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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АРАБ НОВЕЛЛАСЫНЫҢ СЮЖЕТТІК НЕГІЗДЕРІ 
 

Ортағасырлық әдебиеттің ерекше сипатының бірі оның құрамына кіретін ескерткіштердің көптігіне 
қарамастан, кең хронологиялық шеңбердегі әртүрлі тақырыптар мен жанрлар болғанымен, олар 
әлемнің біртұтас моделін қалыптастырудағы оның көркемдік бейнесі болып табылады. Сонымен қатар, 
әлемнің тілдік бейнесі әрқашан шындыққа сәйкес келеді және ортағасырлық ескерткіштердің 
барлығын алып қарастырсақ немесе тек кейбіреуін ғана мысалға алсақ, іс жүзінде бірдей болып қалады. 

 «Адаб» новелласында ортағасырлық араб қоғамындағы түрлі кәсіп иелері туралы мәліметтер бар. 
Мұнда саудагерлер, қолөнершілер, қазылар, уәзірлер, халифалар, қайыршылар, әншілер мен 
ақындарды кездестіреміз.  

Ортағасырдың әлеуметтік жағдайы суреттелетін жанр ескерткіштеріндегі едәуір орынды қазылар 
туралы әңгіме, қызықты оқиға, анекдоттар алады. Бұл түсінікті де, өйткені адамдар өмірінде әрқашан 
түрлі дау-жанжал, шиеленістің шығатыны хақ. Әрі оны реттеуде үшінші жақтың [2, 158] төрелігіне, 
көбіне халифа не қазылар керек болған. Бұлар туралы барлық новеллалар ортақ схемалық үлгіде 
беріледі: 

1. Екі не одан көп кейіпкерлер мүлікті бөлуде, мұрагерлік құқыққа қатысушы жақындарда, 
залалды өтеуде, қарызды қайтаруда және т.б.  арасында қақтығыс (дау, жанжал) пайда болады; 

2. Осы дауды не жанжалды бітістіруде төрелік қажет, яғни қазы қатысуы; 
3. Қазы тыңдайды және жағдайды қарастырады; 
4. Үкім шығарады; 
5. Қатысушылардың үкімге деген қатынасы. 
Міне, сюжеттік тұрғыдан бұл новеллалар төреші және оның іске шығарған үкімі, яғни жоғарыдағы 

5 пункт сюжет элементтеріне сәйкес келеді. Қазылар не төрешілік жайлы новеллаларға тән ортақ нәрсе 
ортағасырлық араб қоғамындағы әдет-ғұрып, дәстүрлер, моральдық түсініктер, психология, іскерлік 
қатынастардың мінездері көрініс табады. Сонымен қатар төрешінің бейнесі де маңызды орынға ие 
болған. Әйгілі қазылардың өмірбаяндары туралы, шынайы тарихи фактілерге толы ғана емес, сонымен 
бірге өмірдегі қызық оқиғалар (қандайда бір істі қарау, тергеу жүргізу, үкім шығару) жайлы 
толыққанды жинақтар болған. Міне, осындай жинақтарда сол кезеңдегі адамдар тұрмысы кең тұрғыда 
ашылған.  

Мысалы, Саид Ибн Хабиб ат-Танухи деген қазы өзінің ат-Танухи нисбасы мен «Сахнун» (Лашын) 
лақабасының пайда болуын, сөйлеу мәнерін, киіну әдісін егжей-тегжейлі айтады. Жалғасы ретінде 
өзінің жүргізген ісі жайлы келесідей новелла айтылады: Бір көпестің әйелі түсінде о дүниелік болып 
кеткен жұбайының оған әлдекімнің 2000 алтынның қарыз екенін айтады, одан кейін төрешілік жасаған 
қазының сотқа арыз беруші көпестің әйелін жақтағандағы төрелігінің бірегейлігі айтылады [8,110]. 

 «Адаб» новелласы көбіне жағдаятқа құрастырылған жанр болып саналғандықтан, ондағы ең 
басты кейіпкер – халифа. Мысалы, жоғарыдағы ат-Танухидің тарихи жинағында Хамданилер әулетінің 
мүшелері, соның ішінде әйгілі Сайф ад-Даулә (916-967) болса, Бакр ибн Хиджа жинағында – ертегілер, 
тарихи оқиғалар мен анекдоттар кейіпкері – Харун ар-Рашид,  әл-Абшиха жинағында – әл-Мансур (VII 
ғасырдағы аббас әулеті) халифалар бейнелері көрінеді. Новелладағы халифа – қарапайым 
жағдайлардағы құпиялыққа оралған «зор да азулы тұлға». Дегенмен, халифа – әдеби бейне. Өйткені 
антологиялардың бірде-бірінде Харун ар-Рашид жөніндегі анекдоттар жоқ. «1001» түн ертегісінен 
басқасы негізінен шынайы фактілер мен жағдайларға құрастырылған новеллалар. Егер батырлық 
эпостарда билеушінің басты ісі – жорықтардағы ерліктері болса, новеллада қаскүнемдік, құпия-сырлар, 
шиеленіске толы сарай өмірімен байланысты билеушінің данагөйлігі көрсетіледі [2, 161]. Новеллада 
рухтың табандылығы, батылдық, бірбеткейлік және мақсатқа жетудегі талпынушылық жырланады. 
Мысалы, Сахл ибн Харун өзінің «Жолбарыс пен түлкі» жинағында Харун ар-Рашид жөнінде «Билеуші 
шаттықта болсын, қаһарда болсын өлім жазасына бұйрықты бере алады..» [10, 62]. 

 Айта кететін жәйт, новелла жанрында бірнеше сюжет типтері кездеседі. Ортағасырлық 
новеллада негізінен теологиялық сюжет басымдылық танытады. Бұларды теологиялық сюжеттің діни 
ағартушылық, насихаттық сипатқа негізделгенін байқаймыз. Сондықтан бұл новеллларда мынадай 
сюжеттер орын алады:  

І сюжет: 
1. Қуғыншылық көрген пайғамбар не оның сахаба, серіктестері; 
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2. Олардың тобыр тарапынан жәбір көруі; 
3. Ел ішінен жақтастардың табылуы; 
4. Жақтастардың өз ұстанымдарына берік екенін дәлелдеуі. 
ІІ сюжет: 
1. Белгілі жағдаятқа байланысты сұрақ туындау; 
2. Сұрақ жауабының айқындылығы; 
3. Айқын жауапты теріске шығару және оны дәлелдеу. 
ІІІ сюжет:  
1. Жақсы адамға жазықсыз айып тағылуы; 
2. Жақсы адамның тағдырға мойынсұна айыпты қабылдауы; 
3. Кездейсоқ куәгердің пайда болуы; 
4. Жазықсыз адамның ақталуы. 
ІҮ сюжет: 
1. «Зор тұлғаның» келеңсіз жағдайға түсуі; 
2. Оны танымаған жәбірлеушілердің қиянаты; 
3. Жазықсыз қуғында не әділетсіздікке түскен жүрген абзал адамның араша түсуі; 
4. Өзін танытқан «зор тұлғаның» қуғындағы адамға қатысты әділеттілік орнатуы. 
Тарихнамалық және діни бағытта құрылған әділетті төрт халифалар туралы новеллалар («Абу Бакр 

ас-Сиддықтың қасиеті», «Абу Бакр ас-Сиддықтың батылдығы») әдептілік тұрғысынан ерекшеленеді 
[10, 68]. 

Новелла әлемінде билеушінің тұлғасы кең таралғанын көреміз. Билеуші тұлғасының бірнеше 
түрлерін айқындауға болады: 

1. Пайғамбар және оның сахабалары. 
2. Төрт ізгілікті халифа. 
3. Білімді де әділетті әміршілер. 
4. Жауыз билеушілер. 
Келесі жерде «адаб» новелласы жанры, әсіресе, ортағасырлық араб қалаларының гүлденген 

дәуірінде өз дамуының шыңына жеткендігін айта кету керек. Соның нәтижесінде жаңа кейіпкерлер 
мен бейнелер, жаңа сюжеттік колллизиялар мен жаңа қақтығыстар орын алған болатын. Сол 
қалалардағы қызықтың орталығына айналған шығыс дүниесіндегі базардың, яғни көпес пен 
саудагердің орны бір бөлек.Әдетте көпес не бағдаттық атына сәйкес новелла фонын беретін оның 
саудасы негізгі шиеленіске не қақтығысқа алып келеді. Мұндағы басты нәрсе адалдық пен 
пайдакүнемдік,  жомарттық пен сараңдық, жүрексіздік пен батылдық арасындағы қақтығыстарға 
құрылған. 

Сонау заманнан бері Таяу Шығыс өмірі мен тұрмысындағы балгер-құмалақшылар, жұлдызшылар, 
түс жорушылар бейнелері өте кең таралған болатын.Сондықтан бұндай жандар да новеллада орын 
алмауы мүмкін емес еді. Каһиндер (كاھن) туралы «كتاب البیان و التبیین» атты шығармасында әл-Джахиз де, 
ат-Табари («Харун ар-Рашид түстері») де жазып кеткен. Өйткені ортағасырлық шығыс қала-
ауылдарында түс жорумен түске сену кеңінен таралған болатын. 

  «Адаб» новелласындағы әрекет сол бір қалада, сарайда, базарда не үйде орын алып жатады. 
Мұның өзі бар-жоғы 2 (өте аз жағдайда 3-4, 7-8 жететін) кейіпкердің қатысуы мен шектеулі кеңісте 
орын алуына байланысты. 

Әрине, ортағасырлық араб новелласындағы ала-құла топтан құралған кейіпкерлері мен 
сюжеттерінің әртүрлілігі сол дәуірдегі орташа адамның қайғы-қасіреті, уайымы мен сол кезеңнің 
көрінісі ғана емес, бұл кезеңді пайымдау мен оны бағалау болып табылады [6, 67-71].  

Шындыққа баға беруді мақсат еткен «адаб» новелласы өзіндік әлемді сезіну мен эмоциялы-
бағалаудың теориялық, идеологиялық, моральдық проблемасының апробациясын жүргізумен қатар 
өмірлік реалияларды эстетикалық және идеологиялық тұрғыдан игеру болды.  

Сонымен ортағасырлық араб новелласы жанр ретінде пайда болғаннан 400 жылдай шамасында 
дами отырып, тарихи өткеннің ұжымдық қорытындысы және кезеңнің тарихи санасы болып табылады. 
Егер жазушы Стендаль романды үлкен жолдағы айнаға теңесе, ортағасырлық араб новелласы 
Халифаттағы қалалық алаңдардағы, билеуші сарайларындағы, қолөнершілердің шеберханаларындағы, 
жай ғана көшелердегі – көптеген кішкентай айналар іспеттес. Бұларды оқуға, өз сөзімен айтуға, көңіл 
көтеру үшін, ғибрат үшін еске түсіруге мысал бола алады. Сондықтан «адаб» новелласы терминіне 
қосыламыз [9, 176]. Новелла ертегі, аңыз, мақыл-мәтел, анекдот, өсек, памфлет, өмірбаян, астарлы 
әңгіме, уағыз, нақыл сөздермен іргелесе жанрлық шектеу немесе стилистикалық, тілдік канондарды 
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білмеген. «Адаб» новелласы көркем мәдениет тарихының дереккөзі ретінде бізге, негізінен, 
кезеңнің әлеуметтік-психологиялық жағын жеткізген.  

Қорыта келгенде, араб әдебиетінде новелла жанры батыстық новелла ықпалында қалыптасып, 
дамығанымен, осы жанрға ұқсас «мақама», «ләйали», «адаб» сынды араб әдебиетінің төл жанрлары да 
новелланың ХХ ғасырда қарқынды дамуына септігі тиген деп айта аламыз. Әсіресе кейіндері 80-90 
жылдарда орын алған постмодернистік новеллалардың генезисі сонау мақамамен байланысты деп 
тұжырымдауға болады. 
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ИБРАХИМ АБД ӘЛ-МАЖИДТІҢ «ҚАБЫРҒА» ӘҢГІМЕСІ 

 
Берілген мақалада мысырлық жазушы Ибрахим Абд әл-Мажидтің шығармашылығы сөз болады.  

Мақалада Ибрахим Абд әл-Мажидтің негізгі  "فضاءات" (Кеңістіктер) әңгімелер жинағының үшінші 
тобынан алынған "الجدار"  (Қабырға) әңгімесіне талдау жасалынады және жан-жақты зерттеледі.  

Кілт сөздер: Ибрахим Абд әл-Мәжид, новелла, рәміз, қабырға, бала. 
 

Эта статья посвящена творчеству египетского писателя Ибрахима Абд аль-Маджида. В статье 
анализируется рассказ «الجدار» из третьей группы рассказов, написанных Ибрахимом Абд аль-
Маджидом «فضاءات» (Пространства). 

Ключевые слова: Ибрахим Абд аль-Мажид, рассказ, символ, стена, мальчик. 
 
This article deals with the work of the Egyptian writer Ibrahim Abd al-Majid. The article analyzes the 

narrative of  "الجدار"from the third group of stories written by Ibrahim Abd al-Majid which is named  "فضاءات"
(Spaces). 

Keywords: works of Ibrahim Abd al-Majid, short story, symbol, wall, boy. 
 
Ибрахим Абд әл-Мажид - романдар мен новеллалар жазған мысрлық жазушы. Оның "فضاءات" 

(Кеңістіктер) деп аталатын әңгімелер жинағы бес топқа бөлінген. Әңгімелердің әрқайсысы әр түрлі 
уақытта жазылған. Алайда жазылу стилі бойынша бір-бірімен ұқсас келеді. 

Солардың ішінде оның "الجدار" (Қабырға) әңгімесі. Бұл әңгіме 1988 жылы жазылған.  Оқиға 
сюжетіне тоқталатын болса, мұнда басты кейіпкер – кішкентай бала адасып жүр, ол өзінің үйін таппай 
жүр, ол қайда бармаса да, оның алдында үнемі қабырға пайда болады.. «Ары қарай, күн батады және 
оның артынан шуақтарын шашып жаңа күн туады», - деп үмітпен жазып келе жатып: «ал бала өз үйін 
қайтадан іздейді, оның алдынан қайтадан қабырғалар пайда болады..» деп жазып, оның әлі де 
тығырыққа тірелген күйінен шықпағанына меңзейді. Одан кейін: «бала үйін тапты, бірақ ол үйдің 
кірерге не есігі, не терезелері жоқ» - деп жазады. 

Әңгіменің басын жазушы баланың аяқ киімін сипаттаудан бастайды. Балаға қара түс ұнамайтынын, 
ол баланың қоңыр аяқ киімінің қап-қара болып кетуін сипаттау арқылы баланың көп уақыттан бері 
адасып жүргенін сипаттайды. Әңгіменің осы жерін автор былайша жазады: " ،كنت أمشى على أطراف قدمي


