
ЛӘ -ФАРАБИ АТЫНДА Ы АЗА  ЛТТЫ  УНИВЕРСИТЕТІҒ Қ Қ Ұ Қ
ФИЛОСОФИЯ Ж НЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІӘ
ДІНТАНУ Ж НЕ М ДЕНИЕТТАНУ КАФЕДРАСЫӘ Ә

Тақырыбы: 

Орындаған:
       Дінтану мамандығының 1 курс магистранты



діндерге кіруге тайпалық, рулық, этноұлттық және касталық 
шектеулердің болмауы; 

Ерекшеліктері: 

діни уағыздарында жалпыадамзаттық құндылықтарды ұстану;

діни-наным ырымдарының салыстырмалы түрде қарапайымдылығы;

дінаралық сыйласымдылыққа, өркениеттің ғаламдық мәселелерін 
бірлесіп шешуге шақыратын үндеулердің болуы т.б.



     Б.з.б. V-VI ғ.ғ. С.Гаутама негізін салған, Үндістанның 
Бихар штатында пайда болған дін. Қазіргі кезде Буддизм
дінін 1 млрдқа жуық адам ұстанады. 
     Буддизм басқа ілім-танымдарды бойына оңай сіңірді және оның 
негізгі қағидасы жан иесіне жамандық жасамау болғандықтан, жер 
жүзіне соғыссыз тарады.



       
      Буддизмнің Үндістаннан Орталық Азияға енуі б.д.д. І ғ. 
басталды.
      1996 жылы Орал қаласында Тибеттік будда орталығының 
негізі қаланды. Қайта тіркеу үдерісі нәтижесінде 2012 ж. 
Қазақстанда Алматы қаласы мен Батыс Қазақстан облысында 
орналасқан (Тибеттік бағытта) 2 будда діни орталықтары 
қызмет етеді.   
     Қазіргі таңда Алматы қаласында «Вон буддизм» жергілікті 
діни бірлестігі қызмет етеді.



Махаяна
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Хинаяна

Ваджраяна

Діни бірегейлік



     Буддизмдегі бірегейлік мақсат жане этикалық 
қағида ретінде қарастырылатын сенім, 

сотериологиялық идеал арқылы анықталады. 

    Буддизмде бірде-бір шіркеу ұйымы (тіпті бір 
мемлекеттің шегінде де), сондай-ақ басқа да 

орталықтандырылған әлеуметтік институттар 
ешқашан болмаған. Барлық буддистерге ортақ  ереже 
үш Құндылықты (Будда, Дхарма, Сангханы) сақтау 
болып табылады. Бұл қарапайым ереже ұрпақтан 
ұрпаққа, әлемнің бар еліне ізбасарлары арқылы 

жетіп отырды.



       Христостың өмірі мен Жаңа Өсиет іліміне негізделген , әлемде 2 
млрд. ұстанушылары          бар  монотеистік дін.



     Алматы қаласында «Қасиетті үштіктің Рим Католиктік 
Кафедралдық ғибадатханасы», «Қасиетті Құдай Ана Римдік 
Католиктік Шіркеуі» бар. 
     Қазақстандағы католиктік приходтарының шіркеу қызметкерлері 
шет елдік миссионерлер болып табылады. Қазақстандағы 
католиктердің нақты этникалық бірегейленеді деп айта алмаймыз, 
өйткені түрлі ұлт өкілдерінен құралған. Соған сай католик 
шіркеулерінде құдайға құлшылық ету рәсімі орыс, украин, неміс, 
ағылшын және поляк тілдерінде жүргізіледі. 



    Қазақстанның тарихы мен мәдениеті көп 
ғасырлар бойы ислам дінімен байланыса дамып
 келеді. Ислам діні қазақ халқының өзіндік руханияты мен 
мәдениетінің қалыптасуындағы негізгі қайнарлардың бірі. 

Діни бірегейлік 

Мемлекеттік бірегейлік 

Этникалық бірегейлік 



                             Қазіргі уақытта біздің еліміздің мұсылман қауымына ҚМДБ   
                 
                      жетекшілік етеді.
Қазақстан        ҚМДБ  – Қазақстан         мұсылмандарына діни-руханияттық  
                     басшылық жасайтын              республикалық бірлестік. 1990 
жылғы 12 қаңтарда құрылды. 
         Басқарманың мақсаты мен міндеті: ислам дінін насихаттау, 
тарату, Мұхаммед (ғ.с.) пайғамбар уағыздарының 
дұрыс насихатталуын қамтамасыз ету, ислам дінінің, 
Қазақстан мұсылмандарының бірлігін сақтау, 
діни ұйымдардағы шариаттың толық әрі дұрыс 
орындалуын қамтамасыз ету, республикада ислам 
дінін оқытып-үйрететін мамандар даярлау т.б.

Басты ұстанымы:
 Шариғатқа (Ханафи мәзһабы бойынша) сәйкестік
 Халыққа ашықтық
 Ресмилік



Қазақстандағы  дін өкілдерінің үлесі

Саны
(мың адам)

Үлесі
(%)

Мұсылмандар 11 237,9 70,19

Христиандар 4 190,1 26,17

Буддисттер 14,6 0,09



Ислам мен православие еліміздің маңызды рухани 
өміріне арқау болғандығы жайлы Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев бірнеше рет айтып өткен болатын.

Ислам және Православие  еліміздің негізгі діндері 
саналады. Сондықтан да Президенттің 

шешіміммен Құрбан айт және Рождество демалыс 
күндері болып жарияланды. 



       Оның жұмысына ислам, христиандық, буддизмнің т.б. діндердің 
беделді өкілдері қатысты. 

Мақсаты: 
діндер мен мәдениеттер арасындағы жаһандық диалогты баянды 
ету;

 діни қауымдар арасындағы өзара түсінік пен құрметті тереңдетіп, 
нығайту;

 араздық пен экстремизм идеологиясына қарсы тұра алатын 
толеранттылық пен өзара құрмет мәдениетін қалыптастыру;

 барлық халықаралық ұйымдармен және құрылымдармен 
ықпалдасу.  



       2012 жылы Астанада өткізілген IV Құрылтайға Мәскеу және бүкіл 
Ресей патриархы Кирилл қатысқан болатын.

      Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін өткізу 
арқылы Қазақстан бүкіл әлемдік қоғамдастыққа жалпыұлттық 
консенсус пен қоғамның топтасуының үлгісін көрсетіп келеді.
     Әлемнің діни көшбасшыларын Астанаға шақыру жөніндегі 

Мемлекет басшысының бастамасы мәдениеттер мен өркениеттер 
диалогының жаһандық үдерісінің дамуында орасан маңызды орын 

алады. 



•  https://kk.wikipedia.org

•  http://e-history.kz/

• Әлемдік діндер: оқу құралы/ А.Д. Құрманалиева, С.Ө. 
Абжалов, Б.Б. Мейірбаев. – Алматы: Қазақ университеті, 
2015. – 222б.
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