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Аңдатпа. Мақалада Маңғыстау жыраулары тіліндегі араб-парсы сөздері, , олардың 

фразеологизмдер жасауда қолданылуы талданған. Тілімізде образ жасауда, ұлттық 

танымды тасымалдауда фразеологизмдердің орны ерекше. Фразеологизмдердің 

әрқайсысын кіші-гірім мәдени дискурс ретінде қарастыру арқылы, жыраулар 

дүниетанымының концептуалды құрылымына негіз болып тұрған ұлттық, мәдени 

білімдер қоры ашылады.  

Маңғыстау жыраулары тіліндегі авторлық фразеологизмдердің бір қатары араб-

парсы сөздерінің қатысуымен жасалған. Бұның өзі жыраулардың поэтикалық танымын, 

көркемдік шеберлігін танытады.  

Түйінді сөздер: араб-парсы сөздері, фразеологизмдер, ұлттық таным, когнитивті 

талдау, көркем дискурс. 

 

Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаровтың сөздің тарихи болмысын анықтауға арналған 

континикалық концепциясы (континическая концепция) бойынша сөз – белгілі бір білім 

қорын тасымалдаушы, жеткізуші және жинақтаушы ақпарат көзі (білім көзі) болып 

табылады. Сондай-ақ, сөз қоғамдық немесе жеке сипаттағы ақпараттардың «қоймасы» 

ғана емес, басқа тілдік ұжым үшін осы ақпараттың шығу көзі де [1, 298]. Белгілі бір 

халықтың, ұлттың көзқарасын, дүниені тану, қабылдау, жіктеп, талдаудағы өзіндік 

тәжірибесі мен білім қорын, эмоциясы мен бағалауыштық өлшемін, жалпы айтқанда 

концептуалдық дүниетанымын, сондай-ақ осы дүние бейнесінің дара тұлға арқылы көріну 
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сипатын айқындау үшін фразеологизмдерге  когнитивтік талдау жасаудың маңызы зор. 

Осы орайда екі басқа тілдердегі (қазақ, монғол) фразеологизмдердің ұлттық-мәдени 

табиғатын салғастыра келіп, Г.Сағидолла мынандай түйінді пікір айтады: «Таным процесі 

мен логикалық ойлау жалпы адамзаттық ортақ қасиет, ал бүкіл адам баласы үшін ақиқат 

шындық болмыс біреу болғандықтан ғаламның біртұтас бейнесі де әр басқа тілде 

сөйлейтін халықтар үшін біреу-ақ. Сөйтсе де тіл иесінің ой-өресіне, концептуалды әлеміне 

байланысты әр тіл дүние ғаламның фрагменттерін өзінше өреді, бөлшектеп атайды, 

бейнелеп суреттейді, ал тіл өкілі ойының желісін өз тілінде бекіген ғалам бейнесінде 

құрады» [2, 5]. А.Потебня тілдің танымдық қызметінің үш түрлі деңгейін: қоғамдық, жеке, 

қоғамдық әрі жеке деп көрсетуінде де тіл арқылы танылатын дүние бейнесінің жалпы 

адамзатқа ортақтық жағы мен жеке индивид қабылдауымен алғандағы даралық сипаты 

жатыр. Ұлттық болмыстың даралық сипаты әсіресе тілдегі тұрақты сөз тіркестері мен 

идиомалар арқылы айқынырақ көрінетіні көптеген зерттеу еңбектерде жан-жақты 

талдаулармен дәлелденген. Оның себебі тілдің сөздік қорындағы өзге категорияларға 

қарағанда фразеологизмдер мен идиомалардың табиғаты барынша бағзылық сипатымен, 

басқа тілге мазмұнын да формасын да аударуға, қайта өңдеуге келе бермейтін тілдегі 

«құймалылығымен» ерекшеленеді. Сондықан да тұрақты сөз тіркестері ұлт тіліне тән, сол 

тілде сөйлейтін, ұлттың тұрмыс-тіршілігі мен болмысын меңгерген адам ғана ұғына 

алатындай ерекшелік, даралық болып табылады. Н.Уәлиев: «Халық өзінің өткен 

дәуірлердегі наным-сенімін, түйсік-түсінігін, ой-қиялын, тыныс-тіршілігін аз сөздің 

аясына сыйдырып, әрі әрлі, әрі нәрлі етіп ерекше өрнектей білген. Түп төркіні беймәлім 

сөздердің сәті түсіп, кілті табылғандай болса, көп нәрсені баян етіп, халықтың өткендегі 

ой-қиялы, тыныс-тіршілігі, дүниетанымы туралы сыр шертіп тұрады», – деп жазады [3, 

12].        

Жыраулар «алқалаған әлеуметіне» әсер етіп, сөз құдіретіне «табындыру» үшін 

экспрессия тудырудың бір тәсілі ретінде фразеологизмдерді жиі қолданып отырады. 

Олардың қатарында ұлттық әдеби тілдегі қалыптасқан дайын фразалар да, жыраулық 

поэтикаға тән образды ортақ мотивті (Қ.Өмірәлиевше) фразалық қолданыстар да, 

жыраудың ерекше сөз саптау дағдысы, белгілі бір ситуативті жағдай тудырған авторлық-

индивидуалды тіркестер де табылады. Жыраулар тілдік тұлғасының прагматикалық, 

уәждемелік деңгейін  айқындауда  жыраулық дәстүр тудырған авторлық 

фразеологизмдердің коннотациялық, ассоциативтік, символдық, экспрессивтік 

мағыналарын талдаудың, сол арқылы жалпы адамзаттық, сонымен бірге ұлттық 

мәдениеттің жыраулық таным сүзгісінен өткен болмысын зерделеудің мәні зор деп 

есептейміз.  

Тыңдаушысын елең еткізер тосын тіркес түзуде жырау дағдылы қолданыстан гөрі 

тың жол іздейді. Авторлық фразеологизмдер құрамындағы бұрыннан белгілі сөздердің 

өзгеше мағыналық реңкте құбылып берілуі арқылы, кейде актив қолданыста жоқ көне 

сөздерді, диалектизмдерді, кірме сөздерді, экспрессойд сөздерді  тіркес құрамында кіргізіп 

жіберу арқылы, тілдегі дайын тіркестердің құрамын өзгертіп, контоминациялау жолымен 

де жасалғанын байқаймыз.  

Біз бұған дейінгі мақалаларымызда аталған өлке жыраулар тіліндегі көркем 

образды арабизмдер мен парсизмдердің түп-төркіні, негізінен, ортаазиялық түркі әдеби 

тілінің әсері деп бағалануы тиіс деп көрсеткен едік. Себебі: біріншіден, мұндай сөздер 

тұрмыстық лексикаға жатпайды, көркем үлгіде ғана қолданылатын сөздер. Екіншіден, 

көпшілігі араб, парсы тілдеріндегі бастапқы мәнінен мүлде алшақтап, өзгеше 

семантикалық реңк алған. Ал біз ден қойып отырған араб, парсы сөздерінің өзге өңір 

жыраулары тілінен кездеспеуі, кездесе қалса да басқаша мағынада қолданылуы әр өңірдегі 

жыраулық мектептің өзіндік сөз тізу дәстүрінің, сөз мағынасын қабылдаудағы түйсіну, 

дүниетаным ерекшелігіне байланысты болуы мүмкін [4, 444-445]. 



YESSENOV SCIENCE JOURNAL №2 (40)-2021 /// YESSENOV SCIENCE JOURNAL 2021, Vol.40 (2) 

7 
 

Осы әдеби дәстүрдін әсерімен пайда болған арабизмдер мен парсизмдерге, 

шамамен, қалал, пітне, шабаз, уәли, зият, пәнер, пәм, нәубет, зыбан, лазым, әспент, әбутас, 

арзу, запыз, занта, зарп сөздері жатады. Бұлардың ішінен қалал (һалал «адал, пәк»), уәли 

(«білімді»), зият («қасиетті, текті»), нәубет («молшылық береке»), арзу («құмар, құштар») 

сөздері біршама атауыштық ұғымда қолданылса, өзгелері суреттемелік, бейнелеуіштік 

қызметінде жұмсалады. Осы қызметте бұл сөздер бастапқы мәнінен мүлде басқаша 

сипатқа ие болған. Мысалы, парсылық збан «тіл» деген сөзі Аралбай ақында: «Қайғы 

толса қалыбына, Ұшқындап шығар зыбаннан», – деп келсе, Ізбаста: «Әлеумет тұрса 

анталап, Ауыздан шыкқан зыбаннан», – түрінде қолданылады. Бірінші контекстегі 

мағынасы «көңілдің тереңінен» дегенді, екінші контекстегі мағынасы «лебіз, үн, дауыс», 

сондай-ақ «жыр, өлең» дегенді білдіріп тұр. 

Тіліміздегі зар сөзіне байланысты: құдайдың зарын қылды, зар-зар етті, зар қылды, 

зарлады, зарлы эмоционалды-экспрессивті тұлғаларының семантикалық варианттарының 

қатарына Қалнияз жыраудың зар-зар жару тіркесін де қосуға болады: 

Аттан деген бір дауыс 

Құлағын зар-зар жарады. 

Зар – парсының «қайғылы үн, жылау» мағынасындағы сөзі. Бұл жерде Қалнияз 

жырау аттандаған дауыстың әрі ащы, әрі зарлы, қайғылы екенін беру үшін  құлағын зар-

зар жару түрінде қолданып отырса керек. Себебі бұл жолдар елді жау шауып, «қатын-

бала, қара орманды» түгел айдап әкеткенде дәрменсіз жас баланың Қармыс батырға жете 

алмай жанталасқан сәтін бейнелейтін эпизодқа арналған.  

Парсының «тазалық, пәктік» мәнін беретін әсмәт сөзі осы өңір жыраулары тілінде 

«биік, жоғары» ұғымында да («әспенттен биік қарағай»), «әлпештеу, аялау», «кадірлі» 

дегенді білдіру үшін де («Айрылдың әспенттеген перзентіңнен») қолданылады. 

Қарапайым қолданыста әспеттеу сөзі «әшекейлеу, көркемдеу» мағынасын береді [5].  

Зарп арабтын «сокқы (избиение, удар, биение)» мағынасындағы сөзі [6, 117]. Өзбек 

тілінде «зиян, залал», қырғыз тілінде «соққы, ауыр, қиын» деген ұғымда келеді. Ал 

Маңғыстау сөз зергерлері аталған сөзді негізгі мағынасын поэтикаландырып, бірнеше 

образда қолданады: 1. «кесірінен, әсерінен» (Мамырын төгіп қаз бен қу, Көлге мекен ете 

алмас, Ақсұңқар құстың зарпынан [4, 160], Ақтан). 2. «көңілдің тереңінен, көңілімдегі 

қайғы-шерімнен» (Бір-екі ауыз айтайын, Көңілімнің зарпынан[4, 100], Аралбай). 3. 

«тегінен, құрамынан, маңызынан» (Атамыз адам жаралған, Топырақтың зарпынан[4, 100], 

Аралбай). Көрсетілген мағыналарының ішінде үшінші мағына («топырақтын тегі, 

құрамы») өзге мағынадан мүлде алшақ, жуыспайтын тәрізді. Егер адамның ойлау, 

қабылдап, соны қорыту жүйесінің өте күрделі екенін ескерсек, байланыстырушы желіні 

табу қиын емес. Көңілдің тереңінде жатқан – ой, қайғы-шер. Ен маңызды, салмақты ой 

ғана тереңде жатады. Ал Адам-ата жаратылған топырақ жай топырақ емес, топырақтың ен 

маныздысы, асылы. Олай болса, «көңілдің зарпы» ұғымы мен «топырақтын зарпы» 

ұғымының арасында логикалық байланыс бар.  

Аралбай ақында: 

                              Қайғы толса қалыбыңа, 

                              Ұшқындап шығар зыбаннан, –   

деген жолдар бар. Осындағы қалыбыңа қайғы толу да, зыбаннан ұшқындап шығу да 

көркем кестелі әрі мағыналық оралымы күрделі тың фразеологизмдер. Алдымен 

айтарымыз, қалыб сөзін араб тілінен енген әдеттегі қолданысымызға етене, – "бір нәрсенің 

тұрақты күйі" немесе "бір затты жасап шығару үшін қолданылатын үлгі" деген 

мағыналарды беретін қалып сөзімен шатастыруға болмайды. Бұл жердегі қалыб –  арабтың  

хәләб – "жүрек" деген сөзі [7]. Егер алдыңғы мағынадағы қалып сөзі болса, "қалыбынан 

қайғы асса" түрінде болу керек еді. (Ауыспалы мағыналарында "қалыпқа толмайды", 

"қалыпқа келеді" немесе "қалпынан асады"). Сондай-ақ қалыб сөзінің аталған тіркес 

құрамында үшінші, яғни бейтарап жақта қолданылмай, II жақта қолданылуы (І-жақта 
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қолданылса да солай) қалыбыңа қайғы толу деп "жүрегіңе қайғы толуды" айтып 

отырғанын көрсетеді (қалып – абстрактілі, жалпылама ұғым, жүрек (халәб) – нақты зат, 

оның үстіне, адамның дене мүшесінің атауы). 

Сәттіғұл жыраудың қолданысында да бар: 

Қалыбымда толған қайғым көп, 

Көңілімнің қошын кетірген [8,143] 

 

Зыбаннан ұшқындап шығу деген тіркестің поэтикалық мәйегі зыбан сөзінің 

семантикасына байлаулы. Зыбан – парсының 1) тіл, 2) сөз, әңгіме дегенді білдіретін сөзі. 

Бастапқы заттық мағынасынан (ауыздағы тіл) абстракцияланып, түрліше ауыспалы, 

поэтикалық мағынаға ие болған, оған мысал ретінде парсы тілінде збан сөзінен туып 

қалыптасқан бірнеше тұлғаларды келтіруге болады: збан нұр – "тіл, сөйлеу, әңгіме, 

сөзшең, шешен"; збандан – "ақын, бірнеше тіл білетін адам"; збандаран – "көп сөйлейтін 

мылжың"; фринзбан – "өтірікші, суайт" [9]. 

Маңғыстау ақын-жыраулар тілінде "үн, жыр, әуен, әуез" мағыналарын беретін 

поэтикалық қолданыс ретінде кездеседі: 

                          Қайғы толса қалыбыңа 

                           Ұшқындап шығар зыбаннан (Аралбай);  

немесе 

                          Әлеумет тұрса анталап 

                          Ауыздан шыққан зыбаннан 

                          Ортаңызда отырып 

                          Тарқатайын құмардан (Ізбас Есімұлы). 

Қызылорда облысының Арал ауданында зыбан ұру тіркесі "әлек салу, айғай 

шығару" [10, 139] деген мағынада қолданылады. Сонда қайғы толса қалыбыңа, ұшқындап 

шығар зыбаннан – "жүрекке толған қайғы тілмен, үнмен қайғы-қасіретті, шерлі жыр болып 

сыртқа шығады" деген ұғымды береді. Сыртқа жай шықпайды, ұшқындап шығады. Осы 

жерде жоғарғы кернеулі тоқ жіңішке сымның бойына сыймай жарқ-жұрқ сыртқа шығып, 

отты ұшқын шашатыны көзге елестейді. Жүрегін қайғы-қасірет қамаған ақынның тілі де 

өткір, жыры да барынша қаралы, қайғылы. 

                            Іздеп келсем басыңа, 

                            Атаңа сәлем бермедің. 

                            Қалалдан болған асылым, 

                           Айрылған бізден жөндерің [11,186]. 

Парсы тілінде тұлғасы қалалға жақындайтын екі сөз бар: һелал – "заңды рұқсат 

етілген", һәлал – «туған айдай, таза, пәк» [5]. Сондай-ақ ұйғыр тілінде һалал – "адал" деген 

сөз (Уйгур.русс.слов.) С.Нақысбековтің көрсетуінше, әдеби тілдегі адал сөзі 

Қазақстанның оңтүстік говорьнда алал болып айтылады [12, 15]. Келтірілген контексте 

қалал сөзі "жаңа туған айдан жаратылған" немесе "таза адал, пәктіктен жаратылған" 

мағынасында алынып тұр. Қазіргі күнделікті қолданыстағы адал сөзінің түп-төркіні 

парсының "туған айдай таза пәк, заңды" мағыналарын беретін һелал немесе һәлал 

тұлғаларынан шыққан. Оған дәлел жыр тілінде сақталып қалған қалал сөзі. 

Фразеологизмдерді ұлттық танымды бейнелейтін фреймдер, кіші мәтіндер ретінде 

де қарастыратын пікірлер бар. ...языковая единица имеет референцию не прямо к миру, а 

всегда через фреймовое включение, которое является посредником между значением 

языковой единицы и выполнением ею знаковой функции. Такое понимание значение 

языковой единицы, а следовательно – фразеологизма, принадлежит когнитивной 

парадигме, активно развиваемой в настоящее прежде всего в разработке проблемы 

искусственного интеллекта. [13, 92] 

Егер шартты түрде фразеологизмдерді «мәдени дискурс» деп есептесек, 

дискурстағы сөз субъектісі әрі мәдени субъект болуы қажет. Себебі коммуниканттар әр 
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түрлі мәдени субъектілер болса, адресат факторы толық жүзеге аспайды (дискурстың 

танымдық-тілдік коды ашылмайды), егер адресат та, адресант та бір ғана мәдениетке 

жататын субъектілер болса, мәдени кодтың ашылуы оңай. Сонымен бірге 

фразеологизмдер тек ойды, ақпаратты жеткізу құралы емес, ең бастысы прагматикалық 

мақсатта көбірек қолданылатын ерекше тілдік құрылым, экспрессия, эмоция және 

эмотивтілік оның негізгі құралы болып саналады. Сондай-ақ Н.Уәлидің: «Белгілі бір 

тілдік таңбада екі түрлі мағына (білім) кодқа салынуы, соған сәйкес екі түрлі код болуы 

мүмкін. Біріншісі – тілдік код, екіншісі – мәдени код» [3], - деген ғылыми уәжіне сүйене 

отырып, біз фразеологизмдерде тілдік кодтан гөрі мәдени код басым орын алады деген 

қорытындыға келдік.   
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АВТОРСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С АРАБСКО-ПЕРСИДСКИМИ 

СЛОВАМИ НА ЯЗЫКЕ МАНГИСТАУСКИХ ЖЫРАУ 

Статья написана в рамках исследовательского проекта «AP08856996 

Концептуальное пространство сакральных текстов в Мангистау (поэтические тексты 

жырау, эпитафические тексты, петроглифы)» финансируемого грантом МОН РК 

Аннотация. В статье анализируются арабо-персидские слова в языке 

мангистауских жырау, их использование при формировании фразеологизма. 

Фразеологизмы занимают особое место в образовании родного языка, в передаче 

национальных познаний. Рассматривая каждую из фразеологизмов как малый культурный 

дискурс, открывается фонд национально-культурных знаний, составляющий основу 

концептуальной структуры мировоззрения жырау. 

Ряд авторских фразеологий на языке мангистауских жырау был создан с участием 

арабско-персидских слов. Это свидетельствует о поэтических познаниях и 

художественном мастерстве жырауов. 

Ключевые слова: арабско-персидские слова, фразеология, национальное познание, 

когнитивный анализ, художественный дискурс. 
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AUTHOR'S PHRASEOLOGISMS WITH ARABIC-PERSIAN WORDS IN THE 

LANGUAGE OF THE MANGISTAU ZHYRAU 

The article was written within the framework of the research project "AP08856996 «The 

conceptual space of sacred texts in Mangistau (poetic texts zhyrau, epitaph texts, petroglyphs)»" 

funded by a grant from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

Abstract. The article analyzes the Arab-Persian words in the language of the Mangystau 

zhyrau, their use in the formation of phraseological units. Phraseologisms occupy a special place 

in the education of the native language, in the transmission of national knowledge. Considering 

each of the phraseological units as a small cultural discourse, a fund of national-cultural 

knowledge is opened, which forms the basis of the conceptual structure of the zhyrau worldview. 

A number of author's phraseologies in the Mangistau zhyrau language were created with 

the participation of Arabic-Persian words. This testifies to the poetic knowledge and artistic skill 

of the zhyrauvs, artistic discourse. 

Keywords: arabic-persian words, phraseology, national knowledge, cognitive analysis, 

artistic discourse. 

 

  


