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Ол-Фарабн атындагы ҚаэҮУ-дыц Ж урналнстнка ([іакультетініц «60050400 -  журнаннстика» 

мамандыгыныц докторангы Мукушева Қура.иаНдың фнлософня гылымдарынын (РҺО) докторы гылыми 

дэрсжесін алу ушін даііыпдалған «XX ҒАСЫ Р БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КӨСЕМСӨЗІ: ҮЛТТЫҚ

ДҮНИПТАНЫМ ЖӘІІЕ "ДАЛА" ІСОНЦЕПГІ» а п ы  днссертациясы XX гасыр басындагы качак 

косемсвзіндегі ұлттык дүнистаным бейнесі мен ’’Дала” концспті ұгымын гылыми жуііедс карастыруга 

арналган. Сол кезендегі Алаш каііраткерлерінін коғамның руханн жагынан даму урдістеріне арналған 

идеялары мсн ултгык кундылыктарды наснхатгаудагы коғамдык белсенділігі газет-ж}’рнал бем еріндеі і 

косемсоч дунпелері аркылы кврінді. Қогамның білімділікке ұмтылып, руханнлыкка бет бүруына казак 

зиялылары да ерекше коңіл боліп, ерекшс ыж дагамы лы к танытты. Мэселен, улт жанашыры Ахмег 

БаГгіұрсыноп; «ОсындаП журтка паГідалы, улгі аларлык жаксы істі жұрттың к^лагына салып, біздің 

айтаГіын деп отырганымьп мынау: білім жарысын ісгеу эр жұрттың колынак келетін іс. Істейін десе, 

казактмң да колынан келеді. Европадаіі зор істеуге болліаса да, бойымызга шагындап, «спбасына карпіі 

піспегі, мұртына караіі іскегі» дегендеГі етіп істеуге болады. Осыны есімізге алып, Европа улгісін 

казактың мушесіне лайыктайык», -  деп казак когамына XX ғасырдың басында ру.чани турғыдпн алганда 

өте кажет болгаи, омбебап улгіні Еуропадан, оның мэдениетінен іхаеудің кажет гігін усынган болатын.
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Ғылыми жумыста казак дүннстанымындагы руханн-эінологиялык. әдеби-мэдени ж еііс іікгер  мен 

іркілістер толыкканды зертгелгсн. Алаш мүраларындагы «Дала» концегпісі лингвомәдениетіану 

аспектісінде теориялык-әдіснамалык түргыда сараитамадан откен. Жалпы үлттың квсемсоз 

нускаларыныц кгиак халкынын мәдени күндылыктарынын дамуына ерекше әсср еткендігі бірнеше 

гылыми-танымдык дерекіер аркылы дэлелденіп. көсемсоздегі «Дала» лш ігвомэденп концептілік түрғыда 

түжырымдалі.іп, кешенді талдаулардген дзлелденді. Ьүл әдіс диссерташіянын такырыбыігың озекгілігін 

арттыра түседі. Ғылымп талдаулардың нәтижесінде «Дала» концеіггісі халык ауыз эдебиетіиен бері карай 

дннамикалык осу дәрежесіне жеткендігі айкындалган. Сонымен катар гылымн жүмыста «Дала» 

концептісінің семаніикасын кұраатын тілдік бірліктсрдін курылымлык іацбасі.иіыц гылымн-теориялык 

түжырымдары жасалды. «Дала» концептісініц тупкі негііі улттык танымнан орбігендігі іуманистік- 

этикалык. коркем ойлау, руханн сауыктандыру, эдеуметтік жетілдіру, адамсуіігіштік касиеттерге 

үласкандыгы апаш каГіраткерлерініц косемсөз мүрапары бойынша дәлелденген. Қаэак квсемсезі туралы 

аз зерттелген жок. Біркатар еңбектердің бар екендігі де мэлім. Десек гс, «Алашорда» козгалысына 100 

жыл отсе де оның тарнхи мацызы одан сайын ар іа  түсуде. Онын дүннстанымдык және концептілік 

түргыдан зерттелуі бүгінгі үліты к мүддсмен сабактаскандыгымен күнды болын есептеледі. Қазіргі 

жаһандану жагдайында халыктың үлттык оГілау максаты мен үл іты к дүниетанымды калыптастыруга 

нсгіз боларлык публицистикалык тарнхи дерекгерге деген ғылымн-таны.мдык квзкараста|>ы жанара 

бастады. Бүл мэденн жаца үперістер казіргі Қазакстаннын тарнхн даму кезецдерін іц  манызды түстарын 

терецдетіп оты р. Алаш квсемсөз тулгаларыныц азаматтык беГшесін аны кіаган саііын ел тарихынын 

кадірі арта түседі, сонымен катар казіргі замандағы Қазакстаннын үлттык руханн жаңгыруыныц да 

өзіндік жалгасы болатыны акикат. Осы зерттеу жүмысында «Дала» концептісін айкындауда 

далалыктардын омір суру, тіршілік еіу , соны а ішінде олардын менталитеттерш ін өзгешелігі туралы 

іарпхн деректердің күндылыгы жогары болып табылады. 'Гарих беттерін парактағанда казактардын 

Ал і аГі тауларынак Каспнй және Қара теціздер жагасына дейін, Батыс-Сібір жазығы мен Орал тауларынан 

Тянь-Ш аньніц еолтустік сілемдеріне дейін тіршілік етіп жүргені аГгіылады. Сол себеніі де олар үшін 

Дала жай гана коршаган орта емес, ол — тірі, жанды бейне, « ¥лы  Дала». Өзін сол Жер -- Ананыц 

перзентімін, «Ұлы дала үрпагымын», «Туган жер топырагынан жаралдым» дентін адамнын санасында 

туған жерді коргау - арынды, өз өмірінді коргау деп есентелген.
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Осыган орай халык даналыгынан қалган «Ер елдіи коркі, ел -ж ердің  керкі», «Дала тосіп еміп 

ескен, ат жалып тартыи м іш сн» дсйтін хялык млкалдары да бар. Г.вропалык к тк а р ас к а  саП табнғатты тек 

кана кажеттілікке жарату, паГідалану, оның баПлығын алып, керекке жұмсау деген біржакты дуниетаным 

ііайда болган. Лл, казактын дуішетанымында табпгатпен карым-катынас куру е іе г і озгеше екен. Қачак 

табнгагтың кыр-сырына стене жакындығын, рзханн кіпдіктес екенін отс терең жэне жан-жакты 

фнлософиялык іужырым ретінде сабактайды, ол ел мен жер егіз деп караГщы. Днееертант табш атпен 

карым-катынасынын эдебнет жанрларына осеріиіц сырын осыпда деп угады. Қазак халкына обраіды, 

беГінелі оіілау өрісі тән. Сол беіінелі ой өрісіне сай, мысалы, аіі-жуллы(г;і бата кылганда, онда асгарлы 

мэн бар, аталы угым екендігіне токталады. Осының негізінде табигат пен адамнын уГшесімділігіне 

катысты казак мәдениетііше корксм беГшелер мен одеп пріішшптері калыптаскан. Жалпы іерттеу 

жумысында днссеріант Қ. Мукушева XX гасырдағы каиік коссмсечіндегі ултты к дуннетанымды «Дала» 

концептісімен байланысты карастырыгк казак млленнетіндегі орнын аны кіауга тырыскан. «Жер», 

«Дала», «Атамекен» угымдары качак мәденистінің дуниетанымдык кундылыктарын аГікындаГггын 

мәдениеітануш ылык категорня екендігі аныкталган. «Дала» кониептісін улттык оГілаудың коды ретінде 

карастырған. Жалпы, гылымн жумыстың такырыбыныц оэектілігі дәл анкындалып, максаі ы мен 

міндеттері орындалған. Диссертант іакырынка катысты кеп мэлімеггер тапкан. Днссертацияда XX гасыр 

басындагы баспасез беттсрінде жарняланган кунды тарнхи дерекіер өте көн нандаланылган. 'іерттеу 

жумысының гылымн жетісііктерін жогары багалай оіыры п, Әл-Фарабн аіындагы  Қазак улгтык 

универсіітеті журналистика факультетініц «60050400 -  журналистика» мамандыгыиың докторанты 

Мукушева ҚуралаПдыц «XX ғасыр басындагьт казак косемсөзі: ултіы к  дуннетаным және "Дала" 

концеітгі» атты диссертацнясына философия гылымдарынын (РҺГЗ) докгоры гылыми дэрежесін алуға 

лайык деп бағалаймын.
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