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М.Х. ДУЛАТИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  
ҰЛТТЫҚ ТАРИХ ФИЛОСОФИЯСЫН ЗЕРДЕЛЕУДІҢ 

КОНЦЕПТУАЛДЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Бұл мақалада ұлттық дамудың негізі ретінде ұлттық код пен ұлттық сәйкестікті жаңғырту 
мақсатында философияның ұлттық тарихын зерттеудің маңыздылығы қарастырылады. Осы 
тұрғыдан алғанда орта ғасырдың ұлы ойшылы М.Х. Дулати шығармашылығының тұжырымдамалық 
негіздері талданады. Ұлттық тарихтың кез келген кезеңіндегі терең білім, сонымен қатар оған 
лайықты және шынайы баға беру халық үшін жарқын болашақты уәде етеді, соған байланысты 
М.Х. Дулатидің философиялық көзқарастарының тарихи-философиялық маңыздылығын жан-
жақты зерттеудің қажеттілігі маңызды. Бүгінгі жұмыстың негізгі тұжырымы түркі өркениеті 
үшін өзіндік мәдениеттің алдыңғы талпыныстарын жан-жақты зерттеу қажеттілігі мен 
Шығыстың мәдени және тарихи құндылықтары жүйесінің тұжырымдамалық негіздерін анықтау 
қажеттілігі болып табылады. Сонымен қатар, жаһандану дәуіріндегі қазақстандық қоғамның 
өзекті мәселелері және түркі өркениеті ұлттық мәдениетті дамытуда өте қажетті құрылым 
болып табылатын факторларды жақындастырады. Авторлар, атап айтқанда, М.Х. Дулатидің 
философиялық мұрасын терең талдауға, ұлттық философияда дулатацияны дамытуға сәйкес 
мәдени және тарихи құндылықтарды зерттеудің жолдарын айқындады.

Концептуалдық негіз ретінде бүгінгі дамуымызда сүбелі үлеске ие тарихи оқиғалар, тарихи 
тұлғалар, өткеннің салауатын дәріптеу алынуы тиіс деп ойлаймын.

Түйін сөздер: ұлттық тарих, концептуальдық негіз, Дулати, философия, құндылық, өркениет.
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Conceptual foundations of the study of the philosophy  
of national history in the work of M.Kh. Dulati

This article discusses the importance of the study of the national history of philosophy in order to 
revive the national code and national identity, as fundamental in the development of the people. From 
the same point of view, the conceptual foundations of the work of the great thinker of the Middle Ages 
M.Kh.Dulati are analyzed. Deep knowledge in any period of national history, as well as a worthy and 
truthful assessment of this, promises a bright future for the people, in connection with which the need 
for comprehensive studies of the historical and philosophical significance of the philosophical views of 
M.Kh.Dulati is important. The main conclusion of the work today is the relevance for Turkic civilization 
of the need for a comprehensive study of the previous endeavors of an original culture and the definition 
of the conceptual foundations of the system of cultural and historical values   of the East. Along with this, 
trends on current issues of Kazakhstani society in the era of globalization and bringing factors in favor of 
the fact that Turkic civilization is a very necessary structure in the development of national culture are 
considered. The authors, in particular, have identified ways to study cultural and historical values   in line 
with an in-depth analysis of the philosophical heritage of M.Kh.Dulati, the development of dulatation in 
national philosophy.

According to the author, the conceptual basis should be the promotion of historical events, historical 
figures, the health of the past, which make a significant contribution to our development today.
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Концептуальные основы исследовании философии  
национальной истории в творчестве М.Х. Дулати

В данной статье рассматривается значение исследования национальной истории философии 
в возрождении национального кода и национального самосознания, как основополагающих 
факторов в развитии народа. С этой же точки зрения проанализированы концептуальные 
основы творчества великого мыслителя средневековья М.Х. Дулати. Глубокие познания в любом 
периоде национальной истории, а также достойная и правдивая тому оценка сулят народу 
светлое будущее, в связи с чем важны всесторонние исследования историко-философского 
значения философских взглядов М.Х. Дулати. Основным выводом работы на сегодня 
является актуальность для тюркской цивилизации констатации необходимости всестороннего 
исследования прежних начинаний самобытной культуры и определение концептуальных основ 
системы культурно-исторических ценностей Востока. Наряду с этим, рассмотрены тенденции по 
актуальным вопросам казахстанского общества в эпоху глобализации и приведения факторов в 
пользу того, что тюркская цивилизация – весьма необходимая структура в развитии национальной 
культуры. Авторами, в том числе, выявлены пути изучения культурно-исторических ценностей 
в русле глубокого анализа философского наследия М.Х. Дулати, развития дулативедения в 
национальной философии.

По мнению автора, концептуальной основой должно быть содействие историческим собы-
тиям, историческим личностям, здоровью прошлого, которые и вносят значительный вклад в 
наше развитие сегодня.

Ключевые слова: национальная история, концептуальные основы, М.Х. Дулати, философия, 
ценность, цивилизация.

Кіріспе

Тарих философиясын зерделеуде үш түсінік 
бар. Алғашқы таным бойынша, тарих та, филосо-
фия да жалпылық ғылым болғандықтан, ғылыми 
танымды жалпы сипаттау, тарихи өмірді белгілі 
бір құрылымға шоғырландыра отырып, шолу 
болып табылады. Екінші сипаты бойынша, та-
рих философиясының міндеті шынайылықты 
жалпы тану болса, онда бұл, əрине, жекеле-
ген ғылымдардың таныған бүкіл материалын, 
барлық бай мазмұнын өзіне қабылдап алуы ке-
рек дегенді білдірмейді. Керісінше болуы тиіс: 
оның жалпылығы қашанда арнайы білімнің 
мазмұны оның барысында азды-көпті жоғалады 
деген мағынадағы түйіндеумен байланысты бо-
луы керек, сондықтан, ақырында, бұл түйіндеу 
одан ары зерттеудің пəні болып тек жалпы 
«ұстындар» ғана қалғандағы деңгейге жетеді. 
Осының нəтижесінде біз тарих философиясының 
тағы бір ұғымына ие боламыз. Ал, тарих деген-
де өтіп кеткен шынайылықтың өзін емес, осы 
өткен шынайылықтың бейнесін немесе тарихи 
ғылымды ұғына отырып, біз, ақырында тарих 
философиясының үшінші түсінігіне ие боламыз. 

Әрбір ұлттың бағдаршамы, өткені мен тағды-
рын дəріптейтін тарих – күрделі философиялық 

категория. Әрбір қоғамның, ондағы жеке адам-
дардың, əлеуметтік топтардың жадысы ретіндегі 
тарихты философиялық негізде зерделеу – қай 
уақытта болмасын өте маңызды. Рухани про-
гресс ретіндегі тарихты зерттеп-зерделеудің 
концептуалды негіздеріне табиғат пен адамды 
тығыз қарым-қатынаста қарастыру жатады. 

Негізгі бөлім

Саналы адам əрекетінің нəтижесі болып са-
налатын тарих пен қоғам – өте тығыз байланы-
сты болғандықтан, философиялық зерттеудің 
өзіндік ерекшеліктері бар. Қоғамдық өмір мен 
тарихты талдап, түсіндіру үшін ақыл-ой мен 
біліктілік қажет. Тарихтың екі факторы бола-
ды: объективті жəне субъективті. Қоғамдық 
дамудың екі түрлі шарты ретінде бұл фактор-
лар бір-бірімен тығыз байланысты жəне тарихи 
дамудың негізгі заңдылықтарын айқындайды. 
Демек, ұлттық тарих дегеніміз халықтың өткен 
шағы туралы əмбебап ілім, қоғамдық сананың 
ұлттық түрі, ол табиғат-адам-қоғам арасындағы 
өзара заңдылықтардан, əрекеттерден туын-
дайды. Оны зерттеп, философиялық маңызын 
саралаудың ұлттық дамудағы орны ерекше. 
Бұл тұрғыда, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің 
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М.Х. Дулати шығармашылығындағы ұлттық тарих философиясын зерделеудің концептуалдық негіздері

«Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 
мақаласында «Кеңістік – барлық нəрсенің, ал 
уақыт – бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңіс-
тіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы бас-
талады. Бұл – жай ғана əдемі афоризм емес» (На-
зарбаев 2018), – дей келіп, ұлттық тарихымыз да 
ақтаң дақ кезеңдердің аз болмағандығын, хал қы -
мыздың басынан небір зұлмат замандар өткен-
дігін, оны ұмытуға ешбіріміздің де халқы мыз  дың 
жоқ екендігін, көпқырлы, терең тарихты жаңаша 
байыптап, əрбір тарихи оқиғаны объективті 
сипаттаудың маңыздылығын атап өткен болатын.

Ендеше, ұлттық тарихымыздың филосо фия-
лық негіздері мен алғышарттарын қарастырғанда, 
рухани қажеттілік пен мəдени тұтастықты негіз 
етіп алу қажет деп есептеймін. Өйткені, тарих 
пен адам – бір-бірінен бөлінбейтін категори-
ялар. Тарихтың субъективті қозғаушы күші 
адам болса, оның дамып-жетілуі, дүниені та-
нуы, шығармашылық тұрғыда көрсете алуы 
белгілі бір тарихи дəуірде, оқиға барысында 
жүзеге асырылады. Ал, адам болса, басқа адам-
дарсыз ешқандай мəн-мағынасыз тіршілік иесі. 
Қарым-қатынасқа түсу арқылы ғана адам тари-
хи даму формациясын алға жылжытып, қоғамды 
біртұтас ерекше құбылысқа айналдырады. Ма-
терия қозғалысының жоғары деңгейі ретіндегі 
қоғамды қалыптастыратын да – адамдардың 
еңбек əрекеттері. Демек, тарих филсофиясын 
зерттеуді қарастырғанда, адамды бір жағынан 
тарихтың алғышарты, екінші жағынан сол та-
рихи іс-əрекетті жүзеге асырушы, əрі нəтижесі 
ретінде қарастыру қажет деген көзқарасты 
басшылыққа алған жөн деп санаймыз (Мұсаева 
2006: 140). Шындығында, табиғатта өз сипа-
тын сақтай отырып, оны жаңарту мен жаңғырту 
– адам еңбегінің жемісі. Ұрпақ жалғастығын 
жүзеге асыра отырып, даму қажеттіліктеріне сай 
мақсатты секірістерді де жасайтын – адам. 

Адам, қоғам, тарих философиясын жан-
жақты зерттеген С.Э. Крапивенскийдің пікі-
рінше, адам ды белсенді іс-əрекетке итермелейтін 
негізгі қажеттіліктерге материалдық жəне ру-
хани қажеттіліктер, қоғамдық жəне жеке адам 
қажет  тіліктері, түпкі стратегиялық, ұзақ уақытқа 
бағытталған, сонымен қатар, кезеңдік сəттік 
қажеттіліктер жəне адам мен қоғамның даму-
ынан тікелей туындамайтын, бірақ оған қажет 
кейбір қызығу объектілері жатады екен. 

Ендеше, бір-бірінен бөліп алуға келмейтін, 
қозғаушы күші адам болып табылатын қоғам 
мен тарих ұғымдарының ортақ белгілері:

– қоғам мен тарихтағы жүйелер мен оның 
элементтері біртұтастық сипатта болады;

– олар өзара бірлікпен ішкі даму мен өмір 
сүру заңдылықтарына өзіндік ықпал етеді;

– қоғам мен тарихтағы əрбір құрылым мен 
жүйе өзгерімпаздық сипатта болады;

– қоғамдық-тарихи даму белгілі бір 
заңдылыққа бағынады.

Тарих философиясы дегеніміздің өзі тарихи 
үдерістің мəн-мағынасын, оның заңдылықтары 
мен қозғаушы күшін, тарихи құбылыстарды тану 
құрылымы туралы философиялық ілім екен. 
Ал, тарихты адам шығармашылығы ретінде 
қарастыру туралы бағытты ұстанушылар да 
болды. Тарих философиясы терминін тұңғыш 
рет Вольтер қолданған болатын. Көптеген 
философиялық-тарихи концепцияларда тарихи 
дамудың субъектісі болып адам ұғымынан бөлім 
алуға келмейтін «өркениет», «тарихи-мəдени 
типтер» де қарастырылды (Хвостов 2009: 109

Бұдан кейінгі ғалымдар да, осы тер мин-
нің мағынасын айқындау барысында тарих-
шы ның оқиғаны тек баяндап қана қой май, 
хронологиялық жүйелілігін сақтап, ұғын дыруы, 
ал философтардың тарихи үдерісті фило-
софиялық тұрғыда талдап, оның болмысын 
көрсетуі тиістігіне тоқталады (Gobozov, 1999).

Философияны зерттеуде философиялық 
ойдың тарихына сілтеме жасамай, тұжырымдар 
жасау еш мүмкін емес, өйткені философия та-
рихы арқылы өткен күннің рухани мазмұны 
бізге келіп жетті. Кейінгі кездегі көрнекі тео-
риялар мен тұтас ілімдерге негіз болған жəне 
қазіргі кезде практикалық расталған ой-пікірлер 
білдірген ойшылдар да тарих философиясының 
маңыздылығына ерекше тоқталады (Avleyev, 
2005).

Философия тарихы философияның қалып-
тасуы мен дамуының заңдылықтарын, оның 
анықтайтын шарттары мен факторларын 
қастерлейді. Сонымен, өткен мұраларға жүгіну 
фи лософияның өткен жолын бағалауға жəне 
оның болашақтағы даму тенденцияларын 
ұсынуға көмектеседі. Тарих философиясын 
зерделеуде тарихи дамудың бағыты мен заңды-
лықтары, ондағы адамның орны мен рөлі, та-
рихи үдерістегі еркіндік пен əділдіктің дамыту 
алғышарттары да концептуалдық негіз болып 
табылады екен (Walsh 2009: 48). Ал, жекеле-
ген шығармашылық арқылы тарих философия-
сын түйіндеуде бұл тұғырдың субъективті жəне 
объективті негіздері таратылады. 

Осы тұрғыдан алғанда, ұлттық тарих фило-
софиясын зерттеуде түркі халықтарына ортақ 
тұлға М.Х. Дулати шығармашылығы түркілік 
ортақ құндылықтарымен тығыз байланысып, ру-
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Ж.Е. Мырзабеков және т.б.

хани дəстүрлері мен ойлау сипаттарына, оның 
ішінде батырлық, ерлік турасындағы, сұлулыққа 
құштарлыққа нəpге толы болып келеді.  
\М.Х. Ду ла тидің философиялық дүниетанымы 
желісінде түркі өркениетінің мəдени-тарихи 
құндылықтарын талдап-таразылау, рухани 
маңызын ашу арқылы ұлттық тарих филосо-
фиясын зерттеудің концептуалдық негіздері 
айқындалады. 

М.Х. Дулатидің дүниетанымдық ойларын 
тарихи-салыстырмалы талдау, философиялық, 
тарихи-педагогикалық əдебиеттер мен ғұлама 
шығармашылығына қатысты пікірлерді жүйелеп, 
қорыту зерттеу мақаланың негізгі əдістері болып 
табылады. 

Жасынан тағдыры қатал болған М.Х. Ду-
лати хандардың ел билеу ісіне араласып, мем-
лекет дамуына зор ықпалын тигізген кеңесші, 
əскербасы болған. Осындай ерекше қадірі мен 
абыройы үшін ойшылды хандар да, мемлекет 
басшылары да зор құрметтеп, «төре» атаған. 
Тек ел билеу ісімен ғана шұғылданбай, М.Х. Ду-
лати өз кезегінде өзі сапарда болған елдерінің 
рухани-əлеуметтік, мəдени тұрмысымен де жете 
танысып, бүгініміз үшін аса маңызды өркениет 
туралы мағлұматтар қалдырып кетті. 

«Тарихи Рашиди» атты еңбегінде тарихи 
оқиғалар тізбегін баяндау арқылы ел бірлігі мен 
мемлекет тыныштығын сақтаудың аса қажет-
тігін, зұлымдықтың зұлматын, одан арылмайын-
ша, адам болашағының баянды болмайтындығын 
айтып, қынжылады. Аталған еңбекпен таны-
са отырып, ойшылдық көзқарастарының аса 
тереңдігін бағамдаймыз. «Дүние сірескен нəр-
се нің үстемдігі емес, оның мəңгі тұрақтылығы 
маңызды» деген ұстанымда болған М.Х. Дула-
ти əрбір мемлекеттің дамуы оның басшысының 
іскерлік, тұлғалық қасиеттерімен тығыз бай-
ланысты екендігін айтады. Бұл тұжырымының 
айқындығы əрбір кезең мен жылдар шежіресін 
басынан кешірген еліміздің дамуында əбден 
дəлелденіп келеді. 

Бұл тұрғыда, М.Х. Дулатидің қалыптасқан 
шындықты көрсетуге көмектесетін тұжырым да-
маларды шеберлікпен ұштастырғандығын көре 
аламыз. Адамның тұжырымдамаларды генера-
циялау мен таратуға табиғи қабілеті алғаш рет 
Р.Докинзбен (Dawkins 1989: 58) тұжырымдалған, 
оның дамуында шешуші рөл атқарады. М. Ду-
лати да ұлттық тарихты баяндағанда, жеке жəне 
ұжымдық қызығушылықтарды үйлестіре оты-
рып, прагматикалық мазмұн береді. 

«Тарихты тұтастай ұғыну бізді тарихтың 
шегінен асырады. Бұл тұтастықты сезінудің өзі, 

тарихтан жоғары шарықтап, тарихты бір тұтасқа 
айналдыратын бірлік арқылы, сол бірлікке жету-
ге мүмкіндік береді. Бірақ тарихтың тұтастығына 
ұмтылатын тарихтан асқақтаушылық өздігінен 
тарих шегіндегі міндет болып қала береді. 
Біз бірлік туралы білмей өмір сүреміз, алай-
да біз осы бірліктен өсіп-өнетінімізден, біздің 
тарихтағы тіршілігіміз тарих беткейіне айнала-
ды (Тулеуова 2014), – деген пікірге сүйене оты-
рып, тарих философиясының концептуалдық 
негіздерін айқындауда «Целостная концепция 
философии истории, которую мы пытаемся дать, 
направлена на то, чтобы осветить нашу соб-
ственную ситуацию  в рамках мировой истории. 
Задача исторической концепции – способство-
вать осознанию современной эпохи. Она пока-
зывает нам наше место в ней. Лишь в масштабе 
мировой истории становится понятным, какие 
глубокие изменения, подготовленные в течение 
двух последних веков, произошли в наше вре-
мя» (Ясперс, 1991, 84) тұжырымдамасы басты 
назарға алынуы тиіс. 

А. Кенни өзінің «Қазіргі философияның да-
муы» атты еңбегінде «Meslegim geregi bir tarihci 
degil bir filozofum ancak felsefe tarihinin felsefenin 
kendisi icin byuyk onemi olduguna inanıyorum», 
яғни, «Менің мамандығым тарихшы емес, 
мен философпын, бірақ философияда тарихты 
философиялық зерттеу маңызды деп санаймын» 
(Kenny, 2018: 12). Осыған орай, М. Дулати та-
рихты баяндағанда оны философиялық ұлттық 
тарихты зерделеудің концептуалдық негіздері 
саналатын тұлғалық, жүйелілік, ақпараттық-
инновациялық, аксиологиялық, креативтілікті 
қатар ұстанған. Тұлғалық тұғыр бойынша – 
М.Х.Дулати – түркі тілдес халықтардың бар-
лығына ортақ ойшыл, ұлы тарихшы. Жүйелілік 
ұстанымына М. Дулатидің «Тарихи Рашиди», 
«Жаһаннаме» шығармаларында ұлттық тарихты 
философиялық мазмұндауын айта аламыз. 

М.Х. Дулатидің тарихи шежіреге санала-
тын аталған еңбегінен басқа, көркемдік ойлау 
деңгейін көрсететін, көркем сөз шебері ретіндегі 
қолтаңбасын танытқан «Жаһаннаме» поэма-
сы бар. Бұл көркем туындыға тарихи оқиғалар 
желісіндегі жалпы адам тағдыры, олардың өзара 
қарым-қатынастарынан туындайтын мəселелер 
арқау болған. Демек, ойшыл өз шығармашылығы 
арқылы тек тарихи даму жайын ғана сипаттамай, 
өзі өмір сүрген кезеңдегі қоғамдық-əлеуметтік 
ахуалға, адамдардың дүниетанымдық деңгейіне, 
жалпы тұлғалық даму өресіне баға береді. Осы 
себепті де, М.Х. Дулати шығармаларында маз-
мұндалған мəселелер мен тұжырымдалған көзқа-
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М.Х. Дулати шығармашылығындағы ұлттық тарих философиясын зерделеудің концептуалдық негіздері

растар қазіргі қоғамымыз үшін де өте өзекті бо-
лып, ортақ үндесіп жатыр. 

Кез келген мəдениет пен философия тірі ағза 
секілді үнемі өзгерістерге ұшырап, толы ғып 
отырады, дегенмен, өзіндік болмысын сақтайды. 
Көшпенді халқымыз материалдық құн ды-
лықтарға емес, рухани өмір мен адамгершілік 
құндылықтар маңызды болған. Осыған байла-
нысты көне түркі дүниесінің белгілі өкілдерін 
түрліше атаймыз. Кейбіреулерін тарихшы, 
біреуін тілші, əдебиетші, сөз зергері, т.б. тек 
философ деп қана атамаймыз. Өйткені, біз 
ол тұлғалардың философияға тікелей қатысы 
бар екендігін жете түсіне бермейміз. Мəселен, 
«Қорқыт-ата» кітабын алайық. Кітапта тек 
тарихи оқиғалар ғана баяндалып қоймайды, 
терең пəлсапалық ойлар мазмұндалады. Бүгінгі 
таңда, осындай тұлғалар шығармашылығы мен 
еңбектерін философия тұрғысынан зерттеу 
өзектілігі артып келеді (Ахметова, 2017). 

М. Дулати өзінің «Тарихи Рашиди» атты 
еңбегінде өзі өмір сүрген кезеңдегі тарихты, 
хандар шежіресін, соғыс тактикасын, ең ба-
стысы түркі өркениетінің ахуалын суреттейді. 
Қазақстан – көпұлтты ел ғана емес, Европа мен 
Азияның ортақ ендігінде орналасқандықтан түрлі 
мəдениет пен өркениеттің жалғастырушы «діңі» 
болып саналады. Отырықшылық пен көшпенді 
мəдениеттің дара байланыс аймағы болған Оты-
рар қаласының өзі де қала мəдение тінің баста-
уы болғандығы анық. Бұған қоса, М.Х. Дулати 
шығармашылығында айқын көрі нетін түркі жəне 
иран тілді халықтар мəдение тінің ықпалы, басқа 
да өркениеттердің əсері ұлттық философиядағы 
əрбір категорияны жан-жақты қырынан зер-
делеуді қажет етуде. Айталық, Дешті Қыпшақ 
құрылғаннан кейін ислам өркениеті өз үстемдігін 
алды. Алғашқыда тəңіршілдік ұғымдарымен 
ұштасқан ислам кейін өз хандығын құрғаннан 
кейін де ұлттық ойлау дəрежеміздің негізгі сипа-
ты болды. Бүгінгі таңда көшпенділіктің əлемдік 
өркениеттегі маңызы да көптеген əлемдік 
философтардың зерттеулерінде талданды. 

Шындығында, бір өркениет екіншіге əсер 
ету үшін алдымен өзінің жаңаша даму сипаты 
болуы тиіс. Бұл туралы көрнекті түркітанушы 
С. Максуду жан-жақты зерттеулер жүргізе 
келіп, кереғар пікірлерге қатысты «Түркілердің 
қоғамдық өмірдегі белсенділігі мен мемлекет 
құрудағы жасампаздығы түркі өркениетінің 
негізгі жетістігі болып табылады» (Максуду, 
2002: 10) деген тұжырым жасады. 

Қазіргі уақытта түркі өркениеті жан-жақты 
зерттеліп, көптеген əлемдік өркениеттерге 

негіз гі бағыт-бағдар болғандығы дəйектелуде. 
Кең-байтақ сахарада өмір сүрген түркілер өмір 
мен табиғаттың өздеріне беймəлім құпия сын 
қалыптастыруда ұлы өркениет көшін қалып-
тастырды. Оның ішінде, біздің ата-бабала-
рымыздың да үлесі зор болған. Бұл турасында 
жоғарыда айтып кеткен «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақалада Елбасы Қазақстан тарихы 
да жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында 
қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда 
түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дəйектеріміз 
де жеткілікті.

Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек сөз 
болатын протомемлекеттік бірлестіктердің дені 
қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, қазақ 
ұлты этногенезінің негізгі элементтерін құрап 
отыр.

Екіншіден, біз айтқалы отырған зор мəдени 
жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген 
жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең-байтақ өлкеде 
пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, 
Күнгей мен Теріскейге таралды.

Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған та-
рихи жəдігерлер біздің бабаларымыздың өз 
заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық 
жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақ-
тайды. Бұл жəдігерлер Ұлы даланың жаһандық 
тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға 
мүмкіндік береді» (Назарбаев, 2018), – дей оты-
рып, түркілік өркениеттің өзіндік қырларын са-
намайды. 

Бүгінде төл тарихымызға оң көзқарас керек. 
Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны таңдамалы 
жəне конъюнктуралық тұрғыдан ғана сипатта-
умен шектелуге болмайды. Ақ пен қара – бір-
бірінен ажырамайтын ұғымдар. Бұлар өзара 
бірлескенде жеке адамдардың да, тұтас халық-
тардың да өміріне қайталанбас реңк береді. Біздің 
тарихымызда қасіретті сəттер мен қайғылы 
оқиғалар, сұрапыл соғыстар мен қақтығыстар, 
əлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен сая-
си қуғын-сүргіндер аз болмады. Мұны ұмытуға 
хақымыз жоқ. Көпқырлы əрі ауқымды тарихы-
мызды дұрыс түсініп, қабылдай білуіміз керек.

«Көшпeлiнiң қoзғaлыcы yaқытпeн үндec. 
Aл, филocoфиядa yaқыт дeгeнiмiз – қoзғaлыc. 
Бұл қoзғaлыc – кeңicтiк iшiндe pитммeн жүйeлi 
қaйтaлaнып oтыpaтын қoзғaлыc. Кeңicтiктeгi 
қoзғaлыc – yaқытты мəдeни-тapиxи мaзмұнмeн 
тoлықтыpaтын, дaлa өpкeниeтiнiң бacтayы. Дaлa 
өpкeниeтiндe көшпeлi кeңicтiктi кeздi, кeңicтiккe 
eндi, кeңicтiктe өciп өндi. Дaлa өpкeниeтiндe 
төзiмдiлiк пeн pyx, мaл мeн eгiн шapyaшылығы 
бipiн-бipi тoлықтыpды, өздepiнiң тиiмдi 
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дeңгeйiн қaлыптacтыpды. Coдaн көшпeлiлiк 
дaлa тaбиғaтының əpқaлaй aya paйлық opтacынa 
лaйықты жинaқы дa opнықты apнacын тaбa 
түcтi. Көшпeлiнiң caнacы, тapиxи жaды үнeмi 
қoзғaлыcтa, үнeмi жaңғыpy үcтiндe бoлды. 
Ceбeбi, oл yaқыт пeн кeңicтiк iшiндe қoзғaлыc 
apқылы aтa қoныc жaйлayлapын apaлayмeн 
бoлды, бip-бipiмeн тiл тaбыcып жaтты. Тoптaca 
бipлeciп өмip cүpyдiң тəciлдepi мeн жoлдapын 
жeтiлдipдi. Дүниeгe, aдaмғa дeгeн ocындaй 
кeң көзқapac, тapтымды түciнiк, төзiмдi мiнeз-
құлық – xaлықтың тyыcтық ceзiмтaлдығын ұш-
тaды, oның дəcтүpлi мəдeниeтiнiң түп-тaмы-
pын құpacтыpды» (Қасымжанов 1998: 15), 
– дeп нaқты, əpi ғылыми тypa тұжыpымдaйды 
A. Қacым жaнoв. Ал, философ-ғалым C. Aқa-
тaй: «Көшпeлiлepдiң pyxaни өмipi мeн дүниe-
тaнымы кeздeйcoқ ұғымдapдың тiзгiн бepмec 
жүйeciз caпыpылыcқaн жиынтығы eмec, кepi-
ciншe ғылым тiлiндe көшпeлiлiк дeп opныққaн 
бipтұтac қoндыpғылық идeялық үpдic peтiндeгi 
мəдeни құбылыc» (Ақатай, 1998: 280), – деп 
түйіндейді. Шындап келгенде, түркілердің 
көшпелі сипат иеленген даму жолы жасампаз 
өркениетті қалыптастырды. Ocы opaйдa A. Ceй-
дiмбeктің «Көшпeлiлep мəдeниeтiндe тoлып 
жaтқaн «измдepдiң» кeздecпeйтiндiгiн, идeaл 
тұpaқтығын, coның apқacындa мыңдaғaн жылдap 
бoйы cыpтқa eлiктeyдeн гөpi iштeй шыңдaлyдың 
бacым бoлғaндығын, cөйтiп жaлпыaдaмзaттық 
мəдeниeттe өзiндiк дapa бiтiмiмeн көзгe түceтiнiн 
əлгiндeй қacиeттepдeн iздey кepeк» (Сейдімбек, 
1989: 64), – деген пікірін басшылыққа аламыз. 
Бұны кейінгі зерттеулер де толыққанды тал-
дап, көрсетуде. Бұл тұрғыда, Э. Добльхофердің 
«Мы и сейчас не можем равнодушно относится 
к языку древнетюркских памятников… Вырос-
ший в постоянном общении с древними куль-
турными народами этот народ в VI веке сто-
ит на поразительно высокой ступени развития» 
(Добльхофер, 1963, 332), – деген пікірді сонау 
60-жылдардың өзінде-ақ айтып, мойындағанын 
айтсақ жеткілікті. 

Кез келген ұлттық құндылықтарымызды са-
ралап, тарихи дамуымызды бағамдауда шежіре 
атауына жүгінудің берері мол. Халықтық ше-
жіремізге баланған еңбектер қатарында М.Х.Ду-
латидің бөлесі, атақты Бабырдың «Батыр намесі», 
Ұлықбектің «Сұлтандар шежіресі», Мұхаммед 
Салихтің «Шайбани намесі», М.Х.Дулатидің 
«Тарихи Рашидиі» көш бастап келеді. Бұл 
еңбектердің əрқайсысында халықтық дамуы 
көркем тілмен, тарихи-ғылыми нақтылықпен ба-
яндалады. Осылардың ішінде авторы қазақ, түркі 

жұртының тұңғыш тарихшысы М.Х. Дулатидің 
«Тарихи Рашиди» еңбегінде Моғолстан, Орта 
Азияның көптеген мемлекеттерінің тарихы ба-
яндалады, қоғамдық-саяси ахуалы зерделеніп, 
əлеуметтік бағдардарына баға беріледі. Тарих-
ты баяндай отырып, сол арқылы жалпы фи-
лософиялық ойлар түйінделгендіктен ойшыл-
дың əрбір тұжырымдарын тарихтан бөле-жара 
қарай алмаймыз. Coндықтaн дa, Дyлaти шығap-
мaшылығындaғы түpкi өpкeниeтi мəce лeлepiн 
қapacтыpғaндa филocoф ғaлым A. Қacaбeктiң 
«Oл тapиx филocoфияcының нeгiзiн қaлaды» 
(Қасабек, 2002: 174), – дeгeн пiкipiн ескеріп, тал-
дауда басшылыққа аламыз. 

Ең бастысы, «Тарихи Рашиди» еңбегінде 
ойшылдың тұлғалық болмысы, діни сенімі, ис-
лам мəдениетін дамытудағы ұстанымдары, жал-
пы адамгершілік болмысы мен парасат-пайымы 
көрініс табады. Сонымен қатар, М.Х. Дулатидің 
«Жаһаннаме» атты поэмасы – тарихи шығарма. 
Поэма мазмұнында баяндалатын тарихи оқиғалар 
легі, баяндалу мəнері, əсіресе, араб, парсы 
сөздері мен сөз тіркестері жиі ұшырасатын тілдік 
ерекшелігі «Тарихи Рашиди» еңбегімен үндесіп 
жатады. Мұны дулатитанушы Ә. Дербісəлиев те 
қуаттап, былай дейді: «Поэма беташарындағы 
автордың бірінші жақтан баяндаған өмірбаяны» 
Мырза Хайдардың «екінші дəптерде жазған 
өмірбаянымен тікелей үндесуі, рет-ретімен оны 
қайталауы һəм ақынның (Мырза Хайдардың) 
33-бəйітте: «…Менің басымнан өткен ісі жай-
лы айтайын, – деуі ойға тамызық тастайды» 
(Дербісəлі, 2003: 20). 

М.Х. Дулатидің «Жаһаннаме» поэмасының 
əдеби ескерткіш ретінде зерделеген ғалым, 
профессор Қ. Әбдезұлы да поэманы: «Әлем 
əдебиетіндегі, əсіресе шығыс əдебиетіндегі мəңгі-
лік махаббат тақырыбы ұлы ақын ның көркемдік 
қабылдауында өз эстетикалық биігімен, өзіндік 
дү ние танымдық ерекшелігімен көрі неді. 
Сюжет тік құрылым: дастан ның құлақкүйі, ба-
сталуы, шарықтау шегі, көркемдік шешімі, 
барлығы өзара жарасым тауып, іштей тұта сып, 
көп қырлы рухани дүниенің болмыс-бітімін да-
ралап, жарқырата көрсетеді. Осы тұста ақындық 
қол таңба анық аңғарылады. Поэ ти калық арнада 
ақынның, яғни ав тордың философиялық ой-тол-
ғам дары, көркемдік-эстетикалық қа был даулары, 
метафоралық дүниета нымы, барлығы біртұтас, 
кесек, тар тымды көркемдік аяда жинақта лады. 
Бұл поэманың фило софия лық астарының да 
көп қат парлы болуы, оқырманға ой салу сыры 
да осында жатыр. Тіршілік құпиясы пенде бол-
мысымен тұтас, бірлікте танылады. Себебі, 
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Алла ның құді реті, Пайғамбарлар өмірі де адам-
дар тағдырымен сабақтас сөз бо лады. Ақын 
дүниетанымы, пəлса па лық ұстанымы дастанның 
идея лық өзегін анықтап, рухани арқа уын ұстап 
тұр десек, қате леспейміз» (Әбдезұлы, 2017: 
108), – деп аса жоғары бағалайды. Сюжеттік 
желісіне үнді дастандарының бірі негіз болған 
бұл поэма түркілік дүниетаным биігінен ой 
толғайтын, даналық сөз айтатын классикалық, 
поэтикалық шығарма ретінде асыл қазынамызға 
айналды. Поэманың негізгі тақырыбы – тарихи 
болғанымен, идеялық-философиялық мазмұны 
бір Жаратушыны дəріптеу, парасатты тағылым 
беріп, имандылыққа үндеу болып табылады. 
Поэманың алғашқы 114-бəйіті – кіріспе іспетті. 
Негізгі оқиға желісі 115-бəйіттен басталады. 
Кіріспеде М.Х. Дулати поэманың жазылу себебін 
жиырма жылдан кейін «Қала-и Зафар» қаласына 
қайта оралғандағы қаланың жағдайының негізгі 
арқау болғандығын былай баяндайды:

95. Бірінің де ізін көрмедім сол кезде,
Қараңғы тартты көзіме жаһан.
96. Құлазып көңілім, ойым тым зарлы,
Қатты жыладым егіліп ұзақ.
97. Ұмыт болған, өшкен айырылысу оттары,
Тұтасты бойыма соның бəрі...
102. Жұмылмай көзім ұйқыға таңға дейін,
Жатып едім сол кез қасымда сияқты 
(Дербісəлі, 2003: 210).

М.Х. Дулати бұл қалада өткізген күндерін 
қайғыра да, мұңдана отырып есіне алып, жаза-
ды. Өйткені, мұнда ол жастық шағын өткізген, 
достары мен ата-анасын сағына еске алады. 
Өмір талқысына ерте түскен М. Дулати талай 
тауқыметті көргенін қамыға айтады. Жүрек 
түкпіріндегі қайғы-мұңын жырға қосады. Қайғы-
қасіретінен арылу үшін осы поэмасын жазуға 
кіріскендігі сезіледі. Поэмада ойшыл өмірлік 
оқиғаларын еске ала баяндап, шығармада тари-
хымыз кейінгілерге жетсе екен, əрбір ұрпақ өз 
тегін білсе екен деген мақсат ұстанған. Поэманың 
негізгі кейіпкерлер – хандар, шахтар, бектер, т.б. 
əмірлер, жасаған іс-əрекеттері, барлығы өмірден 
алынған кейіпкерлер. Олар қарапайым халыққа 
– қайырымды. Шығарма қоғамда əділеттіліктің 
орнауы – ел басқарушыға тікелей байланысты, 
өзгеге қиянат жасамаған басшы басқарса, халық 
жақсы өмір сүріп, береке-ынтымақ орнайды 
деген пəлсапалық ойды тереңдете түседі. Бұл 
поэманың 1056-1057-бəйіттерінде басшының 
қайырымдылығы мен қанағатшылдығынан ха-
лық байыды, басқалардың байлығына пысқы-

рып та қарамады. Оның істеріне халық еш шүбə 
келтірмеді, ешкім де одан қиянат шекпеді», – де-
ген жолдармен берілген. 

«Тарих-и Рашиди» еңбегі секілді аталмыш 
поэманың алғашқы 14 бəйіті бір Жаратушыны 
жырлауға арналады. 

Мадақ – жаһанды жаратушыға бұрын,
Ешкімнің одан емес ісі жасырын  .
Қандай адамның қиялы жетер,
Ұлыстың қайсысы құпия етер?
Бəрі оның алдында бірдей болар,
Ашық болса да, түнек мекен болар.
Әлем жұртында не болса да,
Оның құдіреті онда да көрінеді.
Жаһанда не болса да жанды, жансыз болар,
Ауада ұшар, жерде жүгіріп жүрер.
Оның құдіретімен қанат қағар,
Оның құдіретімен жүгіріп қашар, – 
(Дербісəлі 2003: 158)

дей отырып, ақ пен қара алмасып келетін 
өтпелі дүниенің жалғандығын айтып өтеді. 
Автордың пікірінше, бəрі де Алланың қолында. 
Ол – өте кешірімді. Егер шын тəубеге келіп, 
бар ниетіңмен жалбарынсаң, кешіреді, ал, оның 
қаһарына ұшырасаң, өмірің азапқа толы болаты-
нын ескертіп, жаман пиғылдан кез келген адам 
бойын аулақ ұстау керектігін ескертеді. 

Мұхаммед Хайдар Дулати поэмасында 
тереңінде тұнып жатқан тағылымды көзқарастар 
өзіне дейін де, өзінен кейінгі де, ұлттық таным-
ды жете зерделеуге жол ашатын дəйекті дəнекер, 
байыпты байлам, тұғырлы тұжырымдар көптеп 
кездеседі. Олар жеке адамдарға арнау түрінде 
де, көпшілік оқырмандарға өмір, дүние туралы 
өзінің көзқарастарын, ұлағатты ұстанымдарын 
үлгі етіп қалдырып кетті. Адам баласының 
тіршілігінің тұтқасы ар-ұят екенін айтып, 
рақымшылдыққа, қанағатшылдыққа үйрену 
керектігін ескерту арқылы əркімді өз орнын 
табуға шақырады. М.Х. Дулатидің пікірінше, 
өтпелі өмірдің байлығына қызықпайтын патша – 
нағыз патша, бұл фəнидегі байлықтың өзі мəңгі 
емес деп бірнеше ескерте кетеді. 

Аларыңды аларсың керегіңді байлықтан,  
Ақылдылар əдетте сол байлықтан қаймыққан,  
Сену керек дер едім осыны айтқан данаға. 
Дəулетімен Карунның кете алмайсың астасып,
Сіңбес еді бойыңа жегеніңмен басқасы.
Жисаң егер тонаумен дүниені, мүлікті,
Ол ошағы болады бітпес даудың, бүліктің,
Жиғаныңнан не қалар, о да бір күн жоғалар,
Жылатқаның жылатар, тонағаның тоналар 
(Дербісəлі, 2003: 159).
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Ж.Е. Мырзабеков және т.б.

Поэмада көтерген негізгі мəселелер – қиын-
шылықты мойымай жеңу, бір-біріне мейі-
рімділікпен қарау, өмірде өз орныңды табу, 
жаман əрекеттерден тазару. Яғни жүректі жа-
ман əрекеттерден тазарту. Яғни, «жүрек жаман 
əрекеттерден тазарғанда ғана, Аллаға жақындай 
түседі» дейді М.Х. Дулати. Жүректегі Алла деп 
отырғаны, əр адамның ар-ұяты, санасы. Оның 
пікірінше, имандылық дегеніміз – адам мен 
адамды жақындастыратын, жақсыға үйір, жаман 
əрекеттер жасамау.

Поэманың негізгі өзегі қаһармандардың ер-
лігі, батырлық қимылдары, ел басынан өт кен 
тарихи оқиғалар, сондай-ақ, халықты бір лікке 
шақыру болып табылады. Жəне де, бұл шы-
ғарманы халықтың тарихи санасы мен көркемдік 
ой-пікірі дамуының жемісі деуге болады.

Түркі жұртына ортақ ойшыл, ұлттық тарихтың 
негізін салушы Мұхаммед Хайдар Дулатидің 
атақты қолбасшы, мемлекет қайраткері, тарих-
шы, ақын ретіндегі ұлттық руханиятымызды 
дамытуға зор еңбек сіңіргені зерделенуде. Бұл 
турасында ортағасырлық еңбектерде де, өткен 
ғасыр зерттеулерінде айтылып өтеді. Жаһандық 
маңызы бар «Тузуки Жаһангири» атты кітапта: 
«Кaшмиpдi Дyлaти билeгeн тұcтa бұл өлкeдe 
көптeгeн өнep шeбepлepi күн кeштi. Oлap 
мyзыкa caлacындa шeбepлiк тaнытты. Oлapдың 
лютнялapы (iшeктi acпaп), цимбaлдapы, apфa-
лapы (ұзыншa үшкiлдeнiп жacaлғaн caycaқпeн 
тapтaтын iшeктi acпaп), флeйтaлapы (cыpнaй) coл 
тұcтa көпкe тaнымaл eдi. Бұpын кaшмиpлiктepдe 
лютняның бip-aқ түpi бoлaтын. Әдeттe oлap 
əндi үндi мyзыкacының үлгiлepiнe ұқcaтып, 
Кaшмиp тiлiндe xopмeн aйтaтын. Кaшмиpлiктep 
қoл жeткiзгeн жeтicтiктepi үшiн cөз жoқ 
Мыpзa Xaйдapғa көп қapыздap» (Бейсембиев, 
1990:33) – дeлiнce, үндi тapиxшыcы P.К. Пapмy 
да Үндістанды билеген тұстағы ел басқару 
жүйесіне көптеген өзгерістер жасағандығын, 
қала мəдениетін арттыруда дербес қолтаңбасын 
қалдырғандығын, əсіресе, сəулет, бейнелеу  
өнерінің тылсым сырларына құштар болып, 
елдің əскери жағдайымен қатар дамытып оты-
рудағы қырағылығын жоғары бағалайды. 

Ұлттық құндылығымызға негіз болып табы-
латын тарихи тұлғаларымыздың тағылымдық 
мұраларының алдыңғы шоғырында М.Х. Дула-
тидің шығармаларының да аталуы заңды. Түркі 
тілдес халықтарға ортақ тарихты баяндай оты-
рып, өмірді, адамды сүюден бастау алып, жа-
старды ұлтжандылыққа, Отанды қорғау, ерлік 
пен батырлықты дəріптеуге, еңбексүйгіштікке 
тəрбиелеуге, адамгершілік асыл қасиеттерді 

насихаттауға, сана-сезімді жетілдіріп, ұлттық 
рухты көтеруге бағытталған. 

Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати – тек 
түркі дүниесіне ғана емес, Орта Азия əлеміне 
əйгілі, шығыс мəдениетіне өзіндік үлес қосып, 
із қалдырған əрі өнер əрі мемлекет қайрат-
кері. Атақты ғұламаның өмірі де өте қиын 
жағдайда өтіп, көптеген шым-шытырық тари-
хи оқиғалармен тұспа-тұс келді. Осы тұрғыда 
белгілі ғалым Ж. Молдабеков былай деп ой 
түйеді: «Оның өміріндегі жетістіктер мен жа-
ңа  лықтар кездейсоқ та, өздігінен де келген 
жоқ. Олар жорықтағы табан-тірес пен бітім-
бірлестіктің нəтижесі еді. Замандастары оның 
батылдығын, тапқырлығын, зейінділігін, байып -
тылығын жəне т.б. қасиеттерін қызыға, құрмет-
теп атаған. Қазіргі ұрпақтары мырза Мұхам мед 
Хайдар Дулатиді ақын-əдебиетші, тарихшы, 
ғалым, ойшыл, қоғам жəне мемлекет қайраткері 
деп марапаттайды» (Молдабеков, 2000:74).

Туған бабамыздың көрнекті тұлғасы мен 
қайраткерлік болмысы ғалымдар назарын бірден 
аударып, бірқатар сүбелі зерттеулердің нысаны-
на айналуда. Осы тұрғыдан алғанда ұлы бабаның 
«Тарих-и Рашиди» атты шығармасы əрі тарихи 
əрі энциклопедиялық туынды ретінде бағаланып, 
мəдени мəні таразылануда. Аталмыш еңбектің 
туған халқымыздың төл тарихы мен рухани 
кеңістігіндегі орны да ерекше. Түркі өркениеті 
болмысына қатысты терең ойлар түйінделіп, 
сабақтаса тұжырымдалатын шығарма ұлы 
ойшылдың терең білімі мен таным түсінігін 
айқын көрсетіп береді. Бұл туындының терең 
мазмұны кімді болмасын бірден қызықтырып, 
айтылатын идеялардың тарихи-философиялық 
мағынасы неде деген сауал толғандырады.

Мұхаммед Хайдар Дулати бар сенімі мен 
білімін сарқа жұмсап, өзі дін хақ жолындағы 
тарихының танымдық-тəрбиелік маңызы уақыт 
өткен сайын арта беретіні даусыз. Өйткені жа-
стайынан жетім қалып, ұлы Бабыр тəрбиесінде 
болып, жауынгерлік өмірдің ыстығы мен 
суығын басынан кешірген ойшыл еңбегінде өмір 
атты ғаламның тіршілік түйткілдері таразыла-
нып, шынайы мазмұндалады. Әсіресе, жеке басы 
мен билік мүддесі үшін қайсыбір қатыгездіктен 
тайынбайтын адамдармен күресе жүріп, өзін-
өзі тəрбиеледі. Жас мырзаның келбеті мен 
көзқарасы ХІV-ХV ғасырларда мемлекетаралық 
шиеліністер мен ұлттық дүрдараздың алдыңғы 
шебінде қалыптасып, көзқарасы туған жердің 
тағдырымен, табиғаттың шындығында шың-
далды, тарихи оқиғаларда нақтыланды. Әйтсе 
де, рухани мұратты барлығынан жоғары қоя 
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М.Х. Дулати шығармашылығындағы ұлттық тарих философиясын зерделеудің концептуалдық негіздері

білген қайраткер əрбір оқиғаға терең тарихи 
таным түсінігімен қарап, бағалап, кешіріммен 
қарай білді: Мұны Дулатидің өз сөзімен келтіре 
кетсек:

«Олардың қатыгездігінің шегіне жеткені 
соншалық, егер де менің «Хайдар» (Ержүрек) де-
ген атымның мəнін ұғынатын болса (мен де өмір 
бар деген) əрине менің қамымды жеп, өздеріне 
өлім тілеген болар еді. Өлең: Сен жұмаққа бет 
алсаң, соңына ертіп халықты, кейбіреулер сен 
үшін дайындайды тамұқты. 

Бірақ менің олар хақындағы ойым былай:
Сенің шерің һəм құсаң – уайым-қамым 

ол менің, қаталдықтың өзімен сүйеу болып 
келгенің. Көзің түсті – мен үшін соның өзі зор 
бақыт, «бұл да менің тұтқаным» деп білгейсің 
бір уақыт (Дулати, 2003: 41).

Жас мырза өзінше ізденуден, үйренуден тай-
ынбайды, келбетті де қайсар тұлғалардың мəр-
тебесін жан-тəнімен қызықтап, үлгі-өнеге тұтты. 
Тарих толған күрес, өмір де сол. Өмірдегі күресте 
адамның қабілет-қасиеті сынға түседі, пікір-
таластар өрбитінін ескерсек, адам болмысының 
соған сай қалыптасып, ойшылдық қабілетінің 
артатыны сөзсіз.

Мырза Мұхаммед Хайдардың түрік өрке-
ниетіне қосқан үлесі ерекше зор, Орталық 
Азияның, кейін Кашмир алқабының сол кездегі 
шаруашылығын, сауда-саттығын, мəдениетін 
жетілдіруде ерекше қызмет етті. Оның қаламына 
мал мен егін шаруашылығы, көшпелілік пен 
отаршылық, дала мен қала, өнер мəселелері жиі 
ілігіп, ондағы түрлі əлеуметтік топтар сарала-
нып бағаланды. Әсіресе, ұлы қазақ хандарының 
болмысы, адамның кісілік қасиеттеріне қатысты 
терең ойлар айтылады. Сөздің мəнін түсініп, 
тоқтай білу, қайсыбір мəселені болмасын ақыл 
көрігіне салып, таразылау, сабырмен шешу т.б. 
жайттар қозғалады: Мысалы:

«Кімнің қандай дауы бар ақылменен шеш-
сеңіз, Кілтін таппай, тіл таппай, соғысатын 
кешеңіз»! – деген тоқтамның адам өміріндегі 
орны ерекше туындады. Осындай аталы сөзге 
тоқтай білмегендер өзінен де, ортадан да 
сүйеу таппай, көлеңкедей құбылды. Тек оқшау 
үстемдік ету саясаты мен күш көрсету тəртібі 
дағдыға айналды. Қара күшіне сенгендер аразд-
ықта өз пайдасын күйттейтіндердің, зұлым-
дықты жанындай жақсы көретіндердің заманы 
болды, қоздырды. Олар қастасумен талайға тор 
салды, жамандық пен өзімшілдікке бұрылды, 
көз тіккенді жанышқылаудан тайынбады. Бəрі 
де ел тоздыратын бүліктер, жүйке жұқартатын 
жіңішке тірліктер.

М.Х. Дулати – өзі текті тұқымнан шыққанына 
қарамастан, бақталастық, күндестік азабынан 
қуғынға ұшырап, жақсы адамдардың шарапа-
тынан ғана оған тірі қалу бақыты бұйырған. 
Бұл туралы өз еңбектерінде əлденеше рет 
толғанып, талай рет өмір жолындағы жайсаң 
жандар жақсылығын тəптіштеп айтып отыра-
ды. «Хайдар» деген сөздің өзі ержүрек, батыл 
деген ұғымды білдіреді. Қаншама рет тағдыр 
қыспағына түссе де, еш мойымай, өз-өзін 
шыңдап, тарихи-көркемдік ойлаудың биігіне 
көтеріліп, берері көп, бүгініміз үшін өте қажетті 
шығармалар жазып қалдырған М.Х. Дулати 
жеке басының емес, ел мүддесін ойлады, ар, 
абырой дегендерді бəрінен жоғары қоя білді. 
Қашанда əскербасымын деп кеудесін көтермей, 
жауынгерлермен бірге болып, жалпы халықтың 
тұрмысы мен жай-күйіне қанықты. Қарапайым 
адамдар мен жоғары топ өкілдерінің арасындағы 
қарым-қатынас жасау мəдениетінің өзіндік 
ерекшеліктерін зерделеді. 

Яғни, Орта Азияда тұратын бірқатар мемле-
кеттер мен халықтардың екі ғасырға жуық тари-
хи даму жолын баяндай отырып, сол кезеңдердегі 
қоғамдық-əлеуметтік ахуалға баға береді, 
тарихтың негізгі жасаушысы ретіндегі адамның 
маңызды секірістері мен тарихи іс-əрекеттерін 
сипаттай отырып, адамдық болмысына, адамгер-
шілік құндылықтар жүйесіне байланысты сүбелі 
пəлсапалық ойлар қорытындылайды. Осы 
себепті де, бүгінгі қоғамда Мұхаммед Хайдар Ду-
лати – тарих философиясының негізін қалаушы 
екендігі дəйектелуде. Биліктің жоқтығы қоғамда 
əлеуметтік тəртіптің жойылып, ел арасында 
араздық пен ылаңның күшеюіне, қан төгіске 
əкеліп соғуы мүмкін екенін жақсы білген М.Х. Ду-
лати «Тарих-и Рашиди» шығармасында мынадай 
жолдармен нақтылана түседі: «егер бұйрығына 
бағынуды барлық тұрғындары міндетті деп мой-
ындайтын жəне оның жарлықтарын орындаудан 
бас тартпайтын билеуші болмаса, онда кез кел-
ген елдің тəртібі мен тіршілігінің сөзсіз шырқы 
бұзылады»:

Билеусіз жаһан бассыз тəнмен тең,
Бассыз тəн жолда жатқан шаңмен тең 
(Дулати 2003: 57). 

Сонымен, М.Х. Дулати қоғамда мемлекеттік 
биліктің болуын, ал өз кезеңінде халықтың сол 
билікті мойындап, оған бағынуын мемлекет 
тіршілігінің алғы-шарты ретінде қарастырады. 
М.Х. Дулати өзінің мұндай терең философиялық 
тұжырымдарын өзінің шығармаларында нақты 
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тарихи деректермен негіздей отырып, өз ойының 
дəйектілігін көрсетіп береді.

Биліктің ізгі мақсаты – елдің тыныштығы 
мен əл-ауқатының артуы, əділеттіліктің орын 
алып, қоғамның өркендеп гүлденуі. Ол үшін 
адамдар арасында келісім, бірлік, достық пен 
ынтымақтастық болуы қажет. М.Х. Дулати өзінің 
шығармасында тарихи тұлғалар арасындағы 
келісімге, достық пен бірлікке айрықша мəн 
бере отырып суреттейді. Мəселен, əмір Хұсейін 
мен ұлы мəртебелі Сайыпқыранның өзара 
қатынасына тоқтала келіп ол былай деп жаза-
ды: «Олар... келісім арқауын уəделерімен жəне 
анттарымен бекітті жəне бұрынғы достық пен 
адалдықты іс-қимылдарының бірлігімен жəне 
келісімімен толықтырды. 

М.Х. Дулатидің «Хақ жолындағылар тари-
хы» немесе «Тарихи Рашиди» еңбегінде туған 
жер ұғымы өте қымбат мазмұнда жырлана-
ды. Туған халқына деген асқақ сезімі, ерекше 
ынтызарлығы, осы туған жер, халық қамы үшін 
алаңдап, болашақ жастарымызды батырлыққа, 
ерлікке баулуды арман еткен мақсат-мұраттары 
беріліп, ұрпаққа аманаттауы сезіледі. Кітаптың 
əрбір жолында батырлық ұғымы бой көрсетіп 
отырады. Жауға қанша қатыгез болсаң да, 
бауырларың мен туған халқың үшін соншалықты 
мейірімді болу қажеттігін ұғындырады. Қатал 
қолбасшы, қырағы əскербасы, жауын аямайтын 
М.Х. Дулати өз кезегінде айналасындағыларға 
қамқор, мейірімін аямайтын жан екендігін 
байқаймыз. Бұл турасында көптеген зерттеуші 
ғалымдар да айтып өткен. 

Жаһандық дамудың бəсекесінде түркілер 
əлемдік мəдениетті дамытуда орасан үлеске ие 
екендігі нақты дəлелденді. Жалпыадамзаттық 
философия секілді қазақ философиясы рухани 
өмір шындығы мен заңдылықтарына негізделеді. 
Осы тұрғыда, М.Х. Дулати секілді ұлы ғұлама 
тұжырымдары тəуелсіз еліміздің руханиятында 
ерекше мəн-маңыз бен қажеттілікке ие. Олардың 
əрбірін жан-жақты талдап, түйсіндіру – руха-
ни дамуға жаңаша міндеттер белгілеп, жаңаша 
бағдарларын белгілеуге мүмкіндіктер береді. 

Әлемдік тарихқа жүз жүгіртіп қарап отырсақ, 
көптеген халық, ұлт небір замандар ықылымы-
нан жер бетінен мүлде жойылып кеткендігін 
көреміз. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ұлттық 
тарихтың жолы тым ауыр, қилы кезеңдерге толы 
болған. Десек те, «сындарлы кезеңдерде тағдыр 
талқысына қанша ұшыраса да, əлемдік фило-
софияда, мəдениет көшінің қатарынан қалмай, 
өзіндік бет-бейнесін таныта білген қазақ фило-
софиясы, мəдениеті бүгінгі таңда да, өзінің 

өміршеңдігін танытып отыр» (Омаров, 2003: 
187).

Қазіргі уақытта мəдениеттер сабақтастығы 
ерекше белең алуда. Дүние жүзінде қанша 
халық бар болса, сонша мəдениет бар. Ал, 
жалпыадамзаттық өркениет – осындай дербес 
мəдениеттердің өзара жиыны, біртұтастығы. 
Осындай көзқарас тұрғысынан алып қарағанда, 
жеке ұлттық немесе халықтық мəдениеттер 
сабақтастығы ретінде бағалау – өте ұғынықты. 
Өйткені, жаңа ғасырда дербес қасиетке ие мəдени 
құрылымдардың құндылығы мен тарихтағы тең 
үлесі айтылып, антогонизм жайымен əлсіреуде. 
Әрине, соңғы уақыттағы ғылыми-техникалық 
даму, жоғары технологиялар – ғылым мен білім-
нің негізгі көрсеткішіне саналып, Батыс пен 
Шығыс мəдениетінің өзіндік даралық қасиетт-
ерін араластырып жіберді. Бірқатар, дамудың 
көшбасындағы елдерде даму дүмпуінің болуы-
на да осы жағдай өз əсерін тигізгені жасырын 
емес. Осы себепті де, мəдениет пен өркениетке 
қатысты бүгінгі көзқарастар мен пікірлер өзара 
тоғысып жатыр. Ең бастысы, əрбір ел, халық 
өзінің ұлттық болмысын негіздеуге, мəдениетін 
ұлттық құндылықтар жүйесінде зерделеу-
ге сол арқылы əлемдік өркениеттегі өз орнын 
нақтылауға ұмтылуда. 

Бүгінде тұлғаның қоғамдық болмысы, яғни 
дамуының да басты көрсеткішіне өркениетпен 
қатар айқындалу үрдісі саналады. Бұл өте дұрыс 
бағыт, өйткені, еліміздегі əрбір адам өз даму-
ында рухани қажеттіліктерін дұрыс таразы-
лап, рухани тыныстауын ұлттық құндылықтар 
жүйесімен сабақтастықта жүзеге асыруы шарт. 

Әрбір ел, жеке мемлекет өз дамуында тек 
экономикалық-саяси емес, рухани өрлеуі арқылы 
əлемдік орнын белгілей алады. Жетпіс жыл-
дан астам уақыт бодандық қамытында болған 
еліміздің рухани дамуда жоғалтқаны көп. Осын-
дай олқылықтардың орнын толтыру сындарлы 
саясаттың негізіне саналып, көптеген реформа-
лар мен бағдарламалық жұмыстар атқарылды. 
Дегенмен, мəдениеттер арасындағы сабақтастық 
барысында Батысқа тым көп еліктеудің салда-
рынан бірқатар мəселелердің алға тартылып 
отырғаны да анық. Әсіресе, өскелең ұрпақтың 
тəрбиесіне ерекше ыждаһаттылықпен қарауды 
талап етуде. Халқымыздың қанына сіңген 
жалтақтығы да, өзіміздің ұлттық негізімізден 
басқа ұлттың мəдениетін тым артық бағалау 
үрдісі де ұлттық тұғырымыздың өз дəрежесінде 
бекімей отырғанына əсерін тигізуде. Ака-
демик, философия ғылымдарының докто-
ры, Ғ. Есімнің ұйғаруынша «Ұлтшылдықтың 
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мaзмұны өpкeниeттiк iздeнicтep apқылы aйқын-
дaлaтынын» (Есім, 2000:13) ескерсек, əрбір 
рухани зерттеуіміз ұлттық өркениеттің даму 
көкжиегін кеңейтіп, адамзаттың қарым-қатынас 
жасау мəдениетін арттыруға, саналық дамуына 
терең əсерін тигізетіні анық. 

Қорытынды

Қазіргі уақытта Қазақстан əлемнің ең дамыған 
отыз елінің қатарына ену үшін жаңа міндеттер 
белгілеп, саяси-экономикалық, мəдени дамудың 
тың бағдарларын белгілеуде. Елімізде жүз елу-
ден асатын түрлі ұлттар мен ұлыстар өзара 
қарым-қатынаста, бейбіт өмір сүруде. Әрине, 
соңғы уақыттарда ұлттар арасындағы бірқатар 
қақтығыстардың болғандығы да жасырын емес. 
Дегенмен, бəрі де мемлекетаралық деңгейде 
сəтті шешімін тапты. Ендігі кезекте, бұрыннан 
жүргізіліп келе жатқан дін, ұлттар арасындағы 
саясатты жалғастырумен қатар, өркениеттік 
ізденістерді енгізу қажет. Тəуелсіздіктің екінші 
онжылдығында басқа діндердің ықпалы өте 
күшті болғаны да жасырын емес. Бүгінде, 
жастардың діни сенімдері орнығып, жалпы дін 
мəселесі қатаң қадағалануда. Бұл да өз кезегінде 
елімізде жүргізілген болашақты бағдарлауда 
өткеннің ұлағатын ескеру, рухани жаңғырудың 
нəтижесі. Осы орайда, түркі дүниесінің 
мəдениет, тіл мен ғылымның жоғары деңгейін 
айқындайтын жазба ескерткіштер көп. Солардың 
қатарында М.Х. Дулати шығармашылығының да 
бүгінгі өркениеттік сананы қалыптастыру мен 
дамытудағы маңызы ерекше. Әсіресе, ұлттық 
тарих философиясын ғылыми негіздеп, өзекті 
мəселелерін шешуде танымдық маңызы ерек-
ше деп білемін. Ойшыл өзінің «Тарихи Раши-
ди» еңбегінде алдына қойған мақсатын көрсете 
отырып, хақ жолындағылар тарихын баяндау 
арқылы, өзі өмір сүрген кезең шежіресін кейінгі 
ұрпаққа аманаттады. Терең ойшыл, көрнекті 
қайраткер, жан-жақты біліммен қаруланған 
М.Х. Дулати еңбектерінде адам тұлғасы 
мен адамгершілік толысу, мемлекетаралық 

ынтымақтастықты сақтау, ұлттар арасындағы 
келісімнің маңыздылығы, рухани мəдениет пен 
өркениеттің даму деңгейін таразылау, басқа да 
соқталы мəселелер талданып, дүниетанымдық 
ойлары берілген. Олардың əрбірі өміршең 
қасиетке ие, өйткені, сол кезең шындығын 
жаза отырып, ойшыл əрбір қоғамдық кезеңнің 
негізгі субъектісі – адам болмысын сипаттай-
ды, əлеуметтік мəселелерді талдап, бағалайды. 
Осы тұрғыдан алғанда, ұлттық мəдениетіміздің 
бай қазынасын саралап, кейінгіге үлгі етуде, ең 
алдымен өткен күндер шежіресі мен ұлағатын 
жан-жақты таразылап алудың, философиялық 
астарларын ашудың қажеттілігі бой көтереді. 

Қорыта айтқанда, жаһандану жағдайындағы 
ұлттық философиямызда ұлттар мен ұлыстардың 
жеке ерекшеліктері, мəдени ұқсастықтары мен 
мəдениеттер диалогы өте өзекті мəселелердің 
бірі болып отыр. Басқаша айтқанда, тəуелсіз 
мемлекетіміздің əлемдік тарихтағы орны, 
мəдениет пен өркениетке қосқан үлесі мен рөлін 
жаңаша, қайта ойластыру қажеттілігі туында-
уда. Демек, Қазақстан тарихы оның жаңаша 
тарихы мен жаңа шынайылықтар тұрғысынан 
қаралуы қажет» (Булекбаев, 2016) болуда. 
Әлеуметтік философияда тарих та қоғам секілді 
– əлеуметтік-материалдық əлем. Осыған бай-
ланысты тарихи дамуда ұлттық ерекшеліктер 
сақталып, өз құндылығымен дараланып тұрады. 
Ұлттық тарихымыздың Геродоты санала-
тын М.Х. Дулати ғұламаның тарихи еңбегінің 
маңызын саралауда, ұлттық тарих философия-
сын зерттеудің басты негіздерін айқындап алған 
жөн. Яғни, «Хақ жолындағылар тарихы» деп 
аталатын ұлы еңбегінде ойшыл ұлы хандар, 
олардың адамдық қасиеттері арқылы тарихи 
даму барысын сипаттайды. Демек, ұлттық та-
рихымызды философиялық зерттеуде ең алды-
мен ұлттық құндылықтар, рухани мұралар, ұлы 
тұлғалар шығармашылығы негізге алынуы тиіс. 
Концептуалдық негіз ретінде бүгінгі дамуы-
мызда сүбелі үлеске ие тарихи оқиғалар, тарихи 
тұлғалар, өткеннің салауатын дəріптеу алынуы 
тиіс деп ойлаймын.
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