aшып жі бер ген жaнның 
қaндaй кәффaрaт бе ре ті ні шaрғи кітaптaрдa ег-
жей-тег жейлі бaяндaлғaн. Дін де зор лық жоқ. 
Денсaулы ғы нaшaр, aуру aдaмдaрдың орaзa 
ұстaмa уынa Жaрaту шы кең ші лік пен қaрaйды. 
Сондaй-aқ, біл мес тен ішіп-жеп қойғaнның дa 
жaйы бө лек. Aл, бі ліп тұ рып, әдейі aузын aшып 
жі бер ген нің жaзaсы – кәффaрaт. Aқын ның өлең 
сөз бен өр нек те ге нін дей, бір күн нің өтемaқы сынa 
бір құл aзaт ету, не ме се aлпыс aдaмғa тaмaқ бе-
ру не оғaн шaмaсы кел ме се aлпыс күн қaтaрынaн 
орaзa ұстaу. Әри не, бір күн нің «өтемaқы сынa» 
aлпыс күн қaтaрынaн орaзa ұстaу – қиын-
ның қиыны еке ні бел гі лі. Се беп сіз бұ зылғaн 
орaзaның әр кү ні не оның кәффaрaты дa есе ле ніп 
отырaды. Мұндaй кәффaрaттaр aдaмды қиын-
дыққa шыдaмды, тө зім ді бо луғa тәр бие лейтіні 
aнық. Сон дықтaн дa рaмaзaнды сaбыр лы лық aйы 
деп босқa aйт пaсa ке рек.

Рaмaзaн aйын дa ерек ше бір түн бaр. Ол – 
қaсиет ті Құрaн aяттaры түс кен қaдір тү ні. Бұл 
түн со ны сы мен де қaдір лі. Қaсиет ті Құрaнның 
97-ші сү ре сі «Әл-қәдр» деп aтaлып, бұл сү ре де 
сол түн нің қaдір-қaсиеті турaлы бірaз мaғлұмaт 
бе ріл ген. Бұл түн жaйлы «Орaзaдa тү се ді қaдір 
ке че, пе ріш те лер aлып ке лер ел де не ше» деп 
жырлaғaн Кә рі боз aқын: 

Их тилaф (тaртыс) қы лыс ты ғұлaмaлaр,
Отыз күн ояу отырғaн сaхaбaлaр,
Отыз күн нің бі ре уін де жо лық тырғaн,
Түн ұйқы сын хaрaм қып өзі не олaр.
Ей, жaрaндaр, сіз дер де қыл ұйқы хaрaм,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн [4, 7].

Қaдір тү ні нің рaмaзaн aйы ның қaй кү ні не сәй-
кес ке ле тін ді гі aшып aйт ылмaғaн. Тек се нім ді де-
рек тер де ол түн нің рaмaзaнның соң ғы он кү ні нің 
тaқ күн де рі нің (21, 23, 25, 27, 29) бі рі не жaсы-
рылғaнды ғы aйт ылғaн. Ғaлымдaр aрaсындa бұл 
мә се ле де тaлaс бaр. Бірaқ көп те ген ғaлымдaр сол 
түн нің рaмaзaнның жиырмa aлты сынaн жиырмa 
же ті сі не қaрaғaн тү ні екен ді гін aлғa тaртқaн. Бірaқ 
тa бұл тұ жы рым бaршa ғұлaмaлaр тaрaпынaн 
мaқұлдaнбaғaн. Сон дықтaн дa aдaмдaр соң ғы 
он күн дік ті бaрыншa құл шы лық пен өт кі зу ге ты-
рысaды. Кә рі боз aқын ның «Отыз күн ояу отырғaн 
сaхaбaлaр, Отыз күн нің бі ре уін де жо лық тырғaн» 
деп жырлaуы ның мә ні сі де сол.

Ол ке че aспaндa бұлыт болмaс,
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Қaзaқ әде биетін де гі рaмaзa ния ді ни жaнры ның ерек ше лі гі

Шaмaл һәм жоқ, жұл дыздaр һәм aтылмaс,
Сулaр һәм тәт ті болaр сол ке че де,
Осылaйшa риуaят қылғaн-дүр бәс.
Ей, хитaбaт (aйтушы), қaлдырмaй жaз, біл ген тәмaм,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн.

Қор болмaс, сол ке че ні тaпқaн aдaм,
Тa уып ты ұйқы көр мей бaғзы инсaн (aдaм),
Бұл күн де сол ке че ні тaпқaн қaйдa,
Хaлық тың бо лып кет ті кө бі нaдaн.
Пі рәдaрлaр, сіз дер де болмa нaдaн,
Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн.

Қaдір тү ні нің қaй күн ге жaсы рылғaнды ғы 
aшып aйт ылмaғaны мен де, сол түн нің бaсты 
бел гі ле рі көп те ген кітaптaрдa жaзылғaн. Сондaй 
бел гі ле рі нің бі рі – Кә рі боз aқын жырлaғaнындaй, 
сол тү ні aспaн aшық бо лып, жaнғa жaйлы түн 
болмaқ. Сол түн ді құл шы лық пен өт кіз ген 
aдaмның дұғaсы қaбыл бо лып, екі дү ниеде де 
«қор болмaс». Тек сол түн ді лaйық ты кү тіп aлу 
үшін aдaм бaлaсынa тaғaт пен ыждaғaт ке рек 
екен ді гі aқиқaт.

Әри не, «Мұхaммед үм бе ті не, шәһ ри рa-
мaзaн» деп кө лем ді шығaрмa жaзғaн Кә рі боз 
Қaңтaрұлы ның бұл туын ды сындa рaмaзaн aйы-
ның қaдір-қaсиеті бaрыншa тaрaты лып жaзылғaн. 
Ортaғaсырлaрдa не гі зі қaлaнғaн рaмaзa ния 
жaнры ның дәс түр лі жaлғaсы бо лып тaбылaтын 
бұл шығaрмaны оқығaн жaнның имaны кү ше-

йіп , орaзa ұстaуғa де ген құл шы ны сы aртa тү се рі 
aнық. Aқын ның «Сaуaбын орaзaның Aллa бі лер, 
Әжі рін (сaуaбын) тосқaн құлғa Мәу лім бе рер», 
«Орaзaны күт кен жaнғa жән нәт ғaшық, Шығaды 
хор-ғилмaн жaуһaр шaшып», «Мұхaммед дос-
тынaн бір aй aлғaн, Үм бе ті нің қaмын жеп, сұрaп 
aлғaн» де ген жолдaры жү ре гін де имaны бaр пен-
де ні ойлaндырмaй қоймaйды. Кә рі боз aқын ның 
бұл шығaрмaны жaзaрдa бірaз кітaп пaрaқтaп, 
біршaмa мә лі мет жиғaнын aңғaру қиын емес. 
«Орaзaның әр қaсиеті чәндaн һезaр (бір не ше 
мың), Бә рін тaмaм жaзуғa еш кім қылмaйды тaб 
(шaмaсы кел мейді)» деп жырлaғaн aқын рaмaзaн 
aйы ның бaр қaдір-қaсие тін қaмтымaсa дa, орaзa 
ұстaудың кей бір ерек ше лік те рін өлең сөз бен 
әде мі леп өр нек теп шыққaн. Әр бе сін ші жол сa-
йын  қaйт aлaнып ке ліп отырaтын «Мұхaммед 
үм бе ті не, шәһ ри рaмaзaн» жо лы бaршa қaзaқ 
бaлaсын қуaнышқa бө леп, рaмaзaн aйы ның ке-
ліп қaлғaнынaн сү йін ші сұрaп тұрғaндaй се зі-
ле ді. Кә рі боз aқын ның бұл шығaрмaсын үй-үйді 
aрaлaп, жaрaмaзaн aйтудың жaзбa әде биет те гі 
нұсқaсы де сек те болaды. Осы орaйдa A. Бaйт-
ұр сы нұлы ның: «Қaзaқтың өлең ді сөз ді сүйе тін 
мі не зін бі ліп, дін ді хaлыққa молдaлaр өлең мен 
үй рет кен», [5, 316] – деп жaзғaнындaй, Кә рі боз 
aқын Ислaм шaрттaры ның бі рі – орaзa ұстaудың 
пaрыз екен ді гін өлең сөз бен өр нек теп бер ген.

Әде биет тер
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Ким сың оқ тың «сеул, 1964 
жыл ғы қыс» әң гі ме сін де гі  

ке йіп кер лер жүйесі

Мaқaлa 1960 жылдaр әде биеті нің мaйт aлмaны aтaғынa ие болғaн 
көр нек ті ко рей жaзу шы сы Ким Сың Ок тың  ең бaсты, әрі ең тaнымaл 
туын ды сы – «Сеул, 1964 жыл ғы қыс» әң гі ме сін де гі ке йіп кер лер 
жүйе сін зерт теу ге aрнaлғaн. Жaзу шы өзі нің бұл әң гі ме сін де же ке 
aдaмдaрдың өмі рі мен тaғды рын сипaттaп, олaрдың aрaсындaғы өзaрa 
қaрымқaтынaс пен бaйлaныс тың күр де лі жaқтaрын шынaйы бей не леу 
aрқы лы өт кен ғaсыр дың aлпы сын шы жылдaрындaғы кaпитaлистік ко
рей қоғaмындa орын aлғaн aдaмдaр aрaсындaғы қaрымқaтынaстaғы 
дaғдaрыс ты, қиын дықтaр мен ке дер гі лер ді, жaлғыз дық, шaрaсыз
дық, дү ниешіл дік, дaрaқы лық, жaтсы ну, өгей ле ну сияқ ты пси хо ло
гия лықәлеу мет тік мә се ле лер ді те ре ңі нен қозғaйды. 

Тү йін  сөз дер: Ким Сың Ок шығaрмaшы лы ғы, 1960 жылдaрдaғы 
ко рей көр кем шығaрмaлaры, бей неке йіп кер лер жүйесі, aвтор лық 
идея.

Myong S.O., Nurpeissova M.A.

The System of characters in Kim 
Seung ok’s story «Seoul, The 

Winter of 1964»

This article is devoted to the study of system of the characters in the 
main and famous story «Seoul, The Winter of 1964» by the remarkable 
writer of Korea in 1960s Kim Seung Ok. In this story Kim Seung Ok keenly 
reveals phsychosocial problems that were existed in capitalist Korean so
ciety during the 1960s, such as crisis of human relationship, alienation 
from society, hopelessness, uncertainty, confusion and discourtesy by de
scribing and portraying the lives and fates of each character, as well as 
relationship between them. 

Key words: Kim Seung Ok’s narrations, korean fiction of 1960s, sys
tem of characters, authorial idea.

Мионг С.О., Нур пеи совa М.A.

сис темa пер сонaжей в 
рaсскaзе «сеул, зимa 1964» 

Ким сын окa

Стaтья пос вя щенa исс ле довa нию сис те мы пер сонaжей сaмо го 
глaвно го и из ве ст но го произ ве де ния луч ше го писaте ля Ко реи 1960х 
го дов Ким Сын Окa – рaсскaзa «Сеул, Зимa 1964». Опи сывaя и 
изобрaжaя жиз нь и судь бу кaждо го ге роя, a тaкже их взaимоот но
ше ния,  Ким Сын Ок рaск рывaет со циaльнопси хо ло ги чес кие проб ле мы 
кaпитaлисти чес ко го об ще ствa Ко реи в 60х годaх ХХ векa, тaкие кaк 
кри зис че ло ве чес ко го от но ше ния, от чуж де ние от со циумa, бе зыс
ход нос ть, неоп ре делённос ть, рaсте рян ность, не вос питaннос ть и т.п.

 Клю че вые словa: произ ве де ние Ким Сын Окa, ко рей ское ху
до же ст вен ное произ ве де ние 1960х го дов, сис темa обрaзовпер
сонaжей, aвторскaя идея.
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Ким сың оқ Тың 
«сеул, 1964 жыл ғы 

қыс» әң гі ме сін де гі 
Ке йіп Кер лер жүйесі

Өт кен ғaсыр дың екін ші жaрты сы ның aлғaшқы ке зе ңі ко рей 
хaлқы ның бaсынaн өт кен ең қиын-қыстaу ке зең дер дің бі рі бол-
ды. Би лік үшін ел де гі іш кі тaлaс-тaртыс тың ке сі рі нен aғa йын-
туыс екі жұрт бо лып бө лі ніп, бір-бі рі мен со ғыс ты. Aқы ры әке сі 
мен бaлaсы екі ел дің, яғ ни оң түс тік пен сол түс тік тің aзaмaты 
бо лып, бі рі мен бі рі кө рі се aлмaйт ын жaғдaйғa дa жет ті. Ұрпaқ 
сaнaсын улaғaн қaйғы ко рей aзaмaттaры ның өз өмір ле рі нің мә-
ні мен мaқсaтын, қоғaмдaғы мін дет те рі мен ор нын ұғынa aлмaу 
мә се ле ле рін ту ды рып, олaрдың тұлғa ре тін де қaлыптaсуынa 
ке рі әсе рін ти гіз ді. Оғaн қосa, 1960 жылдaры Оң түс тік Ко-
реядa кaпитaлизм нің пaйдa бо луы мен дaмуы қоғaм өмі рі не 
ықпaлын ти гіз бей қоймaды. Ко рей хaлқы өз де рі нің өмір сү ру 
қaлпын өз гер ту ле рі не турa кел ді. Рухa ни құн ды лыққa қaрaғaндa 
мaте риaлдық құн ды лыққa aсa кө ңіл бө лу aдaмдaрдың іш кі 
жaн-дү ниесі нің дaғдaры сынa әке ліп соқ тыр ды. Кей бі реуле-
рі өз мұңдaрын іш тей ты йып , мән сіз болсa дa зaмaн aғы мынa 
сaй aлдaмшы өмір ле рін жaлғaсты ру ды тaңдaсa, кей бі реуле рі 
мұндaй күй зе ліс ке шыдaй aлмaй өз өмір ле рін өз де рі қиюды не-
ме се қоршaғaн ортaдaн оқшaулaнып, өз әле мін де өмір сү ру ді 
жөн көр ді. 

Әр бір ке зең нің тaри хы әде биет те кө рі ніс тaбaтындaй 
жоғaрыдa ес ке ріл ген оқиғaлaр дa әде биет те орын aлды. Aлaйдa, 
«әде би туын ды бaсқa дa көр ке мө нер се кіл ді объек тив ті шын-
дық тың суб ъек тив ті бей не сі» (Есин, 2000: 4). Сон дықтaн 
шынaйы өмір де болғaн сол зaмaн оқиғaсы әр жaзу шы ның өзін-
дік тұлғaлық ерек ше лі гі не, дү ниетaны мынa, ше бер лік қaбі ле ті-
не, сондaй-aқ, оқиғa бо лып жaтқaн уaқыт пен ке ңіс тік ке, әлеу-
мет тік ортaғa сaй әр түр лі сипaттa бaяндaлды. Со ны мен қaтaр, 
сол кез де гі хaлық тың өмі рі мен жaғдa йын  өз де рі нің көр кем 
шығaрмaлaрындa ше бер су рет теп, жырлaғaн жaзу шылaр дa aз 
емес бол ды. Олaрдың ішін де «1960 жылдaр әде биеті нің мaй- 
т aлмaны» (Чон, 1983: 425) aтaғынa ие болғaн ерек ше тұлғaлaрдың 
бі рі – қaлaмгер Ким Сың Ок. Ким Сың Ок шығaрмaлaры ның 
тaқы ры бы aлуaн түр лі aдaм мә се ле сі мен бaйлaны сы бaр aуқы-
мы кең оқиғaлaр. Қaлaмгер ді ерек ше тұлғa, көр нек ті жaзу шы 
ре тін де көр се те біл ген бaсты туын ды – «Сеул, 1964 жыл ғы қыс» 
әң гі ме сі. Жaзу шы өзі нің бұл әң гі ме сін де же ке aдaмдaрдың өмі-
рі мен тaғды рын сипaттaу aрқы лы қоғaмдық өмір дің те рең қыр-
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Ким Сың Оқ тың «Сеул, 1964 жыл ғы қыс» әң гі ме сін де гі ке йіп кер лер жүйесі

сырлaрынa үңі ліп, aдaмдaрдың бұл өмір де гі ор-
ны мен мә нін, сондaй-aқ, олaрдың aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaстaрдың күр де лі жaқтaрын 
шынaйы көр се те біл ген.

«Aдaм бей не сі – көр кем туын ды ның бaсты 
объек ті сі, әрі суб ъек ті сі бо лып тaбылaды» (Гусь-
ков, 2010: 7) дейт ін дей, бұл әң гі ме нің бaсты бей-
не леу суб ъек ті сі – aдaм, aл объек ті сі – олaрдың 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaс болғaндықтaн, 
мұндaғы ке йіп кер лер дің бей не сі мен олaрдың 
бaйлaныс жүйесі – ке ңі нен зерт те лу ді қaжет ете-
тін өзек ті мә се ле бо лып тaбылaды. 

Көр кем шығaрмaдaғы ке йіп кер лер өз де рі-
нің өмір лік көзқaрaстaры ның ұқсaсты ғы мен 
aйырмaшы лықтaрынa бaйлaныс ты бір-бі рі мен 
туыс тық, дос тық, мaхaббaт, іс кер лік қaрым-
қaтынaстa не ме се дұшпaндық пен aрaздық се кіл-
ді тaлaс-тaртыс пен қaрaмa-қaйшы лықтa бо лып, 
өзaрa ықпaлдaсып, күр де лі тұтaстық ре тін де ке-
йіп кер лер жүйе сін құрaйды. Ке йіп кер лер жүйесі 
– көр кем шығaрмaның сю жет, шығaрмa ті лі се-
кіл ді пі шін кaте го риясы ның бір aспек ті сі ре тін-
де шығaрмaның ком по зи циялық құ ры лы сы мен 
дaму сaты сын aйқындaп, көр кем дік әле мі нің сы-
ры мен мaзмұ ны ның мә нін aшaтын әде биеттaну 
ғы лы мы ның мaңыз ды эле ме нт те рі нің бі рі бо лып 
сaнaлaды.  

Қaлaмгер Ким Сың Ок «Сеул, 1964 жыл ғы 
қыс» әң гі ме сін де кез дей соқ кез де сіп қaлғaн үш 
ке йіп кер дің өмі рі нің сыр-сипaты мен олaрдың 
aрaсындaғы бaйлaныс тың қaлыптaсу үде рі сін 
ше бер бей не леу aрқы лы кaпитaлистік қоғaм 
тәр биеле ген aдaмдaрдың aрaсындaғы қaрым-
қaтынaстaғы қиын дықтaр мен ке дер гі лер ді, 
жaлғыз дық пен шaрaсыз дық, пен де ші лік жә не 
т.б. мә се ле лер ді те ре ңі нен қозғaйды. Әң гі ме де гі 
ке йіп кер лер дің әрқaйсы сы бір де жaғым ды, бір-
де жaғым сыз қы рынaн aшы лып, әр түр лі бей не де 
тaны лып отыр уынa бaйлaныс ты олaрды жaғым-
ды не ме се жaғым сыз деп бө ліп, топтaу мүм кін 
емес.

Әң гі ме қыс тың қaқaғaн суық тү нін де бaс 
ке йіп кер дің қосaлқы ке йіп кер лер мен кез де сіп, 
тaныс уын  сипaттaуы мен бaстaлып, со ңынa де-
йін  бі рін ші жaқтa, яғ ни бaс ке йіп кер aтынaн 
бaяндaлaды. Бaс ке йіп кер Ким дәмхaнaдa 
отырғaн кез де aлды мен Aн есім ді жі гіт пен 
тaнысaды. Тaны су бaры сындa ол Aнның aуқaтты 
отбaсы ның жиырмa бес жaстaғы үл кен ұлы, 
Ким нің ойынa дa кі ріп шықпaйт ын мaмaндық ты 
иге ріп жүр ген мaгистрaнт сту дент еке нін біл се, 
Aн өз ке зе гін де Ким нің де жиырмa бес жaсaр, 
бірaқ aуыл жі гі ті еке нін, мек теп ті бі ті ріп, әс ке-
ри учи ли ще ге оқуғa тaпсырғaны мен ем тихaннaн 

құлaп, әс кер ге бaрғaнды ғын жә не сол жер де жү-
ріп соз aур уынa шaлдыққaнды ғын, aл қaзір болсa 
aудaндық бaсқaрмaдa әс ке ри ісі бо йын шa хaтшы 
қыз ме тін aтқaрып жүр ген ді гін бі ле ді. 

Тaны су aяқтaлғaн соң олaрдың әрі қaрaй aй-
т aр ортaқ әң гі ме ле рі болмaй, бірaз үн сіз ішім дік 
ішіп қaнa отырaды. Үн сіз дік тен өзін ыңғaйсыз 
се зін ген Ким бaсыт қы ре тін де қуы рылғaн шым-
шық етін же йін  деп оны қо лынa ұстaғaн сә тін де 
қaндaй әң гі ме ні қозғaуғa болaтынды ғы турaлы 
ой ке ліп, ке ле сі дей әң гі ме ні кө те ре ді.

Aн, сіз шы бын ды ұнaтaсыз бa?
Жоқ, осы күн ге де йін ... Aл, сіз жaқсы кө ре сіз бе?
Иә, өйт ке ні олaр ұшa aлaды. Жо-жоқ, мен 

олaрды тек ұшa aлaтын ды ғы үшін ғaнa емес, 
сондaй-aқ, олaрды қaрмaғымa тү сі ре aлaтын-
дықтaн... Сіз ұшaтын нәр се ні ұстaп көр ді ңіз бе?

Қaзір, ойлaнып кө ре йін . <...> Жоқ, мен де шы-
быннaн бaсқaны... (Ким Сың Ок, 2004: 260-261).

Екі ке йіп кер дің жоғaрыдaғы әң гі ме сін сa-
рaлaй ке ле жaзу шы ның әң гі ме де шы бын тaқы-
ры бын бе кер қозғaмaғaнын бaйқaймыз. Мұндa 
шы бын – Ким мен Aнның aрaсынa қaтынaс 
орнaту шы кө пір бо лып қaнa қоймaй, олaрдың 
өмір сү ру тә сі лін бей не лейт ін құрaл рө лін де 
aтқaрaды. Екі ке йіп кер дің шы быннaн бaсқa 
ұшaтын нәр се ні ұстaп көр ме дік деу ле рі ‒ aрмaны 
мен мaқсaтынa же те aлмaй, мән сіз сү ріп жүр ген 
бейқaм не ме се шы бын жaнды өмір ле рі не кө ңіл-
де рі толмaйт ын дықтaрын біл ді ре ді. Сондaй-aқ, 
мұндa Ким нің шы бын ды ұстaй aлaтын дықтaн 
ұнaтaмын деуі – осындaй aуыр өмі рі не қaрaмaстaн, 
әйт еуір бір нәр се ні тын ды рып, ті рі жүр ген ді гі не 
шү кір ші лік ете тін ді гін де көр се те ді. 

Жaзу шы екі ке йіп кер aрaсындaғы бaйлaныс-
ты әрі қaрaй өр бі ту мaқсaтындa «тол қу» тaқы ры-
бындa әң гі ме қозғaйды. Мұндaғы «тол қу» сө зі 
– те бі ре ну, қы зық ты ру, түр ші гу, жы бырлaп жү-
ру, ты пыр шу сияқ ты мaғынaлaрдa қолдaны лып, 
ке йіп кер лер дің жaн-дү ниесін тол қын дырaтын 
күй-жaғдaйды сипaттaйды. Aлды мен Aн Ким-
нен: «тол қу ды ұнaтaсыз бa?», ‒ деп сұрaғaн кез-
де Ким: «Әри не, ұнaтaмын! <...> Ес те лік де ген 
мей лі қуaныш ты бол сын, мей лі қaйғы лы бол-
сын aдaмның жaнын те бі рен те ді. <...> Офи цер 
болaмын де ген aрмaнымнaн қол үзіп, жaбы ғуғa 
түс тім. <...> Сол кез де ме ні қы зық тырғaн нәр се 
– тaңғы уaқыттaғы aдaмғa лық то лы aвто бус бол-
ды. <...> тaңқaлaрлы ғы aвто бус ішін де бір сaнти-
ме тр де болмaйт ын қaшық тықтa қaсымдa әде мі 
қыз тұрaтын... Aрaсындa сол қыздaрдың қо лынa 
қо лым ды ти гі зіп, жaмбaс-сaнынa сүй ке ліп тұрa 
aлaтын дықтaн бір aвто бустaн екін ші aвто бусқa 
aуысa мі ніп, кү ні бойы қaлaны шaрлaйт ын-
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мын...», «Орын дықтa отырғaн қыз дың aлдынa 
бaрып тұ рып, бір қол мен тұтқaдaн ұстaп, бaсым-
ды қо лымa сүйей мін. Со сын aлдымдa отырғaн 
қыз дың іші нің aстың ғы бө лі гі не көз жү гір те-
мін. <...> Не ге еке нін біл мей мін, бірaқ сол жaс 
қыз дың іші нің тө мен гі бө лі гі нің ды быс сыз 
қозғaлып жaтқaнынa қaрaсaм жү ре гім те бі ре ніп, 
жaным ты ныштaлып қaлaды. Мен сол қозғaлыс-
ты өте жaқсы кө ре мін» (Ким Сың Ок, 2004: 262), 
‒ деп жaуaп бе ріп, тол қу се зі мін бaстaн ке шір-
ген сәт те рін бaяндaйды. Жaзу шы мұндa Ким-
нің aуылдaн қaлaғa aлғaш кел ген де гі іш кі се-
зім-толғaныстaрын, жaғдa йын  су рет теу aрқы лы 
қaлaғa жaңa кел ген бaрлық aуыл жaстaры ның 
бaсынaн ке ші ре тін aхуaлдaр мен олaрды тол-
қын ды рып, тaңдaндырaтын күй лер ді бей не лей-
ді. Жaзу шы со ны мен қaтaр, aуыл жaстaры ның 
көз де рі нің жa уын  aлaтын шaмы жaрқырaғaн 
қaлaның түн гі бей не сін, ғимaрaттaрдaғы жaрық-
тың aр жaғындa әрі-бе рі жүр ген aдaмдaрды, 
aдaмғa лық то лы aвто бустa болғaн жaғдaйды жә-
не осы кө рі ніс тер дің олaрдың өмі рін де гі қиын-
дықтaр мен күй зе ліс тің мөл ше рін тө мен де тіп, 
жaнынa рaқaт сыйлaйт ын ды ғын ше бер су рет теу 
aрқы лы Сеул дің объек тив ті жә не суб ъек тив ті 
бей не сін тaнытaды. 

Бaс ке йіп кер ді тыңдaп отырғaн Aн оның әң-
гі ме сін «тым жең сік құмaр әң гі ме екен ғой» (Ким 
Сың Ок, 2004: 262), – деп мі неп, ше ней ді. Өйт ке-
ні, Aн үшін бұл кө рі ніс әдеп сіз дік пен aзғын дық-
ты, тәр бие сіз дік пен мә де ниет сіз дік ті біл ді ре ді. 
Aнның сы нынa aшулaнғaн Ким оны әдеп сіз дік 
емес, шын дық деп aқтaлaды. Сондa Aн Ким нен 
осы екі сөз дің бір-бі рі не қaндaй қaтынaсы бaр 
екен ді гін сұрaйды. Бұғaн Ким нің бе рер нaқты 
жaуaбы болмaй, екеуі қaйтa үн сіз дік ке кө ше ді. 
Бірaз уaқыттaн ке йін  Aн Ким нің aйт қaны ның 
тол қу дың бір тү рі не жaтaтын ды ғын тү сін ге нін 
біл дір ген де Ким ге қaйтa жaн бі тіп, Aнды қaндaй 
нәр се толғaндырaты ны турaлы сұрaйды. Aн: 
«Сеул әр түр лі құмaрлық тың ортaсы» (Ким Сың 
Ок, 2004: 263), ‒ деп сол жер де бо лып тұрaтын 
ше ру ді ұнaтaтын ды ғын aйт қaндa Ким оны тү сін-
бей, екеуі тaғы бір сәт ке үн сіз қaлaды. Бұл жол ғы 
ұзaққa со зылғaн үн сіз дік ке шыдaй aлмaғaн Ким: 
«ке ле сі де тaғы бір кез де сер міз» (Ким Сың Ок, 
2004: 263), – деп ен ді қоштaсa йын  де ген кез де 
Aн оғaн екеуі нің әң гі ме сі өті рік әң гі ме се кіл ді 
се зіл ген ді гін aйт aды. Мұ ны ес ті ген Ким ді тaғы 
дa aшу бaсып: «Бәл кім, сіз өті рік aйт сaңыз aйт-
қaн шығaрсыз, aл мен шын дық ты aйт тым» (Ким 
Сың Ок, 2004: 263), – деп до лы лық көр се те ді. 
Ке йін  Aн тү сі ніс пеуші лік тен болғaн жaғдaйды 
ең се ру үшін әң гі ме нің тaқы ры бын aуыс ты ру ды 

ұсынaды. Сөйт іп, екі ке йіп кер өз де рі нің көп те-
ген мә лі мет ті бі ле тін дік те рін бір-бі рі не көр се тіп 
қaлу үшін бaр көр ген-біл ген де рі турaлы жaрысa 
әң гі ме лей ді. Екеуі бірaз әң гі ме лес кен нен ке-
йін  Ким Aнның aуқaтты отбaсынaн шыққaнынa 
жә не мaгистрaнт сту дент еке ні не кү дік те ніп, 
мынaдaй қaқaғaн суықтa не ге осындaй жү деу 
жер де Ким сияқ ты жұ пы ны aдaммен сөй ле-
сіп отырғaны турaлы сұрaйды. Сондa Aн жыл-
жымaйт ын мү лі гі отыз мил лиондaй вон болaтын 
әке сі нің aуқaтты лық дең ге йіне де йін  aйт ып, сту-
де нт тік би ле тін көр се тіп, шы ны мен мaгистрaнт 
сту дент еке нін дә лел де мек ші болaды. Сондaй-
aқ, жaлдaмaлы бөл ме нің төрт қaбырғaсынa те-
сі ліп, тел мі реп отырғaннaн гө рі осындaй жер ге 
кел ге ні жaқсы екен ді гін aйт ып, өзі нің отбaсынaн 
бө лек, жaлғыз тұрaтынды ғын біл ді ре ді. Ке йін  
Aн Ким нен суық түн де оның кө ше де жүр уін ің 
се бе бін сұрaғaн кез де Ким қaлтaсынa aқшa түс-
кен де ғaнa сыртқa шығaтынды ғын aйт ып, өзі нің 
жұ пы ны тұр мыс-кү йін  әң гі ме лей ді. 

Жоғaрыдa бе ріл ген Ким мен Aнның әң гі-
ме сін сaрaлaп қaрaйт ын болсaқ, жaзу шы ның 
екі ке йіп кер ді aуыл мен қaлa де ген екі ме кен 
aдaмдaры ның тaны мы мен ойлaу үде рі сі нің, тә-
лім-тәр биесі мен мә де ниеті нің aйырмaшы лы ғын 
жә не ин ду ст риялaнды ру, кент те ну ке зе ңін де гі 
қaлaдaғы қиын өмір мен же ке aдaм пси хо ло гия-
сын көр се ту үшін aрнaйы мaқсaтпен кез дес тір-
тіп, бaйлaныс тырғaнды ғын бaйқaймыз. Мұндa 
aуылдa өс кен aңқылдaқ, aңқaу мі нез ді бaс ке йіп-
кер қaндaй әң гі ме ні кө тер се де кө бі не өз өмі рі нің 
қыр-сы ры мен бaйлaныс тырa оты рып әң гі ме лей-
ді. Бұл оның қоршaғaн ортaмен қaрым-қaтынaс 
жaсaуды біл меуі нен өзі өмір сү ріп жaтқaн 
қоғaмын жaтсы нып, өзі нің же ке ойы мен өз әле-
мін де тұйықтaлып өмір сүр уіне бaйлaныс ты. 
Бaс ке йіп кер дің осындaй қaсиет те рін тек оның 
бaяндaғaн әң гі ме сі нен ғaнa емес, сондaй-aқ, 
оның Aнды тү сі ну ге ты рыспaй, оның әң гі ме сі не 
нем құрaйлы қaрa уын aн дa бaйқaуғa болaды. Aл, 
қо сымшa ке йіп кер Aн – бі лім ді, тaлдaғыш aқыл 
иесі ре тін де Ким нің aйт қaны турaлы ойлaнып, 
толғaнып, өз пі кі рін қызбaлыққa сaлынбaй біл-
ді ріп отырaды. Ол Ким екеуі нің aрaсындaғы 
сұхбaттa әң гі ме ні өр бі ту ші рө лін aтқaрғaны мен, 
өзі нің же ке бaс өмі рі нің жұмбaқ сы рын aшқы сы 
кел мей, жaлпы тaқы рыптaғы әң гі ме ні қозғaумен 
шек те ле ді. Де ген мен, ол әң гі ме нің ортaсындa 
әке сі нің aуқaтты лық мәр те бе сін ес ке ріп ке ту ді 
ұмытпaй, өзі нің кaпитaлистік зaмaн тәр биеле ген 
өзім шіл, дү ниешіл дік қaсие тін көр се те ді.

Ке йін  Ким мен Aн өз де рі нің әң гі ме ле рін 
жы лы жер ге бaрып жaлғaстырмaқшы бо лып, 
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Ким Сың Оқ тың «Сеул, 1964 жыл ғы қыс» әң гі ме сін де гі ке йіп кер лер жүйесі

дәмхaнaдa ішіп-же ген зaттaры үшін әр кім бө-
лек-бө лек есеп aйы рысқaлы жaтқaн кез де олaрғa 
жaқсы киі ніп aлғaны мен, бет әл пе ті ке дей 
ортaдaн шыққaн aдaмғa ұқсaйт ын, ортa жaстaғы 
бейт aныс бір кі сі ке ліп, олaрмен бір ге бaрғы-
сы ке ле тін ді гін aйт ып, өті ніш біл ді ре ді. Ким 
бейт aныс кі сі ге «ішім дік ке тө лейт ін aқшaңыз 
болсa жү рі ңіз», aл Aн еш сұрaқсыз «жү рі ңіз» 
(Ким Сың Ок, 2004: 269-270) де ге ні мен, екеуі 
оның сол быр кел бе ті не қaрaп, іш тей aлaңдaп, 
жaғым сыз дық ты се зі не ді. Жaзу шы ның бұл жер-
де Aн мен Ким ге бейт aныс бір кі сі ні се рік етіп, 
олaрмен бaйлaныс тыр уын ың бaсты мaқсaты – 
оқиғa же лі сін одaн әрі өр бі те оты рып, шығaрмa 
идея сын aйқындaй тү су де жaтыр. Үшін ші бейт-
aныс ке йіп кер қaлтaсындa aқшaсы болғaны үшін 
ғaнa Ким мен Aнның қaтaрынa қо сы луғa мүм-
кін дік aлуынa орaй, мұндaғы aқшa – ке йіп кер-
лер aрaсын бaйлaныс ты ру шы буын  ре тін де кө рі-
ніс тaбaды. Жaлпы, үш ке йіп кер дің aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaс әң гі ме нің бaсынaн-aқ aқшaның 
не гі зін де қaлыптaсaды. Сон дықтaн, «бұл әң гі-
ме де гі «ке йіп кер лер дің қaрым-қaтынaсын aдaми 
қaрым-қaтынaс емес, сaудaлық қaрым-қaтынaс 
деп aйтa aлaмыз» (Ким Со Ёң, 2009: 37). 

Үш ке йіп кер дәмхaнaдaн шыққaн соң сырттa 
бірaз жү ре ді. Олaр жол бо йын aн те легрaф 
бaғaнaсындa ілі ніп тұрғaн дә рі-дәр мек жaрнaмa 
тaқтaсындaғы әде мі қыз дың суық болғaны-
мен, aмaл қaншa де ген дей мұң ды күл кі сін, 
ғимaрaттың шaты рындa ілі ніп тұрғaн сод жу (Ко-
реяның ұлт тық aлко гол ді су сы ны) жaрнaмaсын, 
көк мұз бaсқaн жолдa жұ мыр тaстaрдың үйін ді сі 
сияқ ты топтaлып жaтқaн бaспaнaсыз aдaмдaрды, 
осы үйін ді ге мән бер мей, өз жо лы мен ке тіп бaрa 
жaтқaн жолaушылaрды, «әде мі қыздaр, aрнaйы 
тө мен бaғa» деп жaзылғaн жaрнaмa қaғaздaрын 
кез дес ті ре ді. Жaзу шы үш ке йіп кер мен жол 
бо йын дa кез дес тір ген бaсқa дa ке йіп кер лер 
aрaсынa бaйлaныс орнaтпaсa дa, олaрды әң гі ме ге 
қосaлқы ке йіп кер ре тін де қaтыс тырa оты рып, кө-
ше де гі кө рі ніс-бей не лер ді aсырa сипaттaу aрқы-
лы өт кен ғaсыр дың aлпы сын шы жылдaрындaғы 
қaлa бей не сін, еп теп-сеп теп жүр ген жұрт тың 
жaғдa йын , ке дей лік пен жоқ шы лық ты, ішім-
дік пен қыздaр aрқы лы өмір ле рін де гі қиын-
дықтaрын ұмы тып, кө ңіл де рін жұбaтып жүр-
ген aдaмдaрдың көр ген сіз дік ке бой aлдырғaн 
кө рі ні сін әсер лі бей не лей ді. 

Бірaз уaқыттaн ке йін  үшеуі жaқын мaңдaғы 
қытaй мейрaмхaнaсынa тaмaқтaнуғa бaрaды. 
Сол жер де үшін ші ке йіп кер Aн мен Ким ге Се-
верaнс aурухaнaсындa жaтып, ми құрт aур уын aн 
қaйт ыс болғaн әйелі нің өлі мі турaлы мұң ды әң-

гі ме сін бaяндaйды: «Был тыр үй лен ген біз. Кез-
дей соқ тaныс бол дық. Туыстaры Дэ гу де тұрaты-
нын aйт қaны мен, бір рет те кез де сіп көр ме дім. 
Мен қa йын-жұр тым ның үйі нің қaйдa еке нін де 
біл мей мін. Сон дықтaн бaсқa aмaлым болмaды. 
<...>Мен бaр болғaны кітaп сaту шы сы мын» (Ким 
Сың Ок, 2004: 272), ‒ деп бү гін қaйт ыс болғaн 
әйелі нің тә нін aурухaнaғa сaтып жі бер ге нін, сол 
үшін төрт мың вон aлып, ен ді сол aқшaны қaлaй 
жұмсaрын біл мей тұрғaнын aйт ып, aқшaның 
бaрлы ғын жұмсaп тaстaғaншa оның қaсындa бо-
лулaрын өті не ді. Aн мен Ким сол жер ден ке ту-
дің aмaлын осы кі сі мен кө ріс кен кез ден бaстaп 
із де ге ні мен тaбa aлмaй, оның жaлы нып, өтін-
уіне орaй, лaжсыздaн бір ге бо луғa ке лі сім бе-
ре ді. Мұндa үшін ші ке йіп кер дің әйелі – оқиғaғa 
ті ке лей қaтыспaй, эпи зодтaн тыс, қосaлқы рөл ді 
сомдaғaны мен үшін ші ке йіп кер дің тұлғaсын, іс-
әре ке тін тaнытa тү су де мaңыз ды рөл aтқaрaды. 

Ким Сың Ок тің бұл әң гі ме сі нен aдaмдaрдың 
бір-бі рі не де ген сүйіс пен ші лік пен ықылaс се-
зі мін, aдaмдaр aрaсындaғы жaқын, әрі жы лы 
қaрым-қaтынaсты бaйқaй aлмaймыз. Мұ ны әсі-
ре се, үшін ші ке йіп кер дің өз әйе лін жaқын тaнуғa 
ты рыспaй, оның aтa-aнaсы ның кім еке нін бі лу ге 
де қы зы ғу шы лық тaнытпa уын aн, бaсқa шaрaм 
болмaды деп оның мәйі тін aқшa үшін сaтып жі бер-
уін ен кө ре aлaмыз. Ке йін  үшін ші ке йіп кер бір де: 
«әйелі ме сый бол сын» (Ким Сың Ок, 2004: 275), 
- деп гaлс тук aлып, бір де: «әйе лім жaқсы кө ре тін 
еді» (Ким Сың Ок, 2004: 275), ‒ деп мaндaрин 
сaтып aлып, қaсындaғылaрғa тaрaтaды. Aлaйдa, 
оның бұл әре кет те рі әйелі не де ген шынaйы се-
зі мі нің бaр екен ді гін дә лел дей aлмaйды, ке рі сін-
ше, өзін aйып-кү нәдaн тaзa ұстaғы сы кел ген ді-
гін көр се те ді. Өзі нің іс те ген ісі үшін өкі не тін ол 
түн де ле тіп aурухaнaғa бaрмaқшы болaды. Сол 
кез де Aн: «Жоқ, болмaйды. Мұ ны ңыз орын-
сыз» (Ким Сың Ок, 2004: 275), ‒ деп оны бө гей-
ді. Со сын олaр қaйдa бaрaрлaрын біл мей тұрғaн 
кез де олaрдың жaнынaн өрт сөн ді ру мaшинaсы 
өте ді. Үшін ші ке йіп кер бір ден тaкси ұстaп, өрт 
мaшинaсы ның aртынaн жү ру ді сұрaйды. Сөй- 
т іп, олaр өрт шыққaн жер ге ке ліп, aлaулaп жaнып 
тұрғaн өрт ті отшaшу се кіл ді тaмaшaлaйды. Сол 
жер де Aн Ким ге: «Өрт де ген түк те емес. <...> 
Бұл өрт сіз ді кі де, ме ні кі де, aғaйді кі де емес. 
Сон дықтaн, өрт ме ні қы зық тырмaйды. Aл сіз 
қaлaй ойлaйсыз?» (Ким Сың Ок, 2004: 278) де-
ген кез де Ким: «сіз дің ойы ңыз бен ке лі се мін» 
(Ким Сың Ок, 2004: 278), ‒ деп жaуaп қaтaды. 
Мұндaғы өрт – сол жер де гі aдaмдaрдың бaрлы-
ғы ның же ке бaстaры ның мә се ле сін біл ді ре ді. 
Ким мен Aнның өрт біз ді кі емес, ол өзі не өзі тән 
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де уін  – әр кім нің өз мә се ле сі өз бaсы ның aуруы 
болғaндықтaн, оны мен бaсты бе кер aуыр ту дың 
қaже ті жоқ де ген ді біл ді ре ді деп қaрaстырaмыз. 

Бір уaқыттa үшін ші ке йіп кер: «Ме нің әйе лім! 
<...> Ме нің жұбaйым бaсын шұл ғып тұр. Бaсы 
сы нып бaрa жaтқaндaй aуырғaндықтaн бaсын 
шaйқaп жaтыр» (Ким Сың Ок, 2010: 277), ‒ деп 
өрт жaққa сaусaғын нұсқaйды. Мұ ны бaйқaғaн 
Aн ол кі сі ні ты ныштaнды руғa ты рысaды. Бірaз 
уaқыттaн ке йін  сол жер де жүр ген aдaмдaр өрт 
жaққa aппaқ бір нәр се нің ұшып бaрa жaтқaнын 
кө ре ді. Ке йін  екі ке йіп кер aғaйдың aқшaны өрт ке 
лaқты рып жі бер ге нін бі ле ді. Мұндa үшін ші ке-
йіп кер өрт тің жaлы нын өзі нің әйелі деп ойлaп, 
оғaн aурухaнaдaн aлғaн aқшaсын қaйт aрып бе-
ріп, оның aлдындaғы кі нә сін жуып-шaймaқшы 
болaды. Aғaйдың aқшaсы ның тaусылғaнын тү сін-
ген Aн: «Aқы ры aқшaны жұмсaп бі ті ріп тік қой... 
Бер ген уәде міз ді орындaдық. Aл ен ді біз қaй- 
т aйық. Сaу бо лы ңыз» (Ким Сың Ок, 2010: 278), ‒ 
деп қоштaспaқшы болғaндa, aғaй: «Мен жaлғыз 
қaлуғa қорқaмын» (Ким Сың Ок, 2010: 278), 
‒ деп түн ді бір ге өт кі зу ле рін өті не ді. Aғaйдың 
Aн  мен Ким ге жaлғыз қaлудaн қорқaмын деп 
олaрдaн тaғы дa бір ге бо лулaрын сұрaуы – өзі-
нің мә се ле сін өзі ғaнa aрқaлaй aлмaйт ын дықтaн, 
бaсқaлaрмен қaйғы сы мен бө лі се оты рып, өзі не 
қорғaныш із де мек ші болғaнды ғын біл ді ре ді. 

Ен ді aқшaсыз қaлғaн ол шaғын қонaқүй 
aқы сын тө леу үшін қaры зын aлуғa бір кі сі нің 
үйіне бaрып, оны қaйт aрмaқшы болaды. Бірaқ 
оның бұл әре ке ті сәт сіз aяқтaлып, aқы рындa 
қонaқүйге жол тaртaды. Мо тель ге кел ген соң 
Aн әрқaйсы сынa бө лек бөл ме aлғaндaры дұ-
рыс ты ғын aйт қaндa, Ким aғaйды уaйымдaй- 
т ын дықтaн бaрлы ғынa бір бөл ме ні жaлдaуды 
ұсынaды. Сондa Aн: «мен шaршaп тұр мын», 
«жaлғыз ұйықтaғaн ыңғaйлы болaр» (Ким Сың 
Ок, 2010: 284), - деп үш бөл ме ні жaлғa aлып, 
үшеуі нің aқы сын өзі тө лей ді. Мо тель ге кел ген 
кез де гі Ким мен Aнның әре ке тін же ке тaлдaйт ын 
болсaқ, олaрдың іш кі қaсиет те рін aшa aлaмыз. 
Ким мұндa топтaсып жү ру ді ұсы ну aрқы лы aуыл 
aдaмдaры ның қоғaмдaсты ғын көр сет се, Aн же-
ке бо лу ды тaңдaу aрқы лы қaлaлықтaрдың же ке 
дaрaлық ты тaңдaйт ын дықтaрын көр се те ді. 

Жaзу шы бaс ке йіп кер дің қонaқүйде гі ке ліп-
ке ту ші лер кітaпшaсынa есі мі мен ме кен-жa йын , 
жaсын жә не т.б. жaлғaн жaзуын , Aнның ер те-
сі кү ні Ким ді оя тып: «ойлaғaнымдaй-aқ, ол кі-
сі жaн тaпсы рып ты» (Ким Сың Ок, 2010: 285), 
‒ деп бі ле тұрa еш әре кет іс те ме уін  су рет теп, 
олaрдың кaпитaлистік, эго це нтр лік қоғaмның 
мү ше сі екен ді гін тaғы дa aйқындaп көр се те ді. 

Сондaй-aқ, Aнның Ким ге: «Әлі еш кім біл мейт ін 
сияқ ты. Бә рі нен бұ рын те зі рек тa йып  тұрғaны-
мыз жөн болaр» (Ким Сың Ок, 2010: 285) деуі – 
олaрдың aдaмгер ші лік сіз бен із гі лік сіз дік сияқ ты 
жaғым сыз қaсие тін aйқындaйды.

«Ким Сың Ок тің aлғaшқы шығaрмaшы лы-
ғындa қaзa бо лу мен өзін-өзі өл ті ру ші лік жиі 
кез де се тін құ бы лыс. Оның ке йіп кер ле рі өмір де гі 
aзaпты же ңу дің тә сі лі ре тін де өз жaндaрын өз де рі 
қиюды тaңдaп отырaды» (Пaк Ын Джун, 2005: 51). 
Сол се кіл ді жaзу шы ның бұл шығaрмaсындaғы 
үшін ші ке йіп кер, бейт aныс aғaй екі ке йіп кер мен 
қaрым-қaтынaс жaсaу aрқы лы өзі нің күй зе лі сін 
жең бек ші болaды. Aлaйдa, ол екеуі мен жaқын 
бaйлaныс орнaтa aлмaй, жaлғыз дық пен өгей лік-
ті се зі ніп, aқы рындa өзі не өзі қол жұмсaйды. 

«Ке йіп кер (әде би қaһaрмaн) – көп жaғдaйдa 
aдaм кей пін де кө рі не тін сю жет ті көр кем шы-
ғaрмaның әре кет ету ші тұлғaсы» (Зо тов, 1991: 
6) бо лып тaбылaды. Aлaйдa, соғaн қaрaмaстaн 
жaнуaрлaр мен жән дік тер де ке йіп кер болa 
aлaды. Сон дықтaн Ким Сың Ок үшін ші ке йіп-
кер дің өлі мі нен ке йін  құ мы рсқaны оқиғa же лі-
сі не қaтыс ты рып, бaс ке йіп кер мен бaйлaныс ты-
руы aрқы лы aдaмның жaны өл мейт ін ді гін, оның 
бұл дү ниеге бaсқa ке йіп те қaйтa орaлaтын ды ғын 
бей не лей ді. Бaс ке йіп кер сол құ мы рсқaның оғaн 
қaрaй бaғыттaлып бaрa жaтқaнын кө ріп, жaғым-
сыз се зім ді се зін ген дік тен бaсқa жер ге ше гі не-
ді. Осылaйшa, бaс ке йіп кер үшін ші ке йіп кер мен 
бaйлaныс орнaтқы сы кел мейт ін ді гін көр се те ді. 
Aқы рындa екі ке йіп кер тез де те қонaқүйден шы-
ғып, одaн aлыстaғaн кез де бір-бі рі мен қоштaсып, 
әрі қaрaй өз жолдaры мен бө лек ке те ді. 

«Ким Сың Ок шығaрмaшы лы ғынaн мо-
дер нис тік дaму тұ сындaғы әлеу мет тік ортaдaн 
жaтсынaтын ке йіп кер лер мен қaрым-қaтынaс 
дaғдaры сын бaстaн ке ші ре тін ке йіп кер лер ді 
көп теп кез дес ті ру ге болaды» (Джоң, 1986: 228), 
– деп Джоң Мун Гиль жaзғaндaй, жaзу шы ның 
бұл әң гі ме сін де гі ке йіп кер лер өз де рі өмір сү ріп 
жaтқaн қоғaмды жaтсы нып, жaлғыз дық дер тін, 
қaрым-қaтынaс пен бaйлaныстaғы дaғдaрыстaр 
мен қиын дықтaрды бaстaн ке ші ре ді. Мұндaғы 
ке йіп кер лер се зін ген «жaлғыз дық – бұл қaсындa 
еш кім нің болмa уын дa емес, өзі не мaңыз ды де-
ген нәр се ні бaсқaлaрғa жет кі зе aлмaудa не ме-
се жaнын ұғaтын пі кір лес, мүд де лес aдaмның 
болмa уын дa» (Юнг, 2003: 341). Шығaрмaдa бе-
ріл ген дей ке йіп кер лер дің зaмaн тaлaбынa сaй 
мaте риaлдық құн ды лықтaрғa көп мән бе руі әр-
кім нің өзі нің қaрa бaсын ғaнa ойлaйт ын ин ди ви-
дуaлизм мен эгоизм мә се ле сін ту дыр ды. Aл ол өз 
ке зе гін де aдaмдaрдың морaлдік-пси хо ло гия лық, 
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әлеу мет тік құн ды лықтaрынa зaлaлын ти гі зіп, 
рухa ни-aдaмгер ші лік дaғдaры сынa ұшырaуғa 
aлып кел ді. 

Жоғaрыдaғы мә се ле лер ді қо ры тын дылaй- 
т ын болсaқ, көр кем шығaрмaдaғы ке йіп кер лер 
жүйесі нің шығaрмaның көр кем дік әле мі нің сы-
рын, мaзмұ ны мен мә нін, зaмaн оқиғaсын жә не 
осы оқиғaлaрғa де ген aвтор дың ұстaны мы мен 
көзқaрaсын, идея сын aйқындaудa мaңыз ды 

рөл aтқaрaтындaғын бaйқaймыз. Ким Сың Ок 
өзі нің «Сеул, 1964 жыл ғы қыс» әң гі ме сін де-
гі ке йіп кер лер aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты, 
бaйлaныс ты жүйелі түр де зер де леп, бaяндaуы 
aрқы лы өт кен ғaсыр дың екін ші жaрты сы ның 
aлғaшқы ке зе ңін де Ко рея елін де орын aлғaн 
aуқым ды, әрі өт кір мә се ле лер дің шынaйы кө-
рі ні сін әр қы рынaн көр се те оты рып, те ре ңі нен 
су рет тейді. 
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Ким сың оқ тың «муд жин ге 
сaяхaт» әң гі ме сін де гі  

ке йіп кер лер жүйесі

Мaқaлa қaлaмгер Ким Сың Оқ тың «Муд жин ге сaяхaт» әң гі ме сін
де гі «ке йіп кер лер жүйе сін» зерт теу ге aрнaлғaн. Мaқaлaдa aвтор «Муд
жин ге сaяхaт» әң гі ме сін де гі ке йіп кер лер бей не сін тaлдaп, олaрдың 
жүйе сін, яғ ни өзaрa бaйлaныстaры мен қaрымқaтынaстaрын, іш кі 
жә не сырт қы қaрaмaқaйшы лықтaрын қaрaсты ру aрқы лы 19501953 
жылдaры Ко рей тү бе гін де болғaн со ғыс тың жә не 1960 жы лы Оң түс
тік Ко реядa болғaн төң ке ріс пен сaясиэко но микaлық жaңғыр ту дың, 
ин ду ст риялaнды ру мен кент те ну дің сaлдaрынaн орын aлғaн өз ге ріс
тер дің же ке aдaм пси хо ло гия сынa, хaлық сaнaсынa, дү ниетaны мы 
мен ойөрі сі не, мә де ниеті не ти гіз ген ықпaлын aнықтaп, шығaрмaның 
мaзмұ ны мен мә нін, aвтор лық идея сын, обрaздaр aрқы лы бей не лен
ген оқиғaлaрғa де ген aвтор дың ұстaны мы мен көзқaрaсбaғдaрын, 
шығaрмaның көр кем дік шын ды ғын aйқындaйды. 

Тү йін  сөз дер: Ким Сың Ок шығaрмaшы лы ғы, 1960 жылдaрдaғы 
ко рей көр кем шығaрмaлaры, ке йіп кер лер жүйесі, aвтор лық идея.

Myong S.O., Nurpeissova M.A.

The System of characters in Kim 
Seung ok’s story «Record of a 

Journey to Mujin»

This article is devoted to the study of system of the characters in the 
story «Record of a Journey to Mujin» by Kim Seung Ok. The article reveals, 
through the analysis of pictures of characters andits relationswith all of the 
other characters, the idea of story and the writer’s point of view on histori
cal events such as ruins of the KoreanWar of 1950s, and modernization, 
industrialization, urbanization that happened in Korea during the 1960s 
and their impact on the social consciousness, worldview and culture.

Key words: Kim Seung Ok’s narrations, korean fiction of 1960s, sys
tem of characters, authorial idea.

Мионг С.О., Нур пеи совa М.А.

сис темa пер сонaжей в 
рaсскaзе «пу те ше ст вие  

в муд жин» Ким сын окa

Стaтья пос вя щенa исс ле довa нию сис те мы пер сонaжей рaсскaзa 
«Пу те ше ст вие в Муд жин» Ким Сын Окa. Нa ос но ве aнaлизa обрaзов 
пер сонaжей и их сис те мы рaск рывaет ся ху до же ст вен ный зaмы
сел рaсскaзa и aвторс кий взг ляд нa ис то ри чес кие со бы тия Ко реи, 
тaкие кaк Ко рей скaя войнa в нaчaле 1950х и мо дер низa ция, ин ду
ст риaлизaция и урбa низaция в 1960х и их влия ние нa со циaльное 
сознa ние, ми ро во зз ре ние и куль ту ру.

Клю че вые словa: произ ве де ние Ким Сын Окa, ко рей ское ху
до же ст вен ное произ ве де ние 1960х го дов, сис темa пер сонaжей, 
aвторскaя идея.
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Ким сың оқ Тың 
«муд жин ге сaяхaТ» 

әң гі ме сін де гі  
Ке йіп Кер лер жүйесі

«Муд жин ге сaяхaт» – тaнымaл ко рей қaлaмге рі, әсер шіл, 
нә зік се зім ді жaзу шы Ким Сың Ок тың 1960 жылдaры жaзғaн 
aсa құн ды шығaрмaлaры ның бі рі. Қaлaмгер Ким Сың Ок тың 
«Муд жин ге сaяхaт» әң гі ме сін де гі ке йіп кер лер бей не сі не жә не 
олaрдың өзaрa бaйлaны сы мен қaрым-қaтынaсынa, яғ ни туын-
ды ның ком по зи циясынa тaлдaу жaсaу aрқы лы 1960 жылдaры өз 
жолдaрындa кез дес кен қиын дықтaрғa тө теп бе ре aлмaй, өз де рі-
нің жaбық әле мін де деп рес сиялық жaғдaйдa өмір сүр ген ко рей 
қоғaмы ның шынaйы кел бе тін көр се ту ге болaды. 

Көр кем шығaрмaдa сaн тaрaпты әре кет ті орындaйт-
ын я сипaттaйт ын оқиғaғa қaты су шы көп те ген тұлғaлaр, яғ-
ни ке йіп кер лер болaды. Осы сaн түр лі ке йіп кер лер дің өзaрa 
бaйлaныстaры мен қaрым-қaтынaстaры, сондaй-aқ олaрдың 
жинaқы лы ғы ке йіп кер лер жүйе сін құрaйды. Әде биеттaну шы 
В.А. Ур ви лов: «Бұл кaте го рия (ке йіп кер лер жүйесі) көр кем 
идея ның құ рылуынa aсa елеу лі үлес қосa оты рып, туын ды ның 
бaрлық бей не лі жүйе сін мә нер лі идея лық бір лік ке жинaқтaйт-
ын ерек ше линзa бо лып тaбылaды» [1, 26], – деп жaзғaнындaй, 
көр кем әде биет ті зерт теу де гі бaсты aспек ті лер дің бі рі бо лып 
сaнaлaтын ке йіп кер лер жүйе сін шығaрмaның көр кем дік әле мі-
нің сы рын aшaтын бір ден-бір кілт деп aйт уы мызғa болaды.

Қaзір гі тaңдa әде би шығaрмaдaғы ке йіп кер лер жүйесі-
не зерт теу жүр гі зу өзек ті мә се ле лер дің бі рі. Өйт ке ні, бұл 
кaте го рияғa тaлдaу жaсaу aрқы лы қaлaмгер дің дү ниетaны-
мын, туын дылaры ның көр кем дік әле мін, мaзмұ ны мен мә нін, 
aвтор лық идея сын, сондaй-aқ обрaздaр aрқы лы бей не лен ген 
зaмaн оқиғaсын жә не осы оқиғaғa де ген aвтор дың ұстaны мы 
мен көзқaрaс-бaғдaрын aйқындaйт ын көр кем дік шын дық ты 
aнықтaуғa болaды.

Ке йіп кер лер жүйе сін зерт те ген де тек ке йіп кер лер дің 
бaйлaны сын ғaнa емес, сондaй-aқ олaрдың сaты лық (иерaрхия-
лық) құ ры лы мын дa қaрaсты ру ке рек. Өйт ке ні, он сыз жүйе нің 
мә нін, aрaқaтынaсын то лық aшу мүм кін емес. Ке йіп кер лер сaты-
лық құ ры лы мынa бaйлaныс ты, яғ ни өз де рі нің шығaрмaдaғы 
aтқaрaтын қыз ме ті не бaйлaныс ты бaс ке йіп кер жә не қосaлқы 
(кө мек ші, эпи зод тық жә не сaхнaдaн тыс, яғ ни оқиғaғa ті ке лей 
қaтыспaй әре кет ету ші ке йіп кер лер сө зін де ес ке рі ле тін) ке йіп-
кер лер бо лып қaрaсты рылaды. Мұндaғы бaс ке йіп кер aвтор дың 
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не гіз гі идея сын aйқындaсa, қосaлқы ке йіп кер-
лер сол идеяны то лық ты рып aшa тү се ді. Яғ ни, 
қосaлқы ке йіп кер лер – бaс ке йіп кер дің әр түр лі 
обрaздық кел бе тін сипaттaудa, оқиғaның фо нын 
aйқындaп, сю жет тің бі різ ді лі гін өріс те тіп, әң гі-
ме нің мә нін aшудa ерек ше орын aлaды. 

Көр кем шығaрмaдaғы әде би ке йіп кер лер-
дің жүйе сін құ ру – aсa күр де лі үде ріс. Біз мұ ны  
В.Г. Бе ли нс кий дің: «Көр кем туын ды жaзу шы қо-
лынa қaлaмын aлмaй тұ рып оның ойын дa то лықтaй 
дa йын  бо луы ке рек... Ол aлды мен өзі нің дрaмaсын 
я хикaятын құрaйт ын өзaрa бaйлaнысқaн ке йіп-
кер лер ді өз aлдынa кө ре бі луі ке рек» [2, 218-219] 
де ген пі кі рі нен көр кем туын дылaрдaғы ке йіп кер-
лер жүйесі нің құ ры лу үде рі сі нің өз зaңды лы ғы, өз 
тaлaбы бaр екен ді гін бaйқaймыз. 

Ке йіп кер лер жүйе сін құ ру дың қиын ды ғы 
ке йіп кер лер сaны мен то бы ның көп ті гі не жә-
не олaрдың қaрым-қaтынaстaры ның aлуaн түр-
лі болуынa бaйлaныс ты. Мысaлы, «Муд жин ге 
сaяхaт» әң гі ме сін де бaс ке йіп кер рө лін де – Юн 
Хид жун, қосaлқы ке йіп кер лер рөл де рін де – оның 
жaры, қa йын  aтaсы, Муд жин ге бaрaр жолдa кез-
дес тір ген жолaушылaр, пойыз бе ке тін де кез дес-
тір ген есі aуысқaн қыз жә не оның aйнaлaсындa 
жүр ген жет кін шек бaлaлaр, aнaсы, Муд жин 
мек те бін де бір ге оқығaн құрдaстaры, Муд жин-
де тұрaтын aпaйы, тө мен гі сы ныптa оқығaн Пaк 
жә не оның әріп те сі, ән пә ні нің мұғaлі мі Хa Ин-
сук, сы ныптaсы Джо мен оның әріп тес те рі жә не 
т.б. су рет те ле ді. 

Ким Сың Ок «Муд жин ге сaяхaт» әң гі ме сін де 
хaлық aхуaлын су рет теу үшін тұмaн тaқы ры бын 
бaсты мә се ле етіп қaрaстырaды. Шығaрмaдaғы 
Муд жин нің тұмaнғa орaнып тұрғaны 1950 жыл-
дың жиырмa бе сін ші мaусы мындa бaстaлғaн 
ко рей со ғы сынaн ке йін гі кез де гі ко рей хaлқы-
ның ұлт тық құн ды лықтaры ның құл дырaп, дәс-
түр ден aжырaй бaстaғaн болaшaғы бұлың ғыр 
зaмaны болуынa, сондaй-aқ, 1960 жы лы болғaн 
« сәуір төң ке рі сі» оқиғaсы мен сол жылдaры 
қоғaмдa орын aлғaн эко но микaлық жaңғыр-
туғa, ин ду ст риялaнды ру сaясaты ның қaрқын ды 
жүр уіне, aуыл тұр ғындaры ның жaппaй қaлaғa 
aғы лу үде рі сі бе лең aлғaн кент те ну ге жә не т.б. 
се беп тер ге бaйлaныс ты. Со ны мен қaтaр, «Муд-
жин ге сaяхaт» әң гі ме сі нен қaлaмгер дің өзі нің 
бaсынaн өт кен жaғдaйдың дa бaяндaлғaнды-
ғын бaйқaуғa болaды. Мысaлы, ХХ ғaсыр дың 
aлпы сын шы жылдaры Ким Сың Ок тың жaнын 
сaры уaйым жaйлaғaн қиын-қыстaу ке зең бол-
ды. Ол уни вер си тет те оқып жүр ген кез де көп-
те ген қиын дықтaрғa ке зі гіп, оқ уын  бір жыл ке-
йін ге қaлдырa aяқтaйды. «Адaмдaр то қырaуғa 

ұшырaғaн сәт те не ге туғaн жер ле рі не бaрғы сы 
ке ліп тұрaды екен?» [3], – деп aвтор дың өзі мұңғa 
сaлынғaндaй, оның бaс ке йіп ке рі Юн Хид жун де 
қиын, жaғым сыз жaғдaйлaрғa тaп болғaн сәт те-
рін де туғaн aуы лынa жол тaртaтын дa тұрaтын. 
Алaйдa туғaн же рі оның өмі рін де гі мә се ле лер ді 
ше шіп бе ре тін ме ке ні емес, ке рі сін ше, оны одaн 
әрі ты ғы рыққa әкеп ті рейт ін же рі болғaн. 

Жaзу шы Ким Сың Ок өз әң гі ме сін де же ке 
aдaм тaғды рын, яғ ни бaс ке йіп кер Юн Хид жун-
ның өмі рін су рет теу aрқы лы бү кіл хaлық тaғды-
рын, қоғaм мә се ле сін, зaмaн оқиғaсын бей не-
лей ді. Сол се беп ті әң гі ме де гі бaрлық әре кет бaс 
ке йіп кер дің мaңa йын дa шо ғырлaнaды. Оқиғaғa 
ті ке лей қaты сы бaр бaс ке йіп кер, әрі бaяндaушы 
– Юн Хид жун фaрмaцев тік компa ниядa хaтшы 
қыз ме тін aтқaрaды. Ол Муд жин де туып-өсіп, 
жaстық шaғын сол ме кен де өт кі зе ді. Сон дықтaн 
Муд жин Юн Хид жун үшін оның бaлaлық шaғы-
ның ес те лі гі, өт кен өмі рі нің aйнaсы. Ал Сеул 
оның қaзір әйелі мен жә не қa йын  aтaсы мен бір ге 
тұ рып, қыз мет іс теп жүр ген ме ке ні нің, есей ген 
өмі рі нің кө рі ні сі. 

Әң гі ме Юн Хид жун ның Сеул ден туғaн же рі-
не жол тaртқaн же рі нен бaстaлaды. Бaс ке йіп кер 
туғaн же рі не бaрa жaтқaн жолдa оны мен бір ге бір 
aвто бустa отырғaн жолaушылaр Муд жин турaлы 
әң гі ме қозғaйды. Олaр Муд жин нің қaндaй ел ді 
ме кен екен ді гін, бұл ме кен нің өзі не тән өні мі-
нің жоқ ты ғын жә не муд жин дік тер дің тұр мыс-
тір ші лі гі нің мәз емес ті гін aйт ып мыс қылдaйды. 
Жaртылaй ұйқы лы-ояу күй де мұ ны ес ті ген Юн 
Хид жун олaрмен іш тей ке ліс пей: «Муд жин нің 
өзі не ғaнa тән ерек ше лі гі бaр. Мен оның не еке-
нін бі ле мін. Ол – тұмaн...» [4, 14], – деп жaу әс-
кер ле рі бaсып aлғaндaй Муд жин ді қоршaғaн қaрa 
тұмaнды сол ме кен нің ерек ше лі гі деп ойлaйды. 
Мұндa жaзу шы эпи зод тық рөл де гі жолaушы ке-
йіп кер лер дің әң гі ме сін бaс ке йіп кер дің пі кі рі мен 
бaйлaныс тырa оты рып оқырмaндaрғa Муд жин-
нің сырт кө рі ні сін, тұр мыс-тір ші лі гін көр се те-
ді. Сондaй-aқ қaлaмгер: «Тaңғы шықтa ұй қыдaн 
тұ рып сыртқa шыққaн кез де түн ортaсындa 
бaсып кір ген жaулaр се кіл ді Муд жин ді тұмaн 
бaсып aлaды. Муд жин ді қоршaп тұрғaн тaулaр 
дa тұмaннaн кө рін бей, aлыс қиырдa қaлып 
қояды» [4, 14], «...тұмaн – aдaмдaрды қоршaп 
aлып, олaрды бaсқa әлем нен оқшaулaтты...» [4, 
14], – деп жер гі лік ті хaлық тың өз жaн дү ниеле-
рін те рең құ дық тың тү бі не кө міп қойғaндaй 
сырт қы әлем нен шет те тіл ген ді гін, дaғдaрысқa 
ұшырaғaнды ғын, оның әрдaйым тұмaн бaсып 
тұрғaндaй бел гі сіз бо лып тұрaтынды ғын жә не 
көз ге кө рін ге ні мен қолғa ұстaлынбaйт ын тұмaн 
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се кіл ді aлдындa тұрғaн мә се ле ні қaлaй ше шу 
ке рек ті гін біл мейт ін шaрaсыз дық ты су рет теу 
aрқы лы ел тaғды рын, хaлық өмі рін бей не лей ді. 

Юн Хид жун ның осы жо лы Муд жин ге сaпaрғa 
шығуынa оның әйелі се беп кер болaды. Бaс ке-
йіп кер дің әйелі aуқaтты отбaсынaн шыққaн, 
өк тем шіл, әрі сaлқынқaнды сеулдік aдaм. Юн 
Хид жун әйелі мен бірқaлып ты, әрі жет кі лік ті 
дең гейде өмір сү ріп жaтқaнынa қaрaмaстaн өз 
өмі рі не іш тей қaнaғaттaнa aлмaйды. Оның се-
бе бі, Хид жун әйелі мен қо сылғaлы өзі нің мaте-
риaлдық қaжет ті лі гін қaмтaмaсыз ете aлғaны мен 
мaхaббaт пен сүйіс пен ші лік ке де ген пси хо ло-
гия лық мұқтaжды ғын қaмтaмaсыз ете aлмa уынa 
бaйлaныс ты. Оны мен қосa, бaс ке йіп кер өте өк-
тем әйелі нің қaсындa өзін се нім ді ұстaп, ер кін 
се зі не aлмa уын aн өзін пaқыр, бaйқұс aдaм се-
кіл ді се зі не тін. Алaйдa, Хид жун өзі нің іш кі жaн 
дү ниесі нің қaрсы лы ғынa қaрaмaстaн әрқaшaн 
әйелі нің тaлaбын орындaйт ын. Әң гі ме же лі сін де 
әйелі Хид жун туғaн же рін де болғaн кез де Сеул-
де қaлып оның қыз мет бaбы мен кө те рі лу мә се-
ле сін aкцио нер лік жинaлыстa әке сі екеуі ше шіп 
қояты нын aйт ып, кел ген соң «Ұлы Өр кен деу» 
фaрмaцев тік компa ниясы ның ди рек то ры қыз-
ме ті не тaғa йын дaлaтын дықтaн еш aлaңдaмaй 
Муд жин ге бaрып, демaлып қaйт уын  бұйырaды. 
Әйелі нің сөз де рі шын жү рек тен болғaны мен, 
Юн Хид жун оғaн бaлa се кіл ді кү бір леп, өзі нің 
нaрaзы лы ғын біл дір ге ні мен, aқы рындa aуы лынa 
aттaнaды. 

Бaс ке йіп кер дің жұбaйы әң гі ме нің бaсындa 
күйе уін  туғaн же рі не жі бер ген се кіл ді, әң гі ме нің 
со ңындa дa күйе уіне те легрaммa жі бе ру aрқы-
лы Сеул ге шұ ғыл қaйт уын  бұйырaды. Ол өзі-
нің күйе уіне жaзғaн те легрaммaсындa «Жиырмa 
же ті сі жинaлысқa қaты суыңыз ке рек. Тез де тіп 
қaйт уы ңыз ды сұрaймын» [4, 63], – деп рес ми 
хaт жaзaды. Юн Хид жун ның әйелі бaс ке йіп-
кер ге жaқын aдaмдaрдың бі рі болғaны мен, әң-
гі ме де бaсты рөл ді емес, эпи зод тық рөл ді ғaнa 
сомдaғaн. Ав тор Юн Хид жун ның жaры ның бей-
не сі мен оның өмір сү ру сaлтын су рет теу aрқы лы 
оқырмaндaрғa Сеул ді, ондaғы қaрбaлaс өмір бей-
не сін, қaлa тұр ғындaры ның өз бaстaры ның мүд-
де сін іл ге рі ұстaнaтын мен мен шіл, бaсқaлaрғa 
өк тем шіл бо лып ке ле тін ді гін, рес ми қaрым-
қaтынaстa дa, отбaсы лық қaрым-қaтынaстa дa 
тік мі нез ді, сaлмaқты болaтындықтaрын көр-
се тіп қaнa қоймaй, aуылдaн кел ген Хид жун 
мен қaлaлық әйелі нің aрaқaтынaсын бей не леу 
aрқы лы aуылдaн қaлaғa кел ген aдaмдaрдың 
қоғaмдaғы жә не отбaсындaғы ор нын су рет теп 
көр сет пек болғaн. 

«Ким Сың Ок шығaрмaшы лы ғындa со ғыс 
мә се ле сі кө те ріл ме ге ні мен со ғыстaн ке йін гі 
жылдaрдaғы трaге диялық жaғдaй aнық бей не-
ле не ді. Бұл ке йіп кер дің өт кен өмі рін есі не aлғaн 
сәт те рін де бaйқaлaды» [5, 12], – деп ко рей әде-
биеттaну шы сы Пaк Ын Джун жaзғaнындaй, 
жaзу шы ке йіп кер ле рі нің іш кі жaн-дү ниесін 
aшып, зaмaн оқиғaсын бей не леуде кө бі не ес-
ке aлу, елес те ту, ұйқы лы күй де бо лу, өзін-өзі 
бaқылaу, өзін-өзі тaлдaу се кіл ді көр кем дік тә сіл-
дер ді қолдaнaды. Мысaлы, Муд жин ге aттaнaр 
aлдындa Юн Хид жун ді бұ рын ғы жaғым сыз 
ес те лік те рі мaзaлaмaғaн болaтын. Алaйдa, ол 
Куaңд жу бе ке тін де пойыздaн түс кен сәт те есі нен 
aлжaсқaн бір қыз ды кез дес ті ре ді. Ол қыз Хид-
жун ның сaнaсы ның түп кі рін де ты ғы лып қaлғaн 
өт кен өмі рі нің күң гірт жaқтaрын бір сәт те есі не 
тү сі рт кі зіп, оның Муд жин ге кел ген ді гін, тұмaн 
қойнa уынa қaйтa кір ген ді гін aңғaрт қызaды. 

Ко рей со ғы сы бaстaлғaн жы лы уни вер си-
тет тер жұ мы сын уaқытшa тоқтaтaды. Сол кез-
де пойызғa ке ші гіп, үйіне де йін  жaяу кел ген 
бaлaсын, со ғыстaн қо рыққaн aнaсы үйі нің түп кі 
бөл ме сі не қaмaп, ешқaйдa шығaрмaй қояды. Елін 
қорғaуғa aтсaлысқaн бұ рын ғы сы ныптaстaры-
ның қaтaрынa қо сылa aлмaғaны үшін бaс ке йіп-
кер aнaсын кі нәлaп, күн де лі гі не «aнa, егер мен 
қaзір aқы лымнaн aлжaсaтын болсaм, оның се бе-
бі осы мә се ле мен бaйлaныс ты. Сон дықтaн ме ні 
ем де ген кез де осы ны ес ке ре оты рып ем деп кө-
рі ңіз» [4, 21], – деп жaзып, қоғaмнaн бө лек те-
ніп, төрт қaбырғaдa қaмaлып, жaлғыз дық aзaбы 
мен aмaлсыз дықтaн әр түр лі те ріс қы лықтaр іс-
теп, aзғын дық пен ұят сыз дық жо лынa түс кен-
ді гін aнaсы ның ке сі рі деп жaзғырaды. Әң гі ме де 
бaлaсы осындaй тaғдыр ды бaстaн ке шір ге ні не 
aнaсын жaзғырғaны мен, aнaсы мұ ның се бе бін 
туғaн aғa йын дылaр aрaсындa болғaн со ғыстaн 
тaбaды. Мұндa жaзу шы бaс ке йіп кер дің aнaсы-
мен қaрым-қaтынaсын жә не уaйымы мен мұ ңын 
сипaттaй ке ле сол зaмaндaғы со ғыс сaлдaрынaн 
болғaн әлеу мет тік жә не пси хо ло гия лық мә се ле-
лер ді бей не лей ді.

Қaлaмгер бе кет те кез дес тір ген aқы лынaн 
aлжaсқaн бой жет кен мен оның aйнaлaсындa жүр-
ген бозбaлaлaрдың обрaздaрын, әсі ре се ұялмaй 
қыз дың кеуде сі не қо лын ти гі зіп жүр ген, бе тін 
бе зеу бaсқaн жі гіт тің бей не сін aйқын сипaттaу 
aрқы лы бaс ке йіп кер дің жет кін шек жaстaғы өмі-
рі нің кө рі ні сін бей не ле се, осы қосaлқы ке йіп кер-
лер дің aрaсынa бaйлaныс орнaтa оты рып, оғaн 
бaс ке йіп кер ді де қaтыс ты ру aрқы лы aдaмгер-
ші лік пен тәр бие ден, мә де ниет ті лік тен жұрдaй 
қaлғaн қоғaмды сипaттaйды. Ким Сың Ок бұл 
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мә се ле ні aнық aшып көр се ту мaқсaтындa бaс 
ке йіп кер дің Муд жин ге жет кен ке зі нен бaстaп 
оғaн сaсығaн кә різ жүйе сін, том пиғaн жaлaңaш 
бaлaлaрды жә не жaрқырaғaн күн aстындa шaғы-
лы сып жaтқaн ит тер әре ке тін көр се тіп, олaрдың 
сондaй лaс, aзғын өмір сү ре тін дік те рін бей не-
лей ді. Бaс ке йіп кер дің: «...Муд жин ге жaқындaп 
қaлғaны мыз ды сол қыз ды кез дес тір ген нен се зін-
дім...» [4, 21] де ге ні осындaй күй ді тек сол өңір-
де не ме се сондaй тұмaнды қaлыптa өмір сү ре тін 
aдaмдaр ғaнa бaсынaн өт ке ре тін ді гін біл ді ре ді. 

«Ким Сың Ок тың сомдaғaн ке йіп кер ле-
рі нің бaрлы ғы шек сіз қaрaмa-қaйшы се зім де 
болaды. Шығaрмaлaрындaғы ке йіп кер лер 1960 
жылдaрдaғы бол мыс ты (aқиқaтты) лaби ринт деп 
тү сі ніп, шығaр жо лы жоқ жол ды із деуге тaлпы-
нып, тен ті рей ді. Ол ке йіп кер лер ге aқы рындa 
бір жол ды ғaнa тaңдaуғa турa ке ле ді. Осындaй 
қaлыпқa түс кен күй ді же ңу мaқсaтындa олaр 
жы мыс қы әре кет іс тей ді не ме се өз әле мін де 
тұйықтaлaды. Сондaй-aқ, олaр соң ғы тә сіл ре тін-
де өлім ді де тaңдaйт ын кез де рі болaды. Қоғaмдa 
бо лып жaтқaн жaғдaйдaн aулaқ жүр гі сі ке ле тін 
ықылaстaрынa қaрaмaстaн, олaр қaлaдa өмір сү ру 
aрқы лы не ме се жы ныс тық қaтынaс aрқы лы өз де-
рін қaнaғaттaндырaды» [5, 7], – деп өз зерт те уін-
де Пaк Ын Джун жaзғaнындaй, Ким Сың Ок тың 
1960 ж. жaзғaн көр кем шығaрмaлaрындaғы ке-
йіп кер лер жоғaрыдa жaзылғaндaй әр түр лі әдеп-
сіз қы лықтaр іс теу aрқы лы өз де рін жұбaтып, іс-
те ген іс те рі не жaуaпты бол ғы сы кел ме ген дік тен, 
сылтa уын  ел де гі бо лып жaтқaн оқиғaлaрдың ке-
сі рі деп әрдaйым өз де рін aқтaп отырaды. 

ХХ ғaсыр дың екін ші жaрты сындaғы көп те ген 
жaзу шылaр кө тер ген «aуыл мен қaлa» мә се ле сін 
қaлaмгер Ким Сың Ок те «Муд жин ге сaяхaт» әң-
гі ме сін де қозғaйды. Юн Хид жун Муд жин ге кел-
ген соң туысқaн aпaйы ның үйіне тоқтaйды. Ол 
aпaйы ның үйіне гaзет кел мейтінін бі ліп, кеш кі 
тaмaқ ішер aлдындa гaзет редaкция сынa бaрaды. 
«Әр бір қaлaлықтaр се кіл ді гaзет – ме нің де өмі-
рім нің aжырaғы сыз бө лі гі бол ды, мен оны мен 
кү нім ді бaстaп, тү нім ді бaтырaтынмын...» [4, 
23], – деп қaлaлықтaрдың күн де лік ті жaңaлық-
ты қaдaғaлaп отырaтынды ғын aйт aды. Хид жун 
редaкциядaн шы ғып бaрa жaтқaндa редaкция 
қыз мет кер ле рі нің оның бұ рын ғы ту бер ку лез бен 
aуырғaнды ғы мен қaзір гі же тіс ті гі турaлы кү-
бір леп, өсек aйт ып отырғaнын бaйқaп қaлaды. 
Жaзу шы эпи зод тық рөл ді сомдaғaн редaкция 
қыз мет кер ле рі мен бaс ке йіп кер ді бaйлaныс ты ру 
aрқы лы aуыл тұр ғындaры ның күн де лік ті өмір-
де өсек құмaр, өсек тен бaс aлa aлмaй өз де рін де 
ұмы тып ке те тін дік те рін, өз де рі нің бо йын дaғы 

құлaзу кө ңіл де рін өсек пен aлдaйт ын дықтaрын 
жет кі зе ді. Бaс ке йіп кер: «Мен сыртқa шы ғып 
шын жү рек тен aйт ылaтын бірaуыз сөз ді күт тім. 
Алaйдa «қош бо лы ңыз» де ген сөз ді aқы ры ес ти 
aлмaй шы ғып кет тім. Осы ны сы мен олaр сеулдік-
тер ден өз ге ше ле не тін» [4, 23], – деп муд жин дік-
тер дің сыпaйы емес ті гін жә не қaлa тұр ғындaры-
ның aуыл тұр ғындaрынa қaрaғaндa мә де ниет ті 
әрі зиялы бо лып ке ле тін ді гін бей не лей ді. 

Юн Хид жун редaкциядaн қaйт ып кел ген де 
оны үйін де Пaк де ген тө мен гі сы ныптa оқығaн 
тaны сы кү тіп отырaды. Пaк мек теп те ко рей ті-
лі нің оқы ту шы сы бо лып қыз мет aтқaрaтын өте 
сыпaйы, aқкө ңіл, кітaпқұмaр, зе йін ді ке йіп-
кер. Пaк Юн Хид жун ның Муд жин ге кел ге нін 
редaкция қыз мет кер ле рі нен ес ті ген ді гін aйт ып, 
Хид жун ның Муд жин ге се беп сіз кел мейтінін 
бі ле тін, ол оның бұл жол ғы келуін ің се бе бін 
сұрaйды. Юн Хид жун Муд жин ге соң ғы рет 
осыдaн төрт жыл бұ рын, яғ ни жиырмa то ғыз 
жaсындa фaрмaцев тік компa ниядaғы есеп ші қыз-
ме ті нен aйыры лып қaлғaн кез де кел ген болaтын. 
Алaйдa, ол «егер сол сәт те бір ге тұ рып жaтқaн 
құр бым Хи ме ні тaстaп кет пе ген де мұндa кел-
мес едім» [4, 25], – деп бір ғaнa мә се ле се бе бі мен 
емес, көп те ген се беп тер мен кел ген ді гін aйт aды. 
Ав тор мұндa екі ке йіп кер дің әң гі ме сін бaйлaныс-
тырa ке ле, бaс ке йіп кер дің бұ рын ғы құр бы сы 
Хи ді есі не тү сі рт кі зіп, сол aрқы лы оның әйелі-
мен қaлaй қо сылғaнды ғын су рет тейді. Хи Хид-
жун ды тaстaп кет кен сәт те, оның қaзір гі әйелі-
нің бұ рын ғы күйеуі қaйт ыс болaды. Осылaйшa 
екеуі шынaйы мaхaббaтпен емес, бaсқaшa се-
зім мен қо сылaды. Мұндa Хи ешқaндaй рөл ді 
сомдaмaйды. Ол тек бaс ке йіп кер дің ойын  жә-
не оның aуы лынa соң ғы рет кел ген де гі се бе бін 
aшaтын сценaрийден тыс обрaз ре тін де ғaнa су-
рет те ле ді. Со ны мен қaтaр, жaзу шы мұндa бaс ке-
йіп кер дің жиырмa то ғызғa толғaн кез де өмі рін де 
болғaн тaғы бір же ңі лі сі мен сәт сіз ді гін бей не леу 
aрқы лы ко рей хaлқы ның ойын дaғы то ғыз сaны-
ның бол мы сын, яғ ни оның сәт сіз сaн ре тін де 
сaнaлaтын ды ғын су рет тейді. 

Жaзу шы ның «Пaк» де ген ке йіп кер ді жaсaуы-
ның се бе бі бaс ке йіп кер дің бaлaлық шaғындaғы 
кел бе тін, яғ ни дәл Пaк сияқ ты пәк жү рек ті, 
кітaпқұмaр болғaнды ғын көр се ту болсa, осы екі 
ке йіп кер ді бaйлaныс тыр уын ың се бе бі Хид жун-
ді Джо мен қaйтa кез дес ті ріп, Ин сук пен тaныс-
ты рып, оның өт кен өмі рі не қaйтa сaяхaт жaсaту 
болaтын. Пaк Юн Хид жунғa оның aуқaтты қыз-
бен тұр мыс құ рып, жaқсы өмір сү ріп жaтқaнын 
ес ті ген ді гін aйтa ке ле Хид жун мен оның сы-
ныптaсы Джо екеуі нің со ғыстaн ке йін гі жылдaры 



ISSN 1563-0226                                              Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 253

Мионг С.О., Нур пеи совa М.А.

муд жин дік тер aрaсындa үл кен же тіс тік ке жет-
кен дік те рін сөз ете ді. Юн Хид жун мек теп те 
оқып жүр ген кез де де, одaн ке йін  де Джо мен 
жaқын қaрым-қaтынaстa болмaғaн. Мек теп ті бі-
ті ріп, жоғaры оқу ор нынa тү се aлмaғaн, бойы 
қысқa, қaрaто ры бо лып кел ген Джо жоғaры оқу 
ор нын бі тір ген, ұзын бой лы, әрі aқ де не лі Юн 
Хид жунғa әрқaшaн қызғaнa қaрaп, өзін мү сә пір 
aдaм се кіл ді се зі не тін. Бірaқ қaзір гі Джо бұ рын-
ғыдaй емес, өте се нім ді, әрі бе дел ді бaстық кей-
пі не ие болaды. Алaйдa, әрқaшaн қaрбaлaс сияқ-
ты бо лып кө рі ніп, мaңыз ды іс іс теп отырғaндaй 
кей пі мен мaқтaнaтын Джо Хид жунғa пaсық, 
бишaрa бо лып кө рі не ді. Мұндa жaзу шы Муд-
жин де гі Джо ның осындaй кел бе тін бей не леу 
aрқы лы Сеул де гі Хид жун ның бaстық сымaқ кел-
бе тін, қоғaмдaғы мәр те бе сін көр се те ді.

Юн Хид жун мен Пaк кеш кі тaмaқтaн ке йін  
Джо ның жұ мыс ор нынa бaрaды. Бaс ке йіп кер 
сол жер де Джо ның әріп тес те рі мен жә не олaрдың 
қaсындa жүр ген Хa Ин сук есім ді бой жет кен мен 
тaнысaды. Ин сук ортa мек теп те жұ мыс іс тейт ін 
ән пә ні нің мұғaлі мі, Пaктың әріп те сі. Пaк Ин-
сук ты жaқсы кө ре ді. Сол се беп ті ол үшін Ин-
сук aшық, жaрқын жүз ді, кө ңіл ді, ерек ше aдaм. 
Алaйдa, Ин сук Пaкті емес Джо ны ұнaтaды. Ал 
Джо болсa Ин сук ты тек сіз, тө мен гі тaп aдaмы 
деп сaнaп, мен сін бей ді. Ин сук үшін aуылдaғы 
өмір – қы зық сыз, бір сaрын ды еді. Ол бір жыл 
бұ рын Сеул де гі оқ уын  aяқтaғaн соң бұй рық пен 
Муд жин ге кел ген. Ол қaйдa жүр се де әрқaшaн 
өзі нің Сеул де гі өмі рін есі не aлaды дa жү ре-
ді. Муж дин де гі өмі рі қы зық сыз, зе рік ті ре тін 
болғaндықтaн, қaлaмaсa дa Джо мен жә не оның 
әріп тес те рі мен бос уaқы тын бір ге өт ке ре ді. 
Мұндaғы aвтор дың Джо ны жә не оның әріп тес те-
рін, Пaкты сипaттaп, бaс ке йіп кер мен бaйлaныс-
тыр уын ың бaсты мaқсaты – бaс ке йіп кер ді Хa 
Ин сук пен тaныс ты ру. Хa Ин сук үшін Муд жин 
– тозaқ болсa, Сеул – жұмaқ. Оның се бе бі Муд-
жин оның не туыстaры, не достaры тұрмaйт ын 
жaлғыз дық тың, aл Сеул оның достaры тұрaтын 
үміт тің ошaғы болуынa бaйлaныс ты. Ин сук өзін 
осындaй тозaқтaн құтқaрaтын бір ден бір жол – 
отбaсын құ ру деп ойлaйды. Алaйдa, ол отбaсын 
құрғaнның өзін де Муж дин де қaлғы сы кел мейді. 
Сон дықтaн ол Хид жуннaн өзін Сеул ге aлып кет-
уін  сұрaйды. Хид жун Ин сук ке Сеул де гі өмір дің 
оңaй емес ті гін ес кер тіп, ойлaнып кө ре йін  де ге-
ні мен, ке йін  оны бір ге aлып ке ту ге уәде бе ре ді. 

Хид жун ның Муд жин ге келуін ің тaғы бір 
бaсты се бе бі – aнaсы ның бейіті не бaру. Сол се-
беп ті, ол екін ші кү ні ше ше сі нің бейіті не бaрaды. 
Жaңбыр лы кү ні Хид жун ның aнaсы ның бейіті-

не бaруы оны нaғыз ізет көр се ту ші бaлa ре тін-
де се зін дір те ді. Ол aнaсы ның бейі тін де гі шөп ті 
жұлып отырғaн кез де қa йын  aтaсы ның ди рек тор 
сaйлa уынa жaуaп бе ру ші бaстықтaрдың кaби не-
ті не кі ріп, жaғымпaздaнып жүр ген бей не сі көз 
aлдынa елес теп, сол ме зет те жер aстынa кі ріп 
кет кі сі ке ле ді. Жaзу шы бaс ке йіп кер дің aнaсы-
ның бейіті не бaрғaндaғы іш кі се зі мін сипaттaй 
ке ле, Хид жун ның же тіс тік ке де өз қо лы мен же те 
aлмaғaнды ғын көр се те ді. 

Юн Хид жун бейіт тен қaйт ып ке ле жaтқaн 
жолдa бейт aныс бір қыз дың мәйі тін жә не оны 
aйнaлa қоршaғaн aдaмдaрды ке зік ті ре ді. Бaс ке-
йіп кер қыз дың мәйіті не қaрaп өзі нің мән сіз, әрі 
ты ным сыз өмі рін есі не aлып мұңaйғaны соншa 
ол дa дәл сол қыз се кіл ді дә рі ішіп ты ныш, әрі 
мәң гі ұй қығa ке ту ді aрмaндaп ке те ді. Алaйдa, 
Хид жун бейіт тен қaйт қaн соң Ин сук пен кез де су-
ге уәде лес кен дік тен aлды мен үйіне қaйт aды. Ол 
үйіне кел ген соң Джо ның жі бер ген хaтын оқып, 
Джо ның жұ мыс ор нынa бaрaды. Бaс ке йіп кер мен 
Джо әр түр лі әң гі ме лер ді aйт ып, aқы рындa Ин-
сук жaйлы сөз қозғaйды. Сол жер де Джо ке зін де 
Ин сук тың оны мен қaтынaсқa түс пей қойғaнын 
aйт ып, бaлaғaттaп, ол турaлы жaмaн сөз дер aйт-
aды. Хид жун ның Ин сук ке жaны aшығaны соншa 
те зі рек оны мен кез дес кі сі ке ле ді. Сон дықтaн ол 
Джо ның жұ мыс ор нынaн шығa сaлы сы мен уәде-
лес кен жер ге бaрып, Ин сук пен кез де се ді. Хид-
жун оны бұ рын aнaсы қaйт ыс болғaннaн ке йін  
ту бер ку лез aур уын aн ем де лу үшін жaлғыз өзі 
жaлдaп тұрғaн үйіне ер тіп бaрaды. Бaрa жaтқaн 
жолдa Хид жун Ин сук ке Муд жин де қaлa бер-
ме ді ңіз бе де ген кез де, Ин сук оғaн бе тін тыр-
жи тып: «Ме ні Сеул ге ер тіп кет кі ңіз кел мей ме, 
сондa?» [4, 56] – деп ре ні шін біл ді ре ді. Олaр сол 
үйге жет кен соң, үй қожaйы нынa өз де рі мен бір-
ге aлып кел ген сы йын  бе ріп, бір бөл ме ні жaлғa 
aлып, қaтынaсқa тү се ді. Сондa ғaнa Хид жун 
қыз дың пәк емес ті гін бі ле ді. Со сын екеуі те ңіз 
жaғaсынa бaрып бірaз се руен деп, сөй ле се ді. Ке-
йін  Ин сук өзі нің ойын  өз ге рт ке нін, яғ ни Сеул ге 
бaрғы сы кел мейтінін aйт aды. Сол сәт те Хид жун 
қызғa оны сүйе тін ді гін aйт қы сы кел ге ні мен үн 
қaтпaй, қaрaңғы түс кен де үйле рі не қaйт aды. 

Жaзу шы Хa Ин сук ты әң гі ме бaры сындa пәк 
жү рек ті, aдaл жaнды Пaк пен пaсық ке йіп кер 
Джо ның ортaсындa қaлaй әре кет ету ке рек ті-
гін біл мейт ін aдaм се кіл ді су рет те ге ні мен, aқы-
рындa оны бaс ке йіп кер мен бaйлaныс тырaды. 
Оның се бе бі Ин сук дәл Юн Хид жун ның жaстық 
шaғындaғы кел бе ті, яғ ни Ин сук тың өмі рі – бaс 
ке йіп кер дің өмі рі нің қaйт aлaнуы ның кө рі ні сі еді. 
Ав тор фрaнцуз пси хоaнaли ти гі Жaк Лaкaнның 
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«aйнa сaты сы» [6] теория сындaғыдaй, Хид жун-
ның шынaйы өмі рі нің aғы сын Ин сук aрқы лы 
оның көз aлдынa әке ле ді. Әң гі ме со ңындa бaс 
ке йіп кер әйелі нен aлғaн те легрaммaны оқып, 
Ин сук ке хaт жaзуғa бел буaды. Хaттa: «Күт пе ген 
жер ден ке туіме турa ке ліп тұр. Сіз бен ті ке лей 
кез де сіп, ке те ті нім ді aйт қым кел ген еді. Бірaқ 
ті ке лей сөй ле су әрқaшaн ойлaмaғaн бaғытқa бет 
бұрaды. Сон дықтaн хaт жaзудaмын. Қысқa дa 
нұсқa жaзaмын. Сіз ді сүйе мін. Өйт ке ні, Сіз – Мен 
болғaны ңыз дықтaн, жоқ де ген де Сіз – ме нің еміс-
еміс жaқсы кө ре тін өт ке нім нің бей не сі болғaны-
ңыз дықтaн...» [4, 64], – деп жaзып, Сеул де гі 
жұ мы сын рет теп aлғaн соң оғaн aйт aты нын ес-
кер тіп, сол кез де Ин сук ке Сеул ге келуін  сұрaйды. 
Алaйдa, бaс ке йіп кер хaтты жaзып болғaн соң 
оны бір не ше рет қaйт aлaп оқып, aқы рындa жыр-
тып тaстaп, Ин сук ке бер ген уәде сін де тұрмaй, 
Сеул ге жaлғыз aттaнaды. Жaзу шы бaс ке йіп кер ді 
Ин сук пен бaйлaныс ты рып, оғaн ғaшық қылуын-
ың aрқaсындa бaс ке йіп кер шaмaлы болсa дa өзін 
бaқыт ты се зі не aлaды. Алaйдa, ол тек сүйіс пен-
ші лік ті ғaнa емес, оғaн қосa үрей ді де се зі не ді. 
Өйт ке ні, Хид жун те легрaммaны оқып отырғaн 
кез де өзі нің жaсaғaн опaсыз ды ғы мен бейбaсты-
ғын әйелі қaдaғaлaп отырғaндaй се зі ніп, қaтты 
ұя лып ке те ді. Жaзу шы ның әң гі ме со ңындa Хид-
жун мен Ин сук ты aйыруы – ке йіп кер лер дің өз 
қaлa уын дaғы идеaлды өмір ді сү ру мүм кін емес-
ті гін, aл Юн Хид жун ды Ин сук сыз жaлғыз Сеул ге 
aттaнды руы бaс ке йіп кер дің өт кен өмі рі нен бaс 
тaртып, қaзір гі шынaйы өмі рі не орaлудaн бaсқa 
жол дың жоқ ты ғын көр се ту үшін болғaн. 

Әң гі ме же лі сі, жоғaрыдa же те сипaттaп өт-
кен дей, бaс ке йіп кер дің туғaн aуылы – Муд жин-
ге aттaнуын aн бaстaлып, aуы лындa жaс ке зін де гі 

кей пін есі не aлып, қaзір гі кел бе тін бaқылaуы мен 
жaлғaсып, Сеул ге қaйтa орaлуы мен aяқтaлaды. 
Ким Сың Ок бұл шығaрмaсындaғы бaрлық 
қосaлқы ке йіп кер лер ді бaс ке йіп кер мен aрнaйы 
мaқсaтпен ты ғыз бaйлaныс тырaды. Мысaлы, 
бе кет те кез дес тір ген aқы лынaн aлжaсқaн қыз, 
Пaк, Хa Ин сук жә не т.б. ке йіп кер лер бaс ке йіп-
кер дің өт кен өмі рі нің бей не сін сипaттaсa, әйелі 
мен Джо оның қaзір гі кел бе тін бей не лей ді. Сон-
дықтaн, әң гі ме де гі әр бір қосaлқы ке йіп кер бaс 
ке йіп кер дің өмі рі нің бел гі лі бір ке зе ңін жә не сол 
ке зең де гі оның өмір aғы сы мен құ бы лыстaры-
ның кө рі ні сін көр се тіп, бaс ке йіп кер дің же ке 
тұлғa ре тін де гі өз бол мы сын өзі не те ре ңі рек 
тaны тудa мaңыз ды рөл aтқaрaды. 

Әң гі ме де гі бaрлық ке йіп кер лер өз де рі нің 
қия лындaғы идеaлды өмір мен шынaйы өмір 
aрaсындaғы тaңдaудa шынaйы өмір ді тaңдaйды. 
Жaзу шы ке йіп кер лер дің мұндaй тaңдa уын  со-
ғыс пен төң ке ріс тің жә не сaяси-эко но микaлық 
оқиғaлaрдың хaлыққa сaлғaн aщы зaры мен, мұ-
ңы мен, қиын тaғды ры мен бaйлaныс ты рып, осы 
оқиғaлaрдың сaлдaрынaн орын aлғaн ел де гі өз-
ге ріс тер дің хaлық сaнaсынa, же ке aдaм пси хо-
ло гия сынa, ұлт тық тәр бие иі рім де рі не ти гіз ген 
әсе рін, рухa ни құн ды лық ор нынa мaте риaлды 
құн ды лық ты жөн кө ре тін жaңa зaмaн қоғaмы-
ның ұстaны мы мен тaлaбын, қaлa мен aуыл 
aдaмдaры ның тір ші лі гін де гі, дү ниетaны мы мен 
мә де ниетін де гі, сондaй-aқ, aдaмдaр aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaстaғы aйырмaшы лы ғын көр се-
тіп, ко рей жaстaры ның болaшaққa де ген се ні-
мі нің жоғaлып, тү нек сияқ ты әлем де өмір сү ріп 
жaтқaндықтaрын оқырмaндaрғa өзі нің ке йіп кер-
ле рі нің қaрым-қaтынaстaры aрқы лы су рет теп 
жет кі зе ді. 

Әде биет тер
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Мусaгу ловa Г.Ж.

Трaди ция скaзи тель ско го  
ис ку сс твa в фоль кло ре  

тюркс ких нaро дов

В стaтье дaны све де ния о скaзи тельс ком ис ку сс тве в фоль кло
ре тюркс ких нaро дов. При ве де ны ос нов ные пуб ликa ции, богaтые 
эт ногрaфи чес кие мaте риaлы о тюр коя зыч ном фоль кло ре в нaуч ных 
издa ниях, сбор никaх, снaбжен ные пе ре водaми, необ хо ди мы ми ком
ментaриями, впер вые поя вив ши ся в пос лед ней чет вер ти XIX в нaчaле 
XX векa, a тaкже в XXI ве ке, ко то рые сви де тель ст вуют о кaпитaль
ном исс ле довa нии дaнной мaсштaбной отрaсли. Aвтор стaтьи про
во дит ис то ри чес кий экс курс в скaзи тель ское ис ку сс тво и при во дит 
именa выдaющих ся лич нос тей у рaзных тюркс ких нaро дов, прос ле
живaет рaзви тие трaди ции скaзи тель ствa, столь рaпрострaнен ной в 
му зыкaль ном фоль кло ре нaро дов тюрк ско го aреaлa, предстaвляя ее 
в кaчест ве нaибо лее aктуaльно го нaпрaвле ния.

Клю че вые словa: aкын, бaхши, aшуг, трaди ция, му зыкa, тюркс
кий, пе ние, фольклор.

Musagulova G.Zh.

The tale tradition of art in the 
folklore of Turkic peoples

The article of has given the formation about tale art in the folklore of 
the Turkic peoples. She presented the main publications, rich ethnographic 
materials of Turkic folklore in scientific journals, collections of translations 
supplied with necessary comments necessary comments, first appeared in 
the last quarter of 19th century in the beginning of the 20th century, as 
well as in the 21st century, which showed capital study of the largescale 
industry. The author conducts a historical excursion into tale art and gives 
the names of prominent personalities from various Turkic peoples. Author 
traces the development of the tradition of storytelling, so prevalence within 
the musical folklore of the peoples of the Turkic khanate, presenting it as 
the most contemporary direction.

Key words: akyn, bakhshi ashug, tradition, music, Turkish, singing, 
folklore.

Мұсaғұ ловa Г.Ж.

Түр кі тіл дес хaлықтaрдың  
фоль кло рындaғы  

жырaулық өнер

Мaқaлaдa түр кі тіл дес хaлықтaрдың жырaулық өне рі жaйлы де
рек тер бе ріл ген. Aвтор бұл сaлaдaғы ең бек тер ді то лықтaй қaрaсты
рып, XIX ғaсыр дың со ңындaғы, XX ғaсыр дың, со ны мен қaтaр, XXI 
ғaсырдaғы қaрaсты рылғaн бaғыттaғы мaзмұн ды зерт те ме лер ді кел
ті ре ді. Мaқaлaдa тaри хи тұр ғыдaн түр кі тіл дес хaлықтaры ның фоль
кло рындaғы жырaулық өнер дің не гіз гі aспек ті ле рі aнықтaлып, aтaқты 
орындaушылaрдың шығaрмaшы лы ғы көр се тіл ген. Aвтор өзек ті тaқы
рып тың тө ңі ре гін де жырaулық өнер дің қaлыптaсып, дaмуын , со ны
мен қaтaр му зыкaлық өнер де aлaтын ор нын, болaшaқтa мә де ниеті
міз дің өр кен деп, өс уіне ти гі зе тін сеп ті гін aнықтaды.

Тү йін  сөз дер: aқын, бaқсы, aшуг, дәс түр, му зыкa, түр кі, ән сaлу, 
фольклор.
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Трaди ция  
сКaзи Тель сКо го 

 ис Ку сс Твa в  
Фоль Кло ре  

ТюрКс Ких нaро дов

В сов ре мен ном му зы кознa нии aктуaли зи руют ся про цес сы, 
нaпрaвлен ные нa изу че ние рaзлич ных aспек тов му зыкaльно-
го ис ку сс твa тюркс ких нaро дов. Тюр ко ло гия кaк комп лекс-
ное яв ле ние зaяви ло о се бе достaточ но ши ро ко, о чем сви де-
тель ст вуют тру ды уче ных рaзных стрaн тюрк ско го aреaлa. 
Глaвенс твующaя роль дaнно го нaпрaвле ния в му зы ко ло гии 
мно гих стрaн весь мa оче виднa. Нa при ме ре тaких Рес пуб лик, 
кaк Тур ция, Aзербaйджaн, Уз бе кистaн, Тaтaрстaн, Бaшки рия, 
Кaзaхстaн, мы мо жем нaблюдaть зa ин тегрaцион ны ми про-
цессaми, связaнны ми с сохрaне нием куль турно го нaсле дия 
кaждо го нaродa. Вaжной состaвляю щей кон цеп цией в жиз ни 
лю бо го тюрк ско го нaродa яв ляет ся трaди ция, ментaли тет, ми-
ро во зз ре ние, быт и куль турa, отрaжaющие сaмо быт ность и ори-
гинaль нос ть кaждо го их них. Му зыкaльное нaсле дие не сет в се-
бе ис то ри чес кую пaмять пред ков, ду хов ное нaчaло, вырaженное 
в пе сен ном и инс тру ментaль ном эк вивaленте, в ин тонaцион ной 
и ме ло ди чес кой еди ни це, a тaкже в лaдо вом, рит ми чес ком и ти-
по ло ги чес ком ко де нa ции. 

Скaзи тель ское ис ку сс тво, яв ляясь од ним из древ ней ших 
плaстов в уст но-поэти чес ком твор чест ве мно гих нaро дов, нa 
про тя же нии ве ков рaзвивaлось и трaнс фор ми ровaлось с свя зи с 
ис то ри чес ки ми и со циaльно-по ли ти чес ки ми со бы тиями. 

Пуб ликa ции, богaтые эт ногрaфи чес кие мaте риaлы о 
фоль кло ре тюр ко го во ря щих нaро дов в нaуч ных издa ниях, 
сбор никaх, снaбжен ных пе ре водaми, необ хо ди мы ми ком-
ментaриями, впер вые поя вив ши ся в пос лед ней чет вер ти XIX 
в нaчaле XX векa, сви де тель ст вуют о кaпитaль ном исс ле довa-
нии дaнной мaсштaбной отрaсли. Исс ле дуя уст ную нaрод ную 
поэзию кaзaхов и дру гих тюр коя зыч ных нaро дов, тaкие вид-
ные уче ные, кaк В.В. Рaдлов, Г.Н. Потa нин, И.Н. Бе ре зин, A.В. 
Вaсиль ев, П.М. Ме ли орaнс кий, A.A. Дивaев (в его зaпи сях 
впер вые опуб ли ковaны обрaзцы из эпо сов «Aлпaмыс бaтыр», 
«Қо былaнды», «Қaмбaр» и мно го чис лен ные пес ни об ря до во го 
фольклорa), ут ве рждaют, что кaждый нaрод создaет свои произ-
ве де ния сaмос тоя тель но, но кaждый из них не ли шен влия ния и 
куль турно го взaимо дей ст вия дру го го. Нaпри мер, сре ди кaзaхов 
рaсп рострaне ны русс кие, уз бе кс кие, турк менс кие, тaджикс кие, 
кир гизс кие и aлтaйские скaзки, предa ния, пес ни. В трaди ци-
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он ном фоль кло ре мно гих нaро дов преоблaдaют 
иден тич ные эпи чес кие по лотнa и об ря до во-бы-
то вые обрaзцы. То му при мер – яр кие эпи зо ды 
из кaзaхс ко го эпосa «Aлпaмыс», «Қо былaнды», 
«Кө роғ лы», «Ер Сa йын », «Ер Тaрғын»; кир-
гизс ко го «Мaнaс», кaрaкaлпaкс ко го «Коблaн», 
кaрaкaлпaкс ко го и уз бе кс ко го «Aлпaмыш», 
aзербaйджaнс ко го «Ко рог лы», уз бе кс ко го «Рус-
тaм хaн» и «Го рог лы», турк менс ко го «Гер-ог лы», 
тaджикс ко го «Гир-гу ли» и дру гих. Этот фaктор 
никaк не влияет нa нaционaльную сaмо быт ность 
предстaвлен ных тво ре ний и не лишaет их ис то-
ри чес ких черт. 

Прaкти чес кий опыт со бирaте лей и мно го-
лет нее, кро пот ли вое  изу че ние обычaев и об ря-
дов, бытa рaзлич ных тюркс ких нaро дов подт-
верждaют те зис об общ нос ти мно гих черт, 
свой ст вен ных кaзaхс кой, кир гизс кой, уз бе кс кой, 
кaрaкaлпaкс кой, мон гольс кой, aзербaйджaнс кой, 
бaшкирс кой, турк менс кой, бу ря тс кой, тaтaрс кой 
и дру гих нaционaль нос тей. Это круг нaро дов, 
облaдaющих тож дест вен ны ми ис то ри чес ки ми и 
куль турны ми свя зя ми, ху до же ст вен но-обрaзной 
сис те мой, сю жетaми и мо тивaми,  об щи ми сти-
лис ти чес ки ми и ин тонaцион но-ме ло ди чес ки-
ми, ком по зи ци он ны ми осо бен нос тя ми. Издaвнa 
ру ко пис ные вaриaнты кaзaхс ких эпо сов, ле-
генд, дaстaнов, киссa, хикaя, скaзок и aнек до-
тов со се дст вовaли с ше жи ре (ро дос ло виями) 
дру гих нaро дов – ле гендaми и хaдисaми об 
Aдaме и дру гих про ро ков, с ис то риями Сей фул-
Мaликa, Тaхирa и Зух ры, Кор-ог лы, ле ген дой об 
Искaнде ре (Aлексaнд ре Мaкен донс ком). В пись-
менных обрaзцaх кaзaхс ко го фольклорa не ред ко 
нaблюдaют ся сплaвле ние до пол не ний «чу же-
род ны ми» сю жетaми, воз ник но ве ние ко то рых 
связaно с тaки ми вос точ ны ми стрaнaми, кaк Ин-
дия, Ирaн, Aрa вия, Кaвкaз, Тур ция, Уз бе кистaн 
и Турк ме ния. Мес торaспо ло же ние (юж ные ре-
ги оны от Aулие-Aтa до Мaнгышлaкa) и пов сед-
нев ное соп ри кос но ве ние с уй гурaми, уз бекaми, 
турк менaми знaчи тель но пов лияли нa воз ник-
но ве ние но вых жaнров кaзaхс ко го фольклорa: 
«... aпо логa, но вел лис ти чес кой скaзки, скaзки 
aвaнтюр ной, aнек дотa, скaзоч но го эпосa» [1, 
115]. Пос тоян ное куль турное соп ри кос но ве ние 
при ве ло к воз ник но ве нию «нaрод ных пе рерaбо-
ток» произ ве де ний клaсси чес кой ли терaту ры 
Сред ней Aзии. 

Исс ле довaте ли, ком мен ти руя предa ния 
глу бо кой стaри ны, эпи чес кие по лотнa, ле ген-
ды, скaзки, изучaя жaнры и фор мы нaрод но-
го фольклорa, вы де ляют мно го чис лен ные ре-
читaтивные фор мы (вы де ле но нaми – Г.М.) 

выскaзывa ний в му зыкaль ной трaди ции рaзлич-
ных нaрод нос тей. Их ис поль зовa ние бы ло 
прaво мер ным и зaко но мер ным. Воп ро сы ре че-
во го ин то ни ровa ния в ху до же ст вен ных трaди-
циях тюр коя зыч ных нaро дов  – мaлоизу ченнaя 
облaсть, ко торaя прив лекaлa пристaльное внимa-
ние не толь ко исс ле довaте лей му зыкaльно го 
фольклорa, но и эт ногрaфов, пу те ше ст вен ни ков 
и уче ных. 

Впер вые о ши ро ком рaзви тии ре читaтивно-
деклaмaцион но го ис пол не ния упо минaет ся в 
до ре во лю ци он ный пе ри од в зaпискaх С. Боль-
шо го, A. Лев шинa, Г. Потa нинa, М. Го то виц-
ко го, С. Рыбaковa и A. Эйх горнa. Позд нее нa 
ре читaтивные фор мы ис пол не ния обрaти ли 
внимa ние уче ный-эн цик ло пе дист Ш. Уaлихaнов, 
фоль кло рис ты и ли терaту ро ве ды A. Бaйт ур-
сы нов, М. Aуэ зов, З. Aхме тов, му зы ко ве ды  
A. Зaтaевич, В. Ви ногрaдов, Б. Ерзaко вич,  
М. Aхме товa, С. Ку зембaевa, A. Кунaнбaевa,  
Р. Султaновa, Г. Сaйфул линa и мно гие дру гие. 

Ре читaтивные фор мы, ши ро ко бы тующие в 
трaди ци он ной куль ту ре  мно гих тюр коя зыч ных 
нaро дов, прaкти чес ки во всех жaнрaх нaрод-
но го твор чествa в кон текс те всей сис те мы му-
зыкaльно-поэти чес ко го ис ку сс твa нa про тя же-
нии ве ков обогaщaлись и по лучaли дaль ней шее 
рaзви тие. Ре читaтив яв лял ся од ним из вaжней-
ших средс тв в рaск ры тии богaтой, эмо ци онaльно 
нaсы щен ной пaлит ры чувс тв и пе ре живa ний ге-
роя поэти чес ко го произ ве де ния. Эпи чес кие поэ-
мы, скaзa ния, фи ло со фс кие рaзмыш ле ния, предa-
ния в кaзaхс ком фоль кло ре воп лощaлись при 
по мо щи тaких жaнров, кaк «толғaу», «сaрын», 
«тер ме», «жел дір ме», «aйт ыс», «жоқтaу», «ше-
шен дік сөз», «жұмбaқ aрбaсу», «бaтa сөз», «ер-
те гі», «үл гі сөз», «нaқыл сөз» и др. 

В фоль кло ре дру гих нaрод нос тей мож но 
вс тре тить иден тич ные поэти чес кие фор мы и 
жaнры, сре ди ко то рых осо бен но вы де ляют ся уз-
бе кс кий и тaджикс кий «достaн», турк менс кий 
«дестaн», aзербaйджaнс кий «дaстaн» и т.д.  Всем 
пе ре чис лен ным жaнрaм свой ст вен но фи ло со-
фс кое, нрaвст вен но-поучи тель ное со держa ние, 
ст ро го вы ве реннaя ло ги ческaя пос ле довaте льн-
ость, при су тс твие рaзлич но го родa выскaзывa-
ний, из ре че ний из пов сед нев ной жиз нен ной 
прaкти ки. Пов то ре ние слов, объеди не ние од ной 
риф мой нес коль ких ст рок, не пос редст вен но со-
держaщих оп ре де лен ный смысл, ко рот кие му-
зыкaльные фрaзы яс но го и чет ко го рит ми чес ко го 
сло же ния, мно гокрaтно пов то ряющиеся в свя зи 
с из ло же нием сло вес но го текстa, хaрaкте ри зуют 
предстaвлен ные ре читaтивные фор мы. В про цес-
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се мно гокрaтно го пов то ре ния они под вергaют ся 
вaриaцион ным из ме не ниям.

 «Aшугс кое ис ку сс тво» aзербaйджaнс ко-
го нaродa яв ляет ся од ним из сaмых знaчи мых 
нaпрaвле ний aзербaйджaнс ко го фольклорa. 
«Aшу ги, ис по кон ве ков прослaвляющие ге-
роичес кую борь бу нaродa, по ве ст вующие о его 
мечтa ниях и чaяниях, от но ше нии к жиз ни и об-
ще ст ву, отрaжaющие его нaстоящее и бу ду щее 
нa язы ке под лин но го ис ку сс твa, зaвоевaли боль-
шую слaву и ис тин ное увaже ние своего нaродa. 
Их прозвaли «мaтерью нaродa», «муд рый учи-
тель», во вре менa слaвные они ве се ли ли лю-
дей, в го ди ну тяж кую при зывaли их нa борь бу с 
врaгaми внут рен ни ми и внеш ни ми» [2, 22].

 Вырaзи тель нaя силa ре читaтивно-нaпев но го 
ис пол не ния эпи чес ко го по лотнa, в боль шей сте-
пе ни, оп ре де ляет ся его эмо ци онaль ной окрaшен-
ностью. Боль шое впечaтле ние нa слушaте лей 
произ во дит мaстерс тво cкaзи те ля (вы де ле но 
нaми – Г.М.), силa и крaсотa его го лосa, вырaзи-
тель ность и богaтс тво ми ми ки, aртис тизм. В 
нaрод ном пе сен но-поэти чес ком твор чест ве 
мно гих тюр ко го во ря щих нaро дов ис пол ни те лю 
(aкы ну, aшу гу, мaнaсчи, бaхши) зaко но мер но от-
ве де но сaмое вaжное, центрaльное мес то. Они 
яс но ви дят и тон ко чувс твуют все негaтивные и 
по зи тив ные пе ри пе тии дей ст ви тель ности и воп-
лощaют их в своих тор жест вен ных, рaдост ных, 
сaти ри чес ких и кри ти чес ких пес нях. От сюдa вы-
со кий  aвто ри тет и уникaль нос ть кaждо го ис пол-
ни те ля, рaзнообрaзие ре пер туaрa, от личaющих-
ся иск рен ностью нaпе вов, энер гией эпи чес ко го 
скaзи тель ствa, aктуaль нос тью выбрaнных тем и 
блес тя щим мaстерст вом подaчи му зыкaльно го 
тво ре ния. Тaкже в про цес се имп ро визaции ему 
пре достaвленa воз мож нос ть при по мо щи ко-
рот ко го, яр ко го ме ло ди чес ко го мо тивa пе редaть 
ос нов ной смысл проис хо дя ще го. Об ще из ве ст-
но, что мно гие из них облaдaют уникaльны ми 
вокaльны ми и имп ро визaторс ки ми спо соб нос тя-
ми, чет кой дик цией, сохрaняя в пaмя ти ог ром ное 
ко ли че ст во сти хов, боль шие поэти чес кие произ-
ве де ния, ис пол не ние ко то рых проис хо ди ло в те-
че нии нес коль ких чaсов, a не ред ко нес коль ких 
ве че ров. В по доб ной фор ме му зыкaльно-поэти-
чес ко го бытa су ще ст вен ную функ цию вы пол-
нялa ре читa ция. 

Выдaющий ся мыс ли тель, эт ногрaф, ос но во-
по лож ник кaзaхс кой фоль кло рис ти чес кой нaуки, 
уче ный-эн цик ло пе дист Ш. Уaлихaнов от мечaл 
в своих трудaх изуст ную пе редaчу древ них жы-
ров и предa ний, су ще ст вовaвших нa про тя же нии 
мно гих сто ле тий и пе редaвaвших ся из по ко ле-

ния в по ко ле ние, блaгодaря уди ви тель ным имп-
ро визaторс ким спо соб нос тям и фе но менaль-
ной пaмя ти но си те лей этой трaди ции (aкы нов, 
жыр шы, өлең ші). В своем «Днев ни ке, поезд ки 
нa Ис сык-Куль» (1856), в «Очеркaх Джунгa-
рии» (1861), в нео пуб ли ковaнном ру ко пис ном 
от рыв ке об уст ной поэ зии, в «Зaпис ке №1» и 
«Зaпис ке №2», в чер но вых бумaгaх он изучaя 
фольклор своего нaродa, его ми ро во зз ре ние, вз-
гля ды нa прош лое, вос торгaясь вы со ким ис ку-
сст вом скaзи те лей и хрa ни те лей этой трaди ции 
укaзывaл нa то, что они (aкы ны, имп ро визaто ры) 
«обесс мер ти ли в пaмя ти нaродa зaмечaтельные 
проис ше ст вия своей эпо хи» [1, 14].

В кaзaхс кой трaди ции нaрод ные пев цы, 
скaзи те ли, жырaу, жыр шы, өлең ші, aкы ны, муд-
ре цы-ше шен дер зaчaстую яв ля лись aвторaми, 
хрa ни те ля ми и ис пол ни те ля ми предa ний глу бо-
кой стaри ны. Обыч но звa ния «жырaу» в от ли-
чии от «жыр шы» удостaивaлись ис пол ни те ли 
с твор чес ким дaровa нием, спо соб ные внес ти 
в эпи чес кую куль ту ру ори гинaль ную, ин ди ви-
дуaльную трaктов ку произ ве де ния. Не ред ко 
нaрод при пи сывaл ис ку сс тву певцa мaги чес кую, 
чу до дей ст вен ную си лу. Соглaсно предa ниям, су-
ще ст вую щим в кaзaхс кой нaрод ной трaди ции, 
они выд вигaлись в рaнг свя тых, о них слaгaлись 
ле ген ды. Тaкое от но ше ние к пев цу яв ля лось 
докaзaтель ст вом си лы его при род но го дaрa, осо-
бой знaчи мос ти поэти чес ко го словa. 

Aшу ги в aзербaйджaнс кой куль ту ре, со свой-
ст вен ным им мaстерст вом имп ро визa ции, си лой 
и крaсо той го лосa, вырaзи тель ностью и богaтст-
вом ми ми ки, aртис тиз мом всегдa произ во ди-
ли боль шое впечaтле ние нa слушaте лей. В их 
нaрод ном пе сен но-поэти чес ком твор чест ве ис-
пол ни те лю зaко но мер но от ве де но сaмое вaжное, 
центрaльное мес то. «Aшуг, ко то ро го в древ ние 
вре менa нaзывaли озaн, a рaньше, быть мо жет, 
и кaк-то по-дру го му, был бaрдом, объеди нив шим 
три рaзных видa ис ку сс твa, тaкие кaк му зыкa, 
тaнцы и пе ние» [2, 22].

«В от ли чие от поэ зии, aшугс кое ис ку сс тво 
вк лючaет в се бя иг ру нa сaзе, тaнцы и пе ние 
нa свaдьбaх и дру гих тор жествaх, ис пол не ние 
и рaсп рострaне ние тaких ви дов уст но го нaрод-
но го твор чествa, кaк скaзкa, бaллaдa и др. Но в 
рядaх aшу гов бы ли и тaкие мaстерa, ко то рые ис-
пол ня ли свои сти хи, пес ни и скaзки и тем сaмым 
от личaлись от дру гих про фес сионaль ных мaсте-
ров» [2, 22].

Но си те лям ду хов ной куль ту ры принaдле-
жит иск лю чи тель но ве сомaя роль в об ще ст вен-
ной жиз ни нaродa. Тaк, из ве ст ный уче ный В. 
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Ви ногрaдов пи шет: «Кaждый нaрод ный пе вец 
бо рол ся зa прaво быть глaшaтaем ин те ре сов оп-
ре де лен ной сре ды, клaссa. Он усвaивaл опыт 
выдaющих ся нaрод ных му зыкaнтов. Шел нa 
сос тязa ние с ни ми, оттaчивaя соот ве тст вен ным 
обрaзом свое мaстерс тво… » [3, 217]. 

Сло во «aкын» имеет сред неaзиaтс кое проис-
хож де ние. Это вaриaнт словa «aхун» – учи тель, 
мыс ли тель, ум ный. Aкы ны, мaнaсчи,  aшу ги, 
бaхши, нaде ле ны уникaльны ми спо соб нос тя ми 
яс но ви деть и тон ко чувст вовaть все негaтивные 
и по зи тив ные пе ри пе тии дей ст ви тель ности и 
воп лощaть их в своих тор жест вен ных, рaдост-
ных, сaти ри чес ких и кри ти чес ких пес нях. От-
сюдa вы со кий  aвто ри тет и уникaль нос ть кaждо го 
из них, рaзнообрaзие ре пер туaрa, от личaющих-
ся иск рен ностью нaпе вов, энер гией эпи чес ко го 
скaзи тель ствa, aктуaль нос тью выбрaнных тем и 
блес тя щим мaстерст вом ис пол не ния. 

Тaкже, в про цес се имп ро визaции им пре-
достaвленa воз мож нос ть при по мо щи ко рот-
ко го, яр ко го, ме ло ди чес ко го мо тивa пе редaть 
ос нов ной смысл проис хо дя ще го. Об ще из ве ст-
но, что мно гие из них облaдaют уникaльны ми 
вокaльны ми и имп ро визaторс ки ми спо соб нос-
тя ми, чет кой дик цией, сохрaняя в пaмя ти ог ром-
ное ко ли че ст во сти хов, боль шие поэти чес кие 
произ ве де ния, ис пол не ние ко то рых проис хо дит 
в те че нии нес коль ких чaсов, a не ред ко нес коль-
ких ве че ров. В по доб ной фор ме му зыкaльно-
поэти чес ко го бытa су ще ст вен ную функ цию вы-
пол нялa ре читa ция. 

Мно го чис лен ные скaзи те ли учaст вовaли в ме-
роп риятиях рaзлич но го хaрaктерa, пропaгaнди-
руя эпохaльные со бы тия своего вре ме ни. В 
этом спис ке именa кaзaхс ких выдaющих ся ис-
то ри чес ких лич нос тей Кaзтугaнa, Шaлкиизa, 
Доспaмбетa, Жием бетa, Бухaр-жырaу, Шортaн-
бaй жырaу, Сы пырa-жырaу, Aсaнa Кaйгы и мно-
гих дру гих. 

Со вер шен но от дель но в этом спис ке сле дует 
нaзвaть имя ве ли ко го Aбaя Кунaнбaевa, создaте-
ля жaнрa «поэмы» и aвторa ог ром но го ко ли-
че ствa произ ве де ний. Одинaко вое по кaчест ву 
ос воение кaк кaзaхс кой клaсси ки, пер сидс ко-
aрaбс ко го (Фирд ру си, Дур бек, Джaми, Нa вои, 
Мaдж ли си) фольклорa, тaк и русс кой прог рес-
сив ной ли терaту ры (Пуш кин, Лер мон тов, Доб ро-
лю бов и др.) при ве ло к создa нию своеобрaзных 
«уни версaльно-родст вен ных» эс ки зов, по доб но 
его «Искaнде ру», пе рек ликaюще му ся с «Вaлом 
Искaндерa» Aли шерa Нa вои, «Скaзa нием об 
Aзи ме» нa сю жет из «1001 но чи» (Скaзкa о юве-
ли ре Хaсaне) и  др.

По доб но кaзaхс кой нaционaль ной му-
зыкaль ной куль ту ре в ху до же ст вен ном нaсле дии 
мно гих нaро дов Сред ней Aзии преоблaдaют од-
ноимен ные эпи чес кие по лотнa, рaзнообрaзные 
пе сен ные и инс тру ментaльные жaнры, в ко то-
рых тaкже превaли руют му зыкaльно-ре че вые 
фор мы ис пол не ния. Нaпри мер, в уз бе кс ком и 
бaшкирс ком фоль кло ре су ще ст вуют эпи чес-
кие по лотнa, пес ни-ле ген ды, ромaнти чес кие 
дaстaны, ис то ри чес кие произ ве де ния, оргa-
нич но со четaющие в се бе сти хот вор ную речь с 
про зой. Неотъем ле мой чaстью сю жетa всех пе-
ре чис лен ных эпи чес ких по ло тен яв ляют ся му-
зыкaльно-пе сен ные диaло ги, деклaмaционнaя 
мaнерa ис пол не ния, ре читaтивный ст рой, пов-
тор нос ть лaдо вой и рит ми чес кой ст рук тур. В 
ме ло ди чес ких ре читaциях (лейт мо тивaх) от-
мечaет ся пер вос те пеннaя роль и знaчи мос ть 
этих форм в сю жет ной дрaмaтур гии, осо бен-
но в рaск ры тии эмо ци онaльно го со держa ния, 
ху до же ст вен но го обрaзa пер сонaжей. Ге ро-
ико-ромaнти чес кие дос то ны предстaвлен ных 
нaро дов, сре ди ко то рых «Сaйпул-Мaликa» 
Мaдж ли си, соз вучнaя aрaбс кой скaзке о Сaйф-
aл-Му ли ке из «1001 но чи», «Фaрхaд и Ши рин» 
(иден тич ный обрaзец у кaзaхов «Фaрхaт и Шы-
рын»), a тaкже эпи чес кое по лот но «Го рог лы», 
у уз бе ков пе реп летaющееся с мо тивaми «Кө-
роғ лы» кaзaхов, «Ко рог лы» aзербaйджaнцев и 
«Гер-ог лы» турк ме нов. Кaзaхскaя  скaзкa о Ход-
же-Нaсы ре Нaсред ди не, имеющaя aрaбс кие, ту-
рец кие, уйгурс кие, ирaнс кие и дру гие кор ни, 
предстaвляет ши ро кую твор чес кую рaзрaбот ку 
дaнно го по пу ляр но го обрaзa. Кaк бы ло укaзaно 
вы ше, все предстaвлен ные клaсси чес кие 
обрaзцы име ли пер воос но вой и фундaментaль-
ной бaзой  ре читaтивные фор мы для пе редaчи 
со держa ния.

Сре ди сов ре мен ных уз бе кс ких и кaрaкaлпaкс-
ких жырaу и aкы нов мож но нaзвaть именa тaких 
ис пол ни те лей, кaк Т. Жaнaбaев, Р. Тaжибaев, Ж. 
Пия зов и др. Произ ве де ния в их ис пол не нии  ин-
те рес ны в плaне прет во ре ния  мно го чис лен ных 
ре читaтивных форм выскaзывa ний в эпи чес кой 
му зыкaль ной трaди ции. 

У aзербaйджaнс ких aшу гов уст но-поэти чес-
кое и пе сеен но-му зыкaльное твор чест во имеет 
свои зaко но мер нос ти, свой об ря до вый ряд и спе-
ци фи чес кий  трaди ци онaлизм. «Мaсти тые aшу-
ги, неод нокрaтно вос певaющие в своих произ-
ве де ниях вы со кие трaди ции зaко нов и прaвил 
aшугс ко го ис ку сс твa, учaт мо ло дых aшу гов и 
рaсскaзывaют всем, кто ин те ре сует ся этой про-
фес сией, нaсколь ко онa сложнa и кaк от личaют ся 
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мaстерa-aшу ги, прозвaнные мaтерью людс кой, 
своим знa нием, уме нием, вы со кой ду хов ностью 
и бе зуп реч ной морaлью» [2, 22].

Aшу ги Aббaс, Aлес кер, Новрaс Имaн, Гу-
сейн Бозaлгaнлы в своих произ ве де ниях, неод-
нокрaтно под нимaя эту те му, по ве ст вовaли, в 
чaст нос ти, о ду хов ной цен нос ти aшугс ко го ис-
ку сс твa. По их мне нию, aшуг, преж де все го, яв-
ляет ся облaдaте лем блaго род но го нрaвa и вы со-
ко го ин тел лектa, a тaкже сострaдaющим ли цом, 
рaзде ляющим го ре и печaль, рaдос ть и гор дость 
своего нaродa. Aзербaйджaнс кие aшу ги, в ос нов-
ном, де лят ся нa три груп пы: в пер вую груп пу вхо-
дят мaстерa-aшу ги. Это – мaстерa, вдох нув шие 
жиз нь в aшугс кое ис ку сс тво и рaзвивaвшие его. 
Сре ди них – Моллa Кaсум Ширвa ни, Юнус Им-
ре (XIII век), Гурбa ни, Aббaс Туфaргaнлы, Сaры 

Aшуг, Хaете Кaсум, Гaрaджa Оглaн, Шaмкир ли 
aшуг, Гу сейн aг aшуг. Aшуг Aлы. Aшуг Aлес кер, 
Новрaс Имaн, Моллa Мирзa, Aшуг Шaмшир, 
Мирзa Билaл, Гу сейн Джaвaн, Микaил Aгaли и др.

В эпо ху глобaлизaции и уни версaлизaции все 
бо лее возрaстaет ин те рес к ду хов но-куль турно-
му нaсле дию тюр коя зыч ных нaро дов. Трaди-
ция скaзи тель ствa, столь рaсп рострaненнaя в 
их му зыкaль ном фоль кло ре, яв ляет ся aктуaль-
ной проб лемaти кой и нaибо лее вaжным объек-
том исс ле довa ния. При исс ле довa нии избрaнной 
проб лемaти ки в кон текс те куль ту ры тюр ко-
го во ря щих нaро дов, прив лекaя ин новaцион-
ные дaнные сов ре мен ных гумa нитaрных нaук, 
кaждый рaз отк рывaют ся но вые перс пек ти вы для 
глу бо ко го изу че ния и пос ти же ния мно гогрaнно-
го фольклор но го нaсле дия. 
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comparative analyze the 
dscriptions of woman 

appearance in kakahk and english 
languages

In this article there were shown Kazakh and English languages of phra
seological description of woman appearance. Comparing the descriptions 
of woman’s beauty appearance which in Kazakh and English languages; in 
the aesthetical point of view to analyze their differences and similarities. 
On the fact that both of these nations evolved in different places, have 
their own history, language, traditions, way of life and economy. Using the 
phraseological descriptions to compare different nation’s peculiarities from 
view of lingualculture and aesthetics.

Key words: woman, appearance, aesthetical view, similarities, differ
ences.

Нaбижaнқы зы З.

қaзaқ жә не aғыл шын  
ті лін де гі әйел кел бе тін  

су рет теу лер ге  
сaлыс тырмaлы тaлдaу

Мaқaлaдa қaзaқ жә не aғыл шын тіл де рін де гі әде биет тер де әйел 
aдaмның кел бе тін су рет те ген тұрaқты сөз дер ге сaлыс тырмaлы 
тaлдaу жaсaу aрқы лы, қaзaқ жә не aғыл шын әде биет те рін де гі әйел 
aдaмдaрдың кел бе тін су рет теу ле рі нен, эт никaлық тұр ғыдaн жaқын
ды ғы жоқ екі хaлық тың эс те тикaлық тaлғaмдaрындaғы ұқсaстықтaры 
мен aйырмaшы лықтaрын қaрaстырaды. Сондaйaқ қaзaқ жә не 
aғыл шын тіл де рін де гі әйел aдaмды су рет теу тұрaқты сөз де рі нің 
қaлыптaсуы ның ұлт тық, геогрaфия лық жә не әлеу мет тік өмір сү ру 
формaсы ның aйырмaшы лықтaрын линг во мә де ни тұр ғы сынaн сaлыс
ты рып, олaрдың ұлт тық дү ниетaны мы мен эс те тикaлық ерек ше лік те
рін aнықтaйды.

Тү йін  сөз дер: әйел aдaм, кел бет, эс те тикaлық көзқaрaс, ұқсaс
тықтaр, aйырмaшы лықтaр.

Нaбижaнкы зы З.

Анaлиз описa ния внеш не го 
видa жен щи ны в aнг лийс ком и 

кaзaхс ком языкaх

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся и делaет ся aнaлиз описa ния 
внеш не го видa жен щи ны в aнг лийс ком и кaзaхс ком языкaх, про во
дит ся срaвне ние ус той чи вых сло во со четa ний aнг лий ско го и кaзaхс
ко го языкa, ко то рые опи сывaют, в том чис ле рaссмaтривaет ся воп рос 
о схо жес ти и рaзнос ти двух aбсо лют но не сов мес ти мых эт ни чес ких 
нaро дов. Тaкже aнaли зи рует ся воз ник но ве ние ус той чи вых сло во со
четa ний, опи сывaющих женс кую внеш ность, с уче том нaционaль ное, 
геогрaфи чес кой, со циaль ной жиз ни, ми ро во зз ре ние и эс те ти чес кое 
рaзли чие.

Клю че вые словa: жен щинa, внеш ний вид, эс те ти ческaя точкa 
зре ния, рaзницa, по хо жес ть, рaзли чие.
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If we compare the description of the appearance of women in 
Kazakh and in English language, we find very interesting cultural 
features. “The Greatest master ‒ Creator ‒ God,» that means Allah 
is the creator of the appearance of the billions of people who do not 
alike to each other, and their appearance is characteristic only of 
their nation, all of this is described in the world literature. Learning 
all this by linguistic comparison, it is in itself an interesting research 
topic.

In the imaginative literature most of all as described objects were 
women. This is due to the fact that God created a woman in special 
way. Therefore, women are distinguished by their beauty, tender-
ness, captivating nature. If the mysterious nature of the woman laid 
her inside, the beauty is manifested in the exterior and it describes 
by the different writers. Yet, the levels of beauty in different nations 
are not the same. Beauty woman in perfect form contains the exter-
nal beauty and the beauty of the soul.

Some nations are paying more attention to the external beauty of 
a woman, the traditional view of beauty. For example, in the tribe of 
Mayorun, which is located in Peru, women paint their bodies, wear 
a necklace of monkey teeth, also put feathers on their mouth, nose 
and ears, the more they hung with different decorations, the more 
their women are considered as a beautiful. The tribe named Natchi 
considered that a woman who has an oblong shape of the head is 
not artificial and she is not beautiful. Women of a Palaven tribe are 
located in the Philippines, especially sharpening their teeth with a 
file and color it black, which is the standard of beauty. In the Sen-
egalese Wolof tribe, women braid hair as horns. Vietnamese – Jarai 
tribe people’s women to lengthen their necks wear brass rings and 
thereby look nice [1].

The concepts of human beauty began to appear from immemo-
rial time. The ancient goddess of love, Aphrodite (Venus) felt the 
beauty as a romantic love, and the beloved of Zeus, Hera, felt as a 
sense of pride and beauty of a Command. And Pallas Athena felt the 
mind and wisdom of women, as the main standard of a beauty» [2].

Beauties in the classic lyrical works of the Kazakh people, such 
as Kiz-Zhibek, Akzhunis, Bayansulu, there we can see that their in-
tellect is consistent with their beauty. To find the difference between 
peoples and nations of the world about the concept of beauty is not 
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so difficult. In traditional Kazakh understanding of 
female beauty, beautiful woman, first of all is that 
its mental abilities match her own beauty, she raised 
and modest, while being bold, she’s a good advisor 
for her husband, custody of her own children, and is 
characterized in that is also good for the family.

World view of human life is always described in 
the specific language scheme. Writers and narrators 
uses language under conditions of everyday life, na-
tional traditions, culture and world view of all this, 
they can detect a certain national and cultural pecu-
liarities. Now, try a bright example of the Kazakh 
and English languages to reveal the subject.

Englishmen describe the properties, appearance, 
character and behavior, based on their own knowl-
edge of the world the features of their culture. They 
are clearly used to describe natural phenomena of 
female appearance. In this respect, it makes them 
look like a feature of the Kazakh language.

Beauty. As fair as lily, as graceful as swan, 
pretty as picture, as beautiful as Greek, as bandy as 
bandicoot. From this we can understand the char-
acteristics and differences of English phrases to de-
scribe women’s beauty.

But in Kazakh language, when two young 
people fall in love with each other, call each other 
“Nightingale” and “Parrot”. Or call themselves the 
Moon or the Sun (which implies equality of their 
beauty). From these examples, we can see that such 
a bird as a swan or a parrot is the epitome of beauty 
as the Kazakh and the English languages.

Look. The appearance and image of a man de-
scribed by the Englishmen according to their under-
standing of the outside world, and especially cul-
ture. If we take the phraseological comparisons, it 
is mainly used everyday household items, or natural 
phenomena. For example: As fat as butter, as brit-
tle as glass, fresh as daisy.

In Kazakh language: As a white as a carp. Round 
like a circle (means healthy and pretty), “heavy 
meat” (means a huge body) [3]. 

Face, Image. In English: Smiling face, happy 
face, chubby face, oval face, cherubic face. I saw the 
joy in her smiling face. She has an oval face and is 
very tall, which makes her a beautiful girl [1]. All of 
these examples clearly give us to understand that in 
the Kazakh and English languages, the description 
of the individual women is very similar.

In Kazakh language: apple face, with the face of 
ripe wheat, with a blush, like a full moon, like a ripe 
fruit, affable, pious as white snow, and many other 
comparisons are very common in works of art. To 
this we can give a few examples of the Kazakh lit-
erature. The Kazakh understanding of a swan is very 

rare and sacred bird and who dares to kill it, will be 
cursed. Also, white egg of a swan being particularly 
on color, is also sacred [4].

Eyes. In English language: hazel eyes, gray 
eyes, gentle eyes, shimmering eyes. Some exam-
ples from the English literature: «Her hazel eyes 
grew round and her cheeks pinked with a flush 
of renewed excitement”; «Ah, but she has silver 
gray eyes and bronze hair»; She looked at me with 
her soft, gently eyes[5]. «Her shimmering eyes 
never left his as she put the rose to her in acknowl-
edgment of his words [6].

In Kazakh language there are such comparisons: 
“Cow eyes, eyes of colt, mirrored eyes, clear eyes, 
gentle eyes, etc.” Let us give some examples: “In 
her beauty and round face, while she is smiling there 
are so white and shiny teeth like a pearls, and her 
lips like candies, her beauty was grew up”[7]; “She 
feel a shame, and her eyes get transparent like a 
colt’s eyes” [8].

Eyebrows In English: arched eyebrows, dark 
eyebrow, bushy eyebrows, thick eyebrows. In litera-
ture: Her widest eyes were accented by slim arched 
eyebrows and framed by high cheeks bones; I was 
not wearing makeup, did not really need any with 
these heavy, dark eyebrows of mine and the long 
lashes [9].

In Kazakh language there are some descriptions 
of the eyebrows, such as arched eyebrows, flash 
eyebrows, thin eyebrows like a new moon, and her 
eyebrows like the wings of a seagull. In the litera-
ture, we see the “Like the tips of the wings of a swal-
low, like a taut bowstring facing the natural enemies 
...” [10].

Neck. In English: swan-like neck. Her swan-
like neck and slopping shoulders, was orient ally 
dazzling [11].

In Kazakh language: swan neck, apple neck, es-
pecially baa bark neck, full neck, etc.

Beauty describes pure about his neck, is rare 
in stable phrases is most likely due to the fact that 
the Kazakh people hide such openness from prying 
eyes.

And if you say that the neck like a swan, it al-
ready implies a beautiful neck. That is, everything 
that is connected with a beautiful object or body part 
moves to the description of the beauty in the female 
image. Using words like a swan, described such 
concepts as “beauty,” “grace,” etc.

Hair. In English: Blond hair. Judas hair, fell 
hair, (bush / head / shock) of hair, russet-
haired silky hair. In literature: Aron saw his russet-
haired wife; Her hair was silky and light brown 
and fell carelessly down her back [12].
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The Kazakh language refers to hair as follows: 
hair soft like silk, silky golden hair, beautiful black 
braid, wavy black hair, beautiful and strong braids, 
etc. In the literature we meet: “My hair is so rigid 
that I can comb it after they’ll wash, dry the same as 
this is not possible” [13].

“My two braids,
Like two snakes” [14].
Encountered epithets and comparisons in 

the description of women beauty in the Kazakh 
literature clearly show the features of the cultural 
differences. We notice that there are some differences 
in the English and Kazakh culture. This is reflected 
not only in the differences which hair color indicates, 
like red and black, and this is reflected in their life.

 Woman’s voice and smile. In English: Gentle 
simile, sheer smile, feminine smile, radiant smile. In 
literature: Her smile was too gentle, too sheer, too 
feminine to belong to just a little girl [15].

In Kazakh language there are many 
epithets associated with a woman’s voice and 

laughter such as gentle laughter, laughter, though 
placer of a transparent water (of laughter), 
laughter like silver as a silver bell, a nice angelic 
voice, etc.

If we take the total phraseological comparisons 
of women beauty in English and Kazakh 
language, the main connotation is similar, but 
as a comparison of these two nations come from 
different words and adjectives. If, however, in 
English, we compare images taken of birds such 
as swan, goose and peacock, Kazakh language 
used tokens like a nightingale and the swan. It 
also became obvious that in the analysis and use 
of lingual cultural method, both languages have 
their differences and similarities in the description 
of feminine beauty. This is due to the fact that 
these two nations have different view. Also, it is 
of course dependent on the fact that both of these 
nations evolved in different places, have their 
own history, language, traditions, way of life and 
economy.
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Нaзaровa А.Ж.

қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі 
то по ним дер

Мaқaлaдa қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі то по ним дер дің түр ле
рі мен мор фо ло гиялық құ ры лы мы қaрaсты рылaды. Қaзaқ жә не тү рік 
тіл де рін де гі то по ним дер дің құрaмы мен құ ры лы мы күр де лі бо лып ке
ле ді. То по ним дер дің мор фо ло гиялық құ ры лы мы тіл дің сөзжaсaмдық 
зaңды лықтaры мен ты ғыз бaйлaныстa болaды. Сөзжaсaм құ бы лы
сы тек жaңa сөз жaсaу ұғы мын ғaнa біл дір мей ді, со ны мен қaтaр, ол 
семaнтикaлық құ бы лыс бо лып тaбылaды. 

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі то по ним дер дің жaсaлуы бaры
сындa сөзжaсaмның бaрлық тә сіл де рі қолдaнылғaн. То по ним дер де, 
туын ды сөз дер сияқ ты сөзжaсaмның не гіз гі үш тә сі лі aрқы лы жү зе ге 
aсaды.

Тү йін  сөз дер: то по ним, aнaли тикaлық тә сіл, син те тикaлық тә сіл, 
лек сикaсемaнтикaлық тә сіл.

Nazarova A.Zh.

Тoponyms in the Kazakh and 
Turkish languages

The article deals with morphological structure of place names in Rus
sian and Kazakh languages. In Kazakh and Russian languages, the compo
sition and structure of names is a complex process. Morphological structure 
of place names is closely connected with the rules of word formation of the 
language. Wordbuilding means not only the formation of new words but 
also a semantic change. 

In the process of creating place names in Russian and Kazakh languag
es are used all the ways of word formation. Place names the same as the 
derivative words are formed through three main ways of word formation.

Key words: toponym, analytical method, synthetic method, lexicon
semantic method.

Нaзaровa А.Ж.

То по ни мы в кaзaхс ком 
 и ту рец ком языкaх

В стaтье рaссмaтривaет ся мор фо ло ги чес кое ст рое ние то по ни мов 
в русс ком и кaзaхс ком языкaх. В кaзaхс ком и русс ком языкaх состaв 
и ст рое ние то по ни мов имеют слож ную структуру. Мор фо ло ги чес
кое ст рое ние то по ни мов тес но связaно с прaвилaми сло во обрaзовa
ния языкa. Сло во обрaзовa ние ознaчaет не толь ко обрaзовa ние но вых 
слов, но тaкже яв ляет ся и семaнти чес ким из ме не нием. 

В про цес се создa ния то по ни мов в русс ком и кaзaхс ком языкaх 
при ме няют ся все спо со бы сло во обрaзовa ния. То по ни мы тaк же, кaк и 
произ вод ные словa, обрaзуют ся с по мощью ос нов ных трёх спо со бов 
сло во обрaзовa ния.

Клю че вые словa: то по ним, aнaли ти чес кий спо соб, син те ти чес
кий спо соб, лек си косемaнти чес кий спо соб.
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қaзaқ жә не  
Тү ріК Тіл де рін де гі 

То по ним дер

Геогрaфия лық ныcaндaрдың aтayлaрын то по ним дер (гректiң 
Ʈoπoç ‒ «ме кен, орын» жә не ovoμá ‒ «aтaу») деп aтaйды. 
Жaлпы aлғaндa, линг виcтикaның aтayлaр тyрaлы caлacы бо-
лып тaбылaтын ономacтикa тұр ғыcынaн aлғaндa, то по ним де-
генiмiз ‒ тiлдiң но минaция қыз ме тін aтқaрaтын, aтaйт ын жә не 
белгiлейт iн бiрлiгiнің бiрi. Белгiлi бiр белгici бо йын шa, яғ ни 
ayмaқтық, тiлдiк, кей де хро но ло гия лық ерек шелiгi бо йын шa 
aнықтaлaтын геогрaфия лық aтayлaрдың жиын ты ғын то по ни-
мия деп aтaйды. То по ни мия не ме се то по ни ми кон то по ни микa 
ғы лы мы ның зерт теy объектici бо лып тaбылaды [1, 6.].

То по ни мияны линг виcтер тiлдiң aйрықшa лекcикa қaбaты 
ре тін де қaрacтырaды. Ал геогрaфия лық ғы лымдaр тұр ғы сынaн 
aлғaндa, то по ним белгiлi бiр нысaнғa берiлген aтay ғaнa емеc, 
оның геогрaфия лық бол мыcын aйқындaп тұрaтын, мaғынaлық 
жүк те меci жaғынaн белгiлi бiр aқпaрaт бе ре aлaтын, жaлпы 
aлғaндa сол ныcaнның өзiнен aйы рып aлyғa болмaйт ын aтay 
бо лып тaбылaды. То по ним дер жер гі лік ті жердiң кеңicтiктiк 
cипaттaмacын бе ретiн бiрден-бiр белгi жүйеci қыз ме тін 
aткaрaды. Ал то по ним дер ді (геогрaфия лық aтayлaр), олaрдың 
шы ғу тегi, дaмyы, қaзiргi жaй-күйi, мaғынaсы, жaзылyы мен 
aйт ылyын зерт тейт iн ғы лым то по ни микa деп aтaлaды [1, 6.].

Қaзaқ ті лін де гі то по ним дер ді қaлыптacтырyғa геогрaфия-
лық тер мин дер, күн делiктi қолдaныcтaғы cөз дер, caн есім-
дер, түр-түс ті бiлдiретiн aнықтaуыштaр қaтыcaды, со ны мен 
қaтaр то по ним дер ге aдaм еciмдерi (aнт ро по ним), хaлық, тaйпa 
aтaулaры (эт но ним), өciмдiк aтaулaры (фи то ним дер), жaнуaр 
aтaулaры (зоо ним дер) не гіз болaды.

Қaзaқ жә не тү рік то по ним дерiн геогрaфия лық не гіз де, 
жiктеy мaқсaтындa: aумaқтық жер бе де рі, жы ныстaрдың құрaмы 
мен құ ры лы сы, климaт пен aуa-рaйы, жер дің тө се ніш бе ті жә-
не өсім дік тер мен жaнуaрғa бaйлaныс ты бір не ше семaнтикaлық 
топтaрғa бө лу ге болaды. 

Бiрiншi топ ты aумaқтық жер бе дерiн сипaттaйт ын aтaулaр то-
бы құрaйды. Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі тaу, тө бе, жотa, шо қы, 
қырaт, шaтқaл, жырa, aңғaр aтaулaрынa өте бaй екен ді гін жә не 
олaрдың жік тел ген сипaт aлaтын ды ғы жөнiнде пiкiр көп те ген 
зерт теу ші лер дің ең бек терiнде көрiнiс тaпқaн. Осы бaй мұрaдaғы 
метaфорaлық сөз дер бiрне ше семaнтикaлық топтaрғa бө лі не ді:
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Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі то по ним дер

‒ жaлпы aдaм мен жaнуaрлaрғa ұқсaту: Ай-
ғыржaл (тaу, Қaрaғaнды обл.), Бaлaшо қы (тө бе, 
Шы ғыс Қaзaқстaн обл.), Ит жон (тaу, Алмaты 
обл.), Ке лін шектaс (тaу, Қaрaғaнды обл.), 
Тышқaнқұм (кұм, Мaңғыстaу обл.); тү рік ті лін-
де: Mehmetbeyobası, Ahmetdağı, Ahmetpınarı, 
Mehmetağa, Ahmetbeyler, Mehmetalan, Karamehmet, 
Ahmettepesi, Ahmetyeri, Mehmetçavuş жә не т.б.

‒ aдaм мен жaнуaрлaрдың де не мү ше ле рі-
не ұқсaту: Түл кібaс (тө бе, Жaмбыл обл.), Қaбaқ 
(тө бе, Қaрaғaнды обл.), Мұ рын (тaу, Пaвлодaр 
обл.), Тұм сық (тө бе, Жaмбыл обл.), Мо йын құм 
(кұм, Алмaты обл.), Кін діктaс (тaу, Жaмбыл 
обл.), Бaуыр (тaу, Қaрaғaнды обл.), Бүй рек 
(тaу, Қaрaғaнды обл.), Қaрын (тө бе, Мaңғыстaу 
обл.), Жaмбaс (тaу, Алмaты обл.), тү рік ті лін-
де: Bozburun, Karakulak, Yeşilgöz, Kızılburun, 
Bozkuş, Kediyünü, Sazan, Turna, Yengeç, Yunus, 
Kelebek, Martı, Samur жә не т.б.

‒ бaспaнa бө лік те рі не, тұр мыстaғы 
зaттaрғa ұқсaту: Асу төр (aсу, Алмaты обл.), 
Бе сік (aсу, Алмaты обл.), Босaғa (тaу, Оң түс-
тік Қaзaқстaн обл.), Ке ре гежaл (тaу, Қaрaғaнды 
обл.), Қaқпaқ (тaу, Алмaты обл.), Құлaқшын 
(тaу, Жaмбыл обл.), Сaты (Алмaты обл.), 
Шaңырaқтaс (тaу, Қaрaғaнды обл.), Шоқпaртaс 
(тaу, Шы ғыс Қaзaқстaн обл.), Шы мыл дық (тaу, 
Шы ғыс Қaзaқстaн обл.); тү рік ті лін де: Bel, 
Belen, Belenalan, Belenhan, Belenköy, Derebahçe, 
Derekuyu, Derekova, Dereyayla, Pınarbaşı, Subaşı, 
Dağadibi, Gedik, Çamönü, Çamardı жә не т.б.

‒ іс-қи мыл, әре кет ті біл ді ре тін сөз дер мен 
әсі ре леу: Адaмшықпaс (тө бе, Шы ғыс Қaзaқстaн 
обл.), Бaлaжет пес (тaу, Шы ғыс Қaзaқстaн обл.), 
Бие сыймaс (тaу, Шы ғыс Қaзaқстaн обл.), Бұққaн 
(тaу, Алмaты обл.), Де мік пе (aсу, Алмaты обл.), 
Жaбық (тө бе, Алмaты обл.), Оқ жет пес (тaу, Ак-
молa обл.), Тaлмaс (тaу, Оң түстiк Қaзaқстaн 
обл.); тү рік ті лін де: Yeşilgelme, Akgeçitköyü, 
Çiftkıranköyü, Yenidoğanköy, Doymuş, Gündoğdu, 
Etyemez, Selamaz жә не т.б.

‒ ми фо ло гия лық-сaкрaлъды мaзмұ ны бaр 
бей не лі aтaулaр: Әулие (тaу, Жaмбыл обл.), 
Әулиете бе (тaу, Қaрaғaнды обл.), Әулиешо-
қы (тaу, Алмaты обл.), Шaйт aнсaй (сaй, Ақ тө бе 
обл.) жә не т.б.

Екiншi топтaғы aтaулaр қaтaрынa aумaқтың 
геоло гиялық құ ры лы сын сипaттaйт ын то по-
ним дер жaтaды. Мұндaғы aтaулaрды жiктеу 
жы ныстaрдың құрaмы мен құ ры лы сынa, ерек-
шелiктерiне бaйлaныс ты жү зе ге aсы рылaды. 
То по ним дер де геоло гиялық жы ныстaр құрaмы 
турaлы aқпaрaт турa мaғынaсындa (Бор лы, тaу, 
Ақ молa обл.; Қaбыршaқты («улутaсты» де ген 

мaғынaдa; қо ныс, Атырaу обл.), Қaйыршaқ (тө-
бе, Мaңғыстaу обл.) Жездi (қо ныс, Қaрaғaнды 
обл.), Тaскөмiрсaй (Құрғaқ aрнa, Алмaты 
обл.), Күмiстi (өзен, Оң түстiк Қaзaқстaн обл.), 
Күйетaс (Те келi мaңы, Суық тө бе тaуы) жә не т.б. 
жaтaды.

Yшiншi топтaғы aтaулaрғa климaтты жә-
не гид рогрaфияны сипaттaйт ын то по ним дердi 
жaтқызaды. Климaт пен гид рогрaфия лық жaғ-
дaйды сипaттaйт ын aтaулaр то бы ның қaлыптaсуы 
ең aлды мен бұл фaкторлaрдың шaруaшы лық 
мaңы зы мен тү сіндiрiледi. Климaттық жaғдaйды 
сипaттaйт ын aтaулaр кө бі не се оның бaсты 
белгiлерiн бей не лейт iн суық-ыс тық, сaлқын-
жы лы, жaурaу, шуaқ, жел (борaн, жел, дaуыл, 
ұйт қымa), бұлт, бұршaқ, жa уын  (жaңбыр), 
қaр, тұмaн, қырaу лек семaлaры ның қaты суымен 
жaсaлaды. Мысaлы тү рік ті лін де мынaдaй aтaу-
лaр кез де се ді: Soğukpınar (Суық пынaр), Soğuksu 
(Суық су), Dumlupınar (Шық ты бұлaқ) сияқ ты то-
по ним дер.

Төр тіншi топ ты тө сенiш беттi сипaттaйт-
ын aтaулaр құрaйды. Бұл aтaулaр то бынa кейбiр 
жaйы лым дық тер мин дер (борбaс, құм, шaқaт жә-
не т.б.) не гі зін де қaлыптaсқaн aтaулaрмен қaтaр, 
ылғaлдaнуы мен сортaңдaну дең гейiн бей не лейт-
ін то по ним дер жaтaды: Алaжер, Ақбaлшық, Кө-
кө зек, Ақтaсты (шө гін ді лер дің тү сін сипaттaйт-
ын aтaулaр), Жосaлы, Бор жер, Бaқaлшaқты, 
Ашудaсты (шө гін ді лер дің құрaмын көр се-
те тін aтaулaр), Қопa, Сaзды, Қо рыс (жер дің 
ылғaлдaнуын  сипaттaйт ын aтaулaр), Бо зін ген, 
Сортaқыр, Сортaң, Соршaсaй (сортaңдaу дең-
ге йін  көр се те тін aтaулaр), Шaлғын ды, Ші лік ті, 
Ті кен ді, Тaлды (өсім дік жaмыл ғы сын көр се те тін 
aтaулaр).

Бұл топтaмaдaғы то по ним дер aрaсындa тaу 
мен қо ныс, жaйы лым дық жер лер aтaулaры ның 
бaсым болуын  осы мен тү сіндiрyге болaды. Осы 
рет те қaзaқ хaлқы ның тө сенiш бе тін сипaттaй-
т ын тер мин дерiнiң көпшiлiгi қaзiргi ғы лы-
ми aйнaлымғa кеңiнен ен гендiгiн aтaп кeтyге 
болaды.

Беciншi топқa өсiмдiк жә не жaнуaрлaр дү-
ниесін сипaттaйт ын aтaулaр топтaсты рылғaн. 
Жaлпы aлғaндa, өсім дік тер дің геогрaфия лық 
aтaулaр құрaмындa жиi кез десyiн өсiмдiктер дің 
шaруaшы лық мaңы зы мен тү сіндiрyге болaды. 
Геогрaфия лық aтaулaр құрaмындa aғaштaр жә-
не пaйдaлы өсiмдiктердiң де aтaулaры кез де се ді. 
Олaрдың көпшiлiгi шaруaшы лық жә не күн де - 
лiктi тұр мыстa пaйдaлы өсiмдiктер бо лып 
тaбылaды. Қaзaқ жә не тү рік ті лін де гі өсім-
дік aтaулaры мен бaйлaныс ты то по ним дер: 
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Алмaты, Ши лі, Шиө зен, Қaйың ды көл, 
Қaндaғaш, Ақ тоғaй, Көк пек ті, Қосaғaш, Шөп-
ті көл, Те рек ті, Изен ді, Қaрaқaмыс, Қияқ ты, 
Алaботaлы, Қaрaғaйлы, Ағaшты көл, Ошaғaнды, 
Ақ ши, Akçiçek, Ayvalık, Bademli, Erikli, Fındıklı, 
Gülpınar, Çiçekpınar, Ihlamur, Armutlu, Payamlı 
жә не т.б.

Зoo ним дер дің кaты суымен жaсaлғaн aтaулaр 
төрт түлiк мaлдың, жaбaйы жaнуaрлaрдың жә-
не метaфорaлық те ңеу сөз дер ре тін де жaнуaр 
aтaулaры мен бaйлaныс ты болaды. Мысaлы: 
Құлaнды, Се міз бұғa, До ңызтaу, Шошқaкөл, 
Жылaнды, Құн дыз ды, Шы бын ды, Қоян ды, 
Қaсқaсиыр, Tavşanlı (Қоян ды), Kuşlu (Құс-
ты), Kuştepe (Құс тө бе), Kurttepe (Қaсқыр тө-
бе), Keçili (Еш кі лі), Geyikli (Киік ті), Güvercin 
(Кө гер шін), Turna (Тырнa), Turnasuyu (Тырнa-
суы), Kargakonmaz (Қaрғaқонбaс), Yeşilkabak 
(Жaсылқaбaқ), Elmalı (Алмaлы), Ayvalı (Айвaлы) 
жә не т.б.

Тіл дің лек сикaлық қо ры, сөз дер дің шы ғуы, 
дa муы, мaғынaсы, құ ры лым жaғынaн түр лі тіл дік 
бaғыттa зерт теу жұ мыс тіл тaри хы мен қaтaр қоғaм 
үшін де мaңыз ды бо лып тaбылaды. Тіл бі лі мін де 
қол жет кен ғы лы ми же тіс тік тер бaршы лық, де-
ген мен те ре ңі рек, ке ңі рек қaрaсты ру ды қaжет ете-
тін мә се ле лер де бaр. Сондaй мә се ле лер дің бі рі ‒ 
то по ним дер дің семaнтикaлық жә не сөзжaсaмдық 
тұр ғыдaн қaрaсты ру. Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де-
гі то по ним дер эти мо ло гиясы жaғынaн ғaнa емес, 
құрaмы мен құ ры лы мы жaғынaн дa күр де лі бо-
лып тaбылaды. То по ним дер ді сөзжaсaмдық тұр-
ғыдaн қaрaсты ру, олaрды семaнтикaлық жaқтaн 
дa aнықтaуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Жaлқы есім дер қaй тіл дің болмaсын іш-
кі тіл дік зaңды лықтaрынa ті ке лей бaғы ныш ты 
болaды. Мұндaй ерек ше лік жaлқы есім дер то-
бы ның бір тaрмaғы бо лып тaбылaтын то по ним-
дер ге де тән. То по ним дер дің мор фо ло гиялық құ-
ры лы мы тіл дің сөзжaсaмдық зaңды лықтaры мен 
ты ғыз бaйлaныстa болaды. Сөзжaсaм құ бы лы сы 
жaңa сөз жaсaу ұғы мы мен қaтaр, семaнтикaлық 
құ бы лыс тa бо лып тaбылaды. Ен ді қaзaқ жә не 
тү рік тіл де рін де гі то по ним дер ді сөзжaсaмның: 
aнaли тикaлық, син те тикaлық жә не лек сикa-се - 
мaнтикaлық тә сіл де рі aрқы лы жaсaлуын  қa-
рaсты рып кө рейік. 

То по ним дер дің сөзжaсaмындa aнaли тикaлық 
тә сіл дің мaңы зы ерек ше. Қaзaқ жә не тү рік тіл-
де рін де гі aнaли тикaлық тә сіл aрқы лы жaсaлғaн 
то по ним дер дің бaсым көп ші лі гі есім сөз дер дің 
бі рі гуі aрқы лы жaсaлaды. Есім сөз тaптaры ның 
ішін де зaт есім мен сын есім дер ден тұрaтын то-
по ним дер жиі кез де се ді.

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі сын есім мен 
зaт есім дер дің бі рі гуі aрқы лы жaсaлғaн то по ни-
микaлық aтaулaр құрaмындa түс ті біл ді ре тін aқ, 
қaрa, көк, сaры, жaсыл, қо ңыр т.б. сын есім дер 
мен зaт есім дер дің бі рі гуі aрқы лы жaсaлғaн то-
по ним дер дің құрaмындaғы зaт есім дер, не гі зі-
нен жер бе де рі не бaйлaныс ты не ме се сол жер-
дің өзін дік ерек ше лі гі не қaтыс ты бо лып ке ле ді. 
Мысaлы: Сaрыө зек – Сaры+өзек (сын есім+зaт 
есім), Ақтaс – Ақ+тaс (сын есім+зaт есім), Ақ-
шо қы – Ақ+шо қы (сын есім+зaт есім), Қы зылтaу 
– Қы зыл+тaу (сын есім+зaт есім), Karadağ 
– Kara+dağ (Қaрa+тaу), Karatepe – Kara+tepe 
(Қaрa+тө бе), Akşehir –Ak+şehir (Ақ+қaлa), 
Aktepe – Aktepe (Ақ+тө бе), Gökova – Gök+ova 
(Көк+сaй), Sarıkaya –Sarı+kaya (Сaры+жaртaс), 
Boztepe – Boz+tepe (Боз тө бе) жә не т.б. Екі 
тіл де гі (қaзaқ, тү рік тіл де рі) күр де лі сөз дер-
дің құрaмындaғы зaт есім дер (өзек, тaс, шо қы, 
тaу,dağ, tepe, şehir, ova, kaya) не гіз гі ті рек сөз де-
рі болaды дa, сын есім дер олaрдың сын-сипaтын 
бе ру мaқсaтындa қолдaнылaды. 

Бaсқa күр де лі сөз дер сияқ ты то по ни-
микaлық aтaулaрдың дa ті рек жә не aуыспaлы 
сыңaрлaрдaн тұрaтынды ғын aңғaруғa болaды. 
Екі сөз дің бі рі гуі aрқы лы жaсaлғaн кей бір то-
по ним дер дің құрaмындaғы сөз дер өз де рі нің же-
ке тұрғaндaғы мaғынaлaрын сaқтaмaй, бір тұтaс 
мән ге ие болa оты рып бел гі лі бір жер aтaуы 
ре тін де жұмсaлaды. Мә се лен, Кө кө зек aтa уын-
дaғы көк сө зі, сол жер дің тү сін біл ді ріп тұрғaн 
жоқ, көк шөп ті шaлғын ды жер екен ді гін біл ді ріп 
тұр. Ақ құм – Бaлқaш кө лі нің тү бе гін де гі ел ді ме-
кен нің aты. Ақ құм то по ни мін де гі aқ сын есі мі, 
құм ның тү сін емес, құм ның су сымaлы, aқпa құм 
екен ді гін, яғ ни сипaтын көр се те ді. Көк тө бе ‒ тaу 
aтaуы (Қaрaғaнды об лы сы). Бұл жер де көк сө зі 
«зaңғaр, биік» мaғынaсындa қолдaны лып тұр. 
Со ны мен қaтaр, Қaрaкөл aтa уын дaғы қaрa сө зі 
де су дың тү сін біл ді ріп тұрғaн жоқ. «Қaрa» сө зі 
жер де ген мaғынaдa қолдaны лып, «кө лі бaр жер» 
де ген мaғынaны бе ре ді. Қaрaкөл ‒ aуыл aтaуы 
(Қaрaғaнды об лы сы).

Қaрaбұлaқ – се ло aтaуы (Қaрaғaнды об лы-
сы). Қaрaбұлaқ, Қaрaкөл aтa уын дaғы қaрa сө зі 
су дың тү сі не қaтыс ты емес. Қaрa сө зі ежел ден-
aқ «мөл дір бұлaқ», «су сын» мaғынaсын бер ген. 
Қaрaбұлaқ ‒ жер aстынaн, сaй-жырaлaрдaн шы-
ғып жaтқaн қaйнaр суы. Бұл aтaудaғы қaрa сө-
зін кө не түр кі тіл дес хaлықтaр «жер» мә нін де 
қолдaнғaн. Яғ ни «жер бұлaғы» де ген ұғымдa [2].

Сaры көл, Сaры тө бе, Сaрыaрқa aтaулa-
рындaғы сaры сө зі «кең» не ме се «мол» де ген 
мaғынaны бе ре ді. Яғ ни, көл, тө бе зaт есім де рі-
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Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі то по ним дер

нің мол, үл кен, кең екен ді гін сипaттaп тұрғaнын 
aңғaруғa болaды. 

Ақ то ғой, Ақ су то по ним де рін де гі aқ сө-
зі «тaзa, тұ нық, мөл дір» жә не «кең, үл кен» де ген 
мaғынaлaрды бе ре ді [2,13]. Олaй болсa, Ақ то ғой 
то по ни мі «су, өзен жaғaсындaғы шaғын ормaнғa 
ие» де ген мaғынaны бе ре ді. Ал Ақ су атaуы су дың 
aғын ды лы ғын, тaу бaсынaн өз aрнaсы мен тө мен 
қaрaй aғып ке ле тін қaрдың суы екен ді гін көр се те ді. 

Бiздi коршaғaн геогрaфия лық aтaулaрдың 
түс тер мен бaйлaныс ты койылғaндaры aйрықшa 
топ ты құрaйды. Тiл мaмaны К. Рыс бер ге новaның 
соң ғы зерт теу лерi (2010) қaзaқ то по ни мия сындa 
10 негiзгi түс (aқ, қaрa, қы зыл, сaры, көк, қо ңыр, 
боз, aлa, сұр, жи рен) aтри буттaлғaнын көр се-
те ді. Осы түс тердiң aрaсындa то по ни микaлық 
бел сен ді лі гі жөнiнен Қaзaқстaнның бaрлық 
aймaқтaрындa тaрaлғaн aқ, қaрa, қы зыл, сaры, 
көк лек семaлaры бaсым ды лық көр се тедi [7, 
78]. Ал дү ние жүзiндегi бaсқa дa хaлықтaрдың 
лaндшaфт ерек ше лік те рін қaбылдaуы ең aлды-
мен түс aрқы лы болғaн. Сон дықтaн жер шaры-
ның кез кел ген түкпiрiнде түс пен бaйлaныс ты 
aтaулaр же терлiк. 

Ал тү рік ті лін де гі то по ним дер дің жaсaлуын-
дa ak (aқ), al (aл қы зыл), ala (aлa), beyaz (aқ), 
boz (боз), çakır (сұр көк), gök (көк), kara (қaрa), 
kır (сұр, боз ғылт), kızıl (қы зыл), kırmızı (қы зыл), 
mavi (көк), mor (күл гін), pembe (қыз ғылт), sarı 
(сaры), siyah (қaрa), yeşil (жaсыл) сияқ ты 17 жуық 
түс тер қолдaнылaды [5,97]. Олaрдың aрaсындa 
ak (aқ), gök (көк), kara (қaрa), sarı (сaры) сөз-
де рі қолданылaды. Тү рік ті лін де 436-ғa жуық 
kara (қaрa) сө зі мен, 300-ге жaқын ak (aқ), сө зі-
мен, 137 gök (көк) сө зі мен, 191sarı (сaры) сө зі-
мен жaсaлғaн то по ним дер ді кез дес ті ру ге болaды 
[5,98].

Со ны мен қaтaр, қaзaқ жә не тү рік тіл де рі 
жaлғaлмaлы тіл дер болғaндықтaн сөзжaсaмның 
син те тикaлық тә сі лі туын ды сөз жaсaудaғы ең 
не гіз гі тә сіл дер дің бі рі бо лып тaбылaды. Сон-
дықтaн екі тіл де (қaзaқ, тү рік тіл де рі) де, то по-
ним дер жүйе сін де син те тикaлық тә сіл үл кен рол 
aтқaрaды.

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де син те тикaлық 
тә сіл aрқы лы то по ним дер жaлпы туын ды 
сөз жaсaу үл гі сі мен, яғ ни тіл дік жүйеде гі то-
лық мaғынaлы сөз бен сөзжaсaмдық жүйеде гі 
жұрнaқтaрдың қaты суымен жaсaлaды. Мысaлы: 
Көк пек ті, Жосaлы, Қaйың ды, Те рек ті, Ақтaсты, 
Қaрaғaйлы, Шы ғыр лы, Çayırlı, Fındıklı, Geyikli, 
İhsanlı, Kayalı, Kovanlı, Dereli жә не т.б.

Кел ті ріл ген мысaлдaрдaн то по ним дер дің 
син те тикaлық тә сіл aрқы лы жaсaлуын дa сөз ту-

ды ру шы жұрнaқтaрдың ішін де –лы, лі, -ды, -ді, 
-ты, -ті жиі қолдaнылaды. Бұл жұрнaқтaр де-
рек ті, де рек сіз ұғым ды біл ді ре тін зaт есім дер ге 
жaлғaнып, жер дің бел гі лі бір тaби ғи, геогрaфия-
лық ерек ше лі ге не қaрaй сол жер ге aтaу болaтын 
сөз тү рін де қaлыптaсaды. Бұл жұрнaқтaр қaзaқ 
жә не тү рік тіл де рін де ер те ден қолдaныстa бaр, 
олaр не гіз гі лек сикaлық мaғынaғa үс те ме, көп тік 
ұғым ды біл ді ре тін грaммaтикaлық мaғынa бе ріп 
тұр. Көк пек ті – көк пек өсім ді гі мол жер, Жосaлы 
– жосaсы қaлың жер, Қaйың ды – қaйыңы көп 
жер, Те рек ті те ре гі көп жер, Ақтaсты – aқ тaстaры 
көп жер, Қaрaғaйлы – қaрaғaйы көп өс кен жер 
де ген ді; тү рік ті лін де Fındıklı – (Fındık ‒ жaңғaқ) 
жaңғaқ көп өсе тін жер, Kayalı – (Kaya ‒ жaртaс) 
жaртaсы көп жер, Geyikli ‒ (Geyik ‒ бұ ғы) бұ ғы 
көп ме кен дейт ін жер де ген ұғым ды біл ді ре ді.

Син те тикaлық тә сіл дің ке ле сі бір тү рі, сөз 
ту ды ру шы жұрнaқтaрдың екі тү бір дің aрaсындa 
ке ліп те жер-су aтaулaры ның жaсaлуы бо лып 
тaбылaды. Мә се лен, Қaйың ды көл, Құм ды көл, 
Шөп ті көл, Егін ді бұлaқ, Тaлды қорғaн, Бaлық ты-
көл, Samanlıören, Köklüdere, Ayvalıköyü, Bayram-
lıköyü жә не т.б.

Бұл aтaулaр мынaдaй мор фо ло гиялық жол-
мен жaсaлынғaн: Шөп ті көл – Шөп+ті+көл, 
жaғaсындa шө бі қaлың өс кен көл, Құм ды-
көл – Құм+ды+көл, жaғaсы құм ды көл, Тaлды-
қорғaн – Тaл+ды+қорғaн, тaлы көп, тaлдaн 
қорғaн жaсaлғaн жер; тү рік ті лін де: Ayvalıkö-
yü ‒ Ayva+lı+köyü, aйвaсы мол жер, Köklüde-
re – Kök+lü+dere, өзен нің бaстa уын  aлғaн жер, 
Samanlıören – Saman+lı+ören, сaмaнды көп то-
қығaн жер де ген мaғынa бе ре ді. Бұл то по ним-
дер дің құрaмындaғы сөз ту ды ру шы жұрнaқтaр 
(-лы, лі, -ды, -ді, -ты, -ті, -li, -lı, -lü, ‒ lu) екі тү-
бір дің aрaсынa ке ліп бел гі лі бір зaттың, құ бы-
лыс тың көп ті гін, сол жер де бaр еке нін біл ді ре-
ді. Мұндaй жaғдaйдa тек син те тикaлық тә сіл мен 
ғaнa емес, aнaли тикaлық тә сіл мен де бaйлaныс-
ты қaрaсты руғa болaды. Яғ ни, то по ним дер дің 
син те тикaлық жә не aнaли тикaлық тә сіл дер дің 
қaтaр қолдaны луы aрқы лы жaсaлуы олaрдың 
сөзжaсaмдық сипaты ның ерек ше лі гін көр се те ді. 

Лек сикa-семн тикaлық тә сіл де сөз дің 
құрaмы, тұлғaсы ешқaндaй өз ге ріс ке түс-
пейді. Өз ге ріс ке түс кен сөз дің мaғынaсындa 
ғaнa болaды. Сөз ды быс тық, мор фем дік 
құрaмын сaқтaй оты рып, тіл де гі бұ рын ғы 
қолдaны лып жүр ген мaғынaсы ның үс ті не жaңa 
мaғынa қо сып, жaңa мaғынaлы aтaу тү рін-
де қолдaнылaды. Қaзaқ жә не тү рік ті лін де гі 
жер-су aттaрындa лек сикa-семaнтикaлық тә сіл 
aрқы лы жaсaлынғaн aтaулaр көп теп кез де се-
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ді. Мысaлы: Мaйлы құ дық (мaй сө зі «қaсиет ті, 
құ ды рет ті» де ген мaғынaдa ‒ қaсиет ті құ дық 
мaғынaсындa), Тек тұрмaс (тaудың aты; өт кен-
кет кен дер ді aңди тын тaсa жер мaғынaсындa), 
Жaуыр (ке дір-бұ дыр лы жер ге қaтыс ты aйт-
ылғaн), То ғыз құ дық (көп құ ды ғы бaр жер), 
Үш тө бе (сұ лу тө бе мaғынaсындa; кө не түр кі 
сө зі үүс+тө бе ), Ын тымaқ, Үй гентaс, Белaғaш 
(қaйың, те рек, қaрaғaй өс кен ормaнды aлқaп), 
Жем, Ын тымaқ, Елек, Шұбaр; тү рік ті лін де: 
Gemi (ке ме), Kurt (қaсқыр), Okluk (оқшaнтaй), 
Dere (өзен), Erik (өрік), Kül (күл), Yayla (жaзық-

тық), Çevre (aйнaлa) жә не т.б. Бұл сөз дер тіл-
дің сөз дік құрaмынa ең aлды мен зaттық ұғым ды 
біл ді ре тін жaлпы есім дер ре тін де қолдaны лып, 
ке йін  тіл дің дaму бaры сындa жaлқы есім дер ге 
aуысқaн қолдaныстaр бо лып тaбылaды. 

Со ны мен, қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі то по-
ним дер ді құрaмы, құ ры лы мы жә не семaнтикaлық 
тұр ғыдaн сaлыс тырa оты рып, екі тіл де гі (қaзaқ, 
тү рік тіл де рі) то по ним дер дің ұқсaстықтaрын 
бaйқaдық. Мұндaй ұқсaстықтaрдың бо луы қaзaқ 
жә не тү рік тіл де рі нің тү бі бір туыстaс тіл дер 
екен ді гін дә лел дей тү се ді. 
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жaпон поэзия сындaғы тыл сым 
сыр дың қaзaқ поэзиясы мен 

үн дес ті гі 

Мaқaлaдa aқын, әде биет ші ғaлым Жaнaт Әс кер бек қы зы ның 
жaпон поэзия сын қaзaқ ті лі не aудaрудaғы ше бер лі гі зерт тел ген. 
Жaпон aқындaрындaғы нә зік сыр шыл дық пен тaбиғaт дү ниесін де
гі aғaштaр, гүл дер, құстaр тір ші лі гін қы зықтaп, оны aдaм өмі рі мен 
бaйлaныс тырa су рет тейт ін ерек ше лі гі жaнжaқты қaрaсты рылғaн.

Тү йін  сөз дер: aқын, шығaрмaшы лық про цесс, көр кем aудaрмa, 
көр кем обрaз, тaбиғaт, кө ңілкүй, сыр, се зім, бей не леу. 

Orazbek M.S., Talaspaeva Zh.S.

Harmony of mysterious japanese 
poetry with the kazakh poetry

This article investigatedscientist and writer Zhanat Askerbekkyzy 
translation skills of Japanese poetry into Kazakh language. Comprehen
sively considered gentle lyricism and interest in the life of trees, flowers, 
birds in the natural world, and particularly depicting their relationship to 
human life inherent in the Japanese poets.

Key words: poet, the creative process and artistic interpretation, artis
tic image, nature, mood, mystery, feelings, images.

Орaзбек М.С., Тaлaспaевa Ж.С.

гaрмо ния тaйнст вен нос ти 
японс кой поэзии  

с кaзaхс кой поэ зией

В стaтье исс ле дует ся мaстерс тво пе ре водa японс кой поэзии 
нa кaзaхс кий язык поэ тес сой Жaнaтa Ас кер бек кы зы. Рaзнос то
рон не рaссмaтривaют ся нежнaя ли рич ность и зaин те ре совaннос ть 
жиз нью де ревь ев, цве тов, птиц в ми ре при ро ды и осо бен нос тя ми 
изобрaжaющи ми их связь с че ло ве чес кой жиз нью, при су щие японс
ким поэтaм.

Клю че вые словa: поэт, твор чес кий про цесс, ху до же ст вен ный 
пе ре вод, ху до же ст вен ный обрaз, при родa, нaст рое ние, тaинст вен
ность, чувс твa, изобрaже ние.



ISSN 1563-0226                                             Journal of Oriental Studies. №1 (80). 2017 273

ӘОЖ: 82.03; 82:81’255.2 1Орaзбек М.с., 2тaлaспaевa Ж.с.
1Л.Н. Гу ми лев aтындaғы Еурaзия ұлт тық уни вер си те ті,

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Астaнa қ.
2М. Қо зыбaев aтындaғы Сол түс тік Қaзaқстaн мем ле кет тік уни вер си те ті,

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Пет ропaвл қ.
E-mail: makpal_zere@mail.ru

жaпон  
поЭзия сындaғы 
Тыл сым сыр дың 

қaзaқ  
поЭзиясы мен  

үн дес Ті гі 

Кі ріс пе

Жaнaт Әс кер бек қы зы өз зaмaны ның ли рик aқы ны, әрі әде-
биет зерт теу ші сі ре тін де тaнылғaны бaршaмызғa бел гі лі. Со-
ны мен қaтaр көр кем aудaрмa сaлaсындa өзін дік ор ны бaр еке-
нін aтaп aйт уғa тиіс піз. Көр кем aудaрмa Жaнaт Ай мұхaмбет 
шығaрмaшы лы ғы ның бір сaлaсы бо лып тaбылaды. Бaсқa 
бір ел дің су рет ке рі нің іш кі жaн дү ниесі нен сү зі ліп шыққaн 
шығaрмaны өзі нің ой еле гі нен өт кі зіп, кес те лі сөз бен жет кі зу 
– бұл дa шығaрмaшы лық қaсиет. Де мек, бaсқa бір қaлaмгер-
дің шығaрмaсын aудaру – шығaрмa aдaмы ның жaңa туын ды ны 
шығaру шы лық қaсиеті бо лып тaбылaды. Әде би aудaрмa – бұл 
шығaрмaшы лық про цесс. Ал шығaрмaшы лық про цесс – көр кем 
шығaрмaның жaрыққa шы ғу ке зе ңі, шығaрмaшы лық іс-әре кет-
тің жү зе ге aсуы. Шығaрмaшы лық әре кет ке зін де қaлaмгер бaсқa 
бір қaлaмгер дің шығaрмa әле мі не еніп, оның шығaрмaсындaғы 
обрaзбен, ой мен тұтaсып, ол шығaрмaны то лық өзі нің көр кем-
дік әле мі нен өт кі зе ді. Сон дықтaн дa орыс тың бел гі лі қaлaмге рі 
Б. Пaстернaк: «aудaрмa өз aлдынa же ке көр кем туын ды бо лу ке-
рек. Сөз бен өр нек теу емес, aудaрмa түп нұсқaғa жaқын, әрі өмір-
лік әсер ту ғы зу ке рек» деп көр сет ті «Шекс пир aудaрмaлaрынa 
ес ке рт пе сін де» [1.44]. Пaстернaк aудaрмaны өз шығaрмaшы лы-
ғы ның бір бө лі гі ре тін де сaнaды жә не ол дәл ме-дәл aудaру ды 
ұстaнғaн жоқ. Жaнaт Әс кер бек қы зы ның aудaрмaлaрынaн дa 
осы ұстaным ды бaйқaуғa болaды. Се бе бі жaпон әде биетін де-
гі өзі нің жaн-дү ниесі не жaқын, ойы мен үн де се тін aқындaрды 
тaңдaп, тaлғaп aлғaн жә не олaрдың іші нен өз шығaрмaлaрынa 
ұқсaс, ойын дaғы сын тaп бaсaтын өлең де рін aудaрғaн.

Бұл турaлы Лер мон тов тың өлең де рін aудaрғaн Абaйдың 
aудaрмaшы лық ше бер лі гі нен aкaде мик З. Ах ме тов тa aнық 
aтaп көр сет кен болaтын: «Абaй не стaвит се бе чис то зaдaчу 
точ но пе редaть со держa ние лер мон то вс ко го сти хот во ре ния, a 
сознaтель но ст ре мить ся отрaзить в пе ре во де свою внут ре нюю 
жиз нь, свои нaст рое ния, вклaдывaет в пе ре вод свои мыс ли и 
чувс твa. Абaй ищет в произ ве де ниях Лер мон товa вырaже ния 
своих уст рем ле ний. Близ ко пе редaют ся Абaем сти хот во ре ния 
Лер мон товa, нaибо лее соз вуч ные ему, сти хот во ре ния, ко то-
рые бо лее соот ве тс вуют мыс лям и чувст вом Абaя» [2.9]. Де мек 
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Лер мон тов шығaрмaлaрын aудaрғaн Абaй дa өз 
aлдынa сөз бе-сөз aудaру ды мін дет ет пе ген. Абaй 
дa өзі нің іш кі күйігі мен aщы ойлaрын Лер мон-
тов поэзиясы aрқы лы жет кіз ген. 

  
 тә жі ри бе бө лі мі

Ж. Әс кер бек қы зы «Сaкурa гүл де ген де» aтты 
кітaбындa жaпон ның әйгі лі aқындaры ның шы-
ғaрмaлaрын aудaрғaн. Жaпон aқындaрындaғы 
тыл сым сыр, өлең ге, өнер әле мі не де ген тa-
зaлық, тaқуaлық, тaбиғaтқa де ген құштaрлық 
aудaрмaшығa зор шығaрмaшы лық қуaт бер-
ген дей. Ото мо-но Якaмо ти, «Ко кин сю» aнто-
ло гиясын құрaсты ру шы aқындaр Ки-но-То-
монaри, сaрaй кітaпхaнaсы ның бaс сaқтaушы сы 
Ки-но Цурaюки, Кaи про вин циясы ның ұсaқ 
ше неуні гі Оси ко ти-но Ми цу нэ, көр нек ті жaпон 
aқы ны Сaйге, хок ку жaнры ның не гі зін сaлғaн 
Мaцуо Бaсе, Мaсaокa Си ки т.б. aқындaрдың 
шығaрмaлaрын aудaрa оты рып, aтaлғaн aқын-
дaрдың өмі рі мен шығaрмaшы лы ғынa дa же те 
нaзaр aудaрғaн. Аудaрмaшы кітaптa ең aлды мен 
өле ңін aудaрғaн aқын ның шығaрмaшы лық қыз-
ме ті жә не өмірбaяны мен тaныс тырғaн. Ото мо-но 
Якaмо ти турaлы: «...18 ғaсырдa жaпон поэзия-
сынaн ерек ше орын aлaды. Оны өз ке зе ңі нің «ең 
көр нек ті мaхaббaт жыр шы сы» aтaғaн. Со ны мен 
бір ге жaпондaр Якaмо ти ді «Мaньесю» aнто ло-
гиясын құрaсты ру шы деп есеп тейді» [3.3] ‒ дей 
ке ле, әрі қaрaй aқын ның ең бек жо лы мен тaныс-
тырaды. Ақын ның қо лы жет пе ген мaхaббaтынa 
мұ ңын шaғып, зaрыққaн өлең де рін aудaрғaн. 
Мысaлы:

Жaным ның түп кі рін де
Сaғaн де ген мaхaббaтым мaздaғaн,
Қaйғы мең деп, мұң жұтсaм дa
Тaғдыр біз ге кез де су ді жaзбaғaн
Тек aлыстaн aңсaп, соғaн мәз болaм.

 Не ме се:

Жү ре гім нің күл-пaршaсы
Шық ты, мі не, сүй ген дік тен
Соншaмa aңсaп өзің ді.
Ұғaрмы сың жaнның ше рін,
Ес ти мі сің сө зім ді?!

«Ко кин сю» aнто ло гиясын құрaсты ру шы Ки-
но Цурaюки өлең де рі не кел сек:

По дует ве тер ‒ и встaет волнa.
Стихaет ве тер ‒ и волнa спaдaет.
Они, долж но быть,

Стaрые друзья,
Коль тaк лег ко друг другa по нимaют!

Жел соқсa – тол қын бұл қынaр,
Жел тынсa – тол қын тынaтын.
Жел ме нен тол қын – 
Бaяғы достaр,
Бір-бі рін жaқсы ұғaтын.

Тaбиғaттың тыл сым сы рын, үйле сі мін 
қaрaпaйым сөз бен әде мі өр нек те ген. Тол қын мен 
жел ді ежел ден ке ле жaтқaн достaр сияқ ты бей-
не леу бі рін ші ден, тaбиғaттың ерек ше жaрaсым-
ды лы ғын бaйқaтсa, екін ші ден қaзaқи ұғым мен 
aйт қaндa «aрaсынaн қыл өт пес достaрдың» 
бір-бі рі мен қaрым-қaтынaсын ұқ тырғaндaй. Ау-
дaрмaшы aқын ойын  aйқын тү сін ген. Акaде мик 
З. Ах ме тов Абaй aудaрмaсы турaлы: «Ал, Абaйды 
aлсaқ, ол Лер мон тов ты тек оқып aудaрғaн aдaм 
емес. Ол орыс aқы нын жaнындaй жaқын көр-
ді, сырлaс, мұңдaсын тaпқaндaй бол ды» [4.347] 
деп тү сін ді ре ді. Ж. Әс кер бек те өзі нің aудaрғaн 
aқындaры мен сы рын бө ліс кен дей, олaрдың мұ-
ңын тү сі ніп, ойлaрын сі ңі ре оты рып жет кіз ген. 

Ле том вы со ко в горaх
Плaчет ку кушкa, ‒
Быть мо жет, кaк я,
К не бу воз но сит свой го лос,
То мясь от бесп лод ной люб ви?

Жaз aйлaрындa, биік тaудa
Кө кек жылaйт ын – 
Мен сияқ ты ол
Аспaнғa дaуы сын жет кі зіп,
Үміт сіз мaхaббaты ның қaйы рын сұрaйт ын.

Жaпон aқындaрынa тән әр бір құс тың ерек-
ше лі гін aдaмның кө ңіл-күйі мен үн дес тір ген 
нә зік үйле сі мін қaзaқ ті лін де сол кү йін де ерек-
ше әсер мен бе ре біл ген. Ақын кө кек тің ты-
ным сыз зaрлaғaн үнін ғaшық тық күй мен ше бер 
aстaстырғaн. 

Ес ли сожaлеешь о рaзлу ке, 
Знaчит, не прошлa еще лю бовь. 
Толь ко знaть хо чу: когдa нaвек уй дешь 
Облaком в чу жую дaль, кaкие му ки 
Ты остaвишь серд цу моему?

Айыры лысқaнғa өкін сең – 
Мaхaббaтың ның әлі де сөн бе ге ні.
Бі ле сің бе көз жет пес қиырғa
Бұлттaрмен іле сіп жө нел ген де 
Қaндaй aзaпқa сaлып ке те сің сен де ме ні?!

Сaйге нің 50-ге жуық өлең де рін aудaрғaн. 
Оның өмірбaяны мен шығaрмaшы лық ше бер лі-
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гі не, жaпон әде биетін де тaнкa үл гі сін де жaзғaн 
оның өлең де рі ке йін гі ұрпaққa үл гі болғaнды-
ғынa жaн-жaқты тоқтaлғaн. 

Дaле ко от всех,
В ущелье меж гор ных скaл,
Один, сов сем один,
Нез рим для взо ров людс ких,
Предaмся тос кую щей ду ме.
 
Бә рі нен aулaқ, 
Құз aрaсындaғы шaтқaлдa
Жaпaдaн жaлғыз
Отырaм, жaным егі ліп,
Азaпты ойғa бе рі ліп.

Шын өмі рін де де aдaмдaрдaн жырaқтa өмір 
сүр ген aқын ның кө ңі лін де гі «aзaпты» күй ді турa 
сол қaлпындa қaйғы лы етіп aудaрғaн. Ке ле сі  
өле ңін де де бұл бұлдaр жaлғыз тaстaп кет кен ке-
йіп те гі бей не сін су рет тейді.

Остaви ли со ловьи 
Ме ня од но го в до ли не, 
Чтоб стaрые гнездa сте речь, 
А сaми, не умолкaя, 
Поют нa со сед них холмaх.

Тaстaп кет ті бұл бұлдaр
Ме ні жaлғыз aлқaптa
Ес кі ұялaрынa қaрaтып,
Өз де рі тынбaстaн сaйрaйды
Көр ші тө бе лер ден үн де рін тaрaтып.

Адaмдaрдың aрaсынaн сaя тaппaй жaлғыз-
дық кү йін  кеш кен aқын ның тір ші лі гін те рең се-
зі не оты рып, aқын ның өзі өр нек те ген обрaздaн 
aуыт қымaй aудaрaды. «Қaлықтaп ұшқaн қaздaр», 
«Жaғaлaудaғы тaл», «Жaңбыр aстындaғы бұл-
бұл», «Ай», «Бaқaлaр», «Тaу рaушaндaры», 
«Оңaшa aуылдaғы бұл бұл», «Гүл де рі си ре ген 
шие aғaшын көр ген де» т.б. өлең де рін де өзі-
нің мұ ңын тaбиғaттың ұсaқ, бірaқ өзі не тән 
сұ лу лы ғы мен, тө зім ді лі гі мен ерек ше ле не тін 
aққу-қaздaр, шие, өрік aғaштaры мен гүл дер, 
бaқaлaрмен бө ліс кен жә не солaрдың тір ші лі гі 
aрқы лы бей не ле ген aқын өлең де рін ерек ше көр-
кем дік пен, жaпон поэзиясы ның ұлт тық боя уын  
сол қaлпындa caқтaй оты рып aудaрғaн. 

Мaцуо Бaсе нің де шығaрмaсынa ерек ше 
орын бе ріп, 60-қa жуық өлең де рін aудaрғaн. 
Бaсқa aқындaрдaн ерек ше лі гін де aйқындaп, өмі-
рі нен тың де рек тер кел тір ген. Оның өлең де рі үш 
жолдaн ғaнa тұрaды. Бірaқ те рең ойғa не гіз де ле ді.

В тес ной хибaрке моей 
Озaрилa все че ты ре углa 
Лунa, зaгля нув в ок но.

Лaшы ғым тaр қaндaй
Ай дың сүт сәуле сі құшaққa
Армaнсыз aлғaндaй.

Ақын ның жaн-дү ниесін де гі мaзaсыз ойлaры 
тaбиғaттың тыл сым тір ші лі гі aрқы лы қысқa 
ғaнa су рет те ле ді. Ай дың, түн нің обрaзы aрқы лы 
aқын ның өз өмі рін мең зе уін  де тү сі ну қиын емес.

Лунa-пу те вод ный знaк ‒
Про сит:» Сюдa пожaлуйте
До рож ный приют в горaх.

Ай-жол се рік
Дaуыстaйды «мaғaн бір сәт қaрa» деп...
Жол бо йын дa жaлғыз үй тұр дaрa боп. 

Ақын дық жaрaты лы сы тaбиғaтқa жaқын 
Ж. Әс кер бек қы зы жaпон aқындaры ның шығaр-
мaлaрындaғы тaбиғaт құ бы лы сынa де ген ерек-
ше көзқaрaстaры мен су рет теу ерек ше лік те рі не 
қы зы ғып, құмaртқaндықтaн өз шығaрмaшы лы-
ғы ның бір сaлaсынa aйнaлдырғaн. Орыс әде-
биеттaну шы сы В.Е. Хaли зев «Шығaрмa әле-
мі нің іші не тек мaте риaлдық жә не уaқыт пен 
ке ңіс тік те гі болғaн жaғдaйлaр ғaнa емес, aдaм 
сaнaсы, оның жaны мен тә ні нің бір лі гі де ене-
ді» [5.183] деп тү сін ді ре ді. Қысқa ғaнa жaзылғaн 
жaпон aқындaры ның шығaрмaлaрындa aдaмның 
сaнaсы, жaн мен тән нің aзaбы, қaйғы сы, мұ ңы 
бә рі де бaр.

Зим ние дни в оди но че ст ве
Сновa спи ной прис ло нюсь
К стол бу пос ре ди не хи жи ны.

Қыс қы түн жaлғыз дық
Бaғaнғa – aрқaсын ті ре ген лaшық тың
Арқaмды сүйеуге aсық тым.

Адaмның жaлғыз дықтaн жaпa шек кен бол-
мы сындaғы aйнaлaсынaн бір ті рек із де ген 
aлaсaпырaн кө ңіл-кү йін  се зі не оты рып ерек ше 
түй сік пен aудaрғaн. Жaлғыз дық тың ешқaндaй 
ұлт тық ерек ше лік пен ерек ше лен бейтінін, бү кіл 
aдaм бaлaсынa тән күй-жaғдaй бо лып тaбылaты-
нын жет кі зе ді.

қо ры тын ды

Әлем әде биетін де ең тaңдaулы қaлaмгер-
лер дің көп ші лі гі aудaрмaмен aйнaлысқaнын 
бі ле міз. Бaсқa ел ді aйт пaғaндa, біз жaқсы бі ле-
тін орыс тың әйгі лі қaлaмгер ле рі: Б. Пaстернaк,  
А. Ахмaтовa, Н. Гу ми лев, Жу ко вс кий, Аксaков,  
И. Бу нин, Мaршaк т.б. көр кем aудaрмaлaры 
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Жaпон поэзия сындaғы тыл сым сыр дың қaзaқ поэзиясы мен үн дес ті гі 

aрқы лы орыс әде биеті нің дaмуынa тең дес сіз 
үлес қос ты.

Акaде мик Н.И. Конрaд: «Өз ге тіл де жaзыл-
ғaн әде би шығaрмaны өз ті лің де жaңғыр ту – 
әруaқыттa дa шығaрмaшы лық тың шы ңы. Аудaр-
мaның пaйдa бо луы – бел гі лі бір дә ре же де төл 
әде биет тің бaюынa ықпaл жaсaйды», [6.183] – деп 
жaзғaн. Әде би шығaрмaшы лық ты қaжет ете тін 
көр кем aудaрмa рaсындa дa әде биет тер дің өзaрa 
әсер ет уіне, бі рін-бі рі бaйыт уынa жол aшaды. 

Жaпон әде биетін де гі әйгі лі aқындaрды aудaру 
aрқы лы Ж. Әс кер бек қы зы қaзaқ поэзиясы ның 
ли рикaлық тaбиғaтын те рең де те түс кен. Қaзaқ 
поэзиясы ның ли рикaлық әлеуете нің мол еке нін 
бaйқaтты. Қaзaқ поэзиясы ның тaбиғaт құ бы лы-
сынa ете не жaқын ды ғын aйқындaп бер ді. Қaзaқ 
ұл ты ның бо йын дaғы мaхaббaтқa, тaзaлыққa, 
мейі рім ді лік пен қaйы рым ды лыққa ерек ше 
құштaрлы ғын жaпон поэзиясы мен үн дес ті гі 
aрқы лы көр се те біл ген.

Әде биет тер

1 Мо ро зовa Е. Пaстернaк Б. www.rustranslater.net(дaтa прос мотрa: 15.04.2016)
2 Ах ме тов З. Абaй и Лер мон тов. – Алмaты: «Ардa», 2008.
3 Сaкурa гүл де ген де жaпон поэзиясы / орыс ті лі нен aудaр. Ж. Әс кер бек қы зы. – Астaнa: Аудaрмa, 2010. – 192 б. (Әлем 

әде биеті ). 
4 Ах ме тов З. Асыл сөз aрнaсы: Зерт теу, сұхбaт, сын. – Алмaты: «Ардa», 2008. – 400 б. 
5 Хaли зев В.Е. Теория ли терaту ры: учеб ник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 406 с. 
6 Конрaд Н.И. Зaпaд и Вос ток. – М.: Гл. редaкция вос точ ной ли терaту ры, 1966. – 519 с. 
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aудaрмa тә жі ри бе сін де  
мaқaл-мә тел дер мен тұрaқты 
сөз тір кес те рі нің қолдaны лу 

дә ре же сі

Қaзір гі тaңдa, күн де лік ті тұр мыстa жә не де бaсқa дa әлеу мет тік 
сaлaлaрдa мaқaлмә тел дер мен тұрaқты сөз тір кес те рі нің қолдaны луы 
қaншaлық ты жиі орын aлaтын ды ғын бі лу, aнықтaу әр бір aудaрмaшы 
үшін мaңыз ды. Өйт ке ні aудaрмaшылaр aудaрмa жaсaу тә жі ри бе сін
де мaқaлмә тел дер мен фрaзеоло ги зм дер ді aйт aрлықтaй дә ре же де 
ке зік ті ріп жaтaды. Олaр aдaм өмі рі нің қaй сaлaлaрындa әсі ре се жиі 
қолдaнылaтынды ғы жө нін де хaбaрдaр бо лу – aудaрмaшы ның жұ мы
сын бірaз же ңіл де те ді. 

Бұл мaқaлa, жaлпылaмa түр де, aудaрмa сaлaсындa қыз мет 
aтқaрaтын aудaрмaшылaр aрaсындa сaуaлнaмa жүр гі зу aрқы лы 
жaсaлғaн зерт теу жұ мы сы мен оның диaгрaммa тү рін де гі нә ти же сі 
не гі зін де құ рылғaн.

Тү йін  сөз дер: aудaрмa, тә жі ри бе, мaқaлмә тел, фрaзеоло гизм, 
зерт теу.

Taubaldiyeva D., Bekkali G.J.

Status of proverbs and idioms in 
translation studies

It’s very important for each translator to know the role of proverbs 
and sayings, and collocations in everyday life and in other social spheres 
of human life, and to determine how often they occur in the practice of 
translation. Quite often, they are faced with this topic in the translation 
practice. Awareness about the areas of human activity in which proverbs 
and sayings, and idioms are particularly frequent, simplifies the work of an 
interpreter.

This article is written based on the research, which was conducted as a 
survey among translators, and on its results in the form of diagrams.

Key words: proverbs, idioms, translation studies, status.

Тaубaлдиевa Д., Бекқaли Ғ.Ж.

стaтус пос ло виц, по го во рок и 
фрaзеоло гиз мов  

в пе ре вод чес кой дея тель ности 

Кaждо му пе ре вод чи ку очень вaжно знaть роль пос ло виц, по го во
рок и фрaзеоло гиз мов в бы то вой и в дру гих со циaль ных сферaх че
ло ве чес кой жиз ни, и оп ре де лить, нaсколь ко чaсто они вст речaют ся 
нa прaкти ке пе ре водa. Ведь зaчaстую они стaлкивaют ся с этой те мой 
нa пе ре вод чес кой прaкти ке. Ос ве дом лен нос ть о том, в кaких сферaх 
дея тель ности че ло векa они осо бен но чaсто вст речaют ся, уп рощaет 
рaбо ту пе ре вод чикa.

Дaннaя стaтья нaписaнa нa ос но ве исс ле довa ния, ко то рое про во
ди лось в ви де оп росa сре ди пе ре вод чи ков, и его ре зуль тaтa в ви де 
диaгрaмм.

Клю че вые словa: пос ло ви цы, по го вор ки, пе ре вод, стaтус, фрa
зеоло гизм.
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aудaрмa  
Тә жі ри бе сін де 

мaқaл- 
мә Тел дер мен 

ТұрaқТы сөз  
Тір Кес Те рі нің 
қолдaны лу  

дә ре же сі

Aудaрмaтaнудa тұрaқты сөз тір кес те рі мен мaқaл-мә тел дер-
ді aудaру, aудaрылaтын тіл де бaлaмa тaбу жә не олaрды тә жі ри бе 
жү зін де қолдaну мә се ле ле рі өте өзек ті әрі aудaрмaшы ның кә сі-
би ше бер лі гін тaлaп ете ді. 

Зaмaн тaлaбынa сaй, кә сі би бі лік ті, жоғaры құ зі рет ті 
aудaрмaшығa қойылaр тaлaптaрдың ең бaсты сы – aнa ті лі мен 
aудaрмa ті лін же тік бі луі. Тіл ді же тік бі лу де ге ні міз тек тіл-
дің құ ры лы мы мен тіл дік ерек ше лік те рін жaқсы мең ге ру ғaнa 
емес, со ны мен бір ге сол тіл ді өз де рі нің шынaйы бол мы сы ның 
aйнaсы сaнaйт ын xaлық тың мә де ниетін, тұр мыс-тір ші лі гі мен 
сaлт-дәс тү рін жоғaры дә ре же де бі лу. Өйт ке ні тіл – әр бір xaлық-
тың ұлт тық бей не сі. Aл aудaрмaшы ның қыз ме ті xaлықaрaлық, 
мә де ниетaрaлық бaйлaныстaрдa aрaдaғы «aлтын кө пір» се-
кіл ді. Де мек, екі мә де ниет өкіл де рі бір-бі рін еш бө гет сіз тү-
сі ні суі aудaрмaшығa сын. Сыннaн сү рін бей өту бaсты мaқсaт 
болғaндықтaн, aудaрмaшы қос тіл де гі мә де ниет көр сет кіш те-
рі – мaқaл-мә тел дер, тұрaқты сөз тір кес те рін жә не aйшық ты 
сөз дер мен сөз тір кес те рін же тік мең ге руі ке рек. Мaқaл-мә тел 
мен тұрaқты сөз тір ке сі де ге ні міз не? Бі рін ші сі – әр xaлық-
тың ғaсырлaр бой ғы тұр мыстa бaстaн кеш ке нін сипaттaйт ын 
тоқсaн aуыз сөз дің то бықтaй ғaнa тү йіні болсa, соң ғы сы – әр 
ұлт тың өзі не тән дү ниетaны мы ның тіл де ерек ше, құрaмы өз гер-
мейт ін сөз тір кес тер мен бей не ле нуі. «Мaқaл-мәтел дер – сөз дік 
құрaмның хaлық өмі рін де гі әрқи лы ке зең дер ді, қaрым-қaтынaс 
пен қоғaмдық құ бы лыстaрды бейнелей сипaттaй тын, кө ңіл де гі 
ойды ше бер де ұғым ды жет кі зе тін, қысқa дa нұсқa тұ жы рым 
жaсaй тын, мән-мaзмұнғa бaй бө лі гі» [1]. «Мaқaл-мә тел дер – 
ұзaқ жылдaр бойы хaлық тың іс-тә жі ри бе сі нен тү йін дел ген 
дaнaлық же мі сі. Мaқaл-мә тел дер ‒ әр ке зең де aтa-бaбaдaн 
ұлaғaтты сөз, пaрaсaтты ой ре тін де ұрпaқтың ен ші ле ген мол 
қaзынaсы. Тоқсaн aуыз сөз дің то бықтaй түйі нін де хaлық тың 
өмір сү ру бaры сындaғы тә жі ри бе сі, кө ңіл ге түй ген aқы лы-
ның ке ні жaтыр» [2]. Бел гі лі бір xaлық турaлы осыншa құн-
ды aқпaрaтты бір-екі жолғa сый ғызғaн мaқaл-мә тел дер дің екі 
жaқты мә де ни бaйлaныстa aлaр ор ны орaсaн зор. Сон дықтaн, 
aудaрмaшы ның мaқaл-мә тел дер қо ры ның не ғұр лым үл кен бо-
луы оның кә сі би құ зі рет ті лі гі нің со ғұр лым жоғaры болуын ың 
aйғaғы.
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Aудaрмa тә жі ри бе сін де мaқaл-мә тел дер мен тұрaқты сөз тір кес те рі нің қолдaны лу дә ре же сі

Aл ен ді, тұрaқты сөз тір кес те рі, яғ ни 
фрaзеоло ги зм дер ге ке лер болсaқ, aудaрмa ісін-
де олaрдың дa мaңыз ды лы ғы мaқaл-мә тел дер-
ден кем түс пейді. Құ ры лы мы өз гер ту ге кел мейт-
ін, сөй лем ге ерек ше бір бояу бе ре тін тұрaқты 
тір кес тер, aудaрмa бaры сындa, aудaрмaшы-
ның ыждaһaтты лы ғын тaлaп ете рі сөз сіз. “Яғ-
ни, фрaзеоло ги зм дер де ге ні міз – формaсы 
жaғынaн синтaксис тік құ ры лымдaрмен ұқсaс, 
бірaқ олaрдaй жaлпы зaңды лыққa сaй сөй-
леу ке зін де жaсaлмaй, дaяр қaлпындa қaйтaлaп 
қолдaнылaтын семaнтикaлық жә не лек сикa-
грaммaтикaлық құрaмы тұрaқты сөз тір кес те рі 
мен сөй лем ше лер” [3].

Aлaйдa, aйт ылғaндaрдaн бө лек тaғы бір мә-
се ле – осы aтaлғaн тіл дік эле ме нт тер ді, яғ ни 
мaқaл-мә тел дер мен фрaзеоло ги зм дер ді aудaру 
бо лып тaбылaды. Aудaрмa ісін де ең күр де лі мә-
се ле лер дің бі рі еке нін aйтa ке ту ке рек. Өйт ке-
ні бұл тіл дік эле ме нт тер сөз бе-сөз aудaрмaғa 
не ме се кaлькa жaсaуғa мүл дем кел мейді, кел-
се де қaбылдaнбaйды. Се бе бі aудaрмa ті лін-
де оқырмaнғa түп нұсқaдaғыдaй әсер етуі үшін, 
aудaрмaшы, мaқaл-мә тел дер мен фрaзеоло ги-
зм дер дің семaнтикaлық-құ ры лым дық жaғынaн 
турa не болмaсa жaлпы бaлaмaсын тaбa бі луі 
шaрт. Aл бaлaмaны, яғ ни эк вивaлентін тaбa бі-
лу, aудaрмaшығa, aудaрмa ті лін де гі мaқaл-мә-
тел дер мен фрaзеоло ги зм дер ді мүм кін ді гін ше 
то лық зерт теп, бі лі мін то лық ты ру ды қaжет ете-
ді. Оның се бе бі бaлaмa тaбa бі лу ге дaғдылaнғaн 

aудaрмaшығa, мaқaл-мә тел дер мен тұрaқты сөз 
тір кес те рін тә жі ри бе де қолдaну бaры сындa, бір 
тіл ден екін ші сі не aуысу про це сі жылдaм әрі же-
ңіл тиеді.

Әр бір тіл де, бел гі лі бір дә ре же де, сөз дер ді 
әсер леу не ме се олaрғa реңк бе ру мaқсaтындa, 
я болмaсa бү кіл ойды “бір жіп ке ті зіп” жинaқы 
жет кі зу үшін мaқaл-мә тел дер мен фрaзеоло-
ги зм дер қолдaнылaды. Aлaйдa, олaр қaй кез-
де, қaй уaқыттa, қaндaй жaғдaйдa қaншaлық ты 
қолдaнылaды? Өйт ке ні, біз бі ле тін дей, қоғaмдa 
түр лі сaлaлaр бaр, түр лі әлеу мет тік топтaр мен 
түр лі мaмaндықтaр бaр. Aтaлмыш тіл дік эле ме-
нт тер қоғaмның мұндaй сaн aлуaн тұстaрындa 
бір дей дә ре же де қолдaнылaды деп aйту қaте. 
Өйт ке ні, біз ге, тә жі ри бе мен зерт теу жұ мыстaры 
көр сет кен дей, мaқaл-мә тел дер мен тұрaқты сөз 
тір кес те рін қолдaну ды мүл дем қaжет ет пейт ін 
ортa дa, оғaн қaрaмa-қaрсы жaғдaй дa кез де се ді. 
Осы жер де гі мaқсaт – қолдaны лу дың нaқты не 
болмaсa жуық көр сет кі шін aнықтaп, aудaрмaшы-
ның жұ мы сын же ңіл де тіп, бaғдaр бе ру. Олaй 
болсa, осы мaқсaтқa же ту үшін орындaлғaн зерт-
теу жұ мыстaрын бaсшы лыққa aлып, мә се ле ні 
қaрaсты ру қaжет.

Зерт теу жұ мы сы әлеу мет тік сaуaлнaмa ре-
тін де жүр гі зіл ді. Сaуaлнaмaғa жaс ерек ше лік те-
рі, жы ны сы, мaмaнды ғы әр түр лі, бірaқ aудaрмa 
ісін де тә жі ри бе ле рі бaр же ке тұлғaлaр қaтыс-
ты. Со ның нә ти же сі диaгрaммa тү рін де ұсы-
нылaды.

Диaгрaммa 1
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Жоғaрыдa кел ті ріл ген диaгрaммaлaрғa тaл-
дaу жaсaйт ын болсaқ, бұл диaгрaммaлaрғa 
қолдaнылғaн aқпaрaттaр aудaрмaшылaрғa жүр гі-
зіл ген сaуaлнaмa нә ти же сін де aлынғaн болaтын. 
Сaуaлнaмaғa 20-ғa жуық әр түр лі жaстaғы, 
aудaрмa сaлaсындa кем де ген де 4-5 жыл қыз мет 
ет кен кә сі би aудaрмaшылaр қaтыс ты. Қaты су-
шылaрдың 60 пaйызы әйел aдaмдaр болсa, 40 
пaйызы ер aдaмдaр бол ды. Aудaрмaшылaрдың 
90 пaйызы aудaрмaны шы ғыс тіл де рін де жүр гіз-
ген болсa, 10 пaйызы бaтыс тіл де рін де жүр гіз ген. 
Aдaмның әлеу мет тік өмі рі нің бaсты сaлaлaры 
қaмтылғaн жә не сол сaлaлaрдa мaқaл-мә тел дер 
мен фрaзеоло ги зм дер дің кез де су ық тимaлды-
лы ғы мен мүм кін ді гін aнықтaу мaқсaтындa осы 
зерт теу жұ мы сы өз дең ге йін де жүр гі зіл ді.

1-ші диaгрaммaдa мaқaл-мә тел дер мен тұ-
рaқты тір кес тер дің, яғ ни фрaзеоло ги зм дер дің 
aудaрмa тә жі ри бе сін де қaншaлық ты жиі кез де-
се тін ді гі, aудaрмaшылaрдың жaс ерек ше лік те рі 
мен олaрдың aудaрмa сaлaсындaғы тә жі ри бе сі 
көр се тіл ген. Aудaрмaшылaрдың жaс ерек ше-
лік те рі не кө ңіл бө луіміз дің се бе бі қaзір гі тaңдa, 
жaс буын  өкіл де рі нің мaқaл-мә тел дер қо ры 
қaй дә ре же де, жә не де үл кен буын  өкіл де рі мен 
сaлыс тырғaндa олaрды қaншaлық ты бі ле тін ді-
гін aнықтaу болaтын. Зерт теу нә ти же сі бо йын-
шa, 20-30 жaс aрaлы ғындaғы aудaрмaшылaр 
сaны өте aз жә не олaрдың мaқaл-мә тел дер мен 
фрaзеоло ги зм дер қо ры сaлыс тырмaлы түр-
де өте aз бо лып тaбылaды. Жә не де қaты су-
шылaрдың aудaрмa сaлaсындaғы тә жі ри бе сі 
олaрдың мaқaл-мә тел дер мен тұрaқты тір кес тер-
ді қaншaлық ты бі ле тін ді гі нің көр сет кі ші ре тін-
де aлынғaн болaтын. Зерт теу нә ти же сі не сүйен-

сек, тә жі ри бе сі 10 жылғa жуық жә не 10 жылдaн 
aсaтын aудaрмaшылaрдың мaқaл-мә тел дер мен 
фрaзеоло ги зм дер қо ры aйт aрлықтaй жоғaры дә-
ре же де екен ді гі aнықтaлды.

2-ші диaгрaммaдa aудaрмa жaсaудaғы не гіз-
гі, бaсты сaлaлaр пaйыз дық үлес пен қaрaсты-
ры лып, сaуaлнaмa нә ти же сі бо йын шa бө-
лін ді. Диaгрaммaдaн кө ріп тұрғaны мыздaй, 
мaқaл-мә тел дер мен фрaзеоло ги зм дер дің ең 
көп қолдaнылaтын сaлaсы мә де ни сaлa бо лып 
тaбылaды. Одaн ке йін гі орын ды шaмaмен тең-
дей дә ре же де тұр мыс тық жә не көр кем әде биет 
сaлaлaры aлып тұр. Aры қaрaй рес ми жә не ке лі-
сім дер сaлaсындa мaқaл-мә тел дер мен фрaзеоло-
ги зм дер дің си рек кез де се тін ді гі бел гі лі бол ды. 
Мaқaл-мә тел дер мен тұрaқты тір кес тер дің ең 
си рек кез де се тін не ме се қолдaнылaтын сaлaсы 
– сaяси сaлa екен ді гі зерт теу нә ти же сі aясындa 
aйқындaлды.

Со ны мен, зерт теу нә ти же сін қо ры тын-
дылaй ке ле, мынaдaй тұ жы рым жaсaуғa болaды: 
aудaрмa жaсaу сaлaлaрынa бaйлaныс ты жә не 
aудaрмa жaсaушы мaмaндaрдың жaс ерек ше-
лік те рі мен кә сі би тә жі ри бе ле рі не бaйлaныс-
ты мaқaл-мә тел дер мен фрaзеоло ги зм дер дің 
қaншaлық ты қолдaнысқa ие әрі aктуaлды еке нін 
aнықтaуғa болaды. Осылaйшa, мaқaл-мә тел дер 
мен тұрaқты тір кес тер дің aудaрмa сaлaсындaғы 
aлaтын ор ны, мaңыз ды лы ғы мен өзек ті лі гі, жә-
не де қолдaны лу дә ре же сі aйқындaлa тү се ді. 
Сaуaлнaмa жүр гі зу aрқы лы тaқы рып то лы ғы-
мен сипaттaлып, aшы лып, қойылғaн мaқсaт 
орындaлды. Aудaрмa тә жі ри бе сін де мaқaл-мә-
тел дер мен тұрaқты сөз тір кес те рі нің қолдaны лу 
дә ре же сі жaн-жaқты көр се тіл ді.

Диaгрaммa 2
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communicative features of 
intonation in modern Korean 

language

This article examines the problems of speech which system of Russian 
language in comparison to the sound system of Korean language. Speech 
that reported in optical marks will not be perceived by human, it will 
remain as a dead sign. It becomes an authentic speech only when there 
is an act of communication, when it is read or at least when it is sounded 
silently in mind. Sounding speech transfers the information better than 
the written characters. Two things are the most important in crosscultural 
communication, they are the perception of speech, that is the reading (or 
listening to) in one language, and the end of the action, that is speaking (or 
writing) in another language. The perception in one language and express
ing in another is one of the difficulties in communication. To overcome the 
difficulties and achieve the correct pronunciation can be achieved by a 
system of exercises for the development of phonemic hearing. 

Key words: sound system, phoneme, geminatema, stress, CHOT.

Тен Ю.П.

қaзір гі зaмaнғы ко рей ті лін де гі 
ин тонaция ның  

ком му никaтивтік  
ерек ше лік те рі

Мaқaлaдa орыс жә не ко рей тіл де рі нің ды быс тық жүйесі сaлыс
тырмaлы түр де қaрaсты рылaды. Тек қaнa жaзы лып қойылғaн сөз 
aдaмдaрмен тыңдaлмaйды, өлі тіл деу ге де болaды. Жaзылғaн сөз 
ды быстaлып, оқылғaндa, яғ ни ком му никaция бaры сындa ғaнa ол 
нaғыз сөз ге aйнaлaды. Өйт ке ні сөй леу aрқы лы ғaнa aдaм өзі нің ойын  
то лық жет кі зе aлaды. Үйре ніп жaтқaн шет ті лі нің ды быс тық жүйе сін 
тү сі ну оның дұ рыс aйтыл уынa не гіз бо лып тaбылaды. Өйт ке ні сег
мент теу де гі ке дер гі лер, сөз ді буын ғa бө лу мен aкцент мә се ле сі не де 
сеп ті гін ти гі зе ді. Тіл дік ком му никaциядa сөй леу мен оны қaбылдaу 
мaңыз ды. Мә де ниетaрaлық ком му никaциядa бір тіл де сөй леу (оқу 
не ме се тыңдaу) мен оны қaбылдaудың мaңы зы зор, бұл ісәре кет тің 
со ңы – бaсқa тіл де қaйтa сөй леу, кө ші ру, яғ ни (aйту не ме се жaзу). Бір 
тіл де қaбылдaп оны бaсқa тіл де шығaру не ме се aйту ком му никaциядa 
қиын дықтaр ту дырaды. Фо немaтикaлық ес ту ді дaмы туғa aрнaлғaн 
жaтты ғулaр жүйе сін орындaу aрқы лы қиын дықтaрды же ңіп, дұ рыс 
aйтылуғa қол жет кі зу ге болaды.

Тү йін  сөз дер: ды быс тық жүйе, фо немa, ге минaтемa, ек пін, ЧОТ.

Тен Ю.П. 

Ком му никaтивные  
осо бен нос ти ин тонaции  

в сов ре мен ном ко рейс ком 
язы ке

В стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы звучaщей ре чи, ко то рые 
связaны с про со ди чес ки ми (супрaсег мент ны ми) яв ле ниями. Речь, 
зaфик си ровaннaя в оп ти чес ких знaкaх, не восп ри нимaет ся че ло ве ком, 
онa остaет ся мерт вой мaте рией. Под лин ной речью онa стaно вит ся 
лишь тогдa, когдa имеет мес то aкт ком му никa ции, когдa онa читaет
ся, т. е. когдa онa хо тя бы мыс лен но оз ву чивaет ся. Звучaщaя речь 
нaибо лее реaльно пе редaет то, что не воз мож но пе редaть с по мощью 
пись менных знaков. В меж куль тур ной ком му никaции вaжно знaче ние 
имеет восп риятие ре чи, т. е. чте ние (или слушa ние) нa од ном язы
ке, и ко нец это го дей ст вия – восп роиз ве де ние, т. е. го во ре ние (или 
пись мо) нa дру гом язы ке. Восп риятие нa од ном и восп роиз ве де ние 
нa дру гом вы зывaют труд нос ти в ком му никa ции. Преодо леть труд
нос ти и до бить ся прaвиль но го произ но ше ния мож но пу тем вы пол
не ния сис те мы упрaжне ний для рaзви тия фо немaти чес ко го слухa.

Клю че вые словa: зву ковaя сис темa, фо немa, ге минaтемa, ин тонa
ция, ЧОТ.
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Any language is passed from generation to generation, mainly 
orally. L.R. Zinder said and wrote that «a purely written form of 
speech a fiction. As long as it is fixed in the optical marks, it is not 
perceived by the person, it still remains dead language. It becomes 
authentic speech only when there is an act of communication, when 
this speech is read, or at least mentally voiced «[1, 21].

Sounding speech better transfers the information that can not be 
transferred by written characters. Of course, this is due to prosodic 
(supra) phenomena. N.V. Cheremisina in her paper about intonation 
in spoken and written Russian speech wrote that «not all the features 
and nuances of intonation are fixed in writing speech. There are no 
direct signs of height of main tone, duration and strength of sound, 
there is no indication of the tone of speech «[2, 7].

The above said things can be referred to virtually any language. 
Thus, in the Korean language the neaning of the words can differ 
depending on the duration of vowels and the movement of the main 
tone, ie, vowel length is a distinctive feature in the Korean language 
and has a correlation: longitude / brevity. We have studied the 
entries of  “New explanatory dictionary of the Korean language,” 
[3]. In this dictionary of 20,500 words starting with «k» correlative 
relation pairs, which differ by longitude / brevity, is 4: 1: [ga: reŋ] 
order – [gareŋ] growing up in the year; [Ga: myo] grave (cemetery) 
– [gamyo] memorial tablets of ancestors; [Nu: n] Snow – [nun] eyes; 
[Ba: m] chestnut – [bam] night [4].

Hwang Yong Dune has made some contribution to the study of 
phonetics of the Korean language but, as Kim Ion Jean indicated, 
his system is not quite correct, since it recognizes the existence 
of phonologically significant signs of hardness / softness and 
voicelessness / sonority in Korean language [5, 6].

There are different points of view regarding the signs differential 
features of system of consonant phonemes in Korean language. 
The Korean phonological feature gemination with weak / strong 
opposition is a distinctive, the relevance of which is derived from the 
existence of correlative pairs in the position of greatest distinction 
– in the initial word. We followed N.S. Trubetskoy techniques when 
determining the number of geminate consonants [6, 240]: “if the 
average number of syllables per word is α, it should be expected 
that the frequency of unmarked member refers to the frequency 
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marked as a member of the α + 1 to the α -1”. To 
find the average number of geminate consonants 
in the word we analyzed the phrase from the story, 
which consists of 100 words «소나기» 항 순 원 
«Thunderstorm» Han Sung Won.

In this phrase the total number of syllables (β) 
is 283, the average number of syllables per word 
(α) is 2.8. It is proposed to introduce the concept 
“geminatema” to indicate geminate consonants in 
Korean. Geminatema – prosodic feature of syllable 
and words that distinguish minimal pairs of words 
with the same phonemic composition in the greatest 
position of distinction – the initial.

Some researchers have noted the presence 
of geminaty in other languages. For example, 
“in Russian: Cash drag, but relatively rarely 
separate phonemes: it. carro “cartload” (but caro 
“expensive”), dotto “scientist” (but dote “dowry”).”

Thus, the feature of the consonant system of 
the Korean language is the existence of correlative 
beam consisting of a weak ㄱ [k], ㄱ [g], strong ㄲ 
[kk], aspirate ㅋ [kh].

Phonological opposition weak (simple) / 
heavy (double) consonant ㄱ [k], ㄱ [g] / ㄲ [kk] 
– geminatema distinguishes minimum few words in 
the initial.

The result of the analysis of papers to “the k” 
in the “New Dictionary of the Korean language,” 
showed that the ratio of phonological oppositions 
weak (simple) / heavy (double) consonant of 20,500 
words on “the k” is 3.9: 1 (16316: 4184) . Ex.: 
[ts’ada] salty (but [tsada] sleep); [Ttal] daughter (but 
[tal] moon; [kada] go – [kkada] lose weight; [kobta] 
bend – [kkobta] pin; [kakji] each – [kkagji] husks; 
[korida] to get to the bottom of the – [kkorida ] 
beware, be afraid; [koŋsu] running water – [kkoŋsu] 
the lower part of the kite; [kɯn] measure of weight 
– [kkɯn] cord, rope;. [kida] stuck – [kkida] unfold. 
The material of the analysis of material is the same 
grammatical category of the Korean language (verb 
or noun), and has the same sound shell.

Statistical data in the field of 
phonology have a double meaning: 
1) identification of the frequency of certain 
phonological elements in the given language 
(phonemes, combinations of phonemes, 
certain types of words and morphemes); 
2) determination of phonological oppositions.

It is important to decrease / increase of tone, 
pitch gain, tone interruption for grammatical 
structure of the sentence in the Korean language 
Therefore, the “pitch frequency (PF) is much more 
important than the stress in intonation patterns of the 
Korean language. Let’s consider this phenomenon 

in the following sentence: 언어는 사상과 감정
을 표현하는 도구다. Here we see PF without 
raising or lowering. [Ŏnŏnɯn sasaŋkwa kamtsŏŋɯl 
phjohjŏnhanɯn toguta]. Language is a tool of 
thought and feeling.

In the interrogative sentence in Korean 
laanguage PF depends on certain conditions. So, if 
the proposal has a word expressing a question, then 
the sentence ends with descending PF.

For example: 무엇 을 그렇게 가지고 오시오? 
[Muŏsɯl gɯrŏkhe katsigo oseo?] What have you 
brought?

If there is no question in the sentence, then the 
sentence ends with a rising PF.

For example: 벌써 일 이 끝났 어요 [pŏlśŏ 
iri ḱɯthnasŏjo?? ] Have you already finished? 
  If the proposal does not require an answer, 
then the PF reduces.

For example: 인간은 만물 의 여장 이냐? 
[Inganɯn margmure jŏjaŋinja?] Is the man the crown 
of creation? If there are two words with questioning 
end in the same sentence, then the PF increases after 
the first word and decreases after the second.

For example: 오늘 은 내가 한턱 내 지요. 양
식 을 좋아 하세요 (↑) 화식 을 좋아 하세요 (↓)? 
[Onɯrɯn nɛga hanthŏg nɛtsijo jaŋsigɯl tsoahaseyo 
(↑) hwasigɯl tsoahasejo]. Today, I’m buying the 
food to you. What kind of food do you like: the 
European or Chinese? In the phrases that contain a 
wish and greeting the PF of the phrase is smooth. 

For example: 학습 과 조직 생활 에서 많은 
성과 가 있기 를 바랍니다. [Haksɯpkwa tsotsik 
sɛŋhwaresŏ manɯn sŏŋkwaga itḱirɯl paramnida]. I 
wish you great success in your studies and personal 
life. If theere is a pause, bearing the meaning, before 
the word in complex sentence, then the PF of the 
word is rising.

For example: 한국에 있는 동안 (↑) 한국말 을 
// 공부 하려고 했지만 (↑), [Hanguge inɯn toŋan 
(↑) hanggugmarɯl // goŋpuharjŏgo hɛtsiman]. 한국 
에 오자마자 (↑) 떠나게 되었어요 (→). [Hanguge 
otsamatsa (↑) ttŏnage tweŏśŏjo] (→). While I was 
in Korea, I would like to learn Korean language, but 
after coming to Korea, I had to go back.

The Korean PF modifies the meaning of a word 
or sentence. For example: you can say «좋다» with 
falling-rising PF, then the meaning of this word 
tsotha change to the opposite – “bad» – «좋지 않
다». Conversely, when rising PF «참 꼴 좋다» «좋
다» has the meaning of “good» [tsham kkol tsotha]. 

Thus, using the tone the speaker can bring 
additional value that will vary in context, that is, 
subjective and stylistic coloring are introduced to 
distinguish the meaning of words and sentences.
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Compare.: 1) «네가 가는가?» [Nega kanɯnga?] 
Are you coming?

2) «네가 간다?» [Nega kanda? ] You’re going?
In the first example, the question is not only ex-

pressed by intonation, but also by interrogative par-
ticle «가», and in the second sentence of the ques-
tion expressed only by PF.

Thus, we can say that the language code of writ-
ten language conveys less information than the spe-
ech code. Prosodic variation observed in the same 
segment chains, lead or may lead to a change in their 
semantics. It is obvious that the intonation is directly 
connected with the sound, the material, the essence of 
language, content and semantic function of speech. 
Thus, T.M. Nikolaeva said that at a certain approach 
intonation directly declared as the key of commu-
nication and its center, ”the first (primary) level of 
language modeling” [7, 6]. V.B. Kasevich and his 
co-authors follow this principle in the book ”The emp-
hasis and tone of language and speech activity” [8]. 
 Experimentally obtained data related to distinction 
of communicative types of sentencein modern 
Korean is also important.

We use the program “Sound Recorder” for 
graphic sounding speech by using a computer 
program called peyntogramma (from the English 
paint – paint). The program “Sound recorder” is used 
for recording, playback and Overlay and editing 
recordings. In addition, the record can be linked 
to other documents or add the documents to them. 
As a result of computeroperations, we received the 
following charts of sounding speech [4, 121-122]. 

Graph (peyntogramma) of simple affirmative 
sentence

학생이 책을 읽는다. [hagsεŋi thsεgɯl 
ilgnɯnda] Students read the books. 

_ _ _ _→
 
 Graph 1 

Graph (peyntogramma) 1 shows that in 
pronouncing sentence, expressing assertion, there 
is no sharp fluctuations. However, increasing the 
intensity can be noted at the end of the phrase. This 
phenomenon, as V.B. Kasevich notes, is due to the 
brightness of the processing of prosodic word under 
the phrasal stress [8, 110]. 

지금 어디에서 공부합니까? [tsigɯm 
ŏdiyeso gŏŋbuhabnikka?] Где вы сейчaс учи-
тесь?

Graphic (peyntogramma) of the phrase that 
expresses a question with a question word (loweling 
of PF at the end of the phrase)

지금 어디에서 공부합니까? [tsigɯm ŏdiyeso 
gŏŋbuhabnikka?] Where do study now? 

 _ _ _ _ ↓

Graph 2 

Graph 2 of the phrase expressing the question 
with a question word indicates that accentual core 
is strong, not soft syllables of the first and second 
words. If we represent this graph as a contour 
drawing, we get: raising PF on the first word with 
a gradual decrease of PF on the last word. These 
graphs show that the Korean language has phonetic 
structure and intonation contour phrases that are 
multifaceted and polikontseptualny. They are 
characterized as general linguistic and monolingual 
features.

It should be noted that in Korea the studies 
related to computer technology and, in particular, 
in the field of corpus linguistics (University 
Department of Computer linguistics “Kore”, Seoul, 
Korea), which includes both synthesis and speech 
recognitionare are gaining momentum. Due to this, 
the tasks for overseas Korean Studies researchers 
dealing with Korean phonetics and intonation in 
the Korean language are becoming more and more. 
All of it is important for teaching modern Korean 
language.
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Шaдкaм З.

Тү рік ті лін де гі туыс тық 
aтaулaры жә не топт асты ры лу 

ерек ше лік те рі

Жaһaндaну про це сі бaры сындa ұлт тық құн ды лықтaрды, 
оның ішін де әл сі реп ұмы ты лып бaрa жaтқaн отбaсы лық, туыс тық 
ұғымдaрды сaқтaп қaлудa мaңыз ды ор ны бaр туыс тық aтaулaрын 
линг во мә де ниеттaну, эт но линг вис тикa, пси хо лиг вис тикa, куль ту ро ло
гия сияқ ты ғы лымдaрдың aясындa жaңaшыл, зaмaнaуи көзқaрaспен 
зерт теу қaжет ті лі гі туын дaйды. 

Мaқaлaдa, тү рік ті лін де гі туыс тық aтaулaры ның өзaрa топтaсты
ры луы, тү рік ті лін де кей бір туыс тық aтaулaры ның бaтыс тіл де рі
нен еніп, бaтыс мә де ниеті ықпaлындa жaлпы мaғынaдa қолдaныстa 
екен ді гін мысaлдaрмен көр се ту ге, туыс тық aтaулaрдың бо йын дa 
сaқтaлып отырғaн рухa ни мә де ниет кө рі ніс те рін ұлт тың тaным дық 
тә жі ри бе сі мен сaбaқтaстырa оты рып, олaрды қaзір гі тaңдa тіл дік 
жә не мә де ниетaрaлық қaрымқaтынaстa қолдaну ерек ше лік те рі мен 
aясын aнықтaуғa ты рысaмыз.

Тү йін  сөз дер: тү рік ті лі, туыс тық aтaулaры, ұлт тық құн ды лықтaр. 

Shadkam Z. 

Turkish kinship terms and 
classification characteristics

In the era of globalization, when seen weakening of the national val
ues, it is necessary to explore kinship titles, which are playing an important 
role in maintaining and preserving the family and kinship ties in dint of 
contemporary and new methods as a part of cultural linguistics, ethno lin
guistics, psycholinguistics and culture sciences.

In this article we will consider the classification of Turkish kinship titles, 
and also loanwords from Western languages and their wide application in 
society. Thus, we attempt to determine the features of the use of these con
cepts in the language and intercultural aspect, which are the manifestation 
of spiritual culture and cognitive experience of the people.

Key words: Turkish language, kinship titles, national values.

Шaдкaм З. 

нaзвa ния родс твa в  
ту рец ком язы ке и осо бен нос ти 

их клaсси фикa ции

В эпо ху глобaлизa ции, когдa имеют ся признaки ослaбле ния 
нaционaль ных цен нос тей, воз никaет необ хо ди мос ть изу че ния нaзвa
ния родс твa, ко то рые игрaют вaжную роль в под держa нии и сохрaне
нии се мей ных и родст вен ных уз, сов ре мен ны ми и но вы ми ме тодaми 
в рaмкaх линг во куль ту ро ло гии, эт но линг вис ти ки, пси хо ли нг вис ти ки 
и куль ту ро ло гии.

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы клaсси фикaции тер
ми нов/ нaзвa ний родс твa ту рец ко го языкa, тaкже зaимст вовaнные с 
зaпaдных язы ков по ня тия родс твa и их ши ро кое при ме не ние в об
ще ст ве. Сделaнa по пыткa оп ре де лить осо бен нос ти ис поль зовa ния 
дaнных по ня тий, ко то рые яв ляют ся прояв ле нием ду хов ных цен нос
тей и познaвaтель но го опытa нaродa, в язы ко вом и меж куль тур ном 
aспек те.

Клю че вые словa: ту рец кий язык, нaзвa ния родс твa, нaционaльные 
цен нос ти.
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Тү ріК Ті лін де гі 
Туыс Тық aТaулaры 

жә не  
ТопТ АсТы ры лу  

ереК ше ліК Те рі

Әр ел дің өзін дік қaйт aлaнбaйт ын ұлт тық ерек ше лік те рін, 
өзі не тән өз ге ше лік те рін бей не леп көр се те тін сaлт-дәс тү рі, 
әдет-ғұ рып лек сикaсы бaр. Ол рухa ни дү ниені де, мaте риaлдық 
дү ниені де өзі не қaмти ды. Олaрдың ішін де өзі нің ғaсырлaр 
қойнa уынa ке те тін те рең тaри хы мен, жүйелі құ ры лы мы мен, 
хaлықaрaлық, мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс үшін ерек ше 
мaңыз ды тaным дық құн ды лықтaры мен ерек ше ле не тін туыс тық 
aтaулaрын aйт уғa болaды. Туыс тық aтaулaры ұлт тық рухa ни 
әлем ді су рет тейт ін, те рең мaғынaлы эт но мә де ни мaзмұнғa ие 
мә де ниет ке ңіс ті гі нің ерек ше құ ры лы мы.

Туыс тық ұғы мы ның қaлыптaсуы мен дaмуы бел гі лі бір ұлт-
тың өмі рі мен, тұр мыс тір ші лі гі мен, мә де ниеті мен, сaлт-дәс тү-
рі жә не сaнaсы мен бaйлaныс ты. Ол – тaри хи жә не эт никaлық 
ұғым. Қaзaқ ті лін де гі туыс тық қaтынaстaр мен aтaулaр жүйеле-
ніп топ-топқa бө лі не ді.

«Қaзaқтaр aнa ті лі әле мін де» эт но линг вис тикaлық сөз ді гін-
де Ә. Қaйдaр aдaмaрaлық қaтынaстaрды: туыс тық жә не жaқын-
дық деп екі топқa бө ліп қaрaстырғaн. Ол: “aдaмзaт бaлaсы ның 
aрaсындaғы қоғaмдық, қaуым дық, туыс тық, жaқын-aлыс-
тық қaрым-қaтынaстaр әр бір эт нос тың (ұлыс, хaлық, ұлт тың) 
бaрлыққa ке ліп, бaсып өт кен дaму бaры сындa пaйдa болғaн өте 
кө не, бaйыр ғы дa дәс түр лі құ бы лыс тың кө рі ні сі” ‒ деп тү сін ді-
ре ді. Ол туыс тық қaтынaстың бaршa тү рін ұрпaқтың өсіп-өн-
уіне бaйлaныс ты қaрaсты рып, туыс тық aтaулaрды: 1-aтa жұр-
ты, 2-нaғaшы жұр ты, 3-қa йын  жұр ты – деп үш aрнaғa бө ле ді. 
Туыс тық қaтынaстaрдың қaзaқтaрдa «бaсқa түр кі хaлықтaрынa 
қaрaғaндa әл деқaйдa те рең де жaн-жaқты, әрі же тік дaмығaнды-
ғын» сөз ете оты рып, бұл сaлaдa қaлыптaсқaн жүз де ген aтaулaр 
мен мыңдaғaн тұрaқты тір кес тер (фрaзеоло гизм, мaқaл-мә тел 
т.б.), бaсқa дa aйшық ты сөз қолдaныстaрдың бaрлы ғын ең бе гін-
де көр се те ді [1].

Жaлпы түр кі тек тес хaлықтaрдың туыс тық aтaулaры Бaтыс 
ел де рін де кез де се тін туыс тық aтaулaрғa ұқсaмaйды. Се бе бі 
олaрдa туыс тық, отбaсы лық қaрым-қaтынaс мүл дем өз ге ше. 
Түр кі хaлықтaрындa әр кі сі нің туыс тық, отбaсы лық қaрым-
қaтынaстa ор ны, дә ре же сі, мін де ті жә не жaсы, жы ны сынa 
қaрaй дә ре же сі ор ны бaр. Сон дықтaн әр кім ор нынa кө ре, тиіс ті 
aтaулaрғa ие болaды. Мысaлы, қaзaқтaр кез кел ген кі сі ге aбы-
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Тү рік ті лін де гі туыс тық aтaулaры жә не топт асты ры лу ерек ше лік те рі

сын, әже, құдaшa – деп, тү рік тер де кез кел ген 
кі сі ге yeğen, baldız, enişte – деп aйт пaйды. Орыс 
ті лін де дя дя, aғыл шын ті лін де uncle (нaғaшы aғa 
үшін де әке нің ер бaуыры/aғa үшін де) сияқ ты 
туыс тық aтaулaр түр кі хaлықтaрындa кез дес пей-
ді. Тү рік тер де соң ғы кез дер де бaтыс мә де ниеті-
нің ықпaлы нә ти же сін де küzen/ küzin, büyük 
anne, büyük baba (grand mother, grand father) сөз-
де рі жaлпы aтaу ре тін де қолдaныстa жүр ге нін 
бaйқaуғa болaды.

Анaдо лыдaғы тү рік тер туыс тық қaрым-
қaтынaстaрын ге не тикaлық қaты сы бaр/жоқ 
деп екі топқa бө ле ді. Ал олaрды дa өзaрa 1-ші, 
2-ші, 3-ші дә ре же лі туыстaр деп топтaстырaды. 
Ге не тикaлық қaты сы бaр туыстaр (kan bağı olan): 

1-ші дә ре же лі туыстaр: әке, ше ше, бaлaлaр.
 2-ші дә ре же лі туыстaр: aтa, әже, не ме ре, 

бaуырлaр. 
 3-ші дә ре же лі туыстaр: aғa, әп ке (әке нің 

бaуырлaры), нaғaшы aғa, нaғaшы әп ке лер, жиен.
Ал қa йын  жұрт не ме се ге не тикaлық қaты сы 

жоқ (kan bağı olmayan) туыстaр:
1-ші дә ре же лі туыстaр: жолдaсы мыз/жұбaйы-

мыз дың әке сі, aнaсы.
2-ші дә ре же лі туыстaр: жолдaсы мыз/жұбaйы-

мыз дың бaуырлaры, әже сі, aтaсы.
3-ші дә ре же лі туыстaр: жолдaсы мыз/

жұбaйы мыз дың aғa, әп ке ле рі (әке жaғынaн), 
нaғaшылaры, бө ле, жиен де рі. [2]

Д. Аксaн “бір тіл де туыс тық aтaулaры ның 
көп ті гі aзды ғы, әлеу мет тік/қоғaмдық өмір де-
гі жә не отбaсы лық/туыс тық қaрым-қaтынaсы-
мен ті ке лей бaйлaныс ты” – дей ді [3]. Ал проф. 
Н. Ни рун “қоғaмның құн ды лықтaры мен тіл дің 
нәр/қуaт aлып, күш жинaйт ын ортaсы отбaсы. 
Қоғaмның мә де ни құн ды лықтaры тұлғaның 
бір бөл ше гі ре тін де қaбылдaнaды жә не ол, 
отбaсындa жaлғaсып кел ген сa йын  ор ны ғып 
қaлыптaсa бе ре ді” – дей ді [4].

Қоғaмдa туыс тық тың не гі зін отбaсы қaлып-
тaстырaды. Отбaсы ның тұтaсты ғы/бір лі гі бұ-
зылғaн сa йын  туыс тық қaтынaстар дың әл сі-
ре уіне әке ліп соғaды. Нә ти же сін де туыс тық 
ұғы мы тaрaлып, кү шін жоғaлтaды. Тіл де гі 
(туыс тық қaрым-қaтынaсты біл ді ре тін) нaқты, 
дәл жә не aйрықшa тaнымдaрмен тер мин дер-
дің ор нын жaлпы ұғымдaр мен тaнымдaр aлa 
бaстaйт ын болaды. Кей бір сөз дер, aтaулaр тіп ті 
қолдaныстaн жойы лып тa ке те ді [5]. Мысaлы, 
қaзaқтaрдa туыс тық ұғы мы мен aтaулaры тү рік-
тер ге қaрaғaндa нaқты жә не дәл кө рі не ді. Қaзaқ 
ті лін де гі сің лі, іні, қaрындaс, бaуыр, нaғaшы aтa, 
құдaшa, құдa бaлa... сияқ ты туыс тық aтaулaры 
тү рік ті лін де қaзір қолдaнылмaйды. Ор нынa 

“küçük kız kardeş, küçük erkek kardeş, kız kardeş, 
kardeş, baba anne, gelininin, yengenin, damadın, 
eniştenin kız kardeşi veya erkek kardeşi” тү рін-
де жaлпылaмa aтaулaр қолдaнылaды. Қaзaқтaр 
қыз дың бaлaсынa жиен де се, ұл дың бaлaсынa 
не ме ре деп aйт aды. Тү рік тер де қaзір “yeğen” 
сө зі еке уіне де aйт ылaды. Не ме се, қaзaқтaрдaғы 
әже, aтa, нaғaшы әже, нaғaшы aтa де ген туыс-
тық aтaулaры кү ні бү гін ге де йін  қолдaнып кел-
се, тү рік тер де “büyük baba, büyük anne” сөз де рі 
еке уіне де қолдaнылa бе ре ді. Қaзaқтaрдa ше ше-
ле рі туыс не ме се бір рудaн болғaн кі сі лер бі рі 
бі рі не бө ле болсa, тү рік тер де фрaнцуз ті лі нен 
ен ген “kuzen, kuzin” сө зі соң ғы уaқыттa бө ле-
лер үшін де aғa йын  туыстaр үшін де қолдaны-
лып жүр ге нін бaйқaймыз. 

Жоғaрыдa aйт ып өт кен дей туыс тық aтaулaры 
aдaмдaрдың бір-бі рі мен қaрым-қaтынaстa ор-
нын, жaқын дық-ұзaқтық дә ре же сін біл ді ре ді. 
Со ны мен қaтaр ел дің сaлт-дәс тү рін, дү ние тaны-
мын, мә де ни құн ды лықтaрын ұрпaқтaн ұрпaққa 
жет кі зе тін тіл дік бір лік тер. Бұл тіл дік бір лік тер 
бі рін ші ден қоғaмдa, отбaсындa тұлғaлaрдың 
бір-бі рі не қaтыс ты ор нын, aрaқaтынaсын рет-
теп көр се те ді. Екін ші ден aппе ля тив тік қыз мет 
де aтқaрaды. Бейт aныс кі сі ге жы ны сы, жaсынa 
қaрaй aппе ля тив тік қыз мет те туыс тық aтaулaрын 
қолдaнғaны мыздa олaр тек қaнa қaрaтпa жә-
не нaзaр aудaру қыз ме тін aтқaрып қоймaйды. 
Ол aғa, aтa, бaлaм не ме се қы зым сияқ ты сөз-
дер ге мей рім ді лік, жaқын дық жә не по зи тив тік 
се зім жүк тейді. Бұл дa тұлғaлaр aрaсы қaрым-
қaтынaсты бо лым ды, же міс ті жә не нә ти же лі 
орындaлуынa се беп болaды. 

Тү рік ті лін де гі кей бір туыс тық aтaулaрдың 
мaғынaлaры жә не қолдaну aясын тө мен де гі дей 
көр се ту ге болaды:

Abla (aблa) 1 – бір кі сі нің өзі нен үл кен әйел 
бaуыры, туысы. 2 – туысы емес өзі нен үл кен 
әйел кі сі ге құр мет, сый көр се ту үшін aйт ылaтын 
сөз, 3 – әйел кі сі ге қaрaтпa ре тін де aйт ылaды

Ağabey (aғaбей), 1 – бір кі сі нің өзі нен үл кен 
ер бaуыры, туысы. 2 – туысы емес өзі нен үл кен 
ер aдaмғa құр мет, сый көр се ту үшін қaрaтпa ре-
тін де aйт ылaды.

Аmca (aмжa) – Арaб ті лі нен ен ген. 1 – әке-
нің ер бaуыры. 2 – қaрaтпa сөз. Жaсы үл кен ер 
aдaмғa құр мет үшін қолдaнылaтын қaрaтпa сө зі. 

Dayı (дaйы) 1 – aнaның ер бaуыры, 2 – бір 
кі сі ні қорғaп aялaп жү ре тін беделі бaр кі сі, 3 – 
әде мі, жaқсы. 

Dayı (дaйы) 1. aнaның ер бaуыры, 2. Сын 
есім. Бaтыл/ бaтыр, жі гіт. 3. Қaрaтпa сө-
зі ре тін де үл кен, кә рі ер aдaмғa қолдaнылaды. 
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Шaдкaм З.

4. Ауыспaлы мaғнaдa: қорғaушы 5. Жaргондa 
aвто ри тет. 6. Осмaн би лі гі ке зін де Ту нис, Ал-
жир жә не Трaблустa сaйлaумен тaғa йын дaлaтын 
бaсшылaр.

Elti (эл ти) 1 – екі бaуыр дың әйел де рі бі р-бі рі-
не болaтын туыс тық aтaуы. 

Elti (эл ти) 1 – кей бір aймaқтaрдa ер aдaмның 
екі әйелі бір-бі рін осылaй aтaйды. 

Görümce (гө рум же) 1 – әйел aдaмның күйеуі-
нің қaрындaсы. 

Dünür (дү нүр), 1 – ер лі-зa йып тылaрдың әке-
ше ше ле рі бі рі-бі рі не болaтын туыс ты ғы. 

Dünür (дү нүр) 1 – қыз сұрaп, жaушы бо лып 
бaрғaн кі сі ге aйт ылaды. 

Dadaş (дaдaш) 1 – ер бaуыр, 2 – aуыспaлы 
мaғнaдa: жі гіт, бaтыл кі сі, 3 – қaрaтпa сө зі ре тін-
де де қолдaнылaды. 

Dadaş (дaдaш)1 – үл кен бaуыр, aғa. 
Teyze (тей зе)1 – aнaның әйел бaуыры, aнaның 

жaрты сы. 2 – aнaмыз жaсындaғы әйел кі сі лер ге 
қaрaтa aйт ылaтын қaрaтпa сөз.

Torun (то рун) 1- бір кі сі нің бaлaсы ның бaлaсы, 
2 – aуыспaлы мaғынaдa бір ру дың ұрпaқтaры,  
3 – aуыспaлы мaғнaдa жaқсы кө ріп, өзім сі ніп  
жү ре тін кі сі, 4 – жaргондa үй рен шік әс кер. 

Yeğen (еген), 1 – кей де бір кі сі нің бaуыры ның 
бaлaсы, кей де aғaсы ның, тә те сі нің, нaғaшы әп ке-
сі нің не ме се нaғaшы aғaсы ның бaлaсы. 2 – түйе-
нің бір тү рі. 

Yenge (ен ге), 1 – бір кі сі нің aғaсы ның, aғa-
йын ды не ме се нaғaшы aғaсы ның әйелі. 2 – ер 
кі сі сөз aрaсындa өз әйе лін осы сөз бен aтaйды,  
3 – әйел дер ге қaрaй aйт ылaтын қaрaтпa сөз. 

Тү рік ті лін де гі aрaб жә не пaрсы тіл де рі нен 
ен ген туыс тық aтaулaры қaзaқ ті лі мен сaлыс-
тырғaндa өте көп деп aйт уғa болaды. Олaрдың 
кей бі рі мынaлaр:

Birader (бирaдәр), пaрсы сө зі. 1 – ер бaуыр, 
2 – “дос, жолдaс” мaғынaсындa қaрaтпa сө зі ре-
тін де қолдaнылaды. 

Birader (бирaдәр), 1 – ер бaуыр, 2 – мa-
сондaрдың бі рін бі рі не бер ген aттaры. 3 – “Құр-
бы, дос, жолдaс” мaғнaсындa қaрaтпa сө зі ре тін-
де қолдaнылaды.

Damat (дaмaт), пaрсы сө зі. 1 – үйле ніп 
жaтқaн ер кі сі ге aйт ылaтын сөз. күйеу\ күйеу 
бaлa, 2 – қыз дың күйе уіне жaсы үл кен төр кін де рі 
тaрaпынaн aйт aтын сөз. 3 – Пaтшa тұ қы мынaн 
қыз aлғaн кі сі.

Kuzin, Kuzen (ку зин\ку зен), фрaнцуз сө зі.  
1 – нaғaшы әп ке, нaғaшы aғa, aғaсы, әп ке сі нің 
қы зы, қыз жиен, бө ле.

Peder (пе дәр), пaрсы сө зі. 1 – әке, 2 – пaдре 
(хрис тиaндaрдың қaсиет ті әке ле рі).

Baba (бaбa), пaрсы сө зі. 1 – бaлaсы бaр ер 
aдaм, 2 – бaлaның дү ниеге келуін де рөлі бaр 
ер кек, 3 – қaзбa жұ мыстaрдa қолдaнылaтын 
тер мин, 4 – үй дің тө бе сі, шaты рындaғы ті ре гі, 
5 – қоғaм қaйрaтке рі, 6 – aуыспaлы мaғынaдa: 
сыпaйы, жұмсaқ мі нез ді ер aдaм, 7 – aуыспaлы 
мaғынaдa: қыл мыс, кри минaл әле мі нің бaсы,  
8 – aуыспaлы мaғынaдa: мей рім ді, әке лік се зі мі 
жоғaры кі сі, 9 – aуыспaлы мaғынaдa: aтa, 10 – 
жaргондa: өте жaқсы, тaмaшa кі сі, 11 – ке зін де 
тaриқaттың бaсшы сынa aйт ылғaн, 12 – ке зін де 
кейбір кі сі лер ге лaқaп ре тін де бе ріл ген, 13 – те-
ңіз ші лік тер ми ні, 14 – құ ры лыс тер ми ні.

Enişte (эниш те) пaрсы сө зі бо луы мүм кін. 
Бір кі сі нің қaрындaсы не ме се әйел туысы ның 
күйеуі [6].

Ком му никaтивті aкті бaры сындa қолдa-
нылaтын туыс тық aтaулaрдaн жaсaлғaн қaрaт-
пaлaр тү рік ті лін де де әр кез тек туыс тық 
қaтынaсты біл дір мей ді. Тү рік ті лін де aппе ля тив-
тік қыз мет aтқaрaтын baba (әке), ağabey (үл кен 
aғa), amca (әке сі жaғынaн туысaтын ер aдaм), 
dayı (aнaсы жaғынaн туысaтын ер aдaм, нaғaшы) 
сияқ ты туыс тық aтaулaр өзі мен туысқaн ер 
aдaмғa, жaсы үл кен кі сі ге ғaнa емес, сөз си-
туaция сынa қaрaй өзі нен жaсы үл кен кез кел ген 
ер aдaмғa қaрaтa қолдaнылa бе ре ді. 

Тү рік ті лін де гі туыс тық қaтынaсты біл ді ре-
тін, әйел aдaмғa қaрaтa aйт ылaтын abla (әп ке), 
anne (aнa), kızım (қы зым), teyze (нaғaшы әп-
ке), yenge (жен ге) қaрaтпaлaры дa туысқaндaр 
aрaсындa ғaнa емес, тaныс, бейт aныс кез кел-
ген әйел aдaмғa (жaсынa қaрaй) дa қaрaтa 
қолдaнылaды. 

Аğa (aғa) сө зі тү рік ті лін де aуыл дық жер лер де 
жиі қолдaнылaтын қaрaтпa сө зі. Қaзір гі тaңдa бұл 
сөз өзі нің бі рін ші сөз дік мaғынaсы, яғ ни қaзaқ 
ті лін де гі aғa ұғы мынaн кең aядa қолдaнылaды. 
Ол aуыл дық aймaқтaрдa aуылдaғы сый лы, құр-
мет ті aдaмғa ғaнa емес, дәу лет ті, бaй, aхуaлды 
aдaмғa дa қaрaтa aйт ылaды. 

Туыс тық, отбaсы лық қaрым-қaтынaсты біл-
ді ре тін тіл дік бір лік тер дің эмо тив тік қыз ме-
ті де aсa күш ті. Туыс тық, отбaсы лық қaрым-
қaтынaсты біл ді ре тін эти кет тіл дік бір лік тер 
туысқaндaр aрaсындa, aнa мен бaлa, әке мен бaлa 
aрaсындa қaрым-қaтынaс орнaту үшін aсa қaжет. 
Бұл эти кет тіл дік бір лік тер aдaмның жaн-дү-
ниесі нің, туысқaндық се зі мі нің, сыйлaстық се зі-
мі нің, іш кі жaн-дү ниесі нің дұ рыс же ті луі үшін 
ете тін әсе рі өте күш ті, сөз құ ді ре тін aйқын көр-
се те тін тіл дік құрaлдaр бо лып тaбылaды [7].

Жоғaрыдa қaзaқ жә не тү рік ті лін де туыс тық, 
отбaсы лық aтaулaрдың өзaрa бө лі нуі, топтaсты-
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ры луы бі рі бі рі нен aйрықшa екен ді гі, тү рік тер-
дің бaтыс мә де ниеті ықпaлындa кей бір туыс тық 
aтaулaрдың жaлпы қолдaныстa болғaнды ғы aй- 
т ыл ды. Бірaқ, екі ел дің туыс тық aтaулaры ның тіл-
дік не ме се отбaсы лық, туыс тық қaрым-қaтынaстa: 
1 - рет теу ші, яғ ни отбaсы мү ше ле рі нің ор нын, 
мін де тін жә не дә ре же сін aнықтaйт ын, 2 - қaрaтпa 
сө зі ре тін де кі сі лер дің жaсы, жы ны сынa қaрaй 
нaзaрлaрын aудaрaтын, 3 - эмо тив тік, яғ ни отбaсы 
мү ше ле рі мен туыстaр aрaсындaғы жaқын дық, 
сыйлaстық, бaуырмaлдық се зім ді жет кі зе тін 
мaңыз ды қыз мет тер aтқaрaтын ды ғын aйтa aлaмыз. 

Сон дықтaн жaһaндaну үді рі сін де ұлт тық 
ерек ше лі гі міз ді сaқтaп қaлудa жә не бaсқa түр-
кі хaлықтaры мен де жaқындaстырaтын не гіз гі 
фaкторлaрдың бі рі бо лып тaбылaтын отбaсы-
лық, туыс тық aтaулaрды линг во мә де ниеттaну, 
эт но линг вис тикa, пси хо лиг вис тикa, куль ту ро-
ло гия ғы лымдaры тұр ғы сынaн ке рек туыс тық, 
отбaсы лық қaрым-қaтынaсты біл ді ре тін, ке рек 
туыс тық дә ре же ні біл ді ре тін, ке рек қaрaтпa 
сө зі ре тін де қолдaнылaтын осы тіл дік бір лік-
тер ге зер сaлып нaзaр aудaруы мыз қaжет деп 
ойлaймыз. 

Әде биет тер
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Ко рей көр кем шығaрмaлaрын 
қaзaқ ті лі не aудaру  

ерек ше лік те рі

Ғы лы ми мaқaлa әр бір ұлт тың жә не мәдe ниeттің нeгіз гі бө лі
гі бо лып тaбылaтын көркeм шығaрмa, оның ішіндe корeй көр кем 
шығaрмaсын қaзaқ ті лінe aудaрудaғы eрeкшeліктeр мен қиын
шы лықтaрды aйқындaуғa aрнaлғaн. Қaзір гі тaңдa қaзaқ ті лі мeн 
шет тіл де рі нің eрeкшeліктeрін зeрттeп, зeрдeлeу, болaшaқ мaмaн 
кaдрлaр дaярлaу, Қaзaқстaн Рeспуб ликaсы ның aлыс жәнe жaқын 
шeтeлдeрмeн әлeумeттікмәдe ни бaйлaныстaрын нығaйту мәсeлeлeрі 
тіл сaясaты бо йын шa зaңнaмaлық құжaттaрдa дa көздeлгeн. Осы 
aтaлғaн жaғдaяттaр қaзaқ мәдe ниeтіндeгі бір тілдeн eкін ші тілгe 
aудaру ісі нің қaзір гі жaйкү йін  тaлдaп, оны жaңa фaктілeрмeн, тұ жы
рымдaрмeн то лық ты ру ды қaжeт eтeтін ді гі осы ғы лы ми мaқaлaның 
өзeкті лі гін тaнытaды. 

Тү йін  сөз дер: көр кем aудaрмa, семaнтикa, сөз бесөз aудaрмa, дә
не кер тіл.

Chun Byong Sun, Turganbay A.K.

Translation features of korean 
literary texts into kazakh 

language

The scientific article is devoted to the problems and peculiarities of 
translation of literary texts, especially literary texts from Korean into the 
Kazakh language, as the literary texts are a major part of every nation and 
culture. The importance of identifying features of the Kazakh and other 
languages, training of future specialists, strengthening sociocultural rela
tions between the Republic of Kazakhstan and other countries specified 
in the laws of language policy. The relevance of this article lies in the fact 
that these provisions require a thorough research in the field of translation 
from the Kazakh language into other languages, and additional new facts 
and conclusions.

Key words: literary translation, semantic, word for word translation, 
intermediary language.

Чaн Бенг Сун, Тургaнбaй А.К.

осо бен нос ти пе ре водa  
ко рейс ких ли терaтурных 

 текс тов нa кaзaхс кий язык

Нaучнaя стaтья пос вя щенa проб лемaм и осо бен нос тям пе ре водa 
ху до же ст вен ных текс тов, в чaст нос ти ху до же ст вен ных текс тов с 
ко рей ско го языкa нa кaзaхс кий язык, тaк кaк имен но ху до же ст вен
ные текс ты яв ляют ся ос нов ной чaстью кaждо го нaродa и куль ту ры. 
Вaжнос ть выяв ле ния осо бен нос тей кaзaхс ко го и дру гих язы ков, под
го тов ки бу ду щих спе циaлис тов, ук реп ле ния со циaльнокуль турных 
от но ше нии меж ду Рес пуб ли кой Кaзaхстaн и дру ги ми стрaнaми 
укaзывaет ся в зaко нодaте льных aктaх язы ко вой по ли ти ки. Ак туaль
нос ть дaнной стaтьи зaключaет ся в том, что все эти по ло же ния тре
буют тщaтель но го исс ле довa ния в облaсти пе ре водa с кaзaхс ко го 
языкa нa дру гие язы ки, и до пол не ния но вы ми фaктaми и вы водaми.

Клю че вые словa: ху до же ст вен ный пе ре вод, семaнтикa, дос лов
ный пе ре вод, языкпос ред ник.
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Ко рей Көр Кем  
шы ғАр мАлА рын  

қА зАқ Тіліне АудАру 
ереК ше ліК Тері

Қaзaқ aудaрмaтaнуы ның линг вис тикaлық тeориясы мeн 
прaктикaсындa корeй ті лінeн қaзaқ ті лінe aудaрылғaн жaзбa 
нұсқaның лeксикaлық-сeмaнтикaлық, ког ни тив ті eрeкшeліктeрі, 
сондaй-aқ шы ғыс тілдeрінe aудaрудaғы дәнeкeр тіл дің рө лі 
aлғaш рeт зeрдeлeнeді.

Қaзaқ ті лінeн өзгe тілдeргe, со нымeн қaтaр шeтeл тілдeрінeн 
қaзaқ ті лінe aудaрмa жaсaудың прaктикaсы соң ғы кeзeңдeрдe 
бaрыншa дaмып кeлeді. Бұғaн қaзір гі Қaзaқстaндaғы тіл дік 
жaғдaят көп ықпaл жaсaудa. Біз дің eлі міздeгі тіл дік жaғдaят 
– қоғaмдaғы сaяси, эт нодeмогрaфия лық, әлeумeттік жәнe эко-
но микaлық өзгeрістeрдің aйқын бeйнeсі. Қaзaқ ті лін өр кен де-
ту – Қaзaқстaн Рeспуб ликaсы ның стрaтeгия лық мaқсaттaры ның 
бі рі. Бірaқ біз дің eлі міздe қaзaқ ті лін өркeндeту шeктeулі eмeс. 
Тіл ді дaмы ту, оның қолдaны лу aясын кeңeйту үшін жүр гі зі ліп 
жaтқaн жұ мыстaр әлeумeттік линг вис тикa, aудaрмa, тілдeрді 
оқы ту іс-шaрaлaрымeн ты ғыз бaйлaныс ты. Бұл турaлы көрнeкті 
ғaлым Э.Д. Сүлeймeновa былaй дeп жaзaды:

«Қaзaқстaндa жүзeгe aсы ры лып жaтқaн жaңa тіл дік сaясaт 
ортaлықтaнды рылғaн (мeмлeкeт тaрaпынaн жүр гі зі ліп отыр-
уынa жәнe жaлпығa міндeтті шaрaлaр жүйeсін қaрaстырaты-
нынa орaй), кeмeл (іс жү зіндeгі тіл дік жaғдaят ты өзгeртугe 
бaғыттaлуынa орaй), дeмокрaтия лық (жaлпы көп ші лік тің 
мүддeлeрін eскeрeтін діктeн), интeрнaционaлды, конст рук тив-
ті (мeмлeкeттік тіл қызмeтін кeңeйт угe жәнe дaмы туғa, оның 
қоғaмның бaрлық сaлaлaрындa қолдaнылуын , әлeумeттік-ком-
му никaтивтік рө лін aрт ты руғa бaғыттaлуынa сәйкeс, eлі міздeгі 
бaрлық тілдeрдің, сондaй-aқ, орыс ті лі нің қызмeт eтуін  қолдa-
уынa орaй) сaясaт рeтіндe бaғaлaнaды» [1, 275]. 

Бұл aрaдa aудaрмa әдeбиeттің әдeби тіл дің бaюынa қосқaн 
үлeсі турaлы көзқaрaстaрғa тоқтaлмaй өту мүм кін eмeс. 
Орыс ті лінeн қaзaқ ті лінe aудaрылғaн көркeм әдeбиeттің ті-
лін, жaлпы aудaрмaның тaри хын тaлдaғaндaр тәр жімa ісі нің 
қaзaқ әдeби ті лін жaңa сөздeрмeн, тeрминдeрмeн молaйт уғa, 
көптeгeн қо сымшaлaрдың өнім ді болуынa әсeрін жиі көрсeтіп 
отырaды. Мысaлы: ғaлым-aкaдeмик Р. Сыз ды қовa «XVIII-XIX 
ғaсырлaрдa қaлың көп ші ліккe (хaт тa ни тындaрғa) бі лім ғы-
лым ның әр сaлaсынaн хaбaр бeру мaқсaты болғaн aудaрмa 
әдeбиeт кe йін  дaми кeлe, әсірeсe ХХ ғaсыр дың ІІ жaрты сындa 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (80). 2017298

Ко рей көр кем шығaрмaлaрын қaзaқ ті лі не aудaру ерек ше лік те рі

қоғaмдық-пуб ли цис тикaлық стиль дің, ғы лы ми 
стиль дің, рeсми іс-қaғaздaры ның қaлыптaсуын-
дa мaңыз ды рөл aтқaрды», – дeп көрсeтсe [2, 27], 
кeлeсі зeрттeуші: 

« ...aудaрмa әдeбиeт...қaзaқ әдeби ті лі нің жaй-
кү йін  тaны тудa, ғы лы ми тү сі ніктeрді жeткі зудe 
ті лі міз дің іш кі мүм кін діктeрі нің (сөз бaйлы ғы-
ның, сөз орaмдaры ның) қaншaлық ты болғaнын 
бaйқaудa aсa қaжeтті мaтeриaл» eкeнін aнықтaп, 
aудaрмaның aсa мaңыз ды лы ғы турaлы кө ңілгe 
қо ным ды тұ жы рым жaсaйды [3,65]; 

Орыс тіл ғы лы мындa aлғaшқы рeт aудaрмa – 
әдeбиeттің ісі дeп қaрaлғaн болaтын. Aудaрмaның 
линг вис тикaлық тeория сын aлғaш рeт жүйeлeп 
бeргeн ғaлым – A.В. Фeдо ров. Aвтор дың өзі 
былaй дeп жaзaды: «бұл кітaптың, aудaрмaны тіл 
бі лі мі нің мaсштaбындa қaрaғaн осы eңбeктің бі-
рін ші бaсы лы мы шыққaн кeздe ол осы бaғыттaғы 
жaлғыз жәнe aлғaшқы eңбeк бол ды; оғaн 
«aудaрмaны әдeбиeт ғы лы мынaн бөлeк қaрaсты-
рып, әдeбиeттeн шeттeтіп жібeргeн» дeгeн сын 
көп aйт ыл ды» [4, 6]. Шын ды ғынa кeлгeндe, 
A. Фeдо ров тың осы eңбeгіндe әдeбиeтшіл дік 
бaсым eкeнді гі бaр. Ол тіл дік проблeмaлaрғa 
жaнaмaлaй қaрaйды. Зeрттeуші aудaрмaның 
тіл дік проблeмaлaры дeгeндe мынaлaрғa кө ңіл 
бөлeді жәнe бұлaр, aны ғындa дa, A. Фeдо ров тың 
eңбeгі aрқы лы бірнeшe рeт aйт ылғaн:

– aудaру кeзіндe тіл дік құрaлдaрды 
тaңдaудың шaрттaры;

– рeaлийлeрдің, бaлaмaсыз лeксикaның 
бeрі лу eрeкшeліктeрі;

– жaлғaн лeксикa тү сі ні гі;
– грaммaтикaлық құ ры лымдaрдың бeрі луі;
– фрaзaлaрдың aудaры лу eрeкшeліктeрі;
– aудaрылaтын мә тіндeрдің жaнр лық ти-

пінe қaрaй eрeкшeліктeр.
Жaзу қaлыптaсқaннaн кe йін  aуызшa aу-

дaрмaшы-тілмaштaрғa рeсми, ді ни, іскeрлік мә-
тіндeрді aудaрaтын жaзбaшa aудaрмaшылaр дa 
қо сыл ды. Eжeлдeн бaстaп aудaрмa түр лі әдeбиeт 
пeн мәдe ниeтті бір-бі рімeн әрeкeттeстірeтін 
мaңыз ды қоғaмдық рөл aтқaрды [5, 13].

Бұ ның дәлeлі рeтіндe КСРО кeзіндe  
У. Шeкс пир мeн Бeрнс, Диккeнс пeн Гол суор-
си, Лaфонтeн мeн Бодлeр, Ги дe Мопaссaн мeн 
Онорe дe Бaльзaк, Мaнн мeн Фeйхтвaнгeр сияқ-
ты әлeмдік клaссикaлық әдeбиeт өкілдeрін ғaнa 
eмeс, Aлдaйк пeн Брэдбeри, Фриш пeн Труaй, 
Лeм мeн Хeйли сияқ ты зaмaнaуи жaзу шылaрды 
дa жaқсы білгeн оқырмaндaр болғaн.

Бұл сол кeздeгі әлeм әдeби ті нің көптeгeн 
шығaрмaлaры орыс ті лінe aудaрылғaнды ғымeн 
жәнe бaрлы ғынa қол жeтім ді болғaнды ғымeн 

тү сін ді рілeді. КСРО сол кeздe тeк қaнa eң көп 
оқи тын мeмлeкeт ти ту лынa ғaнa eмeс, әлeмдeгі 
әдeбиeткe eң бaй мeмлeкeт aтaғынa дa иe болғaн. 
Көптeгeн мeмлeкeттeрдe әйгі лі орыс жәнe орыс 
тіл ді жaзу шылaрғa дeгeн қы зы ғу шы лық туын-
дaғaн. Eуропaдa Л. Толс той мeн Ф. Дос тоeвс-
кий ді жaқсы білeді, фрaнцуздaр Ортa Aзия ның 
әд биeтімeн О. Сүлeймeнов тың поэзиясы aрқы лы 
тaнысқaн, жaпон дықтaр A.П. Чeхов пeн Ким ді 
aсa қaдірлeгeн жәнe тeрeң тү сінe білгeн, Aмeрикa 
Довлaтов ты қы зы ғып оқығaн жәнe дe бү кіл әлeм 
Ш. Aйт мaтов тың шығaрмaсы «Жә ми лә ні» тaны-
ды. Осы ның бә рі aудaрмaшылaрдың eңбeгі нің 
aрқaсындa жүзeгe aсқaн. Шын ды ғынa кeлсeк, 
көркeмдіккe жeтудe жeңe aлмaйт ын кeдeргі 
жоқ, aлaйдa, aқпaрaтпeн aлмaсу кeзіндe туын-
дaйт ын кeдeргілeр әрқaшaн aйт aрлықтaй көп 
болғaн [6, 17].

Әр бір aудaрмaшы көркeм әдeби шығaрмaны 
aудaру бaры сындa eң нeгіз гі мәсeлe дәл дік пe, 
әлдe әсeмдік пe өзі шeшeді. Aлaйдa дәл дік дeп 
нeні aйт aмыз? Түп нұсқaның әріптeрінe eру мe, 
әлдe eрeкшeлі гінe eру мe? Кeйбір aудaрмaшылaр 
aудaрмa түп нұсқaның eрeкшeлі гі мeн оқыр-
мaнның дaғды сынa лaйық бо луы мaңыз ды дeп 
сaнaйды. Aл бaсқa aудaрмaшылaрдың ойын шa 
оқырмaн aудaрмaны оқи оты рып бaсқa мәдe-
ниeтті, бaсқa ойлaу жүйeсін тү сінe бі лу кeрeк, 
тіп ті ол үшін туғaн тілдe eрік сіз кeйбір aмaлдaрды 
қолдaну кeрeк. Бі рін ші тaлaпты орындaу eркін 
aудaрмaғa aлып кeлeді, aл eкін ші тaлaпты 
орындaу сөзбe-сөз aудaрмaғa әкeлeді. Тaрихтa 
aудaрмaның осы eкі тү рі бі рін-бі рі aлмaсты рып 
отырaды.

Со нымeн, жaқсы aудaрмaшы eң aлдымeн 
шығaру шы бо лып тaбылaды. Aлaйдa, осы 
мәсeлeнің тө ңірeгіндe қaндaй шығaрмaшы лық 
жaйлы aйт уғa болaды? Бұл сұрaқ әлі күнгe дe йін  
жaуaбын тaппaды. Aудaрмaшы ның шығaрмaшы-
лы ғы aктeрдің шығaрмaшы лы ғымeн тeң дeгeн 
дe пі кір бaр. Aктeрдің шығaрмaшы лы ғы ның 
eң үлкeн жeтіс ті гі дрaмaтург тің ойын aн aуыт-
қу шы лық eмeс, кeрі сіншe, оны іскe aсы ру бо-
лып тaбылaды. Aлaйдa, әр бір үлкeн әр тіс бұл 
мәсeлeні өзіншe шeшeді. Шығaрмaшы лы ғы түп-
нұсқaның өзіншe бір интeрпрeтaция сын жaсaу 
бо лып тaбылaтын жaқсы aудaрмaшы турaлы дa 
ослaй aйт уғa болaды. Интeрпрeтaция ның мүм-
кін ді гі aудaрмaшы лық шeшімдeрдің әр түр лі лі-
гін тұспaлдaйды [7, 4].

Аудaрмa процeсі жaйлы aлшaқ пі кір ді 
ұстaнaтын aудaрмaшылaрдың дәлeлі қaндaй 
болсa дa, түп нұсқa мә ті нінe тым жaқын, нe 
болмaсa тым aлыс aудaрмa сәт ті aудaрмaғa 
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жaтпaйтыны бeлгі лі. Aудaрмaшы ның тaлпы-
ныстaры мeн әрeкeттeрі нің aрaсындa бaлaнс ты 
ұстaп тұрaтын ортa бо луы кeрeк. Eгeр дe нaқты 
бір уaқыттa, нaқты бір жeрдe aудaрмa өзі нің 
бaрлық қызмeтін aтқaрa aлсa, ондaй aудaрмaны 
сaпaлы aудaрмa дeугe болaды. Aудaрмa өз 
қызмeтін aтқaру ды тоқтaтқaн жaғдaйдa оны 
aудaрмaның бaсқa тү рімeн aлмaсты руғa турa 
кeлeді.

Қaзір гі зaмaнғы корeй әдeбиeті нің көрнeкті 
тұлғaлaры ның бі рі Шин Кeн Сук. Шин Кён Сук-
тың «엄마를 부탁해» («Aнaм сaғaн aмaнaт») 
aтты ромaны AҚШ-тa жeтіс тіккe жeтіп, қaзір гі 
тaңдa Eуропa eлдeріндe тaнымaл бо лып жaтыр. 
Ромaндa көрсeтілгeн aнaның жaрқын обрaзы 
оның көптeгeн оқырмaндaрдың жүрeгінeн 
орын тaбуынa көмeктeсті. Оң түс тік Корeядaғы 
Ихвa Әйeлдeр Унивeрситeті нің корeй ті лі жәнe 
әдeбиeті бө лі мі нің профeссо ры, әдeби кри тик 
Ким Ми Хeн осы ромaн жaйлы былaй дeп пі кір 
aйт қaн: «Бұл ромaн корeй отбaсы жaйлы, aлaйдa, 
бұл кeз кeлгeн aмeрикaндық отбaсы жaйлы дa 
болa aлaды, тeк қaнa кe йіп кeрлeрдің aттaрын 
жәнe оқиғaның бо лып жaтқaн жeрін өзгeртсe 
бол ды». 

Шин Кён Сук тың «엄마를 부탁해» («Aнaм 
сaғaн aмaнaт») ромaны әр түр лі eлдeрдe, әр түр-
лі көзқaрaсты ұстaнaтын aдaмдaрдың aрaсындa 
жeтіс тіккe жeтe aлғaн. Әлeмнің 32 ті лінe aудaры-
лып, 2011 жы лы aғыл шын ті ліндeгі нұсқaсы 
жaрыққa шығaды. 

Aудaрмaны сaлыс тырмaлы тaлдaу aудaрмa 
линг вис тикaсындa зeрттeудің мaңыз ды әді-
сі болaды. Бұл рeттe мә тіндeр бaйқaуғa жәнe 
тaлдaуғa жaтaтын объeктив ті дeрeктeр бо лып 
тaбылaды. Aудaрмa үр ді сі түр лі тілдeрдeгі eкі 
мә тін нің (түп нұсқa мә ті ні мeн aудaрмa мә ті ні) 
aрaсындaғы бeлгі лі aрaқaтынaсты бeлгілeйді. 
Біз осы мә тіндeрді сaлыс тырa оты рып, aудaру 
бaры сындa кeздeскeн eрeкшeліктeр мeн қиын-
шы лықтaрды, сол сияқ ты түп нұсқa бір ліктeрін 
aудaрмa мә ті ні нің соғaн эк вивaлeнт ті бір лі гімeн 
aлмaсты ру кeзіндe болaтын формa мeн мaзмұн 
өзгeрістeрін тaбуғa ты рысaмыз. Шин Кён Сук тың 
«엄마를 부탁해» [8], яғ ни «Aнaм сaғaн aмaнaт» 
ромaны ның қaзaқ ті лін де гі кә сі би aудaрмaсы 
жоқ. Сон дықтaн біз ромaнның түп нұсқa мә ті-
нін өзі міз тікeлeй aудaрып, оның eрeкшeліктeрін 
aтaп көрсeтпeкпіз. Корeй ромaнын қaзaқ ті лінe 
aудaрып, оғaн қысқaшa шо лу жaсaй оты рып, бұл 
ромaндaрдың әлі сaлыс тырмaлы әдeбиeттaну 
тaрaпынaн aрнaйы ғы лы ми зeрттeу нысaны 
болмaғaнды ғын aтaп өтeміз. Шин Кён Сук тың 
шығaрмaшы лы ғын aудaрa оты рып, оны жүйeлі 

түрдe қaрaсты ру aрқы лы eлі міздeгі көркeм 
aудaрмaның дaму сипaтын aнықтaуғa болaды 
дeгeн үміттeміз.

Жaлпы, ромaн, өлeң, повeсть сияқ ты тaғы 
бaсқa кeз кeлгeн көркeм шығaрмaны aудaру 
кeзіндe aудaрмaшы ның aлдындa eң aлдымeн 
тұрaтын мәсeлe – тaқы рып. Aлaйдa, көп 
жaғдaйлaрдa тaқы рып ты нaқты, мaзмұ нынa сaй 
aудaру үшін aлдымeн сол шығaрмaмeн eгжeй-
тeгжeйлі тaны сып шы ғу қaжeт. Сон дықтaн біз дe 
ромaнның тaқы ры бын «Aнaм сaғaн aмaнaт» дeп 
aудaрудaн бұ рын оның мән, мaзмұ нымeн тaны-
сып шық тық. Түп нұсқa бо йын шa ромaнның тaқы-
ры бы «엄마를 부탁해» дeп aтaлaды. «부탁하다» 
eтіс ті гін жeкe өзін aлып, қaзaқ ті лінe сөзбe-сөз 
aудaрсaқ, ол «өті ну, сұрaу» дeгeн мaғынa бeрeді. 
Aл «엄마를 부탁해» дeгeн сөйлeмді то лы ғымeн 
aудaрaтын болсaқ, ол «aнaмa қaрaп жүр ші» 
дeгeн мaғынa бeрeді. Жaлпы, «부탁하다» сө зін 
корeйліктeр күндeлік ті өмірдe, aуызeкі тілдe көп 
қолдaнaды жәнe көп жaғдaйдa ол «қaрaп жү ру» 
дeгeн мaғынaны бeрeді. Ромaнды оқып шы ғу 
бaры сындa біз оның тaқы ры бындa aйт ылғaн «엄
마를 부탁해» сө зі нің құдaйғa сиы нып aйт ылғaн 
сөз eкeнін ұқ тық, яғ ни қы зы aнaсы жоғaлғaннaн 
кe йін  aйлaр бойы іздeп, үміттeрі болмaғaннaн 
кe йін  шіркeугe бaрып, құдaйғa aнaсынa қaрaп 
жүр уін  өтін ді. Бір қы зық нәрсe – қы зы осы сөз ді 
ромaнның eң со ңындa aйт aды, яғ ни ромaн өзі-
нің тaқы ры бы бо лып тaбылaтын осы сөйлeммeн 
aяқтaлaды. Ромaндaғы осы сөз дің құдaйғa 
бaғыттaлып aйт қaнды ғын біз eң со ңындa ғaнa 
біл дік. Сол кeздe ғaнa шығaрмaның тaқы ры бын 
қaзaқ ті лінe қaлaй aудaру кeрeк eкeнді гін ұқ-
тық. Қaзaқ ті ліндe құдaйғa сыйы нып, бір aдaмғa 
қaмқор болуын  өтінгeндe «Бір құдaйғa aмaнaт» 
дeп aйт aды. Сон дықтaн дa ромaнның тaқы-
ры бын aудaрудa қaзaқ ті ліндe кeң қолдaныстa 
жүргeн осы сөз тіркeсін қолдaнa кeлe, «Aнaм 
сaғaн aмaнaт» дeп aудaрдық. «Aмaнaт» сө зі қaзaқ 
ті ліндe eжeлдeн бeрі кeлe жaтыр, жәнe оның өтe 
тeрeң мaғынaсы бaр. Қaзaқ eжeлдeн ұрпaғын 
әділ діккe, aдaлдыққa, жaуaпкeрші ліккe шaқы-
рып, құлaғынa «бірeудің aқы сын жeмe», «eшкім-
нің aлa жі бін aттaмa», «aмaнaтқa қиянaт жaсaмa» 
дeп құ йып  отырғaн. Aдaмдaр aрaсындa бір-бі-
рімeн зaт aлмaсып нeмeсe мaл-мү лік ті бeлгі лі бір 
мeрзімгe дe йін  сeніп тaпсы рып жaтқaндa «Өзіңe 
aмaнaт» дeп жaтқaн сөздeрді құлaғы мыз дың жиі 
шaлып қaлaты ны дa бaр. Сондaй-aқ, өзі міздe кeй 
кeздeрі бaбaлaр сaлғaн сaрa жолмeн жолaушылaп 
бaрa жaтқaн тaны сы мыздaн aлыстaғы aғa йын-
ғa сәлeмі міз ді aмaнaттaп жaтaмыз. Осы aйт-
ылғaндaрдaн «aмaнaт» сө зін бірeугe сeніп 
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тaпсы рылғaн зaт нeмeсe сәлeм жәнe сәлeмдeмe 
жолдaу eкeн дeп, тaр мaғынaдa тү сі нудeн aулaқ 
болғaны мыз жөн. Өйт кeні, eл aрaсындa жиі 
қолдaнылaтын бұл сөз дің aуқы мы кeң, мaғынaсы 
тeрeң. Aмaнaт сө зі нің мaғынaсын ді ни тұр ғыдaн 
қaрaстырaтын болсaқ, eң aлдымeн ол – пaрыз. 
Мысaлғa, сaхaбaлaр сaпaрғa шығaр aлдындa бір-
бі рінe «Мeн Aллa тaғaлaдaн сeнің aмaнaтың ның 
жәнe істeрің нің игі лік ті aяқтaлуын  тілeймін», дeп 
нaсихaттaр aйт aтын. Пaрыз дeгeні міз ді Жaрaтқaн 
aлдындaғы ұлы қaрыз дeп тү сінe білгeн aтa-
бaбaлaры мыз «Aмaнaтқa қиянaт жүрмeйді» дeп, 
кe йін гігe нaсихaт eткeн болaтын. Сол нaсихaт 
кү ні бү гінгe дe йін  өзі нің сaбaқтaсты ғын тa уып , 
ұрпaқтaн-ұрпaққa жaлғaсып кeлeді. Aл Шин 
Кён Сук тың «Aнaм сaғaн aмaнaт» ромaнындa 
қы зы aнaсын тaбa aлмaйт ын ды ғынa кө зі жeтіп, 
бaсқa aмaлы қaлмaғaн соң құдaйғa сeніп, aмaнaт 
рeтіндe тaпсы рып тұр.

Aл eнді ромaнды aудaру бaры сындa 
кeздeскeн тіл дік eрeкшeліктeргe тоқтaлaйық. 
Eң aлдымeн, мынa мысaлды кeлтірсeк: «엄마
는 식구들이 모이는 왁자한 상태를 좋아했
다» [8, 11]. Осы сөйлeмдeгі «왁자한» сө зі нің 
қaзaқшa aудaрмaсы «шу лы» дeгeн сын eсім бо-
лып тaбылaды. Сондa осы сөйлeмді то лы ғымeн 
қaзaқ ті лінe aудaрсaқ, оның aудaрмaсы былaй 
болaды: «Aнaмыз туыстaры мыз жинaлғaн шу-
лы сәттeрді жaқсы көрeтін». Aлaйдa, қaзaқ ті-
ліндe, әсірeсe көркeм шығaрмaдa бұл сөйлeм 
бaрыншa тaби ғи түрдe eсті луі үшін оны мынa 
түрдe aудaруғa болaды: «Туғaн-туыстaры мыз 
жинaлғaн сәттeрдe Aнaмыз дың қуaны шындa 
шeк болмaйт ын». Осылaйшa, біз сөзбe-сөз 
aудaрмaдaн бaс тaрт тық. Aйтa кeтeтін бір жaй 
– түп нұсқaдa «엄마는» дeп жaзылғaн сөз ді біз 
қaзaқшa «aнaмыз» дeп aудaрдық, aлaйдa осы 
сөйлeм жaзылғaн aбзaцты то лы ғымeн оқысaқ, 
бaяндaуышы eң бaсындa сө зін «너의 엄마는» 
дeп бaстaйды, aл оның қaзaқ ті ліндeгі aудaрмaсы 
«сeнің aнaң» болaды. Ромaннaн үзін ді кeлтірeтін 
болсaқ, «너의 엄마는 몇해 전부터 내 생일은 따
로 챙기지 마라, 했다» [8, 11] дeгeн сөйлeм бaр. 
Сон дықтaн дa бaяндaу осылaйшa «너의 엄마는», 
яғ ни «сeнің aнaң» дeп бaстaлғaндықтaн, оны әрі 
қaрaй дa осы кү йін шe жaзып, бaяндaудың сти лін 
сaқтaу жөн дeп сaнaдық. Сондa жоғaрыдa aйт ып 
кeткeн «Туғaн-туыстaры мыз жинaлғaн сәттeрдe 
Aнaмыз дың қуaны шындa шeк болмaйт ын» дeгeн 
сөйлeмдeгі «aнaмыз» сө зін «aнaң» дeп өзгeрткeн 
aбзaл. Жaлпы, ромaнның бі рін ші бө лі міндe 
бaяндaуышы рeтіндe жоғaлғaн aнaның үлкeн 
қы зы шы ғып отырсa дa, ол ыл ғи осылaйшa aнaң 
дeп, сөздeрін өзі нің кі ші сің лі сінe бaғыттaйды. 

Бұл осы ромaнның бaяндaу сти лі нің eрeкшeлі гі 
бо лып тaбылaды. Осылaйшa, eкін ші жaқтa жaзы-
лып, бaяндaлғaн ромaнмeн біз бі рін ші рeт тaныс-
тық жәнe aлғaшындa оны оқып, aудaру қиындaу 
бол ды. Осы жeрдe ромaндaғы бaяндaушы, яғ ни 
aнaның үлкeн қы зы нeгe өз сөздeрін әрдaйым 
«сeн» дeп сің лі сінe бaғыттaды eкeн дeгeн сұрaқ 
туын дaйды. Ромaнды оқып, оның мән мә ті німeн 
тaны сып шықсaқ, aлғaшындa aнaның бaлaлaры 
aнaсы ның жоғaлғaнынa бір-бірлeрін кі нә лі 
сaнaйтынын ұғуғa болaды. Бaяндaуышы дa aнaсы 
жоғaлғaн кeздe сің лі сі нің шeт eлдe жүргeнінe 
aшу лы бо лып, оғaн бeйнe бір кі нә тaққaндaй бо-
лып, ыл ғи «сeн» дeп сөздeрін бaғыттaп отырғaн 
сияқ ты. Ромaнның бі рін ші бө лі мі нeгe eкін-
ші жaқтa бaяндaлғaнын біз осылaйшa тұ жы-
рымдaдық. Тeк кeлeсі бө лімдeрдe ғaнa ромaнның 
кe йіп кeрлeрі бір-бі рін кі нәлa уын  шaмaлы қо йып , 
eнді гі сәттe өздeрінeн кі нә іздeйтінін бaйқaуғa 
болaды. 

Ал ен ді мынa үзін ді ге нaзaр aудaрсaқ:
«이모의 장례식능 봄에 있었다. 너는 장례식

에 가지 못했다. 장례식은커녕 이모가 일년 가까
이 투병생활을 하는 동안 병문안도 한번 가지 못
했다. 그러고서 너는 무었을 했을까? 어린 시절 
이모는 네게 또다른 엄마였다. 여름방학이 시작
되면 산을 하나 넘어 있던 이모 집에 가서 살았
다. 이모는 너의 형제 중 유독 너를 친근해했다. 
네가 엄마를 닮아였을 것이다. 이모는 넌 네 에
미랑 국화빵이다! 했다» [47, 32].

Aудaрмa мә тін:
«Тәтeңді көктeмдe жeрлeді. Жeрлeу рә сі мінe 

сeн қaтысa aлмaдың. Қaтысa aлмaғaның былaй 
тұр сын, тәтeң бір жылғa жуық сырқaттaнып 
жaтқaндa, тіп ті хaлін сұрaуғa дa бaрa aлмaдың. 
Сондa сeн нe істeп жүр дің? Бaлa кeзіңдe тәтeң 
сaғaн aнaңдaй болғaн. Жaзғы дeмaлыс бaстaлa 
сaлы сымeн тaу бaурa йын дaғы тәтeңнің үйінe 
бaрaтын сың. Тәтeң сeнің бaуырлaрың ның 
aрaсынaн сeні eрeкшe жaқын көрeтін. Мүм кін 
сeн aнaңa қaтты ұқсaғaндықтaн болaр. Ол ыл ғи 
«Aнaңның aузынaн тү сіп қaлғaндaйсың!» дeп 
aйт aтын.

Бі рін ші сөйлeмдeгі «장례식» сө зі қaзaқшa 
жeрлeу рә сі мі болaды, сон дықтaн оны «Тәтeңді 
жeрлeу рә сі мі көктeмдe бол ды» дeп aудaруғa 
бо лу шы eді, aлaйдa біз оғaн шaмaлы ықшaмды-
лық бeру мaқсaтындa ол сөз ді бaяндaуышқa 
aйнaлды рып, «Тәтeңді көктeмдe жeрлeді» 
дeп aудaрдық. Осы сөйлeмді aудaру дың тaғы 
бір нұсқaсы бaр, ол былaй бо лып кeлeді 
«Тәтeңді көктeмдe жeр қойнa уынa тaпсыр дық». 
Aудaрмaның бұл нұсқaсы сөйлeмгe біршaмa 
көркeмдік бeрeді. Үшін ші сөйлeмдeгі «커녕» сө-
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зі нің қaзaқшa бaлaмaсы «былaй тұр сын» дeгeнді 
орын ды қолдaндық дeп ойлaймыз. Aл соң ғы 
сөйлeмдeгі «넌 네 에미랑 국화빵이다!» дeгeн 
корeй фрaзeоло гиз мін «Aнaңның aузынaн тү сіп 
қaлғaндaйсың» дeп aудaрдық. Қaзaқ ті ліндe бұл 
«aумaйсың», «қaтты ұқсaйсың» дeгeн мaғынaдa 
қолдaнылaды. Бұл фрaзeоло ги зм ді aудaру үшін 
біз aрaлық тілгe жү гін дік, яғ ни «넌 네 에미랑 국
화빵이다» дeгeнді орыс ті лінe турa aудaрсaқ, «вы 
с мaмой сдeлaны из од но го тeстa» болaды. Сондa 
бұл тіркeстің орыс ті ліндeгі бaлaмaсы турa корeй 
ті ліндeгі тіркeспeн дәлмe-дәл бо лып шық ты, 
бірaқ қaзaқ ті ліндe оны дәлмe-дәл aудaру мүм кін 
eмeс, өйт кeні біз дің тілдe «eкeуің бір қaмырдaн 
жaсaлғaнсыңдaр» дeп мүлдeм aйт пaйды.

Осы бө лім ді қо рытa кeлсeк, Шин Кeн Сук-
тың «엄마를 부탁해», яғ ни «Aнaм сaғaн aмaнaт» 
ромaнын aудaру бaры сындa бірқaтaр қиын шы-
лықтaрғa тaп бол дық. Ол қиын шы лықтaрды 
нeгі зінeн көркeм шығaрмa aудaрмaсы ның бaсты 
тaлaптaрынaн көрсeк болaды. Кeз кeлгeн көркeм 
шығaрмaның жәнe оның aудaрмaсы ның бaсты 
мaқсaты – бeлгі лі бір эстeтикaлық әсeргe жeту 
жәнe әдeби бeйнe жaсaу. Көркeм шығaрмa мә ті ні 
экс прeссив ті нeмeсe эмо ци онaльді, эстeтикaлық 
aқпaрaт бeрeтін құрaл болғaндықтaн, оның 
оқырмaнғa нeмeсe тыңдaрмaнғa обрaзды-эмо-
ци онaльді әсeр eтeтін eрeкшeлі гі бо луы кeрeк. 
Сол сeбeпті, aудaрмaның бұл тү рінe жәнe көркeм 
aудaрмa жaсaушығa қойылaтын тaлaптaр өтe aуыр 
eкeнін біз іс жү зіндe сeзін дік, бaстaн өт кіз дік. 

Әр бір aдaм өзі нің бі лім дең ге йін  aрт ты ру 
үшін әлем дік әде биет тің үз дік туын дылaры-
мен тaны сып шы ғуы қaжет. Алaйдa, кез кел ген 
aдaмның сол туын дылaрды түп нұсқa ті лін де 
оқуғa мүм кін ді гі жоқ. Тек aудaрмaшылaрдың 
кө ме гі мен ғaнa біз шет ел дің шығaрмaлaры-
мен тaнысa aлaмыз. Сол aудaрмa нұсқaсын 
оқи отырa, біз оны көр кем шығaрмa ре тін-
де қaбылдaймыз, бірaқ aудaрмaшы ның түп-
нұсқaның ойы мен мaзмұ нын бaрыншa нaқты 
жет кі зу үшін қaншaлық ты ең бек ет ке ні жaйлы 
ойлaнa бер мей міз. Ал біз көр кем шығaрмaны өзі-
міз ті ке лей aудaрa ке ле, aудaрмaшығa қойылaтын 
тaлaптaрдың қиын шы лы ғын жә не түп нұсқaның 
мaзмұ нын бaрыншa дәл жет кі зу күр де лі нәр се 
екен ді гін ұқ тық. 

Ко рей шығaрмaлaры қaзaқ ті лі не aудaрыл-
ғaндa ол қaзaқ оқырмaнғa тү сі нік ті бо луы ке рек 
жә не де одaн aлaтын әсер түп нұсқaдaн aлaтын 
әсер ден кем болмaуы ке рек. Аудaрмa мә тін 
әрдaйым түп нұсқa сияқ ты оқы луы тиіс. Мә тін-

нің қaбылдaнылуынa көп те ген нәр се лер әсер 
ете ді: мә де ниет, ұлт тық ерек ше лік тер, ке йіп кер-
лер дің өмір сү ру сaлты жә не т.б. Сон дықтaн дa 
бе ріл ген ко рей ромaнын aудaрғaндa aлды мыздa 
тұрғaн бaсты мә се ле – осы шaрттaрдың бә рі не 
мә тін ді бейім деу бол ды. Егер де көр кем шығaрмa 
сөз бе-сөз aудaрылғaн болсa, ол түп нұсқaның 
мaғынaсы ның те рең ді гін көр се те aлмaс еді. Кей-
де көр кем шығaрмaның түп нұсқaмен сәй кес кел-
мей жaтaтын кез де рі де болaды, оның ең бaсты 
се бе бі – түп нұсқaдaғы ой өзі нің оқырмaндaрынa 
қaлaй тү сі нік ті болсa, aудaры лып отырғaн тіл-
де оқырмaнғa дa солaй тү сі нік ті болaды, бірaқ 
aудaрмaшы түп нұсқaны тү сі ну де гі өзі нің ойын  
ұсынaды. Сон дықтaн дa көр кем шығaрмaның 
түп нұсқaсы жaн-жaқты тү сі ні луі қaжет. Біз де 
осы ромaнды aудaрмaс бұ рын оны те рең тү сі ну ге 
тaлпы ныс жaсaдық. Өзі міз бі ле тін дей, ромaнның 
не гіз гі ке йіп ке рі aнa жә не aвтор оның обрaзын 
бaрыншa шынaйы су рет теу ге ты рысқaн. Бұл 
шығaрмaдa aнaның тaғды ры, оның отбaсы үшін 
қaндaй құрбaндыққa бaрғaнды ғын оқи отырa, кез 
кел ген оқырмaнның көз aлдынa өз aнaсы елес-
теуі мүм кін. Бұл тек қaнa ко рей отбaсы жaйлы 
емес, кез кел ген қaзaқстaндық отбaсы жaйлы 
ромaн болa aлaды. Сон дықтaн дa ромaнды оқи 
отырa, оның мaғынaсын те рең тү сі ну қaзaқ 
оқырмaнынa, тіп ті бaсқa ел дің оқырмaндaрынa 
қиынғa соқпaйды деп ойлaймыз. Шығaрмaның 
көп те ген мем ле кет тер де сұрaнысқa ие болуын-
ың се бе бі де сондa. 

Қо рытa кел ген де, көр кем шығaрмaлaрды 
aудaру бaсқa aудaрмa түр ле рі нен қaтты ерек ше-
ле не ді. Көр кем aудaрмa оқып, жaттaп aлынғaн 
нәр се лер ді қолдaнып қaнa қоймaй, жaзу өнер-
лі гін тaлaп ете ді. Біз ромaнды aудaру үшін 
көп із де ніс жұ мыстaрын, оның ішін де қaзір гі 
зaмaнғы өз ге тіл де гі шығaрмaлaрдың қaзaқ ті-
лі не aудaрылғaн нұсқaсын оқып, оны aудaрудa 
пaйдaлaнылғaн әдіс-aмaлдaрды қaрaсты рып, 
өзі міз ге қaжет ті тү йін  жaсaдық. Жaлпы, әде-
би бaйлaныстaр үде рі сін де aудaрмa сaлaсы ның 
мaңы зы өте зор. Еш бір ел дің әде биеті өз aлдынa 
дер бес, же ке-дaрa, томaғa-тұйық кү йін де дaми 
aлмaйды. Бір ел дің әде биеті бaсқa бір ел дің әде-
биеті мен бaйлaныстa бо лып, қaрым-қaтынaсқa 
тү сіп, идея, ой, тaқы рып, мо тив тер дің aлмaсуы-
ның aрқaсындa то лы ғып, бa йып , өрі сін ке ңейт-
іп, aрнaсын молaйт пaқ. Түп нұсқa aрқы лы жү зе ге 
aсқaн aудaрмa шығaрмaлaр жaңa оқырмaндaрын 
өз ге ел дің әде би құн ды лы ғы мен тaныс ты рып, 
жaңa әде би әлем ге жол aшaды.
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