
 

148 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2017 

Токсоналиева А.М. 

АЗЫРКЫ КЫТАЙ ТИЛИНДЕГИ ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР 

Токсоналиева А.М. 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

A.M. Toksonalieva 

ONOMATOPOEIAS IN MODERN CHINESE LANGUAGE 

УДК: 811.581 

Макалада азыркы кытай тилиндеги тууранды сөз-
дөрдүн фонетикалык жана семантикалык өзгөчүлүктөрү 
көрсөтүлүп, лингвистикалык белгилери боюнча ар кандай 
топторго бөлүнүүсү каралат.   

Негизги сөздөр: тууранды сөздөр, азыркы кытай 
тили, тууранды сөздөрдүн тобу. 

В статье рассматриваются семантические и 
фонетические особенности звукоподражательных слов 
китайского языка, а также их классификация  по различ-
ным признакам. 

Ключевые слова: звукоподражательные слова, 
современный китайский язык, классификация звукоподра-
жательных слов.  

The article discusses about is of semantic and fonetic 
onomatopoeias words Chinese, as well as their classification 
according to various criteria. 

Key words: onomatopoeias, modern chinese, classify-
cation of onomatopoeias. 

 XX-кылымдын аягында жана XXI-кылымдын 
башында тил илими чөйрөсүндө бир катар жаңы 
артыкчылыктардын пайда болуусуна жана өнү-
гүүсүнө карабастан фонетикалык, лексикалык жана 
семантикалык  системаны изилдөөлөр дагы эле 
актуалдуулукту жаратып келет. Ушундай система-
лардын катарын тууранды сөздөр да толуктайт.   

Бизди курчаган айлана-чөйрөдөгү жандуу жана 
жансыз заттардан чыккан үндү, добушту туурап, 
алардын ар кандай кыймыл-аракетин, ал-абалын, 
сырткы көрүнүшүн элестетип көрсөткөн сөздөр 
тууранды сөздөр (б.а. ономатопея)  деп аталат [1]. 
Жалпысынан кытай тили тууранды сөздөргө бай. 
Алар оозеки сөздө гана колдонулуп келбестен, жазуу 
речинде (көркөм адабиятта, публицистикалык чыгар-
мада ж.б.) да кеӊири колдонулат. 

Тууранды сөздөрдүн азыркы кытай тилинин 
лингвистикадагы ээлеген  ордуна карай кеп кылсак, 
анда илимпоздордун көз караштары бири-бирине дал 
келбейт. Кээ бир кытай окумуштуулары (Ли Цзинси, 
Чжан Чжигун ж.б.) тууранды сөздөрдү үндү 
тууралоосунун негизинде сырдык сөздүн бир тобу 
деп аныкташса, башкалары (Дин Шэншу, Цзянь Фан, 
Чжэн Дэган ж.б.) тууранды сөздөрдүн баарысы эле 
сырдык сөздөрдүн тобун түзө албайт деп далил-
дешет. Анткени, жаратылыш кубулушун же бир 
нерсенин үнүн тууралаган сөздөр сырдык сөздөргө 

мүнөздүү эмес. Мисалы:  huбlбlб-үйүлгөн 

буюмдун кулаганынан чыккан үн же  sōusōu-
шамалдын, ышкырыктын, октун үнү ж.б. Мындан 
тышкары, Жэнь Сюелян жана башка изилдөө-
чүлөрдүн тобунун бири, ономатоптор кытай тилин-

деги өзүнчө мааниси бар сөздөр менен кызматчы 
сөздөрдүн ортосундагы аралыкка ээ деп эсептешет. 

Ɵзүнчө мааниси бар сөздөрдүн ролунда сүйлөм 
мүчөсүнүн (ээ, баяндооч, аныктооч жана бышык-
тооч) кызматын аткарат.  

 
Акыркы аныктамага таянып, кытай таануучу-

ларынын бир бөлүгү азыркы кытай тилинин грамма-
тикасында тууранды сөздөрдү “өз алдынча” бөлүм 
деп кабыл алышат. Себеби, тууранды сөздөр «үндү 
жаӊсоо же шилтөө»  б.а. өзүнүн курамы боюнча 
добуш, көрүү, сезүү жана адамзатынын ички 
дүйнөсүнүн образын туюндурат. Ушундан улам, 
кытай тилиндеги тууранды сөздөр маалыматты 
берүүнү эмес, образды берет деп түшүндүрүлөт.  

Кытай тилинин окумуштуусу О.П.Фролова 
азыркы кытай тилиндеги тууранды сөздөрдү үндү 
тууроо сапатты боюнча эки чоӊ топко бөлөт  [2]: 
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2. Табияттын ар кандай дабыштарын, адамзатты 
куурчаган айлана  чөйрөнүн жана жаратылыш  
кубулуштарын туураган тууранды сөздөр. Мисалы: 
哗哗huahua - шырылдоо, шыркыроо; 噗噜噜 pululu - 

ичке шырылдап аккан суунун үнү; 劈里啪啦pilipala - 

жарылуучу заттардын үнү; 咔嚓 kacha - илмектин 

же кайчынын чакылдаган үнү; 嘀嘀嗒嗒dididada – 

жамгырдын жааган  үнү ж.б. 
Ал эми В. Ю. Вашкявичус өз кезегинде  аларды  

үч топко бөлөт [3]: 
1. Жандуу жаратылыш ономатоптору (сүт 

эмүүчүлөрдүн, куштардын жана курт-кумурска-
лардын дабышы); 

2. Жансыз жаратылыш ономатоптору (суунун 
аккан үнү, өсүмдүктүк  үнү); 

3. Адамзатынын ономатоптору. 
Бирок В.Ю.Вашкявичустун белгилөөсүндө,  

кытай тилинин тууранды сөздөрүнүн көпчүлүгү бир 
нече маанини камтыганынан улам үч топто теӊ 
бирдей колдонулат. 

 
Мындай  тууранды сөздөрдүн формасы 

туруктуу келип, ар дайым жазуу речинде колдонулуп 
жана пиньинь (транскрипция) жазуусунда тондор 
менен белгиленет.  

Экинчи топ - бул азыркы кытай тилинде пайда 
болгон тууранды сөздөр. Инь Бинюндун айтымында, 
азыркы ономатоптор иероглифте  конкреттүү тон 
менен белгиленбейт, анын себебинен пиньинге тон 
коюулбайт. Жыйынтыгында, азыркы кытай 
тилиндеги тууранды сөздөрдүн көпчүлүгү биринчи 
тон менен айтылат.  

Азыркы кытай тилиндеги бардык ономатоп-
тордун түзүмүнө карата үч чоӊ топко бөлсөк болот: 
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Ал эми түзүлүш курамын карай турган болсок, 

кытай тилинин тууранды сөздөрү негизинен эки, үч 
жана төрт муундуу. Катар айтылган ономатоптор 
басымдуу болгондуктан, үч жана төрт муундуу сөз-
дөрдүн саны көбүрөөк. 

Жогоруда кытай тилиндеги тууранды сөздөргө 
изилдөө жүргүзүп, төмөнкү мүнөздөгү жыйынтыкка 
келдик: 

1. Кытай тили тууранды сөздөргө арбын, алар 
жазуу жана оозеки речинде колдонулат. 

2. Азыркы кытай тилиндеги тууранды сөздөр 
биринчи тон менен айтылат. 

3. Түзүлүш курамы боюнча тууранды сөздөргө 
жөнөкөй, татаал жана катар айтылган сөздөрдүн 
формасы мүнөздүү. 

4. Кытай тилиндеги тууранды сөздөр лингвис-
тикалык белгилерине карата ар кандай топторго 
бөлүнөт.  

5. Мааниси боюнча көп маанилүүлүк таандык. 
Мунун себебинен бөтөн тилге которуу  процессинде 
бир канча кыйынчылыктарды жаратат.   

Демек, азыркы кытай тилиндеги тууранды сөз-
дөр  дагы эле тил изилдөөчүлөрүнүн көӊүлүн буруп 
келет. Себеби, кытай тил грамматикасынынын сөз 
түркүмүнүнүн системасында тууранды сөздөр олут-
туу көгөйлөрдү камтыйт. 
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