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Ин тел лектуалды мәде ниет тің 
философия лық мәселелері

Ма қа ла да ин тел лек ту ал ды мә де ниет ті қа лып тас ты ру дың фи ло-
со фия лық мә се ле ле рі са ра лан ған. Ин тел лек ту ал ды мә де ниет ті қа-
лып тас ты ру да ғы әлем дік тә жі ри бе лер мен дәс түр са бақ тас ты ғы мә-
се ле ле рі, жаң ғы ру үде рі сін де гі ма ңы зы на ерек ше на зар ауда рыл ды, 
фи ло со фия лық, мә де ниет та ну лық, та ри хи, әлеу мет тік, саяси ас пек-
ті ле рі зер де лен ді. Ин тел лек ту ал ды әлеует ті кө те ру де гі ұлт тық ру-
ха ни-мә де ни қай нар лар ды ең се ру, мә де ни сұх бат тас тық пен өза ра 
әре кет тес тік, ин тел лек ту ал ды мә де ниет ті қа лып тас ты ру да ғы бі ре гей 
ба ғыт ин тел лек ту ал ды мә де ниет та ри хы ның фор ма ла ры мен маз мұ-
ны қа рас ты рыл ды. Он да ғы нтел лек ту ал ды дәс түр – ин тел лек ту ал ды 
та рих тың не гіз гі мін дет те рі нің бі рі жә не ин тел лек ту ал ды іс-әре кет тің 
қа жет ті жағ дайы ре тін де оның туын ды сы, ин тел лек ту ал ды мұ ра ны 
сақ тау дың фор ма сы мен тә сі лі еке ні бай ып тал ды. Ин тел лек ту ал ды 
дәс түр дің тек идея лар мен ой лау тә сіл де рі нің са бақ тас ты ғы, ин тел-
лек ту ал ды са ла да ғы та ри хи мұ ра ның үз дік сіз ді гі ға на емес, қайта 
туын да ту, бел сен ді қа был дау, қайта пі шім деу, шы ғар ма шы лық ұс-
тын, қайта ең се ру не ме се қайта өр леу сын ды си пат та ры ның ма ңыз-
ды лы ғы на ден қой ыл ды. Бі лім бе ру мен ғы лым са ла сын да ғы әлеу мет-
тік мә се ле лер ге қа тыс ты ой түйін дел ді.

Түйін сөз дер: та рих, фи ло со фия, әлеу мет та ну, жаң ғы ру, ин тел-
лек ту ал ды мә де ниет, ин тел лек ту ал ды ұлт, Қа зақ стан.
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The paper analyzes the philosophical problems of formation of intel-
lectual culture. Particular attention is paid to the value problem of the 
relationship of the world practices and traditions in the formation of in-
tellectual culture, studied cultural, historical, social and political aspects. 
Formation of intellectual culture is considered in a coherent manner the 
history and content of intellectual culture, most paid to the national spiri-
tual and cultural sources for the growth of intellectual potential, cultural 
dialogue and interaction. Intellectual traditions are understood as deriv-
ing from the basic function of intelligent historical baggage and necessary 
function of intellectual culture, form and method of preserving the intellec-
tual heritage. Focuses not only on the relationship of ideas and methods of 
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criticism of their performance. A review on the social problems of educa-
tion and science.
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Фи ло со фс кие проб ле мы  
ин тел лек ту аль ной куль ту ры

В статье проана ли зи ро ва ны фи ло со фс кие проб ле мы фор ми ро-
ва ния ин тел лек ту аль ной куль ту ры. Осо бое вни ма ние уде ле но проб-
ле мам взаи мос вя зи ми ро вой прак ти ки и тра ди ций в фор ми ро ва нии 
ин тел лек ту аль ной куль ту ры, исс ле до ва ны куль ту ро ло ги чес кие, ис-
то ри чес кие, со ци аль ные, по ли ти чес кие ас пек ты. Фор ми ро ва ние 
ин тел лек ту аль ной куль ту ры расс мот ре но в од ном клю че ис то рии 
и со дер жа ния ин тел лек ту аль ной куль ту ры, боль шая час ть уде ле на 
расс мот ре нию на циональ ных ду хов но-куль турных ис точ ни ков для 
рос та ин тел лек ту ально го по тен циала, куль турные диа лог и взаимо-
дей ст вие. Ин тел лек ту альные тра ди ции по ни мают ся как произ вод-
ное от ос нов ной функ ции ин тел лек ту ально го ис то ри чес ко го ба га жа 
и необ хо ди мая функ ция ин тел лек ту аль ной куль ту ры, фор ма и ме тод 
сох ра не ния ин тел лек ту ально го нас ле дия. Ак цен ти рует ся вни ма ние 
не толь ко на взаи мос вязь идей и ме то дов ин тел лек ту аль ных тра-
ди ций, неп ре рыв ность ис то ри чес ко го нас ле дия, но и на ак тив ном 
восп рия тии, но вом мо де ли ро ва нии, твор чес ком на ме ре нии, но вом 
внед ре нии и кри ти ке их ха рак те рис тик. Сде лан об зор на со ци альные 
проб ле мы об ра зо ва ния и нау ки.

Клю че вые сло ва: ис то рия, фи ло со фия, со ци оло гия, мо дер ни за-
ция, ин тел лек ту альная куль ту ра, ин тел лек ту альная на ция, Ка за хс тан.
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Қа зақ стан қо ға мы ның ин тел лек ту ал ды мə де ниеті мен ұлт 
ре тін де қа лып та суының өл шем де рі мен ба ғыт-бағ да ры, мем-
ле кет тік ст ра те гиялық саяса ты жан-жақ ты құ был ма лы əлем де 
қа лып та сып ке ле ді. Мем ле кет тік «Ин тел лек ту ал ды ұлт – 2020» 
жо ба сы қа был да нып, оның: 1) Қа зақ стан ның бі лім бе ру жүйе-
сін де гі сер пі лі сі; 2) ғы лым ды да мы ту жə не елі міз дің ғы лы ми 
əлеуе тін арт ты ру; 3) ин но ва ция жүйе сін да мы ту сияқ ты ас пек-
ті ле рі ай қын дал ды [1]. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы жаң ғы ру дың ұзақ уа қыт тық мер зі-
мін таң дап ал ды, ол би лік эли та сы ның ға на емес, жал пы дүйім 
жұрт тың да таң дауы деп бай ып та сақ та бо ла ды. Мем ле кет за-
ма науи да мы ған эко но ми ка ға се кі ріс жа сап, жа ңа тех но ло гияға 
ден қоюда, əлеу мет тік-эко но ми ка лық, саяси-мə де ни қа ты нас-
тар ды тү ле ту ді жол ға қоюда. Де ген мен, мем ле кет тік ре су рс тар 
мен игі лік тер дің көп пай ыз дық мөл ше рі ше тел дік ин вес тор-
лар дың ен ші сін де де ген қо ғам дық са рап та ма да алаң дау шы лық 
ба сым бол са, құ был ма лы əлем де ұлт тық мə де ниеті міз ді қайт-
сек жаң ғыр та мыз, ин тел лек ту ал ды əлеуеті міз ді қа лай ша ны-
ғайтамыз де ген сауал дар дың ше ші мі кө ңіл ді көн шіт пей ке ле-
ді. Мұ ны елі міз дің ка пи та лизм мен ин ду ст риал ды дəуір ге ен ді 
ға на қа дам ба сып ке ле жат қан ды ғы мен де тү сін ді ру ге бо ла ды. 
«Өт кен бес жыл ішін де гі ин ду ст рия лан ды ру дың си па ты бə рі-
міз ге ай қын. Біз əруа қыт та Қа зақ стан бай, жер қой нау ын да те-
мір де, кө мір де, мұ най да, газ да, ал тын, кү міс, мы рыш та бар 
деп жүр дік. Алай да, сол бай лық тың бар лы ғын ши кі зат ре тін де 
бас қа ел дер ге та сы мал дап, қы зы ғын сол ел дер кө ріп жат ты. Не-
ше жыл дар дан бе рі мен осы ны айт ып кел дім, ал қа зір біз сырт-
та жа сап жат қан бай лық ты елі міз ге əке лу ге бет бұр дық. Бұл – 
Тəуел сіз дік ті жа риялап қа на қой май, оны ұс тап қа лу мен бір дей 
қиын ша руа. Се бе бі, біз де өн ді ріс бол ған жоқ. Бас қа мем ле кет-
тер де бол ды. Ке ңес Ода ғы ның бас қа рес пуб ли ка ла рын да бол-
ды. Бү гін де біз осы ның ор нын тол ты рып жа тыр мыз», – де ген 
бо ла тын осы тұр ғы да Пре зи дент Нұр сұл тан На зар баев [2].

Жиыр ма сын шы ға сыр дың елуін ші жыл да ры əлем нің 50-
ден ас там мем ле ке ті жаң ғы ру жо лы на түс кен ді гін мə лім де ген 
бол са, олар дың ара сы нан са наулы сы ға на та быс ты жə не тұ рақ-
ты нə ти же лер ге қол жет кі зіп, ра ционал ды си пат та ма лар мен 
объек тив ті өл шем дер ге ие бол ды. Мұн дай же тіс тік тер ге жет-
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кіз ген жаң ғы ру жо лы ның са рап та ма сы көр се тіп 
отыр ған дай, жаң ғы ру эко но ми ка мен заң, жа ңа 
тех но ло гия ая сын да жүр гі зі лу мен бір ге, ке шен-
ді əлеу мет тік-мə де ни үде ріс тің қар қын ды түр де 
жү зе ге асуын та лап ете ді. Мə де ниет – бар лық 
фор мал ды жə не фор мал ды емес инс ти тут тар-
ды қам тып, құн ды лық тар дың өн ді рі луіне, жой-
ылуына, та сы мал да нуы мен та ра лу ына жауап ты. 
Мə де ниет тің жаң ғы ру по тен циалы нан, əлем нің 
ұлт тық кө рі ні сі нен бас тар ту, жаң ғы ру теоре тик-
те рін ты ғы рық қа ті ре рі сөз сіз [3, 3-4 б.].

За ма науи мə де ниет тің күйі та ри хи ди на ми ка-
ның үдеуі мен, же ке ле ген мə де ниет кө рі ніс те рі нің 
жа һан дық өнім ді лі гі мен, əлеу мет тік прес тиж (бе-
дел) ере же ле рі мен, топ тық жə не тұл ға лық өзін дік 
иден ти фи ка ция үде рі сі нің өзек ті лі гі мен анық та-
ла ды. Әлеу мет тік-мə де ни ди на ми ка ның ұл ғаюы 
жə не мə де ни ке ңіс тік те гі адам бол мы сы ның жа-
ңа фор ма ла ры мен тə сіл де рі нің қа лып та суы, ба-
тыс тық қа лып тас қан тү сі нік пен айт қан да кейін гі 
мо дерн қо ға мы на кө шу мəн мə ті нін де, əлеу мет тік 
жə не жа ғы ра пия лық ұт қыр лық үде рі сі нің ин тен-
си фи ка ция сын да жү зе ге ас ты. Де ген мен, мə де-
ниет тің бір тек те ну, бі різ де ну үр діс те рі не қа ра-
мас тан əлем нің көп түр лі мə де ни кө рі ніс те рі нің 
рə сім де луі аң ға ры лу да. За ма науи ғы лым өзек ті лі-
гін арт ты ра түс кен плю ра лизм, мə де ниет тің көп-
түр лі гі идеяла ры өз ке зе гін де мə де ниета ра лық 
өза ра əре кет тес тік пен бай ла ныс қа ерек ше ық пал 
ет ті. «Мə де ниет тер əл де қа шан гер мев ти ка лық 
жа бық ке ңіс тік бо лу дан қал ды. Жер тұр ғын да-
ры ның кө ші-қон тас қы ны нə ти же сін де жер ша-
рын да эк зо ти ка лық ру ха ни лық бел беуі орал ды. 
Жой қын кросс-мə де ни бай ла ныс тар. Ұл та ра лық 
не ке лер. Эку ме ни ка лық тол қын дар. Кө гіл дір эк-
ран нан шы ғып жат қан құ ді рет ті сөз дер. Ға лам-
дық ді на ра лық сұх бат ты із деу. Мүм кін, бұл үр-
діс тер ге қар сы тұ ру қа жет шы ғар? Дəл осы лай 
фун да мен та лис тер пай ым дай ды. Ұлы өсиет тер 
бұ зыл майды ма екен? Мə де ни ағым ның ма ғы на-
сыз мо зай ка сы туын да май ма екен?» де ген сауал-
дар маз мұ нын ес кер ген де жөн бо лар [4, 17 б.].

Қа зақ стан қо ға мын да ин тел лек ту ал ды мə-
де ниет ті зерт теу мен зер де леудің, қа лып тас ты-
ру да ғы оң тай лы те тік те рін та бу дың жə не бір 
се бе бі, отан дық фи ло соф Аман жол Қа са бек тің 
мы на бір пі кі рі не сай ып ке ле ді: «Ға сыр лар бойы 
қа зақ хал қы ның салт-дəс тү рі көш пен ді өмір сал-
ты нə ти же сін де қа лып та сып, ХХ ға сыр дың ба-
сын да оты рық шы мə де ниет үл гі сі не көш ті. Егер 
оты рық шы лық қа кө шу де өмір дің эко но ми ка лық 
жағ дайы өз гер се, ха лық тың пси хо ло гиясы осы 
күн ге дейін əде тін ше да ла ның шек сіз жа зи ра-
сын өзі нің мен ші гі ре тін де елең дет кі зе ді, ке ңіс-

тік ті тү сі ну дің бұл тү рі қа зақ ру хы ның мə ні мен 
ма ғы на сы бо лып та бы ла ды» − дей ді [5, 16 б.]. 
Ин тел лек ту ал ды мə де ниет тің ұлт тық үл гі сін із-
деудің ма ңы зы мен өзек ті лі гі эт но мə де ниет тің 
ру ха ни іл кі не гіз де рін, қа дым дəс түр ді зер де-
леуден, өзін дік бі тім-бол мы сы мыз бен са бақ тас-
ты ра оты рып ке шен ді түр де зерт теуі міз де ма-
ңыз ды деп ой лай мыз. Қа зір гі за ман да елі міз де 
қо ғам ның əр түр лі са ла ла рын да ғы ре фор ма лар, 
өр ке ниет ті, да мы ған ел дер дің қа та ры на қо сы лу 
жо лын да ғы қа дам да ры мыз мə де ни та ри хы мыз-
да ғы ір ге лі, бол мыс тық ма ғы на да ғы құн ды лық-
та ры мыз ды жан-жақ ты са рап тау дан өт кі зу ді 
жал ғас ты ру мен бір ге, оны зер де лі ғы лы ми-ме-
то до ло гиялық дең гейге кө те ру ді та лап ете ді.

Қа зір гі құ был ма лы əлем нің жаң ғы ру жағ-
дайын да ұлт тық мə де ниет тің қа лып та суы мен 
да му жо лы зерт теу ші лер дің ерек ше на за рын 
ауда рып отыр. Әсі ре се жаң ғы ру үде рі сі мен ұлт-
тық мə де ни дəс түр мен құн ды лық тар дың, иден-
ти фи ка ция ның қа ты на сын қо са зер де леу өзек ті. 
Елі міз де түр лі шиеле ніс тер ту ғы зу ға əке ле тін 
қо ғам ға жат құн ды лық тар мен жү ріс-тұ рыс үл гі-
ле рі қо ғам өмі рін елеу лі өз ге ріс тер ге əке ліп, күн-
де лік ті тұр мыс-тір ші лік ке оң тай лы ба ға бе ру ді 
та лап ету де. Жа ңа үш мың жыл дық тың ба сын да 
біз өмі рі міз ге қа тыс ты жа ғым сыз мə се ле лер мен 
ға на емес, со ны мен қа тар жа ңа мүм кін дік тер мен 
де бет пе-бет ке ліп отыр мыз. Сөз бос тан ды ғы ның 
по зи тив ті тұр ғы да ар та тү суі, əлеу мет тік-мə де ни 
ке ңіс тік тің ашық ты ғы, тұл ға ның ер кін əлеу мет-
те ну мүм кін ді гі елі міз де баяу бол са да ны ғай ып 
ке ле ді, со ны мен бір ге жа ңа құн ды лық тар мен 
өмір сү ру сал ты ның, жү ріс-тұ рыс үл гі ле рі нің 
та сы мал да нуы да күн нен-күн ге ар та тү су де. Қа-
зақ стан қо ға мы на соң ғы он жыл дық та əлеу мет-
тік тең сіз дік тің кү шейуі мен қа тар ор та тап тың 
қа лып та суы, ст ра ти фи ка цияда ғы өз ге ріс тер де 
тəн бол са, құн ды лық тар жүйесі де айт ар лық тай 
транс фор ма цияны ба сы нан өт ке ру де. Әри не, 
бұл елі міз де гі пост ке ңес тік ке ңіс тік тің бел гі лі 
дең гейде гі əлеу мет тік-мə де ни құн ды лық тар дың 
өз ге жағ дай лар ға бейім де лу үде рі сі мен бай ла-
ныс ты. Тұл ға ның бейім де лу мүм кін дік те рі мə-
де ни, эко но ми ка лық, əлеу мет тік жə не рə міз дік 
сын ды оның абы ройы мен бе де лін қам ти тын ка-
пи тал ға тəуел ді күй де [6, 3-5 б].

Ұлт тық мə де ниет – үз дік сіз өз ге ріс тер де гі 
ұзақ та ри хи тұ рақ ты лық пен əлеу мет тік-та ри хи 
бі ре гей лік, өзін дік бол мыс ты сақ тайт ын өзін дік 
өзін-өзі рет теу ме ха ни зм дер ерек ше лік те рі не ие 
тұ тас бі лім дер жүйесі. Ұлт тық мə де ниет ұзақ 
əлеу мет тік-та ри хи тə жі ри бе мен бі лім дер дің 
жиын ты ғы, қайта құ ры луы, сақ та луы ре тін де 
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(дəс түр, құн ды лық тар, ере же лер, рə міз дер, өмір 
сү ру сал ты ның стан дарт та ры мен мо дель де рі 
ар қы лы) жү зе ге аса ды. Ұлт тық мə де ниет ди на-
ми ка сын рет теу ші те тік тер ішін де гі ең ма ңыз-
ды сы ғы лы ми, əлеу мет тік, гу ма ни тар лық қа лып-
тар кө ме гі мен мə де ниет ті стан дарт тайт ын жə не 
бір тек тен ді ре тін бі лім бе ру жүйесі мен ағар ту-
шы лық. Со ны мен қа тар, ұлт пен қо ғам дық пі-
кір ді, ұжым дық тал ғам ды, жү ріс-тұ рыс, сəн сте-
реотип те рін, құн ды лық та рын, саяси мə де ниетін 
қа лып тас ты ру шы бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры 
да өте ма ңыз ды. Ұлт тық мə де ниет əлеу мет тік-
эко но ми ка лық, саяси, та ри хи лық тан бас тап, эс-
те ти ка лық, ру ха ни жə не адам гер ші лік идеал дар 
мен құн ды лық тар ды да құ рай ды [6, 29-30 б.].

Ұлт тық мə де ниет тің ге те ро ген дік шар ты бір-
не ше фак тор лар дан тұ ра ды: оның қа лып та су ына 
ере же бой ын ша бір не ше эт нос қа ты са ды. Ол өзі-
мен мə де ниет тің ар найы са ла ла ры: саяси, құ қық-
тық, ді ни жə не ар ха ика лық эле ме нт тер сақ та ла-
тын тұр мыс тық – рə сім дер, ха лық тық се нім дер, 
фольклор ды қам ти ды. Эт ни ка лық пен са лыс тыр-
ған да ұлт тық мə де ниет айт ар лық тай стан дарт ты, 
өйт ке ні, он да ғы уни фи ка ция инс ти ту ционал ды 
тə сіл дер мен жү зе ге асы ры ла ды [6, 33-34 б.]. Жа-
һан да ну да əлем дік ау қым да ғы əлеу мет тік-мə-
де ни ди на ми ка ның өні мі бо лып та бы ла ды, ол 
жа ғы ра пия лық, əлеу мет тік, мə де ни ло каль ды-
лық тар ды тұ тас ке ңіс тік тік-уа қыт тық үз дік сіз-
дік ке, се беп-сал дар лық бай ла ныс тар ке ңіс ті гі не 
əке ле ді [6, 108 б.].

Мə де ниет пен қо ғам да ғы ди на ми ка лық үде-
ріс тер ді зер де леу көр се тіп отыр ған дай, ди на ми-
ка лық үде ріс тер дің үде ме лі гі мə де ниет ті реп-
рес сиялау дың баяула нуымен, мə де ниета ра лық 
бай ла ныс тар дың ин тен си фи ка циясы мен ты-
ғыз бай ла ныс ты. Мə де ниета ра лық ком му ни ка-
ция ин тен сив ті лі гі нің өсі мі əлеу мет тік-мə де ни 
жүйе нің те пе-тең сіз ді гі не əке ліп, жа ңа инс ти ту-
ционал ды ор та ның қа лып та су ына мүм кін дік тер 
бе ре ді. Сырт қы ық пал дар мен мə де ниета ра лық 
өза ра əре кет тес тік тер дің ке ңейуі əлеу мет тік-мə-
де ни ди на ми ка ның іш кі қай нар ла ры на өз ық па-
лын ти гі зіп қа на қой май ды, оның ке рі тол қын-
да ры мен қайтары мы да бо ла ды. Мə де ниет тің 
өза ра əре кет тес ті гі – кем де ген де екі мə де ниет-
тің бұл жы мас қа ты нас та ры мен бай ла ныс та ры, 
оның нə ти же сін де гі ық пал дас тық тар мен өза ра 
өз ге ріс тер. Мə де ни өза ра əре кет тес тік үде рі сі нің 
ше шу ші сə тін сол жə не өз ге мə де ниет тің күйі 
мен са па сы ның, іс-əре кет те рі мен құн ды лық-
тар өрі сі нің өз ге руі, мə де ни бел сен ді лік тің жа-
ңа фор ма ла ры ның, сырт тан ке лу ші им пульс тер 
ық па лы мен адам дар дың өмір сү ру сал ты ның 

бел гі ле рі мен ру ха ни бағ дар ла ры ның же мі сін 
құ рай ды. Мə де ни өза ра əре кет тес тік тің ең жо ғар-
ғы ти пі не саяси инс ти тут тар мен де ме ле тін жə не 
мем ле кет тік ма ңы зы бар ұлт тық дең гей жа та-
ды. Ұлт тық мем ле кет тің не гі зі мо ноэт ни ка лық 
та, по лиэт ни ка лық та бо лып, олар дың қа лып та-
суы ұлт тық тəуел сіз дік үшін кү рес пен өзін-өзі 
анық тау мен ай шық та ла ды. Мə де ни өза ра əре кет-
тес тік тің эт ни ка лық жə не ұлт тық дең гейле рі нен 
бө лек, өр ке ниет тік жə не ұл та ра лық дең гейле рі 
де бар. Оның ти по ло гия сын: 1) бір мə де ниет тің 
өз ге мə де ниет ке тұ тас тай асс ми ля циясы (қуат ты 
мə де ниет тің əл сіз ді күш теуі мен ға на жү зе ге аса-
ды); 2) нə ти же сі өз ге ріс тер ге алып ке ле тін мə де-
ниет эле ме нт те рі нің өза ра ал ма суы мен ин тег-
ра циясы, син те зі; 3) та рап тар дың са па лық емес, 
же ке лей өз ге ріс те рі. Мə де ниет тің транс фор ма-
циясы сти хиялы не ме се сти мул дық түр де жү зе ге 
аса ды; 4) нə ти же сін де еш бір өз ге ріс тер бол майт-
ын, əр бір мə де ниет тің өз мə де ни мо де лі мен да-
муы құ рай ды.

Мə де ниета ра лық өза ра əре кет тес тік мə де ниет 
да муының бір тə сі лі ре тін де ком му ни ка ция лық 
бай ла ныс тар ды жү зе ге асы ру дың əді сі бо лып 
та бы ла ды. Ком му ни ка ция мен сұх бат адам зат 
өмі рі мен мə де ниет тің ең ма ңыз ды бө лі гі жə не 
көп те ген зерт теу ші лер мə де ниет ті сұх бат пен де 
те ңес ті ре ді. Мə де ниета ра лық бай ла ныс тар тең 
құ қық тық ын ты мақ тас тық қа не гіз дел ген ер кін 
жə не бей біт си пат та ма лар ға ға на ие емес, оны 
ко ло ни ал дық жау лап алу көр сет кен дей мəж бүр-
леу мен күш теу де құ рай ды. Мə се лен, əлем нің 
ба тыс тық емес бө лік те рі не жаң ғы ру үде ріс те рі 
дə лі рек айт қан да ко ло ни ал дық үде ріс ба ры сын-
да кө бі не-көп сырт тан та ңыл ды. Дəс түр лі қо ғам 
то пы ра ғы на ба тыс тық инс ти тут тар мен құн ды-
лық тық-нор ма тив тік жүйеле рін, жү ріс-тұ рыс 
үл гі ле рін күш пен ен гі зу жай мə се ле бо лып қа на 
қой май, тұ тас өр ке ниет тер дің жой ылуына əке-
ліп соқ тыр ды [7, 3-35 б.]. Осы орай да ұс таз Ағын 
Қа сым жа нов да ла, көш пен ді лер өр ке ниеті не бағ-
зы дəуір ден қа зір гі ке зең ге дейін ат ба сын бұр-
ған сая хат шы лар мен зерт теу ші лер жер гі лік ті 
дəс түр мен мə де ниет ке қан ша лық ты таң да ны сы 
бол ға ны мен, өз мə де ниеті нің биігі нен, ко ло ни-
ал дық пен бөг де лік, сырт тай көз қа рас та бол ға-
нын ег жей-тег жейлі зер де леп бер се [8], иран дық 
фи ло соф Ри зо До ва ри Ар да ка ни: «Ба тыс мə де-
ниеті нің дəс түр лі қо ғам ға де ген ық па лы үне мі 
кү шейіп ке ле ді, қа зір гі таң да біз өзін дік дү ниета-
ны мы мыз ды жа ңа идея лар мен тү ле те ал майт ын-
дай күйін де тұр мыз, ис лам мə де ни құн ды лық-
та ры ның əл де бір дағ да рыс ты ке зе ңін де міз. Біз, 
мұ сыл ман дар, ойла ну ға қа бі лет сіз за ман ға жет-
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тік», − деп, ба тыс тық ық пал дан кейін гі қа лып-
тас қан ахуал ды орын ды ба ғам дайды [9, 44 б.].

Ұлт тық ин тел лек ту ал ды мə де ниет ті қа лып-
тас ты ру да ғы бі ре гей ба ғыт қа ин тел лек ту ал ды 
мə де ниет та ри хы ның фор ма ла ры мен маз мұ нын 
зер де леу жа та ды. Біз дің ойы мыз ша олар ды: 1) 
ұлт тық ин тел лек ту ал ды мə де ниет та ри хы ның 
əлеу мет тік мəн мə ті ні мен мə де ни бағ дар ла рын 
ай қын дау; 2) түр лі мə де ни ке ңіс тік те гі ин тел-
лек ту ал ды қауым дас тық қыз мет те рі нің те тік-
те рін са рап тау; 3) та ри хи мə де ни-ағар ту шы лық 
ор та ның қа лып та су үде рі сін пəн ре тін де қа рас-
ты ру құ рай ды. Мұн дай мə се ле лер ді зерт теу 
ин тел лек ту ал ды са ла ның қыз ме ті мен ди на ми-
ка сы ның ерек ше лік те рін, та ри хи үде ріс тің ма-
ңыз ды құ рам дас бө лі гі ре тін де гі рө лін тү сі ну ге 
мүм кін дік тер бе ре ді. Оның көп дең гей лі перс-
пек ти ва ла ры мак ро жə не мик ро та ри хи са рап-
та ма лар дың то ғы су ын да ғы пі шін ді та бу ға жол 
ашып, нақ ты лы-та ри хи зерт теу лер дің пə ні мен 
мə се ле ле рін жа ңа ша зер де леуге ба ғыт тайды. Ал 
оның маз мұ ны түп теп кел ген де пə на ра лық жə-
не əлеу мет тік-та ри хи, та ри хи-мə де ни мə се ле лер 
мен ме то до ло гиялар ды, ин тел лек ту ал дық же лі ні 
құ райт ын ды ғын бай ып тай мыз.

Ин тел лек ту ал ды дəс түр ді зер де леу – ин-
тел лек ту ал ды та рих тың не гіз гі мін дет те рі нің 
бі рі, өйт ке ні дəс түр бір ме зет те ин тел лек ту ал-
ды іс-əре кет тің қа жет ті жағ дайы ре тін де оның 
туын ды сы, сон дай-ақ, ин тел лек ту ал ды мұ ра ны 
сақ тау дың фор ма сы мен тə сі лі бо ла ды. Ин тел-
лек ту ал ды дəс түр тек идея лар мен ой лау тə сіл-
де рі нің са бақ тас ты ғы, ин тел лек ту ал ды са ла да-
ғы та ри хи мұ ра ның үз дік сіз ді гі мен қа тар, қайта 
туын да ту, бел сен ді қа был дау, қайта пі шім деу, 
шы ғар ма шы лық тұ ғыр, қайта иге ру не ме се қайта 
өр леу ре тін де қа рас ты ры ла ды. Ин тел лек ту ал ды 
дəс түр ді зер де леу – оның та ра лу ын да ғы қа лып-
тас қан «яд ро сы» мен не гіз гі идеяла рын шо лу-
мен шек тел мей ді, ол ке шен ді си пат та ма лар мен 
ұс тын дар ға да ие. Қа зір гі кез де ин тел лек ту ал ды 
дəс түр ді зерт теу оның идеяла ры мен теорияла-
ры, тұ жы рым да ма ла ры мен жүйеле рі шек те рі-
нен, олар ды қа лып тас ты ру да ғы нақ ты əдіс те рі 
мен тə сіл де рі са рап та ма сы нан, кең ма ғы на да 
əлеу мет тік-мə де ни мəн мə ті ні нен аясы нан шы-
ғып кет се, бұл са ла да ғы елі міз де гі жүйелі жə не 
ке шен ді зерт теу лер кем шін деп айтуға то лық не-
гіз бар екен ді гін аң ға ру ға бо ла ды [10].

Гер ма ниялық фи ло соф Ио ганн Рау дың пі кі-
рін ше өт кен нің та ри хи фак ті сі не қа тыс ты қай-
шы лық та ры ның бі рі «конс тел ля тив ті ой лау да» 
ай шық та ла тү се ді. Еш бір та ри хи фак ті мүл дем 
өз ге ріс сіз тір ші лік ете ал май ды, мə се лен, іс те та-

ри хи фак ті біз, за ма науи адам өкіл де рі оның жа-
ңа шек те рін тап қан да ға на тір ші лік ете ді, бі рақ 
біз оның соң ғы нə ти же сі не қол жет кі зе ал май-
мыз. Со ны мен қа тар, бұл фак ті лер ге де ген за ма-
науи ұр пақ өкіл де рі нің қа рым ды ұм ты лы сы мен 
на за ры фак ті нің за ман дас та ры да, олар ды ту ды-
ру шы лар да біл ме ген жа ңа ма ғы на лар ды аша ды. 
Кез кел ген та ри хи фак ті ком мен та рий лер мен 
ин те рп ре та циялар ті рі, қа зір гі таң да өмір сү ру-
ші, да му шы ете ді. Өйт ке ні конс тел ля тив ті ой-
лау да өт кен мен қа зір гі бір, сон дай-ақ, қа зір гі 
өт кен нің жү зе ге асуына кө мек көр се те ді. Олар 
өза ра əре кет етіп, қа зір гі өт кен ге ар қа сүйейді, 
ал өт кен қа зір гі мен өмір сү ре ді. Өт кен қа зір гі 
мен бо ла шақ тың құ ра мын да бо лып, олар ды қа-
лып тас ты ра ды жə не ол жай ға на «өт кен уа қыт» 
емес. Біз өзі міз дің өт кен ге жə не оның ма ңыз ды 
де ген фак ті сі нің жү зе ге асуына, жай ылуына өте 
жауап кер ші лік пен қа рай мыз. Әр бір мə де ниет-
тің өт ке ні ин ди ви ду ал ды жə не əр бір ұр пақ оған 
қо сым ша бұ ры лыс тар мен қо сым ша лар бе ре ді. 
Ұлт тық бас та ма лар ға на адам зат та ри хын оны 
на си хат тау шы ла ры нан бас қа сы ның бар лы ғы на 
бір дей, тех ни ка лық-тех но ло гиялық прог рес тің 
құр ғақ ло ги ка лық кес те сі ре тін де емес, түр лі-
түс ті көр кем су рет ке не бі не ай нал ды ра ды. «Мə-
де ниета ра лық сұх бат үшін та рих пен қа зір гі-
ні қа рас ты ру ті лі өте ма ңыз ды. Өт кен дəуір лер 
оқи ға ла ры жай лы көп те ген сұх бат та су шы лар ға 
тү сі нік ті, за ма науи тіл мен жет кі зе бі лу қа жет. 
Бі рақ ол тіл дің мүм кін ді гін ше идеоло гиялық, 
ұлт тық, нə сіл дік бейтарап ты лық ты сақ тауы, яғ-
ни осы оқи ға лар ға де ген ав тор дың ұстаны мы-
ның əр түр лі дү ниета ным дық əл де бол ма са эмо-
ционал дық-ба ға лау рə міз де рі нен ау лақ бо луы 
шарт ты. Оқи ға лар ға қа тыс ты ара қа шық тық ты 
сақ тау қа жет. Әри не, ол өте қиын, бұл то лы ғы-
мен еш қа шан орын дал май ды да, бі рақ оған ұм-
ты лыс жа сауға мін дет ті міз» [11].

Қа зір гі отан дық əлеу мет тік-гу ма ни тар лық 
ғы лым дар са ла ла рын да ин тел лек ту ал дық тү сі-
ні гі жай лы зерт теу лер дің де ні бір ар на дан шы ға 
бер мейді. Мə се лен: ««Ин тел лек ту ал дық» тер ми-
ні нің өзі ба тыс тық ака де миялық ғы лым дар дың 
өні мі. Жо ға ры да атап өт кен дей, ол тек ақыл дың 
ұш қыр лы ғы на, тап қыр лы ғы на, тиім ді лік пен 
пай да лы ой лау ға не гіз дел ген құ бы лыс. Бі рақ 
бір өкі ніш ті сі бұл жер де тұл ға ның ру ха ни лық 
пен адам гер ші лік жақ та ры мүл де ес ке ріл ме ген. 
Сон дық тан ол екін ші бір нұс қа да жə не қа зақ ті-
лі нің төл сө зі бой ын ша – «па ра сат ты ұлт» бо лып 
айтылуы қа жет. «Па ра сат» сө зі жал пы ла ма кең 
ұғым (кон цепт). Ол ақыл ды лық ты, ин тел лек ті ні, 
ру ха ни лық ты, кең адам гер ші лік ті, өмір лік да на-
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лық ты, бі лім ді лік ті, зиялы лық ты тұ тас қам ти-
ды» де ген пі кір лер де бар [12, 124-125 б.].

Ұлт тың ин тел лек ту ал ды мə де ниеті нің қа-
лып та су ын да 1) бі лім бе ру жүйесі нің са па сын 
арт ты ру, за ма науи жа ңа тех но ло гиялар ды иге ру, 
ин но ва циялық бə се ке ге қа бі лет ті бо лу, ха лы қа-
ра лық үл гі лер ді на зар ға алу, аза мат тар дың бой-
ын да креа тив ті ой лау мə де ниетін қа лып тас ты ру, 
ғы лым са ла сын да мы ту ға қа тыс ты бар лық фак-
тор лар ға мем ле кет тік қол дау көр се ту; 2) ру ха ни 
тəр бие, қа зір гі ақ па рат тық дəуір де гі көп қыр лы 
құн ды лық тар мен мə де ниет тер дің өмір сү ру ле-
рін ес ке ріп, аза мат тар дың на ным-се нім де рі не, 
ұл ты мен жы ны сы на бөл мес тен шы ғар ма шы-
лық та ры на тең құ қық пен ер кін дік бе ру ар қы лы 
ұлт тық-мə де ни құн ды лық тар мен ру ха ни қай-
нар лар ды жаң ғыр ту; 3) ха лық шы ғар ма шы лы ғы 
ір ге та сы ‒ ті лі мен на ным-се ні мі, салт-дəс тү рі, 
тұ тас ал ған да өзі не тəн мə де ниеті; 4) де мог ра-
фия жə не аза мат тар дың ден сау лы ғы, қор ша ған 
ор та мен эко ло гиялық та за лық мə се ле ле рін оң-
тай лы ше шу; 5) шал ғай ай мақ тар да (Қа зақ стан 
қо ға мы на қа тыс ты) тұ ра тын аза мат тар дың ақ-
па рат ты алу да ғы қол же тім ді лі гін, ме ди ци на лық 
кө мек пен заң гер лік ке ңес жə не та ғы бас қа да 
əлеу мет тік кө мек тер мен қам та ма сыз ету сияқ ты 
əлеу мет тік-мə де ни ал ғы шарт тар мен құ рам дас 
бө лік те рі нің ма ңы зы зор. 

Ұлт тың ин тел лек ту ал ды мə де ниетін қа лып-
тас ты ру да «адам ка пи та лы» мə се ле сі не де на зар 
ауда ру өте ма ңыз ды. «Адам ка пи та лын» арт ты-
ру ар қы лы ұлт тың да «ин тел лек ту ал ды мə де-
ниетін» қа лып тас ты ру ға жол ашы ла ры сөз сіз. 
Бі рақ «адам ка пи та лы» тү сі ні гі нен «ұлт тың ин-
тел лек ту ал ды мə де ниеті» тү сі ні гі нің аясы кең 
жə не ау қым ды. Мұн дай амал-шарт тар ды елі-
міз де қа лып тас ты ру қо ғам ның тұ тас жа ңа шыл-
дық қа бет бұ руымен ға на жү зе ге асуы сөз сіз. 
Қа зақ стан қо ға мын да ғы жа ңа шыл дық тың же лі сі 
мем ле кет тік əлеу мет тік-мə де ни ре фор ма лар мен 
көп жағ дайда жаң ғы ру ға қа тыс ты мем ле кет тік 
түр лі бағ дар ла ма лар мен ға на ай қын да лып ке ле-
ді. Осы тұр ғы да əлем нің да мы ған ал дың ғы қа-
тар лы мем ле кет те рі нің же тіс тік те рі мен тə жі ри-
бе ле рі ес ке ріл се, олар ды жер гі лік ті дəс түр лер ге 
бейім деу ма ңыз ды еке нін отан дық ға лым дар үс-
ті-үс ті не жа зып ке ле ді. Мə се лен, мə де ниет та ну-
шы Ақ тол қын Құл са риева ның пай ым дауын ша 
ба тыс еуро па лық мə де ниет тің не гіз гі құн ды лық-
та ры на ке ле сі лер жа та ды: 1) мем ле кет тің ал-
дын да адам ның ар тық шы лы ғы; 2) же ке мен шік 
құ қы ғы на де ген ке піл де ме; мем ле кет тік заң ға 
де ген бой сұ ну; 3) жо ғар ғы құ қық тық жə не сая-
си мə де ниет; 4) өзін-өзі бас қа ра алу жə не оның 

нə ти же сі іс пет ті – да мы ған аза мат тық мə де ниет; 
5) жо ғар ғы жү ріс-тұ рыс мə де ниеті; 6) же ке жə-
не ұжым дық қы зы ғу шы лық тар дың үйле сім ді лі-
гі; 7) өз ге нің қа был да ған өз ге пі кі рі не құр мет пен 
қа рау, қо ғам да ғы то ле ра нт ты лық тың жо ғар ғы 
дең гейі; 8) өз-өзі не жауап кер ші лік пен қа рау; 9) 
өзі нің қа бі ле ті не жү гін ген əлеу мет тік же тіс тік-
тер ге де ген мақ сат ты лық; 10) же ке тұл ға ға де ген 
құр мет ті лік пен тең өзін-өзі құр мет теудің жо ғар-
ғы дең гейі; 11) іс кер лік қа ты нас тар мен тех но ло-
гиялар мə де ниеті нің жо ғар ғы дең гейі [13, 8-9 б.]. 
Ға лым бұл құн ды лық тар ды əлеу мет тік жаң ғы ру 
мен аза мат тар дың эко но ми ка лық, əлеу мет тік, 
ғы лы ми-тех ни ка лық жə не қо ғам ның та ғы бас-
қа да іс-əре кет те рін ин но ва циялық бел сен ді лік 
саяса ты мен бай ла ныс ты ра ды. Де ген мен, мем ле-
кет те гі өз ге ріс тер адам жə не оның құн ды лық тар 
жүйесі мен ой лау мə де ниетін, адам гер ші лік, аза-
мат тық, эс те ти ка лық, ин тел лек ту ал ды, əлеу мет-
тік жаң ғы ру ға, ғұ мыр лық жə не қор ша ған ор та 
мен қо ғам дық қа ты нас тар ға де ген көз қа рас та-
рын, қо ғам дық ке лі сім де гі ру ха ни лық қа, ұлт тық 
ерек ше лік тер мен кон фе сияара лық қа ты нас та-
рын жа ғым ды, икем ді, озық бағ дар лар ға қа рай 
өз ге рт пей да мы майтынын атап көр се те ді.

Ұлт тың ин тел лек ту ал ды мə де ниетін қа лып-
тас ты ру да бі лім бе ру мен ғы лым фак тор ла ры да 
ма ңыз ды еке нін жо ға ры да атап өт тік. Бі лім бе ру 
мен ғы лы ми фак тор лар қа зір гі ин тел лек ту ал ды-
лық ты қа лып тас ты ру да ғы же тек ші тұ жы рым-
да ма ға айна лу да. Көп те ген зерт теу ші лер дің за-
ма науи қо ғам ды бі лім қо ға мы деп атау ла рын да 
шын дық бар. Өйт ке ні, бі лім мен ғы лым ға мем-
ле кет тік тұр ғы да ай рық ша мəн бе ріп отыр ған 
əлем нің ал дың ғы қа тар лы да мы ған мем ле кет-
те рі өз эко но ми ка сы ның іш кі жал пы өні мі нің 
2-3% мөл ше рін бө ле ді, ол бі лім бе ру мен ғы-
лым ның өр кен деп да му ына ба рын ша жет кі лік ті 
мүм кін дік бо лып та бы ла ды. Оның қайтары мы 
да ұшан-те ңіз, атал мыш мем ле кет тер өз де рі нің 
эко но ми ка лық тұ рақ ты лы ғы мен өр леуін ғы-
лы ми тех но ло гиялық өн ді ріс тер ар қы лы то-
лық ты рып ке ле ді. Ал за ма науи қо ғам да бі лім 
мен ақ па рат ең ма ңыз ды жə не қа жет ті ре су рс қа 
айна лып, əлеу мет тік дең гей дің икем ді жə не ма-
ңыз ды кри те ри ле рін ай қын дау шы ның бі рі деп 
қа был дан са, ба тыс тық əлеу мет та ну да қо ғам ның 
ст ра ти фи ка циялық са рап та ма сы на ен бейт ін ин-
тел ли ген ция тү сі ні гі түр лі əлеу мет тік топ тар дың 
ішін де гі ай рық ша топ ре тін де ма ңыз ды орын ға 
ие бо лып, «knowlege-class» не ме се «ин тел лек ту-
ал дар та бы» деп ата лып та үл гер ді. Жиыр ма сын-
ша ға сыр дың жет пі сін ші жыл да ры ның ор та сы-
нан бас тау ал ған бұл үде ріс тің не гіз гі бел гі ле рі 
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мен ны шан да ры бі лім мен ақ па рат, бі лім бе ру-
дің жо ғар ғы стан дарт та ры мен ғы лы ми шы ғар-
ма шы лық, өн ді ріс тə сіл де рі нің же ке мен ші гі нен 
тəуел сіз ді гі мен ай қын дал ған «knowlege-worker» 
не ме се «ин тел лек ту ал ды ең бек жұ мыс шы сы» 
тү сі ні гі де ғы лы ми айна лым ға ен ді. Ин тел лек-
ту ал дар та бы ның ерек ше лік те рі не үне мі өзін-өзі 
же тіл ді ру, дер бес шы ғар ма шы лық ты арт ты ру, 
«пост ма те риалис тік» құн ды лық тар жат са, мұн-
дай тү сі нік ке қар сы лар дың ұстаны мын ути ли та-
рис тік мо ти ва цияны, же ке ма те ри ал дық қа жет-
ті лік тер ді ба рын ша кө бейтуге де ген тал пы ныс 
құ рай ды. «Ин тел лек ту ал ды тап тың қа лып та-
суымен əлеу мет тік қай шы лық тар дың жа ңа тү рі 
де туын дап үл гер ді. Әйт кен мен, ма те ри ал дық ие-
лік те рі не бай ла ныс ты қо ғам тең емес екі бө лік ке 
бө лін ді, бі рі əлеу мет тік əділ дік ұс тын да рын бұз-
бай жə не өз ге адам дар дың ең бек те рін қол дан бай-
ақ қо ғам ның ма те ри ал ды же тіс тік те рін ием де ніп 
ал ды. Жиыр ма сын шы ға сыр дың 90 жыл да ры кол-
ледж дип ло мы бар ақ нə сіл ді аме ри кан дық тар дың 
ара сын да ке дей лік – 2% құ ра са, аф ро аме ри кан-
дық тар ара сын да – 4%, ал қал ған ор та бі лі мі бар 
аза мат тар ара сын да бұл көр сет кіш сəй ке сін ше 
31% жə не 51% құ ра ған» [14]. Бі лім бе ру дің бо ла-
шақ перс пек ти ва ла ры мен үр діс те рі де қа зір ден 
ой лан ды ра тын мə се ле лер ге ие еке нін аң ғар та ды.

Ба тыс тық бі лім бе ру са ла сын да ғы орын алып 
отыр ған үр діс тер ден шы ға тын қо ры тын ды: «За-
ма науи тап тық қақ ты ғыс ен ді өн ді ріс тə сі лі не 
де ген же ке мен шік тө ңі ре гін де емес, адам ның 
өзі не тəн мүм кін дік те рі нің тең емес нə ти же сін-
де өр буін қа лып тас ты ру да жə не ол ал ғы тап тық 
қақ ты ғыс тар фор ма сы на қа ра ған да күр де лі си-
пат та ма лар ға ие. Ин тел лек ту ал дар та бы за ма-
науи қо ғам ның ең жо ғар ғы қа ба ты на айна лып, 
қо ғам дық өн ді ріс үде рі сін өз ба қы лауына ал ды, 
қо ғам дық игі лік тің үл кен бө лі гін өз мен ші гі не 
ием де ну де» [14]. Де ген мен, мұн дай үр діс біз дің 
қо ға мы мыз да əзір ге аң ға рыл майды жə не мем ле-
кет тің ғы лым жай лы саяса ты (өнер, мə де ниет, 
бі лім бе ру) ке ле сі үш не гіз гі мо дель мен кон-
цеп циялар дан тұ руы мүм кін: 1) ғы лы ми зерт-
теу лер дің «рөл дік май да нын» қам та ма сыз ету 
тұ жы рым да ма сы; 2) «ба сым ғы лы ми ба ғыт тар-
ды» де меу тұ жы рым да ма сы; 3) «ғы лым ның на-
рық тық бағ да ры» тұ жы рым да ма сы [14].

Осы рет те бел гі лі фи ло соф Бе кет Нұр жа-
нов тың ин тел лек ту ал ды ұлт пен мə де ниет ті 
қа лып тас ты ру мə се ле ле рі жө нін де гі мы на тұ-
жы рым да ма ла ры мен то лық ке лі су ге бо ла ды: 
«Пос тин дуст риал ды» не ме се «ақ па рат тық» қо-
ғам да, олар дың теоре тик те рі (Д. Белл, А. Ту рен, 
Ж.-Ф. Лио тар) атап өт кен дей бі лім мен ғы лым-

ның ахуалы ра ди кал ды түр де өз ге ре ді, со ны мен 
қа тар эко но ми ка лық жə не мə де ни инс ти тут тар-
дың да қа ты нас та ры өз ге ре ді. Эко но ми ка қо ғам-
ның «ба зи сі» бо лу дан қа ла ды, мə де ниет өн ді ріс 
ке ңіс ті гі нің не гі зі не айна ла ды, «мə де ни өн ді-
ріс» − идея лар, бей не лер, таң ба лар мен рə міз-
дер өн ді рі сі, тауар лар өн ді рі сі шең бе рін де олар 
«өн ді ріс тің же ке тү рі не» айна ла ды. Ка пи та лизм 
қа лып тас қан ға дейін, − деп жа за ды Лио тар, − 
тер ри то риялар үшін со ғыс ты, ка пи та лизм дəуі-
рін де – өтім ры но гы үшін, қа зір гі таң да со ғыс тар 
ақ па рат үшін жүр гі зі лу де: кім де-кім ақ па рат қа 
ие бол са, сол əлем ге де ие. …Бұл үде ріс тер дің 
бар лы ғы ал дың ғы лек ке бас ты мə де ни фи гу ра 
са па сы ре тін де ға лым ды, ма ман ды, экс перт ті 
шы ға ра ды. Пос тин дуст риал ды қо ғам теориясы-
ның ав то ры Да ниэл Белл мұн дай өз ге ріс тер ді 
атал мыш қо ғам құ ры лым да рын да ғы өнер кə сіп 
өн ді рі сі нен ақ па рат тық тех но ло гиялар ға не гіз-
дел ген сер вис-ин ду ст рияға жыл жуы мен тү сін ді-
ре ді. Мұн да ең бас ты рөл ді бі лім мен жос пар лау 
ой най бас тайды. …Да мы ған қо ғам да ғы прог ресс 
пен гүл де ну ді ен ді жұ мыс шы кла сы емес, тіп ті 
биз нес мен дер мен кə сіп кер лер де емес, «ин тел-
лек ту ал дар кла сы» қам та ма сыз ете ді» [15]. Ин-
ду ст риал ды дəуі рін ен ді бас тап ке ле жат қан елі-
міз үшін бұл ма ңыз ды мə се ле деп ой лай мыз.

Ұлт тұ жы рым да ма сы ның ба тыс тық теоре-
тик те рі нің пі кі рін ше бі лім бе ру ка пи та лизм 
мен ин ду ст риал ды қо ғам ның қа лып та су ына, 
оны де мок ра тиялан дыр ған, əлеу мет тік тұр ғы-
да ұт қыр жə не да му шы ет кен бас ты се беп, бас-
ты əлеу мет тік инс ти тут. Сон дық тан да ин тел-
лек ту ал дар кла сын қа лып тас ты ру да бі лім бе ру 
инс ти ту ты ның ор ны ма ңыз ды. «Бі лім бе ру ин-
тел лек ту ал ды эли та ны өн ді ру ші не гіз гі инс ти-
тут қа айна ла ды (ка пи та лизм мен ин ду ст риал ды 
қо ғам да) – ұлт пен қо ғам ның мə де ни, саяси жə-
не ру ха ни ли дер ле рін даяр лай ды. …Ғы лым мен 
бі лім бе ру əлеу мет тік инс ти тут ре тін де қа ра пай-
ым атом дық бір лік тер емес, же ке өзі нің құ ры-
лы мы на, эле ме нт тер ие рар хиясы на ие күр де лі 
жүйе. Жə не бұл құ ры лым да не гіз гі рөл ді ин тел-
лек ту ал дар ой най ды. Бі лім бе ру жай «ға лым дар-
дың ор та ша лан ды рыл ған кор пу сын» ға на емес, 
шы ңын да ға лым-ин тел лек ту ал тұ ра тын ғы лы ми 
ие рар хияны, пи ра ми да ны қа лып тас ты ра ды. Тек 
ға лым-ин тел лек ту ал ға на идея лар дың не гіз гі ге-
не ра то ры, ғы лы ми ты ныш тық пен жай ба ра қат-
тық ты ті тір кен ді ре тін, ғы лы ми, оны мен бір ге қо-
ғам дық прог рес тің ын та лан ды ру шы сы бо ла ды. 
То мас Кун өзі нің əйгі лі «ғы лы ми ре во лю ция лар 
теория сын да» сен ді ре көр сет ке нін дей, ғы лым 
өз қыз ме тін де екі түр лі дең гейді ба сы нан өт ке-



ISSN 1563-0307     KazNU Bulletin. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №1 (50). 2015 81

Тұр ған бе ков С. жəне т.б.

ре ді – қа ты нас ты қа лып ты, бір са рын ды, эво лю-
циялық да му дең гейі жə не дау ыл ды, ре во лю ция-
лық, ғы лы ми па ра диг ма ның ауысуына əке ле тін 
жа ры лыс тү рін де гі дең гей. Тек екін ші дең гей 
ға на ғы лы ми прог рес тің шы найы қоз ғаушы кү-
ші жə не ғы лы ми ре во лю ция лар ды жа ра ту шы, 
ғы лым да ғы па ра диг ма лық жыл жы ту шы ин тел-
лек ту ал дар ға на» [15].

Со ны мен, ин тел лек ту ал дар де ген кім дер жə-
не ин тел лек ту ал ды эли та ны қа лып тас ты ру да ғы 
не гіз гі жағ дай лар қан дай де ген сауал дар ға тоқ-
тал сақ: «Ин тел лек ту ал – кең ау қым да не ме се өз 
ғы лы мы ның са ла сын да əлем ге де ген көз қа ра сы 
ерек ше да рын ға ие, үй рен шік ті зат тар ды үй рен-
шік сіз жағ дай лар да қоя бі лу, ой лау қоз ға лы сын 
ту ды ра тын сұ рақ тар қоя ала тын қа бі ле ті бар ға-
лым. Ин тел лек ту ал мүм кін (не ме се мін дет ті) түр-
де өзі жа ңа лық ашу ға мін дет ті емес, оның не гіз гі 
ғы лы ми жə не мə де ни қыз ме ті – өз ге лер дің ойын 
ояту, шы ғар ма шы лық із де ніс ті ын та лан ды ру, 
ғы лы ми дис кус сияны ту ғы зу, креа тив ті ой лау ды 
қа лып тас ты ру. Ин тел лек ту ал ды ке ңіс тік тің өзі-
нің ие рар хиясы бар: теоре тик тер көп жағ дайда 
прак тик тер ге қа ра ған да, ір ге лі пəн дер өкіл де рі 
қол дан ба лы жə не тех ни ка лық қа қа ра ған да, гу-
ма ни тар лық пəн дер жа ра ты лы стану шы лар ға 
қа ра ған да, фи ло со фия лық пəн дер өз ге əлеу мет-
тік-гу ма ни тар лық қа қа ра ған да ин тел лек ту ал ды 
бо ла ды. Көп жағ дайда ин тел лек ту ализм ге фи ло-
соф тар бейім ке ле ді, бі рақ «мек теп те гі фи ло со-
фия пə ні нің оқы ту шы сы» емес, «на ғы зы» ға на. 
Бұл фи ло соф тың ерек ше да рын ды лы ғы не ме се 
ақыл-ой қой ма сы мен ға на емес, оның «та за ой-
лау» үде рі сі мен са бақ тас ма ман ды ғы ның си па-
ты мен де тү сін ді рі ле ді. Ба тыс фи ло со фиясы ның 
сын дар лы ме та фи зи гі Мар тин Хай дег гер фи ло-
со фияны «еш бір ық ти мал дық сыз олар ға жауап 
та ба тын сұ рақ қою өне рі» деп анық та ған бо ла-
тын. Праг ма ти ка лық ой лау шы ға лым үшін бұл 
аб су рд ты ғы лым: жауабы та был майтынын бі ле 
тұ ра он дай сұ рақ тар ды қою дың қа же ті қан ша 
деуі мүм кін. Бі рақ фи ло со фия ның кү ші – оның 
мін де ті по зи тив ті, ақыр ғы жауап тар мен бі лім ді 
бе ру мен шек тел мей ді, фи ло со фия – ойды ояту, 
оны жұ мыс жа сауға мəж бүр леу сияқ ты лар дан да 
тұ ра ды, өйт ке ні ті рі (қа тып қал ған емес) ой лау 
ақыл ға сый майт ын нан, ше шу ге бол майт ын нан, 
мүм кін емес тен туын дай ды» [15].

Ин тел лек ту ал ды мə де ниет тің құ рам дас бө-
лік те рі нің бі рі – ру ха ни тəр бие мен құн ды лық тар 
жүйесі екен ді гі ай қын дү ние. Са на лы жан қо ғам-
нан өзі нің ер кін ді гі пен бос тан ды ғы мə се ле ле рін 
ше шу ді та лап ет се, қо ғам да адам ға өзі нің та лап-
та ры мен мін дет те рін қояды. Әри не, əлеу мет тік 

те пе-тең дік ті сақ та ған да ға на қо ғам дық ке лі сім 
мен үйле сім ор най ды. Әйт се де ұлт тың ин тел-
лек ту ал ды мə де ниеті же ке ле ген адам ның ка пи-
та лы мен, оның мүм кін ді гі мен шы ғар ма шы лық 
іс-əре ке ті нің ра диусы мен ай қын да ла ты ны да 
сөз сіз. Әбу На сыр əл-Фа ра би: «Адам ның əуел-
ден то қы ма шы не ме се хат шы бо лып ту майтыны 
сияқ ты, із гі лік пен жа ман қы лық та адам ға əуел 
бас тан жа ра ты лы сы нан да ры май ды. Өнер біт-
кен нің бə рі не жа ра ты лы сы нан бейім адам ның 
бо луы шын дық қа сый майтыны сияқ ты, із гі лік-
тің, эти ка лық жə не ин тел лек ту ал дық, бə рі не жа-
ра ты лы сы нан то лық бейім адам ның бо луы шын-
дық қа сый май ды, ол мүм кін емес. Кө бі не се əр бір 
із гі лік іс ке не ме се бір не ше із гі лер ге, не бол ма са 
бел гі лі бір өнер ге не ме се бір не ше өнер ге бейім 
бо ла ды, сөйт іп, бі реу бір із гі іс ке не ме се өнер ге, 
екін ші бі реу екін ші сі не, үшін ші бі реу үшін ші сі-
не бейім ке ле ді» – деп əлеу мет тік ке піл дік пен 
тұ рақ ты лық, адам ның мүм кін дік те рі жай лы əділ 
ба ғам дайды [16, 149 б.].

Қа зақ стан ның əлем де гі да мы ған мем ле кет-
тер дің ал дың ғы қа та ры нан орын алуы үшін жə не 
қо ғам ның ин тел лек ту ал ды мə де ниеті мен ка пи-
та лын же тіл ді ру де ұлт тың ға сыр лар бойы қа-
лып тас қан мə де ни-ру ха ни бол мы сы мен қуаты-
ның ма ңы зы зор. Жа һан дық бə се ке де адам дар 
са па лы тауар өн ді ру мен ға на шек тел мей ді, осы 
жол да ең ал ды мен ин тел лек ту ал ды жə не мə де ни 
тұр ғы да ғы жа рыс қа тү се ді. Ин тел лек ту ал ды ка-
пи тал қан ша лық ты эко но ми ка лық, са па лы өнім 
сын ды ка пи та лис тік праг ма ти ка лық көз қа рас-
тар мен өл шен ге ні мен, ру ха ни қа жет ті лік тің ор-
ны ойсы рап бос қал мауы тиіс. Осы орай да Әбу 
На сыр əл-Фа ра би дің «тəн сияқ ты жан да өзі не 
тиесі лі ден сау лы ғы жə не нау қа сы бо ла ды. Жан-
ның сау лы ғы сол, оның өзі нің жə не оның бөл-
шек те рі нің жайы жақ сы бо луының əсе рі нен əр-
дай ым із гі қы лық тар көр се ті ле ді, игі лік ті іс тер 
іс те ле ді жə не та ма ша əре кет тер жа са ла ды. Ал 
жан ның нау қас ты ғы сол, оның өзі нің жə не оның 
бөл шек те рі нің жайы на шар хал де бо луының 
əсе рі нен əр дай ым жа ман қы лық тар көр се ті ле ді, 
аз ғын дық іс тер іс те ле ді жə не со ра қы əре кет тер 
жа са ла ды» − де ген тұ жы ры мын қуат тай мыз [16, 
144 б.]. Тəн азы ғы се кіл ді, жан азы ғы бо ла ты нын 
жə не олар дың мəн дік бол мы сын көр сет ті. Қайы-
рым ды қа ла ны пай ым дай оты рып, ке мел қо ғам 
үл гі сін жа сап бер ді. Де ген мен, мұ ның бү гін гі қо-
ғам да жү зе ге асы ру дың не гіз де рін зер де леу жə-
не олар ды қол да на бі лу ма ңыз ды.

Ұлт тың ин тел лек ту ал ды мə де ниеті – же ке бір 
адам ның жан-жақ ты лық са па сы мен ға на емес, 
қо ғам дық дең гейде де өз же мі сі мен нə ти же сін 
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бе ре ті нін атап өт тік. Ұлт тың ин тел лек ту ал ды 
мə де ниетін арт ты ру да адам бой ын да ғы бі лім 
мен ру ха ни құн ды лық тар дың са па лық үйле сі мі 
ма ңыз ды. Ке мел қо ғам ды аң са ған ой шыл Жү-
сіп Ба ла са ғұн ның сө зі мен айт қан да «Ақыл қай да 
бол са, ұлы лық то ла ды, Бі лім кім де, сол бі лік ті 
бо ла ды. Ақыл ке рек, бі лім таң дап алар ға, Бі лім 
ке рек, іс ке жақ сы қа рар ға» [17, 4-12 б.]. Бі лім 
адам зат та ри хы ның ше шуі сəт те рін үне мі анық-
тап оты ра ты нын адам зат мə де ниеті та ри хы нан 
бі ле міз. Ру ха ният пен бі лім то ғыс са, адам бол-
мы сы ның үйле сім тап қа ны. За ма науи тіл мен 
айт қан да ру ха ният пен бі лім нің адам бой ын да 
то ғы суы ин тел лек ту ал ды мə де ниет тің ажы ра-
мас са па лы өл шем де рі нің бі рі. Аза мат тар дың 
сау ат ты лы ғы – бі лім бе ру жүйесі мен жал пы-
лай ал ған да қо ғам ды гу ма ни за циялау дан туын-
да са, түп кі мақ са ты – ұлт тың ин тел лек ту ал ды 
мə де ниет ка пи та лын да мы ту ды құ рай ды. Адам 
ре сур сы ның са па лық дең гейін кө те ру дің бір кө-
рі ні сін мем ле кет тік сая сат тың ғы лым ға де ген 
жап пай бет бұ ры сы нан аң ға ра ала мыз.

Ота ны мыз тəуел сіз дік ал ған жыл дар дан бас-
тап əлеу мет тік-гу ма ни тар лық са ла да ғы ға лым-
да ры мыз дың көп ші лі гі қа зақ да ла сы мен хал-

қы ның төл та ри хы мен ру ха ни бас тау ла ры на, 
қай нар ла ры на де ген бет бұ ры сы қар қын ал ды. 
Мұ ның ай қын кө рі ніс те рін ға лым да ры мыз дың 
ір ге лі ең бек те рі нен аң ғар сақ, мұн дай үр діс тер-
дің мə нін фи ло соф-ға лым Жа қан Мол да бе ков-
тың мы на бір тұ жы рым да ры ай қын дай тү се ді: 
«Өзін тү сі ну. Өзін-өзі та ну. Өзін та ны ту – əр 
адам өмі рі нің кү ре та мы ры. Адам ның өзі не жол 
са луы осы үш ке зең нен, са ты дан, яки адам ның 
өзін адам гер ші лік тұр ғы сы нан тү сі нуінен, жан 
дү ниесін тү сін ді ру ден, тұл ға ның əлеу мет те-
нуінен құ ра ла ты ны хақ. Ерік ті лер, ес ті лер, еп-
ті лер өзі мен өмір бойы сұх бат та са ды, сыр ла са-
ды, өзі нің ойын да ғы бей не сін жа сай ды. Өзі мен 
сыр ла са біл ген өмір дің тө те жо лын та ба ды, өзін-
дік əлем ді са ра лай ды, жа қын дық тың жай лауын 
жаң ғыр та ды» [18]. Ин тел лек ту ал ды мə де ниет-
ті қа лып тас ты ру ұл ты мыз дың ин тел лек ту ал ды 
дəс тү рін та ну, за ма науи қа лып тар ға бейім деу 
мен жаң ғыр ту ды құ рай ды. Әлем дік ин тел лек-
ту ал ды бə се ке ге қа бі лет ті лі гін сы най ды. Оның 
бағ дар ла ры мен өл шем де рі не конс тел ля циялық 
ұс тын орайы нан қа райт ын бол сақ, оның құ ры-
лы мы өте күр де лі жə не ке шен ді зерт теу мен зер-
де леуді қа жет ете ді.
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