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Андатпа: тілдік фреймдердің мәні тіларалық мәдени қарым-қатынас аясында жатыр. Әр
тілдің құрылымы бөлек болатыны сияқты, олардағы фреймдер де ұқсас емес. Осы реттегі
аударма мәселесіне баса назар аудару әрбір аудармашы үшін маңызды. Мақалада лингвистика
мен мәдениеттану арасындағы байланыс анық ашылып, фреймдерді аудару барысы
талқыланады.
Кілт сөздер: «таптаурын», «стереотип», «фрейм», «культура», «лингвокультурология»,
«адресант», «адресат».

Тілдік фреймдер когнитивтік
лингвистикада
қарастырылатыны
бәрімізге белгілі. Ал осы фреймдердің
аудармамен байланысының астары
лингвокультурологияда жатыр. Неге
десеңіз, фреймдер ұлттың немесе
халықтың мәдениетімен астасады.
Тілдік фреймге анықтама берер
болсақ:
Фрейм
–
таптаурын
жағдаяттарда я қарым-қатынаста
тұтынылатын анықталған дағдылы
әдеп-құлық әрекеттерінің, сондай-ақ
тілдік қылық әрекетінің сызбасы я
бағдарламасы
ретінде
қарастырылатын менталды модель.
Таптаурын жағдаяттар тұрғысындағы
білім-тәжірибе
адам
санасында
тұтастықта ұйымдаса отырып, сол
уақытта таптаурын жағдаят орны
(мекені), субъектілері және олардың
рөлдері немесе қызметтері т.б.
компоненттері түріндегі образдарды
қамтиды. Осы орайда аталмыш
компоненттердің жиынтығында сцена
түзілсе,
олардың
анықталған

тәртіппен (бірінен кейін бірі) жүзеге
асуы сценарий болып табылады.
Сөйтіп, таптаурын жағдаят образдары,
сцена, сценарий біріге келіп, фреймді
құрайды. [1]
Фреймді
түсіну
жағдаятты
саналы бөлшекке бөлу арқылы жүзеге
асады. Жағдаятты саналы бөлшекке
бөлудің астарында адамның ситуация
контексіндегі
формалданған
сипаттамасы жатыр.
Л.
Н.
Сидорованың
анықтамасына сүйенсек, ол фреймді
білімнің тілдік тұрғыда жүзеге асу
факторы ретінде лингвистикалық
бағдарланған
концепт
деп
қарастыруға болады. Ол фреймді
адамның алуан түрлі білімін, оның
тәжірибесін
бірыңғай
мәнге
біріктіретін әмбебап категория деп
есептейді. Дәл осы тұста, аудармашы
мен тіл қатынасын объект пен субъект
ретінде алайық. Субъект (адресант)
берілген объектті келесі субъектке
(адресат) жеткізу үшін берілген фрейм
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төңірегіндегі білімін түгендеу қажет.
Тілді процеске жатқызатын болсақ,
фрейм де белгілі бір таптаурынның
жылжымалы сұлбасы секілді.
Фрейм – бұл тек теория емес,
сонымен
бірге
тәжіибе.
Адам
санасында өте шапшаң уақытта жүзеге
асатын
психикалық әрекеттердің
айқын нәтижесі. Шын мәнісінде, тұлға
ақпарат қабылдағанда оны фрейм
ретінде қарастыруына көп уақыт
кетпейді. Бұл процесс адамдардың
санасында,
оның
ішінде,
аудармашылар басында көз ілеспес
жылдамдықта жүзеге асады. Сонда
бұл жердегі қиыншылық неде?
Аудармашы өз ана тілінде тілдік
фрейм құруда сүрінбейтіні анық.
Өйткені, төл тіл адам бойында ана
сүтімен қалыптасып, сіңіп кетеді. Ал,
аударылуы тиіс тілдегі фрейм
аудармашы санасында қандай көрініс
табады?
Осы
тұсқа
келгенде
когнитивтік лингвистика ғылымы
айқын көрініс білдіреді. Жалпы,
ақпарат қабылдау немесе алмасу
фреймдер
жүйесімен
тығыз
байланысты. Т. А. Ван Дейк зерттеуі
бойынша фреймдер концепттердің
айналасында
ұйымдасады.
Олар
негізгі, типтік және потенциалды
ақпараттарды қамтиды. Олар басқа
концепттермен
тамырласады.
Фреймдер конвенционалды сипатқа ие
және типтік сипатымен анықталады.
Концептуалды фреймдер біздің әдепдағдымызды ұйымдастырып және
басқа адамдардың әдеп-қылығын
дұрыс талқылауға мүмкіндік береді.
[2]
Адамның танымдық қызметіндегі
тілдің орны ерекше. Аударма аударма
болуы үшін тіл керек. Аударма
процесінде жалғыз ғана тілдің болуы

мүмкін емес. Аударма тіларалық
байланыс болатын болса, тілдегі
фреймдердің де өзара байланысты
екені
шығады.
Бұл
орайда,
лингвокультурология пәні маңызды
рөлге шығады. Аудармашы тілдерді
аудару барасында сөзбе сөз емес,
фреймдер айналасында тәржімалайды.
[5] Ол екі тілді ішінара, мәдениетін,
өзге тілдің құрылымдық ерекшелігін,
оның
бөлшектерін
ана
тіл
бөлшектерімен
байланыстыра
отырып, екі тілдегі фреймдердің
барлық мүмкіндіктерін жетік қолдана
алатындай деңгейдегі сөз шебері
болуы тиіс. Фрейм кең көлемді ұғым.
Аударманың өзін үлкен концепция
шеңберінде
қарастырсақ,
аударылатын элементтерді сәйкесінше
фрейм деп қарастыруға болады. Бұл
дегеніміз фрейм – «үзік» дегенді
білдірмейді.
Фрейм
біртұтас
концепция.
Аудармашы
өзінің
жұмысы
барысында
екі
түрлі
қатынасқа түседі: тіларалық және
мәдениетаралық. Ойымды мысалмен
дәлелдейтін болсам, фразеологизм
немесе тұрақты тіркестер, не болмаса
белгілі
бір
ұлтқа
тән
аңызәңгімелердің төркінін алайық. Әсіресе
осы сынды тіркестер құрылымдары әр
түрлі тілдердегі фреймдердің өзегі
болып табылады. Мысалы, орыс
тіліндегі «в ногах правды нет» тіркесін
алайық. Аудармашы сөздерді тікелей
аударатын «машина» болатын болса,
төл тілімізге «аяқта шындық жоқ» деп
аударылатын еді. Бұл жердегі
аудармашының мәдениеттану шеңбері
тар болғандықтан, қазақ тілінде де бұл
тіркес мағынасыз болып қалды. Шын
мәнісінде фрейм бұл жерде мәдениет
пен тіл арасындағы көпір. Әр түрлі
тілдердегі фреймді шапшаң талдай
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алатын немесе мәдени сұлбаны жетік
меңгерген аудармашы бұл тіркестің
«босағада тұрма» деп аударылатынын
жақсы біледі. Фрейм бұл жерде
біржақты
емес,
аудармашының
міндеті де сол екіжақты процессті
тыңғылықты алып жүру.
Аударма – өте күрделі көп
деңгейлі семантикалық өрістердің,
семантикалық
құрылымдардың,
мәдени өзгешеліктердің, оқырмандар
мен тыңдаушылардың әрекеттерінің
психологиялық
және
әлеуметтік
аспектеріне тез талдауын талап ететін
процесс.
Аудармашыға
лингвистикалық интеллект қажет.
Лингвистикалық интеллект – тыңдап,
анықтап,
өз
тілінің
арнайы
конструкциясын құру және оны
қолдана білу қабілеті шет тілдерді
меңгеру
қабілеті,
тыңдап,
топтастырып, бір тілден басқа тілде
жаңа конструкцияны құру қабілеті,
олармен қозғалыс қатынастар жасау
қабілеті.
[3]
Әсіресе,
ауызша
аудармашыларға
коммуникативті
белсенділік
пен
прагмалингвистикалық дағдылардың
орны
ерекше.
Жоғарыда
атап
көрсеткен лингвистикалық интеллект
– кешенді жүйе. Әр түрлі тілдердегі
фреймдерді жетелей зерттеудің өзі
аудармашының құзыреттілігіне тән.
Тілдік
құзыреттілікті
кез-келген
саладағы шығармашылық адамдары
меңгеруі тиіс болса, аудармашы бұл
жерде екі еселенген тілдік тұлға.
Мәдениет
пен
тілдің
тығыз
байланысынан туатын фреймдердің
өзі тұлғаның танымдық көзкарасының
кең болуынан шығады. Когнитивті
лингвистикада
тіл
ойлау
қатынастарын,
яғни
адамның
танымдық қызметінің нәтижесі мен

үрдістері тіл мен сөйлеуде қалай
көрінеді, ойлау категориялары тілдің
идиоэтникалық
категорияларымен
қалай сәйкес келеді деген сұрақтарға
жауап іздейді: ұғымның түрлері,
концептер (сұлба (схема), сурет,
фрейм және сценарий түрінде) және
жеке сөздер мен сөз тіркестерінің
мағынасы; пікір, пайымдау және
ұсыныстар. Танымдық лингвистика
туралы айтқанда негізгі екі түрлі үрдіс
есте болуы керек. Олар: біріншіден,
белгілі этностың ”әлемнің тілдік
бейнесі” мен оның ерекшеліктері,
екіншіден, қарым-қатынас кезіндегі
менталдық үрдістер. [4]
Қорыта келгенде, тіл мен
мәдениет
ажырамас
ұғымдар.
Олардың мәнін арттыра түсетін,
байланысын ашатын тілдік тұлға –
аудармашы. Әр түрлі тілдердегі
фреймдерді психолингвистика мен
лингвокультурология
аясында
көркемдеп көмкеруші де, өзгеше екі
тіл арасына байланыс орнатып, әрбір
тілдегі
мәдени
бөлшектерді
шашыратпай, шебер құрастырушы да
аудармашы. Мен
бір орында
тұрмайтын, әрдайым даму үстінде
болатын тақырыпта ой қозғадым.
Себебі тіл жоқ болса, ұлт та жоқ
болады, олай болған жағдайда
мәдениет туралы, мәдениет алмасу
туралы тіпті сөз де болуы мүмкін емес.
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