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ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ЛИНГВОМӘДӘНИЯТЕНДӘ “АНА” КОНЦЕПТЫНЫҢ  

АССОЦИАТИВ КЫРЫ  
 

На материале татарского языка посредством проведенного ассоциативного эксперимента выявлены 

компоненты ассоциативного поля концепта «мама». 

On the basis of the Tatar language the components of the associative field of the concept “mother” are revealed by 

means of the associative experiment. 
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Лингвомәдәни юнәлеш кысаларында концептны тасвирлау методларыннан иң нәтиҗәлесе 

булып ассоциатив эксперимент нәтиҗәләрен анализлау санала, чӛнки нәкъ менә әлеге метод теге 

яки бу менталь тӛшенчәнең билгеле бер социум үсешенең хәзерге этабындагы эчтәлеген 

билгеләргә ярдәм итә. Лингвоконцептологлар бу методка еш мӛрәҗәгать итәләр. 

Теге яки бу тел вәкилләренә тәкъдим ителгән стереотиплашкан лексикадагы вариантлык 

һәм инвариантлык нисбәтен анализлауны күздә тоткан психолингвистик тикшеренүләр билгеле 

бер лингвомәдәни җәмгыятьнең милли-мәдәни үзенчәлекләрен ачыклау ӛчен файдалы материал 

бирә ала. Димәк, шуның белән бергә милли менталитет тӛшенчәсенә дә ачыклык кертергә була. 

Мәгълүм булганча, ассоциацияләр ике яки берничә психик процессның (тоемлау, күзаллау, 

фикерләү, хисләр, хәрәкәтләр һ.б.) закончалыклы бәйләнешеннән гыйбарәт. Алар индивидларның 

шәхси субъектив фикерләрен чагылдыралар, шуңа күрә бер үк лингвомәдәнияткә кергән 

кешеләрнең тел аңындагы образлар эчтәлегендә ихтимал булган аермаларны билгеләргә 

мӛмкинлек бирәләр. Аерым бер сүз-стимулга реакцияләр табигый-тел кырына берләшә, анда исә 

һәрбер элемент башкалары белән билгеле бер семантик һәм грамматик мӛнәсәбәтләрдә тора. Киң 

мәгънәсендә ассоциатив кыр аң образлары, бәяләү, мотивлар, мәнфәгатьләр фрагментыннан 

гыйбарәт. Шул рәвешчә, ассоциатив-вербаль челтәр – телне, кеше аңында тел һәм дӛнья 

турындагы белемнәрне, күзаллауларны чагылдыру ысулларының берсе.  

Ассоциатив нормаларны тикшерү конкрет телнең типик вәкиленә хас вербаль хәтерне һәм 

аның тел аңын модельләштерергә мӛмкинлек бирә, ә ассоциатив реакцияләр тӛрле концептларның 

образлы ӛлешен ӛйрәнү ӛчен чыганак була ала. Болардан тыш, тӛрле лингвомәдәниятләрдәге 

ассоциатив нормаларны тикшерү аерым этнос вәкилләре аңының милли үзенчәлекләрен 

билгеләргә ярдәм итә. 

“Ана” концептының татар лингвомәдәниятендәге образлы ӛлешен ачыклау ӛчен, 18 

яшьтән 22 яшькә кадәрле 182 татар студенты арасында уздырылган ирекле ассоциатив 

эксперимент нәтиҗәләре анализланды. Респондентларга “ана” сүз-стимулына башларына беренче 

килгән сүз белән реакцияләрен белдерергә дигән күрсәтмә бирелгән иде. Тикшеренү материалы 

әнә шул реакцияләрдән гыйбарәт. Уздырылган тикшеренү нәтиҗәләре нигезендә без сүз-

стимулның ассоциатив кырын тәшкил иткән һәм татар лингвомәдәнияте вәкилләренең массакүләм 

аңының ӛлешләрен чагылдырган ассоциатив реакцияләр корпусын эшләдек. 

Сүз-стимулга бирелгән ассоциатив реакцияләрне барлау концепттагы тӛп (яки актив) 

сыйфатны, ягъни татар лингвомәдәнияте вәкилләренең күпчелеген ӛчен мӛһим билгене аерып 

чыгарырга мӛмкинлек бирә. Концептның актив ӛлеше коллектив белемгә нисбәтле. Бу очракта 

әлеге телнең барлык вәкилләренә мәгълүм булган кӛндәлек белем күздә тотыла. Актив дәрәҗәгә 

гадәти, телнең конкрет вәкиле тоя һәм бәяли торган тӛшенчәләр керә.  

“Ана” концептының актив ӛлешен тәшкил иткән һәм аның үзәген барлыкка китерә торган 

концептуаль билгесе – аңа “капма-каршы зат”: респондентларның 18,13%-ы ӛчен (33 реакция) 

“ана” концепты “ата” тӛшенчәсе белән ассоциацияләнә. Бу табигый, чӛнки ата белән ана 

аерылгысыз тӛшенчәләр, гаиләдә ата һәм ана булу – һәркем ӛчен идеаль күренеш буларак кабул 

ителә, ул тигезлекне, тулылыкны, ныклыкны, муллыкны һ.б. аңлата. Юкка гына татар телендә 

ата-ана парлы сүзе барлыкка килмәгәндер. Теләсә кайсы кеше ӛчен тормыштагы күп кенә мӛһим 

вакыйгалар бу ике зат белән бәйле: ата-аналы тормыш, ата-аналар җыелышы, ата-ананың 

хәтерен калдырмау, ата-анага булышу, ата-ананың таянычы булу, ата-ананың ризалыгын алу, 

ата-ананы кадерләү, ата-ананың бәхиллеген алу, ата-ананың хәер-фатихасын алу һ.б. 

Икенче тӛркем ассоциацияләр “ана” сүзенең нечкә варианты “әни” сүзе белән бәйле. Ана – 

әдәби телдә кабул ителгән вариант булса, сӛйләмдә әни формасы күбрәк кулланыла. Әмма бу ике 

сүз бер үк гомумтӛрки тамырга барып тоташа. “Ана”га караганда “әни”дә якынлык тӛсмере кӛчле, 



ул күбрәк бала әнисенә мӛрәҗәгать иткәндә, яки бала анасы турында сӛйләгәндә кулланыла. 18-22 

яшьлекләр аңында мондый ассоциация булу табигый күренеш. Бу тӛркемгә шулай ук “әнием”, 

“минем әнием”, “минем”, “үз әнием” ассоциацияләрен дә кертергә була. Мондый реакцияләр 

12,09% респондентларда (22 кеше) күзәтелә. Бу урында “әти” реакциясе дә очрауны һәм аның 

“ата” белән чагыштырганда күпкә аз булуын да әйтеп үтү урынлы булыр (нибары 4 реакция – 

2,19%). 

Информантларның җавапларыннан “ана”ны гомумән кеше, зат белән тиңләштергән 

ассоциацияләр рәтен аерып чыгарырга була: кеше (6), хатын-кыз (5), изге кеше (2), иң кадерле 

кеше (2), кадерле зат (1), тәрбияләүче (1), хатын (1). 

Ана/әнинең һәрвакыт бала белән янәшә күзаллануы, аларның берсе икенчесеннән башка 

була алмау “бала” (5), “күкрәгенә бала кыскан ана” (1) реакцияләре тууга китергән булырга тиеш. 

“Ана”ның өй (3), авыл (1), туган җир (1), туган як (1) белән ассоциацияләнүе дә 

аңлашыла. Респондентларның күбесе авыл җирлегендә туып, ата-анадан аерылып, читтә 

яшәүләрен игътибарга алганда, мондый реакцияләр булу табигый. 

Татар респондентларының шактый ӛлеше “ана”ның кеше буларак тышкы һәм эчке 

билгеләрен атый: “ана” тӛшенчәсен тӛрле яклап сыйфатлау сүзләре зур бер тӛркемне тәшкил итә, 

аның үз эчендә бөек (9), изге (8), кадерле (5), газиз (3), җылы (3), җылы куллар (1), якын (3), 

матур (2), ягымлы (2), әйбәт (1), бердәнбер (1), гүзәл (1), искиткеч (1), иң якын (1), йомшак (1), 

киң күңелле (1), олы йөрәкле (1), сабыр (1), яраткан (1), яратучан (1) ассоциацияләрен аерып 

күрсәтергә була.  

Бер тӛркем респондентлар ӛчен ана яулык (3), ак яулык (1) белән күзаллана, бу шулай ук 

аның киеме, тышкы кыяфәте белән бәйле дияргә була: татар хатыннары элек-электән башына 

яулык бәйләгән, еш кына ул ак тӛстә булган. Күп кенә гаиләләрдә бу гадәт хәзер дә саклана, 

һичьюгы ӛйдә, ризык әзерләгәндә хатын-кыз башына яулык яба. 

Кайбер информантлар җавапларда бирелгән сүз-стимулның башка берәмлекләр белән 

бәйләнешен дә чагылдыралар: (ана) бәхете (3), (ана) догасы (1), (ана) йөрәге (1), (ана) кайгысы (1), 

(ана) назы (1), (ана) теле (1), (ана) һәйкәле (1). Шулай ук җӛмләләр рәвешендә тасвирлаулар да 

күренә: (ана) бала ашата (1), (ана) булу (1), (ана) килә (1).  

Бирелгән сүз-стимул “ризык” тӛшенчәсе белән дә еш ассоциацияләнә. Чыннан да ана – 

ашатучы, тәрбияләүче, тәмле ризыкларын пешереп кӛтүче образында күп кенә әсәрләрдә дә 

гәүдәләнә. Бу тӛркемгә сөт (3), “ризыклар” (1), “тәмле ризык” (1) реакцияләре мисал була ала. 

Ана сөте сүзтезмәсе татар лингвомәдәниятендә мӛһим символ, ул халык авыз иҗатында да, 

хәзерге әдәби әсәрләрдә дә актив кулланыла. 

Сәер тоелганнардан йокы (1), шигырь (1) реакцияләрен атарга була. Ӛч респондент сүз-

стимулга реакциясен гомумән белдермәгән. 

Татар студентларының ассоциатив реакцияләрен анализлаганда без аларның эчтәлеге 

җәмгыятьтә, сәнгатьтә, диндә кабул ителгән мәгънәләргә туры килүенә игътибар иттек. Әлеге 

фикерне дәлилләп, тагын түбәндәге реакцияләрне мисалга китерү урынлы булыр: мәхәббәт (4), 

җылылык (2), гомер (1), изгелек (1), ихтирам (1), кояш (1), җәннәт (1), Җир-ана (1), мәңгелек (1), 

өмет (1). Бу респондентларның белем дәрәҗәсенә һәм хәзерге заман татарларының тел аңына 

туры килә.  

Нәтиҗә ясап әйткәндә, “ана” концептының ассоциатив кыры шактый киң һәм тӛрле, 

тулаем алганда, ул татар яшьләренең әлеге тӛшенчәгә уңай мӛнәсәбәтен чагылдыра. Моның 

башкача булуы мӛмкин дә түгел. Чӛнки ана – барлык кешеләр ӛчен дә бердәнбер, изге зат. 

Вакытлар үтү белән кайбер күренешләргә кешеләрнең карашы үзгәрсә дә, “ана” концепты 

(тӛшенчәсе) мәңгелек кыйммәтләрнең иң зурысы булып кала. Безнең ассоциатив эксперимент 

моны тагын бер кат дәлилләде. 
 

Мәкалә 13-14-16014а/В (РГНФ) номерлы грант кысаларында язылды. 
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