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АНАЛИЗ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ФОКУС-ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Одним из распространённых способов качественного иссле-

дования является фокус-групповое интервьюирование, позво-
ляющее выявлять глубинные причины и мотивы, получить 
подробные данные о поведении, а так же мнении, восприятии или 
отношении к тому или иному вопросу. 

Хорошие результаты данные фокусгруппы дают в анализе 
формирования культурной идентичности. Культурная идентич-
ность ‒ принадлежность индивида к какой-либо культуре или 
культурной группе, формирующая ценностное отношение 
человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. 
Культурная идентичность означает осознанное принятие лич-
ностью соответствующих культурных норм и образцов поведе-
ния, ценностных ориентаций и языка, в понимании своего Я с 
позиций тех культурных характеристик, которые приняты в 
данном обществе, в самоотождествлении себя с культурными 
образцами именно этого общества. 

Культурная идентичность предполагает формирование у 
индивида устойчивых качеств, благодаря которым те или иные 
культурные явления или люди вызывают у него симпатию или 
антипатию, в зависимости от чего он выбирает соответствующий 
тип, манеру и форму общения. 

В культурологии является аксиомой утверждение, согласно 
которому каждый человек выступает носителем той культуры, в 
которой он вырос и сформировался как личность. Хотя в 
повседневной жизни он обычно этого не замечает, воспринимая 
как данность специфические особенности своей культуры, 
однако при встречах с представителями других культур эти 
особенности становятся очевидными и человек осознает, что 
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существуют другие формы переживаний, виды поведения, спо-
собы мышления, значительно отличающиеся от привычных и 
известных. Разнообразные впечатления о мире трансформируют-
ся в сознании человека в идеи, установки, стереотипы, ожидания, 
которые в итоге становятся для него регуляторами его личного 
поведения и общения. 

На основе сопоставления и противопоставления позиций, 
мнений различных групп и общностей, выявленных в процессе 
взаимодействия с ними, происходит становление личной иден-
тичности человека ‒ совокупности знаний и представлений ин-
дивида о своем месте и роли как члена соответствующей социо-
культурной группы, о своих способностях и деловых качествах.  

Для определения особенностей формирования культурной 
идентичности в марте-апреле 2017 года было проведено каче-
ственное исследование мнений алмаатинцев в рамках проекта 
«Культурологическая модель вхождения Казахстана в тридцатку 
развитых стран: проблемы интеграции и межкультурной комму-
никации в изменяющемся мире». Данное исследование прово-
дилось методом фокус-групп и было направлено на изучение 
отношения молодежи и людей среднего возраста к культурным 
кодам, культурной идентичности в качестве которых были такие 
понятия как «семья», «дружба», «кумиры», «Казахстан», 
«Родина», «традиции», «гражданин», «отношения мужчин и 
женщин», «работа», «деньги». Данные категории отражают 
общие ценности, посредством которых можно формулировать 
культурный код. 

В качестве методологической основы взята методика Клотера 
Рапай, которую он использовал для выявления культурных кодов 
разных стран. Модератор представлялся инопланетянином, кото-
рый абсолютно ничего не знает и просит рассказать об инте-
ресующемся явлении. Участники группового интервью ста-
раются различными способами дать определение, которое в 
косвенной форме выражает личное отношение каждого к обсуж-
даемому понятию. 

Для анализа результатов использовались протоколы следую-
щих фокус-групп: первая фокус-группа включала в себя только 
молодых людей, где обсуждались темы – «семья», «дружба», 
«кумиры»; состав участников второй и третьей групп различался 
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по этническим признакам и обсуждение проходило вокруг 
понятий ‒ «Казахстан», «Родина», «традиции», «гражданин», 
«отношения мужчин и женщин», «работа», «деньги».  

Всего в исследовании методом фокусированных групповых 
интервью принимали участие 28 жителя Алматы. В состав первой 
группы входили молодые люди в возрасте 18-30 лет разной 
национальности, работающие и обучающиеся в высших учебных 
заведениях Алматы. 

Две другие группы состояли из представителей разных 
возрастных категорий (от 30 до 75 лет), мужчины и женщины, 
представители различных социальных и профессиональных 
категорий (инженеры, педагоги, водители, пенсионеры, рабочие, 
безработные и т.д.). Если во второй группе принимали участие 
представители тюркских народов, то третья группа состояла из 
лиц славянской, европейской национальности. В целом наиболее 
живой эмоциональный отклик имели темы про семью, отно-
шения между мужчинами и женщинами, а также возможность 
поделиться прошлыми воспоминаниями. Группы проявляли 
доброжелательный интерес, переходящую местами в насто-
роженность.  

Тема дружбы для молодых участников оказалась полна как 
положительными, так и отрицательными примерами. При этом, 
если позитивные характеристики были связаны с такими 
понятиями как гармония, понимание, забота, то негативные – 
предательство, неискренность. Для большинства участников 
понятие «дружба» несет в себе следующие смыслы: 

‒ бескорыстная помощь в любое время; 
‒ забота друг о друге; 
‒ понимание; 
‒ одинаковое мировоззрение; 
‒ потребность в общении; 
‒ взаимопонимание; 
‒ наличие общих интересов; 
‒ хорошая аура; 
‒ возможность друг другу что-то дать и дополнить и др. 
Можно предположить, что дружба для молодых людей 

предполагает идентификацию себя с партнером/другом, стира-
ние личных границ и безусловное принятие. Молодые люди 
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отмечают важность верности и бескорыстия, без которых 
дружба, по их мнению, невозможна. 

В следующей категории «семья» молодые участники 
поделились следующими ассоциациями: то же самое, что и 
дружба; моя семья – моя крепость; защита человека; семья – это 
все! Можно предположить, что семья несет в себе защитную 
функцию, функцию некоторого «буфера», к которой он обра-
щается в трудных ситуациях. Интересно отметить, что в состав 
семьи входят все родственники, внуки, правнуки, братья, сестры, 
бабушки и дедушки. Такое расширенное представление семьи 
обычно характеризует представителя коллективистской куль-
туры, что типично для казахстанского жителя. Споры вызывали 
вопросы связанные с ролью мужчины и женщины в семье: 
мужчины критично и неодобрительно относятся к амбициозному 
желанию женщин строить карьеру, идентифицируя их роль, как 
хранительниц домашнего очага уюта. В целом, ответы испы-
туемых отражают детоцентрированность, как главное отличие 
казахстанского общества, противопоставление казахстанских 
традиций европейским и непринятие последних. 

Когда мы говорим про культурную идентичность, люди 
начинают условно чертить границу между «своими» и «чужими». 
И такое разделение было отчетливо видно в обсуждении 
группами понятий «Родина», «Казахстан». Родина для боль-
шинства участников ассоциируется с местом, где он родился, где 
начинаются его истоки. Участники положительно оценивают 
важность проживания на родной территории, отмечая ее 
безопасность, доброжелательность жителей и даже исцеляющий 
эффект. В то же время проявляется отрицательное, в некоторых 
местах враждебное отношение к другим местам и странам 
(«медики рекомендуют поехать на свою родину, улучшить свои 
удобства, воду попить… Даже я по себе знаю, когда ездила в 
Астану я постоянно по утрам просыпалась с болями в желудке, 
мне категорически не подходит вода в Астане, соответственно 
жить я там не могу…», «жила в Москве, город тоже красивый, 
много людей разных национальностей. Честно говоря, для меня 
этот город каменный, он не живой»). В целом, дискуссия 
показала положительное восприятие родной страны, ее природы, 
человеческих отношений и культуры.  
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Вывод: В результате исследования особенностей форми-
рования культурной идентичности методом фокус-групп было 
получено, что и молодые, и взрослые участники проявляют 
положительное отношение к казахстанским традициям, высоко 
дорожат такими ценностями как семья, дружба. Можно 
констатировать не столько аккультурацию, сколько ассими-
ляцию представителей некоренных национальностей к местной 
культуре. Формирование культурной идентичности было зафик-
сировано посредством таких понятий как Родина, традиции, 
семья. Дружба.  

 
 

Байтенова Н.Ж.,  
д.филос.н., профессор кафедры религиоведения 

и культурологии КазНУ им. аль-Фараби 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО  
И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КАЗАХСТАНЕ 
 

Задачей стратегической важности является вопрос должного 
внимания проблеме религиозной грамотности молодежи, проб-
леме удовлетворения спроса на получение религиозного образо-
вания и религиозного воспитания. Это связано с возрастанием 
усиленного внимания к молодежи со стороны различных рели-
гиозных образовании активно вовлекающих их в свои ряды. 
“Духовная безопасность общества – проблема глобального мас-
штаба. Когда мы сегодня задаемся вопросом о сохранении духов-
ной безопасности, мы поднимаем вопрос об образовании, и в 
особенности о религиозном образовании… духовная безопасность 
общества является государственной задачей и ее обеспеченность 
связана с образованием, просвещением и воспитанием” [1].  

Одной из причин радикализации современных обществ 
является религиозная безграмотность населения в целом и, в 
особенности молодежи, т.к. к основной социальной базе всех 
современных нетрадиционных религиозных образовании отно-
сится молодежь. Для решения данного вопроса необходимо 
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должным образом решить вопрос религиозного и религио-
ведческого образования. Религиозное образование является 
пререготивой мечети, церквей, иных религиозных образовании в 
рамках закона, религиоведческим образованием занимаются 
светские учебные заведения. Религиозное и религиоведческое 
образование необходимо для молодежи с целью формирования 
иммунитета против радикальных и деструктивных идей, для 
получения объективного и полного знания о традиционных 
мировых религиях, формирования адекватного мировоззрения, 
толерантного отношения к другим конфессиям. Казахстан 
будучи светским государством четко различает эти два вида 
религиозного и религиоведческого образования.  

Казахстан имеет более чем тысячилетний опыт в системе 
исламского образования начиная с раннего средневековья. В 
Центральной Азии система обучения в медресе было достаточно 
высоким, согласно средневековым источникам только в 
г.Баласагун было 40 мечетей, 20 медресе. Но, к сожалению, в 
последующие века в связи с вхождением в состав России, затем в 
советский атеистический период все эти достижения были 
утеряны. После последнего получения независимости в Казах-
стане наблюдается возрождение нашей традиционной религии – 
ислама ханафитского толка и возрождение исламской образова-
тельной системы и накоплен определенный опыт. Религиозное 
образование в нашей стране ведется по двух основным 
направлениям: с одной стороны решение проблем связанных с 
религиозной безграмотностью в целом населения, особенно 
молодежи, с другой стороны подготовка высокообразованных 
имамов. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) 
должным образом организовало систему исламского образования 
в нашей стране и представлено несколькими уровнями: курсы 
религиозной грамотности при мечетях (более 750 курсов); 
благотворительные организации занимающиеся просвещением и 
воспитанием; подготовительные курсы для обучения в религиоз-
ных учебных заведениях; центры обучения и подготовки 
профессиональных чтецов Корана (кариев); обучение в медресе 
(колледжах ‒ 9); университеты (Университет Нур Мубарак); 
Институт повышения квалификации имамов (2002 г., при 
поддержке Банка Исламское развитие). Также в деле подготовки 
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высококвалифицированных имамов оказывают помощь Турция 
(Академия «Хасеки»), Египет (Университет Аль Асхар). Духов-
ном управлением мусульман Казахстана в 2016г. разработана 
казахстанская модель исламского образования, которая будет 
состоять из двух этапов. Первый этап 2016-2018 годы, задачей 
этого периода является формирование законодательной и 
нормативно-правовой базы исламского образования, программа 
достижения стратегических целей. Второй – 2019-2020 годы, 
создание ресурсной базы образовательного процесса при 
мечетях, создание наиболее оптимальных путей использования 
мечетей в образовательном процессе. Целью казахстанской 
модели исламского образования является достойное вхождение в 
мировое исламское образовательное пространство путем 
повышения качества религиозного образования и подготовки 
высокообразованных специалистов. 

В Казахстане должным образом решается и вопросы хрис-
тианского образования. В нашей стране так же задействованы 66 
христианских воскресных школ, в том числе 47 православных, 4 
католических, 15 протестантских. У нас в стране с 1998г. в 
г.Караганде функционирует единственный в Центральной Азии 
высшее католическое учебное заведение – высшая духовная 
семинария “Мария ‒ Богоматерь”. С 2010 г. в г.Алматы действует 
православное “Алматинское епархиальное религиозное учи-
лище” [2].  

Религиоведческое образование в Казахстане задействовано 
по двум направлениям: религиоведческое образование с целью 
решения проблем религиозной безграмотности среди молодежи 
и подготовка специалистов религиоведов. По первому направ-
лению проводится определенная работа, в частности, в школах с 
2009г. введен курс религиоведения, также в университетах для не 
религиоведов как элективный курс введен предмет религио-
ведение. В настоящее время в связи с усложнением религиозной 
ситуации в мире, в том числе и в Казахстане, все большим 
вовлечением молодежи в деструктивные, террористические 
организации, углублением процесса религиозной безграмотности 
молодежи еще больше актаулизируется вопрос о введении курса 
“Религиоведения” в качестве обязательной и для всех спе-
циальностей вузов. Подготовка специалистов религиоведов 
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начиная с 2000 года осуществляется по всем уровням высшего 
образования, т.е. на уровне бакалавриата, магистратуры и PhD 
докторантуры в следующих университетах: Казахском нацио-
нальном университете имени аль-Фараби, Евразийском универ-
ситете имени Л.Р. Гумилева, Казахско-Турецком университете 
имени Х.А. Яссави, Университете Нур Мубарак, Университете 
иностранных языков и деловой карьеры. С целью дальнейшего 
совершенствования подготовки кадров в данной сфере необ-
ходымы учебно-методические обучающие семинары, Зимние и 
Летние школы, Институт или центры переподготвки и повы-
шения квалификации с соответствующей учебно-методической, 
научной и материально-технической базой.  

Религиозная грамотность не ограничивается узкими рамками 
получения религиозных и религиоведческих знаний, она также 
предполагает и определенный уровень знания вообще, фор-
мирования политического сознания и политической культуры, 
правового сознания и правовой культуры, знание истории 
собственного народа и мировой культуры, знание общемировых 
тенденции развития, основы современной геополитики, т.к. 
сегодня зачастую религиозные идеи эксплуатируются в угоду 
определенных геополитических интересов. 

Религиозное и религиоведческое образование наряду с 
решением проблемы, связанной с религиозной безграмотностью 
молодежи, призвана решить и многие другие жизненноважные 
проблемы современного общества, в том числе формированию 
межконфессионального согласия и диалога, решению проблем 
связанных с различными “фобиями”, противодействию экстре-
мизму и терроризму. Религиозное и религиоведческое образо-
вание призвано содействовать здоровому образу жизни, неоце-
нима роль в противостоянии таким социальнонегативным прояв-
лениям как наркомания, пьянство, невоспитанность, нетолерант-
ность. Через воспитание таких духовно-религиозных ценностей 
как религиозная терпимость, гуманизм, патриотизм, культуру 
мира, путем просвещения и воспитания способствовать фор-
мированию толерантного религиозного сознания и религиозной 
культуры как противодействие религиозному фанатизму и 
слепому следованию радикальным идеологемам. Грамотное 
формирование системы религиозного и религиоведческого 



11 

образования помогло бы становлению адекватной государ-
ственной и гражданской идентичностей. Религиозное и религио-
ведческое образование может стать основой для решения 
радикальных трансформации происходящих в современом об-
ществе в сфере религиозных и межконфессиональных отно-
шений. Как справедливо отмечают авторы, диалог культур и 
религий – тренд современного Казахстана, он имеет перспективы 
своего развития: “В Казахстане за годы независимости сложи-
лось интеркультурное пространство, формирующее диалоги-
ческое мышление современного казахстанского общества, ко-
торое необходимо развивать и расширять, поскольку плодотвор-
ной является не «молчаливая презумпция» культурно-рели-
гиозного многообразия, а действенная творческая включенность 
в религиозно-культурный обмен ценностями и традициями. Это 
необходимо не для создания онтологически параллельных куль-
турных и религиозных миров, а для со-творческого культурного 
бытия разнообразных культур и традиций [3]. При воспитании и 
формировании мировоззрения молодежи необходимо активно 
использовать веками апробированные религиозно-духовные 
ценности традиционных мировых религии. Постоянно держать 
под контролем религиозную ситуацию как в мире, так и в стране, 
учитывать негативное влияние деструктивных и радикальных 
религиозных организации в стране. В процессе религиозного и 
религиоведческого просвещения и воспитания молодежи все-
сторонне охватывать общечеловеческие, традиционные нацио-
нальные духовно-нравственные ценности.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В современную эпоху в сфере образования мира сложились 

два направления в развитии, с одной стороны наблюдается 
подъем востребованности высшего образования в жизни каждого 
государства, с другой стороны высвечиваются кризис как в самой 
структуре, так и в целостности самого образования. Некоторые 
страны реформируют свое образование под воздействием 
мультикультурных действий. Естественно, этот процесс вызы-
вает шквал исследований, обращенных на анализирование базо-
вых компонентов мультикультурного образования, его законо-
мерностей, особенностей функционирования. «Сегодня мы все 
чаще и чаще сталкиваемся с такими понятиями, как «глобальный 
рынок образовательных услуг», «глобальные университеты», 
«мультикультурное образование», «Европа университетов», ха-
рактеризующих для нас качественно новый процесс, обозна-
чавшийся в развитии международных связей, мы рассматриваем 
пока мультикультурное образование как априори, которое 
должны принять все народы» [1].  

Но наряду с этим, хотя глобализационные процессы все 
больше заключают в себя все сферы общества, многие страны 
мира остаются на позиции пассивности для вхождения в мировой 
образовательный рынок. Обнаруживаются вопросы, в некотором 
роде во-первых, проявление отстраненности стран в система-
тизировании своей системы образования по основам мульти-
культурного образования, во-вторых, в противоположность 
этому увеличение стран, строящих свою систему образования 
согласно новому виду, так же глобальные процессы это такие 
изменения, которые не имеют возможности возврата к прош-
лому. Возникает проблема, как защита национальных традиций, 
культурного своеобразия и определенных ценностей каждой 
отдельной страны, так как процессы глобализации разрушают 
особенности этнической культуры, уничтожаются пограничные 
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линии национальных культур, почти во всех странах мира народ 
как следствие усваивают одну и ту же модель культуры. Люди 
позицируют одну и туже модель поведения, свое восприятие 
мира строят на основе унифицированных ценностных наборах. 
Но, забывается одна из важных особенностей, что именно в 
образовании, как ни в одной другой сфере общества, наиболее 
укоренены отличительные черты этноса, его культуры, религии, 
специфические черты социальных практик. Образование яв-
ляется одним из ключевых институтов поддерживающих идео-
логию и единство нации. При этом высшее образование так же 
служит основой научного развития государства, а следовательно, 
и его экономической безопасности. Поэтому, вопросы эффек-
тивной организации системы образования, адаптации ее к 
перемасштабированию размерности власти в мировой политике 
становятся приоритетом политики ведущих государств мира. 
Кроме того, образование становится важным ресурсом миро 
политического влияния, выраженного в термине «мягкая власть» 
Перед правительством государств мира встала каверзная задача: 
уладить принципы интеграции национальных, региональных 
традиций образования с мировым образовательным простран-
ством. Цель данной задачи улучшение качества национального 
образования, увеличение таких их качеств, как конкуренто-
способность, престижность, не утрачивая функции собственной 
исторической ценности и инструмента поддержания националь-
ной и культурной идентичности. 

Глобализация захватывая все области жизнедеятельности 
общества, не может не затронуть и такие жизненно важные 
сферы, как защита особенности национальной культуры, этни-
ческие традиции, аксиологические вопросы связанные с ними. 
Глобализация усиливая свое влияние, одновременно стирает 
особенности этно-национальных культур, превращая весь мир в 
модель одной культуры. Ярко выражены эти действия в крупных, 
мегаполисах, где население подчинено унифицированным 
нормативным и ценностным установкам и трафаретным формам 
поведения. По мнению некоторых исследователей, глобализацию 
можно охарактеризовать как процесс, «в ходе которого 
стираются географические границы социальных и культурных 
систем» [2]. 
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Данный процесс глобализации имеет как поддержку, так и 
отрицание среди мыслителей исследующих данный вопрос. 
Например, современный египетский политолог Магади Абд аль-
Хафиза отмечает в своих трудах, что «глобализация в нашем 
понимании результат объективного исторического развития. 
Сама по себе она не является ни позитивным явлением, ни 
явлением негативного свойства. Это комплекс объективных 
процессов, не зависящих от воли индивидов и наций. Его можно 
использовать в интересах человека и всего человечества, если 
обеспечить уважение культурных и иных различий между 
людьми, важнейшую предпосылку для построения мира, 
опирающегося на равновесие между различными видами 
исторического опыта» [3]. Тем самым порождая мысль, что 
отдельно рассматривая глобализацию, можно заметить она не 
способна нести разрушения, но с в контексте нации, она ее губит, 
развивая новый образ человека «индивид -маргинала», не 
отожествляющего себя ни с каким – либо этносом или обще-
ством. От локальных миров, переходим в множество идентич-
ностей. Подтверждается идея Ж.Ф. Лиотара поднятого в 
произведении «Состояние постмодерна» тотальное и абсолютное 
вытесняется множеством, которое может существовать и в самых 
различных комбинациях: так, в европейских городах появляются 
районы, заселенные выходцами из Азии и Африки, живущими 
практически в соответствии со своими национальными тради-
циями, но равным образом растет и количество мигрантов, 
выбирающих ассимиляцию, а не существование в анклавах, 
также и многие европейцы фактически отказываются от своих 
традиций, принимая ислам, буддизм или индуизм в качестве 
вероисповедания [4]. 

Разрушается преобладание в одном обществе одной тради-
ции, наоборот наблюдаем рост проживания совместно большого 
количества различных культур рядом, различающие не только по 
национальным и религиозным признакам, но сюда можно будет 
отнести и другие субкультуры с собственными формами и 
моделями поведения.  
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ДІНИ СЕНІМДІ НАСИХАТТАУ МƏСЕЛЕСІ  
(ИСЛАМ МЕН ХРИСТИАНДЫҚ МЫСАЛЫНДА) 

 
Дін қоғам өмірінде маңызды орын алады. Дінсіз қоғам жоқ, 

дін адам баласымен бірге дамудың түрлі сатысынан өтіп келеді. 
Дегенмен, діннің өзгермейтін белгілерінің бірі оның үгіт-насихат 
жұмысы, басқаша айтқанда миссионерлік қызметі. Миссионерлік 
қызмет тақырыбын зерттей отырып, миссия, миссионер, 
шіркеудің миссионерлік қызметі, інжілдендіру сияқты т.б. 
көптеген дінді тарату мен насихаттауға қатысты ұғымдар мен 
түсініктерді кездестірдік. Бірақ аталған түсініктер христиандық 
дəстүр шеңберінде болғандықтан, исламның таралу тарихын 
сипаттауда негіз бола ала ма? Миссионерлік ұғымы исламдағы 
дінді тарату қызметінің мəнін толық ашады ма? Оның христиан 
дініндегі миссионерліктен айырмашылығы бар ма? Жалпы 
исламды миссионерлік дін деп атауға бола ма? деген сияқты 
сұрақтардың туындауына себепші болды. Зерттеу жұмысы 
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барысында біз аталған мəселелердің ара-жігін ажыратып, 
түсіндірме беруді жөн көрдік.  

Ең алдымен біз ислам мен христиандықтың миссионерлік 
қызметіне назар аудардық. Себебі егер біз осы екі діндегі уағыз-
насихат жүргізу əдіс-тəсілдерінің ұқсастықтары мен 
артықшылықтарын талдасақ, зерттеуміздің мақсатына жетеміз 
деген ойдамыз.  

 
Христиандықтағы «миссия» ұғымы 
 
Миссионерлік (латын тілінен аударғанда «missio» – тапсыр-

ма, посылка) – діни қызметтің маңызды түрлерінің бірі, əсіресе 
əлемдік деп аталатын діндермен байланысты пайда болған ұғым 
[1]. Дін ілімі тұрғысынан алатын болсақ «миссионерлік қызмет» 
ұғымына төмендегідей анықтамаларды беруге болады: 

1. Сенімді насихаттау (яғни діни құндылықтар жүйесін); 
2. «Құдай патшалығы» идеясын тарату; 
3. Пұтқа табынушыларды діни сенімге үндеу, тарту; 
4. Жаңа шіркеулерді орнату [2].  
Миссионерлік, миссия ұғымдары ғылыми қолданысқа 

христиан дінінің категориалды аппаратынан алынғаны белгілі. 
Сол себепті бұл терминдерді қарастырғанда, батыста қалып-
тасқан дəстүр аясында қолданған дұрыс. Миссионерлікпен қатар 
миссия, миссионер, миссиология жəне миссионерлік қоғам 
ұғымдары кеңінен зерттеуді қажет етеді. Теологиялық əдебиет-
терде «миссия» сөзі ‒ грек тілінен аударғанда, қасиетті апос-
толдық дегенді білдіреді. Апостолдық Шіркеу құрылған кезінен 
бастап, өзінің құлшылық етуінің көрінісі ретінде миссияны 
алдыңғы қатарға шығарады. Миссия ‒ Шіркеудің тірі игілікті 
ағзасының құдайлық ілім нұрымен ағартылмаған əлеммен 
жанасатын шіркеу өмірінің бір бөлігі [3].  

«Миссия» сөзінің жаңа мағынасы батыс империялық 
державалардың жаңа территорияларды «жаулап алудың» басталу 
кезеңінде пайда болды. Шалғайда жатқан колонияларға шіркеу 
өкілдерін «жіберу» құқығы аса маңызды болғандықтан, бұл осы 
елшілердің атаулары мен атқарып жатқан қызметін белгілеу 
мəселесінде де көрініс тапты. Олардың жұмысы «миссия», ал 
олардың өздері «миссионерлер» деп аталды. «Миссионер» 
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сөзінің астарында миссияны орындауга жіберуші, миссияны 
орындаушы жəне қойылған міндетті орындаушы деген түсініктер 
жатыр.  

Миссионерлік ұғымы тек христиан дінінде ғана кездеседі. Ал 
ислам дінінде мұндай термин жоқ, бірақ миссионерлікке балама 
болатын «дағуат» (дінге шақыру) ұғымы бар. Исламдағы дінді 
тарату ерекшелігі исламды қабылдаған адам ақиқатқа оралушы 
деп есептеледі. Исламды уағыздаушы адам «Алладан басқа тəңір 
жоқ», яғни бір құдайға табынуға шақырады. Ал, христиан 
дініндегі миссионер болса құтқарушыға келген ізгі хабарды 
адамдарға жеткізуші. Яғни ислам миссионері (егер солай айтуға 
болатын болса, себебі, исламда дағуатқа шақырушы да’ий деп 
аталады) адамзат жаратылғалы бергі жалғыз ақиқат – Аллаға 
қайта оралуға шақырса, христиандықтағы миссионер Жарату-
шыдан келген ізгі хабарды (евангелие) таратушы болып табы-
лады. Миссия сөзі жіберу дегенді білдірсе, дағуат сөзі шақыру 
дегенді білдіреді. 

 
Исламдағы «дағуат» 
 
Исламда дінге шақыруға жəне оның негіздерін түсіндіруге 

бағытталған əрекет ‒ «дағуат» деп аталады. «Дағуат» сөзі 
этимологиялық тұрғыдан алғанда шақыру, үндеу, ұран деген 
мағынаны білдіреді. Ислам дінін зерттеуші батыс ғалымы Пол 
Уокер өзінің «Құрани ілімдердегі дағуат» атты мақаласында 
«Дағуат ‒ Алладан басқа тəңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі 
екенін айғақтайтын, оған сенуге шақыратын ұстаным, əрекет. 
Дағуат исламды, ал ислам болса дағуатты білдіреді» деген 
анықтама береді [4]. 

«Дағуат» сөзі ислам дінінің негізі болып табылады. Бұл сөз 
Құранда, оның түсіндірмелерінде, ауызша жəне жазбаша 
классикалық мұсылман мəтіндерінде жəне қазіргі теологиялық 
мəтіндерде жиі кездеседі. Құранда «дағуат» сөзі үш негізгі мəнге 
ие: 1) Құдайға немесе пұтқа табыну; 2) сұрау, үндеу (Құдай, 
пұттар, адамдар); 3) дінге шақыру (ислам немесе өзге діндер) [5]. 
Дағуат сөзінің саяси, діни, құқықтық салаларға жəне жеке адамға 
қатысты түрлі мағынасы бар. Дегенмен дағуат сөзінің түп 
мағынасы шақыру екенін ұмытпаған жөн.  
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Ислам дінінің пайда болуының алғашқы кезеңдерінде дінді 
тарату ісі ұйымдасқан түрде болмаса да, əрбір мұсылманға 
Мұхаммед пайғамбар өсиетіне сəйкес дағуат жасау міндеттелген. 
Мұхаммед пайғамбар жəне оның сахабалары ислам дінін тарату 
ісіне ерекше көңіл бөлген. «Ел-жұртты Аллаға оның хақ жолына 
шақыратын һəм (өзін əрі қоғамды түзеуге бағытталған) игілікті 
істер істейтін, əрі: «Мен шын мұсылманмын», ‒ деп жар салған 
жаннан асқан сөзі жақсы кім бар?!» [6, 41-33] деген аяттар осыған 
дəлел. Дағуат мақсаты мұсылмандарды біріктіру жəне мұсылман 
еместер арасында исламды тарату болып табылады [7]. 

Əлем елдеріне дағуат сөзі христиандық түсінік аясындағы 
«миссия» немесе миссионерлік қызмет ұғымдарына жақын 
мағынада белгілі. Əйтсе де, ислам ғұламалары исламның 
миссионерлік қызметі жөнінде айтқанда дағуат ұғымын пай-
далануды дұрыс деп есептейді. Себебі христиандықтағы 
миссионерлік қызмет отарлау мен экспансияның құралы ретінде 
мұсылман елдері үшін негативті сипатта көрініс алды.  

Дегенмен біз, ислам ‒ миссионерлік дін деген тұжырыммен 
келісуге болады деген ойдамыз. Өйткені 1873 жылы Вестминстер 
аббатығында оқыған дəрісінде М. Мюллер, дінді тарату ісін 
қасиетті борыш деңгейіне көтеретін, дінсіздерді жалғыз ақиқат ‒ 
Құдайға əкелуді мақсат тұтатын діни сенімдерді миссионерлік 
дінге жатқызған. М. Мюллер миссионерлік жəне миссионерлік 
емес діндерді бөліп көрсетіп, буддизм, христиандық жəне 
исламды миссионерлік діндер қатарына жатқызған [8].  

1873 жылы Вестминстер аббатығында оқыған дəрісінде М. 
Мюллер, дінді тарату ісін қасиетті борыш деңгейіне көтеретін, 
дінсіздерді жалғыз ақиқат ‒ Құдайға əкелуді мақсат тұтатын діни 
сенімдерді миссионерлік дінге жатқызған. М. Мюллер мис-
сионерлік жəне миссионерлік емес діндерді бөліп көрсетіп, 
буддизм, христиандық жəне исламды миссионерлік діндер қата-
рына жатқызған [8, Б. 21-22]. Əрине, ислам мен христиандықтағы 
дін таратудың өзіндік ерекшіліктері бар екендігі белгілі. 
Мəселен, «миссия» сөзі этимологиялық тұрғыда «жіберу, 
жолдау» болса, ислам дініндегі «дағуат» ұғымы «шақыру» 
дегенді білдіреді. Христиан дініндегі миссионер құтқарушыға 
келген ізгі хабарды адамдарға жеткізуші жəне Жаратушыдан 
келген ізгі хабарды (евангелие) таратушы болып табылады. Ал 
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исламды уағыздаушы адам болса, «Алладан басқа тəңір жоқ», 
яғни бір құдайға табынуға шақырады. Ислам миссионері (егер 
солай айтуға болатын болса, себебі, исламда дағуатқа шақырушы 
дағии, көпше түрде дұғат деп аталады) адамзат жаратылғалы 
бергі жалғыз ақиқат – Аллаға қайта оралуға үндейді. Дағуат пен 
миссия арасындағы негізгі айырмашылық жөнінде батыс ғалымы 
Д. Керр былай дейді: «Миссия орталықтан (Құдай, ақиқат) жан-
жаққа (адамдарға) бағытталса, дағуат шеттен (адамдардан) 
орталыққа (Құдайға, ақиқатқа) қарай бағытталған» [9].  

Сонымен бірге, біз христиандықтағы миссионерлік қызмет 
пайда болған уақытынан бастап миссияға жіберуші ұйым жəне 
миссияны орындаушы сияқты белгілері бар институтталған 
жүйелі құрылым болғанын білеміз. Ал, ислам дініндегі 
«миссионерлік қызмет» болса, кейбір зерттеушілердің пікірінше 
ХІХ ғасырдағы христиандық миссиялар қызметінің белсенді 
болуының ықпалымен жүйеленді [10]. Дағуаттың жүйеленуі ХХ 
ғасырда ислами миссионерлік қоғамдардың пайда болуы жəне 
олардың арнайы семинарлар мен уағыз жүргізу, діни əдебиет 
тарату, интернет желілері арқылы уағыз-насихат жүргізу сияқты 
əдіс-тəсілдері арқылы көрініс тауып жатыр.  

Қорытынды. Бүгінгі таңда əлемде болып жатқан жағдайлар 
тек бір елдің ғана еншісінде болудан қалды. Ғаламдық өзгерістер 
барлық елдер мен мемлекеттерді, ұлттар мен ұлыстарды өзінің 
ағынына еріксіз қосып əкетіп барады. Дамыған алпауыт елдер 
үстемдігін көрсетсе, кішігірім мемлекеттер қорғану позициясын 
сақтауға мəжбүр. Бұл интеграциялық, аккультурациялық 
үрдістерде қолданылатын əдістер, технологиялар аясы өте кең. 
Бұл өркениеттік те, мəдениеттік те тұрғыдан болып тұратын 
құбылыс: қарқынды дамып, заманауи технологиялдары арқылы 
əсерін күшейтіп отырған елдер рухани экспансия тəсілдерін де 
кеңінен қолданып отырғаны тарихтан белгілі. Тарихи сахна 
өзгергенмен, мəселенің күрделігі өзектілігін бүгін де жоғалта 
қоймаған. Осы орайда рухани санаға əсер ете отырып, өзге елде 
ықпалын кеңейте түсу үшін келген мүдделі мемлекеттердің 
миссионерлік қызметін жан-жақты талдау бүгінгі күннің 
сұранысынан туындап отыр. Ұлттың тұрақты дамуын шай-
қалтуда дін үлкен күш екенін əлемде болып жатқан оқиғалар 
дəлелдеп отыр. Сол себепті дінді астыртын пиғылда қолданып 
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кетуге жол бермеу үшін қазақ халқының тарихи қалыптасуы 
жолында таныс емес ұйымдардың, олардың миссионерлік қыз-
метін назардан тыс қалдырмау керек.  

Қазақстан территориясына кірген ағымдар, əсіресе протес-
танттық бағыттардың біздің елге келгенге дейін бірқатар 
тəжірибесінің болуын миссионерлік тарихынан байқауға болады. 
Еуропалық елдердің отарлау саясаты, артта қалған мемлекет-
тердің өзіне бағынышты етуі экономикалық, саяси мүдделермен 
қатар, діни экспансияны да көздеді. Діни экспансияны жүргізу 
миссионерлік қызметтер арқылы жасалып отырған. Жергілікті 
халықтың əлеуметтік мəселелері, мұқтаждығы, рухани сұранысы 
алдын ала зерттеліп, қарапайым халықтың сұранысын қанағат-
тандыра білген. Дегенмен миссионерліктің универсалды əдістері 
бар деп айтуға болмайды. Əр елді діни жаулаудың бірегей 
тəсілдері болған. Қорыта айтқанда, миссионерлік қызметті 
зерттеу арқылы біз діннің негізін, оның таралу тарихын жəне 
бүгінгі таңдағы заманауи жағдайын білеміз. Мақалада қарас-
тырылып отырған христиандық пен исламдағы діни сенімді 
таратудың ерекшеліктерін анықтау аса маңызды деп ойлаймыз. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Индивидуальность, инициатива, проявление творческого 

потенциала, идея самосозидания личности – темы, активно 
обсуждаемые не только в философских и культурологических 
исследованиях, но и присутствующие в современных публи-
кациях по педагогике, психологии, политологии, социологии и 
прочих науках социогуманитарного цикла. С особой актуаль-
ностью понятия индивидуальности и творчества звучат в рамках 
парадигмы гуманизации современного образования. 

Анализ современной социокультурной ситуации, осмысление 
содержания процессов и механизмов социальной трансформации 
показывает, что успешно то общество, в котором индивидуаль-
ное своеобразие каждого человека, реализуемое в личной, про-
фессиональной и общественной сферах, выступает основным 
вектором как социально-экономического развития, так и эволю-
ционного развития социума, культуры, цивилизации в целом. 

В связи со сказанным, одним из актуальных направлений, 
относящихся к сфере творчества, выступает интерес к поиску 
лиц, обладающих творческими качествами, разработка социаль-
ных условий для формирования и последующего развития 
творческих способностей, увеличение числа творческих страте-
гий, конструирование тренингов для развития творческих воз-
можностей. 

Суть рассматриваемой проблемы состоит в том, что твор-
ческая индивидуальность, наполненная потенциалом к имма-
нентному развитию с последующим «прорастанием» в твор-
ческую личность, вся среда – как культурная, так и социальная, 
выступает необходимой образовательной ступенью, а не неким 
второстепенным дополняющим моментом. В свою очередь, 
подход к творчеству через призму индивидуального, сквозь 
возможность культивировать индивидуальный потенциал в 
процессе собственных творческих усилий, позволяет приб-
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лизиться к главному – научить человека реализовывать заложен-
ные в нем творческие силы и способности, расширять, не боясь 
перемен, границы собственного сознания. 

Вот что пишет по этому поводу американский ученый, 
выдающийся математик и философ, основоположник кибер-
нетики и теории искусственного интеллекта Н. Винер: «Многие 
ученые с интересом размышляют над вопросом, чему они более 
обязаны своим вступлением в науку и последующими успехами: 
унаследованным способностям или вилиянию окружающих. В 
моем случае трудно отделить одно от другого, так как особое 
окружение в значительной степени и есть то, что я унаследовал» 
[1, с. 215]. Полагаю, к этим словам выдающегося ученого следует 
прислушаться, поскольку расширение и углубление опыта 
самореализации каждого индивида происходит под влиянием 
внешнего окружения, демонстририруя зависимость от програм-
мы поведения, задаваемой обществом. 

В результате, есть основания утверждать, что социально-
культурные связи и отношения, оказывая влияние на жизненно 
важные проявления человека, определяют, в конечном счете, 
характер экспликации индивидуальных задатков, потенций, 
возможностей и т.д. 

Большая часть характерных черт индивида, в том числе и 
творческих способностей, формируется и видоизменяется под 
воздействием различных социокультурных условий, обеспечи-
вающих выделение человека из множества других людей. Тот же 
Н. Винер, в частности, подчеркивает, что он «получил не только 
соответствующие гены, но и определенную систему воспитания, 
без чего унаследованные потенциальные возможности могли так 
и остаться ни на что не годным достоянием и пропасть впустую» 
[1, с. 216]. 

На сегодняшний день в литературе самого многообразного 
толка, начиная от научно-исследовательской, художественной, 
философской и заканчивая популярной, все более настойчиво 
звучат слова, констатирующие наличие в современной культуры 
кризиса. Возможно, такое мнение существует в силу того факта, 
что нынешнее состояние культуры, имеющей за своими плечами 
не одно тысячелетие, находится на пути поиска новых векторов 
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и модусов, способствующих развитию нового цивилизационного 
витка. 

По нашему мнению, существует своеобразный стержень, 
основа, внутренне организующая и объединяющая все куль-
турные проявления. Расстройство этого стержня приводит к 
нарушению целостности многообразных составляющих цивили-
зационной системы. Если исходить из посыла, что в центре 
культуры, внутри всех сторон жизни социума находится сам 
человек как творец культуры, то именно в становлении человека 
– личности – творческой индивидуальности следует искать путь 
решения большинства цивилизационных проблем. Своеобразное 
объяснение на этот счет мы находим у выдающегося фран-
цузского философа-теолога Тейяра де Шардена, подметившего, 
что каждый человек смотрит на окружающий мир всегда только 
из единственной, уникальной точки: «Не нужно быть человеком, 
чтобы заметить, как предметы и силы располагаются «кружком» 
вокруг себя. Все животные воспринимают это так же, как мы 
сами. Но только человек занимает такое положение в природе, 
при котором это схождение линий является не просто видимым, 
а структурным … В силу качества и биологических свойств 
мысли мы оказываемся в уникальной точке, в узле, господ-
ствующем над целым участком космоса, открытым в настоящее 
время для нашего опыта. Центр перспективы – человек, 
одновременно центр конструирования универсума» [2, с. 37]. 

Если человек выступает смысловым модусом культуры, то он 
в своей созидательной способности не только вбирает в себя 
культурные смыслы, но и сам создает их. Как результат, процесс 
самосовершенствования и самостроительства личности охваты-
вает всю человеческую жизнь и составляет тот главный стержень, 
который обеспечивает развитие культуры, ее творческую 
эволюцию, и, в конечном счете, подъем культуры. 

Однако мы вынуждены констатировать, что проблема лич-
ностных механизмов целеполагания творческой индивидуаль-
ности усугубляется ситуацией, сложившейся в отечественном 
образовании, а именно наличием одновременно двух противо-
речивых тенеднций: с одной стороны, отечественное образо-
вание, казалось бы, устремлено в своем развитии в будущее – 
насыщено инновациями и творческим поиском; с другой – 
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фактическое состояние образовательных учреждений пережи-
вает отнюдь не лучшие времена. 

Необходимо подчеркнуть, что личностное формирование и 
развитие творческой индивидуальности есть процесс, 
выходящий за рамки образовательной деятельности, а потому 
индивидуальность должна быть взята не только с точки зрения 
имманентных, внутренних моментов становления и развития, но 
и в различных, весьма сложных типах отношения человека к 
самому себе и к миру. Этот опыт является не только способом 
социального вхождения личности, но и непосредственно 
выходит в это социокультурное поле, особенно если речь идет о 
яркой индивидуальности, творческая самореализация которой не 
может быть незамеченной окружающими. 

Также отметим, что как раз такая, рождающаяся порой на 
наших глазах, творческая индивидуальность, как правило, 
особенно нуждается в соответствующей социальной интеграции, 
равно как нуждается она в напряженной работе по развитию 
своих внутренних способностей. В подтверждении своей мысли 
приведем высказывание американского культуролога П. Соро-
кина из книги «Социальная и культурная динамика»: «Взаимо-
связь между двумя переменными – характером доминантной 
культуры и характером поведения индивидов, живущих в мире 
данной культуры, – не может быть ни слишком тесной, ни столь 
же тесной, как соотношение между доминантной культурой и 
ментальностью этих индивидов» [3, с. 702]. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что твор-
чество есть векторная необходимая целостной индивидуаль-
ности, выступающая одной из важнейших составляющих в 
процессе гуманизации современного образования. Не случайно, 
творческая индивидуальность в этом контексте есть, прежде 
всего, стремление к собственной значимости, проявляющееся в 
особенностях регуляции своего самовыражения и самосози-
дания, глубинная потребность индивидуальности, определяющая 
смысл его жизни и резонансное взаимодействие его «Я» с 
другими людьми. Этот процесс можно соотнести с фунда-
ментальной потребностью индивида к самореализации, к 
самоутверждению через осуществление своих возможностей, 
способностей, талантов. На этом уровне своего существования 
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индивид стремится стать тем, кем он может и по своей 
внутренне свободной мотивации должен стать. В ходе 
творческих усилий человека формируется особый феномен его 
жизненного пути – творческая уникальность, в силу которой 
человек поставлен перед необходимостью осознать себя и найти 
внутреннюю меру своей активности по отношению к внешнему 
миру, становясь творцом целей, задач, ценностей и смыслов 
своей жизни. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОРМОНСКОЙ ЦЕРКВИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РК 

 
В данной статье будет рассматриваться возникновение пер-

вых представителей, официальная регистрация и развитие в 
областях и городах мормонской церкви на территории госу-
дарства. 

Для научного изучения традиционных и нетрадиционных 
религиозных конфессий необходимо исследовать историю их 
возникновения. Распад СССР и коммунистической идеологии и 
формирование новых общественно-политических и социально-
культурных реалий обусловили рост национального самосозна-
ния и смену духовных ориентиров в постсоветском обществе, что 
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наглядно видно на примере массового обращения населения 
стран СНГ к религиозным ценностям и традициям. 

Данный процесс не стал исключением и для Казахстана, где 
возросшее религиозное самосознание населения сегодня стало 
уже довольно обыденным и привычным явлением. Причем, для 
определенной части казахстанского общества религия стала не 
только фактором этнической принадлежности, но и естественной 
нормативно-ценностной составляющей, регулирующей социаль-
ное поведение. 

Современную религиозную ситуацию, складывающуюся в 
Казахстане можно охарактеризовать как достаточно сложную и 
неоднозначную, поскольку возросшее религиозное самосознание 
населения, активная деятельность зарубежных религиозных 
миссионеров и либеральный характер национального законо-
дательства в сфере регулирования религиозной сферы жизни 
общества привели как к позитивным, так и негативным 
последствиям. 

 По состоянию на 10.08.2016 года в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О религиозной деятельности и рели-
гиозных объединениях» на территории нашей республики 
прошли регистрацию и осуществляют свою деятельность 3621 
известных религиозных объединений [1]. К одним из таких 
организаций относится религия мормонов ‒ «Церковь Иисуса 
Христа Святых Последних Дней. Казахстанский Алматинский 
Приход» – так называется Алматинская церковь расположенная 
в микрорайоне Самал-3. 

Первые миссионеры, которые жили в Казахстане, были 
Рассел и Маргарет Бэкус, американцы, работающие в Алма-Ате, 
они начали организовывать встречи о вероисповеданий в их 
квартире в конце 1997. В 1998 другие семьи Церкви Святых 
Последних Дней переехали в Алма-Ату и обеспечили начало, с 
которого церковь начала расти. 

Первое крещение в Казахстане было в ноябре 1999 года, 
женщина по имени Жазигул Тугельбаева, которая узнала о 
церкви от американских миссионеров, живущих в Алматы.  

Официальная регистрация Церкви в Казахстане прошла 16 
декабря 2000 года. Пол Пипер (Paul Pieper) стал первым 
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президентом прихода в Казахстане. Первый филиал церкви в 
стране был создан в Алматы 29 июля 2001 году. 

По данным церкви на сегодня в Казахстане численность 
последователей достигла 275 человек. Работают 2 прихода: в 
Алматы и Астане. Что касательно статистике в Азии, то число 
последователей данной церкви 1,111,204 человек. 42 миссио-
неров ведут активную деятельность [2]. 

Свои церковные здания мормоны используют не только для 
проведения обрядов богослужения, но и для религиозного 
обучения, спортивных, культурных и общественных мероприя-
тий. Богослужение у мормонов основано на проповеди, чтении и 
исполнении гимнов. В традициях протестантизма мормоны 
отвергают почитание Девы Марии, икон и мощей. В этом 
вероисповедании отсутствует преклонение перед «святой 
Троицей», хотя, эта организация не возникла на новом месте, а 
берет истоки от христианских традиционных направлений.  

Интересен тот факт, что в 2003 году 25 августа Рассел М. 
Нелсон Старший, являющийся членом Кворума 12 Апостолов в 
Центральной Азии собрал в Алматинской Церкви более 90 
представителей из разных городов Азиатского региона (Казах-
стан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан). Это было самое 
большое собрание мормонов на территории Казахстана. 

Мормоны значительно окрепли с переходом к ним братства 
ранних Учеников Христа, включая их проповедника Сиднея 
Ригдона, которое примкнуло к образованной Джозефом Смитом 
новой религии. Это произошло в Кертланде, Огайо, в октябре 
1830 года [3]. С тех пор у Смита никогда не было недостатка в 
хороших, умелых проповедниках. То, что начиналось в бре-
венчатом домике в Файетте, как организация шестерых, выросло 
в империю из 15 миллионов членов с ежегодным доходом в 3 
000000 долларов. 74079 их миссионеров работают во всем мире, 
и ежегодно они крестят около 1/3 миллиона человек. На 
сегодняшний день эта религия получает сильное распростра-
нение и в Казахстане.  

Из анализа различных источников деятельность мормонов в 
Казахстане имеет целенаправленную активность, суть которой 
сводится к привлечению все большего количества наших со-
граждан. Формула проста ‒ чем больше у них будет последо-
вателей, тем больше материального дохода. Очевидно, что 
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борьба разгорается не столько вокруг материального интереса, 
хотя это тоже важно, сколько вокруг духовного доминирования в 
умах людей, что в конечном счете может привести не только к 
социальному разобщению общества в нашей стране, но к 
насаждению и в тоталитарной негативной религиозной 
идеологии.  

В официальных сайтах и публикациях мормонской церкви ни 
на русском, ни на английском нет информации о казахстанском 
приходе церкви. Только маленькая статья из журнала «Лиахона» 
рассказывает о первых ритуалах баптизма, о первых миссионеров 
в Центральной Азии, а именно в Казахстане, в Кыргызстане и в 
Узбекистане.  

В одной из газет Солт-лейк сити (Salt Lake Tribune) была 
опубликована статья о мормонской церкви в Казахстане. Ее автор 
Тони Семард (Tony Semerad). Он описывает встречу президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Церкви Святых 
Последних дней Пола Пипера. Официальный представитель 
церкви мормонов в Казахстане представил принципы своей веры 
центральному азиатскому президенту Нурсултану Назарбаеву. 
Пол Пипер, который представляет страну для церкви Иисуса 
Христа Современных Святых, говорил на русском и на казахском 
языке. В своем высказывании он в общих чертах обрисовывал в 
поддержку церкви мормонов традиционных семейных цен-
ностей, образования и власти местных органов, в том числе также 
подчеркнув основные постулаты этой веры как табу против 
алкоголя, табака, асоциального поведения и незаконных 
наркотиков. Эта встреча со стороны главы государства была 
определена как связь с представителями религиозных конфессий. 
А со стороны церкви мормонов эта встреча была изтолкована и 
разрекламирована двусмысленно как поддержка этому на-
правлению. 

Наши казахстанские репортеры тоже не остались в стороне. 
Корреспонденты радио «Азаттык» представили свою рубрику: 
«Карта религий в Казахстане», где написали, что глава 
государства посетил в Алматы воскресное богослужение 
мормонов и побеседовал с некоторыми руководителями общины. 
При этом они сухо обрисовали данную встречу без далеко 
идущих выводов. Однако работа данной рубрики получила 
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дальнейшее развитие. Представители радио «Азаттык» встре-
чались и с другими представителями различных религиозных 
направлений.  

Во время одной из конференций корреспонденты радио 
«Азаттык» пообщались с Марианной Гуриной, руководителем 
общественной организации «Улагатты жануя» («Благополучная 
семья»). Во время разговора в кулуарах конференции по 
вопросам благополучия семьи обнаружилось, что она в этом 
отношении придерживается ценностей мормонской церкви, а 
сама не только мормонка, но и один из руководителей церкви 
мормонов в Казахстане. Таким образом, церковь мормонов имеет 
сильно разветвленную сеть влияния и среди общественных 
организаций. Этот факт должен насторожить.  

Марианна Гурина опровергла расхожее мнение о том, что 
мормоны придерживаются многоженства (полигамии). По ее 
словам, вероучение и религиозная практика мормонов главной 
ценностью признает благополучие семьи – моногамной.  

Когда я ходила к ним, я не без труда нашла церковь мормонов 
в Алматы, расположенный в мкрн. Самал 3. Оказалось, что это не 
храм в общепринятом смысле – с куполами или со шпилями. 
Скорее всего, церковь похожа на молельный дом. Причем это не 
отдельное строение, а всего лишь отдельный подъезд, но на два 
этажа. Территория церкви огорожена металлической решеткой, 
на которой прикреплены две таблички на русском и казахском 
языках: «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Ниже 
названия следует пояснение: «Казахстанский Алматинский 
приход».  

Марианна Гурина пригласила корреспондентов радио Азат-
тык посетить воскресное богослужение в церкви мормонов в 
Алматы, чтобы они могли удостовериться в истинности ее слов. 
Два корреспондента радио Азаттык побывали на богослужении 
мормонов и побеседовали с руководителями местной общины. 
Привидем некоторые цитаты со статьи: «Когда мы вошли в 
церковь мормонов в Алматы, то обнаружили, что идет бого-
служение. Нас встретила Марианна Гурина. На вопрос о том, 
можно ли присутствовать на богослужении, она ответила утвер-
дительно. Комната для богослужения напоминает конференц-
зал, с трибуной для оратора и креслами для присутствующих. 



30 

Слева от трибуны, с задней ее стороны, сидели трое мужчин: в 
центре – президент местной общины мормонов, а слева и справа 
от него – два его заместителя, называемые первым и вторым 
советниками. Состав руководителей оказался интернациональ-
ным: президент – уйгур, первый советник – казах (Марат 
Имангазиев – с ним нам удалось затем побеседовать), второй 
советник – кореец. Справа от трибуны, позади нее, стоит 
электропианино. Однако в этот день не было света, поэтому когда 
в завершение богослужения прихожане стали исполнять гимн 
мормонов, то им пришлось петь без аккомпанемента – капеллой. 
Пение было негромким, но звучным. При этом хор, как мне 
показалось, был разделен на четыре голоса – два мужских и два 
женских. Негромкий, но явственно звучавший бас приятно 
дополнял другие голоса. В зале богослужения, прихожане 
рассказывали о своих религиозных чувствах и читалась своего 
рода популярная лекция о том, что такое откровение и как оно 
проявляется в религиозной практике мормонов. Но записать 
своего рода исповедь на диктофон не разрешили. Марианна 
Гурина сказала, что руководство общины просило не записывать 
богослужение или пытаться брать интервью у прихожан, чтобы 
«не стеснять их». Также не было дано разрешения на видео‒ и 
фотосъемку происходящего в церкви. Богослужение мормонов 
закончилось короткой проповедью одного из прихожан, после 
чего был исполнен гимн мормонов» [4]. 

После богослужения корреспондентам радио удалось пого-
ворить с первым советником президента алматинской общины 
мормонов Маратом Имангазиевым. Он произвел им впечатление 
общительного человека, однако отказался от фотографирования. 

Марат Имангазиев родом из Талдыкорганской области. В 
1990-х годах переехал в Алматы. Одно время работал водителем 
сотрудника представительства ООН в Казахстане, который 
оказался мормоном. Мормоном также были все члены его семьи. 

Как говорит Марат Имангазиев, его сын Максат подружился 
с сыном этого работника ООН и впоследствии захотел стать 
мормоном. По словам Имангазиева, он поначалу был против. 
Однако сын упорно стоял на своем, да и самому Марату 
Имангазиеву (по мере того как он общался с мормоном и видел, 
какие прекрасные отношения царят в его семье) религия 
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мормонов казалась всё более привлекательной. В конце концов 
сын Марата Имангазиева, а затем и он сам стали мормонами. 
Потом и остальные члены его семьи стали мормонами.  

По его словам, поначалу от него почти все друзья отвер-
нулись. Однако затем всё нормализовалось. Со всеми прежними 
друзьями у него в настоящее время прекрасные отношения. В 
компании друзей единственное отличие состоит в том, что он, в 
отличие от них, не курит и не пьет спиртного. Как говорит Марат 
Имангазиев, у него есть мать, которой уже за 70 лет. По его 
словам, она поначалу была против того, чтобы он перешел в 
мормоны, однако впоследствии смирилась. 

По словам Марата Имангазиева, недавно в Казахстане 
побывали два американских конгрессмена, которые встречались 
с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а затем 
посетили местную общину мормонов. 

Кроме того Церковь ведет активную работу с молодежью. 
Организовывает «Конференцию молодежи». Эта конференция 
проводится ежегодно. Место проведения выбирается главной 
Церковью в Солт-Лейк Сити [5]. Надо отметить, что в 
конференции принимают участие молодые люди со всего мира, и 
Казахстан не стал исключением.  

Согласно этим данным, церковь мормонов в Казахстане 
бурно ведет свою деятельность. Ими постоянно проводятся 
конференции и обучающие семинары, которые проходят ожив-
ленно, с большим интересом у прихожан и просто любопыт-
ствующих. Программа этих мероприятий не проворачивается 
формально, а задумывается насыщенно, с массой различных 
трюков и форм проведения. Например, при подобных меро-
приятиях планируется посещение Храмов и молитвенных домов, 
общение с зарубежными последователями, обмен опытом, игры, 
конкурсы, выступление команд с разных регионов и т.д. При этом 
стимулом для молодежи может стать возможность приобщения к 
чему – либо большему и значимому или возможность изучения 
иностранного языка и выезда в зарубежные страны.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что в 
Казахстане, в частности в городе Алматы, идеи мормонов нашли 
отклик у населения, что позволило представителям данной 
религиозной организации, в частности, сотрудников ООН, 
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развернуть свою деятельность. Организация финансируется 
центром мормонов США, поскольку пока недостаточно поступ-
лений от местных приверженцев, число которых, тем не менее, 
растет. Немаловажным фактором в данном случае выступает 
привлекательность для казахстанской молодежи американского 
образа жизни.  
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ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА СЕКУЛЯРЛЫҚ ЖƏНЕ 

ПОСТСЕКУЛЯРЛЫҚ ҚАТЫНАСЫ 
 

1990 жылдардан бастап адамзаттың даму векторында елеулі 
бетбұрыс діннің жеке жəне қоғамдық өмірдегі орнын қайта 
иеленумен айқындалады. 2008 жылы əлемді құрсаулаған жаһан-
дық экономикалық дағдарыс салдары жəне төртінші индустриал-
ды төңкеріс үдерісі,кибершабуылдар,гибридтік соғыстар,сауда 
жанжалдары,үркіту мен қоқан-лоқы күш көрсету мемлекета-
ралық қатынас жəне халықаралық саяси-экономикалық жүйеге 
ұзақ мерзімге ықпал етуі мүмкін. Жаһандану заманында жаңа 
технологиялар көмегімен жаһандық саясат жəне жаһандық 
экономика адамзат қоғамына ықпал етуде. «Əлемдегі оқиғаларды 
ой елегінен өткізіп,қорытынды жасау-қоғамның да,саяси пар-
тиялар мен қозғалыстардың да,білім беру жүйесінің де ауқымды 
дүниетанымдық,рухани жұмысының бір бөлігі»[1]. Алпауыт 
елдер жаһандық діни жобалар көмегімен трансұлттық діни 
институттарды құруда. Жаһандық үдерістерге діни ұйымдардың 
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да ықпалды рөлге ие болуы постсекулярлы жаһандық əлемнің 
белгісі. Жаһандық азаматтық қоғамда діни ұйымдар халықтар 
дүниетанымын өзгерте алатын қуатты күшке айналды. Жаһандық 
ойыншылар діндер көмегімен адамдар санасын билеуді қалайды. 
Трансұлттық денгейде геосаяси жəне діни жобалардың пайда 
болуы жаһандық саясаттағы жаңа трендтің құрылуын білдірді . 
Суық соғыс уақытынан кейін коммунисттік жəне капиталисттік 
идеологияның орнын əсіредіншілдік жəне əсіреұлтшылдық 
иеленді.Қазіргі əлемдегі діннің орны туралы Ю.Хабермас 
«дүниеауи себептен бықси бастаған қақтығыс діни бүркеме 
жамылған соң ғана өрши түседі»-деп көрсетеді». Діндердің 
саясилануы заманауи жаһандық діни-саяси үдерістерге тəн 
құбылыс.Кейбір елдерде болған түрлі-түсті төңкерістердің діни 
астарлары да бар. XXI ғасырдағы халықаралық жəне аймақтық 
саясатты жаңғыртуда діни құндылықтар мен діни диплома-
тияның рөлі өсуде. Биліктен тəуелсіз трансұлттық діни топтар 
саяси күш ретінде халықаралық қатынас жəне құқықта елеулі 
ықпал етуші факторға айнала бастады. Адам мен қоғам өмірінде 
діннің əлеуметтік мəн-мағынасын жоғалтуын бейнелейтін жəне 
қазіргі заманның ажырамас қасиеті саналған секуляризация 
ұғымы заманауи əлемде жаңа тұрғыда қарастырылуда. 
Секулярлы қоғам кеңістігінде діннің саясатқа, экономикаға, 
мəдениетке ықпалының күшеюі діндарлық пен секулярлық 
арасындағы арақатынас формасына байланысты өрбиді. 
Ғылыми-техникалық төңкеріс,жаһандану үдерістері, урбандалу, 
экономикалық, саяси, мəдени жаңғырулар дін мен діни санаға да 
ықпал етті. 

Адам мен қоғам өмірінде діннің əлеуметтік мəн-мағынасын 
жоғалтуын бейнелейтін жəне қазіргі заманның ажырамас қасиеті 
саналған секуляризация ұғымы заманауи əлемде жаңа тұрғыда 
қарастырылуда.Секулярлық-адам мен қоғам өмірінде дін ық-
палының төмендігің білдіреді.Секулярлы қоғам кеңістігінде 
діннің саясатқа,экономикаға,мəдениетке ықпалының күшеюі 
нақты қоғамдық өмірдегі діндарлық пен секулярлық арасындағы 
арақатынас формасына байланысты өрбиді. Ғылыми-техникалық 
төңкеріс, жаһандану үдерістері, урбандалу, экономикалық, саяси, 
мəдени жаңғырулар дін мен діни санаға да ықпал етті. 
Десекуляризация ‒ бұл секуляризацияға қарама-қарсы тренд, 
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яғни діндарлықтың қайта жаңғыруы, зайырлылық пен дүниелік 
есебінен қасиеттіліктің қайта жандануы. Бұл трендтің көріністері 
- діннің зайырлы, мемлекеттік орындарға - (мектеп,жоғары оқу 
орны, əскер, экономика, медицина, мəдениет) кіре бастауы, діни 
институттардың көркем шығармашылық туындыларына (əде-
биет, театр, сурет, кино өнері) цензура қоюға əрекеті. Десеку-
ляризация белгілері - мемлекет пен дін арасалмағының өзгеруі, 
қоғамдық санадағы діни түсініктердің өсуі,нақты діннің ресми 
мəртебе алуға қадам басуы.Батыс еуропалық ғалымдар 
постсекулярлық жəне постдіндарлық ұғымдары төңірегінде 
тартысса, постатеистік жəне постсоциалистік елдер ғалымдары 
діннің қайта жаңғыруы,діннің қайта оралуы, сакрализациялану, 
секуляризацияның ақыры тақырыбында пікір таластыруда. 
Дінмен байланысты жаһандық қоғамдық санада туындайтын 
сұрақтар діни толеранттылық пен сұқбат, жаһандық террорлық, 
радикализация, исламофобия, діни фанатизм төңірегінде өрбиді. 
Постсекулярлы қоғамда секулярлы жəне түрлі діни топтардың 
бейбіт жəне өзара келісімде өмір сүруі үшін түсіністік 
қағидалары қандай болуы тиіс.Постсекулярлы жағдайда діни 
идеялар мен діни институттардың қоғамдық өмірге ықпал етуі 
денгейінің шекарасы қандай болмақ. Ұлттық сананың дамуын-
дағы діннің орны жəне қоғамдық өмір модернизациясында діннің 
атқарар рөлі қандай. Адам санасының радикализациялануының 
түрткілері жəне терролық əрекеттердің саяси, əлеуметтік, діни, 
ұлттық, дүниетанымдық, психо-патологиялық себептерін қалай 
айқындаймыз. Міне осы сауалдар қоғамдық психология мен 
санадағы түйткілді мəселелер. Қазіргі батыс еуропалық қоғамды 
постсекулярлы ретінде анықтау үшін негізгі үш құбылыстан 
туындаған санадағы өзгерістер нақты айқындалуы тиіс. 
Біріншіден, қазіргі əлемде болып жатқан түрлі қақтығыстардың 
діни негізде болғандығын хабарлайтын БАҚ ықпалымен қоғам-
дық сана өзгеруде;екіншіден,либералды қоғамдағы діни қауым-
дар кейбір қоғамдық немесе саяси оқиғаларды өзінше түсіндіруі 
қоғамдық санаға əсер етуде;үшіншіден,дəстүрлі мəдениетті 
ұстанатын елдерден келуші жұмысшы күштер жəне босқын-
дардың тұрақты иммиграциясы еуропалық азаматтар санасына 
ықпал етуде.Неміс философы Ю.Хабермас осы үш факторды 
негізге ала отырып секулярлы батыс қоғамын постсекулярлы деп 
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атайды. Ғаламтор жəне əлеуметтік желілер,алпауыт елдердің 
геосаяси жобалары мен идеологилық бəсекелестігі,маргиналды 
құбылыстар пен постмодерндік ұстаным діннің жəне діндар-
лықтың жаңа құбылысы радикалды идеология мен діни сенімнің 
күмəнді формаларын тудырды. Заманауи əлемде нақты дін мен 
идеологияға негізделген саясат, партия, экономика, құқық, 
мəдениет, өнер секулярлықтың Жаңа заманда орныққан үлгісіне 
симайды. Жаһанданған адамзаттың қоғамдық психологиясы мен 
өміріне діннің ықпалы өсуде, діннің əлеуметтік маңызы да 
артуда, демек зайырлылық пен діндарлықтың өзараəріптестігінің 
əділетті заманауи тетіктерін даярлау қажет. Қазіргі адамзат 
қоғамындағы модернизациялық үдерістер діни жəне зайырлы 
сананы қамти отырып, оны өзгертуде. Секуляризация бұл дінге 
қарсылық емес,діннің заң аясында өркениетті қызмет жасауы, 
демек постсекулярлы қоғамда секулярлық пен сакральдылық 
бірін-бірі толықтырушы үдеріс. Дін секулярлы қоғамнан үйренсе, 
секулярлы қоғам діндегі бауырмалдық, рухани кемелдену, 
сыйластық сынды құндылықтардан үйренуі тиіс. Постсекулярлы 
кеңістікте зайырлы жəне діни институттар азаматтарды біріктіру 
үшін теңдік, əділеттілік, əріптестік, түсіністік қағидаларын 
ұстануы тиіс. Қазіргі əлем елдеріндегі діни жағдай жəне дін-
дарлық денгейі тілдік,ділдік,өмір сүру деңгейі,саяси-əлеуметтік, 
діни дəстүр жəне дін саласындағы мемлекеттік саясат қағидала-
рының ерекшелігімен айқындалады. 
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PERCEPTION OF THE RELIGIOUS SYMBOLIC  
BY HUMAN CONSCIOUSNESS IN THE ERA OF 

GLOBALIZATION 
 

Globalization and emergence of a world information order – the 
international system of production, distribution and use of information 
staticizes a problem of change of the status and content of culture in 
the transformed society. Activity of information processes is so high 
that forces to subordinate to itself traditional elements of culture and, 
first of all, changes traditional system of cultural communication. 

Characteristic process for the real development of modern 
community is globalization. Globalization – process of the world 
economic, political, cultural and religious integration and unification. 
The main tendencies of modern globalization is unification of 
distinctions and integration into the western model of development of 
economy and policy of representatives of other cultural and religious 
traditions. Objects of globalization changes are not only economic and 
political subjects, but also social, and also spiritual, religious spheres 
of human activity. Today, many identify globalization with a 
westernization though, certainly, a lot of things to what are conducted 
by globalization changes, are in many respects connected with West 
values. 

Globalization – bears in itself contradictory character, dictating 
contours of a new world order, can have many negative consequences 
leading to destruction of original cultures and oblivion of religious and 
moral values of society. 

The modern religion as social institute endures the period of global 
transformation. The consumer society imposes on religion new 
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requirements which it is forced to consider both at the institutional 
level, and in daily religious practicing. Besides, society in a new way 
uses and interprets sacral elements in daily, not religious practicing. 

The modern culture and society are subject to considerable and 
rapid changes. Social institute societies are forced to conform to new 
requirements of the modern society. 

We witnessed when the “cultural industry” came to replace the 
traditional, archaic forms of cultural creativity – the production of 
cultural values for mass consumption based on almost boundless 
opportunities of their replication which are represented by the modern 
equipment. The modern person whose life essentially differs from an 
image and a rhythm of human life of the previous centuries has no 
time to get acquainted with centuries-old history of religious tradition, 
to penetrate in particular dogmatic, to read the difficult religious texts 
focused on the attentive, thoughtful and spiritually developed person. 
In this situation the inhabitant is content an ersatz religion, i.e. a 
substitute, the primitive defective, distorted deputy of original spiritual 
tradition.  

In modern society it is possible to speak about formation of a 
phenomenon of media religiousness – special, specific area of the 
modern religiousness generated by media culture. 

Advertizing communications are one of essential components of 
process of communication in modern society. Involved in process of 
distribution of mass information, advertizing is considered as a type 
of mass communication. The constant increasing number of data and 
the accelerating rate of modern life of people caused need of a research 
of the means allowing to express the large volume of information in 
most compressed form. One of such means which are widely used in 
modern advertizing is the symbol. The symbol bears in itself 
emotionality of value, heritability, indispensability and 
unintentioalness of creation of a symbol, its partnership to that 
phenomenon which it symbolizes. 

Every person who sees a written, cut or printed symbol, there is a 
certain perception, a feeling that will also be transferred to the offered 
goods. 

For visual religious symbols defining there are semantic 
characteristics and features relating to the sphere of consciousness 
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since these parameters are responsible for semantic interpretation of 
the used symbols. 

In practice, there were many cases where advertisers used not only 
religious symbols, but also religious subjects. For example, the fashion 
brand Marithe & Francoise Girbaud, decided to take as the basis of 
advertising "The Last Supper".  

This advertising move, the religious-sensitive citizens did not like, 
the saint of whom was clearly used for commercial purposes. The 
religious story "The Last Supper" was also used by the bookmaker 
"PLC", the largest bookmaker in Ireland, who painted a poster on the 
poster of Jesus Christ sitting with his students at the table and playing 
poker and roulette with them. So, the managers decided to increase the 
number of potential customers. 

The use of religious visual symbols in such a sphere of the modern 
communicative process as advertising makes it possible to influence 
the consciousness of a person who is under the influence of a symbol, 
but can not control his psychological attitudes. Religious symbols are 
characterized by imperceptible influence, rapid spreading through the 
means of mass communication and the ability to form values, motives 
and attitudes in the minds of members of society. 

However, the enormous influence of the media and the 
psychological features of the perception of advertising messages lead 
to the fact that such symbols as religious ones lose some of their sacred 
significance to the audience during communication. Values embedded 
in such symbols are no longer considered as directly connected with 
religious culture any more. They either begin to be perceived as 
common symbols of a particular culture, or they can be understood by 
the consumer only in the context of one of their meanings. All other 
values are completely rejected. 

Except advertizing, religious symbols received the wide range of 
application also in the film industry and policy. 

The tendency was shown in an interpretation of biblical scenes by 
E. L. Webber in a rock opera "Jesus Christ – the superstar", by means 
of rock music or, for example, in such cult works of religious mass 
culture, as in the movie "Passion of the Christ" of Mellon Gibson, in 
Nikos Kazandzakis's novel "The last temptation" (Martin Scorsese 
shot the film "Last Temptation of Christ" which also received the mass 
of criticism from many public and religious organizations). It should 
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be noted that today, huge popularity is received by MARVEL films, 
which are based on comics. In such films as "TOR", "Spider-Man", 
"X-Men", etc., a reference to God can be traced. In such films, a person 
is likened to God, with supernatural powers. This same feature can be 
traced in modern computer games, where a person leaves the real 
world in a virtual world and goes beyond the capabilities of the human 
body. In virtual games a person can create, destroy, like God. 

We should not forget also about "Comical scandal" – the cross-
cultural conflict which arosed between Muslims of the Arab world and 
the modern western cultural tradition which is based on freedom of 
expression ,which flashed at the end of 2005 beginning of 2006. 

Modernization of mythological biblical scenes (for example, Christ is 
treated as hippie – the rebel who threw down a challenge to society) gains 
great popularity as an ideological orientation of similar works, including 
the mentioned rock opera, it is connected with a spontaneous revolt of 
youth against values of modern society. Interaction of religion and policy 
is influenced by the information and communicative technologies which 
are so violently developing in modern information society. Increase in a 
role of media in manipulation with consciousness of citizens will claim 
the new forms and ways of interaction of the power and society focused 
on figurative, symbolical perception, on the appeal to deep ideological-
aceological codes.  

The great value gets attraction of the symbols having common 
cultural measurement and high degree of recognition close and clear 
to certain segments of the population. Such properties religious 
symbols also have. 

Modern society is characterized by emergence of new forms of the 
organization of religion and their wide circulation. Traditional 
religious institutes as a result of globalization processes endure 
considerable modifications. The church, goes on a meeting to the 
consumer today: sacraments and religious rites can be held at home 
and to time, convenient for parishioners, priests light various objects 
of secular character, etc. 

Final conclusions were drawn on the basis of social poll "Religious 
symbols: judgment and perception" which was carried out by authors 
about 2014-2015. 

So, according to results among respondents, the tendency is 
observed that the symbol is only an artistic image which satisfies 
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esthetic requirements – 43%. Also, more than 40% of respondents 
answered that the symbol does not play for them an important role, 
and they especially do not think of its sense. 

Further, in the course of the study, a number of questions were 
asked about the association of a religious symbol. When asked about 
what is associated with the religious symbol of the swastika, the 
prevailing percentage of respondents noted with fascism ‒ 75% and 
only 3% noted that with Hinduism. From the answers received, we can 
conclude that there is an excessive politicization of consciousness in 
man. More than 45% of respondents said that the symbol of the 
"Crescent and five-star stars" is associated with the flag of the Turkish 
Republic. This allows us to say that the current political and cultural 
situation is characterized by the appearance on the political arena of a 
religious factor in all its diversity, which speaks of the politicization 
of religion, as well as the "religistration" of politics. 

rawing conclusions, I would like to note that to which religious 
denomination and culture a person does not belong. The religious 
symbol, and the symbol in general, for him does not play an important 
and significant role. 

The religious symbol has already gone beyond the limits of 
religion and fulfills not only a value and cognitive function, but also 
an aesthetic and political function, and is widely used in mass culture. 
Religious symbols do not carry a sacred character and a general 
meaning for a particular religion, fulfilling the main function. Modern 
consumer society refers superficially to the perception of individual 
symbols, using them as an art object or an element of a subculture. 

Today, the victorious procession of globalization reduces the role 
of religion in the world, and it is pushed to the periphery of social life. 
At the same time, religious doctrines and symbols are often used by 
the public in various spheres (political, economic, social, cultural, 
etc.), affecting the consciousness and behavior of the general 
population. 
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МƏДЕНИЕТТАНУЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ РОЛДЕРІ 

 
Məдениет – жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық 

жйынтығы, адамның өмір сүрген ортамен қарым-қатынасы. 
«Мəдениеттің өзегін салт-дəстүр, əдет-ғұрып құрастырады» − 
демекші, ол барлық қоғамға əсер ететін адам өміріндегі күрделі 
функция жəне де ол өзара қарым-қатынас нəтижесінде 
қалыптасатын ерекше құбылыс. Белгілі бір қоғамды алғанда 
біздің көз алдымызға бірінші мəдениет ерекшеліктері түседі. 
Адам мəдениеті тəрбиенің айнасы. Мəдениетті адам ғана қоғам 
ішінен өз орнын таба алады. Адам мен адам арасындағы қарым-
қатынаста да өзгеше рөл атқаратын осы мəдениет саналады. 

Адамға ең қиыны – адам болу. Ал оның негізгі шарттарының 
бірі ретінде ізгілік пен зұлымдық, ақиқат пен жалғандық, 
əділеттілік пен өктемдік, бодандық пен азаттық, сұлулық пен 
ұсқынсыздық арасындағы адамның таңдауын аламыз. Соның 
нəтижесінде жеке тұлғада өзіндік сана тұрақталады, ол озық 
мəдениет үлгілерін өз бойына сіңіреді. Жалпы алғанда, мəде-
ниеттің алға басуы дегеніміз дүниежүзілік тарихтың адам үшін, 
оның мүдделері мен өзіндік мақсаттары бағытында толыққанды 
ашылуы болып табылады. Бұл – мəдениеттің қоғамдағы басқа 
қызметтерін бойына жинақтайтын жəне оның негізгі мазмұ-
нымен тікелей байланысты нышан. Егер біз адамды əлде құдай, 
əлде табиғат, əлде еңбек жаратты деген пікірталастардан сəл 
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көтерілсек, адам мəдениетті, ал мəдениет адамды қалыптас-
тырғанына көзіміз жетеді. «Жеке адам өзі өмір сүріп жатқан 
қоғамның туындысы, төл перзенті» [1, 14 б.]. 

Тұлғаның қалыптасуына мəдениеттің əсерін қарастырмастан 
бұрын, бірінші адам, тұлға, индивидті ажыратып алуымыз керек. 
«Адам» қоғам дамуының нəтижесінен пайда болған бейне, 
«индивид» деп əрбір адамның өзіне тəн қылығы бар, адамзат 
қауымдастығының жеке өкілі деп білеміз, ал «тұлға» индивидтің 
қоршаған орта əсерінен алған рухани бейненің тікелей көрінісі [2, 
51 б.]. Мəдениет пен тұлға бір-бірімен тығыз байланысты. Мəде-
ниет адамды қалыптастырса, адам сол мəдениетті қалыптас-
тырып қоймай, жаңа бір мəдени ерекшелік пен бағытты құрайды. 

Мемлекет мəдениеті сол аумақта тұрып жатқан халықтың 
рухани байлығымен тікелей байланысты болып келеді. Сон-
дықтан да біз мəдениетті белгілі бір кеңістік құраушысы ретінде 
қарастырамыз. Тұлғаның дамуы мен рухани дəрежесін көтеретін 
де түсіретінде осы мəдениет болмақ. Əрбір индивидтің өзіндік 
ерекшеліктері мен өмірге деген көзқарасы болады жəне оны 
қоршаған ортаның да өзгеше заңдылықтары мен өмір бағыты 
болады. Ал, мəдениет толықтай сол ортаның келбетін айқын-
дайтын фактор, бір сөзбен айтқанда əлемкөзқарасының қозғау-
шысы. Адам өмірі сыңды мəдениет те бір орында тұрмайды ол 
үнемі қозғалыс, даму үстінде болады. Əрбір адам мəдени 
ортаның ыңғайымен жылжып, мəдениет қай бағытпен ағып өтсе 
адам да сол бағытты жағалай өтеді. Өзге мəдениетті қабылдамас 
бұрын адам толықтай сол отраның тілін, дінін, алға қойған 
принциптарын толықтай қабылдау тиіс. Жат мəдениетке сіңісіп 
кету үшін жеке бір қоғам құраушысымен қарым-қатынаста болу 
үшін басында түсінушілік болуы керек. Адам мен мəдениет 
арасындағы байланыс қаншама жылдар, ғасырлар өтсе де 
үзілмейді жəне олар үнемі бір қайық үстінде болмақ. Əр тұлға өсе 
келе өз жанына жақын, белгілі бір мəдениет ырғағымен ұштаса 
өмір сүреді. Мəдениет адам өмірінде өзгеше орын алады. Оның 
бірден бір себебі адам өзіне бағалы, пайдалы қасиеттерді 
тəрбиеден алады, ал тəрбие тікелей мəдениеттілікпен 
байланысты. 

Мəдениет сөзінің өзі адамның құндылықтарының бейнесі, 
адамгершілік, адамдық парасат, əдептілік, ақыл-ой өрісінің 
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жиынтығы. Сонымен қатар адамды жеке бір тұлға деңгейіне 
көтеріп, бөліп көрсететін негізгі бағдар. Адам – «мəдениетті жан» 
сипатына сүйене келе біз адамды жеке тұлға етіп қарастырмастан 
бұрын, біріншіден оның рухани жəне материалдық мəдениетін 
алға қоюымыз керек. Рухани мəдениет белгілі бір тұлға, халық, 
ұлттың əлемкөзқарасын қалыптастырып, ой мен іс ‒ қимылдың 
ерекшеліктерін, жан дүние байлығын сол қалпында сақтап 
болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдыратын мəдениеттің құраушы 
аспектісі. Сол рухани мəдениетті тасымалдаушы əрі сақтаушы – 
адам. Ал материалдық мəдениетке келер болсақ, ол да рухани 
мəдениет сыңды белгілі бір қорғаушы, сақтаушыны талап етеді. 
Материалдық мəдениет толықтай құндылықтар мен мəдени 
байлық жиынтығы. Рухани жəне материалдық мəдениет бір-бірін 
құраушы, толықтырушы болып саналады. Егерде осы негізгі екі 
бағдар болмаса ешбір мəдениет құрыла алмайды. Рухани жəне 
материалдық мəдениетті сақтай білген ұрпақ өз мəдениетін ешбір 
өзгеріссіз, қаз қалпында болашақ ұрпаққа қалдыра алады. Яғни, 
белгілі бір мəдени ерекшелік пен құндылықты сол қалпында 
сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп қалдыратын да – адам. 
Сондықтан да ғалымдардың бір бөлігі: «мəдениетті қалып-
тастыратын да, жоятын да – адам», дейді [3, 113 б.]. Сонымен 
қатар қоғам дағдарысын тудыратын тек сыртқы ортаның 
бұзылуы емес, ол индивидтің жан дүниесінің, ішкі əлемінің, 
мəдениетінің, ой-санасының ластануы бірден бір себеп болмақ. 
Тəрбиелі ұрпақ санасында əрдайым мəдениеттің қасиеттілігі 
сақталады. Егер белгілі бір мəдени қоғам өз құндылығын 
жоғалтса онда мəдениет құлдырау шегіне жетті деген сөз. 
Сондықтан да əрбір адам өз мəдениетін бағалай білуі тиіс. 

Адам өмірінде мəдениет ерекше орынды алады, əрбір 
индивид арқылы біз адамның толықтай ұстанған дəстүрін көре 
аламыз. Сол сияқты байырғы заман адамдарының мəдениеті мен 
қазіргі жаңа заман мəдениетінің адамдарын ажырату қйынға 
соқпас. Жəне осы ата-баба мен қазіргі заманғы мəдениетімізді 
алар болсақ, онда біз осы екі заман арасындағы үлкен байланыс 
пен өзгерісті байқаймыз. Яғни, уақыт өте келе адам санасы мен 
ой өзгерісінің əсерінен тек сыртқы көрініс емес ішкі дүниеде 
өзгереді. Қаншалықты əлем дамуда болса, соншалықты сол 
əлемді құраушы субьектілердің де бейнесі даму үстінде болады. 
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Мəдениет бір орында қатып қалған дүние емес, ол əр секунд 
сайын өзгеше құбылыс ретінде көрініс табады. Сол сыңды адам 
өмірінің мəні де, сəні де əрқашан өзгерісте болады. Негізгі ой мен 
өрістің даму барысында адам мəдениетінің де сатылары өзгеріп 
отырады. Мəдениет көбіне адам тəрбиесімен байланысты болып 
келеді [4, 95 б.]. 

Бір мəдени орталықтан екінші мəдени ортаға бейіиделу үлкен 
процесті талап етеді. Мəдениетті адам белгілі бір ортаның бет 
келбетін көрсетіп отырады. Сондықтан да əр адамның өзіне тəн 
мəдениеті мен қоғам арасындағы орны болады. Жеке бір тұлғаға 
қарап толықтай оның шыққан ортасының мəдени бет бұрысын 
байқай аламыз. 

Мəдени тəжірибе барлық адамзатқа ортақ екенін атап өткен 
жөн , жəне қандай даму сатысында болса да мəдениет ортаға 
тəуелді белгілі бір қоғамның бейнесін көрсетеді. Жəне де осы 
мəдениетті тасымалдаушы адам екенін ұмытпауымыз жөн. Адам 
дүние есігін ашқаннан бастап, ол биологиялық, физиологиялық 
түрде келеді. Бірақ ол жеке тұлға ретінде тек мəдени субьектіге 
айналғанда ғана саналады. Яғни мəдени адам барлық істе 
қозғаушы ретінде қалыптасады [5, 402 б.]. 

Адамның санасына бағына отырып істейтін негізгі рухани 
жүйесі болғандықтан адамдды басқа тіршілік йелерінен ерек-
шеленуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты өткен уақыт 
мəдениетін алар болсақ, ол тек халықтың емес ол бір тұрақты 
адамның жүріп өткен өмір жолы ретінде саналады, ал келер 
мəдениет болашақтың жаңа сатысы.  

Мəдени құндылқтар қоғамның қозғаушы күші. Қазіргі 
заманда тұлғаның қалыптасуына толықтай адам өз қолымен 
жасаған технологиялар немесе белгілі бір орталықтар əсер етеді. 
Соның əсерінен қөптеген мəдени орталықтар өз құндылықтарын 
жоғалтуда, əрине мұны жасайтын адам екенін естен шығар-
мауымыз керек. 

Мəдениет пен адам арасындағы байланысты өшпес құнды-
лыққа айналдыру, келер ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз 
екенін ұмытпауымыз керек. 
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ОҚУ-ТƏРБИЕ ЖҰМЫСЫ АЯСЫНДА ПАТРИОТТЫҚ 

ТƏРБИЕНІ НАСИХАТТАУ  
 
Адам санасындағы дүниетанымдық тұтастықты қамтамасыз 

етуге қабілетті болатын, тұрақты құндылықтарды, үйреншікті 
бағыттарды, əлеуметтік мұраттарды оқу-тəрбие жұмыстарын 
жүргізу барысында насихаттау маңызды. Себебі, жастарды 
бағыттауда, ұлы идеяны алдыға қою, патриоттық принциптерді 
бойыңа сіңіру отбасының, мектеп қабырғасының міндеті ғана 
емес, сонымен қатар тəрбие жұмысының маңыздылығы уни-
верситет қабырғасында да өзектілікке ие. Отбасының қадаға-
лауынан алшақтаған студенттер үшін, кез келген манипуля-
цияларға түсу мүмкіндігі ауқымды болады. Оның үстінен 
ақпараттық жүйелердің, интернеттің ықпалы кең өріс жаюда. Ол 
туралы академик Д.К. Кішібеков былай деп жазған еді: «Кез 
келген құбылыс сияқты идеяда бұқараға əсер ету күшіне ие. 
Оның мəні – ойды ояту, интеллектті мазалау, əрекетке итермелеу. 
Сонымен, идея – бұл құбылыс, əрекет, мəн. Қалай идея пайда 
болады, солай адам тыныштықтан айырылады. Демек, идея тек 
қана ақылды оятып қана қоймай, сонымен қатар əрекетке де 
итермелейді. Идея субъектіні өзінің айқынсыздығымен, абстрак-
тілігімен мазалайды. Ол адамды өзін танытуға тартады. Ал идея 
бұқараның іс қимылың жаулаған кезде, ол үлкен күшке, 
игерілмес стихияға айналады, оны тек ақыл ой ғана тоқтата 
алады» [1, 51 б.]. Шынымен де, бұқараны күш құралы ретінде 
саяси көсемдер көп жағдайда ұлы идеяларды ұсыну арқылы 
немесе əртүрлі діни секталар мен конфессиялар тиімді пай-
даланады.  
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 «Дəл қазіргі таңда Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігіне 
төнуші қауіп-қатер күшті болып отыр. Батыстық арзан бұқаралық 
мəдениеттің экспансиясы Қазақстандағы өзекті мəселеге ай-
налғаны қашан. Бейкүнə бейнетаспалар мен кітаптар, жəне басқа 
да ақпарат құралдары көмегімен қоғамды деградациялауда 
рухани азық болып табылатын қатігездік, кісі өлтіру, қанішерлік, 
есірткі тарату мен қолдану, алдап-арбау, ұрлық-қарлық, зорлық-
зомбылық, жезөкшелік, порноөнеркəсіп туындылары сияқты 
мың санды ақпараттар ағымы қоғамымызда лық толы. Оның 
“тəлім-тəрбиесімен” ауыр қылмыстар, тəртіп бұзушылықтар, 
əдепсіздіктер белең алып барады» [2, 80 б.]. Олар көп жағдайда 
оны мықты болу үшін, бекіну үшін, сақтану үшін деп 
қабылдайтын болса, енді біреулері үнемі берілетін қорқыныш 
үрейден безе отырып, діни секта сияқты ұйымдардан қамқорлық 
іздей бастайды. Н.Ж. Байтенова, қазіргі кездегі көптеген діни 
секталардың енуін қоғамда болып жатқан материалдық жəне 
рухани күйзелістің салдары деп бағалайды: «Тəуелсіздік 
жылдары азаматтық қоғамның жəне нарықтық экономиканың 
құрылуымен ғана емес, сондай-ақ діни серпілістің жүруімен де 
сипатталады: дəстүрлі діни бірлестіктер ұстанымдарының 
күшеюімен бірге қазіргі Қазақстан үшін беймəлім, жаңа дəстүрлі 
емес діни ұйымдар пайда болды. Атап айтар болсақ, пресве-
териандық жəне методизм, протестанттық конфессиялар, сондай-
ақ “Агапе”, “жаңа аспан” сияқты протестанттық шіркеулер, 
“Бахаи”, “Сайтан шіркеуі”, “Саентология” шіркеуі сияқты діни 
бірлестіктер көріне бастады.... Миссионерлік діни ұйымдардың 
ілімдерін таратуға арналған шоқындыру саясаты Африка жəне 
Азия халықтары арасында қарқындап, мақсатты түрде жүргізіліп 
отыр. ...Көптеген миссионерлер жергілікті халық басым елді 
мекендерде тұрып, сол халықтың тілін, əдет-ғұрпын, мінез-
құлықтарын өз қызметтерін табысты атқару үшін жергіліктік 
деңгейде зерттеп үйренеді. Елімізде протестанттық жəне неопро-
тестанттық шіркеулердің миссионерлік қызметтері халқымыз-
дың діни бірлігі мен ынтымақты өміріне кері əсерін тигізеді. 
Жұмыссыздар, өмірден өз орның таппағандар, рухани ізденісте 
жүргендер, жеке басы жəне отбасындағы психологиялық 
қиындықтарға төзе алмағандар, Ислам дінің терең білмейтіндер, 
əсіресе жастар миссионерлердің үгіт насихатына тез ілігеді» [3, 7 
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б.]. Ал бұл діни игеру жолында бұқаралық ақпарат құралдарының 
рөлі кем емес. Көптеген діни уағыз басылымдары бүгінгі күнде 
де кең таратылып жүр. Шынымен де, бұқаралық мəдениеттің 
ықпалында жаһандық дүниенің өрісінде өзіндік сананы, ұлттық 
ерекшелікті, əлемдік кеңістікте өз орныңды айқындаудың, 
тарихи тағылымды сақтап қалудың өзі қиындыққа соғады. Себебі 
бірінші мақсатталған əрекетте діни секталарды енгізу болса, 
ендігі қадам керісінше өз дінін өзіне жек көрінішті көрсету 
саясаты жүзеге асырылатын болды. Яғни, бүгінгі таңда өз дініміз 
исламды ланкестік мен фундаментализм деп жазалап өзімізге 
қарсы фактор ретінде ұсынылып, бір халықтың ішінде адамдарды 
бір-біріне айдап салып қойды. Өкінішке орай сыни ойлауды 
ысырып қоятын, сенім мен сезімді алдыға қоятын қарадүрсін 
бұқаралық сана үшін осы жолға түсіп кету қиын болмайды. 
Бұқалық санаға ықпал ету факторы интернет жүйелері жəне 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асады.  

 Бұқаралық ақпарат құралдардың, əсіресе теледидардың жеке 
адамдардың немесе бұқараның іс-əрекетіне ықпалы қаншалықты 
екендігін ескере отырып, қоғамды рухани бұғауға түсіретін 
құралдарды аша аламыз.  

 Бодандық бұғауында орнайтын құлдық сана тек тарихты 
естен өшіріп қана қоймай, санымен қатар ой еркіндігінен, сана 
азаттығынан айырады. Əбден санасына ақиқат ретінде сіңі-
рілген еуропаорталықтық мифтер, оның өзіндік ойлау мүмкін-
шіліктерін өшіріп, өзіндік санаға, өзіндік айқындауға қарсы-
лықты көрсетіп тұрады. Өйткені, жоғарыда айтып кеткендей, 
мінсіз, күмəнсіз сенген идеалды мемлекетті құру идеология-
сының негізінде тараған мифтерден, қорғаныс пен тіректен 
айырылу оңай емес, ал қазіргі кезде оның орнын еуропа-
орталықтық бірлестік идеалдары басты. Қазіргі кездегі біздің 
қоғамда орын алып жатқан діни қақтығыстар мен рухани 
дағдарыстар батыстандыру үрдісімен келіп жатқандығы шет 
қалдыруға болайды. Дегенмен, өз елінде өз орнынды берік ұстау, 
өзіндік сана мен өзіндік ерекшелікті сақтау «басқалардың» 
ішінде ыдырап, байқалмай қалудан құтқаратын кепіл болмақ. 
Оның салдары ретінде, адамдарға материалдық жəне «рухани» 
қолдау көрсететін, жəне ең бастысы «жан тыныштығы» мен 
«тұрақтылықты», «жақсы өмірді» уəде ететін, əртүрлі діни 
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сеталар мен конфессияларға немесе психотренингтік (дианетика, 
саентология, т/б) бағыттарға, эзотерикалық немесе мистикалық 
бағыттардың кең таралуы көрініс табады. Əсіресе бұндай толқын, 
Қазақстанның материалдық əрі рухани күйзеліс кездерінде, 1990-
1995жж. аралығында қатты байқалды. Көптеген мақсаттары 
белгісіз діни секталар адамдардың дəл осындай шарасыздық 
күйін жиі пайдаланады. «Құдай адам өміріне мəн бере отырып, 
индивидке құндылықтар жүйесін сіңіре отырып, аномия, хаос, 
өзіндік идентификациядан қорғай отырып, адамның жалғыз адал 
əрі сенімді досына айналады. М. Орынбеков бұл көріністі былай 
сипаттаған еді: ‒ «Бүгінгі таңда күл-талқан болған тоталитарлық 
жат идеологияның орны босап, əртүрлі дін қалыптары олқыны 
толтыруға ұмтылды. Олардың ішінде исламның елеулі орын 
алуы заңды. Сондай-ақ діни сананың ыдыраңқылығы бұл 
қозғалыстардың əлеуметтік тұрмыста басты орын алуына 
мүмкіндік бермеді. Осы жəне басқа себептердің салдарынан дін 
санада қоғамдық қатынастың елеулісі бола алмады. Сондықтан 
да Қазақстан жаңашыл мемлекет болып келеді, солай болып 
қалады да деп сенімді түрде мəлімденіп жүр. Бұл дүниетанымдық 
мағынада кері кетпеуге мүмкіндік береді» [4, 5 б.]. Қазіргі 
нарықтық жағдайдағы Қазақстандық қоғамдағы бұқаралық 
сананың бетбұрысын, көңіл күйін білу қажет. Экономикалық 
дағдарыс, көпшіліктің əлеуметтік жағдайының нашарлауы, 
деңсаулық, білім, экология, саясат, дін салалырындағы өзгерістер 
бұқараның да көңіл күйін өзгертіп, əлеуметтік негативті салдарға 
алып келуі мүмкін. Мысалы қылмыскерліктің, жемқорлықтың, 
өсуіне, адамдардың бір-біріне деген сенімсіздігін өсіріп, 
қоғамдағы жаттану сезімін күшейтеді. Сонымен қатар, билік пен 
халық арасындағы үлкен алшақтық адамдар арасында да болашақ 
үшін сенімсіздік туғызады, өйткені белгілі бір халық мүдделері 
саяси билік жағынан ескерілмей, елеусіз де қалып жатады. 
Өзіндік ұлттық сана сезімі əлсіз, ұлттық рухы сөніп қалған, 
болашаққа деген сенімі жоқ халықты жаулау қашанда оңай. Тек 
ұлттық сана сезім шеңберіндегі ұлттық құндылықтарды 
анықтаған жағдайда, жалған құндылықтар өздері ақ керексіздігін 
сезініп, ысырылып кетеді. Ол үшін əр қайсымыз, өз мойнымызға 
ұлттық құныдылықтарды сақтап, əспеттеу жауапкершілігіне ие 
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болуымыз шарт. Ұлттық келбет пен ұлттық ерекшелікті сақтап 
ұлттық сананы нығайту қажет.  

Сонымен, күннен-күнге ғаламдық сипат алып жатқан 
батыстандыру үрдісі негізіндегі ғылыми-техникалық прогресс 
пен бұқаралық ақпарат құралдарына сүйене отырып, бұқаралық 
мəдениеттің кең таралуы бұқаралық сананы қалыптастыруында 
негіз болып табылады. Əсіресе əлемдік бəсекелес мемлекеттер 
қатарына қосылу жолына бет алып отырған Қазақстан үшін 
өзекті мəселе ретінде өзіне деген ерекше көңіл аударуды қажет 
етеді. Бір жағынан, “ұлы көштен” қалуға да болмайды, екінші 
жағынан, осы беталыста өзіндік қайталанбас дəстүрлік 
ерекшелігіңді жоғалтып алмау міндеті қойылуы тиіс. Тіпті 
дəстүрлік дүниетанымды заманауи үрдістермен ұластыру абзал. 
Осы жолда бұқаралық сананы ұлттық мүдделерге бейімдеу 
арқылы жетуімізге болатындығын ұғынған жөн.  
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RELIGIOUS CONSCIOUSNESS: THE STRUCTURE AND 
FACTORS INFLUENCING IT’S FORMATION 

 
The key point in the term "religious consciousness" undoubtedly 

is such a term as religiousness. So, in "The encyclopedic dictionary of 
religion" three values of the term "religiousness" are given: 1) the 
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exaggerated, inappropriate involvement of the person into a religious 
perspective; 2) an opportunity for the person to enter relationship with 
God; 3) the human aspiration to act outside purely corporal interests, 
to participate in culture and society of spiritually adjusted people. In 
work of the bulgarian researcher V. Milev "The psychology and 
psychopathology of religion" religiousness is defined as the major 
psychological category made of a set of components, basic of which 
are emotional and intellectual.  

Nowadays the general definition of the term "religious 
consciousness" does not exist as it is the dynamic, continuously 
changing structure, at the same time objective and subjective, the 
general and individual, defined by evolution of our ideas of the world, 
an image of the world and an overall picture of the world. 

In the big psychological encyclopedia we meet the following 
definition “From materialism positions – fantastic reflection by people 
of the natural and social powers dominating over them in the images, 
representations, the ideas correlated to action of supernatural forces. It 
has both cognitive and emotional roots: fear of incomprehensible 
forces of nature, a feeling of powerlessness over diseases, natural 
disasters, famine, etc. To its germs include totemism ‒ belief in the 
blood-bearing connection of a group of people and the animals and 
plants that patronize them, and fetishism – faith In the supernatural 
power of objects, things, etc. A more mature form is animism – the 
belief that people, animals, plants and even objects, along with the 
visible, sensually perceived side, have a special active, independent 
beginning – the soul. The desire to understand and explain the origin 
of objects, the phenomena of nature and man himself has led to the 
appearance of mythological representations as a specific form of 
sensual concretization of abstract categories. The personified, sensual 
beheld mythological God already at the first Ancient Greek 
philosophers embodied the abstract principles. In process of class 
society, the Gods became more and more like earthly kings and their 
approximate ones. Religious beliefs were systematized by priests and 
other ministers of religious worship, they created theological 
teachings and through their organization (the church) formed religious 
consciousness on the basis of these teachings.” 

The Russian religious scholar Yablokov I. gives the following 
definition of religious consciousness: «religious consciousness – one 
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of the most studied and at the same time not until the end of the 
deciphered phenomena. Its basis is the subjective life experience of 
meetings with the Highest Reality and its representatives, feeling of 
existence of a boundless secret, invisible order of things in life of all 
real, and the person first of all.” 

The leading property and sign of religious consciousness is the 
religious belief, but not any belief is religious. Belief – special 
psychological state of confidence in something at insufficient 
information. Confidence in the validity of the idea, on condition of 
deficiency of exact information of approachibility of a goal. It contains 
expectation of implementation of the desirable. This psychological 
state arises in a probabilistic situation when there is an opportunity for 
successful action. If the event was made or it became clear that it is 
not possible, If the behavior is realized or it is revealed that it will not 
be carried out, If the validity or falsehood of the idea are proved, the 
belief dies away. 

In religious consciousness it is possible to allocate two levels: 
ordinary and conceptual. 

At the ordinary level religious consciousness exists in the form of 
images, representations, installations, moods, feelings, experiences, 
habits, traditions. “At this level there is a rational, emotional and 
strong-willed elements of religious faith, but the dominant role 
belongs to the emotional-volitional element. The content of 
consciousness is dressed in visual-shaped forms. By the nature of its 
formation, it is largely individual-personal. Therefore, this level is 
often called religious psychology.” 

At the conceptual level, religious consciousness acts as a specially 
developed, systematized set of concepts, ideas, principles, concepts. It 
includes the doctrine about God, the world and the person, 
interpretation of the main spheres of public life according to the 
principles of religious outlook, religious philosophy. The maintenance 
of dogma develops and proved in special branch of religious 
knowledge – divinity or theology which represents the whole set of 
theoretical and practical disciplines: apologetics, dogmatics, 
poimenics etc. 

The main objective of theology – to form orthodox religious 
representations, interpretation of basic provisions of dogma in that 
form as it is dictated by interests of church in compliance with 
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requirements of time, fight against heretical deviations. The father 
John Paul II wrote about it the following: "Each of theologians has to 
realize what Christ told about: “The doctrine you hear not mine, and 
the one who sent me – the Father” (Nominative 14, 24). 

Representatives of a theological thought speak about an 
indisputable priority of the dogmatic and doctrinal party of religious 
consciousness. Achievement of a main objective of religious belief – 
“connections with God”, “rescue of soul”, is possible, in their opinion, 
only on the basis of adoption of dogma in that form as it is formulated 
by church. Deviation from strict adherence to this dogma is heresy, 
apostasy and is subject to condemnation and punishment. 

Supporters of scientific religious studies point to the secondary 
nature of doctrinal texts and documents. In their opinion, these 
“doctrinal texts are result of processing, systematization and 
codification of primary religious experience, those representations, 
feelings and experiences which are developed in the course of the 
activity by the believing people. At the same time the fact that the 
systematized dogma developed by ideologists and approved by 
church, in turn is noted that it exerts strong impact on the nature of 
ordinary religious consciousness, forms it in the direction set by the 
religious organizations”. Thus, in the developed religion forms the 
speech can go not about a priority of any of levels of religious 
consciousness, but about their interaction and interference at each 
other. Religious consciousness is a basic element of religion. All other 
elements in form and in content depend on it. 

Difficult and many-sided process of formation of public and 
individual religious consciousness proceeds at existence and activity 
of group of factors which are possible for classifying if to address 
logical opposition “natural – social”. Categories “natural” and “social” 
allow distinguishing factors of natural and social character from a set 
of the prerequisites, conditions, reasons and mechanisms that are 
participating in formation of structural elements of religious 
consciousness.  

The structure of natural factors of formation of religious 
consciousness includes the natural systems consisting as of elements 
of the external, and internal nature. Active impact of the external and 
internal nature on process of emergence of religious consciousness ‒ 
one of manifestations of that: “the nature always, and especially in the 
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pre-civilized period, influences human society, not only from the 
outside as a condition of its existence, but also from within – as natural 
prerequisites of its development”.  

Thus, it is possible to carry external and internal natural factors to 
natural factors of genesis of religious consciousness. The essence of 
external natural factors is that they have not been subjected to anthropo 
‒ and sociogenic influence of the environment of existence of 
individuals. That is, the natural systems that make up the conditions 
of the surrounding human environment, not included in the process of 
their production and economic activities are external natural factors 
that lie at the base of their structure. 
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МƏДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ  

 
«Жаңа ғасыр мен жаңа мың мыңжылдық табалдырығын 

егемен ел, тəуелсіз ұлт болып аттадық. Асан-Қайғы жырлаған 
Жерұйыққа, ақын-жырауларымыз, би-шешендеріміз аңсап, 
мұрат еткен ел азаттығы мен тəуелсіздігіне қиын-қыстау 
кезеңдерді біршама артқа тастап өз арманымызға жеттік. Ал 
тəуелсіздік дегеніміз – этностың, халықтың ұлттық мемлекет 
құруы туралы қиялынан, арманынан, мақсатынан, мұрат биігінен 
туындайтын дүниетаным. Осылай болғандықтан тəуелсіздіктің 
нақтылы саяси жетістігі, биігі-ұлттық мемлекет» [1, 66-76 бб.], – 
деп еліміздің белгілі академигі Ғарифолла Есім атап 
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көрсеткендей, тəуелсіздікке ие болған жиырма жылдың ішінде 
еліміз ішкі жəне сыртқы саясатында үлкен байсалды қадам-
дарымен, экономикада батыл бастамаларымен бүкіл əлемге та-
нылды, рухани өмірге көптеген жаңа өзгерістер əкелді. Сон-
дықтан да еліміздің мəдени-өркениеттік даму аясындағы жетіс-
тіктерін, сол жетістіктерге жетудегі өзіндік мəселелерін сараптау 
күн тəртібінде аса өзекті болып табылады. Бұл ретте мемлекеттік 
бағдарлама «Мəдени мұраның» бергені де, берері де мол. 

«Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы – мəдени, эконо-
микалық жəне əлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мəдениет-
тің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы 
мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды 
қоймасын жасау жəне қорғау бағдарламасы. Ежелгі тарихтың 
негіздерін бүгінгі күнмен қосатын жолды құрап, уақыттың 
үзіліссіз байланысын көрсететін қазіргі дау-дамайдағы адамзатқа 
қажетті көп қырлы қоғамның тарихи тəжірибесін зерттейді. 

Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру барысында 35 тарих 
жəне мəдениет ескерткiштерiнде жаңғырту жұмыстары, 30 
қалашық, қоныс, тұрақ пен қорғанда археологиялық зерттеу 
жұмыстары жүзеге асырылды. Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, 
Жапон, Египет, Өзбекстан, Армения, АҚШ, бiрқатар Батыс 
Еуропа елдерiне ғылыми-зерттеу экспедициялары ұйымдасты-
рылып, ғылыми ортаға бұрын белгiсiз болып келген Қазақстан-
ның тарихы, этнографиясы, өнерi туралы бес мыңға жуық 
қолжазба мен баспа басылымдары табылды. Экспедициялар 
барысында тек Қытайдың өзiнде ғана Қазақстанның тарихы мен 
мəдениетiне қатысты бұрын зерттелмеген үш жарым мыңға жуық 
тың дерек табылды. Осы зерттеулердiң нəтижесiнде, қазiр 
Қазақстанда қазақ хандары мен сұлтандарының Қытай, Қоқан, 
Хиуа жəне де басқа шектес жерлердiң билеушiлерiмен хат 
алмасуы жөнiнде көптеген тарихи маңызды деректер жиналды, 
бұрын белгiсiз қыпшақ жазбаларын иеленілдi. 

Қазақстанның мəдени қазыналарын тауып, бүгінгі ұрпақтың 
ол байлықты сақтауына, танып білуіне, рухани мəдениет 
саласындағы білімін дамытуға ұсынған еліміздің ғұлама ғалым-
дарының қажырлы еңбектері қазақ халқы ұйысуының асыл 
арналары болып табылады. Есік қаласынан табылған «Алтын 
адам» ескерткішінен бастап, Орхон-Енисей тас жазулары, кең 
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байтақ жеріміздің əр аймағынан табылып жатқан ежелгі 
мəдениет жəдігерлері, көне сəулеттік ескерткіштер, халық шебер-
лерінің қолөнер туындыларының үлгілері – осының бəрі Қазақ-
стан мəдениетінің қазынасын байыта түсіп, бүгінгі ұррақтың 
рухани білім көзіне айналды.  

Қазақ халқы ұрпағының «Сегіз қырлы – бір сырлы» азамат 
болып дамуын, ғасырлар бойы қалыптасқан рухани мəдениет 
құндылықтарының тəлімдік мүмкіндіктерін тиімді пайдалана 
отырып жүзеге асырып келді. Ол құндылықтардың негізін 
халқымыздың – əдеби, музыкалық, кəсіби, тұрмыстық фолькло-
ры құрайды. Халқымыздың ауыз əдебиеті шығармашылығы 
ұрпақ тəрбиелеуге өлшеусіз үлес қосты жəне əлі де үлес қосып 
келеді. Қазақ фольклоры тілінің бейнелілігімен, көптеген мақал-
мəтелдерінің мəнділігімен, мазмұндық өткірлігімен аса құнды 
қазына. «Өнер алды – қызыл тіл» деп, «Тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінін» шешкен ата-бабаларымыз, халықтың өмірі 
мен тұрмыс-тіршілігінің алуан түрлі жақтарын қамтитын өзінше 
бір жылнама болатын, ұрпақтарға тəлім болатын асыл мұра 
қалдырған. Сол бай құндылықтардың ішінде патриотизмді 
дəріптейтін мұра – батырлық дастандар. «Алпамыс», «Қобы-
ланды», «Қамбар батыр», «Едіге», «Сырым батыр» т.б., «Ақтабан 
шұбырынды, алқакөл сұлама» кезіндегі елін, жерін сырт 
даулардан қорғаған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай сияқты 
мыңдаған қазақ батырларына арналған көптеген дастандар, өз 
халқының мүддесі, арман-тілегі, туған жері үшін жан аямаған 
батырларға деген халықтың сүйіспеншілігі, азаматтарының 
рухани жан дүниесінің беріктігі, ерлігі мен патриоттық қасиетін 
баяндайтын, сол сияқты «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу» жəне т.б. лиро-эпостық жырлар мазмұны 
рухани тазалықты, адамгершілік пен махаббатты паш ететін 
халқымыздың этномəдениетінің асыл қазыналары. 

«Түркілер ұғымында Мəңгілік мақсатты көздемеген іс 
оңбайды, оны Тəңірі жарылқамайды» [2, 382 б.]. Сондықтан да, 
елдік пен бірлік жолында ерік-жігерімізді аямауымыз, мемле-
кетіміздің тəуелсіздігін баянды ету үшін барлық қажыр-қай-
ратымызды салуымыз «Мəңгілік ел» жолындағы мақсат-мұрат, 
парызға деген адалдығымыз болмақ. Ата-бабаларымыздың тасқа 
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таңбалап, мəңгіге жазып қалдырған кемеңгерлеріміз жалғас-
тырып, дамытқан сан елдің өзара береке бірлігі мен татулығын, 
бейбітшілігін тілейтін іргетасы өзара түсіністікке негізделген 
«Мəңгілік ел» нысанасы, «кемел қоғам» ілімінің иісі түркі жұрты 
ғана емес, адамзат қоғамына берер тəсілі, тағылымы мол.  

Еуразиялық идея Шығыс пен Батыс идеяларымен салыс-
тырғанда өзіндік ерекшелігі бола тұра, оларға кереғарлық 
жасамайды, олармен бір қатарда айрықша тұрмайды. Керісінше, 
екі идеяны да жандандырып, мəдени-рухани жағынан біріктіреді, 
синтездейді. Ол дүниені жаңғырту мен адамды рухани жетіл-
діруді бір-бірінен алшақтатпайды, керісінше, жақындатады, 
толықтырады. Басқаша айтқанда, адамның материалдық-прак-
тикалық іс-əрекеті рухани-адамгершілік бастамасымен молы-
ғады; өз кезегінде адамның рухани-адамгершілік тұрғыдан 
дамуы дүниеден сырт қалуды емес, қайта ол нақтылы іс-əрекетті 
талап етеді. Сондықтан елімізде 2004-2006 жəне 2007-2009 
жылдарға арналған «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 
іске асырылды. Бай мəдени мұраны игеру бүкіл қоғамның рухани 
жаңаруының негізі болып табылады. 

Ұлттық дəстүрді тарихи қалыптасқан берік дəстүр ретінде 
қарау, ол: біріншіден, адамдардың, халықтың материалдық жəне 
рухани мəдениетіне тартылуына əсер етеді; екіншіден, халықтың 
тарихи танымын қалпына келтіреді, ұлттық психологияны 
дамытады, ұлттық дəстүр, өз Отаны мен халқына деген 
сүйіспеншілік пен құрметті күшейтеді. Ұлттың өзін-өзі тануына, 
жеке адамда өз халқының ерліктері арқылы ұлттық мақтаныш 
пайда болады [3, 17 б.]. Дегенмен, тарихи үрдістер барысында, 
əсіресе қазіргідей ғаламдану үрдісінің жедел қарқынмен дамып 
келе жатқан кезінде ұлттық дəстүрдің, тіпті ұлттық дəстүрге 
деген көзқарастың өзінің айтарлықтай трансформацияға 
ұшырауы мақсатымызға күмəнмен қарауға итермелейді. Қазақ 
елінің əлемдік кеңістікте өз жолын таңдауы əрбір қазақтың емін-
еркін өмір сүруінің кепілі. Ол сөзсіз ұрпақтар қамы деген 
ұғыммен үндеседі. Ел болу, мемлекет құру сонау түркі зама-
нынан желісі үзілмей келе жатқан ұлттық арман-аңсар. Ел болу – 
болашаққа ашылған даңғыл жол. 

Бүгінгі қазақ ұлты – бұрынғы көшпенді тұрмысқа бейімдел-
ген дала халқы емес. «Бүгінгі қазақ ұлты – бұрынғы «қызыл 
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идеологияның» қыспағындағы бодан халық та емес; бүгінгі қазақ 
ұлты – өркениет орталығы саналатын қала халқына айналып, 
сапалық жағынан көп ілгеріледі, бүтіндей аграрлық жағдайдан 
гөрі, индустриялық-инновациялық мемлекет құруға көшіп отыр. 
Сонымен бірге «Мəңгі ел» ұлттық идеясымен қаруланған 
тəуелсіз халық. Қысқаша айтқанда, ұлттық тəрбие – ұлттық сана-
сезімі жоғары болашақ маман жастарды тəрбиелеуге негізделген 
білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі. Мақсаты – ұлттық сана-
сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса 
алатын, ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық құнды-
лықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды 
тұлғаны тəрбиелеу. Міндеті – мəдени-əлеуметтік өзгермелі 
жағдайдағы ұлттық тəрбиенің діңгегі – ана тілі болып қалатынын 
негіздеу; қазақ тілі мен тарихын, мəдениеті мен ділін, салт-
дəстүрі мен дінін құрметтеу рухында жастардың ұлттық 
интеллектуалдық мінез-құлқын қалыптастыру; бүгінгі қазақ 
елінің индустриялық-инновациялық жүйесінің дамуын қамтама-
сыз ететін жоғары парасатты ұлттық сипаттағы белсенді іс-
əрекетке тəрбиелеу; білім жəне мəдени рухани тұрғыда басқа 
өркениеттермен бəсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету; қоғам 
мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының өркениеттілік 
сана-сезімін ұлттық рухта қалыптастыру» [4]. 

Ұлттық идея – талай ұрпақтың еңбегімен, қуаныш-қайғысы-
мен сараланған рухани дүние. Бұл қайталанбас байлық өмірге 
ұлттық өзіндік тарихи болмысымен келген, сол себептен де ол 
ұлттық дүниетанымның айнасы. Көп этносты, көп конфессиялы 
Қазақстан қоғамы сияқты күрделі қоғамда идеяларға қойылатын 
басты талап, ол ел тұтастығын қамтамасыз ете алатын күшке ие 
болу кажеттілігі. Қоғамның барлық мүшелерінің жоғын жоқтап, 
бəрінің мүддесін бірдей қорғайтын идеялар мен көзқарастар ғана 
тұтастықты сақтауға көмектеседі. Көпэтносты Қазақстан жағ-
дайында халықтың бірлігін сақтайтын, тəуелсіз мемлекет құру 
жолындағы олардың ерен еңбегін, қажымас жігерін тасытатын 
идеялардың бірі ретінде қазақ халқының рухани түлеу идея-
сының потенциалын пайдалануды ұсыну да осы талап-тілектен 
туған шаралар [5, 3-8 бб.]. 

Бар қазақтың бір қазақ ретінде ұйысуының нəтижесі Мəңгілік 
ел идеясының жүзеге асуына негіз болары анық. Туған ел – 
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патриотизмнің, отансүйгіштіктің қайнар бұлағы болуы үшін 
қазақ елінің азаматтары тегіс, əсіресе, қазақтар бай, ауқатты 
болулары керек. Материалдық мұқтаждықтан ада болған елдің 
сөзі ғана өтімді болатыны ешкімге құпия емес. Сонымен қатар 
дəстүр жəне халық дəстүрінің мəңгілігі ұлттық кодтың сақта-
луының бірден бір шарты болып табылады. Дəстүр – ауқымды 
ұғым, қоғам, тіл, тарих, мəдениет, дін жəне діл – оның құрамдас 
бөліктері. Ел бірлігі – буындар арасындағы сабақтастық, сабақ-
тастық – мəңгілік ел идеясының өзегі. Осы бағытта отандық 
ғылымда жаңа түсініктер, ұғымдар пайда болды. Олар: «қаны бір 
қазақ», «қазақтың алтын ғасыры», «қазақ мемлекеті» (оның 
қазақтың демографиясы əрі тіліне қатыстылығы), «мəңгілік ел», 
«қасиетті қазақ даласы», «қазақ халқы ұлы тарих иесі», «ұлттың 
генетикалық коды», «ел бірлігі», «қазақтың бірлігі – шежіре 
бірлігі». Бұл əрине барша қазақ үшін қуантарлық жағдай болып 
табылады жəне оның баянды болуы жүрегі қазақ деп соққан 
азаматтарға тікелей байланысты. Осы орайда бүгінгі атқарып 
отырған істеріміз, айтар сөздеріміз, көрсеткен өнегеміз, 
тəрбиеміз, біліміміз, ниетіміз, үмітіміз, арманымыз, қиялымыз 
еліміздің мəңгілік болуына қызмет етуде. 
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 əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың дінтану жəне мəдениеттану 

кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор 
  

ҚЫТАЙ ҚОҒАМЫ КУҢ ЗЫ ІЛІМІНІҢ РУХАНИ ӨЗЕГІ 
  

Соңғы жылдарда Куң зы идеясы өзінің ықпалын шығыс 
аймақтарында жоғалтпай, керісінше өзінің деңгейін əрдайым 
күшейтіп келеді. 

 Қытайдағы инвестицияның көп бөлігін шетелдерде 
қызмет істеп, қаржысын молайтқан бай қуатты қандастары құйып 
отыр. Олар басқа жерден табыс тапқанмен, ақшасын қытай 
экономикасының дамуына. Бұл-дəстүрлі құндылықтардың 
негізінде туған ілім мен сенімнің жемісі. Осы орайда Қытайдың 
рухани дүниесінен үйренуіміз бен аларымыз мол деуге болады. 
Қытай атомдық технологияны да, ғарыштық технологияны да 
игеруі жағынан кез келген елден артық болмаса, кем емес. Қалай 
десекте біз басқа мемлекетке барғанда, немесе дипломатиялық 
қатынас жасағанда таң қалу үшін емес, олардың осындай ішкі 
тұңғиық сырларын салымтырғанымыз абзал. Осы тұрғыда Куң 
зылық ілімдегідей отбасында қалыптасқан борыш мемлекеттік 
борышқа айналса ғана, елдің ұтары анық.  

Қазіргі кезде, көңіл аударарлық қытайдағы əлеуметтік–
экономикалық жағдай. Салыстырмалы аз уақыттың ішінде 
мемлекет экономикалық дағдарыстан шығып, сапалы жаңа 
саяси–экономикалық дамуға түсті[1]. 

1949 жылға дейін Қытайда Куң зы ілімі ресми идеология 
болды. 50-ші жылдардан бастап, бірқатар уақыт Куң зы ілмін 
ұстану мəселесі қатаң қадағаланып отырса, уақыт өте келе 
мемлекет өзінің дағдарысын шешуге мəжбүр болған жағдайда 
Қытай қоғамы Куң зы ілімімен қатар, олардың жалғас-
тырушыларына көңіл аудара бастады. Соңғы жылдарда Куң 
зылык өзінің ықпалын шығыс аймақтарында жоғалтпай, 
керісінше, өзінің деңгейін əрдайым күшейтіп жатыр. 

Шығыс елдері жəне Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттеріне 
дəстүрлі қытай мемлекетін өркениетінің ықпалы зор, яғни Куң зы 
идеялары осы мемлекеттердің халықтарын жақандандыруға 
үлкен ықпалын тигізіп отыр. Қытайдың экономикалық жетіс-
тіктерін «Оңтүстік Шығыс Азияның кішкентай айдаһарларын» 
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көптеген ғалымдар жəне саяси зиялылар Куң зы ілімімен 
байланыстырады. Қазір ХХІ ғасырда, кейбір Шығыс Азия 
мемлекеттері өздерінің экономикалық əлеуметтік дамуында алға 
шыққан себептерін, фундаменталдық Куң зылык құндылықтарын 
сақтап қалуымен байланыстырады, ұлы ұстаз Куң іліміндегі елді 
өркендеудегі мұндай рөлі ғылыми жəне саяси тұлғаларды 
толғандырады [2].  

Қазіргі Қытайдың саяси жəне əлеуметтік жағдайын объек-
тивтік тұрғыда зерттеуі үлкен мəселе болып отыр, өйткені қазіргі 
болып жатқан жайттер, сонымен қатар, ұлттық саяси–қоғамдық 
идеалдардың ерекшеліктері, жаһандану аясында Қытай қоға-
мының тарихи дамуы дұрыс түсінілмеген болса, объективтік 
сараптама орында жасалына алмайды. 

Қытай тарихында дəстүрлер көз каркас ретінде болып, жаңа 
идеялар мен концепциялар белгілі бір идеяның комментариі 
ретінде қарастырылды. Бұның бəрі Куң зы ілімінде қарасты-
рылған, яғни бұл ілім жаңа жəне ескі идеялардың синтезі болып 
табыла алады.  

Моральдық мəртебеге негізделген биліктің тартымдылығы 
өмірдің жаһандық мінезіне, ақпараттық ағынның күрделі 
динамикалық комплексіне, адамдық өзара əрекет пен нарықтық 
қатынасқа сəйкес келеді. Сонымен қатар, қоғамда қарсылық пен 
агрессияға ұмтылатын бағыттан бас тартылады. Ғалымдар мен 
саясаттанушылар Қытай тарихы бүгінгі күнге модель болады деп 
болжамайды, бірақ жаһандану жаһандық этикасыз „ұтушы-
ларды” емес „ұтылушыларды” туындататындықтан, саяси бас-
қарудың Куң зының парадигмасын едəуір маңызды деп санайды. 
Куң зы ілімін нақты саяси ғылым ретінде, ұзақ уақыт бойы 
қалыптасқан кезеңінде мемлекеттік зорлыққа негізделген 
теориялардан аулақ ілім екені конференциалярда əртүрлі 
деңгейде жариялануға лайық. Бірақ Куң зы идеяларына жəне 
құндылықтар əлеуметтің қалауымен қайта жандандырылғаны 
туралы факт шүбəсіз. 

Көптеген Батыс саясаттанушылары, соның ішінде С Хан-
тингтон – Тингтон „конфуциялық демократия” ішкі қайшылықты 
түсінік болып табылады деп есептейді: олардың ішінде бірыңғай 
мойындалатын факт дəстүрлік Куң зылык не демократиялық не 
антидемократиялық деп есептеу. Дегенменде Ф. Фукуяма өзінің 
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„Конфуцийшілдік жəне демократия” деген еңбегінде, Куң зы 
демократияға қарсы емес аймағын қарастырған. Осындай 
аймақтық бірі ретінде ол мемлекеттік аппаратқа ұсынушыларды 
таңдауда емтиханның дəстүрлі Куң зы ілімінің жүйесін атап 
көрсетеді. Фукуяманың айтуы бойынша ежелгі қытайда бұл жүйе 
соншалық ашық болмағанына қарамастан, қазіргі түрінде 
емтихандық жүйе əлеуметтік мобилділіктің маңызды құралына 
айнала отырып жоғары білімділік пен мемлекеттік бюрокра-
тияның маңына жетудің жолы болып отыр. Куң зылык пен 
демократияның бір – біріне қарсы келмеуінің келесі аймағын ол 
демократияның маңызды белгісі болып табылатын білімге деген 
назардың жоғары болуы, сонымен қатар қоғамды əртүрлі 
жаңалықтардың түрін қабылдауда Куң зылык моральдық 
қажеттілікке мəн бере отырып, жоғары ұйымдасқан қоғамды 
жоғарыдан төмен емес, төменнен жоғары құратындығынан 
көрінеді.  

Мемлекет пен басқа да саяси билік, барлық қытайлықтарды 
біртұтас əлеуметтік қауымға біріктіретін жанұялардың жанұясы 
ретінде қарастырылады. Қандастық жанұялық борыш мемле-
кеттің алдындағы міндеттен маңыздырақ. 

Қытайда, императордың дəстүрлік билігі абсолютті болмады. 
Қытай императоры, егер оның билігі моральдық‒ этикалық 
нормаға қарсы келе билігінен айырылатын болған, жəне импе-
раторлық династияның ауысуы Қытай тарихынадағы саяси 
биліктің ауысу сипатын көрсететкен. Қытайлық Ку зылык ілім 
мемлекеттік биліктің алдындағы бағыныштылықты заңдандыр-
майды, сондықтан да азаматтық қоғамды дамытуға себеп жоқ. 
Азаматтық қоғамның əлсіздігі этикалық идеологиямен түсінді-
рілмейді. Қытай мəдениетіндегі куат жанұялық қолдау көмегімен 
түсіндіріледі[3., 65-б]. 

Ертедегі Шин Жиау идеясы мен Ру Жия идеясының 
капитализмнің дамуына тигізетін ықпалы жөніндегі Герма-
нияның əйгілі қоғамдық ғылымдар ғалымы Макс Вебер атап 
өткен.Ол: Шин Жиау идеясы қазіргі Батыс капитализмінің 
„қозғаушы күші”. Шин Жиау идеясының өзегі капитализм рухын 
капитализмді дамытатын маңызды фактор тудырады деген 
идеясын нақты атап көрсеткен .сондай – ақ, Макс Вебер : „Қазіргі 
заманғы капитализмнің кеңейуінің қозғаушысы, алдымен 
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капитализмнің тіршілігі капиталдың қайнар көзінен емес, мəселе 
капиталистік рухтың даму мəселесі маңызды екенін көрсетті”. 

Қай жерде болса да, тек капиталистік идея орын алып, содан 
кейін бейнелене алса, онда ол өзінің капиталы мен ақшасы мақ-
сатына жету жолындағы тəсілі ретінде қолдана алады [4.,23-б]. 

Куң зы аспан асты елге əлеуметік тəртіп орнатты. "Ата ‒ ата 
жолымен, бала ‒ бала жолымен, мемлекет ‒ мемлекет жолымен 
болу", яғни бүл əлемде əрқайсысы өз орнында болсын, 
əрқайсысы өз қүқығын, міндетін біліп, өзіне тиістіні істесін деген 
еді. Мұндай қалыпқа келтірілген жоғарғы қабат жəне төменгі 
қабат болып екіге бөлінеді де, бірі басқару қызметін, ал екіншісі 
еңбек ету міндетін орындайды. Мұндай Куң зы орнатқан Мэн-
Цзы (б. з. д. 372-289 ж.) жəне оның ізін қуушылар бүл мəңгілік, 
ескіден келе жатқан, аңызға айналған тəртіп болуы керек деп 
тұжырымдадағы жоғарғы жəне төменгі қабатқа бөліну принципі 
адамның байлығына, тегіне, атағына байланысты емес, қайта 
қайырымдылығына, дəлірек айтқанда Цзюнь-Цзы идеалына 
жақындығына қарай болды. 

 Куң зы: Рахымдылық деген – «адамға сүйіспеншілік» деп 
анықтама берген. Осы рахымдылық пен адамға сүйіспеншілік 
Куң зы идеясының темірқазығы. Куң зы бұған қашанда мəн беріп 
отырған. Адалдықты осыған ұйытқы еткен. «Өзін тиып, салтқа 
оралу – рахымдылық» – дейді ,ол тағы бірде. «Өзің жақтырт-
пағанды өзгеге таңба». Иə, бұл адал адамның ғана қолынан 
келетін ізгілік бейнесі. Куң зы рахымдылық – ізгіліктің мазмұнын 
онан ары нақтылай түседі: «өзі санатта тұруды ойлағанда 
өзгелердің де, санатта тұруына мүмкіндік беру; өз жұмысының 
жүріп кетуін ойлағанда өзгелердің де жұмысының жүріп кетуіне 
мүмкіндік беру; жақынды арман етіп, алысқа шабу. Бұл – өзін қоя 
тұрып, өзгенің қамын жеу керек дейтін – «адалдық кешірімділік 
жолы». Бұл бағана айтқан «бірлесуге» алып келетін жол, 
бірлесуге жеткізетін идея. Осыларды ойластыра келіп Куң зы өз-
өзіне «ізгілік, рахымдылық бізден шалғай жатыр ма? – деп сұрақ 
қойып алады да, аса сенімділікпен, егер ізгілікке, рахымдылыққа 
шынайы жетуге ұмтылсақ, оған қол жеткізуге болады – деп ,кесіп 
айтады. Сосын «əр күні нəпсіңді тежеп, рəсім-жосынға үйлестіріп 
отырсаң дүние ізгілік дүниесіне айналады» – деп, ескертеді де 
,ұстаз «ізгілік – рахымдылықты жүзеге асыру мүлде өзіңе 
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байланысты, басқа адамға сүйенемін деп ойлама» – деп, шегелеп 
тұрып айтады. Жүрегінде адалдығы, иманы, ізгілігі бар адам енді 
бұлтарып көрсін. Бүгінгі мына бұрқ-сарқ дүние,аласапыран 
дүние ана жерден жанжал, мына жерден қақтығыс белең алған, 
ол жер-бұл жерден лаңкестік қылаң бере беретін дүние ұстаздың 
жоғарыда дəріптеген ізгілік-рахымдылық жолына құлақ түрер ме 
еді, барша адамзат баласы осы жолға түсіп, Куң зы ізгілікті 
жүзеге асырудың жолы ретінде ұсынған мына тиымдарды жүзеге 
асырса ғой: 

 «Жосын-рəсімге үйлеспейтін істерге қарама, жосын-рəсімге 
үйлеспейтін сөздерді сөйлеме, жосынға үйлеспейтін істерді 
істеме». Осы тұста өз ғұламамыз Абайдың: «адамзаттың бəрін 
сүй бауырым деп» деген даналығы құлағыңның түбіне 
қайталанып тұрғандай болады. Даналық дегенге дау жүрмейді 
ғой. Абай ойы Куң зының ойымен үндес(ғақылияларын). Бірақ, 
даналық пен даналық үндесе жатса, бірін-бірі толықтырып жатса, 
аспандап кетсе оған таң қалма. Иə, адам баласы осы даналарды 
пайымға алса, бүкіл жалған үлкен бірлесіп, зор тоғысып, бірін-
бірі ұғынып, түсініп кетерме еді?! Жанжал біткен жойылып, 
соғыс өрті өшіп, лаңкестік атымен жоғалар ма еді деп ойланып 
кетесің. 

 Куң зы да осындай тамаша бірлік дүниесін, қазақ даналығы 
мен айтсақ «қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған» бейбіт те, 
жетім балаға да бір құлақ су тиген молшылық заманды аңсаған 
екен. Ол қоғамды Куң зы «ұлы бірлік дүниесі» деп атаған. Ал 
оның түр-тұрпаты қалай, қандай шарттары болады екен дейсіздер 
ғой, оны ғұламаның өзі айтсын, ендеше Куң зы былай деп айтады: 

 «Дүниеде даңғыл жолды іске асыру дүниені жамағаттың 
ортақ дүниесіне айналдыруды қажет етеді. Үкімет жұмысына 
парасаттыларды, қабілет иелерін сұрыптап тағайындауға, 
шынайылықты, татулықты дəріптеуге тура келеді. Сонда адамдар 
өзінің туысын ғана туысым деп есептемейтін, өзінің баласын ғана 
балам деп есептемейтін болады. Қоғамдағы қарттар қарттық 
ғұмырын рахатпен өткізетін, атпал азаматтар өз дарынын ел үшін 
бағыштайтын, жас буындар ақаусыз жетілетін, жетім, жесір, 
жалғыз-жарым, мүгедек, ауру-сырқаулар қамқорлыққа бөленетін 
жағдай туады. Еркек өз борышын өтейді, əйел үйлі-баранды 
болады. Жұрт дүние‒ мүлікті шашып төкпейді, бірақ, өзінің 
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жанқалтасын қампитып, өз меншігіне айналдырып та кетпейді. 
Жұрт өз күшін елден аяған адамнан жиіркеніп тұрады, дегенмен, 
біреудің еңбегін пайдаланғысы да келмейді. Сонымен, əралуан 
арам ниетті айла-шарғылар тиылады, тумайды, тонаушылық, 
ұрлық істейтін адамдар да қалмайды, қақпаны құлыптамай-ақ 
жауып жата беруге болады, бұл ұлы бірлік дүниесідеп аталады». 

 Куң зы Дегдарының ең басты ерекшелігі жəне өзгеше қасиеті 
– оның –кісілігінде. 

 «Зы жаң ұстаздан кісіліктің мəнісін сұрады. 
 Куң зы айтыпты: 
 ‒ аспан аясындағы бес асыл қасиетті бойына жиған адам – 

кісілік деп танылмақ. 
 ‒ Нақты қандай қасиеттер екенін айтсаңыз? 
 ‒ Кісілік – адамның мінез-құлық жорасының табиғатпен 

шынайы жарасын тапқан ең жоғарғы, кемел көрінісі, бар адамда 
бірдей бола бермейтін сирек құбылыс. Куң зы кемелді дəріптей 
отыра, кісілікке ұмтылу –тіршіліктің əуелгі шарты екенін үнемі 
қадап айта отыра, қоғамды адамгершілік шеңберінде ұстайтын 
мінез-құлық, əдеп-иба, жол-жора жағына баса назар аударады. 

  Куң зы мен Мэн-Цзыдың басқаруының жоғарғы бағыты 
халық қамы үшін еді. Куң зы өзінің шəкірті Цюдің министр 
болып, шаруалардан көптеген салық жинағанын қаламады. Мэн-
Цзы мемлекет болуда ең басты үш элементтің бірі халық бірінші 
орында, екіншіде қүдайшылдық жəне тек соңғысы ‒ үшіншіде 
билеуші (патша) тұрады деді. [5.,69-б]. 

Екі мың жылдан жоғары уақыт бойы қытай халқының сана-
сезіміне, психологиясына, ой-өрісіне, сөзіне, қабылдау сезіміне, 
тұрмысына ену арқылы олардың ақылын, сезімін оятты. Бүл 
жағынан Куң зылендіруді ұлттық дін деуге болады деген 
тұжырымды айтады кейбір ғалымдар. 

Дегенмен, қытайлықтар Куң зылендіруді дін демейді. Бірақ 
тұлғаға еліктеп өмір сүреді. Куң зының идеясымен қатаң тəртіп, 
мемлекеттік басқару жүйесіне орнатқан. Қытай философтары, 
əлем философтары, сірə, əлем байланысын жоққа шығармайды. 
Діни əдет-ғұрыпта индиялық монах-кезбелердің əдет-ғүрыптарға 
қызығушылық бар. Мəңгілік өмірге жетуге өзін көп нəрседен 
шектеу дегенді қолдайтын философиялық көзқарастар бар. Əдет-
ғұрыптары буддизмге жақын. 
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А.Х. ҚАСЫМЖАНОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 

ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ МƏСЕЛЕСІ 
 
Қазақ халқы тəуелсіздік туын желбіретіп, егемендіктің 

ерекшелігін түсінгеннен кейінгі қадамы ұлттың өзін-өзі 
айқындауы болуы керек. Ұлттардың өзін-өзі анықтау мəселесі 
халықаралық құқықтың негізгі ұстанымдарының бірі болып 
табылады. Тəуелсіз мемлекет құру үшін ең алдымен ұлттың өзін-
өзі айқындауы жүзеге асуы тиіс [1, 58 б.]. Əлі де өркениетті елдер 
өресінен орын теппегенімізбен, экономикалық өсу жолы айқын 
байқалатын мемлекеттер межесіне жеткеніміздің өзі айтарлықтай 
жетістік. Адам өзінің табиғи қажеттіліктерін əбден немесе 
жеткілікті дəрежеде қанағаттандырған соң, рухани дүние, жан 
мəселесі алдыңғы қатарға шығары белгілі. Сондықтан да 
ұлттығымызды сақтап, тəуелсіздігімізді баянды етіп, қазақ-
тығымызды асқақтату үшін халықтың өзін-өзі анықтауы шарт. 
Ұлттың осы уақытта өзін-өзі анықтауындағы негізгі табан тірер 
тірегі рухани мұра, яғни ұлтқа тəн дүниетанымдық танымдар 
болмақ. Ұлт турасындағы, қазақ халқының жеке басына тəн 
көптеген сұрақтар жауапсыз қалып, «жабық қазан жабулы 
күйінде» қала беретін кездер де, өкінішке орай, кездесуін əлі де 
тоқтатар емес. Мемлекет тарапынан, үкімет жағынан лайықты 
дəрежеде қолдау таппағанымен де, зиялы қауым өкілдері көк 
байрақ желбірегеннен бастап-ақ мықты мемлекеттің тірегі ұлт 
екендігін бірден назарға алған еді. Нарық қоғамы, сөзсіз, 
баршаны бағындырар өз ережелерін, өз өмір тəртібін орнатады. 
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Бірақ қаншама қаржылық қарым-қатынастар болуы керек, 
дегенмен де адам қашан да өзге тек табиғи қажеттіліктерін ғана 
қанағаттандырушы тіршілік иелерінен ерекшеленуі тиіс, сон-
дықтан да рухани дүние мұрасы негізгі мəселе ретінде алға 
шығады. Осыған байланысты зиялы қауым өкілдерінің ерен 
еңбектері еш кетпек емес. 

Н.Н. Крадин еуразиялық дала көшпелілерін «атты көш-
пелілер» деп атаса, белгілі қазақ мəдениетін зерттеуші ғалым 
Сəбетқазы Ақатай Еуразия кеңістігінде «атты көшпелілердің» 
пайда болуы бұрынғы бір қалыпты қозғалыстағы дала өміріне 
жаңа серпін берді деген ойға келеді [2, 8 б.]. Көшпелі 
мəдениеттің терең тамырлары қазақ халқының ежелгі, «қазақ» 
деген этнонимге жетпей тұрған кезеңінен басталады. Ерте 
замандағы түркі тайпаларының негізінде қаланған халық 
болғандықтан, олардың мəдени мұрасы, құндылықтары қазақ 
халқының еншісіне заңды түрде тиіп отыр [3, 5-9 бб.].  

К. Ясперс «Ұлы мəдениеттердің» ошағы болған мемлекеттер 
Қытай, Үндістан, Батыс көшпелілерден жылқыны пайдалануды 
мұра етіп алған. Көшпелілер жылқының көмегімен ұлы 
мəдениет ошақтарын жаулап алып қана қоймай, ұшы-қиыры 
жоқ кеңістіктегі мəдениеттің дəмін татты, оларды өз көздерімен 
көрді. Сонымен қатар жылқы малының арқасында бұрынғы 
əскери техника жаңа сипатқа ие болды [4]. Поляк ғалымы 
Адольф Янушкевич «Қазақ даласынан жазылған хаттар» атты 
еңбегінде қазақ халқының мəдениеті мен өнеріне тəнті бола 
отырып, оның жарқын болашағы туралы былай тебіренеді: 
«Тəңірім осыншама қабілет дарытқан халық өркениетке жат 
болып қалуы мүмкін емес, оның рухы қазақ даласында аспандай 
көтеріліп, жарқырап сəуле шашатын болады. Сор маңдай құл-
құтандарды менсінбейтін Үндістан касталары секілді өзіне 
жоғарыдан қарайтын халықтар арасынан бұл көшпелілердің де 
құрметті орын алатын кезі келді». Қазақ халқының тарихи 
дүниесі əлі де толық түгенделе қойған жоқ. Əртүрлі жағдайларға 
байланысты ат тұяғы талар, шырайлы да шұрайлы аймақтың 
өткен тарихы, жүріп өткен жарқын жолы бұрмаланғаны баршаға 
белгілі. Енді-енді ғана өзімізге тиесіліні тайсалмай меншіктеу 
мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Алайда атқарылар істер өте көп. 
Олқылықтарды қалпына келтіру – жеке назарды қажет ететін 
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мəселе. Жабайылық пен тұрпайылық ретінде көп уақытқа дейін 
көпшілікке танытылып келген көшпелі өмір салты, адамзаттың 
ілгерілеу көшінде айтарлықтай маңызы бар екендігін бүгінгі 
күннің зерттеу нəтижелері көрсетіп отыр. «Дала өркениеті» деген 
атау біршама уақыттан бері төл мəдениетте жəне ғылымда 
қолданылып жүрген маңызды ұғымдардың қатарында. Сонау 
ықылым заманнан бері ғұмыр кешіп, күні ұзақ, жыл бойы, барша 
тұрмыс-тіршілігі барысында алаң ашық даланы мекен еткен қазақ 
ұрпақтары үшін дала өркениетіне қатысты мəселелер өте 
маңызды. А.Х. Қасымжанов қазақстандық мəдениеттанудың 
қалыптасуында аса жоғары рөл атқарған дала өркениеті ұғымын 
ғылыми қолданысқа енгізген» [5, 19 б.]. 

Жалпы дала өркениеті дегеніміз не? Дала өркениеті туралы 
əлі күнге дейін қанша қуана қабылдасақ та кейде өз ішімізде де, 
өзге тараптан да күмəн келтіріліп, сансыз сұрақтар туындатып 
жататын кездер де кездесетіні ешкімге жасырын жайт емес. 
Сондықтан да бүгінгі таңда ғылымда бар көзқарастарды келтіре 
кеткен жөн болар. Көшпелі халықтың тарихын, мəдениетін 
зерттеуші ғалым Л.Н. Гумилев көшпенділерді дүниежүзілік 
өркениетке қомақты үлес қосты деп есептейді. Оның ойларына 
назар аударсақ: «Көшпелі қоғамда техникалық ілгерілеу болмады 
деу мүмкін емес. Ең бірінші киімді жетілдіру, шалбар – сонау 
ықылым заманда жүзеге асқан. Көшпелілер қылыш, 700 метр 
қашықтыққа дейін ататын садақ ойлап тапқан. Дөңгелек киіз үй 
сол кездің өзінде ең тиімді тұрғын үй болып есептелген» [6, 86 
б.]. Осы мəселе туралы өз еңбектерінде бірқатар ғалымдар айтып 
өтеді. Жалпы алғанда, дала өркениеті, ұлттық өзіндік сана, 
халықтың өзін-өзі айқындауы мəселелері бірімен-бірі тығыз 
байланысты, қазақ халқы үшін өте маңызы жоғары рухани 
дүниелер болып табылады. Л.Н. Гумилевтің ғылыми шығар-
машылығын зерттеуші Т.В. Сережкина өзінің «Л.Н. Гумилевтің 
мəдениеттанулық концепциясы» атты кандидаттық диссер-
тациясында, Л.Н. Гумилев түрік көшпелі тайпалары мəдениетінің 
даму мəселесін қарастыру барысында, көшпелілер мəдениетінің 
ерекшелігі мен өзіндігін дəлелдей алатындығына негізгі назар 
аударатындығы, қоғамның көшпелі типін шаруашылық жəне 
мəдени тұрғыдан аса күштілердің қатарына жатқызатындығы 
туралы айтады [7, 20 б.]. 



68 

Заңғар жазушы М. Əуезов айтқандай: «Əлем мəдениетінің 
бейнесі көшпелілердің эстетикалық жəне этикалық тəжірибесін 
ескермей толық əрі дұрыс бола алмайды». Сол себепті қазақ 
халқының ғасырлар қойнауынан нəр алып, қадірлеп, сақтап, 
дамыта білген дəстүр сабақтастығын жүзеге асырып, сақтауымыз 
қажет [3, 35 б.]. 

Профессор А.Х. Қасымжанов өзінің «Кошо Цайдам ескерт-
кіштері» еңбегінде «Дала өркениеті» тарауында осы мəселеге 
қатысты түсінік бере кетеді. А.Х. Қасымжановтың пайым-
дауынша, «дала» жəне «өркениет» ұғымдары түсінікті, ал енді 
екеуін қосу арқылы географиялық түсінікті мəдени-тарихи 
мазмұнмен толтырамыз. Адам бұл кеңістікте пайда болғаннан 
бастап нақты технологияны дамытып, өмір салтын қалып-
тастырды жəне өзгертті, əрекет ету стереотипін жасап, белгілі 
дүниетанымды ұстанды. Сондай-ақ осындай өркениет, əлемдік 
өркениеттің бір тармағы – көшпелі өркениет ретінде сайын дала 
төсінде туындады. 

А.Х. Қасымжанов қазақ ұлтының арғы тегі болып саналатын 
көшпелілер мəдениетін ерекше мəдени феномен дəрежесіне сай 
деп есептеп, осы мəселе төңірегінде зор еңбек етті. А.Х. Қасым-
жанов қызметінің қазақ ғылымы үшін аса құнды болып 
табылатындығын дəлелдей түсу мақсатында көшпелілер өрке-
ниеті мəселесін жан-жақты зерттеумен айналысып жүрген мəде-
ниеттанушы ғалым Т.Х. Ғабитовтың көшпелі жəне отырықшы 
өркениеттерді салыстыруын келтіре кетуге болады. «Біріншіден, 
көшпелілер мен отырықшы халықтардың арасында бітпейтін 
антогонизм бар деу жаңсақ ой. Мысалы, Орталық Азияда осы екі 
тіршілік тəсілдерінің арасында тығыз байланыс, тауарлар 
айырбасы, мəдениеттік сабақтастық болған. Қандай этносты 
алып қарасақ та, мүлдем оқшау көшпелілердің болмағанын 
байқаймыз. Айталық, олар сырт жауларынан тек өздерін ғана 
емес, сонымен бірге өздерімен туысқан қалалықтар мен 
диқандарды да қорғап отырған. 

 Екіншіден, көшпелілерде материалдық жəне рухани мəде-
ниет төмен деңгейде деу үстірт қараушылық. Мəселе, көшпелілер 
қолданған тұрмыстық заттардың (тері, сүйек, ағаш, киіз, т.б.) ұзақ 
сақталғандығымен байланысты. Ал осы заттардан сегіз қырлы, 
бір сырлы шеберлер адамдарды əлі күнге дейін таңқалдыратын 
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тамаша туындылар жасаған. Өнерпаз шеберлердің жан дүние-
сінен өзіндік ерекшелікпен өріліп шыққан өнер туындысы адам 
жанын рухани байытып, талғам тынысын, көңіл көкжиегін 
кеңейтеді. Көшпелілер қиратушы күш емес, керісінше олардың 
мəдениетінде экологиялық мазмұн бар» [8, 52-53 бб.]. 

Көшпелі халықтың озық жетістіктерінің тағы да бір дəлелін 
мына зерттеулерден де көреміз, даланы мекендегендер тек еңбек 
құралдарын ғана емес, қару-жарақтар: қылыш, садақ, т.б., 
сондай-ақ ат үстінде жүріп қолдануға қолайлы құрал-жабдықтар 
жасады. Белгілі ғалым Мурад Аджидің «Қасиетті Георгий 
құпиясы» атты еңбегіндегі: «Əрине, ІV ғасырда пайда болған 
далалықтар туралы əрқилы нəрсе жазылды, қағаз шыдайды, бірақ 
еуропалықтар əлі де қола қылышпен соғысып жүргенде олардың 
қаруы темір болғандығы туралы айтылмайды, басқаша айтқанда, 
темір Дала төсінде күнделікті металл болса, Еуропада ол сирек 
кездесетін», – деген пайымдары осы ойымызды сабақтайды  
[8, 21 б.].  

А.Х. Қасымжанов: «Əлемдік өркениет құбылысы «Ұлы Дала» 
феноменінің пайда болуына əсер еткен жайттардың бірі – 
жылқының қолға үйретілуі» дейді ғалым. Жылқы тек жүріп-
тұруға жəне жүк тасуға арналған көлік қана емес, сол уақыттағы 
жауынгердің серіктесі. Сонымен қатар ол сапалы да пайдалы 
азық берер жануар. Жылқы қажеттілігінің артуы оның белгілі 
түрлерінің шығарылуына жəне өсірілуіне негіз болып, сол 
арқылы мал шаруашылығы дамыды. Жылқы малы тек тұрмыстық 
емес, рухани бағытта көшпелі қауымға нық сенім ұялатар жағдай 
болды. Бүгінгі таңда ұлт мəселесімен айналысып жатқан ғалым-
дар қатары көбеюде. Солардың бірі де бірегейі де деп айтуға 
болатын профессор Досмұхамед Кішібеков көзқарасына тоқта-
лайық. Осы мəселеге қатысты профессор Д.К. Кішібеков «Мəде-
ниет жəне өркениет» атты кітабында «Жылқы қазақ үшін тек 
көлік емес, сонымен қоса рухани жаңару мен байи түсу қайнары. 
Егер де көшпелілерде жоғары рухани құлшыныс, тəуелсіздік аса 
дамыса, ол жылқымен түсіндіріледі» [9, 168 б.]. 

Сонымен қоса профессор Д.К. Кішібековтің осы мəселелерге 
қатысты бірқатар еңбектері бар. Мəселен, «Қазақ менталитеті: 
кеше, бүгін, ертең», «Ұлттық идея жəне идеология» атты еңбек-
тер. Ғалым «көшпенділер қоғамын» зерттеуде зор іс атқаруда. 
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Профессор Д.К. Кішібековтің пайымдауынша, əрбір адамның 
ата-анасына, туған үйіне, туған жері жəне табиғатына деген 
генетикалық махаббат сезімі болады. Бұл сезім ақыл-парасат 
арқылы туған жер туралы идеяға ұласады [10, 16-17 бб.]. 

«Ұлттық идея – сана-сезіммен, тілмен байланысты ұлттық 
сезімнің сыртқы көрінісі. Ұлттық идея ұлттық сезімның негізінде 
өрлейді. Ұлттық сезім адам жанының түкпірінде орналасады. 
Ұлттық сезім мəңгілік, өзгермейді, жоғалмайды» [70, 24-25 бб.]. 
Өзін-өзі тану деңгейінде адам өзінің белгілі бір этносқа, ұлтқа 
жататындығын сезінеді деп ой қорытады. 

Өркениеттіліктің бір көрінісі болып табылатын жазба 
мəдениетіне қатысты А.Х. Қасымжанов мынадай пікір айтады: 
«Жазудың бар-жоғына келер болсақ, скиф жазбасына қатысты 
біздің деректеріміз жоқ. Мүмкін, отырықшы-жер өңдеуші аймақ 
Мауеранахрда өзінің жазба ошағы болған шығар. «Есік 
қорғанында» «Алтын адаммен» бірге əлі де мəтіні анықталмған 
күміс ыдыс табылған. Ең бірінші бір хандықтың аясына Батыс 
пен Шығысты біріктірген хандықты құрған түріктер өздерінен 
кейін тасқа қашалған құжат қалдырып кетті» [10, 15 б.]. 

Ал осы мəселеге қатысты профессор Д.К. Кішібеков өзінің 
«Мəдениет жəне өркениет» атты еңбегінде «Белгіден (тамга) 
жазуға дейін» деген тарауында жазудың барлығы көшпелілерде 
белгіден басталғанын айтады. «Белгіден даму екі бағытта жүрді. 
Бір жағынан, өмір салты, шаруашылық тəсілі көрініс тапқан ою 
пайда болды. Ою ұлттық сипатқа ие. Екінші жағынан, белгіні 
күрделендіру арқылы жүзеге асқан жеке рəміздер, сосын əріптер, 
жазу» [10, 168 б.]. 

Егер А.Х. Қасымжанов тастағы таңбаларды жазба мəдение-
тінің негізі ретінде қарастырса, Д.К. Кішібеков тастағы жазба-
ларды пиктография деп атап өтіп, белгілер жалпы жазуға негіз 
болғандығын көрсетіп кетеді. 

Академик М.Қ. Қозыбаев «Ұлт жəне өркениет» атты 
кітабында «Көшпенділер өркениеті» деген ұғымды Ə. Марғұлан, 
К. Ақышев, К. Байпақов сияқты археолог ғалымдар көбірек 
пайдаланып келгенін айтады. «Көшпенділер қоғамы» деген 
мəтінді С. Толыбеков, Д. Кішібеков сияқты ғалымдар да кеңінен 
пайдаланды. Соңғы жылдары К. Байпақов, осы мақаланың 
авторы Еуразия сахарасында көшпенділер өркениетінің орнына 
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Дала өркениеті деген ұғымды қолдануды орынды санайды» [11, 
19 б.]. Академик М.Қ. Қозыбаев аталған еңбегінде «Ұлан-ғайыр 
далада өркениет орнатуға себеп болған факторлар қандай?» деген 
сауалға жан-жақты жауап береді. Сөзіміз дəлелді болу үшін 
мəтінді бере кеткенді жөн көрдік. 

1. Ұлы Дала екі құрлықтың басын қосты. Ол Еуропа мен 
Азияның қақпасы, тоқсан тоғыз жолдың торабы. 

2. IV мыңыншы жылдың аяқ шенінде адамдар даланың ең 
жүйрік аңы – жылқыны қолға үйретті. Ол адамның уақыт пен 
кеңістікті игерудің бастамасы болды. Одан əрі сайын дала Əму 
мен Сыр бойы арқылы қытай, парсы, үнді халықтары араб 
өркениеттерімен тоғысты. 

Сыр мен Əмудария аралығында пайда болған Зердеш 
(зороастр) тəңірлік дүниетаным христиан, будда, ислам сияқты 
əлемдік діндердің өзекті қағидаларына негіз болды. 

Дала перзенті ешбір шектелу дегенді білмеді. Оған креативтік 
эволюция тəн еді. 

Л.Н. Гумилев, т.б. зерттеушілер «көшпенділер» деген ұғымды 
абсолюттендіреді. Шын мəнінде, ұлы сахарадағы халықтың 
негізгі кəсібі мал бағу болғаны рас. Сонымен бірге ол егін де екті, 
қолөнерін де дамытты, қала да салды. Қ.И. Сəтбаев, М. Аджи, К. 
Ақышевтің жəне т.б. мағлұматтары бойынша түркілер кен 
өндірумен де айналысып, күнделікті өмір сүруінде кеңінен 
пайдаланып отырғаны айтылды. 

Аң бейнелі өнер сымбаты (стилі) қалыптасты. 
Сайын даладағы көшіп-қону, экологияны сақтау, ұрпақ 

тəрбиелеу, демографиялық үрдісті жолға қою, сал-серілік дəстүр 
сияқты дала этикасын, менталитетін орнатты [11, 19 б.]. 

М. Қозыбаев атап көрсететін тағы бір жайт – біздің 
өркениетіміздің өте ерте қалыптасып дамығаны жəне оның қала 
мен дала синтезі болғандығы. Ендеше кеңбайтақ даладағы 
өркениет мемлекеттің жабайы түрін емес, кемеліне жеткен түрі 
болғандығын тұжырымдатады. 

Бұл мəселені қарастырғанда ғалымның мына тұжырымда-
рына көңіл бөлмесек, онда ол жіберіліп қойған үлкен олқылық 
болар еді. «Осы арада Дала өркениетінің əлемдік дамуға қосқан 
үлесінің аз емес екендігінде. 
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Тəңірлік дүниетанымды берді; Зердеш (зороастр) дінін 
таратты. 

Металл қорытудың көне ордасы болды. 
Төл жазуын ойлап тапты. 
Жыл мезгілін маусымға бөліп, осы күнгі календарлық 

дүниетанымды қалыптастырды. 
Əскери құрылымның далалық түрін жасады; əскери өнердің 

ғажайып түрлерін көрсетті. 
Сəулет өнерінің өзіндік дəстүрін қалыптастырды (Айша Бибі, 

Алаша хан, Сырлытам, Қарахан, Жошыхан, Аяққамар, Жұбан, 
Болғанана; Ботаған мавзолейлері жəне т.б.). 

Дала Гомерлері бай ауыз əдебиетін жасады. Сайын далада 
əуез өнері шарықтады. Қазақ хандығы тұсында бес мыңдай күй 
дүниеге келіпті. 

Мемлекет басқарудың дала демократиясына сүйенген 
жүйесін жасады (бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ). 

Шаруашылықтың негізі мал өсіру бола тұра, адам баласы 
ойлап тапқан басқа түрлерін дала перзенті қосалқы шаруашылық 
етті. Дала мен қала менталитетін будандастырды» [11, 28 б.]. Сол 
уақытта түркі əлемінің Тəңірлікті қолдағаны туралы Ардақ 
Нұрғали да атап өтеді: «Түрік халықтары бұдан бес-алты мың 
жыл бұрын айды, жұлдызды, күнді тəңір тұтқан. Осы 
құдіреттердің бəрі аспанда тұратындықтан сол шексіз кеңістікті 
де тəңір қатарында қадірлеп, Көк Тəңірі деп сыйынған» [11, 23 
б.]. Осындай, еш күмəн тудырмас дəлелді деректердің көмегі 
мəдени тарихты айқындап, болашақ жолды көрсетіп, нық қадам 
жасауға негіз етіп алуды анықтап берді. 

Қазақ халқының рухани мол мұрасы, тарихы тереңге кететін 
қоры бар екендігіне бүгінгі таңда ешкім күмəн келтіре алмайды. 
Оған негіз болған ізденістегі ғалымдардың орасан зор еңбектері. 
Қазақ мəдениетін зерттеп, ұлттық сарында сараптау жасап 
жүргендердің бірі əрі бірегейі, философия ғылымдарының док-
торы, профессор – Тұрсын Хафизұлы Ғабитов. Ол өзінің «Қазақ-
стан өркениеті: өткені, бүгіні жəне ертеңі» атты мақаласында 
қазақ өркениеті – ежелгі көшпелі өркениеттерден бастау алаты-
нын, кейін қазақ хандығы уақытында қалыптасқан, түркі-соғды, 
түркі-араб синтездері нəтижесінде исламдық суперөркениеттің 
құрамына енетін этномəдени бірлестік екендігін айтады. Бұл 
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ұғымның қалыптасуына «Дала өркениеті» деген түсініктің 
маңызы зор болғандығын да көрсете кетеді. Профессор Т.Х. 
Ғабитов жəне өзге де зерттеушілер қазақтың ата-тектерінің 
əлемдік өркениеттілік дүниесіне қосқан басты құндылықтарына 
жəне оны дəлелдейтін таным түсініктеріне назар аударады. 
Мысалы: Еуразиялық көшпелілер кеңістікті игеруда адамзат 
тарихындағы бірінші болып жетістікке жетті (К. Ясперс атап 
өткен жылқыны пайдалану). Номадалар адамдандырылған 
қоршаған ортаны кеңейтті, шөл мен шөлейттерді игере алды. 

Еуразиялық көшпелілер тарих катализаторлары (М. Вебер) 
қызметін атқарды, олардағы миграциялық үдерістер жаңа өрке-
ниеттердің қалыптасуының себепшісі болды (Үнді, Иран; Ғұн 
мемлекеті, Араб халифаты, т.т.). Ұлы Жібек жолы жəне басқа да 
коммуникациялық жүйелер арқылы ілкі түркілер мен түркілер 
Батыс пен Шығыстың арасында дəнекерлік қызмет атқарды, 
олардың мəдени сұхбатына ықпал етті. Қазақтың арғы тектері 
əлемдік өркениеттіліктің шалбар, алдаспан, киіз үй, күйме, 
металл өңдеу, зергерлік, ұсталық, т.б. сияқты артефактыларын 
алғашқылардың бірі болып қалыптастырды əрі басқа елдерге 
таратты. Түркілердің əмбебапты дүниетанымдық жүйесі – 
тəңіршілдік, адамдық ынтымақтастық пен келісімділіктің 
маңызды формасы болды. 

А.Х. Қасымжанов Кошо Цайдам ескерткіштері, яғни, Орхон-
Енисей жазбалары қазақ халқының ұлттық өзіндік санасының 
қалыптасуына негіз болатындығын философиялық тұрғыдан 
қарастыра отырып дəлелдеуге тырысты. Өз еңбектерінде осы 
көненің көзі болып саналатын ескерткіштердің табылып, мəнінің 
ашылуы қазақ ұлтының бай мəдени мұраға ие екендігінің дəлелі 
болатындығын көрсетеді. «Кошо Цайдам ескерткіштері» еңбе-
гінде қалың оқырман қауымға сырттай ғана саралау болмасын 
деп, тас мəтінін де бірге ұсынады. Профессор А.Х. Қасымжанов 
зерттеулерінің құндылығын «Мəдени мұра» бағдарламасының 
аясында жүзеге асқан жұмыстар дəлелдей түседі. И. Тасмағам-
бетовтің ұйымдастыруымен Орхон-Енисей жазбаларының 
тастағы көшірмесі Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті 
ғимаратынан орын алғанын білеміз. Осындай əрқилы əрекеттер 
профессор А.Х. Қасымжановтың ғылыми философиялық мұра-
сының маңыздылығын арттыра түседі.  
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ТƏРБИЕНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ ТІЛ 
 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 
Ұлы даламызды мекен еткен байырғы қазақ ұлты мен қазақстан-
дық басқа да ұлт өкілдерінің тарихи тағдырын біріктірген, теңдік 
пен татулық мұраттарын ұстана отырып, бейбітшіл азаматттық 
қоғамды қалыптастыруға қол жеткізіп отырған бірден-бір ұлы 
рəмізіміз бұл тіл. Бұған ешкім дау айта алмайды. Турасын айтсақ, 
қазір ана тіліміздің мемлекеттік мəртебесін орнықтыруға жан-
жақты жағдай туғызылған. Туған тіліміздің өзінің лайықты 
тұғырына қонуы, ең алдымен, қазақтарға, барша жанашыр 
қауымның жұмыла жұмыс жасауына қатысты екеніне күмəн 
болмаса керек. 

Қай заманда, қай халықта болмасын адам болмысындағы 
қалыптасқан тəрбие тілден басталмақшы, адам бойындағы 
тəрбиені қалыптастыратын адами құндылықтар бүгінгі таңдағы 
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аса үлкен өзекті мəселе, яғни тіл мен тəрбиедегі үндескен құн-
дылықтар жүйесі сол елдің дүниетанымының бейнесін анық-
тайды. Барлық тіршілік иелерінің ішінде адамға аса жауапты 
міндет жүктелген, оның өлшемі кісілік құндылықтармен ай-
қындалады. 

Қазақ халқы тарихындағы жалпы адамзаттың мəні қазақ 
тілінде сөйлеу құндылықтары мен абсолютті құндылықтарды 
мəдениеттанулық талдау – уақыт сұранысы болып отырды. 
Бүгінгі ғылым салаларында тəрбиенің бастамасы қазақ тілінде 
сөйлеуге бетбұрыс жасап, ізденіс өрісін кеңейту мүмкіншілігін 
қамтамасыз етуде. Тəрбие мəселесінде негізгі қаралатын басты 
адамгершілік құндылықтар қашанда кісілік қасиеттерде көрініс 
табады. Біз мəдени мұрамыздағы қазақ елінің тұлғаларының 
шығармашылық туындыларына үңілсек, онда тіл мəселесіндегі 
ерекше, заман дағдарысына байланысты қабылдаған шешім-
деріндегі ой иірімдерін табамыз. Кез келген жаңа идея пісіп 
жетілуі үшін біраз уақыттарды қажет етеді, нəтижесінде 
солардың ішіндегі уақыт «елегінен» өткен қомақтылары халық 
санасына орнығып өмір сүру құқығына ие болады.  

Халық педагогикасының тəрбиелік жүйесі ең əуелі ауыз 
əдебиетінің тəрбиелік жанрлары арқылы орындалады [1, 120 б.]. 
Мысалы, бөбектің бесіктегі тəрбиесіне бесік жыры, тұсау кесер 
жыры қолданылса, оның тілі шыға бастағанда, тілін ширатып, 
ойын дамыту үшін тілашар дəстүрі (сан үйрету, жаңылтпаш 
айтқызу, тақпақ үйрету, мақал-мəтел жаттату т.б.) қолданылады. 
Одан кейін тəрбиенің барлық түріне ауыз əдебиетінің көркем 
жанрлары (батырлар жыры, ертегілер, шешендік сөздер, аңыз 
əңгімелер т.б.) қолданылады.  

Халық педагогикасы да – ғасырлар бойынша қалыптасқан 
салт-дəстүрлер арқылы ұрпағын əдептілікке, имандылыққа, 
жалпы адамгершіліктің барлық негіздеріне жəне қазақ тілінде 
еркін сөйлеуге бейімдеп тəрбиелейді. 

Ұлттық мəдениеттің қайнар бастауы – оның рухани азығының 
асылдық қасиеттеріне байланысты. Халықтың рухани қуатын 
арттыратын қозғаушы күш – тілі, оның əдебиеті, өнері, əдебі мен 
эстетикалық болмысы жатады. Осы тəрбие мəселесіндегі ұлттық 
тəрбие дегеніміз – сол ұлттың мəдениетін дамытудың қозғаушы 
күші болып табылады. Қазақ халқы өзінің тəрбиелеу, дүние-
таныту жүйесін көшпелі жəне отырықшылық тұрмысқа 
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байланысты, тарихи-əлеуметтік жағдайларға сəйкес дамытып, 
өзінің ана тілінде сөйлеуге жəне ұлттық мəдени ерекшеліктерін 
қалыптастырды. 

Қазіргі заманғы жағдайда студенттердің маман ретіндегі 
кəсіби даярлығының деңгейі ғана емес, сонымен қатар оның 
рухани-адамгершілік мəдениетінің деңгейі де жалпы кəсіби 
мəдениеттің аса маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 
Университеттегі мəдени-эстетикалық жəне рухани-адамгершілік 
бағыттағы тəрбие жұмыстары тұлғаның адамгершілік-эстети-
калық қабілеттерін дамыту, ұлтаралық қатынас мəдениетін 
қалыптастыру, тəрбиенің гуманитарлық бағыт бағдарын қамта-
масыз ету сияқты міндеттердің шешілуін талап етеді. 

Мемлесеттік тілді дамыту, халықтардың мəдениеті мен 
дəстүрлерін құрметтеу, студенттерді рухани-адамгершілік тұрғы-
да тəрбиелеудің басымдығы болып табылады.  

Сондықтан баланың ойын дамытып, дүниетанымы қалып-
тасып, нағыз адам болу үшін, ол ана тілінде сөйлеу шеберлігін 
үйренуге тиіс. Қазақ тілі – бай тіл жəне тез дами беретін тіл. Ана 
тіліміздің аса зор, керемет қасиетін Абай атамыз: «өткірдің жүзі, 
кестенің бізі өрнегін сендей сала алмас» деп, жоғары бағалаған 
[2, 83 б.]. Міне осыдан бала тəрбиесінде ана тіліміздің орны 
ерекше екенін көреміз. Яғни қазіргі заман талабына сай əр 
қазақстанның отбасынан басталатын тəрбие мен ана тіліне деген 
құрмет болуы міндетті деп санаймын. 

Бəрімізге белгілі, кеңестік кезеңде қазақ тілне көп нұсқандар 
кері əсетлерін тигізгенін білеміз. Қазақ мемлекеттігінің қайта 
жаңғыруымен бірге мəдени мұраны тану өз кəдесіне қайта түсіп, 
барлық қоғамдық салалардағы заңды қозғалыстарды тудырды. 
Міне өз теңдігімізді алғалы бері ана тіліміз өз орнын тауып, салт-
дəстүріміз, тəрбиеміз жəне мəдениетіміз – қоғамдық өмірдің 
мəңгілікті болмысы мен үлгілі тіршілігінің кепілі болып отыр.  

Қазіргі мемлекетіміздің тілге ерекше көңіл бөлуінің нəти-
жесінде, тілдерді қолдау мен дамытудың алдағы он жылға 
арналған бағдарламасының басты мақсаты – ұлт бірлігін нығай-
тудың алғышарты ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымда 
қолданылуын қамтамасыз ету, тіл саясатын қоғамдағы тұрақ-
тылыққа нұсқан келтірмей, үйлесімді жүзеге асыру болып 
табылады. 
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Қазақ ойшылдарының шығармашылығы ХХ ғасырдың 80-ші 
жылдарынан бастап ұлттық сана-сезімнің оралуымен бірге  
халық назарына қайта оралып, қол жетерлік мүмкіншілікке 
айналды. Қазақ дүниетанымындағы педагогика, əдебиеттану, 
тарих, дінтану, философия, мəдениеттану ғылымдары қазақ 
тілінде өзіндік салмақтылығын тапты, орта толды. 

Қазақ мəдениетіндегі негізгі мəселелердің біріне тəрбиеге 
көңіл бөлу құндылықтары айқындау жатады. Қазақ мəдениетінде 
тəрбие мəселесіне от басынан бастап өте қатты мəн берген. 
Тəрбиелі өскен адам жақсы адам – рухани адам. Адамның 
осындай жақсы қасиеттерін тізбектей келе, жұртты жаман мінез, 
жат қылықтан жирендіреді. Адамға төмендегідей қылықтар, атап 
айтқанда – өтірік айтып, дандайсу, ішкілікке салыну, нəпсіге 
құмарту, іштарлық, күншілдік пен бас араздық, бұзық жолға түсу, 
босқа күйіп-пісіп, ашушаң болу, адамның өзін өзі ұстай алмауы 
жəне тағы басқалары еш уақытта опа бермейді. Ақылды адам 
бұларды бойына дарытпау үшін ылғи да, қам жеп, сақ жүреді. 
Жақсы адам ылғи да жеке басымен қоса, от басының да берекесін 
ойлап жүреді. Бақытты болу, асыл мұратқа жету жақсы 
қасиеттерсіз жүзеге аспайды. Ал бақ пен бақытқа жету адамның 
өз қолында. Кісі – өз бақытының қожасы. Бұл үшін ол аянбай 
еңбек етіп, өз бойына адамгершілік қасиеттерді егіп отыруы тиіс. 
Адам өзінің ақыл-парасатымен қатар сезім дүниесін де билеп-
төстеуі керек, яғни өз көңіл-күйінің де қожасы болсын, солғын, 
қораш сезімді адам – бұл əлде де болса тəрбиесі жетіспеген адам 
[3, 39 б.]. 

Аталған университетімізде 2011 жылы осы тіл менен тəрбие 
мəселесіне орай Тəрбие жұмысы жөніндегі департаментінің 
ұйымдастыруымен өткізілген жалпыуниверситеттік «Тілдер» 
фестивалінің мақсаты «Қазақстан Республикасында Тілдерді 
дамыту мен қолдаудың 2011-2020 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасындағы: Қазақстанда тұратын барлық этно-
стардың тілдерін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың аса 
маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды 
қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясатын» жүзеге 
асыру болып табылады [4, 175 б.]. 

Сан ғасырлар бойына бала тəрбиелеп өсіріп, оны елі мен 
жерін сүюге, бабалар дəстүріне адал да берік болуға баулап 
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келген, қазақтың киелі де, қасиетті қара сөзінің құдіретімен 
елінің іргесін бұзбай, тұтастығы мен ынтымағын көзінің 
қарашығындай сақтай білген, ұлттық мəдениеті мен салт-
дəстүрінің мəйегін берік ұйытып, қазақтығының қалпынан 
қандай қым-қуатта айырылмаған қазақ деген ұлы халықтың 
ұрпағы екенімізді ешқашанда естен шығармай, оны келесі 
ұрпаққа аманатта – Сіз бен біздің қасиетті парызымыз, абройлы 
міндетіміз.  

Қазіргі заманғы жағдайда студенттердің маман ретінде кəсіби 
даярлығының деңгейі ғана емес,сонымен қатар оның рухани-
адамгершілік мəдениетінің деңгейі де жалпы кəсіби мəдениеттің 
аса маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Университе-
тіміздегі мəдени-эстетикалық жəне рухани-адамгершілік бағыт-
тағы тəрбие жұмысы тұлғаның адамгершілік-эстетикалық қаб-
леттерін дамыту, ұлтаралық қатынас мəдениетін қалыптастыру, 
тəрбиенің гуманитарлық бағыт-бағдарын қамтамасыз ету сияқты 
міндеттердің шешілуін талап етеді. 

Мемлекеттік тілді дамыту, халықтардың мəдениеті мен 
дəстүрлерін құрметтеу, студенттерді рухани-адамгершілік тұр-
ғыда тəрбиелеудің басымдығы болып келеді.  

Бүгінгі қазақстандық қоғамның даму қарқыны жоғары оқу 
орындарының алдына белсенді, жаңа өзгерістерге дайын, əртүрлі 
деңгейде барлық салалар бойынша басқаруға қабілетті, білімді, 
жоғары сапалы маман даярлау қажеттілігін талап етіп отыр. Міне, 
осыған орай біз өз болашағымызды сауатты, тəрбиелі, саналы 
ұрпақ тəрбиелеу үшін заманауи қоғамның жастарымен үздіксіз 
байланыста болуымыз керек. Сонда ғана біз қазақ тілінің 
дамуының нəтижесінде ғана қоғамымыздың жастарын тəрбиелі 
қоғам жастары деп айта аламыз. 

Алайда, қай заманда болмасын өткеннің ұлағатын бүгінгінің 
жақсысымен сабақтастыра білу маңызын жойған емес. Қазақ 
халқының мəдениеті – оның ұлттық тарихының өнімді өзегі, 
құрамдас бөлігі, маңызды саласы. Жетпіс жылдай тоталитарлық 
жүйеде болып, тəуелсіздік алуға орай демократияның оң əсерімен 
батыстық дүниесіне есіктің айқара ашылуы – төлтума мəдение-
тіміздегі құндылықтарымызды ығыстыра бастаған секілді. 
Əрине, өмір сүру салты, əдет-ғұрып, қадір қасиет жəне т.б. 
құндылықтарымыз жоғалып кетті десек, қателесеміз. Олай болса, 
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бүгінгі таңдағы рухани-адамгершілік құндылықтардың өркениет 
аясында алатын орнын, мəні мен маңызын саралау, оны 
мəдениеттанулық тұрғыдан талдау теориялық та, практикалық та 
жағынан өзекті болып табылады. 

Бүгінгі таңдағы қазақ тілінің дамуына тəрбие үлкен рөл 
атқару нысанасына айналып отырған мəселе отандық қоғамдық 
ғылымдар саласы мамандарының да назарынан тыс қалмаған. 
Қазақ мəдениетінде еліміздің ғасырлар бойы қалыптасқан тіл мен 
тəрбиеде адами-рухани құндылықтар əлемін жүйелеу болған-
дықтан, мұндай жұмыстар қазақ ойшылдарының дүниетаны-
мында жан-жақты мəдениеттанулық талдау жасауға арналады. 
Қазақ мəдениеттанушылары ортаға салған тіл мен тəрбие 
мəселесіндегі рухани-адамгершілік құндылықтардың орны 
ерекше, жəнеде осы туралы идеялары дəл қазігі заманда да өз 
мəнінен айырылмаған деуімізге болады [5, 163 б.]. 

Адамның күнделікті өміріндегі іс-əрекеттері мемлекет пен 
қоғамның қойған талаптарын адамгершілік одан əрі нақты-
ландыра түседі. Адамгершілік іс жүзінде адамдар арасындағы 
барлық қарым-атынастарды, олардың мелекет пен қоғамға 
қатынасын қамтиды. Тұлғаның қабылдаған моральдық 
нормалары оның ішкі сеніміне айналып, сезімдерін басқарады, 
оның үйреншікті əдетіне ауысады. Қоғамдық мораль қоғамдық 
жəне мемлекеттік құрылымның одан əрі бекітілуіне 
жəрдемдеседі, белсенді тұлғаны қалыптастырады. Тұлғаның 
даму үдерісінде оған моральдың бағалаушылық жəне 
нормативтік жақтары əсер етеді. Моральдың бағалаушылық жағы 
жақсылық пен əділдікке негізделсе, нормативтік жағы борышқа 
бағытталған.  

Халықтағы ұрпақтан-ұрпаққа сабақтастық арқылы беріліп 
келе жатқан тəрбие мен тілде рухани-этникалық құндылықтарды 
зерттеу, оның сан қырлы сырын ашуға тырысу тек сол ұлттың өзі 
үшін ғана емес, сонымен қатар жалпы адамзаттың мəдени 
байлығына қосылған үлес болып табылады. Өйткені тіл мен 
тəрбие əр халықтың əлемді бейнелеу рəсімдері болады. Осы 
рухани-этникалық жүйелер зерттелмеген «ақ тандақтар» күйінде 
жатуы мүмкін. Сондықтан тағыда заманауи жастардың ойна 
саларым «тəрбие тілден бастау алады» демекші талқыланылып 
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отырған мəселеге жан-жақты мəдениеттанулық талдауларды 
қажет етеді. 

Жаһандану адам құндылықтары статусының өзгеруіне əкелді. 
Əңгіме құндылықтық бағытталғандықты өзгерту туралы емес, 
құндылықтардың мəнінің өзгеруі туралы. Күні кешеге дейін адам 
өзін адам құндылықтарының жүйесі ретінде ұстанылатын белгілі 
бір идеалдарға бағыттады. Бірақ соңғы онжылдықта адам 
болмысының құрылымы өте күрделенді: 

Жаһанданудың Қазақстан Республикасына гуманитарлық 
жəне рухани-адамгершіліктік өлшемдегі кешенді ықпалы мəсе-
лесін ғылыми тұрғыда зерттеу – əлеуметтік гуманитарлық 
ғылымдарды дамытудың басты бағыттарында нағыз тасқынды 
іске асыруға, еліміз үшін аса маңызды мəселелерді, ең алдымен, 
XXI ғасырдағы Қазақстан Республикасының аймақтық жəне 
континенталдық тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мəселесін шешеді [3, 99 б.].  

Жаһандану үрдiсi адам өмiрiнiң барлық саласына: экономика, 
саясат, мəдениет, тiл, бiлiм, рухани-адамгершiлiк даму, халық-
аралық қатынастарға əсерiн тигiзiп отыр. Бұл салалардың 
барлығы ақпаратты игеру мен ауыстырудың жылдам қарқынына 
тартыла отырып, жаңа сапалық қасиетке ие болды. Бұдан бiз 
жаһанданудың күрделi, көпдеңгейлi, қарама-қайшылықты үрдiс 
екенiн көремiз. Осы жерде жаһанданудың объективтi үрдiсiнен 
шет қалмай, өз мемлекетiмiздiң тəуелсiздiгiн, ұлттық «Мен»-iн, 
Қазақстан халықтарының төлтума, бiрегей мəдениетiн, халық 
даналығының көпғасырлық тəжiрибесi жинақталған дəстүрлi 
мəдениеттiң баға жетпес байлығын қалайша сақтап қаламыз 
деген өткiр мəселе қойылады. 

Қазiргi батыстық үлгiдегi жаһандану тек материалдық құн-
дылықтарға ие болуды көздеген, рухани-адамгершiлiк бағыттан 
айрылған «мəдениеттiң» бекуiне əкеледi. Мұндай жалған, 
бүркеме мəдениет қоғамға күшке табыну, қатыгездiк, өзге адам 
құқығын аяққа басу, қандай жолмен болсын басымдыққа ұмтылу 
сияқты келеңсiз заңдылықтарға жол бередi. Бұл ұрпақ тəрбиесiн 
жаңаша жүргiзу мен iзгiлендiру мəселесiн күн талабына қойып 
отыр. Тек адамгершiлiгi жоғары, рухани жаңарған тұлға ғана 
жаһанданудың жағымсыз жақтарына қарсы тұра алады. Адамзат 
мəдениетiнiң алға жылжуы адамның рухани дамуымен 
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байланысты. Аталмыш адамгершiлiк принципiнiң мазмұны 
сенiм, адамға деген махаббат пен сыйластық, жеке тұлғаны 
кемсiтудiң барлық түрiмен күресуден көрiнедi. Бүгiнгi күнi 
iзгiлiктi, рухани дамыған адам болу дегенiмiз – адамды жеке 
тұлға ретiнде тану, абырой, ар-намысын құрметтеу. Iзгiлiк-
жоғары мəдениет пен бiлiмдi, сөз бен iстiң бiрлiгiн талап ететiн, 
немқұрайлылықпен күресетiн белсендi өмiрлiк ұстаным. Қазiргi 
ғылым дамуы ерекшелiктерiнiң бiрi өзiнiң дүниетанымдық 
қайнар бұлағына айналып келуi, адамға «қайтып оралуы». 
Адамзат мəдениетi тарихында ешқашан өшпеген iзгiлiк 
дəстүрiнiң қайта өрлеуi өмiрдiң өзi қойып отырған талапқа 
айналды. Өркениеттi қоғамның жетекшi идеясы, оның адамгер-
шiлiк мəнi-адамға болмыстың ең жоғары құндылығы ретiнде 
қарап, көңiл бөлудi орнықтыру, қоғам мен жеке тұлғаның 
үйлесiмдi рухани дамуына жағдай жасау. Адам қандай 
құндылықтар жүйесiн ұстанады, ненi мақсат етiп, неге 
талаптанады деген сұрақтарды анықтау да өзектi. Денсаулық, 
махаббат, сұлулық, бiлiм, сүйiктi жұмыс сияқты құндылықтар 
қай дəуiрде болмасын маңызын жоғалтқан емес.  

Қазiргi қоғамның демократиялық қайта құрылуы жағдайында 
ойдан кейбiр құндылықтарды шығару мен асыра бағалаудың 
қажетi жоқ. Əлеуметтiк дамуды адамнан тыс қарау, оны iзгiлiктiң 
түп қазығынан айыру деген сөз. Дүниеге көзқарастың тек 
осындай мағынасында ғана, iзгiлiк қазiргi қоғам дамуының 
ғаламдық беталысын көрсетедi. Ал жалпы адамзаттық құнды-
лықтар: шығармашылық, дербестiк, өзiндiк ерекшелiк, өзгенiң 
көзқарасын құрметтеу жəне т.б. рухани құндылықтар мағы-
насына ие болады. Қазiргi елiмiздiң дамуының өзгеше ерек-
шелiктерiнiң бiрi, оның болашаққа ұмтылысы болып табылады. 
Бұл жерде адамгершiлiк, iзгiлiк мұраттарын, əдетте экономи-
калық табыстармен байланыстыратын алыстағы болашаққа 
қалдыруға болмайды. Iзгiлiк өмiрден тыс қаралмайды. Əлеу-
меттiк дамудың процесi шын мəнiнде осы бастаулардың өсуi мен 
пiсiп жетiлуi олай болмағанда, адамзат прогресi туралы сөз 
етудiң мəнi жоқ.  

Елiмiздегi демократиялық процестердiң дамуына байланысты 
үйлесiмдi дамыған, əлеуметтiк белсендi, өз бетiмен шешiм 
қабылдайтын жəне оларды iске асыра алатын «шығармашылық 
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тұлғаға» сұраныс туып отыр. Бүгiнгi күнi, жеке тұлғаны 
дамытудың мазмұны мен түрiне əлеуметтiк, экономикалық 
мəселелердiң шешiмi, адамның қауiпсiздiгi де тəуелдi деуге 
болады. Демек қазiргi заманның өзектi мəселелерiнiң бiрi 
адамның үйлесiмдi дамуы, оның iзгiлiкке бағыты, психологиялық 
жай-күйiнiң қорғалуы. Бұл мəселелердiң шешiмiн табуы бiлiм 
беру деңгейiмен де байланысты [6, 201 б.].  

Қазақ халқының сан ғасырлық елдік, ел бірлігі, тəуелсіздік 
үшін күресінің айнасы болған төлтума əдеби мұрасы – сөз 
өнерінің озық үлгісі, сонымен қатар ұлттық сан, төл мəдениет, ел 
егемендігі жəне рухани тəуелсіздік мұраттарының айқын 
көрсеткіші. Өнер алды қызыл тілдің кие қадірін білген халықтың 
тіршілік тынысы, жан ізденісі мен имандылық құндылықтары, 
көңіл-күй тербенісі, ар-ождан үні мен арман-тілегі осы халықтың 
сөзін ұстаған ердің аузымен айтылады. Ел шерін тербеп, мұның 
қозғар, көкейіндегі ойын тауып, сөз сарасы өлең жолдармен 
өрнектер ер данасы, ол ел қамын сөз жүзінде айтып қоймайды, 
өмірінің мəніне айналдырады. Сөзіне ісі сай батыр ұлдары ел 
мүддесін ел басына күн туған сəттерде найзағаның ұшымен 
білектің күшімен қорғай білген. Олар сөзді кəсіп етпеген, сөз ер 
намысы мен елдік мұрат тұтастығының нақты көрінісін 
бейнелеген. Бодандық бұғауындағы ұлт пен ұлысты елдің қайғы 
шері мен мұң-зары, азаттықты аңсаған ұлы арманы ел қамқоры 
ердің көкейінен жыр болып ақтарыла төгілген. Рухани 
мұраларымызды зерттеп игерудің өзі осы мемлекеттік тəуел-
сіздіктің арқасында туып отырған мүмкіндік. Осы рухани 
бастауларымыздың тағлым-ғибратымен сусындап қана шын 
мағынасындағы егемендікке, тəуелсіздіктің баяндылығына қол 
жетерін айтсақ, осы екі егіз құндылықтың ажырамас бірлігі мен 
маңызы көрінеді. Рухани егемендіктің үлгісін, яғни адамның 
рухани кемелдігінің – инсанияттың кəмəлеттігінің үлгісі жеке 
тұлғалар, халқының қалаулылары, хақтың сүйген құлдары жүзеге 
асырған.  

Мəдениет пен адам құндылықтарының қазіргі заманда 
жаһандануының қарастырылған аспектілері, сонымен қатар 
дəстүрлі құндылықтардың өзектелінуі көтерілген проблемалары 
адамның мəдени өзіндік идентификациясы мен əртүрлі фор-
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малардағы жəне дамудың əртүрлі деңгейлеріндегі мемлекет-
тердегі этникалық қоғамдастықтардың идеялық-мəдени иденти-
фикациясы контекстісін құрайды.  

Осы қарастырылып отырған мəселелер қазіргі жахандану 
заманында өзекті болып отыр, сондықтан тіл мен тəрбие 
мəселесін жахандану заманына сай жетілдіріп, дамытып отыру ол 
сізбен біздім қолымызда. Аталған университетімізде тіл жəне 
тəрбие мəселесімен жұмыс жасайтын тəрбие бөлімі де бар, 
бірақта қазіргі жахандану қоғамының студенттеріне оның өзі 
аздау деп ойлаймын. Сондықтан студенттерге мəдениеттану, 
этика, эстетика пəндерін қосымша элективті курс ретінде енгізсе 
құп болар еді. Қазіргі жахандану заманында біз тəрбиелі қоғам 
қалыптастыру үшін «баланы жастан....» демекші жастарымыздың 
тілін, тəрбиесін қазірден бастап қолға алуымыз керек. 

Университетімізде тəрбие жұмысымен айланысатын куратор-
эдвайзерлер жұмыс жасайды, бірақта біздің студенттерімізге 
қосымша тағыда тəрбие жағын шыңдай түсетін пəндер болса 
дұрыс еді. Мен осы мақаламда тəрбие тілден басталады деп 
қарастыра отырып мəдениеттану пəнінен студенттерге сабақ 
беремін сондықтан, студент жастарға айтарым «ел болам десең 
бесігіңді түзе» дей отырып саналы, сапалы, ибалы, тəрбиелі, 
ұлтына, тіліне деген жаны ашитын жастар болуына тілектеспін. 
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THE PROBLEM OF THE PERFECT MAN IN THE WORKS 

OF AL-FARABI 
 
The Arab-Islamic medieval culture reflects some aspects of vision 

of the problem of the perfect man. Accordingly, it offers a variety of 
ways to achieve human perfection. 

The philosophy of Al-Farabi contains a conceptual vision of the 
eastern problem of peripatetism of the perfect man on the basis of 
knowledge. In the center of philosophy of Al-Farabi's system there is 
a theme of man, his intellectual and moral perfection, his desire to 
achieve freedom, personal and public happiness, the search for a better 
future, issues of origin and the functioning of human society, the state, 
its types, forms of governance, location and the role of law, the 
principles of virtuous government organizations and the necessary 
qualities and properties of a man (as a political leader). 

According to Majid Fakhry: “Of the latter, Al-Farabi (870-950), 
who belonged to the second generation of Islamic philosophers, must 
be recognized as an actual founder of Islamic Neo-Platonism. This 
remarkable tenth-century philosopher is to be credited not only with 
the writing of the first systematic exposition in Arabic of the 
philosophies of Plato and Aristotle and of the earliest comprehensive 
commentaries on Aristotle’s logical works, but also with having 
revived the study of Neo-Platonism in the East and with formulation 
in his best-known book, the Views of the Residents of the Virtuous 
City, of the most comprehensive system in Neo-Platonic terms prior 
to Ibn Sina (d. 1037). 

Representatives of the eastern peripatetism Al-Farabi, Ibn Sina, 
Ibn Rushd developed the ancient ideas and notions of moral and 
perfect personality. They developed a profound rationalist way of 
intellectual perfection, understanding it as a system with an element 
of creation – the forces binding the micro and macrocosm, because the 
nature of a man lies in the unity of body, soul and spiritual [1]. 
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Based on sensible human activities and human qualities, Al-Farabi 
made a number of conclusions about the humanistic equality of all 
people as a result of common sensible nature of the autonomy of a 
person, human creativity, free will, independence of human life 
values. Al-Farabi considered this issue in his Views of the Residents of 
the Virtuous City. 

Al-Farabi divided the ideal society into three types: large (great), 
average and small. Great society is a set of communities of all people 
living in the land, average society unites people in some parts of the 
world, while small society is defined as a small association of 
residents. 

According to Al-Farabi, the greatest good and the highest 
perfection can be achieved, first of all, in the city, but not in society, 
which is at the lower level of perfection. Al-Farabi put the village, 
district, street and house at the last place. This system, which is a 
perfect society in a strict logical sequence according to Al-Farabi, is 
the result of logical thinking of the scientist, coming out of the relation 
between the concepts of "public" and "private". 

Thus, a city is the most perfect form of society for Al-Farabi. He 
uses the term "city" not only to define a city in the modern sense of 
the word ("a unit of the administrative-territorial division"), but also 
to refer to the state and social groups. 

The idea of the virtuous city takes an important place in Al-
Farabi's social and ethical works. Al-Farabi supposed that virtue is the 
best moral quality. 

Al-Farabi divided virtues into ethical and intellectual ones. 
Temperance, courage, generosity and justice are ethical virtues; 
wisdom, intelligence and wit are intellectual virtues. 

Thus, concepts of true happiness and possession of all these 
advantages are the key elements of the ethics for Al-Farabi. In 
addition, the philosopher calls virtuous people free from nature. 

According to Al-Farabi, imam is a head of the virtuous city and he 
should have certain congenital and acquired qualities. In this he differs 
from the other members of the city. 

Speaking about twelve congenital qualities, Al-Farabi repeated an 
idea of Plato. Al-Farabi believed that just as the organs of the body 
vary in their nature and abilities, residents of the city and associations 
also differ. 
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Al-Farabi considered the understanding of a man as a spiritual and 
physical unity from the point of view of the theory of the perfect man. 
It implies the harmonious development of personality, a combination 
of physical and mental qualities: healthy body, clear mind, 
imagination, good memory, expressive speech, curiosity, intelligence 
in sensual pleasures, love of truth, nobility of soul, contempt for 
wealth, etc. In particular, Al-Farabi supposed that the perfect man 
should have such quality as justice. 

The ideal of the perfect man of Al-Farabi coincided with the ideal 
of the head of state, as only the perfect man can be trusted with the 
fate of people: the one who is intelligent can teach people how to be 
reasonable, the one who is virtuous can educate virtuous people, the 
one who is happy can make people happy. Al-Farabi said that a person 
who has attained the highest perfection, combines the qualities of a 
true philosopher and imam. 

Al-Farabi's perfect man devotes all energies to the good of society 
and finds happiness in serving the public interest. According to 
Eastern Peripatetics, the perfect man will always be an embodiment of 
compassion, goodness and justice. The main goal of the perfect human 
life is a worthy preparation for meeting with First Being, because only 
He can give a person a true reward for the pious life on earth. 
Compassion and generosity, kindness and justice, humility and 
tolerance, responsibility, diligence and responsiveness are the most 
important qualities of the perfect man. 

A great interest in the socio-political and moral issues is an 
essential feature of Al-Farabi's philosophy. His social concept, based 
on the ancient traditions of rationalism, recognized that human 
society, striving for perfection, should implement this aspiration 
relying on common sense, the moral source in man, the principles of 
justice based on moral values form the basis [2]. 

Al-Farabi understood the perfection of a man as the improvement 
of his nature, first of all, his moral qualities. The task of a man is to 
follow the ethical principles provided by God, i.e. to follow the 
principles governing everything in the world, since the world is built 
on a single divine plan. According to Al-Farabi, the existence of the 
First Being is perfect and precedes everything else in life, which is His 
creation. There is nothing more perfect than Him in the world and 
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nothing can precede Him. At the same time, the existence of God is 
altogether virtuous and perfect in the highest degrees [3]. 

Al-Farabi believed that all people are inherent in the pursuit of 
excellence, which is achieved thanks to their cooperation. Al-Farabi 
found that a practical part of philosophy is directly related to the 
behavior of people and human society. 

According to Charles E. Butterworth, Farabi’s writings are quite 
charming and often deceptively. His language is remarkably simple, 
his sentences are quite uncomplicated. Most frequently, Farabi sets 
forth something resembling a narrative, almost a story about the way 
things are – both natural and conventional things – that is simply 
unobjectionable. As the narrative unfolds, the reader slowly begins to 
realize that Farabi has accounted for political leadership, prophecy, 
moral virtue, civic order – in short, for the major subjects of political 
discourse – a completely unprecedented manner. Usually the account 
explains the ultimate reasons for which human beings live in civic 
association, how association can best be ordered to meet the highest 
human needs, the way in which most actual regimes differ from this 
best order, and the reasons for whish philosophy and religion deem 
this order to be indeed best [4].  

In the practical philosophy of eastern Peripatetism, the perfection 
of man was viewed, on the one hand, with an emphasis on the 
development of his abilities as a "member of urban association", where 
the formation and development of virtues was made dependent on the 
whole, on the structure and nature of social relations affecting the 
individual. On the other hand, with an emphasis on individual inner 
work aimed at improving the human soul through striving to the higher 
layers of the universe. The first position adopted the ideas of Plato and 
Aristotlei was more characteristic of al-Farabi and Ibn Rushd, the 
other took the ideas of Sufism and was characteristic of Ibn Sina and 
Ibn Badji [5, 253]. 

Al-Farabi's philosophy is highly relevant today, since people strive 
for happiness, common sense and virtue. Happy people, who have 
reached harmony through knowledge and good deeds, can live in the 
virtuous society.  
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ЗИАУДДИН САРДАР: «НЕОДНОЗНАЧНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
 
Современный интеллектуальный мир Запада уже невозможно 

представить без мусульманских мыслителей, которые занимают 
прочное место в дискурсивном пространстве не только по 
вопросам исламской теологии. Спектр тем, по которым 
высказываются те, кто не представляет свою повседневную 
жизнь в западноевропейском пространстве без исламского 
религиозного компонента, достаточно широк и обсуждаемые 
вопросы весьма неоднозначны.  

Одним из ярких представителей этой «исламской волны» по 
праву можно назвать Зиауддина Сардара, которого Эсхан Масуд 
в его введении к книге Сардара «How Do You Know?» назвал 
«неоднозначным интеллектуалом». В этом эпитете нет ничего 
плохого, потому что «неоднозначность» относится не столько к 
неопределенности, сколько к тому, что Сардар представляет 
собой как личность и как мыслитель. Действительно, это человек, 
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который не удовлетворяется одной какой-то ролью, пусть и 
выдающейся. Во всем мире Зиауддина Сардара знают как 
писателя и мыслителя, ученого и телеведущего, теоретика и 
критика, журналиста и футуриста. Его идентичность многомерна 
и определяет его и как мусульманина, и как пакистанца, и как 
британца, и как представителя Южной Азии. 

Кому-то может показаться, что данная многомерность и 
многосторонность, скорее всего, будут мешать выстраиванию 
реальной картины мира, который для многих стал «плоским», 
однозначным, и только при таком условии может быть 
объективным. Однако это неверно в отношении Сардар. Его 
многоплановость помогает создать объемное, разностороннее 
представление действительности, а его исламские корни служат 
сильным якорем, который мешает потеряться в турбулентности 
современной действительности.  

Для Сардара тесная связь между современностью и исламом 
не является чем-то эфемерным, поэтому его можно отнести к так 
называемым «обновленцам», течению, развившемуся в ислам-
ской интеллектуальной среде в 60-70 годы прошлого века, и 
утверждающем, что религиозный компонент не является 
устаревшей реликвией, а средством восстановления позиций 
ислама в современном мире1. Что на это указывает? 

Прежде всего, во всех своих работах Зиауддин Сардар 
указывает на неразрывную связь между верой и разумом. Данный 
постулат всегда был характерной чертой ислама и активно 
поддерживался видными мусульманскими философами, такими 
как Аль-Кинди, Аль-Газали, Ибн Араби или Ибн Сина, 
оказавшими огромное влияние на будущие поколения как 
мусульманских, так и христианских и европейских мыслителей 2. 
Возрождая эту традицию, Сардар настаивает на том, что разум в 
исламе является активным агентом, и «знание всегда сопро-

                                                 
1 Kersten, Carool. Cosmopolitans and heretics: new Muslim intellectuals and the 

study of Islam. London: Hurst, 2011. P. 11. 
2 Cf. Frolova, E. A. Istoriia arabo-musulʹmanskoĭ filosofii: srednie veka i 

sovremennostʹ (History of Arab-Muslim Philosophy: From Middle Ages to 
Modernity). Moskva: IF RAN, 2006. – (199 pages); Corbin, Henry, Liadain Sherrard, 
and Philip Sherrard. History of Islamic philosophy. 2014. (445 pages).  
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вождает процесс формирования: знать мир значит взаимо-
действовать с ним, формировать его и понимать его в 
соответствии с принципами, ценностями и мировоззрением 
ислама»3. Для Сардара, как представителя современности, знание 
включают в себя несколько аналитический инструментов 
религиозной веры, таких как концепция ‘ильма (знания) и 
истислāха (общественного блага), которые могут быть 
использованы для разработки практической политики на 
основании теоретических выкладок.  

Во-вторых, ислам для Сардара ‒ мировоззрение, категория, 
которая превосходит религию, культуру или цивилизацию. Для 
Сардара ислам не ограничен какими-либо географическими 
рамками. Он распространен во всех частях мира, включая Европу 
с ее собственной исламской историей и наследием. Поэтому у 
Сардара сформировалась весьма специфическая эпистемология: 
отправной точкой идеи восприятия окружающей действитель-
ности является постановка вопросов. Исламский способ 
восприятия отличается от западного, поскольку он порождает 
разные ответы на вопросы о равенстве и справедливости, о 
моральных категориях добра и зла, о социальных обязанностях 
связанных с подотчетностью и ответственностью. Другими 
словами, исламская перспектива на то, что значит быть 
человеком, отличается от западной в целом4. А дилемма «что есть 
человек?» является не пустым звуком для тех, кто постоянно 
сталкивается с проблемой современности как более сложной 
версией европоцентристского проекта, продвигаемого за счет 
представителей незападных народов, подавляемых физически, 
морально и интеллектуально на протяжении веков.  

Еще одной характеристикой интеллектуальной жизни Сар-
дара как «обновленца» является его отказ от раздробленности, 
будь то в области знаний или исследования какого-либо объекта. 
Эта особенность тесно связана с предыдущей. Сардар указывает, 
что в колониальный период и вскоре после начала так 
называемой «модернизации» традиционная исламская система 

                                                 
3 Sardar. How Do You Know? p. 2.  
4 Sardar, Ziauddin, Sohail Inayatullah, and Gail Boxwell. Islam, Postmodernism, 

and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader. Pluto Press, 2003. 
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обучения в мусульманских странах южного полушария была 
практически уничтожена. Ее заменили плохо вписывающиеся в 
культуру разновидности «западных» учебных заведений, главная 
цель которых состояла в том, чтобы служить интересам 
европейского колониализма5. Сардар не стесняется указывать на 
деградацию и плохое состояние мусульманской интеллек-
туальной жизни, а также на невозможность многих писателей и 
исследователей мыслить и писать критически 6. Причину такого 
состояния он видит в убеждении, что ислам, как вероучительная 
система, препятствует развитию независимого мышления, хотя 
на самом деле это вина «традиционной системы исламского 
образования», которую Сардар резко критиковал в своей 
автобиографии «Desperately Seeking Paradise: Journeys of a 
Sceptical Muslim»7.  

Неоднозначность личности Сардара также проявляется в его 
новаторских усилиях связать социологию науки, экологию с 
мусульманской этикой и ценностями. Необходимо упомянуть, 
что Сардар был первым мусульманским писателем, который 
показал, как исламские практики естественным образом связаны 
с положительным развитием окружающей среды8. Будучи 
решительным сторонником идеи публичной ответственности, он 
убежден, что разработки ученых должны получать более 
широкое критическое освещение и проверку экспертным 
сообществом. Сардар связывает экологические проблемы с 
политическими и социальными вопросами, вновь становясь 
первым интеллектуалом, который использует свою научную и 
журналистскую репутацию для вмешательства в дела меж-
дународных доноров, преследующих собственное представление 
о прогрессе развивающихся странах, не обращая внимания на 
реальные местные условия. 

                                                 
5 Sardar, Op. cit., p. 43-55. 
6 Sardar, Ziauddin. Science, Technology and Development in the Muslim World. 

London: Croom Helm, Ltd.; Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1977. (215 
pages). 

7 Sardar, Ziauddin. Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical 
Muslim. London: Granta, 2005. P. 216-248. 

8 Sardar, Ziauddin. “Towards an Islamic Theory of Environment” in Islamic 
Futures: The Shape of Ideas to Come. London: Mansell, 1985. (380 pages) 
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Таким образом, на основании данного краткого обзора можно 
сделать вывод о том, что Зиауддин Сардар является тем 
представителем исламской интеллектуальной элиты, который 
стремится сместить фокус как самого мусульманского мира в 
вопросах дальнейшего развития, так и мирового сообщества, 
чтобы по-новому взглянуть на современный исламский мир, 
который имеет полное право на независимое мнение в 
плюралистическом обществе.  

 

 
Байтенова Н.Ж., 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
дінтану жəне мəдениеттану кафедрасының профессоры, филос.ғ.д. 

Туганбаев Қ.Т., 
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ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНДАҒЫ ДІНАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ 
МƏДЕНИЕТІ 

 
Дін – ұлттық діліміздің, рухани тұтастығымыздың негізі, 

рухани мəдениетіміздің тұтастығын қалыптастыруымыздағы 
негізгі ұстаным, қоғамымызда тұрақтылық пен тағаттылықты 
қалыптастыратын қоғамдық сананың бір түрі. Діннің негізгі 
мынадай функцияларын атап өтуге болады: дүниетанымдық, 
коммуникативтік, реттеушілік, интеграциялық, дезинтеграция-
лық, мəдени. Бұл функциялардың қоғамда шын мəнінде адамдар, 
ұлттар мен мемлекеттер арасындағы қарым-қатынаста алатын 
орны айтарлықтай маңызды. Атеизм қоғамды рухани аздырып, 
тұтастай халық санасында сенімсіздік пен үмітсіздік ұялатып, 
рухани құндылықтарынан жерінуге, ұлттық ерекшелік пен өз 
ділінің əлсіреуіне, рухани мəйегінің ойсырауына алып келді. Бұл 
ұрпақтар буынындағы ғасырлар бойы үздіксіз жалғастығын 
тауып келе жатқан рухани құндылықтарды ара жігінің 
ажырауына себеп болған еді. Бір территорияда өмір сүріп 
отырған бірнеше ұлт пен ұлыстың арасындағы келісім, халықтық 
тұтастығында дінаралық келісімнің алар орны өте маңызды екені 
дүниежүзілік тəжірибеде, адамзат тарихындағы үрдістерден 
белгілі. Дінарлық келісім мен мемлекеттің тұтастығы арасында 
тікелей тəуелді байланыс бар екені дəлелденген.  
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Көптеген этникалық топтар мен діни наным-сенімдерден 
құралған Қазақстан қоғамындағы өтпелі кезеңде діни түсіністік 
пен келісімнің мемлекеттің ішкі тұрақтылығы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі рөлі, өндіруші күш болып табылатын 
халықты ұйымдастыру қабілеті, мемлекетіміздің халықаралық 
қатынастардағы салмағы жəне еліміздің болашағының баян-
дылығына тікелей əсер ететіні объективті шындық. Қоғам 
ешқашан дінсіз өмір сүрген емес, тарихтағы кез-келген 
мемлекеттің дінмен бірге өмір сүргендігі, мемлекет пен діннiң 
өзара арақатынаста болуы, сонымен бірге, мемлекет өз 
территориясында дінге қатысты заңдық пəрмені бар заңнамалық 
құжаттар мен заңды қабылдап, оны іс-жүзіне асыру арқылы 
қоғамдағы тəртіп пен тұрақтылықты ұстап тұратыны белгілі. 

Қазіргі кезде дін қоғамда үлкен рольге ие болып отыр, яғни 
тəуелсіздік алғаннан кейінгі тарихымызда ұлттық нақыштағы өз 
ділімізге мəн беруде оның алар орны мен атқарар функциясы 
ерекше, дін өз кезегінде халықтың, мемлекеттің рухани тірегіне 
айналды. Сондықтан да мемлекет пен дін арасында өзара 
келісімнің, үйлесімділіктің болуы шарт. Қазақстан экономи-
калық, əлеуметтік-саяси, демократиялық, зайырлы тұрғыдан 
жедел даму жолына түсті жəне де ол тек ТМД аясында ғана емес, 
сонымен қатар əлемдік деңгейдегі қарқынды дамып келе жатқан 
елдердің бірінен саналады. Əрине, мұндай жетістік өздігінен келе 
қойған жоқ, оған Қазақстан қоғамындағы жарасым тапқан 
үйлесім мен ішкі саяси тұрақтылықты сақтап, ұлтаралық жəне 
конфессияаралық қатынастардың тиімді жолдарын жасаудың 
дұрыс бағытын таңдап алу арқылы қол жетті деп айтуға негіз бар.  

Жаһандану жағдайында еліміздің ұлттық жəне мемлекеттік 
тұтастығын сақтау үшін өзіміздің ұлттық болмысымыз бен төл 
мəдениетімізді, рухани құндылықтарымызды танып білу, ұлттық 
бет-бейнемізді, ділімізді жоғалтпай, болашақ ұрпаққа ұлттық 
құндылықтарымызды аманат ретінде қалдыру заман талабы. Бұл 
жайлы Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ə. 
Назарбаев: «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің 
мемлекетімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық 
руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн» [1], – деп атап 
көрсетті. 
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Ұлттық саясатты құра отырып, біз өткеннен сабақ алып, 
Қазақстанның этникалық құрылымын жəне олардың рухани 
мəдениетінің даму үдерістерін ескеруіміз қажет. Соңғы кезде 
əлемде болып жатқан этникалық жəне діни қақтығыстардың куəсі 
болып отырмыз. Сондықтан біздің еліміздің ең құнды байлығы 
отандық жəне шетелдік сарапшылар құптайтын жəне мойын-
дайтын этникалық жəне діни саладағы келісім болып табылады. 
Біз қашанда ұлатаралық қақтығыстың орын алуымен қатар, 
дінаралық қақтығыстың өршіп кету қаупінің қазіргі кезде өзекті 
жəне алаңдатарлық жайт екенін сезінуіміз керек. Дінаралық 
қарым-қатынасты талдауда Қазақстан территориясындағы ұлттар 
мен ұлыстардың арасындағы келісімнің беріктігі жоғары 
деңгейде екендігін көреміз. «Қазіргі таңда елдегі байырғы 
тұрғындар 63,1% құрайды, қалған титулдық ұлт болып 
табылмайтын 36,9 % қазақстандықтарды билік етуші үкіметтің 
маңайына күшпен жинап ұстап тұр деп есептеу ақымақтық болар 
еді»[2].  

Елімізде жүргізіліп отырған ішкі-сыртқы дана саясат өз 
жемісін беріп, тəуелсіз мемлекетіміздің халықаралық беделі 
жылдан жылға артып келеді. Елордамыз Астанада өтетін Əлемдік 
жəне дəстүрлі діндер басшыларының съездері дінаралық 
келісімді нығайтудағы маңызды қадам болып отыр.  

Діндердің ұлттар мен ұлыстарды, мемлекеттер мен мемле-
кеттерді өзара жақындастыруда да, керісінше алыстатып, 
дүрдараз етуде де ролінің ерекше зор екендігі талассыз екендігін 
тарих безбеніне салып дəлелдей аламыз. Көпшілікке əйгілі, 
адамзат тарихындағы қаншама дау-жанжалдар мен соғыстарға 
діннің, яғни өркениеттің əртүрлілігі себепкер болған. Көпұлтты 
Қазақстан үшін қоғамның тұтастығын сақтап қалу, өркендеудің 
сара жолына түсу қазіргі кездегі басым мақсаттың бірі болып 
отыр.  

Егер тікелей Қазақстан жайында айтатын болсақ, онда рухани 
келісім елдегі басым болып отырған ислам мен христиандық діни 
сенімдерінің өкілі болып табылатын əлемнің негізгі екі діні жəне 
басқа да діни сенімдер арасында қажет. Қазақстанда нақты діни 
келісімнің орнауына, олардың ары қарата дамуына бастапқы осы 
екі дін арасындағы келісім бастам бола алады. Мeмлeкeт 
бacшыcы Н.Ə.Назарбаев 2008 жылғы Қазақстан халықына 
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Жолдауында «Қазақстан алдағы уақытта да халықаралық лаң-
кестік пен діни экстремизмге қарсы күрес жөніндегі халықаралық 
коалицияның белсенді мүшесі ретіндегі ұстанымын жан-жақты 
нығайта беруге ниетті»,-деп атап көрсетті [3].Мемлекеттік-діни 
ынтымақтастық даму үрдісін, діни ұйым қызметінің өткені мен 
бүгінгісін жете білуге жəне осы мəселенің оң шешілуіне елеулі 
əсерін тигізетін нəрсе дінаралық келісім мəдениетін заманауи 
үлгіде жетіллдіре отырып іске асыру. Еуразия аумағында, соның 
ішінде Қазақстанда да əлемдік діндер – ислам мен христиан-
дықтың үйлесімді түрде бейбіт, қатар өмір сүруі мысалға алуға 
лайық мысал болып табылады. 

Бүгінгі күрделі де сан қырлы заманда бейбітшілік пен 
ынтымақ күшейіп, дамуы үшін дінаралық келісім мен тағат-
тылықтың мəн-маңызы аса маңызды. Жалпы алғанда Қазақ-
станда түрлі конфессиялардың бір бірімен келісімде өмір сүруі 
үшін қажетті құқықтық жəне ұйымдық жағдайлардың барлығы да 
тиянақты жасалған, дінаралық келісімді үйлестіруге бағытталған 
бірыңғай мемлекеттік саясат өзінің сара жолына түскен. 
Қазақстан Республикасындағы дін саласы бірқатар заңдық 
актілермен: Ата заң, Aзaмaттық кoдeкc, «Діни қызмет жəне діни 
бірлестіктер туралы» зaң, бacқа дa нopмaтивтiк құқықтық 
aктiлеpмен pеттeлгeн.  

Қазақстан Республикасы өзін құқықтық, демократиялы жəне 
зайырлы мемлекет ретінде орнықтыра отырып, адамның діни 
бостандығы құқығының сақталуына үнемі көңіл бөліп отырады. 
Қазақ жері тарихи, географиялық жағдайлармен ұлы өркениет-
тердің – ислам, христиан, буддизм, конфуциандық өркениет-
тердің өзара тоғысу аймағында жатыр. Біздің ұлан-ғайыр кең 
байтақ даламыз өзіне алуан түрлі өркениет пен мəдениетті 
сыйдыра отырып, дінаралық келісім мəдениетінің дамуна 
əлемдік тұрғыдан ерен үлес қосып отырғаны ауыз толтырарлық 
жетістік. Сондықтан қазіргі көпэтностық жəне көпконфессиялы 
Қазақстан мемлекеті – адамзат тарихындағы рухани жəне мəдени 
дəстүрлердің кірігуі мен дамуының тарихи маңызды территорясы 
болып табылады. 

Қазіргі таңда Қазақстан территорясындағы діни конфессия-
лардың сұхбатына барлық жағдай жасалған. Мемлекет тарапы-
нан бұл үдерісті негізгі қолдау түрінде дін ілімдерін оқытатын 
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орталықтар, мекемелер белгіленген заңнамалық тəртіппен қыз-
мет жасайды.  

Қазіргі таңда дін – əлемдік өркениеттің бір діңгегі ретінде 
белгілі, сондықтан адамгершілікке, имандылыққа, елжанды-
лыққа баулуда діни мекемелермен қатар, қоғамның барлық 
əлеуметтік институттары мен билік орындары біріге отырып 
əрекет етуі қажет. Діннің ғаламдық деңгейдегі адам баласына 
ғана тиесілі ақыл-ой жүйесінен пайда болатынын, оның адам 
танымынан тыс қалмайтындығын қазіргі кезеңдегі бет бейнесі 
анық аңғартып отыр, себебі дінсіз қоғам болмайды. Зайырлы деп 
саналатын батыс елдерінде де, бізде де дін мемлекеттен бөлінген, 
бірақ, ол қоғамнан ажыратылмайды. Дін қоғамдық құбылыс, ал 
қоғам мемлекеттің субстанциясы. Бүгінгі таңда əркім өзінің діни 
сеніміне берік бола отырып, ортақ адамзаттық келісімге келу 
үшін өркениеттік сананы қажет етпек. Өркениеттік сана дегеніміз 
əрбір адамның өз болмысымен, дінімен, ұлттық санасымен бірге 
адамзатқа ортақ мəселелер туралы келелі кеңес құра білуі.  

 
Əдебиет 
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ИДЕИ МИРА И ТОЛЕРАНТНОСТИ В КАЗАХСКОЙ 

КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Авторы настоящей статьи поднимают актуальную тему 
философии и культурологии – тему гуманизма, мира и толерат-
ности в традиционной казахской (тюркской) культуре. Идеи мира 
и гармонии выступают основным условием сосуществования и 
выживания человечества на планете Земля. 

Мотивы мира и мирного сосуществования с соседними 
народами были обратной и неизменной стороной героических 
мотивов кочевников. Вся культура кочевников (музыкальная, 
поэтическая, военно-спортивная) была результатом суровых 
исторических испытаний, частых внутренних и внешних войн. 
Но, созидая свое героическое художественное бытие, казахский 
кочевник-певец всегда оставался певцом мира, любви к жизни, 
певцом дружбы и гармонии. Истоки таких представлений 
восходят к мифу и народному фольклору: многочисленные 
легенды повествуют о поиске мудрецом Асаном Кайгы земли 
счастья, мира и благоденствия, Жер Уюк. Эти идеи являются 
ключевыми для понимания второй стороны казахской 
героической поэзии – гуманистической ее природы. 

Казалось бы, какое отношение может иметь древняя и 
средневековая устная героическая поэзия воинствующих тюрк-
ских кочевников к такой современной злободневной проблеме 
нашей действительности, как проблема разоружения, мирного 
безъядерного существования человечества?  

Всякое гениальное творение человеческого духа по своей, 
внешне видимой, простоте представления и по своей глубине 
содержания, в силу своей провидческой природы, обладает 
способностью все более и более раскрывать для каждой 
последующей эпохи новые глубинные аспекты, выявлять новую 
актуальность, а иногда даже – становиться источником для 
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нового поворота научной, художественной, общественно-
политической или философской мысли.  

Открытость миру, стремление к его познанию и освоению, 
осмысление своего культурно-исторического места в общечело-
веческой системе ценностей – вот основные признаки устной 
поэтической культуры казахского народа. И, если мы сегодня 
говорим о таких современных проблемах, как проблема 
разоружения и безъядерного существования человечества, то и в 
этом смысле все еще актуально звучат многие ведущие идеи и 
мотивы поэзии жырау: антивоенные идеи, идеи гармонии, мира, 
искусства и образования. Такими предстают многочисленные 
толғау Бухара жырау, обращенные к хану Абылау не воевать, не 
проливать кровь казахов, избежать грозных ситуаций. Таковы и 
героические толғау Ахтамберды, мудрость которого обращена к 
современникам и потомкам, призывами к миру, спокойствию, 
единству и гармонии.  

Весь этот разговор может показаться внешне беспочвенным, 
отвлеченным, абстрактным, надуманным по отношению к 
актуальным проблемам современной действительности. Суще-
ственно здесь то, что сама проблема мирного взаимодействия и 
сосуществования исходила из основного стратегического принципа 
кочевника, принципа выживания рода, племени, затем – 
национального человечества (времени, когда племя мыслило только 
себя единственно «подлинным и справедливым человечеством»). 
Как и вся восточные гуманистические традиции, устная традиция 
казахских кочевников исходила изначально из условий орга-
нической соприродности, гармоничности, созерцательности – 
основного источника философствования о бытии, смысле человека 
и человеческого рода.  Основным в творчестве Асана Кайгы, 
помимо идеи единства и сплоченности, является поиск земли 
счастья, мира и всеобщего благоденствия. М.Магауин отмечает: «В 
народе были широко распространены предания и легенды 
различного содержания об Асане ата, причисленном после-
дующими поколениями к сонму святых. Лучшей среди них является 
легенда о поиском Асаном земли обетованной – «Жер Уюк». Эта 
прекрасная легенда раскрывает вековечную мечту казахского 
народа о счастливой жизни, о светлом будущем. Предполагается, 
что в основе ее лежит не дошедшее до наших дней утопическое 



99 

произведение Асана о земле благоденствия и счастья ‒ Жер-Уюк» 
[1, 9]. Звонкие отголоски этой легенды мы слышим и в самих 
произведениях Асана Кайгы: «Ай, хан, мен айтпасам, білмейсің...» 
и «Қырында киік жайлаған...». 

В толгау «Қырында киік жайлаған...» картины райского 
изобилия, желанного мира и всеобщего благоденствия перене-
сены на конкретную историческую местность, реку Жем (Эмба). 
Так в горестное повествование певца вплетен мифологический 
мотив Золотого века, так реализована и мифотопонимика текста, 
то есть наглядно представляемое слушателю географическое 
место, центром которого выступает благодатная река-кормилица 
Жем. С первой же строки текст толгау (размышления) обогащает 
глубокая мифологема, сразу отправляющая внимание слушателя 
в мифическое пространство и время золотого времени, кочев-
нический рай, Жер Уюк: 

...Қырында киік жайлаған Там, где сайга привольно паслась 
на холмах, 

Суында балық ойнаған, Там, где рыба резвилась в реке, 
Оймауыттай тоғай егіннің Там, в тучных, как леса Оймаута, 

нивах  
Ойына келген асын жейтуғын, Мы ели все, чего бы не 

пожелали,–  
Жемде кеңес қылмадың, Там, на Жеме, ты не внял совету, 
Жемнен де елді көшірдің Ты от Жема увел свой народ... 
Золотой век в поэзии жырау является изначальным и 

основным. Так или иначе от отражается во всей традиции жырау 
и акынов, как идея мира и толерантности. Вот Ахтамберды, певец 
более позднего времени:  

 

Балаларыма өсиет…
 
Балаларыма өсиет: 
Қылмаңыздар кепиет, 
Бірлігіңнен айрылма, 
Бірлікте бар қасиет. 
Татулық болар береке, 
Қылмасын жұрт келеке, 
Араз болсаң алты ауыз

Дети мои! Вот завещание:
 
Дети мои! Вот завещание: 
Не святотатствуйте никогда – 
Единства вашего не 
разрывайте, 
В единстве – сила, только 
тогда 
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Еліңе кірген əреке. 
Талпынып салдым егінді, 
Ішсін деп əркім тегінді, 
Ақылың барың ұғарсың, 
Ойың болса сезімді. 
Тоқсанға жас келген соң, 
Өлім жақын көрінді. 
Бар арманым, айтайын, 
Батырларша жорықта 
Өлмедім оқтан, қайтейін!.. 
Ел аман болсын ылайым, 
Тілегім берді бəрін де, 
Разымын, құдайым! 

Мир благоденствие вам 
принесет. 
Не вносите дрязги в народ – 
Каждый посмешищем 
прослывет! 
В единстве – вашего счастья 
оплот! 
Я землю засеял, стараясь для 
вас, 
Где каждому хватит еды про 
запас! 
Кто разум имеет, тот понял 
меня,  
Ведь ум проницательный 
видит что глаз! 
Теперь девяноста достиг я 
годов 
И виден мне хладный 
могильный покров, 
Но об одном не устану жалеть 
–  
Что в давних походах, как 
смелый батыр, 
Не смог я в бою от стрелы 
умереть! 
Да будет счастливым мой 
народ! 
И что мне на бога уповать – 
Исполнил он все, что желал я 
вперед!

 

Безусловно, идея мира и согласия выступает основным усло-
вием сосуществования и выживания человечества на планете Земля. 

Таким образом, наряду с героическими мотивами и мотивами 
независимости, важное и актуальное значение в современную 
глобальную эпоху приобретают идеи о мире, толерантности, 
согласии.      

 

Литература: 
1. Магауин М. Асан Кайгы. В кн.: Поэты Казахстана. М.-Л.: Советский 

писатель, 1978 г. 608 стр.  
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 ДІНИ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ЫНТЫМАҚТЫҢ КЕПІЛІ  
 
Діни толеранттылық ‒ қоғамның бірігуі мен ішкі тұрақты-

лығын қамтамасыз ету болып табылады. Діни толеранттылық ‒ 
жеке бір діни қауымдастықтың ізбасарлары мен өзге діни 
қаумдастықтың ізбасарлары арасындағы толеранттылық қарым ‒ 
қатынасы. Яғни, əрбір діни жəне конфессияаралық қоғамдастық 
өздерінің діни нанымдарын ұстанады жəне басқа діни қауым-
дастықтың құқығын қабылдайды. Дін ғасырлар бойы қоғамды 
біріктіруші жəне арандатушы факторларының бірі болып қала 
бермек. Басқа ұлт өкілдерінің діни сезімдері мен құндылықтарын 
қабылдамау жəне төзбеу, əр уақытта да қантөгіс соғысқа, ұлт пен 
халықтардың бөлінуіне, мемлекеттің құлдырауына əкеліп со-
ғады. Сондықтан, діни толеранттылық мəселесі қазіргі қоғамды 
қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін маңызды болып табылады. 
Діни толеранттылық қоғамның бірігуі мен ішкі тұрақтылығын 
қамтамасыз етудің негізі. Қазіргі мемлекеттер көп этносты 
болуына байланысты этносаралық қатынастардың əр алуанды-
ғымен ерекшеленеді. Қазақстан əлемдегі полиэтникалық мемле-
кеттердің бірі. Дəл қазір өзге ұлт өкілдерінің діні мен салт-
дəстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған. Осындай 
ынтымақты тірлікке дүниежүзінің көптеген елдері қол жеткізе 
алмауда. 

Қазақстан Республикасында діни ұстанушылар діни рəсім-
дердің бірлесе атқару мақсатымен діни ұйым немесе бірлестік 
құруға құқылы. Бірте-бірте, осылардың ішінен, діни жол-
жораларды атқару тəртіптерін жүйелеуші, ретке келтіруші 
тұлғалар оқшауланып, дараланып шығады. Қоғамдық қарым-
қатынастардың күрделенуіне орай бұл діни ұйымдардың да іс-
əрекеті арнайы қалыпқа түсіріле бастайды. Сол себепті діни 
ұйымдар өз мүшелері үшін арнайы нормалар, құндылықтар 
жүйесін қалыптастырады. 
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 «Діни сенім бостандығы жəне діни бірлестіктер туралы» 
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы Заңы 
бойынша жергілікті діни қауымдастықтар, діни орталықтар, 
сондай-ақ, діни оқу орындары мен ғибадатханалар Қазақстан 
Республикасындағы діни бірлестіктер деп танылады. Діни 
бірлестік деп азаматтырдың діни мүдделері мен құлшылық 
рəсімдерін қанағаттандыру мақсатында ерікті негізде құрған 
ұйымдарын айтамыз. Діни бірлестіктер арнайы құрылымға, 
төменнен жоғарыға жейін басқару жүйесіне ие. Басқаша 
айтқанда, діни бірлестіктерді қоғамдық ұйымдардың ерекше бір 
түрі деуге болады. Ресми статистика бойынша, қазір елімізде 4 
мыңға жуық діни бірлестіктер тіркелген. Қазақстандағы 
халықтар, негізінен, ислам жəне христиандық екі бағытты 
тұтынады. Елімізде дінге сенішілердің шамамен 95% -ын осы екі 
діннің өкілдері құрайды. Елімізде дінге сенушілерді құрайды. Ал 
қалған 5%-ын əртүрлі конфессия өкілдері құрайды [1].  

Көпұлтты, көп этносты қазақстандық қоғам жағдайында сан 
алуан діни конфессия өкілдерінің бірі-бірімен ынтымақтастық 
қарым ‒ қатынас орнатуы, сондай-ақ, олардың мемлекетпен 
арақатынасы дұрыс жолға қойылуы аса маңызды əлеуметтік 
мəселе болып отыр. Осы мақсатпен, мемлекет этникааралық жəне 
конфессияаралық келісімді қолдау саясатын жүргізуде. Этника-
аралық жəне конфессияаралық келісімді қолдау принциптері 
əрбір өңірлерде іске асырылады. Конфессияаралық келісім ісінде 
ұлттық ‒ мəдени орталықтар мен діни ұйымдар қолдау көрсетеді. 

 «Ғаламдық трендтерді ескере отырып, біз мемлекет, қоғам мен 
діннің өзара əрекеттестігінің тиімді моделін табуымыз қажет. 
Зайырлы мемлекет пен қоғам бұл – біздің тарихи таңдауымыз. 
Зайырлы атеистік дегенді білдірмейді. Зайырлы дегеніміз бұл – 
озық, толерантты, ашық қоғам. Біз дəстүрлі діндерге қолдау 
көрсетіп, кез келген экстремизм түрін үзілді-кесілді мойын-
дамаймыз. Жастарды радикалды діни ағымдардан қорғауымыз 
қажеттігіне сенімдімін. Сондықтан, Қазақстанның діни қайрат-
керлері бұл жолда жұмыс атқарады деп ойлаймын», «Біздің ұлы 
даламыз мыңдаған жыл бойы толерантты болып келді. Бұл ретте 
мен толеранттылықтың бассыздық емес екендігін атап өткім келеді. 
Толеранттылық бұл – біздің қоғамның адамгершілік нормалары. 
Оларды біз нығайтып, қорғап , барлық буындарды тəрбиелейтін 
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боламыз», ‒ деді Н.Назарбаев "Толеранттылық бұл – біздің 
қоғамның адамгершілік нормалары" туралы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мерейтойлық ХХ сессиясы барысында. [2]. 

Астанада өткен Қазақстан халқының Ассамблеясының 15-ші 
сессиясында Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев қоғамда білім беру 
жүйесі мен тəрбие арқылы азаматтық сəйкестендіру, толерант-
тылықты дамыту қажеттілігі жайында сөз айтып республи-
камыздың мектептеріне толеранттылық негіздері атты курстар 
енгізуді ұсынды. Саяси мəдениеті жаңа қалыптасып келе жатқан 
біздің мемлекетімізде саяси толеранттылық орнығып болды деу 
қиын. “Бізде демократиялық мəдениеттің терең дəстүрлерінің 
жоқтығы, еркіндікті ойыңа келгенді істеуге болады деп түйсіну елді 
тұрақсыздыққа ұрындыруы, біздің болашаққа арналған барлық 
жоспарларымызды белінен басып, өзімізді алысқа кері серпіп 
тастауы əбден мүмкін екенін мойындауымыз керек”, – деді 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында [3].  

Толеранттылық (лат. Tolerantia ‒ төзімділік, көнбістік) ‒ басқа 
ойға, көзқарасқа, наным-сенімге, іс-əрекетке, əдет-ғұрыпқа, 
сезім-күйге, идеяларға төзімділік, жұмсақтық көрсете білу 
қасиеті. Толеранттылық ‒ адам құқығы мен бостандығы, 
плюрализммен қатар негізі демократиялық принциптердің бірі 
болып есептеледі. Толеранттылық ‒ қоғамның жалпы жəне саяси 
мəдениетінің деңгейінің көрсеткіші [4,б.416]. 

Толеранттылық – адам құқығы мен бостандығы. Ол қара-
пайым тұрмыста көршінің көршіге деген төзімділігінен бастап, 
кең ауқымда мəдениеттер арасындағы, діни конфессиялар 
арасындағы, ұлттар, ұлыстар, тілдер арасындағы өзара төзім-
ділікті білдіреді. Толеранттылық түрлі халықтардың, ұлттардың 
жəне діндердің ерекшеліктеріне қатысты қажет болатын қасиет. 
Демек, болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз бейбітшілік пен 
келісімнің, бірлік пен тұтастықтың маңыздылығын сезіну. 

Қазақ халқының төзімділігі, басқа діндер мен мəдениеттердің 
өкілдеріне сыйластықпен қарауы қазаққа туа біткен қасиет. 
«Төзімділік» ұғымының мəні қазақ тілінде өте терең; ол 
қайырымдылық, жанашырлық, құрметтеу, байсалдылық, кісілік, 
ізгілік, мейірімділік, шыдамдылық, сезімталдық, ымыраластық, 
мəмлегерлік, бітімгерлік, ықыластық, кең пейілділік, ақ ниет-
тілік, серіктестік, меймандылық, ізгілік, пəтуаға келу, достық, 
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алуан түрлі үйлесім, бейбітшілік пен келісім жолы. Əр істе 
табысқа кенелу төзімділік пен баяндылыққа байланысты болып 
келеді жəне төзім болмаса, табыс пен жеңіске жету мүмкін емес. 
Қазақ халқының басқа діндерге деген құрметі, толеранттылығы 
мен өзара түсіністігі маңызды біріктіруші факторға жəне 
мемлекеттілікті тұрақты дамытудың, елдегі қоғамдық тұрақты-
лықты қамтамасыз етудің басты шартына айналды. 

Қазақ халқы бірлік пен татулық мəселесіне ерекше мəн беріп, 
оны тірліктің тұтқасы, өмірдің өзегі ретінде бағалап келген. 

«Бірлік бар жерде ‒ тірлік бар», «Береке басы ‒ бірлікте», 
«Ырыс алды ‒ ынтымақ» , «Ынтымақ түбі –игілік, Тірлік, тірлік 
түбі – бірлік», «Саусақ бірікпей—Ине ілікпейді», жəне т.б. 
көптеген мақал-мəтелдер соның айғағы. Болашақтың бірліксіз 
болмайтынын болжай білген бабаларымыз бала тəрбиесінде де 
осы қағиданы басты бағыт етіп ұстаған. Ол атадан балаға мұра 
болып, əлі де жалғасын тауып келеді. Бірлік пен татулық 
тəлімінің қазіргі көпұлтты Қазақстан жағдайында маңызы 
ерекше. 

Біздің, яғни қазіргі қоғамның мақсаты ‒ барлық халықтармен, 
діндермен бейбітшілікте өмір сүру, өзгелерді қудаламай бір ‒ 
бірімен татуластыру, сенімдерін өшірмей нығайту, арандату-
шылыққа жол бермеу, келеңсіз жағдайларды болдырмау, өзге дін 
ұстанушылардың сезімдеріне тіл тигізбеу, қорламау, тайталаспай 
əулетті болу. Біз діндерде жасампаздық құдырет ‒ күштің бар 
екендігін түсінуіміз керек. Біз халықтар арасындағы бейбітшілік 
пен шынайы достық қарым ‒ қатынас орнатуға өз үлестерімізді 
қоса аламыз. Ол үшін ең бастысы жас ұрпаққа дұрыс тəлім ‒ 
тəрбие беруіміз керек, адасқандарды оң жолға бағыттауымыз 
керек, қылмыс жасаудың алдын алуымыз қажет. Осы ретте, 
толеранттылық ‒ екі жақтың өз дұрыстығын келтіре отырып бір 
‒ бірін тыңдай алады жəне диалог орнатуға мүмкіндік береді. 
Диалогтың негізі ‒ толеранттылық, өзара ой ашықтығы, 
"бөтенді" өзім деп қабылдап, ынтымақтастықта болу. 
Толеранттылық пен диалог тұлға аралық қарым ‒ қатынасты 
ізгілендіре отырып, бір ‒ бірін түсінуге діни ұйымдармен 
ынтымақтастықта болуға, ортақ өзекті мəселелерді талқылау 
арқылы шешу жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. Сол 
себепті, тұрақты дінаралық диалогты қамтамасыз ету мен 
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ұлтаралық келісімді нығайтуда барлық діндердің өкілдері қолдау 
көрсету керек. Егерде толеранттылық болмаса, өзге мəдениет-
терді, құндылықтар мен наным ‒ сенімдерді дұрыс қабылдау 
жəне өркениетті қоғам құру мүмкін болмас еді. Толеранттылық, 
сонымен қатар діни толеранттылық қазіргі жағдайда өмір сүру 
мен болашақ өркениетті сақтап қалудың маңызды шарттарының 
бірі болып табылады. Бүкіл əлемде толеранттылық теңдікті 
құрметтеу, адамзат мəдениетінің, наным-сенімінің көптүрлілігін 
мойындау жəне басымдықтар мен зорлық-зомбылықтан бас тарту 
ретінде қарастырылады. 

Кезінде атақты неміс философы И. Кант өзінің "этика 
бойынша дəрісінде" былай деп айтқан екен: "Діни көз қарас 
тұрғысынан төзімділік ‒ наразы бола тұра бөгде адамның діни 
нанымындағы кемсіндік пен адасушылығын жек көрмей қабыл 
алу. Менің дінімде адасушылық болып саналатынды ақиқат дін 
деп қабылдаған адамды ешқашанда жек көрмеуім керек" 
[6,б.305]. Демек, И. Канттың кезінде де діни төзімділікке қол 
жеткізудің өзі қиындық тудырғанын көреміз. 

Ал, қазіргі кезеңде қоғам бірте ‒ бірте діни төзімділікті 
қалыптастыруда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. 
Əлемдік діндердің ерекшелігі ‒ өзінің əсерін тигізуге барынша 
ұмтылады. Демек, діндер арасындағы идеологиялық бəсекелес-
тіктің болуы сөзсіз. Келісімдердің бейбіт жолымен өтуі көбінесе 
мемлекеттен, қоғам мен діни тəлімгерлерден байланысты. 
Толеранттылыққа тəрбиелеу осы мəселенің оң шешілуіне 
септігін тигізеді. Дінаралық диалог тəжірибесі, барлық халықтар-
дың бірігуі, кез келген этностық жəне діни айырмашылықтарға 
қарамастан, қазіргі кезде белсенді түрде дамып келеді. 
Қоғамдағы тұрақтылықты нығайтуда қазақстандық конфессия-
лардың рөлі ерекше. 

Лекторский В.А. «Толеранттылықтың екі концепциясы» 
деген еңбегінде: "Толеранттық бір жағынан, дүниетанымның 
ерекше типін қалыптастыратын адами қызметті реттеуші 
адамгершілік қағида болса, екінші жағынан қарама-қайшылық 
пен жанжалды тиімді шешуге мүмкіндік беретін практикалық 
құрал"[7,б.46-54]. Олай болса, жалпы адамзатқа, қоғамға 
толеранттылық қажет, бір ‒ біріне деген өзара сыйластық, 
мейірбандылық ‒ төзімділік қарым ‒ қатынасы керек. Яғни, 
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толеранттылық принциптерінің негіздерінде ғана адамзат қазіргі 
плюралистік, мультимəдени əлемде өмір сүре алады. Əр ‒ түрлі 
жағдайда туындап жатқан қақтығыстар, шиеліністер мемле-
кеттің, қоғамның жалпы адамзаттың бейбіт өмір сүруіне қауіп 
төндіреді. Осындай жағдайдың негізгі себептерінің бірі ‒ инто-
леранттылық, төзімсіздік, фанатизм, ксенофобия, ұлтшылдық. 
Толеранттылық ‒ ол қоғамдағы түрлі айырмашылықтары мен 
түрлі көз ‒ қарастар бар жағдайында бірлесе отырып өмір сүру 
жəне жақсы қарым ‒ қатынас орната алу. Қазіргі əлеуметтік 
қарым ‒ қатынастың жаңа түрі ретінде толеранттылыққа бұрылу, 
ол ойлау жолындағы белгілі бір өзгерістерге əкеледі жəне мұндай 
əрекет ету бүгінгі күні туындап жатқан діни қайшылықтарды 
шешуге ықпал ете алады. Этноконфессиялық толеранттылықты 
қалыптастыру ‒ ол ұзақ мерзімді жол, бірақ та бейбіт өмір мен 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолы. 

Қорыта келе, толеранттылық ‒ этносаралық, конфессия-
аралық жəне халықтардың мəдени диалогы болып табылады. 
Қазіргі өркениеттің өсуі мен өркендеуі тек, түрлі этностар, діндер 
мен мəдениеттер өкілдерінің бір ‒ біріне толерантты қарым-
қатынасты орнатқан кезде ғана дами алады. 
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РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
 
Высокий уровень конкуренции, сложившийся в настоящее 

время на потребительских рынках, требует умения продвигать 
отечественную продукцию в рыночную среду. Эту роль выпол-
няют рекламные коммуникации в рамках осуществления марке-
тинговых действий. Реклама способна создавать не только новые 
сегменты потребителей, но и новый имидж государства в целом. 
В современное время реклама является не только информа-
тивным фоном, но и важным источником информации об 
устройстве общества. Она рисует перед нашим воображением 
идеалы, внушает нам новые ценности, которые, по сути дела, 
являются новыми культурными концептами современного об-
щества потребления, такие как динамизм, изменчивость, неста-
бильность. 

Для Казахстана, поставившего перед собой задачу вхождения 
в мировое экономическое сообщество, эффективное исполь-
зование рекламных коммуникаций и развитие умения управлять 
ими в условиях рынка становится стратегической и общего-
сударственной экономической задачей. Однако эти возможности 
рекламы в республике еще до конца не изучены, что требует 
проведения дальнейших научных разработок в данном на-
правлении. 

К концу XX столетия реклама, став неотъемлемым атрибутом 
культуры современного массового общества, активно внедряется 
в культурные модели различных стран, оказывая определенное 
воздействие на систему общественных морально-этических норм 
и ценностей. Именно поэтому необходимо рассмотреть рекламу 
как социально ориентированное информативное пространство, 
которое способно внедрятся в различные культурные системы, 
ассимилироваться в них, а также описать способы совмещения 
концептуальных сфер культуры с виртуальными рекламными 
концептами. 



108 

Сегодня в науке очень часто возникает потребность рассмат-
ривать рекламную деятельность как явление культурной жизни 
людей, как один из механизмов формирования культуры. Тем не 
менее, само понятие культуры оказывается крайне неопреде-
ленным в связи с тем, что оно формировалось в течение очень 
длительного времени и применялось по отношению к 
существенно различным по своему историческому происхож-
дению объектам. Часто говорят о культурных традициях разных 
стран [1]. 

Исследования показывают, что это важная проблема для 
психологии рекламной деятельности, так как национальные 
(этнические) особенности восприятия, мышления и поведения 
играют важную роль для правильного планирования и 
проведения рекламных кампаний при выходе коммерческих 
структур на рынки других государств. Эта тенденция способ-
ствовала идее глобализации, которая имеет в мире своих 
сторонников и многочисленных противников. 

У. Уэллс, Дж. Бернет и С. Мориарти считают, что в 
отношении вопроса о национальных (культурных) различиях в 
рекламе постоянно ведутся исследования и возникают даже 
целые направления, по-разному рассматривающие данную 
проблему. Так, например, они подробно описывают модель, в 
соответствии с которой люди по всему миру имеют одинаковые 
потребности, хотя в разных странах эти потребности лишь 
удовлетворяются по-разному. Например, в соответствии с этой 
моделью людям по всему миру присущи одни и те же эмоции, 
хотя проявляются они у представителей различных культур 
различно [2].  

Некоторые авторы отмечают, что в современной литературе 
используется несколько сотен различных определений культуры, 
хотя, строго говоря, оно является понятием лишь одной науки – 
культурологии. Тем не менее, не прибегая к нему, практически 
невозможно системно, всесторонне и глубоко описать какие-
либо важные социальные, социально-экономические, социально-
психологические и другие явления в современном мире, так как 
понятие культуры является системным, а более точно – 
системообразующим [3]. 
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С древних времен и до наших дней благодаря рекламе и 
саморекламе на планете возникает многочисленное разнообразие 
национальных культур. В культуре каждого народа, живущего на 
Земле, можно обнаружить факт индивидуального творчества, 
того, что в силу каких-то социально-психологических меха-
низмов люди хотят отличаться друг от друга, выделяться из 
общей массы. В то же время они стремятся соблюдать традиции, 
нормы и выполнять определенные ритуалы, сложившиеся в их 
национальной общности. Следование традициям определяется 
известным в социальной психологии чувством «мы», о котором 
не раз писали многие психологи и которое постоянно находится 
в оппозиции к чувству «я» (или «образу я») [3]. 

Однако до сих пор реклама как феномен культурной жизни 
народов не находит всеобщего признания и никоим образом не 
становится предметом глубокого объективного научного ана-
лиза. Она лишь обозначается как сложный социально-экономи-
ческий или социально-психологический объект, но остается без 
глубокого понимания исторических причин возникновения, 
механизмов функционирования и развития [4]. 

Отношение культуры к рекламе пытаются анализировать У. 
Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. По их мнению, функция 
рекламы остается одной и той же по всему миру, различаются 
лишь культуры с высокой контекстуальной зависимостью, в 
которых смысл рекламного сообщения можно понять только в 
определенном контексте, и с низкой, где любое сообщение может 
быть понято независимо от контекста. С точки зрения 
психологии рекламы, эта модель, по-видимому, является 
слишком упрощенной [2]. 

Однако далеко не всем известно, что реклама, будучи 
явлением массовой культуры, в целом ряде случаев способна 
создавать продукты, имеющие не только массовый потреби-
тельский характер, но и переходящие в ранг высоких культурных 
ценностей. Сегодня реклама и культура тесно переплетены. 

Так, например, цвета костюмов, в которые одеты Санта-
Клаусы Америки, были в свое время заказаны компанией «Кока-
Кола» в рекламных целях. История забылась, а образ амери-
канского Деда Мороза стал культурным достоянием не только 
огромной страны, но и всего мира. Изобретенные компанией 
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«Памперс» бумажные подгузники для детей превратились в 
неотъемлемый атрибут детской гигиены и по сути дела стали 
частью культуры современной семьи в развитых странах [3]. 

Следуя данной логике, современная реклама, влияющая на 
формирование «мозаичной культуры» и воздействующая на 
человека, как при непосредственном контакте, так и через 
средства массовой информации, способна создать условия, при 
которых ценность информации о важном научном открытии, 
способном перевернуть представления людей о природе и 
обществе и т.д. В эпоху классической («гуманитарной») 
культуры, характерной, например, для периода Возрождения в 
отличие от современности, люди понимали, что научные, 
философские или религиозные ценности выше, чем ценности 
быта или развлечений.  
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ОТНОШЕНИЙ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Казахстан, который находится на стыке цивилизаций, имеет 

глубокие исторические и духовные корни. На этой территории с 
давних времен формировались и развивались множество раз-
личных религий. По евразийскому континенту проходит граница 
двух крупнейших мировых религий – ислам и христианство. 
Республика Казахстан не раз доказывал возможность межрели-
гиозного и межнационального диалога, мирного сотрудничества 
и совместного развития, несмотря на это участились случаи, 
когда необходимо принятие срочных мер по предотвращению 
возникновения таких конфликтов.  

Интересующая нас тема довольно широкая и не ограни-
чивается исключительно политическим и религиозным инсти-
тутами, как мы уже отмечали выше право, нравственность, 
вместе с тем искусство, наука, образование и даже экономика 
также являются составными частями всей структуры отношений 
института религии с государственно-политическим институтом в 
современном казахстанском обществе.  

Республика Казахстан изначально закрепившая в Конс-
титуции как 1993 года, так и в ныне действующей Конституции 
1995 года права человека в области религии, оказала положи-
тельное влияние на распространение и усиление роли религии в 
стране. Однако, что является положительным для одного 
(конфессии, церкви, секты и т.д.), оказалось пагубным для 
другого (человека, семьи, общества и государства). Причиной 
тому явилось скорее не готовность государства и общества 
воспринять идеологии, ранее не встречавшихся на практике и в 
жизни. Еще одной причиной отрицательных последствий 
явилось результатом отсутствия, как мер регулирования и 
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контроля, так и отсутствия вообще ряда базовых стандартов, 
необходимых для исполнения принципов свободы совести и 
вероисповедания, которые основываются на правилах уважения 
к человеку и его мировоззрению. Таким образом, вышеиз-
ложенные обстоятельства, обосновывают острую необходимость 
изучения религиозной ситуации в современном казахстанском 
обществе. 

Начавшееся с 90-х годов ХХ в. на постсоветском простран-
стве строительство новых независимых государств заставило 
социум столкнуться с новым явлением, а именно возрождением 
религии как социального института общества и важного 
компонента общественной системы. В ходе социально-эконо-
мического и политического радикализма собственно религиоз-
ные вопросы не могли не соприкоснуться с политикой, правом, 
общественной жизнью. В результате произошли серьёзные 
изменения в сфере религиозно-общественных, государственно-
конфессиональных отношений. Назрела необходимость крити-
ческого, но объективного пересмотра многих установившихся в 
научной литературе, особенно советского времени, взглядов на 
религию и отношения к верующим. Важно прояснить многие 
явления и процессы, связанные с изменившимся образом религии 
в общественном сознании, уточнить её место и роль в 
становлении культуры и государственности в условиях процесса 
демократизации. 

Республика Казахстан ‒ светское суверенное государство, 
законодательно закрепившее демократию. Она декларировала 
все демократические права и свободы, в частности, свободу 
совести и вероисповедания. Принятие Конституции РК и Закона 
РК «О свободе вероисповедания и религиозных организациях», а 
также ряда обязательств по международным стандартам, связан-
ных с соблюдением прав человека, обусловило нарастающую 
тенденцию плюрализации религиозной жизни и религиозных 
ценностей. 

Религиозный плюрализм как одна из особенностей казах-
станского общества, с одной стороны, при благоприятных 
условиях выполняет функцию интеграции и консолидации 
общества. С другой ‒ при отсутствии должных параметров 
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развития и поддержания свободы функционирования ‒ он потен-
циально несёт в себе немало негативных явлений, парази-
тирующих гуманистическую идею религиозной толерантности. 
В отдельных случаях это может привести и приводит к 
межконфессиональным и государственно-конфессиональным 
конфликтам. 

Определение характера государственной политики в области 
религии и выявление места и роли религиозного плюрализма на 
этапе демократического транзита. Каждое политическое устройство 
имеет обусловленные культурно-исторические индивидуальные 
субъектно-объектные отношения, использует приемлемые для 
менталитета своего социума формы толерантности; религиозная 
толерантность как практическая деятельность во взаимовлиянии и 
взаимозависимости религиозных организаций и политических 
процессов также предполагает двусторонние отношения; 
большинство обществ структурированы, в результате чего каждая 
общественная группа, составляющая структурный элемент, 
является субъектом религиозной толерантности; учитывая много-
образие социальной стратификации, выделяется три субъективных 
толерантных уровня: правительственный, личностный, межконфес-
сиональный; выделенные субъекты толерантности на одном и том 
же отрезке времени и пространства могут быть неодинаково 
толерантны по отношению к объекту ‒ религии, религиозным 
конфессиям, деноминациям, объединениям; проблемы свободы 
совести и толерантности в процессе модернизации переходных 
обществ в целом и транзита современного Казахстана, в частности, 
должны рассматриваться с учётом различия толерантных уровней. 
Для понимания степени развитости и организованности рели-
гиозного объединения необходимо проанализировать сложив-
шуюся в социологии религии типологию религиозных организаций. 
Взаимоотношения религиозных институтов и политических 
структур в истории религии приобретали крайне разнообразные 
формы. Попытку классифицировать исторически сложившиеся 
формы сотрудничества религии и государства предпринял извест-
ный православный священнослужитель и общественный деятель 
А.Кураев. Однако все предложенные им формы государственно-
церковных взаимоотношений в различной степени отражают лишь 
один существенный принцип, который предпочитает Русская 
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православная церковь ‒ государственной церковности или теокра-
тической монархии, где власть и господствующая религия нераз-
дельно слиты. 

Исходя из исторической реальности, можно выделить ещё 
три формы государственно-церковных отношений. Первая, 
которая носит промежуточный характер между радикальным 
отделением церкви от государства и государственной церков-
ностью. Вторая ‒ сосуществование церкви и государства как двух 
автономных величин. Третья ‒ «социалистическая» модель, суть 
которой сводилась к атеизму как государственному мировоз-
зрению, обязательному для всех граждан. В настоящее время 
государственно-конфессиональные отношения определяются 
историей развития страны, её культурными традициями, под-
ходами к проблеме «религиозная община и политика» со стороны 
самих религий, а также идеологической направленностью госу-
дарства. Однако общей основой разрешения проблем взаимо-
отношений между религией и светским миром являются сакра-
лизация или секуляризация политики и общества. Сакрализация 
имеет место в обществе, цель которого ‒ сохранить архаические 
религиозные ценности. Такой способ реагирования наблюдается 
в фундаментализме, не желающем подчиняться законам секу-
лярного мира. Гуманистическая секуляризация имеет место лишь 
в демократическом государстве. 
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ЗАКОНЫ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НОРМ ШАРИАТА 
 
Не секрет, что сегодня, вопрос об эффективном государ-

ственном управлении является актуальной проблемой всех стран 
без исключения. Естественно, что для управления людьми в 
государстве с целью достижения общих намеченных целей таких, 
как построение счастливого общества, создаются правила игры, 
иначе говоря правовое поле, которое в свою очередь подчиняется 
основным ценностям, прописанным в главном законе страны. 
Чаще всего главный закон страны называется Конституцией, но 
есть и другие названия. Помимо этого в странах бывают 
нормативные документы (акты) в виде ратифицированных меж-
дународных договоров, законов, подзаконных актов, постанов-
лений правительств, приказов министерств и ведомств и так 
далее. Принципы формирования самой правовой системы и ее 
основы в разных регионах имеют различия. Если одни страны 
строят свою правовую систему, опираясь на англо-саксонские 
традиции (прецедентные), другие на романо-германские (коди-
фицированные нормативные акты), то третий на теократические 
(религиозные) традиции, в основе которых лежат божие законы, 
зафиксированные в священных памятниках. Наиболее известным 
примером религиозной правовой системы является исламское 
право (шариат) [i]. 

Самая известная страна с мусульманским населением и 
религиозной правовой системой, является Королевство 
Саудовская Аравия (КСА) – родина зарождения Ислама. В 
официальном национальном портале Саудовской Аравии 
www.saudi.gov.sa декларируется, что Основной порядок страны 
(ан-Низам аль-асаси), опубликованный в 1412 г.х. (1992 г.) 
опирается на исламский шариат (право). В соответствии с ним 
система управления в КСА является монархией, государство ‒ 
полностью суверенным арабским, официальная религия – ислам. 
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В нем также прописано, что Конституцией КСА является Книга 
Аллаха (Священный Коран) и Сунна пророка Мухаммада (мир 
ему), языком является арабский, столицей ‒ город Эр-Рияда. 
Власть передается по мужской линии основателя короля Абд аль-
Азиза бин Абд аль-Рахмана аль-Фейсала аль-Сауда, наследник 
приносит присягу о том, что будет судить по Книге Аллаха и 
Сунне Его посланника Мухаммада (мир ему), которые являются 
первоисточником Основного порядка и всех государственных 
законов, и будет вершить суд на основе справедливости, 
консенсуса и равенства в соответствии с исламским шариатом [ii].  

Территория КСА расположена на Аравийском полуострове – 
в месте где 14 веков назад зародилась нынешняя исламская 
религия, поэтому не удивительно, что Саудовская Аравия 
считает себя наследником и приемником великой исламской 
культуры и цивилизации. К тому же именно на территории 
Саудовской Аравии расположены два города, священных для 
всех мусульман – Мекка и Медина. 

Основы шариата или фикха. Священный Коран ‒ 
первоисточник шариата, был ниспослан потомку Авраама 
Мухаммаду сыну Абдуллы сыну Абд аль-Мутталиба, который 
получал божественные откровения на протяжении 23 лет, 
начиная с 610 года н.э. В нем, а также в сунне пророка 
Мухаммада (изречения и его дела, не вошедшие в Коран) 
имеются основные ценности и культовые нормы, регулирующие 
порядок отправления мусульманами религиозных обрядов 
(ибадат, т.е. сакральное) и некоторые аспекты, касающиеся 
повседневной жизни мусульман (муамалат, т.е. профанное). 
Иносказательность же текстов, относящихся к профанному 
связана прежде всего с тем, что в Коране и сунне не имеет смысла 
упоминать все жизненные ситуации людей, так как на практике 
их – великое множество. Поэтому по вопросам профанного 
шариат устанавливает общие ориентиры и принципы (аль-каваид 
аль-амма), а также приводит примеры из жизни пророков и 
праведников, толкование и рациональное осмысление которых 
позволяет находить решение в каждой конкретной ситуации. С 
помощью основных принципов Фикха (права), правоведы могут, 
не выходя за рамки общих целей и ценностей шариата, выводить 
конкретные правила поведения и в случае необходимости гибко 
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заменять эти правила новыми. Таким образом, шариат включает 
в себя не только ясные положения Корана и сунны, но и те 
положения, которые формулируют лишь общие ценности, 
принципы, цели, их ориентиры и алгоритмы. 

Основные ценности шариата: 
Сохранение здоровья человека;  
Сохранение религии человека; 
Сохранение имущества человека; 
Сохранение потомства человека; 
Сохранение разума человека; 
Сохранение чести и достоинства человека [iii]. 
Согласно мнению большинства ученых все постулаты 

Ислама призваны защищать человека и окружающую среду. 
Именно поэтому в шариате запрещаются и строго наказываются 
многие виды поступков, которые на Западе не расцениваются как 
преступления, например: распитие алкогольных напитков (удары 
плетью) или прелюбодеяние и мужеложство (побивание 
камнями). Кстати, именно в этих аспектах кроются камни 
преткновения между Исламской цивилизацией и Западной. По 
мнению западного мира, наказание не адекватно преступлению 
(которым они его не считают), но по мнению мусульманских 
ученых эти действия являются той раковой опухолью, которая 
пагубно влияет не только на сохранение разума человека и его 
потомство, но и на здоровье всего общества. Что касается запрета 
на азартные игры и ростовщичество, то по мнению богословов 
причина его в том, что пропаганда «легкой наживы» принижает 
достоинство честного труда и разрушают экономические основы 
государства. Таким образом строгость законов шариата призвана 
сохранять как индивидуум, так и весь социум. Хотя нередко 
подобное рвение имеет обратную сторону, когда забывается 
другой принцип шариата: «Нет принуждения в религии». 
Свобода совести у Бога также свята как и другие неотчуждаемые 
права человека, вопрос лишь в интерпретации этих ценностей. 
Все остальные виды юридической ответственности и их 
принципы схожи и ничем не отличаются от большинства 
светских законов. К примеру, принцип законности, принцип 
справедливости, принцип «однократность применения нака-
зания», «презумпция невиновности» не противоречат, а наоборот 
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подтверждаются Священными Писаниями и хадисами пророка 
(мир ему).  

Некоторые мусульманские богословы помимо ибадата и 
муамалата, которые также иногда называются вопросами, 
касающимися Фикха (правовой науки), в понятие шариат 
вкладывают вопросы религиозной догматики или вероиспо-
ведания (акида) и этики (ахлак). На основании этого они 
утверждают, что шариат регулирует не только внешнее пове-
дение мусульман, но и определяет их религиозные убеждения, 
воспитывая в них нравственность. Нередки случаи, когда судья 
принимает в расчет внутреннюю мотивацию поступков [iv]. 

Если рассматривать содержание Священного Корана, 
разделяя его аяты (стихи) по смысловым нагрузкам на те, 
которые касаются ибадата, муамалята, акиды и ахляка, то 
аяты, посвященные проблемам основ вероисповедания, покло-
нения и духовно-нравственных аспектов ниспосылались больше 
в начальный период божественных откровений на протяжении 12 
лет, когда пророк Мухаммад жил в Мекке. После переселения 
мусульман в Медину, начался 10-ти летний период государ-
ственного становления исламской религии. В мединских сурах 
больше повелений относительно общественно-политической, 
культурной и экономической деятельности мусульман. В этот 
период были ниспосланы веления относительно семейных 
вопросов, торгового права, законов военного времени и т. д. 

История становления исламского права. Исламское право 
(шариат), ссылающееся на предписания Корана и сунны пророка 
Мухаммада (мир ему) является основным источником права в 
Королевстве Саудовской Аравии. Шариат, на который сегодня 
ссылаются правоведы Саудии был разработан в основном 
известными мусульманскими учеными и судьями между 
седьмым и десятым веками н.э. Со времен халифата Аббасидов в 
восьмом веке н.э., шариат был основным законом в исламских 
странах, в том числе и на Аравийском полуострове [v]. Наряду с 
шариатом как и во всем исламском мире в течение длительного 
времени арабы опирались также на местные обычаи и традиции.  

Уже к началу одиннадцатого века нашей эры, в Исламском 
праве появилось огромное количество школ (мазхабов), каждая 
из которых имела свой подход в интерпретации постулатов 
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Ислама. Однако сегодня более известными и распространенными 
суннитскими доктринами по всему миру, являются четыре 
мазхаба: Ханафи, Малики, Ханбали и Шафии. В центральных 
районах Аравийского полуострова, особенно в Неджде и его 
окрестностях, с восемнадцатого века, большинство жителей 
придерживались школы Ханбали. Что касается Хиджаза, 
расположенного к западу от Аравийского полуострова, то там 
следовали мазхабам Ханафи и Шафии [vi]. 

Поскольку первое поколение исламских правоведов не 
нуждалось в систематизации выводов фикха, то усуль аль-фикх 
(основы права) как особая дисциплина сложилась не сразу. Во 
времена пророка Мухаммада (мир ему), он сам учил 
сподвижников принципам и основам Ислама и те в поисках 
решения проблем обращались прежде всего к Корану и Сунне, 
применяя свои знания на практике. Если в этих главных 
источниках они не находили предписаний, то глубокое знание 
принципов ислама позволяло им вводить новые практические 
нормы, которые нередко подтверждались самим пророком 
Мухаммадом (мир ему) или даже имели отражения в Священном 
Писании, как в случае со сподвижником Омаром Бен аль-
Хаттабом, когда Коран несколько раз подтверждал его слова и 
предположения [vii]. 

Так как последующие поколения исламских правоведов не 
могли быть непосредственными свидетелями решений, выно-
симых пророком Мухаммадом (мир ему), возникла острая 
потребность в разработке строгих правил формулирования 
правовых норм на основе Корана и Сунны. Расширение границ 
Арабского халифата поставили мусульманских правоведов перед 
необходимостью решать такие проблемы, с которыми не 
сталкивалось первое поколение мусульман. В решении анало-
гичных вопросов появлялись существенные расхождения, 
которые могли привести к отклонению от истинных целей 
исламской религии. Все это и дало толчок к становлению 
концепции усуль аль-фикха уже ко второй половине VIII века. 

Ко второй половине VIII в. сложились два ведущих подхода 
к разработке фикха, которые отличались способами формули-
рования норм. Первые ‒ ахль аль-хадис, ориентировались прежде 
всего на Сунну пророка Мухаммада (мир ему), а вторые ‒ асхаб 
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ар-рай, делали акцент на рациональные приемы решения 
вопросов фикха [viii]. 

Мазхабы и их основатели. В конце VIII ‒ начале IX в. в 
рамках указанных направлений сформировались мазхабы, 
которые придерживались определенных правил формулирования 
норм фикха. Такие правила, систематизированные и всесторонне 
обоснованные в трактате Мухаммада аш-Шафии ар-Рисала, 
вошедшем в сборник «аль-Умм» стали основой теории усуль аль-
фикха [ix]. 

Классическая концепция усуль аль-фикха явилась резуль-
татом развития фикха как в значении мусульманской системы 
социально-нормативного регулирования, так и в смысле 
исламской юриспруденции (учения об этой системе). В процессе 
становления усуль аль-фикха происходила постепенная моди-
фикация и систематизация правовой практики с позиций 
мусульманского вероучения. Первые мусульманские судьи 
(кади) выносили решения преимущественно на основе собствен-
ного усмотрения (ар‒ ра’й). 

Одним из тех, кто первым применил методы исследования 
правовых вопросов таким образом, что стало возможным 
сближение схоластических разработок факихов с требованиями 
повседневной жизни был имам Абу Ханифа. Он и его ближайшие 
последователи разработали методику использования рациона-
листических принципов «суждения по аналогии» (кияс) и 
предпочтения истихсан при решении правовых вопросов. Он 
обосновал возможность использования норм обычая (урф) как 
одного из источников права. 

Во время правления Аббасидов Абу Ханифа жил и работал в 
Ираке в качестве богатого торговца и учёного. Халиф аль-Мансур 
предложил Абу Ханифа занять высокую должность в новой 
столице ‒ Багдаде, но Абу Ханифа отказался. При этом его отказ 
привёл в неистовство аль-Мансура, и Абу Ханифа был заключён 
в тюрьму, где и умер в 767 году. 

С Абу Ханифы начинается письменная традиция в исламском 
богословии. Ему приписывается первое записанное сочинение по 
исламской догматике ‒ «аль-Фикх аль-акбар». В нём сформули-
рованы основные положения исламской догматики о едино-
божии, об атрибутах Аллаха, о Коране как о слове Божьем, о 
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свободе воли, о предопределении, о праведности, о достоинствах 
тех, кто упомянут в Коране.  

Наследие Абу Ханифы сохранилось в виде цитат и ссылок в 
книгах двух его учеников: «Китаб аль-харадж» Абу Юсуфа, а 
также во всех сочинениях Мухаммада аш-Шайбани, особенно в 
«аль-Мабсут», «Китаб аз-зиядат» и «Китаб аль-асар». Именно эти 
два ученика Абу Ханифы сыграли важную роль в сохранении, 
систематизации и распространении ханафитского мазхаба, в 
котором метод вынесения правовых предписаний был основан на 
следующих источниках: 

1. Коран; 
2. Сунна ‒ при тщательном отборе хадисов; 
3. иджма ‒ единодушное мнение богословов относительно 

какого-либо вопроса, которое не может противоречить Корану и 
Сунне; 

4. кияс ‒ суждение по аналогии с тем, что уже имеется в 
Откровении; сопоставление правовой проблемы с уже решённой; 

5. истихсан ‒ предпочтение противоречащего кыясу, но более 
целесообразного в данной ситуации решения; 

6. урф, или адат ‒ традиционно распространённые мнения, 
обычаи [x]. 

Ханбалитский мазхаб ‒ одна из четырёх каноничных право-
вых школ (мазхабов) в ортодоксальном суннитском исламе. 
Основателем-эпонимом мазхаба является Ахмад ибн Ханбаль. 

Первый этап формирования ханбалитского толка в мусуль-
манском праве связан с Ахмадом ибн Ханбалем (780—855), 
заложившим основы этого мазхаба, и его непосредственными 
учениками, которые занимались собиранием его хадисов и 
юридических заключений (фетва).  

Ахмад ибн Ханбаль является одним из самых известных 
специалистов по мусульманским преданиям ‒ хадисам. Ещё при 
жизни он был признан одним из наиболее авторитетных систе-
матизаторов суннитского ислама, за ним закрепилось прозвище 
«спасителя» религии от нововведений (бид‘а). Некоторые 
исследователи считали отправной точкой ханбалитского мазхаба 
составление Ахмадом ибн Ханбалем сборника хадисов 
«Муснад», хотя, возможно, что он отбирал хадисы согласно уже 
сформировавшимся взглядам на фикх. 
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Учителя Ахмада ибн Ханбаля были широко известны и даже 
имели влияние при дворе халифа. Ибн Ханбаль отличается от 
других правоведов тем, что не изложил своё правовое учение в 
письменном виде и при жизни запрещал делать это другим. 
Единственной его работой по фикху является книга о ритуальной 
молитве. Записью, редактированием и передачей практически 
всех сочинений Ибн Ханбаля занимались его ученики и 
последователи, что позволяет считать сочинения периода 
раннего ханбализма плодом коллективного труда. 

Второй этап формирования связан с Абу Бакром аль-
Халлалом (ум. 923), который занялся дальнейшей системати-
зацией ханбалитского мазхаба. Аль-Халлала можно справедливо 
назвать основателем ханбализма, ибо именно он сделал 
решительные шаги по сбору юриспруденции эпонима школы, 
написал биографический словарь ханбалитов и обучил новой 
доктрине своих учеников. Обновлённый мазхаб постепенно 
сменил «старый» ханбализм, который не смог стать серьёзным 
соперником в долгосрочной перспективе. 

Абу-ль-Касимом аль-Хираки (ум. 945) был написан 
«Мухтасар» ‒ одно из самых ранних руководств по ханбалит-
скому праву, остававшееся стандартным текстом среди после-
дователей школы вплоть до XIII века. Многие ведущие ханбалит-
ские правоведы написали комментарии к этому труду 

В IX—X веках ханбалиты одними из первых системати-
зировали традиционалистское вероучение. Ими были созданы 
ряда разные по жанру работ по акиде, хадисоведению, а также 
специальные богословские сочинения и сборники суждений 
ханбалитских авторитетов. В них была представлена традицио-
налистская доксография, рассматривались ключевые вопросы 
социально-политической организации общества, излагались 
общие и частные положения традиционалистской интерпретации 
основ веры и права, истории мусульманской общины. Xанбалиты 
выступили против как буквального, так и аллегорического 
толкования Корана и сунны [xi]. 

В политическом плане учение Ахмада ибн Ханбаля, согласно 
ортодоксальным нормам ислама, проповедует терпимость к 
власть имущим, даже если правитель мусульман является явным 
нечестивцем и грешником. Он призывал к воздержанию от 
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публичной критики халифов и от восстания против них, ибо 
обратное могло привести к неприемлемому расколу в мусуль-
манском обществе и анархии в государстве. Представители 
ханбалитского мазхаба осуждали участие в смутах (фитна), и 
считали, что для восстановления порядка лучше всего выступить 
с наставлением (насиха) перед её руководителями и рядовыми 
членами. Ахмад ибн Ханбаль верил в то, что дистанцированность 
от правителей является путём для сохранения моральной и 
духовной чистоты. Из пяти сотен его учеников, только один 
Ахмад ибн Наср аль-Хузаи (ум. 845) был замечен в политической 
деятельности. Впоследствии была разработана теория о 
качествах имама мусульман и об его функциях, но вопрос о 
природе его власти оставался предметов дискуссий. Государство 
не рассматривалось ханбалитами как отдельный институт, 
имеющий свои права и авторитет [xii]. 

Правовая школа ханбализма является официальной в 
Саудовской Аравии и Катаре, значительное число ханбалитов 
проживает на территории Объёдинённых Арабских Эмиратов, 
султаната Оман и других государств Персидского залива. 
Общины ханбалитов имеются в Ираке, Сирии, Египте, Палестине 
и Афганистане [xiii]. 

Первая проблема: некодифицированное право. Мусуль-
манские страны, которые сохраняют или принимают шариат, 
обычно определяют, какие части шариата подлежат исполнению 
и кодифицируют (и тем самым модернизируют) их. В отличие от 
других мусульманских стран, Саудовская Аравия рассматривает 
некодифицированный шариат в целом как закон страны и не 
вмешивается в него. Поэтому он уникален не только по 
сравнению с западными системами, но и по сравнению с другими 
мусульманскими странами [xiv].  

Однако по причине того, что Саудовская Аравия еще до 
недавнего времени, являлась единственной страной в исламском 
мире, чьи законы не опираются ни на кодификацию, как это 
принято в Романо-германской правовой системе [xv], ни на 
прецедентное право, как в Англо-Саксонских традициях в ее 
нормативных актах существовала большая неопределенность. 
Однако, как мы уже писали выше, это упущение известно 
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властям КСА и с 2010 года государство объявило о своем 
намерении кодифицировать нормы права. 

Вторая проблема: инертность реформ в Саудовской 
Аравии. Это прежде всего обусловлено тем, что государство 
долгое время проводило патерналистскую политику [xvi], что 
привело к повсеместным иждивенческим настроениям особенно 
среди молодежи, на плечи которых ложится осуществление этих 
реформ. При том, что уровень образованности населения за 
последние десяток лет резко увеличился, а количество молодых 
людей окончивших зарубежные топовые высшие заведения 
превышают по некоторым оценкам 100 тысяч человек, транс-
формация сознания дает свои всходы медленными темпами. Так 
например, проблема запрета вождения автомобиля женщинами, 
которая, кстати не имеет никакого отношения к шариату, 
решается что называется по принципу Step by step, тогда как 
вопрос не входит в категорию стратегических [xvii].  

Третья проблема: Расхождения в оценках шариата. Этот 
фактор в какой-то степени предопределяет и характер взглядов 
исламских мыслителей на соотношение шариата с юриспру-
денцией (фикхом). В исламской традиции нет единой позиции по 
данному вопросу. В начальный период становления и развития 
ислама под фикхом понималось знание всех тонкостей в 
вопросах внешнего проявления поклонения (ибадата) или 
повседневной жизни (муамалята: торговли, семейных вопросов). 
Под шариатом понимался предначертанный Аллахом путь 
праведной жизни мусульман. 

В дальнейшем трактовка содержания шариата и фикха 
изменилась и шариат выступал как совокупность всех регули-
рующих внешнее поведение норм, прямо установленных в 
Коране и сунне или введённые с помощью иджтихада. Поэтому 
фикх-юриспруденция выступает как наука, знание шариата, 
фикх-право включает все нормы шариата. В таком соотношении 
шариат и фикх часто употребляются как синонимы. 

 
Литература: 

1. Право. (2017, апрель 7). Википедия, свободная энциклопедия. Retrieved 
11:18, апреля 29, 2017 from http://ru.wikipedia.org/?oldid=84725206 

2. Saudi National Portal (2017, май 10) (Home > Rules, Regulations and 
Policies, 2017) https://www.saudi.gov.sa 



125 

3. Hassner، Ron Eduard (2009). War on sacred grounds. فحة  ISBN .144 ص
9780801448065. 

4. Peters، Rudolph (2006). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and 
Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century. فحة  ISBN .148 ص
9780521796705. 

 
 

Ғабитов Т.Х., 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

дінтану жəне мəдениеттану кафедрасының профессоры, филос.ғ.д. 
Жанбатыр А.С., 

дінтану жəне мəдениеттану кафедрасының докторанты 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТІЛДІК ҮДЕРІСТЕР ЖƏНЕ 
ЖАЛПЫҚАЗАҚСТАНДЫҚ МƏДЕНИЕТТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
Академик Ə.Нысанбаев: «Біз – тəуелсіздігімізді нығайту, 

экономикалық жүйемізді түбірінен жаңарту, демократиялық 
принциптерді орнықтыру, мемлекеттік, ұлттық жəне мəдени 
бірегейлену сынды күрделі-күрделі процестерді басымыздан 
өткізіп жатқан елміз. Мұның өзі қоғамдағы орнықты саяси ахуал 
жағдайында, халықтың басым көпшілігінің рухани жəне мəдени 
жаңаруы арқасында жүзеге асуы мүмкін процестер»,-деп атап 
көрсетеді [1, 269].  

Біздің ойымызша, ғалым көрсетіп кеткен күрделі процес-
тердің қатарында Елімізде жүріп жатқан тілдік үдерістерді де 
атауға болады.  

 Тілдік өзгерістерге себепші болатын себептер алуан 
түрлі,олардың ішіндегі ең елеулісі ретінде екі түрлі факторға 
ерекше мəн береді: оның бірі‒ сыртқы фактор, екіншісі ‒ ішкі 
фактор деп аталады. Егер тілдегі белгілі бір өзгерістің пайда 
болуына түрткі, себепші болған жағдайлар тілдің өзіне, өз 
жүйесіне тəн, өзінің ішкі ерекшелігінен туған заңдылығы болса, 
ол ішкі себеп болады да, тілдің өз заңдылығынан болмай, одан 
тысқары, тілді қоршаған əлемнен, ортадан туса, ол сыртқы себеп 
болады. Сыртқы факторға тілді қоршаған ортада болатын 
əлеуметтік-мəдени жағдайларға байланысты əртүрлі себептер 
жатады. 
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Қазіргі Қазақстан жағдайында, біздің ойымызша, тілдік 
өзгерістерге жоғарыда аталған екі фактордың да ықпалы бар. 
Ресейлік патшалықтың отарлау саясатынан басталып, КСРО-ның 
соңына дейін жалғасқан орыстандыру саясаты тілімізге де өз 
зардабын тигізді. Соның ең ауыр соққысы,біздің ойымызша, 
ұлттың мəдениетіміздің өзегі болған ана тіліміз ‒ қазақ тілін 
төрден ығыстырып, оның орнын орыс тілімен ауыстыру еді. Тілді 
ығыстыру саясаты тілдің ауысуы үдерісіне дейін алып келді. Бұл 
тілдік жағдайдың ушығуына Еліміздің егемендік алуы ғана 
тосқауыл қойды. 

Социолингвистикалық терминдер сөздігінде тілдік үдерістер-
ге тілдік ауысу, тілдік ығысу, тілдің ревитализациясы, билинг-
визм, полилингвизм, семилингвизм, кері тілдік ауысу сияқты 
құбылыстарды жатқызады [2,282]. Біздің ойымызша, аталған 
тілдік үдерістердің ішіндегі қазіргі таңда ең өзектісі ‒ қазақ 
тілінің ревитализациясы, яғни «мың өліп,мың тірілген» ана 
тіліміздің «өз елі,өлең төсегінде» жанданып, жаңғырып, жаңа 
Қазақстанның төрінен лайықты орнын алып, жалпықазақ-
стандық мəдениеттің тіліне айналуы.   

ХІХ ғасырда өмір сүрген неміс ғалымы Вильгельм фон 
Гумбольдтің тіл мен ұлт рухы туралы ой орамдары тілді ұлттық 
феномен деп танитын бүгінгі тіл білімі мен мəдениеттану 
тоғысындағы жаңа бағыт ‒ лингвомəдениеттануға жол ашып 
берді. Профессор Г.Смағұлова лингвомəдениеттану пəнінің 
ерекшелігін: «Линвомəдениеттану – этномəдени жəне этнопсихо-
логиялық факторлар мен тілдегі ұлттық мəдени мағына ком-
поненттерін тіл арқылы мəдениеттану бағытында зерттеп, тілдің 
дəл қазіргі қолданыс қызметін көрсететін, ұлттық ерекшелігін 
ешбір идеологиясыз заманға сай келбетін таныту. Бұл ретте тіл – 
ұлт – мəдениет дейтін үштік (триада) лингвомəдениеттану 
пəнінің зерттеу нысаны болмақ»,‒ деп көрсетеді [3,147].  

 Ғылыми мектептердің бағытына, теориялық тұжырымда-
рындағы айырмашылықтарға қарамастан, лингвомəдениетта-
нушы ғалымдардың қай-қайсысы болмасын мəдениет құрылы-
мындағы тілдің маңызды рөлін мойындайды. Э.Сепир тіл мен 
мəдениеттің біртұтастығын ашып көрсететін маңызды əдісна-
малық көзқарастарын ұсына отырып: «Мəдениет белгілі бір 
қоғамның əрекеті мен ойлауының көрінісі, ал тіл қалай ойлаудың 



127 

көрінісі. Ендеше, тіл мазмұны мəдениеттің бөлінбейтін бөлшегі», 
‒ деген қорытынды жасайды [4,193].  

Тіл мен мəдениеттің өзара байланысының зерттеушілер, яғни 
лингвомəдениеттанушылар еліміздің тəуелсіздік алғаннан бастап 
жоғарыда аталып кеткен мəселелерді жан-жақты, ауқымды түрде 
қарастыруға талпыныс жасап жатыр. Қазіргі Қазақстанда 
лингвомəдениеттану мəселелері түрлі аспектіде қарастырылып 
келеді: тіл мен этностың мəдени бірліктердегі көрінісі (Ə.Қайдар, 
М.Манкеева); тіл саясаты мен тілдік жоспарлау мəселесі 
(Э.Сүлейменова); ақын-жыраулар поэзиясындағы этномəдени 
дереккөздер (Р.Сыздық); этномəдени атаулардың этимологиялық 
негіздері (Ə.Қайдар, Е.Жанпейісов, А.Алдашева, Г.Смағұлова, 
Р.Авакова, З.Ахметжанова, М.Копыленко, Г.Сағидолда), көркем 
шығармалардағы ұлттық мəдениеттің тілдік көрінісі (Г.Сна-
сапова, Қ.Қайырбекова, Ж.Нұрсұлтанқызы), тұрақты тіркестер-
дің этимологиялық сипаты мен ұлттық-мəдени негізі (Қ.Ғабит-
ханұлы, Б.Ақбердиева). Тіл ұлттық мəдениеттің болмыс-бітімін, 
дүниетанымын айшықтап көрсетудің, дамытудың негізі екенін 
Г.Смағұлова, А.Алдашева, Ж.Манкеева, А.Салқынбай, А.Аба-
силов, А.Сейсенова, Г.Қажығалиева, Н.Аитова, А.Сейілхан т.б. 
бірқатар лингвомəдениеттанушы ғалымдардың зерттеу жұмыс-
тары көрсетіп берді.  

Осындай терең ғылыми теориялық зерттеулер нəтижелерін 
жалпықазақстандық мəдениетті қалыптастырудың тəжірибесінде 
неге пайдаланбасқа? 

Қазақстанның тілдік үдерістеріне қатысты мəселе «Мəңгілік 
Ел» ұлттық идеясында Қазақ Елі жəне оның азаматтарының 
бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатымен «Тілдердің 
үштұғырлығы» мəдени жобасын кезеңімен іске асыру ұсынылып 
отыр. Біздің ойымызша, аталған бастама терең лингвомəде-
ниеттанулық зерттеулерді қажет етеді. 

Белгілі қазақстандық мəдениеттанушы А.Т.Құлсариева: 
«Адамзаттың рухы мен келбеті,оның ерік-бостандығы мен 
тарихи зейін-есі,философиялық жүйелері мен рəміз-таңбалық 
өсиеттері,орны толмайтын шығындары мен өмірлік сабақтары, 
діні мен тілі,ділі мен мұраттары – осының бəрі мəдениетпен бірге 
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біте қайнасқан. Тіл мəдениетті танытушы құрал. Өзінің өмір-
шеңдік қызметін ол тек өз бойынан ғана емес, мəдениеттің де 
болмысынан табады»,-дейді [5, 50].  

Демек, жалпықазақстандық мəдениеттің өзегінде қазақ 
тілінің болмысы мен өміршеңдік қызметі жарқырап тұруы тиіс. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ИСЛАМЕ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Ислам сыграл огромную роль в становлении казахской 

национальной духовности. Начиная с периода Караханидов 
ислам начал выступать интегрирующим фактором в форми-
ровании будущей казахской государственности. В досоветском 
казахском обществе религиозная принадлежность была 
неразрывно связана с этническим, родовым самосознанием и 
социально-политические институты эту связь поддерживали [1]. 
Основной чертой и особенностью казахской религиозной 
идентичности выступает микс доисламских верований и ислама. 
Главная причина слабой исламизации казахского населения – 
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кочевой уклад жизни, не способствовавший закреплению 
религиозных догматов в духовной сфере. Духовное сознание 
казахов представляет собой синкретичный тип, где смешались 
различные элементы доисламских, языческих верований и 
догматов исламского периода [2]. Помимо этого, в каждой 
стране, среди каждого народа, ислам, как и другие религии, 
вобрал в себя местные особенности. Эти местные особенности 
ислама были обусловлены спецификой исторического развития 
отдельных народов, которые также повлияли на развитие 
мусульманской религиозной мысли [3].  

История Казахстана в ХХ веке перенесла культурную 
трансформацию в связи с изменением хозяйственного образа 
жизни, процессов урбанизации, смены ценностных ориентиров. 
В постсоветский период в Казахстане образовалось религиозное 
поле, и в страну хлынул поток иностранных миссионеров, 
которые хотели занять свое место. Молодые люди уезжали 
учиться в арабские страны, когда они возвращались в Казахстан, 
проповедовали «другой, чистый ислам» [4].  

В Казахстане растет влияние ислама на все сферы жизни 
общества. Во первых, обращение к исламу определенной части 
общества актуально для нее, прежде всего, в плане возрождения 
казахского национального бытия, как укрепление этнокон-
фессиональной идентичности. Во-вторых, наблюдается процесс 
религиозной конверсии внутри самого ислама, где происходит 
переход от традиционного народного ислама в другие формы 
исламской идентичности, чуждые казахской культуре. Налицо 
проблема духовного поиска у конвертитов и кризиса 
идентичности. Теории религиозной конверсии доказывают в 
своей методологии принципы и суть проблем преобразования 
религиозной идентичности [5,6,7], где акцент делается на 
самотрансформации личности в котором «я» строится с 
помощью активного индивида с использованием имеющихся 
культурных традиций, чтобы формировать свою собственную 
идентичность. 

Немаловажную роль играет сегодня вопрос о внешних 
атрибутах религиозной идентичности. В настоящее время, 
большие споры среди женщин вызывает ношение хиджаба. 
Духовное управление мусульман Казахстана выпустило фетву в 
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защиту мусульманского платка. При этом в фетве говорится, что 
для создания положительного образа Ислама в Казахстане, будет 
правильным ношение соответствующей Шариату одежды без 
использования никаба. Культура казахов самобытна, и тради-
ционная казахская одежда для женщин всегда соответствовала 
принципам Шариата. Поэтому нет необходимости повторять 
арабские или пакистанские стили одежды. Главное, чтобы был 
покрыт аурат (Фетва ДУМК, 2013).  

В казахской истории и культуре женщины не покрывали лицо 
вуалью. Тогда необходимо задаться вопросом «Почему женщины 
стали покрывать лицо и тело? Каково отношение к хиджабу 
среди женщин? Что для женщин означает ношение хиджаба? Что 
касается положения женщин, Казахстан выделяется в 
Центральной Азии, так как на протяжении истории, казахские 
женщины имели больше прав и полномочий, чем женщины в 
других странах региона. Казашки никогда не носили паранджу, 
своего рода бурка, которые раньше были распространены в 
Центральной Азии. Во время Второй мировой войны, казашки 
даже воевали в рядах Советской Армии наравне с мужчинами, 
как, например, выдающиеся примеры М. Маметовой, Х. 
Доспановой, А. Молдагуловой [8]. Особенность описываемой в 
Казахстане ситуации заключается в том, что часто ставится 
вопрос соотношения современной практики ношения мусуль-
манского платка и казахской национальной традиции.  

Выбор хиджаба женщины объясняют следующими страте-
гиями и мотивами: духовный (долг перед Всевышним); 
гражданский (воспитание детей как патриотов Казахстана); 
личный (обязанность перед мужем, детьми); прагматичный 
(желание устроить свою жизнь с таким же мусульманином); 
безопасность (страхование себя от риска насилия). Таким 
образом, ношение платка женщинами символизирует принад-
лежность к религиозному коммюнити (жамагат), являющемуся 
источником символического капитала и каналом доступа к 
символическим ресурсам [9]. Практика хиджабов в Казахстане 
сегодня представляет столкновение двух разных позиций, как 
светских, так и религиозных. 

На сегодняшний день можно сказать, что хиджаб является 
новой и чуждой традицией для казахской культуры и общества 
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(общественная и официальная точка зрения). С другой стороны 
(мнения самих мусульман), хиджаб определенно добродетельная 
традиция, которая возникла в казахстанском обществе под 
влиянием глобального ислама, когда "арабский стиль" и стал 
распространяться среди молодых мусульманских женщин в 
Казахстане [8]. Как правило, женщины в роли матери, бабушки в 
тех или иных формах поведения, норм, правил являлись 
носителями национальной культуры. В казахском обществе 
женщина имела огромное значение как хранительница очага. 
Прообразом хранительницы выступала богиня Умай-ана в 
Тенгрианском пантеоне богов. Право голоса при решении 
жизненно важных вопросов было не только у мужчин, но и у 
женщин, в особенности у так почитаемых казахами многодетных 
матерей почтенного возраста – байбише, вырастивших достойное 
потомство – опору рода. Но с распространением Ислама 
отношение к женщине претерпело изменение в социальной 
структуре общества. Ислам относится к женщине как к 
подчиненной мужчине. Все существа женского пола – жены, 
дочери, сестры – постоянно контролируются мужчинами 
семейства, рода. Среди арабов, иранцев и других оседлых 
народов уделом женщины всегда было ведение хозяйства, 
воспитание детей и фактическое затворничество. Среди казахов 
мусульманские обычаи затворничества не прижились по 
нескольким причинам, главной из которых был кочевой образ 
жизни, при котором невозможно было скрыть женщин от 
посторонних мужчин. Потому и обычай затворничества не 
прижился в кочевой среде. Казашки никогда не носили паранджи 
и пользовались несравненно большей свободой общения, 
передвижения. Духовные ценности взращивает женщина в 
казахском обществе начиная с колыбельной песни, обучением 
через быт дочерей, воспитывая в сыне силу духа и 
мужественность.  
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИИ В РАЗВИТИИ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НАРОДОВ 
КАЗАХСТАНА 

 
Казахстан является центром развития многих национальных 

культур. Известно, что Казахстан сложившимся историческим 
событиям стал многонациональным государством. Имея 
многовековой опыт Казахстан является для всего мира примером 
межэтнического и межконфессионального согласия. Главной 
целью государственной политики Республики Казахстан это – 
сохранение и развитие межконфессионального единства. В своем 
Послании Президент РК Н.А. Назарбаев народу Казахстана 
«Нүрлы жол – Путь в будущее» сказал, что «Впереди – большая 
и ответственная работа, чтобы пройти глобальный экзамен на 
зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить 
доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к 
другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое 
согласие ‒ это живительный кислород. Мы не замечаем его, когда 
дышим, делаем это автоматически – мы просто живем. Мы 
должны сами беречь наше единство и межэтническое согласие. 
Извне никто и никогда не придет делать это за нас» [1]. В 
укреплении культурных отношении большое влияние имеют 
традиционные религии. Казахстане преобладают две традицион-
ные конфессии: ислам суннитского толка и православное 
христианство.  

В свое время ислам распространялся среди кочевых племен 
Казахстана не без проблем ‒ значительно сложнее, чем, к 
примеру, среди оседлого населения Мавераннахра. Тем не менее 
казахские племена придерживались ислама. Наиболее глубоко он 
укоренился в среде оседлых казахов в городах вдоль Сырдарьи и 
Амударьи. Но некоторые правила ислама соблюдали и казахи, 
занимавшиеся кочевым хозяйством. Так, женщины этих племен 
надевали традиционные головные уборы (саукеле), закрывавшие 
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волосы и шею, и одежды, прикрывавшие руки и ноги.  
С давних времен среди населения степей был весьма рас-
пространен суфизм, проповедовавшийся Ходжа Ахмедом 
Яссауи. Однако мусульмане, исповедующие традиционный 
ислам, суфизма не признают.  

Так же, как и их средневековые предки, большинство 
современных казахов придерживаются своеобразного синтеза 
традиционного ислама с элементами тенгрианства. Подобное 
соединение предполагает, например, поклонение духам предков 
(аруах), приготовление семи лепешек (жети нан) и другое, что 
противоречит традиционному исламу.  

Именно в силу того, что в Казахстане издревле отсутствовала 
практика строгого соблюдения канонов традиционной мусуль-
манской веры, в период позднего СССР и после обретения 
республикой независимости было модно говорить об «особом 
пути ислама» в Казахстане. Однако приверженцы традиционного 
ислама, в том числе и казахстанская молодежь, получившая 
религиозное образование в учебных заведениях стран Ближнего 
Востока, подобный «синтез» отрицают. Из-за этого нарастает 
непонимание между мусульманами среднего возраста и 
мусульманской молодежью. И если первые, которые образуют 
костяк Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), 
призывают исповедовать «традиционный казахский ислам», то 
«новые мусульмане» (в основном, молодежь) требуют строго 
соблюдать традиционные каноны и догматы, не признавая 
никаких «течений» [2].  

Актуальность данной работы состоит в религиозном 
возрождении в республике, которое началось в 1990-е годы после 
распада Советского Союза. Религиозный подъем был поддержан 
властями, которые видели в традиционных религиях одно из 
средств заполнения идеологического вакуума, образовавшегося в 
обществе после краха коммунистической идеологии. 

Особое внимание при анализе религиозной культуры в 
Казахстане данное исследование уделяет правительственной 
молодежной политике, так как за это время выросло новое 
поколение казахстанцев, которое не испытало воздействия 
коммунистической атеистической пропаганды, но и не выра-
ботало иммунитета от воздействия религиозной идеологии, 
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способной деструктивно повлиять на психологическое состояние 
молодых людей и разрушить социально-политическую стабиль-
ность в государстве [3]. 

 Для достижения цели научной статьи стоит задача ис-
следовать основные тенденции и тренды развития религиозной 
ситуации в Казахстане, необходимо, хотя бы коротко, обрисовать 
наличное состояние религиозности в стране, так как ряд 
тенденций вытекает как раз из сложившейся ситуации. Она, в 
целом, такова: 

1. В Республике Казахстан выстроена вполне удовлетво-
рительная система межрелигиозных взаимоотношений, которая 
отображает реальное согласие между основными конфессиями 
РК и продуктивное взаимодействие их с государством. Можно 
даже говорить о модели межконфессионального согласия, 
ценность которой неоднократно подтверждалась и иностран-
ными экспертами. В основу этой модели положено достаточно 
глубокое духовное и нравственное единство двух основных 
конфессий Казахстана ‒ ислама ханафитского маз-хаба и 
православия. Эти конфессии функционируют на территории 
Казахстана давно и в полной мере продемонстрировали свое 
позитивное влияние и на казахстанское общество, и на 
государство. Они взаимодействуют по широкому спектру 
вопросов, из которых отметим: 

‒ участие в стабилизации социально-политической 
атмосферы (совместными усилиями); 

‒ поддержание некоторого уровня нравственности казах-
станского общества (надо, впрочем, заметить, что уровень этот 
все же недостаточен и не отвечает потребностям страны, 
развивающейся в условиях перманентного мирового финан-
сового и экономического кризиса, так что задача повышения 
уровня нравственности в этих условиях стоит постоянно); 

‒ ведение межконфессионального диалога между исламом и 
православием по ряду направлений: совместного социального 
служения, постоянных контактов лидеров этих конфессий, 
миротворческой проповеди и в мечетях, и в храмах, форми-
рование близких общественных ценностей у мусульман и 
православие, преодоление разногласии между этническими 
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группами, составляющими большинство в исламе и в право-
славии, выстраивание общей цивилизационной позиции в 
условиях некоторой напряженности между «исламской циви-
лизацией» и «православной цивилизацией», и т. д [4]. 

Казахстанская, модель межконфессионального согласия 
выстраивается вокруг этого единства ислама и православия. Те 
конфессии, которые разделяют общественные устремления 
ислама и православия, присоединяются к ним, укрепляя, тем 
самым, целостность религиозной сферы (несмотря на все 
догматические различия разных религий). Те же конфессии, 
которые демонстрируют инаковость общинным ценностям 
верующих Казахстана и подчеркивают свое превосходство и 
избранничество, не идут на сотрудничество с основными 
конфессиями и стоят особняком. В результате, между группой 
основных для Казахстана конфессий и отдельными новыми 
религиозными движениями возникает напряженность. 
Целостности модели межконфессионального согласия эта 
усложненность отношений между конфессиями не вредит ‒ 
безусловно, модель становится сложнее, но иногда это даже 
способствует ее устойчивости. Впрочем, следует отметить, что 
устойчивость межконфессионального согласия в Республике 
Казахстан зависит от постоянных созидательных усилий 
соответствующих религиозных и государственных структур. Над 
сохранением и развитием межконфессионального согласия надо 
каждодневно работать, только тогда можно надеяться на успех. 

2. Считается, что в РК ‒ 98% верующих (около 70% ‒ 
мусульмане, около 23% ‒ православные, около 5% ‒ 
представители других конфессий). Но реальное количество 
верующих всех конфессий ‒ не больше 40-50%. Многие 
позиционируют себя верующими, но таковыми не являются. То 
есть, количество верующих заметно завышено. 

3. Если говорить о глубине веры (имеется такой показатель, 
фиксирующий укорененность человека в вере), то цифр по 
Казахстану вообще нет, можно только приблизительно сказать, 
что выполняет все вероисповедальные требования (это 
характерно для всех конфессий) лишь малочисленная группа 
(где-то 10—15% от населения РК). Итак, имеется ощутимая 
неопределенность и в количестве, и в «качестве» верующих. Этот 
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момент ‒ один из основных, характеризующих религиозную 
ситуацию в Республике Казахстан. Кстати/ отсутствие досто-
верных данных по количеству и «качеству» верующих очень 
усложняет проведение государством эффективной политики в 
сфере государственно-конфессиональных отношений. 

4. Реализация Закона РК «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях» привела к изменению религиозного 
поля Казахстана. На треть сократилось количество религиозных 
объединений, число конфессий сократилось с 46 до 17 
(сокращение числа конфессий связано с уточнением понятия 
«конфессия» и применением этого уточнения на практике). 

5. Несмотря на в целом благополучную ситуацию в 
религиозной сфере Казахстана, имеет место радикализация 
отдельных религиозных объединений; в первую очереди 
исламских. Новый закон дает государству дополнительные 
возможности для регулирования государственно-конфессио-
нальных отношений и упорядочения внутриконфессиональной 
деятельности. Поэтому можно надеяться на улучшение ситуации 
с радикализмом в РК, но радикализм ‒ многоаспектная проблема: 
сегодня еще неясно как будет развиваться ситуация [5]. 

6. Государство в лице уполномоченного органа ‒ Агентства 
по делам религий за последний год провело большую работу по 
упорядочению ситуации в религиозной сфере (это и перере-
гистрация религиозных объединений/ и постоянная экспертиза 
религиозной литературы и еще целый ряд направлений 
деятельности АДР). Надо констатировать некоторую большую 
ясность в зоне ответственности АДР появившуюся в результате 
этой работы. 

7. Религиозная ситуация в современном Казахстане может 
быть охарактеризована как стабильная с не вполне ясной 
конфигурацией и расстановкой религиозных объединений. 
Стабильность в нашем случае означает не застывший 
конгломерат различных конфессий. Напротив, можно говорить о 
заметном динамизме как в отношении количества конфессий и 
религиозных объединений, так и в связи с их взаимоотно-
шениями с государством. Стабильность означаем что несмотря 
на большое число конфессий, существующих в Казахстане, и 
нередко непростые их отношения между собой и с государством, 
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противоречий, способных взорвать межрелигиозный мир в 
Республике Казахстан, в настоящее время нет [6].  

Религия была и остается на сегодня важным фактором в 
развитии любой цивилизации. Ее место в жизни того или иного 
социума определяется различными обстоятельствами: уровнем 
развития общества, общественного сознания, культуры, тради-
циями, влиянием смежных социально-политических образований 
и т.д. Можно много спорить о положении религии в современном 
обществе. Однако однозначно оценить ее роль, возможности и 
перспективы попросту невозможно. Весь опыт ХХ в. показал 
несостоятельность односторонних прогнозов относительно 
дальнейших судеб религии: либо ее неминуемого и близкого 
отмирания, либо грядущего возрождения былой мощи. Сегодня 
очевидно, что религия играет заметную роль в жизни общества и 
что она претерпевает глубокие и необратимые изменения. 
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