
1 
 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

Р.Б. СҮЛЕЙМЕНОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТАНУ ИНСТИТУТЫ  
НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІМЕН  

 
 

 
 

 
                             
 

 
VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ 

Алматы, Қазақстан, 2019 жыл, 2-12 сәуір 
 

 
«ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ-МҰРАСЫ МЕН  

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ШЫҒЫС» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция  

МАТЕРИАЛДАРЫ 
3 сәуір 2019 жыл 

 
 
 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
Алматы, Казахстан, 2-12 апреля 2019 годa  

 
 

МАТЕРИАЛЫ 
международной  научно-практической конференции  

«ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ И  
СОВРЕМЕННЫЙ ВОСТОК» 

Алматы, Казахстан, 3  апреля 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 
«Қазақ университеті» 

 2019 
 



2 
 

 
 
 
 
 

Редакциялық алқа: 
Палтөре Ы.М.,  Дербісәлі Ә.Б., Надирова Г.Е., Таджикова К.Х., Ғабдуллин К.Т.,  

Джакубаева С.Т.,  Коптилеуова Д.Т.,  Батырхан Б.Ш. 
 

Жауапты редактор: Коптилеуова Д.Т. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
«Әл-Фарабидің рухани-мұрасы мен қазіргі заманғы шығыс»: халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары (Қазақстан: Алматы қаласы, 03 сәуір 2019 ж.). / жауап.ред.:                   
Көптілеуова Д.Т. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 174 б. 

ISBN 978-601-04 
 
Бұл жинаққа «ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ-МҰРАСЫ МЕН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ШЫҒЫС» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары еніп отыр. Жинақтағы ғылыми 
зерттеулер ұлы ойшылдың өмірі мен жұмысының әр түрлі аспектілерін қамтиды. Жинақ философ, 
педагог, филолог, фарабитанушыларға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторанттар, 
магистранттар мен жалпы  оқырмандарға арналады. 

 
 
 
 
ISBN 978-601-04- 

 
 
 
 

© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2019 
 
 



166 
 

Әшімхан Д.Е., Батырхан Б.Ш. 
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 «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ БАС КИІМ АТАУЛАРЫНЫҢ 

ПАРСЫ ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Мақалада Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында кездесетін қазақ халқының ұлттық 
бас киім атауларының парсы тіліне аударылу мәселесі қарастырылады. Бұл мақалада қазақ халқының 
мәдени ерекшеліктерінің, көшпелілер мәдениеті көрінісінің құрамдас бөлігі болып табылатын киім 
атауларының парсы тіліне қандай әдіс-тәсілдер арқылы аударылғаны сараланды және талданды.  Осы 
талдаудың негізінде қарастырылған тағам атауларының әрқайсысының аудармасының ең сәтті 
нұсқасын анықтауға әрекет жасалды.  

Түйін сөздер: «Абай жолы», ұлттық бас киім атаулары, парсы тілі, ұлттық нақыштағы сөздерді 
аудару.  

 
В статье рассматривается проблема перевода названий казахских национальных головных уборов, 

которые встречаются в романе-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», на персидский язык. В данной 
статье проанализированы названия казахских национальных головных уборов, а также способы и 
методы их перевода на персидский язык. На основании данного анализа была сделана попытка 
определить наиболее удачный вариант перевода рассмотренных примеров.  

Ключевые слова:  «Путь Абая», национальная одежда, перевод названий головных уборов, 
персидский язык, перевод реалий.  

 
The article examines the problem of translating the names of national Kazakh clothes that are found in the 

epic novel by Mukhtar Auezov, “The Path of Abay”, into Persian. The names of Kazakh clothes, as well as 
methods for their translation into Persian were analyzed in this article. Based on this analysis, an attempt was 
made to determine the most successful translation of the considered examples. 

Key words: «The Path of Abai», the names of national clothing, Persian, culture-specific items, translation 
of culture-specific items.  

 
Әр этностың ұлттық киімі өзінің шаруашылығын, тұрмыстық өмірін, ұлттық дәстүрін, мәдени 

ерекшелігін, ұлттық мінезін, ұлттық дүниетанымын танытады. Киім-кешек адамдарға әлеуметтік және 
этикалық қызмет атқарады. Адамның үстіндегі киіміне қарап әлеуметтік жағдайын, жыныстық 
ерекшелігін, жас мөлшерін, этникалық ортасын аңғаруға болады. Осыған байланысты қазақ халқының 
ұлттық киімдері жас және жыныс ерекшеліктеріне сәйкес мынадай түрлерге бөлінеді: сәби киімі 
(иткөйлек, сылау тақия), бала киімі (кепеш, малақай, құлақшын, жейде, дамбал, шалбар, етік, бешпент, 
шапан), бозбала киімі (тақия, етік, жейде, шалбар), бойжеткен киімі (желбіршекті көйлек, тақия, 
кәзекей), қалыңдық киімі (сәукеле, желек), келіншек, бәйбіше киімі (көйлек, кимешек, жаулық, камзол, 
кебіс, мәсі, көкірекше), күйеу, жас жігіт, ақсақал киімдері (шапан, ішік, бешпент, сырма шалбар, ақ 
жейде, дамбал, саптама етік, кебіс, мәсі) т.б. Сол сияқты той, жиын, аза кезінде киетін киім түрлері де 
болған. Киім сонымен бірге этникалық (рулық, жүздік, аймақтық т.б.) және жалпы ұлттық 
ерекшеліктерді бейнелейді [1, 66-67]. Демек, этностың өткен жолы тілдің этномәдени қорында 
сақтаулы. Сондықтан да қазақ халқы туылғанда «ит көйлектен» бастап, өлгенде «ақыретке» дейін 
денесін киім-кешекпен қымтап, адам өмірі үшін аса маңызды киімнің жасалуына үлкен мән берген. 
Оны қажетіне тұтына білуіне этностың талғамы мен танымы өте жоғары болған [2].  

Ұлттық бірегейлік – халықтың ерекшеліктерінің көрсеткіші. Әр ұлттың мәдени болмысының 
көрсеткіштерінің бірі сол халықтың ұлттық киімдері болып табылады. Қазақ халқының ұлттық 
киімдеріне тарихи, экономикалық, әлеуметтік және климаттық жағдайлар әсер етті. Әдетте киім 
жылдың төрт мезгіліне арналып тігілген. Ғасырлар бойы қазақтың ұлттық киімдері қарапайымдылық 
пен ыңғайлылығымен ерекшеленді. Халықтың барлық сегменттері үшін белгілі бір әлеуметтік 
топтарды реттеуді жүзеге асыратын жалпы нысанымен сипатталды. Киімге аң терісі, кесте және 
әшекейлермен безендіру көрік берді. Киімдерді тігуде қолданылатын дәстүрлі материалдарды қазақтар 
өздері жасаған, оған былғары, жүн, жұқа киіз, маталар жатады. Сондай-ақ, киім-кешек импортталған 
жібек, барқыт, баршын сияқты маталардан да тігілген. Сондай-ақ мақта мата кеңінен қолданылды.  

«Бөрік» сөзінің аударылуы  
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Ұлтымыздың бас киімдерінің тағы бірі - бөрік. Бөріктің сырты мақпал, пүліш, барқыт сияқты 
қымбат маталардан тігіледі. Оның жазғы, қысқы түрлері де болады. Жиегіне қымбат бағалы аң және 
мал терілері ұсталады. 

«Бөрік» сөзінің орыс және парсы тілдеріне қалай аударылғанын қарастырайық. Төмендегі 
мысалдардан бөрік сөзінің орыс тіліне «шапка», «шапочка», «девичьи шапочки» деп генерализация 
әдісі арқылы  аударылғанын көруге болады. Ал парсы тіліне орыс тілінен сөзбе-сөз аударылған: کاله 
(бас киім), کاله کوچک (кішкентай бас киім), کاله ھای دخترانھ (қыздар киетін бас киім).  

Түпнұсқа: «Қоңыр жүзi қызарып, төмен қарап қысыла күле берiп, бөркiн айналдыра бастады.» [3, 
5] 

Орыс тіліндегі аударма: 
«Смуглое лицо подростка раскраснелось от сдерживаемого смеха и он, опустив голову, начал 

вывертывать свою шапку.» [7, 23]  
Парсы тіліндегі аударма: 

  [12 ,9]شد.  کالھشاخت و سرگرم مرتب کردن سرش را پایین اند
«Тымақ» сөзінің аударылуы 
Тымақ - ерлердің қысқы бас киімі. Оны аңның, малдың терісінен тігеді. Тымақтың мынадай түрлері 

болады: түлкі тымақ, елтірі тымақ, сеңсең тымақ, пұшпақ тымақ. 
«Абай жолында» кездесетін тымақ сөзінің орыс және парсы тілдеріндегі нұсқаларында қалай 

тәржімаланғанын қарастырып көрейік. «Тымақ» сөзі орыс тіліне көп жағдайда «шапка» және 
«малахай» сөздерімен берілген. Алайда, романның орыс тіліндегі нұсқасында «тымақ» сөзі бір жерде 
транслитерация арқылы «тымак» деп аударылған екен: «Базаралы, который приехал на тощем коне и 
в поношенной одежде, сшить новый чапан, тымак и кожаную обувь.» [7, 411]. 

 Ал парсы тіліне генерализация әдісі арқылы тек کاله (бас киім) деп аударылыпты. Бұл жағдайдан 
«тымақ» сөзінің парсы тіліне қазақтың басқа да ұлттық бас киім атаулары (бөрік, тақия, кимешек) 
сияқты жалпылама бір ғана کاله (бас киім) сөзімен тәржімаланғанын көруге болады.  

Түпнұсқа: 
«Жұмабайдың қалың қара тымағын көзіне қарай баса кигізіп жіберіп, сол сәтте шоқпарға 

жармасты.»  [3, 5]  
Орыс тіліндегі аударма: 
«Незнакомец, не дав времени вытащить из-под колена дубинку, налетел на старика и быстро 

надвинул ему на глаза его широкополую черную шапку.» [7, 22] 
Парсы тіліндегі аударма: 

گشاد لبھ دار سیاه وی را بر روی دیدگانش کشید. کاله عت بھ سویش حملھ برد و بھ سر [9, 12] 
«Сәукеле» сөзінің аударылуы 
Сәукеле – қыздардың ұзатыларда, келін болып түсерде киетін көп әшекейлі, қымбат бағалы, сәнді 

бас киімі. Жұқа ақ киізден сырылып тігіліп, сырты қызыл шұғамен тысталады. Қымбат бағалы аң 
терісімен әдіптеліп, алтын, күміс, моншақ әшекейлер тағылады. Жоғары жағы жіңішкеріп, төбесіне үкі 
қадалады. Тірсекке түсетін асыл тасты, оқалы бау тігіліп, бетті көлегейлейтін желекті болады [11].  

«Сәукеле» сөзі орыс тіліне «свадебный убор» деп аударылыпты. Ал парсы тіліне мүлдем 
аударылмай қалған. 

Түпнұсқа:«Үмітейдің сәукелелі бойына шашуларын шашып, игілік тілекпен қабыл етіп жатты.» [4, 
231] 

Орыс тіліндегі аударма: 
«Молодежь, девушки, невестки и пожилые байбише аула встретили новую келин добрыми 

пожеланиями и осыпали ее голову, увенчанную свадебным убором, всевозможными подарками.» [7, 
474] 

Парсы тіліндегі аударма: 
 [695 ,9] دختر و پسرھای جوان و زنان سالمند اوبھ از گلین تازه با دعای خیر استقبال کردند و ھدایای زیادی تقدیمش کردند.  

«Тақия» сөзінің аударылуы 
"Тақия" – барқыт, қамқа немесе оқалы паршадан жасалған жеңіл жазғы бас киім. Ежелгі уақытта 

олардың шетін құндыз, кәмшат, тиін терісімен жиектеп тігіп, күміс және алтын тоқыма баумен 
әшекейлеген [12].  

«Абай жолында» кездесетін «тақия» сөзі орыс тіліне «тюбетейка», «казахская тюбетейка», 
«шапочка», «ермолка» деп аударылған. Ал парсы тіліне کاله نوک تیز قزاقی (сөзбе-сөз: үшкір ұшты бас 
киім),   عرقچین (арахчин) және   کاله (бас киім) деп аударылған.  Парсы тіліндегі аудармасында «тақия» 
сөзін کاله (бас киім) деп генерализация тәсілімен және عرقچین (арахчин) деп баламалы эквивалент 
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арқылы аударылған. «Арахчин» сөзінің парсы-орыс сөздігіндегі аудармасы: тюбетейка, шапочка деп 
берілген.  

Арақчин – әзірбайжан халқының ұлттық бас киімі. Арақчин Әзірбайжан ерлер мен әйелдердің 
ұлттық киімдерінің бөлігі болып табылатын бас киімдердің ең көп таралған түрлерінің бірі болды. Бұл 
бас киім Әзірбайжанда XVI және XVII ғасырларда өте танымал болды. Арақчин тақия емес, бірақ оның 
формасы Орталық Азия тұрғындары киетін тақияға ұқсас. Тек арақчиннің пішіні дөңгелек. 
Әзірбайжанда арақчинді әдетте ғимарат ішінде киеді. Егер сыртқа, көшеге шықса, арақчиннің үстінен 
негізгі бас киімді киеді.  

«Арақчин» сөзі қазақтың тақиясының абсолютті эквиваленті бола алмайды. Бірақ бұл жағдайда 
парсы тілді оқырмандарға түсінікті «арақчин» деген сәйкестік балама арқылы аударылыпты.  

Түпнұсқа: «Басында сұрғылт түсті сырма тақиясы бар.» [3, 101] 
Орыс тіліндегі аударма: 
«Стеганная в узкую полоску казахская тюбетейка стального цвета не могла скрыть его большой 

лысины.» [7, 105] 
Парсы тіліндегі аударма: 

 [152 ,9].  بھ رتگ خاکستری اش قادر نبود طاسی سرش را پنھان دارد کاله نوک تیز قزاقی
Түпнұсқа: «Басында қажы сапарынан киіп қайтқан шошақ төбе ақ тақиясы бар. Иығында сырма 

жаға, Тобықты елі кимейтін жұқа жібек ақ шапан.» [3, 128] 
Орыс тіліндегі аударма: 
«На голове его была привезенная из Мекки белая ермолка, на плечах — белый шелковый чапан со 

стеганым воротником, какой тоже не носили тобыктинцы.» [7, 400] 
Парсы тіліндегі аударма: 

 ,9].  ره آورد مکھ بود و روی شانھ ھایش باالپوش سفید ابریشمی با یقھ ای بخیھ دوزی شده، تحفھ دیاری دور عرقچینروی سرش 
590] 

«Кимешек» сөзінің аударылуы  
Келесі бір мысал «кимешек» сөзінің аудармасы. Кимешек –қазақ әйелдерінің дәстүрлі ұлттық 

бас киімі. Кимешек ақ матадан тігіліп, жиегі астарланады. Кимешек жас ерекшелігіне қарай 
көркемделеді. Кимешек — көбінесе, ақ матадан немесе, ақ жібектен тігілетін бас киім. Кимешек басты, 
кеудені, арқаны жауып тұратын болған. Оның жиектерін көмкеріп кестелейді. 

«Кимешек» орыс тіліне «головные повязки»,  «головной платок», «головной убор» деп, ал кейбір 
жерлерінде «кимешек» деп транслитерация тәсілі арқылы аударылған. Орыс тіліне «кимешек» сөзі 
транслитерация арқылы аударылған жерінде сол сөзге сілтеме беріліп, кітап соңына мынандай 
түсіндірме берілген: «Кимешек — головной убор замужней женщины, большой белый платок с 
вырезом для лица.» [7, 610].  

Ал романның парсы тіліндегі нұсқасында «кимешек» сөзі ملیلھ دوزی کاله  (kolah-e malileduzi) бұл 
тіркестің парсы тіліндегі мағынасы - «алтынмен көмкерілген бас киім», کاله  (бас киім),  چارقد  
(әйелдердің басына тағатын орамалы) және  قیمشق  деп аударылған. Бірақ осы соңғы аудармасында 
«кимешек» сөзін неліктен قیمشق деп аударылғаны түсініксіз. Осы мысалда «кимешек» сөзін 
транслитерация әдісі бойынша  کیمشک деп аударып, харакат таңбаларымен жазу жөн сияқты. Себебі 
транслитерация әдісі бойынша бір тілдегі әріптердің екінші тілдегі сәйкес келетін әріптерімен 
таңбаланып жазылуы керек.  

Түпнұсқа: «Ақ шаршы, кестелі кимешектерін әсем ғып салған күлкіші келіншектер де көп.» [3, 
270] 

Орыс тіліндегі аударма: 
«Веселые и нарядные молоденькие женщины в затейливо расшитых головных повязках 

заразительно смеялись.» [7, 234]  
Парсы тіліндегі аударма: 

  [349 ,9]  .  بر سر، ھمگی شادمانھ می خندیدندھای خوش نقش و نگار  کالهزنان جوان و خوش لباس 
Түпнұсқа: «Мүкіс тартқан кәрі құлағының үстіндегі кимешегін кейін жиырып қойып, басын 

жоғары көтере бере, құлағын төсей түседі.» [4, 54] 
Орыс тіліндегі аударма: 
«Выпростав из-под головного платка ухо и подняв голову, она старается уловить песню.» [8, 346] 
Парсы тіліндегі аударма: 

تیز کرد و سرش را باال گرفت.   چارقدشزن پیرگوش ھایش را از زیر  [10, 524] 
«Абай жолы» роман-эпопеясының басқа тілдерге аударылуын зерттеу де маңызды жайт, себебі 

онда бір ұлттың тұтас өмірі бейнеленген. Мұндай шығарманы басқа тілге аудару аудармашыдан үлкен 
жауапкершілікті, көп ізденісті талап етеді. Аудармашының түпнұсқа тілін білуі немесе жетік білмеуі 
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аударма сапасына әсер етеді. Әсіресе көркем әдебиетті аударғанда аудармашы түпнұсқа тілінің 
ерекшеліктерін, ұлттың тарихи, мәдени ерекшеліктерін, ұлттық нақыштағы сөздердің ұғымын дұрыс 
түсінуі керек. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында кездесетін ұлттық киім атауларының 
парсы тіліне аударылу ерекшеліктерін зерттеген кезде, бұл үлкен шығарманы тәржімалау жұмысымен 
қазақ ұлтының мәдениетімен етене таныс, шеберлігі шыңдалған, қазақ тілін жетік білетін 
аудармашылар айналысу қажеттігі байқалады.  
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ТӘРБИЕЛІК МАЗМҰНДАҒЫ АНИМАЦИЯЛЫҚ ФИЛЬМДЕРДІ АУДАРУДЫҢ 
ПРАГМАТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ 
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В статье рассматриваются основные вопросы перевода анимационных фильмов. Даны основные 
понятия прагматики и принципы перевода анимационных фильмов с ее использованием. 
Затрагиваются прагматические аспекты перевода анимационных фильмов. Описаны типы адаптации в 
практике перевода, приведены основные критерии рассмотрения прагматического аспекта перевода.  

Ключевые слова: анимация, фильм, прагматизм, перевод, адаптация 

Мақалада анимациялық фильмдерді аударудың негізгі мәселелері талқыланады. Прагматиканың 
негізгі ұғымдары және оны қолданумен анимациялық фильмдерді аудару принциптері берілген. 
Анимациялық фильмдерді аударудың прагматикалық аспектілері қарастырылған. Аударма 
тәжірибедегі бейімделу түрлері сипатталған, аударманың прагматикалық аспектісін қарастырудың 
негізгі критерийлері келтірілген. 

Түйінді сөздер: анимация, кино, прагматизм, аударма, бейімдеу 

The article discusses the main issues of translation of animated films. Given the basic concepts of 
pragmatics and principles of translation of animated films with its use. The pragmatic aspects of the translation 
of animated films are affected. The types of adaptation in translation practice are described, the main criteria 
for considering the pragmatic aspect of translation are presented. 

Keywords: animation, film, pragmatism, translation, adaptation 

Анимацияланған фильмдердің танымалдылығына қарамастан, қазіргі уақытта анимациялық 
фильмдерді аудару сапасын бағалау үшін аударма теориясында біріңғай бағалау критерийі жоқ. 
Жоғары сапалы аударма баламалы және жеткілікті деп жіктеледі, сапасыз аударма қарапайым және 
еркін деп жіктеледі. Баламалы аударма осы мақсатқа жету үшін эквиваленттің барынша мүмкін 
деңгейінде аудару актісінің прагматикалық міндеттерін қамтамасыз етеді. Аударманың бұл түрі осы 
типтегі мәтіндерге қойылған жанрлық-стилистикалық талаптарды сақтай отырып және әлеуметтік 
танылған стандартты аударма стандарттарына сәйкес нормаларды бұзуға жол бермейді [1].  
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