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Асель АЛИНА 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы  

 

АРҚА ДОМБЫРАСЫНЫҢ ПЕРНЕЛІК ЖҤЙЕСІ 

 
Түйін: 

Мақалада Арқа күйшілік мектебі ӛкілдерінің аспаптарына сүйеніп, Арқа домбырасының пернелік 

жүйесін айқындайтын жаңа деректер ұсынылды.  
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«Қазақстан тәуелсіздіктің үшінші онжылдығына батыл қадам басып, даму 

жолындағы алған бағыты – дұрыс, міндеті – айқын егеменді ел болған кезде ұлттық 

материалдық және рухани мәдениет ескерткіштерін іздестіру, анықтау, табу және 

зерттеудің жаңа бағыттары белгіленді. Сан ғасырлық сипаттарымен, тарихи 

маңызымен сақталған және ауызекі түрде қалыптасқан қазақ мәдениеті жалпы түркі 

руханиятының бір бөлігі» [1, 67 б.].  

Қазақ халқының аспаптық музыкасының кӛркем жанры Күй ӛнері – кӛне 

замандардан бері халықпен бірге келе жатқан қасиетті ӛнер. Осы орайда күйшілік 

мектептер арасында дара тұрған, орындаушылық мәнерімен ерекшеленетін шертпе күй 

мектептерінің бірі Арқа күйшілік мектебі. Жалпы Арқа шертпесі жайында зерттеу 

жұмыстары кӛптеп танылады. Дегенмен, осы күнге дейін зерттелмеген тұстары да 

жетерлік. Соның бірі Арқа күйшілік мектебі күйлерінің орындалу ерекшеліктеріне 

байланысты пернелік жүйесі жайында айтылуы осы мақалаға негіз болмақ. 

Қазақтың шертпелі аспаптарының ішіндегі ең кӛп қолданылатыны және кӛптеген 

үлгі, нұсқалары бар аспап – домбыра. Домбыралардың шанағы тұтас ойып та, құрап та 

жасалады. Домбыралардың сырт нұсқалары әр түрлі болып келгенімен, жасалу әдіс – 

тәсілдері мен бӛлшектері ортақ. Домбыра негізгі бес бӛліктен тұрады. Олар: бас, мойын, 

кеуде, шанақ, қақпақ. Осыларға қосымша: құлақ, тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, 

бастырма, ішек, үндік (ойық), пернелер, қалқа, серпер, желкелік, түйме, ӛрнек, желбезек 

тақтайша деп аталатын қосалқы бӛлшектері де бар. Тиектің де бірнеше түрі бар. Олар: бас 

(жоғарғы) тиек, негізгі тиек, түйме тиек, табалдырық (шайтан) тиек. Бұл бӛлшектерсіз 

домбыра үн шығармайды, ойнауға келмейді,деп кӛрсетеді Зәбира Жәкішеваның еңбегінде 

[2, 9 б.] 

Домбыра пернелерінің ешбір халықта кездеспейтін, қазақ дүниетанымы мен 

домбыра болмысына тән тағы бір кӛне атауларын зерттеуші – ғалым Т. Әсемқұлов 

былайша кӛрсетеді: «шыңырау перне – (до), жуас перне – (до диез), кӛсем перне – (ре), 

даңғыл перне – (ми), мұңлы перне – (ми бемоль), жетім перне – (фа), емірелі перне – (фа 

диез), оғыз перне – (соль), үйсіз перне – (соль диез), шағырмақ перне – (ля), Кетбұға перне 

– (си), тылсым перне – (си бемоль)». Бұдан тыс домбырада «оймауыт перне» деген 

болады. Бұл, белгілі бір перненің арасындағы сағаның ағашын саусақтың басы сиятындай 

етіп шұқырлап ою арқылы жасалатын перне. Қашаған пернеден де кіші 

микроинтонацияны , шамамен сегізден – бір немесе индиялық ситарадағыдай он екіден 

бір тонды беретін перне [3, 21 б.]. Бұл перне Тәттімбеттің «Қосбасарларында» және 

«Кӛкейкесті» күйін орындауда кездеседі.  


