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АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеу жұмысының жалпы сипаттамасы. Бұл диссертациялық жұмыс 

қазақ тіліндегі дыбыстардың архетиптік табиғатына арналады.  

Диссертациялық жұмыста қазақ тілі дыбыстарының архетиптік табиғатын 

ашу мақсатында бірнеше бағыт бойынша зерттеулер жүргізіледі. Бірінші бағыт 

бойынша дыбыстардың даму тарихы, пайда болу табиғаты талданады. Екінші 

бағыт бойынша С.Қондыбай ұсынған шеңбер ішінде нүктесі бар таңбаның 

мифтік-лингвистикалық оқылымы негізінде қазақ тіліндегі ‘әліпбилік’ төл 

дыбыстарға дүниетаным тұрғысынан сипаттама беріліп, метафизикалық мәнде 

жіктеу жасалынады. Үшінші бағыт бойынша Сводеш тізіміндегі кейбір базистік 

лексиканың дифференциациялануындағы дыбыс символизмінің рөлі 

көрсетіледі. 

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіне арналған 

іргелі ғылыми еңбектерде дыбыстардың акустикалық-артикуляциялық 

ерекшелігі, дыбыс құрамы, дыбыстардың жіктелуі, дыбыс алмасуы, т.б. жан-

жақты сөз етілді. Алайда бұл бағыттағы зерттеулер тіл дыбыстарын негізінен 

құрылымдық жүйеде, яғни тіл дыбыстарын тек лингвистиканың аясында ғана 

қарастырды. Бүгінгі таңда тіл білімі ғылымы нысанының объектіден субъектіге 

ауысуы тілді “көппәнділік ыңғайда” (Ж.А.Жақыпов) қарастыруды талап етеді. 

Құрылымдық тіл білімінің нысаны – сөз болса, қазіргі лингвистиканың басты 

өзегі – адам. Яғни, қазіргі жаңа парадигма (антропоцентристік) бойынша адам 

танымы, болмысы, сөйлеуі, т.б. секілді экстралингвистикалық факторлар есепке 

алынады, тілдік бірліктердің табиғаты пәндердің түйісінде ашылады. Ғылым 

мен техниканың дамуы да пәнаралық әдістердің, түрлі компьютерлік 

бағдарламалардың пайда болуына түрткі болды. Бірнеше сала мамандарының 

бірлесіп жұмыс істеуі нәтижесінде ғылымда көптеген жаңалықтар ашылды. 

Сондай-ақ, жаңа технологияның ғылымға келуі бұрыннан бар, айтылған 

пікірлерді, болжамдарды қайта қарастыруға себепші болып отыр.  

Бұл жұмыста жаңа парадигманың талабына сәйкес қазақ тілі дыбыстары 

адам болмысы, жаратылысы, танымы, сөйлеуі тұрғысынан сипатталып, бірнеше 

пәннің түйісінде (шегарасында) қарастырылады. 

Диссертациялық жұмыстың тақырыбындағы архетип термині универсалды 

құбылыстарға байланысты алынды. Грек тілінен аударғанда ‘ілкі бейне’, ‘түпкі 

бейне’ деген мағына беретін бұл сөзді ғылыми айналымға енгізген швейцарлық 

психоаналитик К.Г.Юнг болатын. К.Г.Юнгтің гуманитарлық ғылымдағы басты 

жаңалықтарының бірі – ұжымдық бейсаналылықтың архетиптері. Архетиптер – 

автономды, спонтанды, универсалды әрі адам психикасындағы туабітті 

бейнелер болып саналады. Бұлар түстерде, мифтерде, ертегілерде, балалар 

суретінде көрініс табады. Мәселен, баланың бейнелеу өнерін зерттеген 



психоаналитиктер қай ұлт өкілінің баласы болмасын ешкімнің үйреуінсіз-ақ 

спонтанды түрде жалпы адамзат баласына ортақ болып есептелінетін шеңбер, 

шеңбер ішінде нүкте, квадрат, сызықтарды салатынын айтады және салынатын 

суреттердің даму эволюциясы универсалды сипатқа ие екенін көрсетеді. Сол 

секілді бала тілінің дамуында да жалпыға бірдей заңдылықтар бар. Бұны сөйлеу 

онтогенезін зерттеуші ғалымдардың бәрі де мойындайды. Ғалымдардың 

айтуынша, адамзат баласы тілінің, ақыл-есінің дамуын бала тілінің, ақыл-есінің 

дамуы қысқаша түрде қайталай алады. Жұмыста осы идея негізге алынып, қазақ 

тілі (жалпы түркі тілі) дыбыстарының даму жолы мен бала тілінің дамуы 

салыстырылады, ұқсастықтары айқындалады. 

Сонымен қатар, зерттеу жұмысында универсалды, қарапайым символдар 

негізінде қазақ тілі дыбыстарының жаңаша классификациясы жасалады. 

Түркітану ғылымында Қ.Сартқожаұлы тіл дыбыстарын түркі дүниетанымы 

тұрғысынан жіктеу жасағаны белгілі. Ғалым сегіз дауысты дыбыстың таңбасын 

дүниенің төрт бұрышымен немесе сегіз дауыстыны сегіз бағытпен 

байланыстырады. Бұл жұмыста қазақ тіліндегі дауысты-дауыссыз дыбыстар 

толық қамтылып, метафизикалық мәнде сипатталады. 

Сондай-ақ, диссертацияда қазақ тіліндегі “ерекше құбылыс” болып 

саналатын дыбыс символизмі қарастырылады. Бұл мәселемен қазақ тіл 

білімінде алғаш болып К.Құсайынов айналысқан еді. Бірді-екілі жұмыстар 

болмаса, кейінгі жылдары дыбыс символизмі қазақ ғалымдарының назарынан 

тыс қалып келе жатыр. Ал қазіргі шетел лингвистикасында дыбыс символизмі 

ең өзекті тақырыптардың біріне айналды. Бұл универсалды құбылысты зерттеу 

арқылы адамзат баласының прототіліне, тілдің пайда болуына, эволюциясына 

қатысты тың болжамдар жасалды. Әсіресе, Ф.де Соссюрдің ‘тілдік таңба 

уәжсіз’ деген қағидасының көптеген тілдерге “әмірі” жүрмейтіні анықталды. 

Диссертациялық жұмыста да қазақ тілі (жалпы түркі тілі) материалдары мен 

эксперимент нәтижелерін салыстыру арқылы дәстүрлі лингвистикадағы 

‘қағиданың’ тілімізге жат екені туралы қорытынды жасалады. Айналып 

келгенде, бұның барлығы жұмыстың өзектілігін көрсетеді. 
Зерттеу жұмысының мақсаты – қазақ тілінің дыбыстарының архетиптік 

табиғатын ашу. 

Аталған мақсатқа жету үшін зерттеу жұмысында мынадай міндеттерді 

шешу көзделді: 

- қазақ тіліндегі (жалпы, түркі тілдеріндегі) дыбыс архетиптеріне қатысты 

зерттеулерді саралау;  

- филогенез қысқаша түрде онтогенезде қайталанынын дыбыс 

сәйкестіктері негізінде көрсету; 

- шеңбер ішінде нүктесі бар таңбаның мифтік, психологиялық, 

метафизикалық мәнін ашу;   

- шеңбер ішінде нүктесі бар таңбаны пайдалана отыра, қазақ тіліндегі 

‘әліпби’ дыбыстарға қазақ дүниетанымы тұрғысынан классификация жасау; 

- буба/кики эффектісіне негізделген эксперименттер негізінде балалардың, 

ересектердің ассоциацияларын анықтау;  



- Сводеш тізіміндегі қарапайым бинарлы ұғымдардың саралануындағы 

дыбыс символизмінің рөлін көрсету; 

- сөздің формасы мен мағынасының арасындағы байланыстың үнемі 

‘шарттылыққа’ негізделе бермейтінін көрсету. 

Зерттеу жұмысының нысаны – қазақ тілі дыбыстарының архетиптік 

табиғаты. 

Зерттеудің пәні – қазақ тілі дыбыстарының фило-онтогенездік, тарихи-

диахрондық сипаттамасы. 

Зерттеудің әдіс-тәсілдері. Зерттеу жұмысында салыстырмалы-тарихи әдіс, 

морфемасы бойынша талдау (поморфемный анализ) әдісі, бақылау әдісі және 

қазіргі шетел лингвистикасындағы тұрақты түрде пайдаланылатын буба-кики 

эффектісіне негізделген ассоциативті әдіс қолданылды. Экспериментке 3-5 жас 

аралығындағы балалар, 17-21 жастағы студенттер қатысты. Қазіргі пандемия 

жағдайына байланысты кейбір эксперименттер әлеуметтік желілерде 

жүргізілді. Бұл сауалнамаларға 16-46 жастағы адамдар қатысты. Сонымен 

қатар, мифолог С.Қондыбай ұсынған ‘абақ’ таңбаның немесе шеңбер ішінде 

нүктесі бар таңбаның мифтік-лингвистикалық оқылу үлгісі басшылыққа 

алынды. 

Зерттеу жұмысының дереккөздері. Сөйлеу онтогенезі бойынша 

А.Н.Гвоздевтің, М.Б.Елисеваның күнделіктері, балалардың аудиожазбалары, 

суреттері, Скопус мәліметтер базасындағы журналдар, ASJP – деректер базасы, 

Аустарнезиялық базистік лексика деректер базасы, С.Старостиннің “Бабыл 

мұнарасы” атты Этимологиялық деректер базасы (LWED), М.Қашқаридың 

сөздігі, “Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігі” (1974, 1989, 2000, 2003), 

“Древнетюркский словарь”, Ә.Т.Қайдардың “Структура односложных корней и 

основы в казахском языке” (ОКО) еңбегі, Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі (2008) 

дереккөз ретінде пайдаланылды. 

Зерттеу жұмысының жаңалығы. Зерттеу жұмысындағы негізгі 

жаңалықтар төмендегідей: 

- тарихи дыбыс сәйкестіктері мен сөйлеу онтогенезі салыстырыла 

зерттелді. Филогенез қысқаша түрде онтогенезде қайталатыны тарихи дыбыс 

сәйкестіктері және бала тіліндегі дыбыс субституттары арқылы анықталды.  

- шеңбер ішінде нүктесі бар таңбаның мифтік-лингвистикалық оқылуы 

арқылы қазақ тіліндегі әліпби дыбыстарға жалпы адамзатқа ортақ қарапайым 

әрі универсалды символдар негізінде жіктеу жасалынды. 

- қазақстандық лингвистика ғылымында алғаш рет буба/кики эффектісіне 

негізделген эксперименттер жүргізілді; 

- Сводеш тізіміндегі бинарлы ұғымдардың (ер (аталық)-әйел (аналық); 

кішкентай-үлкен, жалғыз-көп; баран (қара)-қылаң (ақ)) 

дифференциациялануындағы дыбыс символизмінің рөлі көрсетілді; 

- қазақ тіліндегі кейбір базистік лексиканың (сөздің) формасы мен 

мағынасы арасындағы байланыстың табиғилығы айқындалып, дәстүрлі 

лингвистикадағы ‘тілдік таңба уәжсіз’ қағидасын қайта қарастыру керек екені 

болжанды. 



Зерттеу жұмысының ғылыми, теориялық және әдіснамалық негізі. 

Зерттеу жұмысында түркі тілдері бойынша В.Томсен, В.В.Радлов, С.Е.Малов, 

Г.И.Рамсдет, М.Рясянен, В.А.Богородицкий, Б.А.Серебренников, Н.З.Гаджиева, 

А.М.Щербак, Н.А.Баскаков, М.Томанов, Ш.Х.Ақбаев, Ә.Т.Қайдар, 

Б.Сағындықұлы, С.Старостин, Қ.Сартқожаұлы, т.б., сөйлеу онтогенезі бойынша 

А.Н.Гвоздев, Р.О.Якобсон, В.И.Бельтюков, А.Д.Салахова, Т.Аяпова, 

М.Б.Елисеева, т.б., қазақ тілі фонетикасы бойынша А.Байтұрсынұлы, 

Х.Досмұамедұлы, Қ.Жұбанов, І.Кеңесбаев, Ж.Аралбаев, А.Ысқақов, 

С.Мырзабеков, Ә.Жүнісбек, т.б., сөз семантикасы бойынша Ә.Т.Қайдар, 

М.Ескева, психоаналитика бойынша К.Г.Юнг, Э.Эдингер, т.б., мифология, 

фольклор, этнография бойынша Э.Мелетинский, Д.А.Золотарев, В.В.Иванов, 

Е.Тұрсынов, С.Қондыбай, жазу тарихы бойынша И.Д.Гельб, О.Сүлейменов, 

Қ.Сартқожаұлы, т.б. дыбыс символзимі бойынша Э.Сэпир, К.Көллер, 

К.Ш.Құсайынов, V.S.Ramachandran, E.M.Hubbard, M.Imai, S.Kita, базалық 

сөздік сөздер бойынша М.Сводеш, S.Wichmann, S.Greenhill, т.б. сынды отандық 

және шетелдік ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынды.  

Зерттеу жұмысының теориялық маңызы. Зерттеудің нәтижелері қазақ 

тілі дыбыстарының даму тарихына, дыбыстардың жіктелуіне, дыбыс 

символизміне қатысты жаңа зерттеулер жүргізуге себеп бола алады. 

Диссертациялық жұмыстағы әдістерді фонетика, сөйлеу онтогенезі, 

лексикология, фоносемантикаға қатысты теориялық мәселелерді шешуде 

қолдануға болады. 

Зерттеу жұмысының практикалық маңызы. Зерттеу жұмысындағы 

нәтижелерді жоғары оқу орындарында фонетика, лексикология, тіл біліміне 

кіріспе, тіл тарихы, тіл ғылымының жаңа бағыттары бойынша лекция, семинар 

сабақтарында пайдалануға болады. Зерттеудегі деректерді филология 

факультеттерінің студенттері мен магистанттарына арналған оқу-әдістемелік 

құралдарды әзірлеуде қолдануға болады. 

Зерттеу жұмысының қорғауға ұсынылатын тұжырымдары. Зерттеу 

жұмысының жаңалықтарына байланысты қорғауға төмендегідей тұжырымдар 

ұсынылады: 

1. Түркі тілдеріндегі дыбыстардың даму жолы мен бала тіліндегі 

дыбыстардың даму жолы арасында көптеген ұқсастық кездеседі, яғни 

филогенездегі дыбыстардың дамуы сөйлеу онтогенезінде қайталанады. Бала  

тіліндегі дыбыстардың даму жолына қарап, филогенездегі дыбыстардың қалай 

дамығанын болжауға болады. 

2. Алғашқы дыбыс/сөз – баланың іңгәсы (ңә). Бала іңгәсының ешқандайда 

да сөйлеу қызметі болмайды, алайда сөйлеу аппаратын “дайындауда”, тіл 

дыбыстарының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Метафизикалық таным 

бойынша, түгел сөздің түбі болып табылады, барлық сөз іңгәдан (ңә) 

басталады. Осы атаудың заттық бейнесі Енисей жазуындағы ң дыбысының 

прототаңбасы – шеңбер ішінде нүктесі бар таңба. 

3. Шеңбер ішінде нүктесі бар таңбаның нүктесі – негіз, бастау, кіндік, түп 

ата, т.б. ұғымдарымен байланысты болса, шеңбер – сол негізден, бастаудан, 

тараған ұрпақты (мыс., 12 ата Байұлы, Израильдің 12 ұрпағы, т.б.), бағытты 



(мыс., төрт, сегіз), т.б. білдіреді. Сондай-ақ, нүктеден тарайтын сәуленің немесе 

нүктені қоршайтын шеңбердің саны бірнеше болуы мүмкін. Осы универсалды, 

жалпы адамзат баласына ортақ түсініктер, архетиптік үлгілер мифте, 

фольклорда, тілде, т.б. көрініс табады және бұлар ситуацияға байланысты 

интерпретацияланады. Кей ғалымдар осындай универсалды ұғымдарды белгілі 

бір халықтың авторлығымен байланыстырған болатын. Мәселен, түркілерге 

дүниенің төрт бұрышы, оның түстік символикасы жайлы түсініктер қытай 

мәдениетінен енді деген пікір кеңес заманы тұсында нықтап орнықты. Алайда 

дүниенің төрт бұрышы ұғымы және оның түстік геосимволикасы түркілердің 

өздерінің таным-тәжірибесінен туындаған. Түр-түс символикасы бойынша, 

қоңыр ‘кіндікті’, көк ‘шығысты’, қызыл ‘оңтүстікті’, ақ ‘батысты’, қара 

‘солтүстікті’ білдіреді. 

4. Түркітану ғылымында дүниенің төрт бұрышы секілді универсалды 

ұғымға тіл дыбыстарын негіздеп, жіктеу жасалғаны белгілі. Мәселен, түркі 

тіліндегі 8 дауысты дыбыс сегіз тараппен, 8 дыбысты кескіндейтін 4 таңба 

дүниенің төрт бұрышымен байланыстырылды. Логика бойынша әр бағытты 

біріктіруші немесе бағыттың түйісетін жері, кіндігі (бесінші элемент, зенит, 

центр) міндетті түрде болу керек және дауысты-дауыссыз дыбыстар толығымен 

қамтылу қажет. Осы себепті қазақ тіліндегі дыбыстарды жіктеуде метафикалық 

‘кіндік-нүкте және үш қоршау’ ұғымын қолдану ұсынылады. Қазақ тіліндегі 

төл 28 дыбыстың төртеуі (ң, ә, й, р) кіндік ұғымын, 24 дыбыс үш деңгейге 

бөлініп, әр деңгейдің 8 дыбысы 8 бағытты білдіреді. 

5. Қазақ тіліндегі кейбір базистік лексика дыбыс символикалы сөздерге 

жатады. Бұл тілдік деректерді салыстыру, этимологиялық талдау жүргізу және 

эксперименттер арқылы анықталады. Қазақ тіліндегі (жалпы түркі тіліндегі) 

осы сөздердің мағынасы мен формасы арасындағы байланыс – бір біріне 

тәуелді, байлаулы. 

6. Бәрімізге тарихтан белгілі жайт: түркі халықтарының басым көпшілігі 

Ресей патшалығының, содан кейін Кеңес Үкіметінің құрамында болғандықтан, 

түркі тілдеріне орыс тілінің ықпалы күшті болды. Орыс тіліне тән 

лингвистикалық ұғымдар түркі тілінің грамматикалық оқулықтарына саяси 

астармен енгізілді. Осындай жат түсініктегі ұғымдардың бірі – сөздің формасы 

мен мағынасы арасындағы байланыстың уәжсіздігі. Бұл дәстүрлі лингвистикада 

‘конструктивті ерекшеліктердің’ бірі саналады. Алайда осы зерттеудің 

нәтижелері бұл құбылыстың қазақ тіліне (түркі тілдеріне) тән емес екенін 

көрсетеді. Алдағы уақытта дыбыс символизміне қатысты зерттеулерді, 

эксперименттік жұмыстарды көптеп жүргізіп, қазақ тіліне (жалпы түркі 

тілдеріне) жат ‘қағиданы’ сүзгіден өткізген дұрыс. 

Зерттеу жұмысының сыннан өтуі мен жариялануы. Зерттеу 

жұмысының нәтижелері мен қорытындылары бойынша отандық және шетелдік 

басылымдарда, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда 9 мақала 

жарық көрді. Оның ішінде Scopus, WoS халықаралық мәліметтер базасындағы 

журналда – 2, ҚР БҒБ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

комитеті бекіткен тізімдегі журналдарда – 3, халықаралық конференция 

жинақтарында – 4 мақала жарияланды. 



Зерттеу жұмысының құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, үш 

бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, 

қосымшадан тұрады. 
 


