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Eero Tarasti 
Professor, Musicology and semiotics, University of Helsinki 

Honorary President of the IASS/AIS 
President of the Academy of Cultural Heritages 

(Helsinki) 
 

TO PROFESSOR TURSUN GABITOV AT HIS 70TH ANNIVERSARY 
 
I feel greatly privileged to get to know my colleague at the Distinguished Institution of Al-Farabi Kazak 

National University in Almaty, Dr. Tursun Gabitov. On the basis of our personal contact three years ago in 
Almaty, I rejoice to be acquainted with such a remarkable scholar in his field as Professor Gabitov. His 
profound studies on the spirit, nature, history, and future visions, of Kazak national culture are a model example 
of a so-called participating observation and study in the anthropological sense. He is not only an ethnographer 
who by his detailed analyses reveals us the essential ingrediences of Kazak language, mythology and material 
culture, but also utilizes his knowledge for building the future of the new renaissance of Kazak spirit in your 
country. I am also glad having been able to open a continuous student exchange between the school of 
Professor Gabitov and mine in semiotics at Helsinki University. Likewise it is an honour that Professor Gabitov 
has accepted to be in the international advisory board of newly founded Academy of Cultural Heritages. 
Altogether I wish continued energy and inspiration in the research and teaching of Professor Gabitov and send 
our most cordial wishes for his anniversary. 
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МӘДЕНИЕТТАНУ МАЙТАЛМАНЫ 
 

Нысанбаев Ә.Н. 
ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор 

(Алматы)  
 

Сатершинов Б.М. 
философия ғылымдарының докторы, профессор  

(Алматы)  
 

Еліміздің рухани жолына бет бұрып, қоғам үшін түбегейлі маңызы бар құндылықтарды анықтап 
жатқан тарихи кезеңде есімі елге рухани үлгі болатындай тұлғаларды айқындау үдерісі де жүріп жатыр. 
Еліміздің ғылымы мен білімінің дамуына үлес қосып жүрген көрнекті азаматтар арамызда жүр. Міне, 
солардың қатарында профессор Т. Ғабитов та бар. 2017 жылдың 24 қараша күні философиялық және 
мәдениеттанулық ғылыми қауым белгілі ғалым, философия ғылымдарының докторы, профессор 
Тұрсын Хафизұлы Ғабитовтың 70 жылдығын атап өтеді.  

 Тұрсекеңнің есімі ел арасында, әсіресе Қазақстанның қазақ тілді аймақтарындағы білім беру және 
ғылыми ортасында қоғамдық ғылымдар мен мәдениеттанудағы әдіснамалық құралдар мен нұсқауларға 
зәру кездерден бастап кеңінен тарала бастады. Кеңес дәуірінен мұра болып қалған бұқаралық-көпшілік 
кітаптардың да, ғылыми арнаулы әдебиеттердің де орыс тіліндегі нұсқалары сөрелерде сіресіп тұрып, 
қазақ тіліндегі ақпарат қат болған кезде, мұғалімдердің де, студенттердің де «Ғабитовтың кітабы» деп 
іздеп жүретінінің өзіміз куәсі болдық.  

Кеңес Одағы ыдырап, тоталитарлық жүйе құлдырап, идеологиялық шектеулер алынып 
тасталғаннан кейін қалыптасқан дүниетанымдық вакуумның орны құндылықтарды қайта қарау 
барысында бүкіл ТМД кеңістігінде қол жеткен саяси тәуелсіздікпен қатар, мәдени-рухани егемендікке 
ұмтылу талпыныстарымен толтырылды. Өркениеттіліктің әлемдік озық үлгілеріне ілесу мен ұлттық 
мәдениетті замана талаптарына сай жаңғырту қоғамдық-әлеуметтік ғылымдар жүйесіне, оның ішінде 
мәдениеттану саласына да келелі міндеттер жүктейді. Өтпелі кезеңдегі Қазақстан үшін бұл міндеттер 
төмендегіше сипатталады: ұзақ уақыт бойы бодандықтың құрсауында болған республикадағы 
тұрғылықты халық – қазақтардың дәстүрлі этномәдениетінің басты архетипін анықтау. Осыған сәйкес 
дәстүрлі дүниетанымның, ұлттық сипаттамалары мен ментальдық өзгешеліктерінің, рухани салт-
дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының бітімдік ерекшеліктерін айқындау; замана талаптарымен қатар 
ішкі-сыртқы ықпалдардың нәтижесін-де мәдениеттің өзгерістік кезеңдерін сипаттау. Қазақ 
мәдениетіндегі дәстүр сабақтастығы мен жаңашылдық арақатынасын талдау; өтпелі қоғам тұсында 
жаппай батыстық ықпал мен бұқаралық мәдениет тегеурінінің төл мәдениетке әсерін, оның 
салдарларын анықтау; қазіргі қазақстандық мәдениеттің ерекшеліктері мен қайшылықтарын, оның 
себеп-салдарларын сараптау; қазақстандық қоғамның мәдени әртекті сипатына орай мемлекеттік 
мәдени саясаттың таяу және стратегиялық бағдарларын анықтау, оның мәдениеттанымдық негіздерін 
даярлау; жаңа постиндустриалды аақпараттық қоғамның заңдылықтарын ескере отырып, ұлттық 
мәдениетті дамытудың келешектері мен бағдарларын сараптау. 

Бұл міндеттер елімізде мәдениеттану пәні мен ғылымын кеңінен дамытудың өзектілігін алға 
тартады. Осыған орай, мәдениеттану пәні орта арнаулы және жоғары оқу орындарының 
бағдарламаларына енгізілді. 

 Қашанда жаңаны бастау, бірден іліп әкетіп, оған тез төселіп кету қиын. Дүниетанымдық 
бағдарлардың алмасып, еліміз өтпелі кезеңнің қызығы мен шыжығын бастан кешіп жатқан тұста оқу 
орындарында қоғамдық пәндерді жүргізетін қарапайым оқытушылардың айқын бағыттан айрылып, 
біраз абдырап қалғаны рас. Гуманитарлық пәндердің, оның ішінде жеке пән ретінде жаңадан енгізілген 
мәдениеттанудың да бұрынғыдай үйреншікті тәртіпке сай стандарттық үлгісі де, типтік бағдарламасы 
да болмады. Бар ауыртпалық, бір жағынан нарықтың қыспағына ұшыраса да, қалаған кәсібін 
жалғастырған оқытушыларға түсті. Мәдениеттанудың ғылыми негізін жасау қажеттілігі қатты сезілді. 
Осы кездері кейбір отандық қоғамтанушы ғалым-дар бұл мұқтаждықты қанағаттандыруды қолға алды.  

Қазақстанда мәдениеттанудың пәндік ерекшеліктерін зерттеу 1990-жылдардан басталды. Т.Х. 
Ғабитовтың, Б.Ғ. Нұржановтың, С.Т. Темірбековтің, В. Тимошиновтың оқулықтары мен оқу 
құралдарында мәдениеттанудың пәндік анықтамасы беріліп, ол синтетикалық ілім ретінде 
қарастырылады.  

Қазақ мәдениетінің тарихы мен теориясына деген қызығушылық аталмыш ғылым саласының 
елімізде жедел қарқынмен дамып, осы уақытқа дейін әртүрлі бағыттағы бірқатар мектептердің 
қалыптасып үлгеруіне әкелді. Қазақстанда мәдениеттанудың осы мектептері мен бағыттарының 
қалыптасуының бел ортасында бүгінгі күні жетпіс жасқа келсе де, шығармашылық шабыт пен ғылыми 
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жасампаздықтың, белсенділік пен қажымас қайраттың үлгісін көрсетіп жүрген бірімізге ардақты аға, 
бірімізге ілтипатты іні, ұлағатты ұстаз, философия ғылымдарының докторы, мәдениеттану профессоры 
Тұрсын Хафизұлы Ғабитов жүрді десек, жаңсақ айтпаған болар едік.  

1990 жылдары оның авторлығымен шыққан «Мәдениеттануға кіріспе» оқулығы, «Мәдениет-
танудың типтік бағдарламасы» оқытудың осы саласындағы олқылықтың орнын толтырып, әдістемелік 
жетекшілік ретінде көпшіліктің кәдесіне жарады. Білім мен ғылым саласындағы оқырман қауымның 
арасындағы бұл танымалдық пен бедел бекерден бекер келген жоқ. Оның негізі мен дәлелін бүгінгі 
мерей той иесінің жүріп өткен шығармашылық жолынан табуға болады. 

1971 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін философия мамандығы 
бойынша үздік дипломмен бітірісімен Тұрсын Хафизұлы республикадағы маңдай алды осы оқу 
ордасында, 1986-1988 жылдарда Кабул (Ауғанстан) университетінде оқытушылық қызметте 
болғанымен, күні бүгінге дейін үздіксіз қызмет етіп келеді. Ғылымдардың төресі – философияға деген 
құштарлық оны 1977 жылы жан жақты философиялық білімдердің ішіндегі шоқтығы биігі таным 
теориясы саласынан «Мақсаттылық мәселесінің логикалық талдануы» деген тақырыпта кандидаттық 
диссертация қорғауға жетелеген сыңайлы. 200-ден астам ғылыми және әдістемелік мақалалардың, 50-
шақты монографиялардың, оқулықтар мен оқу құралдарының авторының қаламының қарымдылығы 
философия, мәдениеттану, логика, этика, қазақ және түркі философиясының тарихын және т.б. 
гуманитарлық білім салаларын қамтыды. Бұл еңбектердің ішінде, әсіресе, «Мәдениеттануға кіріспе» 
(Алматы: Санат, 1996), Философия: оқулық» (Алматы: Раритет, 2000-2005), «Мәдениеттану» (Алматы: 
Раритет, 2000-2005), «Культура и цивилизация» (Алматы: КазНУ, 2006), «Қазақ мәдениетінің 
типологиясы» (Алматы: ҚазҰУ, 1998), «Ежелгі көшпенділердің дүниетанымы» (Астана: Аударма, 
2005), «Тюркская философия: десять вопросов и ответов» (Алматы: Қайнар, 2006), «Этика және 
нарық» (түрік тілінде, Анкара: Иепа, 1997), «Мәдени-философиялық энциклопедия. Оқу құралы» 
(Алматы: Раритет, 2007 «Ғылым философиясы мен тарихы» (Алматы: Раритет, 2008 «Қазақ 
философиясы» (Алматы: Раритет, 2010) және т.б. ерекше атап өтуге болады. Оның ішінде «Қазақ 
мәдениетінің типологиясы» монографиясы соны әдістеме қолданылып жазылған өзінің эвристикалық 
жаңашылдығымен, терең ғылыми мазмұнымен зиялы қауым арасында кең танымал болды және 
олардың тарапынан лайықты бағасын алды. 

 Профессор Т.Х. Ғабитовтың қатысуымен және тікелей жетекшілігімен бірнеше жобалар әртүрлі 
қоғамдық қорлардың грантына ие болды: «Мәде-ниеттанудың энциклопедиялық сөздігі» (Сорос 
Қорының зерттеушілік гранты, 2001), «Культура мира» (ЮНЕСКО Қорының бейбіт мәдениетті қолдау 
жөніндегі гранты, 2000), «Ашық қоғам және оның жаулары» («Зерде» қорының аударма мен 
редакциялау гранты), «Азаматтық білім беру» (СЕП Қорының гранты, 2003). 

Оқырмандар мен студенттердің сұранысына ие болған бұл еңбектер марапаттаудан да кенде қалған 
жоқ. Тұрсекеңнің 2001 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің «ҚР 
онжылдығының үздік кітабы» байқауының лауреаты, 2003 жылы Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің Ахмет Байтұрсынов атындағы «Озат автор» медалінің лауреаты атануы соның 
куәсі іспетті. Еңбегі еленіп «ҚР Білім беру саласының құрметті қызметкері» (2008), «ҚР ғылым 
саласына қосқан үлесі үшін» (2007), А. Байтұрсынов атындағы (2004) медальдардың иегері атанды. 

Өзге тілді білу сол халықтың мәдениетін де білуді аңғартады. Мәдениеттанушы ғалым ағамыздың 
бойындағы қабілеттің тағы бір қыры тілдерді меңгеруінен де көрінеді. Бірнеше тілдерді игерген (қазақ, 
орыс, дари, түрік) Тұрсекең аударма ісіне де өзінің үлкен үлесін қосты. Ол елімізде қолға алынған 
мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының Философия секциясының жұмысына белсене 
атсалысып, 20 томдық «Әлемдік философиялық мұра» және 20 томдық «Көне заманнан бүгінгі күнге 
дейінгі қазақ философиясы» сериялары бойынша төрт томның құрастырушысы және көптеген 
томдарға аудармашы ретінде қатысып, қыруар еңбек атқарды. Оған қоса, Қазақ ұлттық 
энциклопедиясының (1-8 томдар) «Философия» секциясының төрағасы, «Қазақтардың мәдениеті» 
энциклопедиясының бас редакторының орынбасары қызметтерін атқарды.  

 Байқап отырғанымыздай, Тұрсын Хафизұлының ғылыми шығармашы-лығының басты бағыты мен 
оның халыққа танымал еңбектерінің басым көпшілігі мәдениеттану ғылымына, қазақ мәдениетінің 
тарихы мен теориясына арналған. Отандық ғылымдағы мәдениеттану саласы бойынша алғашқы 
профессорлардың бірі ол 24.00.01 – мәдениет теориясы және тарихы мамандығынан әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы мамандандырылған диссертациялық кеңестің 
ашылуына және оның жемісті қызмет етуіне атсалысып, ғылыми-ұйымдастырушылық қырынан да 
танылды. 

Философия ғылымдарының докторы, профессор Т.Х. Ғабитов Қазақстанда мәдениеттану 
ғылымының қалыптасуына өзінің қомақты үлесін қосқан ғалым ғана емес, дәл осы салада көптеген жас 
зерттеушілерге жетекшілік жасап, ғылыми бағыт-бағдар беріп, ауыр да абыройлы осы жолға жөн 
сілтеген ұлғатты ұстаз. Оның басшылығымен 6 ғылым докторы, 40 ғылым кандидаты диссертациялар 



6 
 

қорғап шықты. Тұрсекеңнің бойындағы адамгершілік қасиеттерді – үнемі ғылыми ізденіс үстіндегі 
белсенділігін, адам жатырқамайтын ашықтығын, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете отырып, 
шәкірттеріне ерекше қамқорлық танытатын абзалдығын – ерекше атап өткіміз келеді.  

  Өмір атты бұралаң жолдың жетінші онжылдығын толтырып отырған мерей той қарсаңында біз 
де мәдениеттанудың майталманы – Тұрсекеңнің отбасына амандық-саулық, береке-бірлік, өзіне зор 
денсаулық, мол бақыт, жеке және шығармашылық өміріне әріптестері атынан қажымас қайрат, 
сарқылмас шабыт тілейміз!  

 
 
 

КУЛЬТУРА СПАСЕТ МИР! 
(к семидесятилетию со дня рождения доктора философских наук,  

профессора Габитова Т.Х.) 
 

Мырзалы С.К. 
доктор философских наук, профессор 

(Алматы) 
 

Анасова К.Т. 
кандидат философских наук, доцент  

(Алматы)  
 

Курманбаева Л.Т. 
кандидат философских наук, доцент 

(Алматы) 
 

Есть люди, которые еще на старте жизни определяются со смыслом своей жизни и прилагают 
максимум усилий для реализации своих сущностных сил, поставленных целей. Среди них мы можем 
найти известного не только в Республике, но и далеко за пределами Отечества – Габитова Турсуна 
Хафизовича. К своему юбилею он подошел полный творческой энергии в окружении своих 
последователей и учеников. Юбиляр – Человек с большой буквы, всесторонне развитая Личность-
эрудит, замечательный Педагог, воспитавший плеяду профессионалов-философов, которые 
плодотворно трудятся в стране. Своим доброжелательным отношением к людям, он притягивает их к 
себе подобно магниту, с ним интересно вести разговоры о самых актуальных проблемах общества в 
контексте тех сложнейших процессов, которые переживает современное человечество. Своим 
творчеством он внес значительный вклад в развитие современной культурологии, философии, права, 
этики и других обществоведческих дисциплин.  

К моменту обретения Независимости страны он поставил перед собой честолюбивую цель 
написания серии учебников по социально-гуманитарным дисциплинам, поскольку начались 
системные преобразования общества во всех сферах деятельности. Мы открылись миру и должны были 
перенять все то лучшее, что было достигнуто мировым сообществом в современной гуманистике. Так 
появились учебники нового формата по «Философии», «Истории и философии науки», 
«Культурологии», «Философии права», «Этике юриста» и др., которые стали заметным событием в 
образовательном пространстве Казахстана. 

Особо ценными следует, на наш взгляд, считать культурологические изыскания проф. Габитова 
Т.Х. Дело в том, что еще в 18 веке выдающийся немецкий философ И.Кант с горечью писал о том, что 
развитие материально-технической базы общества происходит гораздо быстрее, чем духовно-
нравственное совершенствование людей. Это может привести в будущем к печальным последствиям, 
а чуть позже - датский философ С.Кьеркогер - открыто предрекал возможность самоуничтожения 
человечества. В этом же ключе рассуждал уже в 20 веке лауреат Нобелевской премии, создатель «этики 
благоговения перед жизнью» А.Швейцер, который в качестве критерия прогресса человечества 
выдвинул уровень духовно-нравственного совершенствования, а не громады небоскребов и другие 
достижения в материально-технической области. В этой связи проф. Габитов Т.Х. говорит о том, что 
возникновение современной планетарной цивилизации нельзя упрощенно трактовать как усвоение 
обществами Востока и Юга достижений западной цивилизации, что невозможно долго 
совершенствовать общество исходя из корысти и страсти к наживе (1). К сожалению, в процессе 
коренных преобразований общества, когда происходила смена жизненных ориентиров, и в нашем 
социуме произошло падение нравов. Но насколько сильным было это падение, неужели мы прошли ту 
точку, за которой последуют необратимые процессы? Думается, что для таких панических настроений 
нет места, хотя есть, возможно, весьма серьезные опасения на сей счет. Вот почему идеи Президента 
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страны Н.Назарбаева о необходимости духовно-нравственного возрождения общества для успешного 
осуществления проводимых реформ чрезвычайно актуальны и востребованы людьми. 

Несомненной заслугой проф. Габитова Т.Х. является то, что в первые годы обретения 
независимости, во времена эйфории по строительству правового государства, он одним из первых 
обратил внимание на проблему нравственного обеспечения права (2). Он предположил, что без этого 
откроется окно для всевозможного произвола, мздоимства и других пороков, которые, к сожалению, 
пышным цветом расцвели позже. Рассуждая об этой проблеме, он показывает различие между правом 
и нравственностью, суть которого сводится к тому, что мораль требует реализации должного 
безотносительно к «горькой правде вещей», в то время как право есть принудительное требование 
реализации минимального добра, исходя из имеющихся в данный момент ресурсов общества. 
Действительно, право не может «объять необъятное», отрегулировать в деталях все общественные 
отношения. Как говорил еще Цицерон, абсолютное право есть абсолютное рабство. Исходя из такой 
установки проф. Габитов Т.Х., анализируя сложные коллизии между правом и моралью в обществе, 
дает действительно мудрые советы по их разрешению. По его мнению, «если отдать предпочтение 
норме обеспечения безопасности при полном игнорировании личной свободы, можем получить 
ситуацию, хорошо описанную Дж.Оруэллом в романе «1984»… И, наоборот, полный отказ от средств 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, затрагивающих личную свободу 
граждан, развязал бы руки преступникам и тем самым сделал эту свободу невозможной» (3) . С этим 
утверждением можно вполне согласиться, в то же время, имея в виду всю сложность определения меры 
этого взаимодействия в условиях острых столкновений интересов различных социальных групп в ходе 
модернизации общества.  

В процессе модернизации общества «в суете преобразований» как-то незаметно вышли из нашего 
лексикона понятия справедливости, равенства, совести, чести и других фундаментальных категорий 
этики. Часть нашей полуобразованной молодежи, подражающей в своем поведении западным 
стандартам, внесли в поле Интернета слово «уятмен», пытаясь уязвить определенную часть людей, 
приверженных национальной культуре. Между тем, по оценке проф. Габитова Т.Х. «справедливость 
занимает исключительное место среди добродетелей, т.к. выражает меру ожидания, воздаяния 
общества человеку… Общество тогда хорошо организовано, когда оно не только создано для 
предоставления благ людям, но и когда оно эффективно саморегулируется принципом 
справедливости… Права, гарантированные справедливостью, не могут быть предметом политической 
спекуляции» (4). Полностью поддерживая данный тезис, позволим себе надеяться на наступление 
такого будущего в стране. 

При этом проф. Габитов Т.Х. далек от абстрактного теоретизирования по поводу справедливости, 
утверждая что надо подходить к данной проблеме конкретно- исторически. Что же касается 
уравнивающей справедливости, то все «прелести» ее мы видели в недалеком прошлом, когда стояли в 
очередях за «тощаком». В этой связи стоит отметить, что даже «Ее Величество Природа» не любит 
однообразия, она – многообразна. Относительно воздающей справедливости, если оно осуществляется, 
учитывая условия жизни, социальное окружение, уровень профессиональной подготовленности и др. 
критерии – это было бы приемлемым вариантом решения проблемы. 

Что же касается социальной справедливости, когда речь идет о социальной структуре общества, о 
наличии в обществе богатых и бедных слоев, аутсайдеров и т.д., то это серьезнейшая проблема 
казахстанского общества. И здесь мы видим четкую позицию проф. Габитова Т.Х., который считает, 
что не должно быть резкого накопления благ в руках одних и обнищания и пауперизации остальных. 
«Окостенению перегородок между общественными группами должны противостоять различные 
действия. В наше время заметно усиливается роль государства в регулировании социально-
экономических и моральных проблем. Отныне уже невозможно возложить ответственность за 
существующие неравенства на «беспристрастного слепого арбитра» – рынок. Возникает проблема 
обеспечения групповых прав аутсайдеров. Решение этих проблем позволяет идти прогрессу 
человечества по пути справедливости» (5),- заявляет он. С этим выводом нельзя не согласиться. Здесь 
мы лишь хотели добавить, что видный американский исследователь проблемы социальной 
справедливости Дж.Роулз, кажется, нашел формулу решения данной проблемы – улучшение 
экономического положения беднейших слоев должно идти более быстрыми темпами, чем положение 
имущих слоев общества. В таком случае происходит смягчение общественно-политической ситуации 
в стране. Однако, это западный путь решения проблемы. Что же может предложить духовный опыт 
наших предков?  

В богатом арсенале казахского языка есть понятия «каганат» и «канагат», которые обозначают 
«государственность, державность» и «удовлетворенность малым, тем, что имеешь». Формирование 
данных понятий имеет долгую историю. Дело в том, что любые народы на Земле формируются в 
результате приспособления к той ойкумене, географическому ландшафту, которые породили их. На 
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этом долгом пути формируется их язык, мировосприятие, моральные представления, обычаи и 
традиции и т.д. что мы называем духовностью того или иного народа, Разумеется, Казахстан – не 
Бразилия или же Франция, обласканные теплыми морями. Великая степь со своим жарким летом и 
холодной зимой, маловодьем и удаленностью от морей и океанов воспитывало в людях терпимость и 
выдержку, что сегодня называется модным словом «толерантность». Наши предки преодолевали 
бесконечные трудности, которые встречались на их пути, были едиными и проявляли радушие любому 
встречному, заботились о стариках и детях, нуждающихся, и в то же время проявляли беспримерный 
героизм во имя спасения жизней своего рода, племени и т.д. Все эти моральные максимы опять-таки 
объясняются окружающим суровым ландшафтом, ибо в течение тысячелетий шла нескончаемая 
борьба за передел пастбищ для роста поголовья животных. Решение данной проблемы возможно было 
на путях объединения разрозненных племен и обеспечения мирной жизни людей. Лишь в таких 
условиях, говоря словами Гегеля, государство «как действительность нравственной идеи» имело 
возможность, справедливого распределения и без того того малого общественного продукта, которого 
вырабатывало кочевое животноводство.  

Что же касается канагата, т.е удовлетворенности малым, то значение этого понятия имеет 
общепланетарное звучание, ибо ненасытное общество невозможно удовлетворить. Свидетельством 
этого является тот глубочайший кризис, который переживает ныне Евро-Атлантическая цивилизация. 
Так называемое «потребительское общество» уже постепенно выходит из обществоведческого 
лексикона. Проблема, как минимум, имеет две стороны. Во-первых, какими бы высокими темпами ни 
развивался научно- технический прогресс, все уменьшающиеся природные богатства ставят некие 
пределы. Устремленные к новой жизни развивающиеся страны как прежде не хотят за бесценок 
продавать свои ресурсы – они нужны им самим. 

Во-вторых, приближающаяся быстрыми темпами возможная экологическая катастрофа, которая 
страшит население Земли. За последние десятилетия, не выдерживая пресса хозяйственной 
деятельности, тысячи видов растений и животных исчезли с лица Земли. Миллиардные убытки, тысячи 
жизней отдает человечество в результате все чаще происходящих ураганов. 

В научной литературе те острые противоречия, которые возникают в мире между различными 
государствами, получило название турбулентного времени. В таких сложнейших условиях мы 
построили новую государственность. Под руководством Лидера страны Н.Назарбаева произошли 
разительные перемены в стране. Миролюбивая политика страны привела к признанию нашей 
государственности мировым сообществом. И вот, на очередном витке истории мы приняли программу 
духовного обновления, которая предполагает возврат, но уже на новом уровне, к духовным и 
моральным ценностям нашего народа. 

Обобщая сказанное, мы можем с уверенностью сказать, что лейтмотивом творчества проф. 
Габитова Т.Х. был афоризм «Культура спасет мир!». На этом гуманистическом пути мы пожелаем 
юбиляру исполнения тех творческих планов, которых у него множество, здоровья, счастья и 
благополучия.  
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Кафедрада Турсын Хафизович бар 
Рысбекова Ш.С. 

философия ғылымдарының докторы, профессор 
(Алматы) 

 
Алға тартқан кафедраның қарқынын, 
Азаматы Турсын Хафизович арқылы, 
Өз басынан көп ойлайды кафедрасын 
Жаны жайсан, тектілердің сарқыты. 
 
Ойы ұшқыр қанат қақкан құстан да, 
Сөзге берік, іске ерік, ұстамға, 
Шаршадым деп, индикатив басынан асып жатса да, 
Қыңк етпейді, бағытынан қайтпайды. 
 
Көркем келбет, жомарт сері жүрегі 
Басын изеп сәл жымиып күледі. 
Білімі ұшан-теңіз, өнерге толған, 
Пайда әкеп,  өз халқына қызмет етеді.  
 
Бәріне аян, қиял қанаты талмасы 
Ашық мінез тарта береді алға асып 
Скопус жазып, ойын жұмсайтын байырғы 
Абай, Шакәрім серілердің жалғасы. 
 
Оған аян  әлем мәдениеті 
Қандай лекциялар оқиды студенттерге 
Қандай рахат! Факультетімізде жүргенде 
Қасымызда Турсын Хафизовичтың болғаны. 
 
Ел сезінер керегіңді кафедраға 
Жер сезінер керегіңді дауылға. 
Еңбекқор, сабырлы, әрдайым сенімді болғаны қандай жақсы! 
Айрандай боп ұйып тұрған дінтану және мәдениеттану  кафедраға. 

 
 
 

ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ-ҒАЛЫМНЫҢ ТӘЛІМІ 
 

Асқар Л.Ә. 
философия ғылымдарының кандидаты, доцент 

(Алматы) 
 

Аташ Б.М. 
философия ғылымдарының докторы, профессор 

(Алматы)  
 
Тәуелсіздіктің рухы өрістеген сайын ұлттық идеяның субьектілері ұлттық бірегейліктің қайта 

жаңғыруына, қайта түлеуіне және өрістей түсуіне үлес қосуды өзіндік парызына айналдырып келеді. 
Қоғамымыздың ұлтжанды зиялы қауымы осы қызметте іргелі жауапкершіліктерін терең түйсініп, 
өзіндік таланты мен ғылыми шығармашылықтарын арнап келеді. Бұл үдеріс қазақ қоғамының тарихи-
әлеуметтік, мәдени-рухани саласының әрбір сәттерінен де көрініс тауып отыр. Оның ішінде, білім беру 
мен ғылым саласының атқарар міндеттері заман талабына сай келетін үлкен жауапкершіліктер 
артуымен шартталады. Осы орайда, қоғамдық-гуманитарлық білімдердің атқарар міндеті орасан. Ал 
философия ғылымы тарихтың дамуына, әлеуметтік прогрестің жетілу барысына тікелей жауапты бола 
алмаса да, өз бетінше дүниеауи жалпы бағдарлар беруге тағайындалғандығы күмәнсіз. Бұл әрбір 
қоғамның даму келбеті мен үдерістеріне сәйкес, философ-ғалымдарға үнемі-үздіксіз жаңа міндеттер 
жүктейді. Ендеше, біздің еліміздің зиялы қауымдарының баршасы секілді философтар да «ғалымдық 
жауапкершіліктен» тыс бола алмайды. Осы жауапкершілікті басқа да ұлтжанды, терең парасатты 
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ғалымдар сияқты түйсінген отандық ғалымдарымыздың бірі – философия ғылымдарының докторы, 
профессор Тұрсын Ғабитұлы Ғабитов мырза еді.  

Ол 1947 жылы 20 қарашада Семей облысы Көкпекті ауданы Биғаш ауылында дүниеге келіп, 1966 
жылы осы ауданда «Абай» атындағы орта мектепті алтын медальмен үздік аяқтаған Тұрсекең 1971 
жылы ҚазҰУ-дің философия-экономикалық факультетін өзінің білімі мен біліктілігі нәтижесінде 
қызыл дипломмен аяқтайды.  

Студент кезіннен-ақ өзінің ғылыми шығармашылық ойлауға деген бейімділігін танытып, оны сол 
университеттің оқытушы-профессорларына болашақ ғалым екендігін дәлелдей алған Т. Ғабитов өзінің 
өмір жолын ғылымға бет бұруға арнайды, өзінің ғылымды дамыту, оның ішінде қазақстандық 
философияны одан әрі өркендету үшін тағайындалғандығын терең түйсініп, философиялық кеңістікте 
іргелі мақсаттарды алға қояды.  

Ғылыми өмірдің қиыншылығы мен қызықтарға мол өтпелі асу белестерінің күрделігінен 
қарамастан, болашақ ұстаз-ғалым заман талабына сәйкес, ғылыми диссертациясын жазуға өзінің 
философиялық рухының сенімділігі арқылы батыл түрде кіріседі. Сөйтіп, 1977 жылы кандидаттық 
дисертациясын сәтті қорғап, өзінің өмір жолының түбегейлі ғылымға арналғандығын терең сезінген 
талантты ізденуші ғылыми ізденісті әрі қарай жалғастыруға қарай бет түзеді де, философия 
ғылымдарының докторы атану мақсатын алғы шепке шығарды.  

Тұрсын Ғафизұлы өткен ғасырдың 90 жылдары ғылыми кеңесшісімен бірлесе отырып таңдап алып, 
оны аяқтауға өзінің еңбекқорлығына ғана сенім артып, тиянақты түрде кірісті. Нәтижесінде, 1997 
жылы болашақта отандық ғалым ретінде мойындауға болатын ірі тұлға философия ғылымдарының 
докторы атағына ие болды.  

Тұрсын Ғабитов мырза әрі қарайғы ғылыми ізденіс жолы өзінің таланты мен шығармашылық 
ойлауына сәйкес өрістете түсті. Ғылыми философиялық шығармашылық отандық қауымдастық оның 
еңбектеріне оң баға бере келе, 2001 жылы ҚР Әлеуметтік Ғылымдар Академиясының академигіне 
лайық деген ресми лауазым берген болатын.  

Ол өзінің ғылыми шабытына қайтадан ерік беріп, өзінің жаңа идеялар тудыруға лайықтылығына 
деген ғылыми қауымдастықтың артқан сенімін ақтауға тырысып, екінші бір қырынан, өзінің ішкі 
интеллектуалдық қуатын жалпы көпшілікке және философиялық рухани-мәдениеттанулық кеңістікке 
жариялауға құмарта түсіп, ғылыми энтузиазмының императивтеріне құлақ асып, ішкі рухани шабытын 
қанағаттандыруға бет түзейді. Халық пен Ел Бірлігі, Ұлт пен Рухани дүниенің үйлесімділігі қағидасын 
назардан тыс қалдырмаған ғалым, өзінің төлтума идеяларын көпшілікке жария етуге ұмтыла түсті және 
баршаға паш етіп отырды. Халық қолдауына және ғылыми қауымдастық ортасында ерекше беделге ие 
болып келе жатқан ғалымның еңбегі назардан тыс қалмады. 2009 жылы ол «Құрмет» орденімен 
марапатталып, өзінің өмір мен ғылымға деген тағы бір жаңа сілкіністерінің ашылғандығын сезінгеннен 
кейін ғалымның қаламы ұшқырлана түсті. 

Қазіргі таңда ол 200-астам ғылыми жұмыстың авторы, олардың 50-і жеке және ұжымдық 
монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдарының жариялаушы. Білікті ғалым сонымен қатар, ұрпақ 
тәрбиесі, оның ішінде жастарды ғылыми ойлауға машықтандыруды алғаш рет алға қойған 
ғалымдарымыздың бірі болатын.  

Тұрсын Ғафизұлы өзінің тума таланты мен төлтума идеяларын ғылыми философиялық кеңістікке 
жариялап қана қоймай, «Шәкіртсіз ұстаз тұл!» деген халықтық қағиданы басшылыққа алып, оларды 
ғылым логикасына бағыштаудың қыры мен сырын меңгерген ғалым. Қазіргі таңда 6 ғылым докторын, 
40 ғылым кандидатын даярлап, іргелі мәселе бойынша қозғалған тақырыптардағы диссертацияларын 
сәтті қорғатып шығарды.  

Мәселен, «Қазақ философиясы», «Қазақ мәдениетінің типологиясы» т.б. монографиялары 
студенттер мен магистранттардың, докторанттар мен осы мәселеге қызығушы барша қауымның сүйіп 
оқитын еңбектері болып отыр. Бұл еңбектерде қазақ мәдениеттануы мен философиясының қазіргі 
ғылымдағы жетістіктері, негізгі түсініктері, қағидаларының тарихи-әлеуметтік салаларына жаңаша 
қырынан келу басты назарға алынған.  

Философия ғылымының іргелі мәселелерін, әлемдік философия тарихын, қазақ философиясының 
этикалық, эстетикалық, логикалық мәселелерін жетік меңгергендіктен, ойшылды Қазақстан 
Респубикасы Білім және Ғылым Министрлігі Философия және саясаттану институтынына іргелі 
ғылыми жобаларға қатысуға шақырады.  

Т.Х. Ғабитов мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыруға белсенді атсалысып, бұл 
ғылыми жобада өзіндік философиялық төлтума идеяларымен қатар, тамаша аудармашы екендігін де 
дәлелдеп берген еді. 2006-2008 жылдары «Әлемдік философиялық мұра» және «Қазақ халқының 
философиялық мұрасы» секцияларының мүшесі ретінде бұл іргелі бастамада өзіндік белсенділігін 
әрдайым таныта білді.  
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Оның талантты шәкірттерінің бірі – философия ғылымдарының докторы, профессор А. Құлсариева 
атап өткен: «аудармашы – ғылыми тәжірибесі мол, лингвистика жөнінде хабары бар, аударатылатын 
және аударатын тілді жетік меңгерген адам, әрі басқа ұлттың мәдениетінің концептсферасын (ұғымдар 
кеңістігін) бір кісідей білетін мәдени дәнекер және аудармашы өз ұлты мен өзге ұлттың ерекшелігін 
қоса қарастыра алатын мүмкіншілігі бар, әрі соны жазып жеткізе алатын шығармашылық талантты 
адам болу керек» деген пікіріне сәйкес, Т. Ғабитов өз аудармаларын таза адекватты түрде жеткізе білді.  

Шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби бабамыз айтқандай, «Ұстаз... жаратылысынан өзіне 
айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы 
сақтайтын, бұлардың ешнәрсені ұмытпайтын ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі ... мейлінше шешен, 
өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат 
адамдарына да әділ... жұрттың бәріне... жақсылық пен ізгілік көрсетіп,... қорқыныш пен жасқану 
дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек» деген ұлағатты жадында сақтай алған Т.Ғабитов, 
ғалым-философ қана емес, тамаша педагог, тәлімгер-ұстаз, рухани тәрбиеші ретінде де танымал тұлға 
екендігін Республика көлемінде дәлелдеген еді: 2007 жылы «Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантының, «Қазақстанның білім мен ғылым саласына қосқан көрнекті үлесі үшін 
мемлекеттік ғылыми стипендияның», Қазақастан Республикасының «Үздік авторы» конкурсының, 
Республикамыздың «Ғылым, білім және техника саласына қосқан үлесі үшін», «Қазақстанның 
ғалымдар одағы» конкурсының иегері, Ы. Алтынсарин атындағы сыйлықтың лауреаты сияқты бірнеше 
мәртебелі лауазымдарға ие.  

Бұл аталған лауазымдарға лайықты ұстаздың еңбегін ғалымдар мен педагогтар мемлекеттік 
деңгейде бағалады. Оның «Мәдениеттану» оқулығы 2001 жылы Мәдениет және Ақпарат 
министрлігінің конкурсында «Қазақстан он жылдығының үздік кітабы» атанды, кейіннен бұл еңбек 
«Ұлы Жібек жолы» халықаралық кітап жәрмеңкесінің лауреаты атанды.  

Т.Х. Ғабитовтың оқулықтары Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындары Ассоциациясының 
шешімі бойынша, Қазақстанның ең танымал оқулықтарының қатарына енгенен кейін, отандық білім 
беру жүйесінде бұл туындылар ерекше сұраныстарға ие болып, автор ресми жоғары мемлекеттік 
атақтарға лайықтылығын тағы да дәлелдеп берді.  

Ж.М. Әбдилдин, А.Х. Қасымжанов, М.Н. Чечин, О.А. Сегизбаев, Ғ.Ғ. Ақмамбетов, А.Н. Нысанбаев, 
Қ.Ә. Әбішев, С. Ақатай, А. Қасабек, М. С. Орынбеков, Ж. Молдабеков сынды әлемге танымал отандық 
ойшыл-философтардан тәлім алған Тұрсын Хафизұлының өзі де ұстаздықтың биік белестерінен көріне 
алды.  

2004 жылы А. Байтұрсынов атындағы, 2007 жылы «ҚР ғылым саласына қосқан үлесі үшін», 2008 
жылы «ҚР Білім беру саласының құрметті қызметкері» медальдардың иегері атанды. Осындай 
шығармашылық ізденістерімен, педагогикалық шеберлігімен, қоғамдық өмірдің өзекті мәселелеріне 
белсене араласатын тұлға ретінде танымал болған ол, өзіндік өмір жолын ассистентіктен бастап, 
профессорлық дәрежеге дейін жетіп, білім беру орындарының басшылық қызметтерінде де 
ұйымдастырушылық қабілетімен танымал бола түсті. Сонымен қатар, өзінің рухани әлеуетінің әлемге 
танымалдығына лайықты азаматты шет елдік ғылыми және қоғамдық қызмет ортасы кең көлемде 
қабылдады. Ол 1986-1988 жылдар аралығында Ауғанстан Республикасына Кабул Университетінің 
кеңесшісі ретінде қабылданып, өзіндік қоғамдық келісімділікті реттеуші ғалымдардың бірі ретінде 
азаматтық борышын өтеді.  

Көне Рим ойшылы Сенека: «Өмір ұзақтығымен емес, өмірлік мазмұнымен өлшенеді»,-деп 
айтқандай, шындығында, ғылым мен өмірді, тұлғалық пен саяси-әлеуметтік мәртебені үйлестіре білген 
ағамыз отбасында да тұрмыстық ахуалдардың биік белестерінен көріне алды.  

Өзінің жұбайы Майра ханым Истайқызымен бақытты ғұмыр кешіп, отбасында асықтай екі қызды 
тәрбиелей келе, бой жеткізіп, олардың өмірлік жарын табуға септігін тигізіп, Жанар мен Әминаның 
бақытын шын жүрегімен тілеп жүрген Ел ағасы, Біздің Тұрсын Хафизұлы ағамыз жеңгемізбен 
немелерінің қызығына бөлену үстінде.  

Ойшыл-тұлғаның руханилық болмысы мен құбылысы философиядағы адами болмысымен, оның 
құндылықтық бағдарымен, шығармашылық табиғатымен тығыз байланысты. Ол шәкірттеріне өзінің 
дара бітім-болмысымен үлгі өнеге көрсеткен, жаны жайсаң, жомарт жанды және адами биік 
қасиеттерге ие азамат пен қазақстандық философия кеңістігінде өзіндік орнын айшықтаған тұлға.  

Біз, Философия Қауымы көрнекті отандық мәдениеттанушы-философ ретінде берекелі 70 жылдық 
мерейтойыңызбен құттықтай отырып, Сізді жүрегі ізгілікке жаралған, пейілі игілікті азамат ретінде 
құрметтей отырып, Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, береке бірлік пен шығармашылық 
табыс тілейміз!  
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ҰСТАЗДЫҚ ЕТКЕН ЖАЛЫҚПАС 
 

Затов Қ.А. 
 философия ғылымдарының докторы, профессор 

(Алматы) 
 

Әр адамның өмірінде болашағын анықтайтын бет бұрыс оқиғалар тізбегі орын алатын кезеңдер аз 
болмайтын шығар. Мен үшін сондай кезеңдердің бірі өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының 
басында, дәлірек айтсақ 1993 жылы орын алды. Бес жылғы уайым-қайғысыз, шат-шадыманды 
студенттік өмірізде өз мәресіне жетіңкіреп қалған кез еді. Алда педогогикалық тәжірибе, мемлекеттік 
емтихан, диплом қорғау сияқты қарбалас шаруалар күтіп тұрған еді. Соның ағымдағы алғашқысы – 
педогогикалық тәжірибе. Бір топта жиырмадан аса студенттер бар едік, солардың бәрін кафедраларға 
бөлген тәжірибе жетекшісі – А. Швыдко ұстазымыз маған жаңадан ашылған мәдениеттану 
кафедрасына бөлінгенімді айтты. Бұл уақытта дипломдық тақырыпты философиялық білімнің қай 
саласына қатысты алсам деп ойланып жүрген едім. Тәуелсіздік пен тәуелсіздік қарсаңындағы сол 
жылдар еліміз үшін қиын-қыстауымен қатар, ізденушіліктің үлкен мүмкіншіліктерін де ашқан 
қызықты кезең еді. Кеңестік дәуірде айтылуы мүмкін болмаған тақырыптар газет-журнал беттерінде 
тереңінен ақтарылып, қызу талқыланып жатты. Әсіресе, ұлттық тарих пен мәдениетке деген 
қызығушылықтың қарқыны қызу еді. Қазақ халқының этногенезі, дәстүрлі мәдениетінің архетиптері, 
діни наным-сенімдері – осының бәрі «формасы ұлттық мазмұны социалистік» деген кеңестік ғылыми 
методологияның тар құрсауынан буырқанып босанып шығып өзінің зерттеушісін күттіп тұрған тың 
тақырыптар болатын. Тұрсын Хафизұлы қазақ мәдениетін қалыптасқан формациялық таным аясынан 
қарастырудың сыңаржақтылығын тереңінен түсінді. Тәй-тәй басқан тәуелсіздігіміздің алғашқы 
жылдарында-ақ ұлттық мәдениетімізді әлемдік өркениет өрісі мен сабақтастығы тұрғысынан 
талдаудың теориялық негіздерін қалауға ат салысты. Әлемдік мәдениеттану мен мәдениет 
философиясының танымал өкілдері –              К. Ясперс, О. Шпенглердің, А. Тойнби, Н. Данилевскийдің 
шығармашылығын сыни зерделей отырып, қазақ мәдениетін өркениеттік қадым тұрғыдан зерттеудің 
методологиялық алғышарттары мен принциптерін қалыптастырды. Бұл әдіс-тәсілдер қазақ халқының 
төлтума мәдениетінің өзіндік мазмұны мен болмыс-бітімін ашуға мүмкіндік берді. Ескінің сарқыны, 
тағылық пен варварлықтың нышандары саналып келген әдет-ғұрыптар мен наным-сенімдер, мәдени 
артефактілер өз тұғырларына қайтып орала бастады. Тұрсын Хафизұлы ұлттық мәдениетіміздің өзіндік 
бірегейлігі мен қайталанбас сипатын теориялық негіздей отырып, біз сияқты ғылым есігін енді ғана 
ашқан жас ғалымдардың патриоттық сезімі мен ұлттық мәдениетке деген құрметін оятты. «Қазақ 
философиясы» (Алматы: Раритет, 2010.) және «Қазақ мәдениетінің типологиясы» (Алматы: Қазақ 
Университеті, 1998.) еңбектерінде қазақ халқының дүниетанымы, этикалық-эстетикалық ұстанымдары 
мен құндылықтары зерделеніп, олардың ұлтымыздың рухани дамуындағы рөлі мен маңызы 
айқындалған. Тұрсын Хафизұлы көшпенділік мәдениетті табиғи-әлеуметтік және уақыттық- кеңістік 
контексте қарастыра отырып, көшпенділікті адамзаттың тарихи-өркениеттік дамуындағы кешеуілдеп 
қалған құбылыс деп қарастырған еуропалық ойшылдардың көзқарастарының дәйексіздігін ашады және 
отандық мәдениеттің тарихы мен теориясына сүйене отырып, көшпенділік мәдениеттің адамзат 
өркениетіндегі алатын өзіндік орнын, мәдени дамуына қосқан үлесін ашты. Сөйтіп әлемдік 
номодология ғылымының дамуында өз қолтаңбасын қалдырды.  

Тұрсын Хафизұлы халқымыздың бай мәдени мұрасын жаңғыртуға зор үлес қосты. Елбасымыз Н. 
Ә. Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге 
асыруға ат салысты. «Әлемдік философиялық мұра» және «Қазақ халқының философиялық мұрасы» 
секцияларының мүшесі, ғылыми мақалалардың авторы және 6 томның құрастырушысы болды. 

Тұрсын Хафизұлы қазақстандық мектебінің негізін қалады, ұлағатты ұстаздың жетекшілігімен 
алты докторлық, қырықтан астам кандидаттық диссертациялар қорғалды. Ұстазымыз еңбектеріміздің 
сапалық деңгейіне үлкен талаптар қойып, ғылыми шынайылығы мен дәйектілігіне көп көңіл бөлетін. 
Жазған мақалаларымызды тиянақтылықпен оқып, кемшіл тұстарымызды көрсетіп жол нұсқаудан еш 
жалыққан емес. Мектеп табалдырығын аттағанда қалам ұстатып жазуды үйреткен алғашқы 
ұстазымыздай, Тұрсын ағамызда ғылыми ойлау мен жазу стиліміздің қалыптасуына зор ықпал еткенін 
атап өткеніміз абзал болар. Ұстазымыздың бір ерекшелігі – шәкірттерінің жұмысын ұйымдастыра 
білуі. Біз ешқашан Тұрсын Хафизұлының біреуге ашуланғанын, қатты айтқанын көрмеппіз. Әр нәрсені 
байыбына барып, байсалды салмақтылықпен түсіндіруге талпынатын қасиетін шәкірттері аса 
бағалайтын.  

Тұрсын Хафизұлы шәкірттерінің бойына осындай ғылыми ұстанымдармен қатар биік азаматтық 
қасиеттерді де сіңіре білді. Адами парызды бәрінен жоғары қоятын ұстазымыз өмірдің қилы 
жағдайларында әрқашан бізге көмек қолын ұсынып, ақыл-кеңестерін айтып отырды. Адамгершілік пен 
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мәдениеттіліктің биік өлшемдерін көрсетіп, қиындықтарға мойымауға үйретті. Сондықтан Тұрсын 
Хафизұлын біз тек ғылымдағы ғана емес, өмірдегі де ұстазымыз деп білеміз.  

Тұрсын Хафизұлының еліне сіңірген еңбегі үлеусіз қалған жоқ. 2007 жылы «ЖОО үздік 
оқытушысы» аталса, 2009 жылы «Құрмет» орденімен марапатталды. Тұрсын Хафизұлының 
жетекшілігімен жазылған «Мәдениеттану» оқулығы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 
байқауында “Қазақстан онжылдығының ең үздік оқулығы” деп танылды. Сонымен қатар Тұрсын 
Хафизұлы «Қазақстан Республикасының білім беру саласының құрметті қызметкері», «Қазақстан 
Республикасы ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін» медальдарымен де марапатталған.  

Біздер, Тұрсын Хафизұлының шәкірттері, ұстазымызды бүгінгі 70- жылдық мерейтойымен 
құттықтай отырып, Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық шабыт, отбасыңызға 
амандық тілей отырып, біздің ғылым жолындағы жетістіктерге жетуімізге қосқан зор үлесіңізге, 
сіңірген енбегіңізге үлкен рахмет айтамыз. Біз Сіздей азаматтан білім, тәлім-тәрбие алғанымызды 
әрқашан мақтанышпен айтып жүреміз.  

 
 
 

МӘДЕНИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ МӘУЕЛІ БӘЙТЕРЕГІ 
 

Масалимова А.Р. 
философия ғылымдарының докторы, профессор 

(Алматы) 
 

Бөкебаев Б. 
Мәдениет қайраткері 

(Алматы) 
 

Алаш ардақтысы Жүсіпбек Аймауытовтың «Мәдениет деген ұлтыңды өліп-өшіп сүю» деген сөзі 
еліміздің мәдениетінің жанашыры, қазақтың ілкі дәстүрі мен төл дүниетанымының тамыршысы һәм 
жоқшысы бола білген Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Философия және 
политология факультетінің ұлағатты ұстазы Тұрсын Хафизұлы Ғабитов сынды үркердей 
ғалымдарымызға қатысты айтылса керек.  

Философия ғылымдарының докторы, профессор Тұрсын Ғабитовтың тынымсыз еңбекқорлығы мен 
шексіз ізденімпаздығы, тегеурінді табандылығы арқасында отандық мәдениеттану ғылымы мәуелі 
бәйтерекке айналды. Оның ғылыми-педагогикалық қызметі қарашаңырақ ҚазҰУ-мен тікелей 
байланысты, ғылымдағы дара жолы ассистенттіктен профессорлық дәрежеге дейін ұласты. Тұрсын 
Хафизұлы Ғабитов 1947 жылы 20 қарашада Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы, Биғаш 
ауылында дүниеге келген. 1966 жылы осы ауданда Абай атындағы орта мектепті алтын медальмен 
бітірді. Т.Х.Ғабитов 1971 жылы ҚазМУ-дың (қазіргі ҚазҰУ) философия-экономикалық факультетін 
үздік тәмамдап, содан бері саналы ғұмырын ғылым жолына арнап келеді. Елімізде тұңғыш рет ашылған 
мәдениеттану кафедрасына жетекшілік етіп (1991-1995 жж.), отандық мәдениеттану ғылымының 
негізін қалаушылардың қатарына енді. Оның жетекшілігімен алғашқы мәдениеттанулық зерттеу 
жұмыстары ұйымдастырылды. Тұрсын Ғабитовтың ғылыми жұмыстарында қазақ мәдениеті тарихын 
зерттеудің теоретикалық мәселелері және отандық мәдениеттану ғылымының теориялық-әдіснамалық 
мәселелері зерделенді.  

Саналы ғұмырын білім-ғылым жолына арнаған Тұрсын Хафизұлы биік парасатының арқасында 
ешкім бара бермейтін салаларға бет бұрып, тың зерттеулер жүргізіп келеді. Қазақ мәдениетінің 
құндылықтарын Шығыс пен Батыс дүниетанымы аясында зерделеп, дәстүрлі қазақ қоғамынының 
кісілік қасиеттердің, даналық пайымға негізделгенін, рухани құндылықтарға, ар-намыс, қанағат, тәубе, 
әділеттілік, жеке мүддеден гөрі ұжымдық мүдде үстем екенін ғылыми тұрғыдан дәйектеді. 
Мәдениеттер типологиясын жіліктеп, қазақ дәстүрін мәдениетаралық сұхбат аясында қарастырды, 
Қазақстанның мәдени ескерткіштеріне қатысты мәдениеттанулық каталог дайындауға белсене 
атсалысып келеді. Оның қажырлы еңбегі нәтижесінде мәдениеттанудың тұтастай бір ғылыми 
мектебінің қабырғасы қаланды деуге толық негіз бар.  

Тұрсын Хафизұлының ғылыми еңбектері мен ой-тұжырымдары елімізде ғана емес, алыс-жақын 
елдердің ғылыми ортасында мойындалып, баяндамалары халықаралық конференциялар мен 
симпозиумдарда жоғары бағаланды. Атап айтқанда, Казахская философия и ислам // «Ислам и 
философия» халықаралық симпозиумы. – Тегеран, 2001; Оригинальность тюркской культуры // 
«Тюркский мир. Иканос-38» халықаралық конгресі – Анкара: Ататүрік мәдени орталығы, 2007; 
Вестернизация и тюркская культура // Түркітілдес мемлекеттер әлеуметтанушыларының ІІ 
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халықаралық конгресі, Стамбұл-Алматы, 2008; Роль Ататюрка в тюркской культуре // «Ататюрк и 
тюркская государственность» халықаралық сипозиумы, – Анкара, Ататүрік мәдени орталығы (2007 ж); 
Национальная идея казахов и диалог культур //  Мәдениеттанушылар халықаралық форумы, –Баку, 
2008; Великая Шелковая путь как феномен культуры // Философия бойынша ІІ Азиялық конгресс, 
Икапа. – Стамбұл-Алматы, (2008 ж) және т.б. Оның философия тарихы мен этикасы туралы еңбектері 
Ауғанстан, Иран, Әзірбайжан және Түркия елінде жарық көрді. Ауғанстан Республикасына Кабул 
университетінің кеңесшісі ретінде жіберілді (1986-1988 жж). Халықаралық ынтымақтастықты 
нығайтуға сіңірген еңбегі үшін Ауғанстан Республикасының «Революция алауы» медалімен (1988 ж), 
Түрік Республикасының Ататүрік атындағы Мәдени орталығының «Құрмет грамотасымен» (2007 ж) 
және өзге де атақтармен марапатталды.  

Қазақстанның мәдениеттану ғылымының көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосып келе жатқан 
профессор Тұрсын Хафизұлы Ғабитов «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының (2007), Қазақстанның білім мен ғылым саласына қосқан үлесі үшін президенттік ғылыми 
стипендияның, ҚР-ның «Үздік авторы» конкурсының, республикамыздың ғылым, білім және техника 
саласына қосқан үлесі үшін «Қазақстанның ғалымдар одағы» конкурсының лауреаты. Т.Х. Ғабитовтың 
«Мәдениеттану» оқулығы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің конкурсында «Қазақстан он 
жылдығының үздік кітабы» (2001) атанды, бұл кітап «Ұлы Жібек жолы» халықаралық кітап 
жәрмеңкесінің лауреаты (2006) болды, Т.Х. Ғабитовтың оқулықтары ҚР Жоғарғы оқу орындары 
Ассоциациясының шешімі бойынша, Қазақстанның ең танымал оқулықтарының қатарына енді. 
Т.Х.Ғабитовтың «Қазақ философиясы» (Алматы: Раритет, 2010, 17 б.т.) және «Қазақ мәдениетінің 
типологиясы» (Алматы: Қазақ университеті, 1998, 18 б.т.) атты монографиялары республикамызда 
кеңінен танымал. Т.Х. Ғабитов 2001 жылдан ҚР Әлеуметтік Ғылымдар Академиясының академигі, ҚР 
мәдениеттанушылар қауымдастығының теңтөрағасы, «ҚР Білім беру саласының құрметті қызметкері» 
(2008), «ҚР ғылым саласына қосқан үлесі үшін» (2007), А. Байтұрсынов атындағы (2004) 
медальдардың, «Құрмет» орденінің (2009) иегері. 

Оның қаламынан туған 200-ден астам ғылыми, ғылыми-әдістемелік еңбектері өзектілігімен, 
ғылыми құндылығымен ерекшеленеді. Олардың 50 шақтысы жеке және ұжымдық монографиялар, 
оқулықтар мен оқу құралдары; жалпы көлемі - 600 б. т. Тұрсын Хафизұлы еліміздің энциклопедиялық 
қозғалысының белсенді қатысушысы ретінде танылды, «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының (10 
томдық) философия бойынша кеңесінің төрағасы болып зор еңбек сіңірді, қазақ тілінде 60-тан астам 
анықтамалық және терминологиялық мақала жазды.  

Жүсіп Баласағұн бабамыз «Адамның мәңгі болмағы, оның ары мен ел үшін еткен еңбегінде» деген 
екен. Тұрсын ағамыздың бекзат болмысынан қазақтың кісілік қасиетін, тектіліктің дегдар келбетін 
көреміз, ғылымға шын берілген ағамыз бос даурықпадан бойын аулақ салып, өзінің тұңғиық тереңдігін 
танытып тұрады. Қазақ мәдениетінің жанашыры ретінде һәм ақкөңіл, қарапайым да мәрт мінезі, 
кішіпейіл, жүрген жерін күлкіге кенелтіп, айналасын жадыратып жүретін қасиетімен шәкірттерінің 
жүрегін баурай білді. Ғылымның биік тұғырына көтеріліп, жүздеген шәкіртінің ыстық ықыласына 
бөленді. Ол кісінің өнегелі сөздерінен әр адамның өмірлік кредосы - адалдық, ақжүректік, дархан мінез, 
биік азаматтық парыз екенін ұғына түстік. Тұрсын ағамыздың жан-жақты, өрісі кең, терең пайымға 
толы дәрістері талай шәкіртті зерттеушіліктің соны соқпағына салды, ізденістеріне шырай кіргізді, 
санасына сәуле құйды. Ғылымды өмірінің мәніне айналдырған профессор Тұрсын Ғабитовтан тәлім 
алған жүздеген шәкірті әртүрлі салаларда, министрліктерде, ғылыми-зерттеу институттарында, 
университеттерде жемісті қызмет етіп келеді. Тұрсын Хафизұлы талай жас ғалымның қанатын 
қақтырып, ғылым жолында биікке самғауына жол ашты, оның тікелей ғылыми жетекшілігімен 6 ғылым 
докторы, 40 ғылым кандидаты диссертациялық жұмыстарын сәтті қорғады.  

Қазақстанның мәдениеттану ғылымын қара нардай өрге сүйреп жүрген зерделі ғалым, ғазиз жан, 
жаны жайсаң аға, парасатты тұлға, ұлағатты ұстазымыз – Ғабитов Тұрсын Хафизұлының 70 жасқа 
толуына орай, ізбасар-шәкірттерінің атынан ұзақ ғұмыр, мол бақыт, зор шығармашылық табыс 
тілейміз!  
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ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ! 
 

Зейнуллин Р.  
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты 

(Алматы) 
 

 Өсербаев Е. 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты 

(Алматы) 
 
Осыдан 70 жыл бұрын, 1947 жылы 20 қарашада бұрынғы Семей облысы Көкпекті ауданы, Биғаш 

ауылында профессор, философия ғылымдарының докторы, Құрмет орденінің иегері, Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік ғылым Академиясының академигі,«ҚР Білім беру саласының құрметті 
қызметкері», «ҚР ғылым саласына қосқан үлесі үшін» А. Байтұрсынов атындағы медальдардың иегері. 
«Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, Қазақстанның білім мен 
ғылым саласына қосқан көрнекті үлесі үшін мемлекеттік ғылыми стипендияның иегері, ҚР-ның «Үздік 
авторы» конкурсының, республикамыздың ғылым, білім және техника саласына қосқан үлесі үшін 
«Қазақстанның ғалымдар одағы» конкурсының, Ы. Алтынсарин атындағы сыйлықтың лауреаты 
атағының иегері, «ҚР Білім беру саласының құрметті қызметкері» атағының иегері Ғабитов Тұрсын 
Хафизұлы дүниеге келді.  

 Бүгінгі таңда Т.Х. Ғабитов ағай қара шаңырақ Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың құрметті 
профессоры, шәкірттер тәрбиелеуде аянбай еңбек етуде. Мемлекеттік ауқымда алғашқы рет құрылған 
«Мәдениеттану» кафедрасының меңгерушісі болып жемісті еңбегін жалғастыруда. 

Т.Х. Ғабитовтың еңбектеріне тоқталатын болсақ, «Қазақ философиясы» және «Қазақ мәдениетінің 
типологиясы» атты монографиялары республикамызда кеңінен танымал, бұл еңбектерінде қазақ 
мәдениеттануы мен философиясының қазіргі ғылымдағы жетістіктері, негізгі түсініктері, қағидалары 
қарастырылып зерттелінген.  

Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыруда белсенді атсалысып, 2006-2008 
жылдары «Әлемдік философиялық мұра» және «Қазақ халқының философиялық мұрасы» 
секцияларының белді мүшесі болып, ғылыми мақалалардың, Философия, Мәдениеттану, Мәдени-
философиялық энциклопедия, Ғылым философиясы мен тарихы, Құқық философиясы т. б 200-ге жуық 
орасан зор еңбектердің авторы атанады.  

«Ұстаздық еткен жалықпас» - демекші, Т.Х. Ғабитовтың басқаруымен бүгінгі күнге дейін 10 ғылым 
докторы, 40 ғылым кандидаттары ғылыми диссертацияларын сәтті қорғап шықты. Сондай-ақ Ғ.Т. 
Хафизұлының шәкірттерімен бірлесіп, 2014 жылы Германияда «Қазақ мәдениетіне арналған 
зерттеулер» атты кітабі жарыққа шықты. Бұл еңбекте архетиптік, хронотоптық зерттеу нәтижелері, 
рәміздер және менталитет, сана –сезім жалпы қазақ мәдениеті жайлы зерттеулер айтылады. 

Абайдай алыпты, Мұхтардай мұхитты, Шәкәрімдей шалқар шабытты тудырған Қасиетті Семей 
өңірінің тумасы, қамқоршы әке, аяулы жар, адал дос, ардақты ұстаз сіздің бойыңыздағы алпыс екі 
тамырмен тараған тектілік қасиетіңіз бүгінгі ұрпаққа аманат болып, еліміздің көк байрағын биікке 
көтерер, тәуелсіздігімізді тұтастай етіп ұстайтын, өзіңіз салған сара жолыңызда білікті де білімді жас 
ұрпақ, төртеу түгел, алтау ала болып, қара шаңырақ ҚазҰУ-дың алдыңғы қатарлы университеттердің 
қатарынан шығып, сапалы білім ордасы болып, Сіз сияқты ұстаздар бар болып, аман болып, 
шәкірттеріңіз жетістіктерімен қуантып, мәдениеттанушылар көп болғай! Ұлағатты ұстазымыздың 
мерейтойы құтты болсын! 
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КЕҢІСТІК АЯСЫ МЕН УАҚЫТ АҒЫНЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРКЕМ МӘДЕНИЕТІ ЖӘНЕ ЭТНОЭСТЕТИКАНЫҢ КЕЙБІР 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

  
Сатершинов Б.М. 

философия ғылымдарының докторы, профессор  
(Алматы) 

 
Әбдіраманова А. 

философия ғылымдарының кандидаты  
(Қызылорда) 

 
Қазіргі таңда Қазақстан аса маңызды тарихи кезеңді басынан өткізуде. Бұл уақытта Қазақстан 

бәсекелестікке қабілетті қоғам экономикасының, дамыған елдердің қатарына кіретін тұрақты дамушы 
қоғамның негіздерін қалыптастыру кезеңдерінің куәсі болды. Қазақ қоғамындағы орын алып отырған 
жүйелі өзгерістер шүбәсіз қазақстандықтардың санасында біршама өзгерістерге алып келеді. Алайда 
осы өзгерістер уақыт талабына сай белгілі бір белгіленген бағытқа сәйкес орын алуы тиіс. Осы жайтқа 
еліміздің көшбасшысы «Қазақстан-2050» стратегиясы жолдауында ерекше мән беріп отыр. Сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында осы өзекті мәселені көтерді. Әлемнің озық елдерінің 
қатарына қосылу үшін саяси реформа мен экономикалық жаңғырудың маңыздылығына қоса, 
«ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз» екендігін айта келіп, «...мақсатқа жету үшін 
біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және 
экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады» [1], деп атап 
көрсетті. 

Қазіргі уақытта XXI ғасырдағы жаһандық деңгейде ауқымды мәселелердің қатарында өркениеттің 
құндылықтар дағдарысы алдыңғы қатарда тұр. Біздің пікірімізше, қазіргі заманғы әлем терең рухани 
күйзеліcті басынан өтікізіп отыр. Бұл күйзеліс – өндірістің үдемелі түрде өсуіне байланысты 
тұтынушылық басымдылықтардың күрт өсуінің тікелей салдары. Күн сайын өсіп отырған материалдық 
қажеттіліктер бірінші кезекте өмірдің адамгершіліктік түсінігіне орасан нұқсан келтіруде. Бүгінгі 
күнде «әуелі экономика, кейін мәдениет» ұстанымы қалыпты жағдайға айналғаны бәріне аян нәрсе. 
Соның нәтижесінде мәдениетті қалдықты принцип бойынша қаржыландыру, эстетикалық 
құнсызданудың салдары бұқаралық мәдениеттің ең төмен сапалы нұсқаларының таралуына әкелуде. 
Мұражайлар мен кітапханалар, галереялар мен театрлар, ескі сәулет өнерінің ескерткіштері мен 
заманауи өнер туындылары, жаңа технологиялар мен мәдени индустрияның өркениетті түрде игерілуі 
– осының бәрі адамзат пен қоғамның және жалпы мемлекеттің тұрақты дамуының негізгі 
алғышарттары болып табылады. Әсіресе, аталмыш жағдайлар келер ұрпақтың дамуына тигізер ықпалы 
ерекше. Тағанды түсініктерден алшақ плюрализм адам баласының ішкі әлемінің қалыптасуына, оның 
өмірлік ұстанымдары мен қоғамдық талғам таңдауына және де өмір мен іс-әрекеттің субьективтік 
факторларларына қарсы тұрудағы жеке тұлғаның мінез-құлқына кері ықпал етуде. Осы аталғандардан 
өзге рухани күйзеліс ұлттық мәдениеттің жеткілікті дәрежеде зерттелмеуіне де байланысты. Ал ұлттық 
мәдениеттің негізгі бөлшегі ретінде ұлттық ойлаудың тағдырын танитынымыз рас. Қазақ ұлттық 
мәдениетіне де осы қасиет тән. Мән-мазмұнға бай, ғасырлар бойғы мұралар мен көптеген тарихи 
қабаттардан қалыптасқан дәстүрлі қазақ рухани мәдениеті орынсыз ұмыт болып, кеңес дәуірінің 
ғылыми әрі мәдени өмірінде қолжетімсіз болды.  

Осыған байланысты өскелең ұрпақтың дамуы аса маңызды. Негізгі идеяны қамтамасыз ете алмаған 
адамның ішкі дүниесінің қалыптасуына, оның өмірлік бағыттарды таңдауына, қоғамдық талғамдары 
мен тұлғаның өмірдегі және іс-әрекетіндегі субьективті факторларды жеңуге кері әсер етеді.  

Рухани дағдарысты туған мәдениетті зерттеу деңгейінің жетіспеулігімен түсіндіруге болады, оның 
құрамдас бөлігі ұлттық ойдың тағдыры болып табылады. Бұл жерде қазақ халқы ерекше емес. Қазақ 
халқының дәстүрлі рухани мәдениеті өзінің мағыналық мазмқны жағынан өте бай, ол ғасырлар 
мұралары мен көптеген тарихи кезеңдерден құралады, солай бола тұра негізсіз ұмтылып, кеңестік 
дуірдегі ғылыми және мәдени өмірінде қол жетімсіз жағдай болды. 

Біріншіден, этноэстетиканың обьективті негіздерін, ұлттық және кәсіби өнердің тарихи 
байланыстары мен ара-қатынастарын, шығармашылықтың осы екі түрінің ерекшелігі келесі 
тұжырымға алып келеді: этноэстетиканың негіздері – фольклорда жатыр. Олар кәсіби өнерге де негіз 
болып, соңғылары арқылы өздері де байиды. Кәсіби өнер фольклордан алған формаларын одан ары 
дамытып қайтарады. 
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Екіншіден, этноэстетикалық дамудың түрлі кезеңдері мен жолдарын салыстыру бұл даму ұлттық 
шеңберде жүзеге асырылады деп айтуға негіз береді. Осыған байланысты В.Г. Белинский былай деген: 
«Белгілі бір халықтың дамуы өзге халыққа еліктеушіліктің арқасында жүрсе де бұл даму ұлттық 
шеңбер аясында жүреді» [2]. 

Қазақстанның тәуелсіздік алуымен қазақ халқының дәстүрлі рухани құндылықтарын зерттеуге 
деген қызығушылық күн санап өсуде. Бұл қызығушылық өткенге қатысты барлық санатты қамтиды. 
Аталмыш процесте қоғамның өзін өзі сезінуі және тарихи өзгерістерді қабылдауы қоғамды түбегейлі 
өзгертуге бағыттаушы жасампаздық және позитивтік іс-әрекетте қазақ қоғамының рухани 
адамгершілік хәлі үшін маңызды рөлге ие. Қоғамдық жүйенің өзгеруі өткеннің тарихи мұрасын қайта 
қарау мен сыни тұрғыда қарастырумен қатар жүреді. Қоғамдық дәреженің, ұлттық тағылым мен 
дүниетанымдық ұстанымның әр-түрлілігіне қарамастан, қоғамдық және адамгершілік мәселелердің 
қойылуы мен шешілуі өз дүниетанымдық жоғарғы мақсат-мұраттарын уәждеуде жалпы адамзаттық 
және адамгершілік тұрғысынан алғанда бірдей болып табылады. Қазіргі заманғы Қазақстанның 
әлеуметтік адамгершіліктік тұрғысынан дамуы үшін, мәдени жаңғыру мен рухани жандану ісі үшін 
маңызды, халық жадынан шығып қалған өшпес тарихи мәдени құндылықтарды, нормалар мен жоғары 
мақсат-мұраттарды қоғам санасы мен халық психологиясына негіздеу және ендіру маңызды міндетке 
айналуда. Бұл өз кезегінде өткен тарихи қателіктерден сабақ алып, өз өткеніне деген бұрынғы 
стереотиптік қатынасын өзгертуге әкеледі.  

Қоғамның сенімді әрі тұрақты дамуы оның тірішілік әрекетінің негізгі құрылымдарының 
тұрақтылығын, оның мүшелерінің іс-әрекеттерінің заңға сайкестілігін, бірге өмір сүрудің негізгі 
құндылықтары мен нормаларының өзара келісімде болуына байланысты. Алайда, өмір сүрудің, 
құндылықтардың, діни сенімнің және дүниетанымдық ұстанымның плюрализмдік принциптерінің 
бекітілуі тек қана мәдени прадигмалардың ғаламдық нарығының құрылымы ғана емес, сонымен бірге 
жеке тұлғаның да бойынан табылуы тиіс принципке айналуда. Осыған байланысты отандық әлеуметтік 
гуманитарлық ғылымның алдында мынадай негізгі міндеттер қойылуда, мысалы: 

– дәстүрлі мәдениеттің ерекше эстетикалық тәжірибесін үйренуге және түсінуге қызығушылығын 
ояту;  

– әлем мен адамзатты терең түсінуге негізделген әлемнің эстетикалық көрінісін қалыптастырудың 
балама түрлерін табу; 

– республиканың тәрбиелік, білім берушілік және әлеуметтің мәдени іс әрекеті процесінде ата-
бабалардың әлеуметтік және рухани тәжірибесінің жағымды жақтарын қолдану. Теріс пиғылды әрі 
жағымсыз жақтарын жоққа шығару.  

Аталмыш мүдделерге егер қоғам қажетті өзгерістердің маңыздылығын терең түсіне отырып, 
барлық танымдық күш-жігерін осы бағытқа бағыттаса толығымен қол жеткізуге болады. Сонымен 
бірге, шығармашылық қабілеттерге ие толыққанды тұлғаны қалыптастыру отбасылық қана емес, 
мемлекеттік міндет екенін естен шығармауымыз қажет. Қазақ елінде «Ел боламын десең, тәрбиені 
бесіктен баста» деген мақал бар. Қазақстан болашағы үшін реформа кезінде дәстүр мен 
жаңашылдықтық үйлесімділігі өте маңызды. Мәдени саясаттың бағыты ұлттық мәдени өнеркәсіптің 
қарқынды дамуы мен ұлттық мұраның бүлінуі, саудагершілік объектісіне айналу сияқты керіс 
құбылыстардың алдын алуға бағытталуы тиіс. Сондықтан алдағы уақытта жаңа буынды ұлттық және 
діни төзімділік түсінігінде, ұлтаралық келісім, еңбекқорлық және азаматтық ұлтжандылық жағдайында 
тәрбиеленетін ғаламдық мәдени жағдайды қалыптастыру мәселесі тұр.  

Қазақстан қоғамы үшін аса маңызды міндет ретінде гуманитарлық ғылыми зерттеу істерін жаңа 
жоғары деңгейге көтеру мәселесі тұр. Осы мәселені шешудің бірден бір жолы – жаңа әдіснамалық 
тұрғыны және концепцияны қолдану. Бұл өз кезегінде зерттеушіден белгілі бір дүниетанымдық 
бағыттары мен стереотиптерін өзгертуді талап етеді. Осы ретте феноменологиялық, герменевтикалық, 
салыстырмалы зерттеу әдістерімен қатар қолданылатын әдістердің бірі өркениеттік тұрғыдан зерттеу 
тәсілін атауға болады. Бұл зерттеу тәсілінің маңызды белгілерінің бірі ретінде әмбебаптық, ашықтық 
және көпқырлылығын атауға болады. Әмбебаптық қоғамды өмірдің материалдық, әлеуметтік және 
рухани пішіндерін жалпы бірлікте қарастыруға мүмкіндік береді. Ашықтық көптеген басқа да әдістерді 
(синергетика, герменевтика) қатар қолдануға жол ашады. Қазақ қоғамы мен қазақ мәдениетінің түп 
тамырын зерттеу барысында әдіснамалық бағыттар ретінде тарихилық, ғылыми объектілік, негізделген 
плюрализм, төзімділік, пікірдің сыни көзқарасқа ие болуы және тарихи шындыққа деген адалдық 
сияқты ұстанымдар басшылыққа алынуы тиіс.  

Ұлттық эстетикалық мәдениет құндылықтық, нормалық, дәстүрлік және салттық, сенім мен 
білімнің жиынтығы ретінде көрініс табатын өмірлік құндылықтық талғамдық жағымды әлеуметтік 
тәжірибе. Бұл шынайы ақиқатты эстетикалық игерудің, белгілі бір халықтың, ұлттың өмірді 
қабылдауының және соған сәйкес ұлттық эстетикалық құндылықтың күрделі жүйесі.  



18 
 

Ұлттық эстетиканы зерттеу этникалық мәдениеттің негізігі құрылымдық бөлшегі. Оның 
маңыздылығы этика, аксиология, әлемнің аксиологиялық бейнесі (ілім теориясы) сияқты мәдени 
қоғамның негізін құраушы құрамалармен тең дәрежеде қарастырылады. Осы арада ұлттық 
эстетиканың өнертанушылық пәндер жиынтығынан теориялық әдіснамалық айырмшылығын ерекеше 
атап өту қажет. Эстетикалық негіз ұлттық мәдениетте тәрбиешілік және құныдылықтық мазмұндық 
мәнге ие және кез келген ұлттың болмысын қалыптастыруды үлкен рөлге ие.  

Ұлттық эстетикалық құндылықтар ретінде халықтың мәдени тарихи ерекшеліктерін айқындайтын 
рухани пішініндегі мәдени дәстүрлер жүйесін қарастыра аламыз. Ата-бабаларымыздың рухани ерлігі 
бұл – келер ұрпаққа өз ішкі әлеміміздің рухани ақиқатын сақтау машығы мен өнерін қалыптастыру. 
Осы рухани ақиқат этностың әлемге деген қатынасын айқындап, оған қиындықтаға қарсы тұруға ары 
қарай жетілуіне күш берді. Қазақ халқының ұлттық мәдени тамыры этностың руханилық генотипін 
жасайды.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өз сөздерінің бірінде: «біздің ата-бабаларымыз бізге қазіргі Қазақстанның 
ұланғайыр территориясын, өзіндік мәдениетін және өмірді қабылдаудың және танудың ерекше рухын 
мүраға қалдырды. Бұл еркінсүйгіштік және далалық батырлық рух тарихтың сан түрлі қиырында жоқ 
болып кетпей, бастарына алмағайып дүрбелең нәубет түскен кейінгі ұрпақтар бойында сақталып келді» 
[3]. 

Ұлттық эстетикалық мәселені ұлттық мәдениеттің негізгі құрамасы ретінде қарастыру 
маңыздылығы негізді. Өйткені осы арқылы адам бойындағы көркем өнерлік талғам, ұлттық 
эстетикалық идеалдар, ұлттық эстетикалық жан ашырлық, әдемілік пен үйлесімділікті көру, сезіну 
және орындай алу және оны эстетикалық тұрғыдан бағалай білу сияқты тұлғалық қасиеттерді 
қалыптастыруға ықпал етеді. Ұлттық эстетиканың негізгі даму үрдісі әлемдік стандарттарға сай 
заманауи педагогикалық білім берушілік технологиялардың ұлттық мәдениеттің тарихи құндылықтық 
мазмұнымен үйлесімді болу бағытына бағытталған.  

Ұлттық эстетикалық мәдениеттің құрылымдық функционалдық элементі ретінде эстетикалық 
модель ретіндегі ұлттық идеалдарды көрсететін көркемдік құндылықтар жиынтығын, этностың ұлттық 
мәдениетінің танымал өкілдерінің (әншілер, дастаншылар, бишілер, сәндік-қолданбалы өнер ісмерлері 
т.с.с.) эстетика педагогикалық және қоғамдық шығармашылық іс-әрекеттерін қарастыруға болады. 
Этникалық мәдениеттің сезімталдық табиғаты оны ұлттық эстетикалық идеалдар, талғам, қажеттілік 
пен сезімдерді ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші бірегей тасымалдаушы етеді.  

Эстетикалық пен этникалықтың терең ішкі байланысы күмән тудырмайды. Өйткені олар өзара 
мақсат пен оған жету тәсілін сипаттайды. Этникалық пен эстетикалық құндылықтар жүйесін, мінез-
құлықтық моделін және өмірлік идеалдарын қалыптастыруға бағытталған. Мінсіз адамның тұлғаны 
қалыптастыруының ақырғы межесі болып табылады. Бұл мақсат қоғамдық талаптарға негізделген 
рухани адамгершіліктік, эстетикалық және басқа да тұлғалық қасиеттердің жиынтығын білдіреді. 
Осылайша, ұлттық эстетикалық мәдениет тұлғаның мәдениетінің идеалды (мақсат-мүддесі, тілек) және 
де іс жүзіндегі практикалық деңгейінде іске асады.  

Сондықтан біз негізгі дәстүрлі мәдени құндылықтардың жүйелер теориясын қайта жаңғырту 
үрдісін мұражайлық көнекөздер арқылы емес, заманауи көркем өнердің іс-тәжірибесі мен мәдени 
жанды пішіндері арқылы іске асыруға болады деген қорытындыға келеміз. Табиғатқа, іс-әркетке 
эстетиканың онтологиялық мәселелеріне, ұлттық эстетикадағы дәстүр мен жаңашылдықтың қарым-
қатынасына деген эстеткалық қарым-қатынас өнімді нәтиже береді. Бұл басқа тарихи кезеңдегі 
адамдардың өмір сұру мазмұнының сол заманғы жеткізу пішіндері арқылы қазіргі уақытқа осы 
заманғы көркемдік өңделген түрде жеткізудің бірегей мүмкнідігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Өткеннің мұрасын игеру жолындағы қазіргі заманғы өнер үшін халықтық көркемдік 
шығармашылықтан туындаған классикалық мұраның кәсіби өнермен үйлесуі аса өзекті болып 
табылады.  

Тағы бір айта кететін мәселе, бұл бұқаралық ақпарат құралдары өздігінен ұлттық эстетикалық 
тәрбие мен білім қалыптастыру және дамытудың қажеттілігін түсінуден және сәйкесінше ол мәселенің 
қоғамдық санада орнықтыру қажеттілігін түсінуден әлі де алыс жатқандығы. Бұл тағы бір рет ұлттық 
эстетиканың дамуы мен іс-тәжірибелік нұсқаулар жасап шығару мақсатында аталмыш мәселенің 
ғылыми зерттеушілік жоба аясында құрылымдық әдіснамалық зерттелу маңыздылығын дәлелдей 
түседі.  

Ұлттық эстетиканың алдында білім жүйесі және тәрбие арқылы әр адамның санасын қалыптастыру 
мәселесі тұр. Алайда, соңғы меже негізгі барлық қоғамды адамгершілікке тәрбиелеу мақсатына 
бағытталуы тиіс. Қазіргі заманғы жаһандану үрдісі мен көп мәдениеттілік жағдайда бұған тек ұлттық 
мәдениетті қайта жаңғырту арқылы ғана қол жеткізуге болады. Білім беру «әлемнің мәдени 
келбетінен», ұлттық төл мәдениеттен, бірегейлік пен мәдени алуан түрліліктен айрылып қалу қаупінен 
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алыс болу үшін белгілі бір этно мәдениеттің өкілі болумен қатар, әлемдік үрдістер жайлы «әлемдік 
түсінігі» бар адамды қалыптастыруға бағытталуы тиіс.  
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Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері өркениеттіліктің әлемдік озық үлгілерімен бірегейлену және 

ұлттық мәдениетті заман талаптарына сай жаңғырту еліміздің рухани саладағы басты міндеттерінің 
бірі болып келді. 

Басым мәселелері мен әдістемелік негіздері бойынша қазақстандық мәдениеттанудың мынадай 
мектептерін атап өтуге болады: 

1. Тарихи-мәдени зерттеулер мектебі. 
2. Мәдениет философиясы мектебі. 
3. Этнографиялық-мәдениеттанулық ұстаным. 
4. Постмодерндік мәдениеттану мектебі. 
5. Әлеуметтік мәдениеттану ұстанымы. 
6. Көркем мәдениеттанулық бағыт. 
7. Қазақ мәдениеті теориясын зерттеушілер мектебі. 
Қазақстандық мәдениеттануды дамытудағы басты мақсаттардың бірі - ұлттық сананы жетілдіру. 

Оянған сана мәдени өмірді алға бастайды:  
«Халықтың мәдени өмірінің дамуы, оның сабақтастығын мойындауды талап етеді. Сондықтан 

жаңға құрыла бастаған қазақ мәдениеті, әрине қазақ совет мәдениеттерімен де сабақтастығы бар. Ал, 
әрбір сабақтастықтың екі жағы болмақ. Бірі жағымды жағы яғни өміршең мәдени дәстүрлердің 
жалғасуы, ал екінші жағы ескірген мәдени дәстүрдің теріске шығарылуы. Ешқандай жалтақсыз айтсақ, 
мәдениеттің мазмұны адамзаттың болмысымен айқындалмақ. Ұлттық мәдениет те жалпы адамзаттық 
мәдениет, тек оның көріну регионы, географиясы ғана өзгеше. Әлемдік мәдениет ұлттық 
мәдениеттердің ортақ заңдылықтарын бейнелейтін ұғым. Бұлайша айтқанда әлемдік мәдениет жоқ, 
оның нақтылы көрінісі бар – ол ұлттық мәдениет» [1, 165 б.]. 

Қазақстандағы тарихи мәдениеттануды қалыптасуына үлкен әсер еткен зерттеу бағытын қазақтану 
деп атауға болады. Қазақтануға байланысты тарихи-танымдық еңбектермен (А. Сейдімбек, М. 
Мағауин, т.т.) қатар біршама философиялық және мәдениеттанулық туындылар оқырманға ұсынылды. 
Мысалы, Жахан Молдабековтың “Қазақ осы мың өліп, мың тірілген” атты еңбегінде қазақ 
мәдениетінің тарихы “атамекен”, “атакәсіп”, “атамұра” сияқты мәдени құрылымдар арқылы 
зерделеніп, Абай мен Жамбыл поэзиясында көрініс тапқан қазақ болмысы айқындалып, қазіргі 
Қазақстан мәдениетіне қатысты терең ойлар айтылады. Мәдениеттану пәні адам тыныс-тіршілігінің 
мәдени реттеу тетіктеріне үлкен мән береді. Осы сипатта                                        Ж. Молдабековтың 
төмендегі қағидалары мәдениеттану пәнінің болашақ бағдарларын анықтау бағытындағы 
жоспарларына арқау бола алады: 

«Азаттық, бостандық, бірлесу қажетінен туындаған ұлы да, үлкен идеялар қазақтың рухани өрлеу 
және ағартушылық дәстүріне негіз де, демеу де болды. Ол қандай идеялар еді? 

Біріншіден, адалдық жолын іздестіру. Ол үшін жыртқыштық пейілді баса білу қажет болды. Бұл – 
тыныштықтың бір кепілі. Екіншіден, іргесі бекем, хакімдігі күшті билік құру арқылы өз ел-жұртының 
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иесі болу. Бұл өз дүние-мүлкін, мал-жанын қорғау өнерін жетілдіріп, шебердің қолын, шешеннің тілін 
ортақ мүддеге жұмсауға үндейді. 

Үшіншіден, адам мұратын елдің, халықтың, қоғамның мүддесімен ұштастыру идеясы. әлгінде 
келтірілген ойлардың бұл мәселеге қатысты екені күмәнсіз. Қазақ ақиқатқа деген ұмтылысынан, 
адалдыққа деген антынан ауытқи бер меді» [2, 202 б.]. 

Қазақстан мәдениеттануындағы бедерлі мектептердің бірі – мәдени-философиялық бағыт. Бұл 
мектеп Батыс елдері мен Ресейде жылдам дамығанымен, Қазақстанда тарихи мәдениеттанумен 
салыстырғанда енді ғана қалыптасып келеді. Бұл бағытта нәтижелі еңбектерімен Абай атындағы 
Алматы университетіндегі мәдениет философиясы мамандығы бойынша докторлық және кандидаттық 
диссртацияларды қорғағандар (Б.Байжігітов, Н.Шаханова,т.т.) және философия кафедрасының 
мүшелері: Ж.Мүтәліпов, Н.Мұсалаев, Ә.Қайырбекова табысты айналысып келеді. 

Қазақстан жағдайында мәдениет философиясын қалыптастыру мүдделілігінде аударма мәселесі 
маңызды болып табылады. Бұл бағытта Ғ.Есімнің “Философия тарихы” кітабындағы аудармалық 
тәжірибелерін атап өткен жөн. Өйткені мәдениет өз табиғаты бойынша ашық жүйе, ол тек сұхбат 
аймағында ғана өрістей алады. Себебі батыстық мәдениеттанудың өзі соңғы жылдары 
еуропацентризмнен бас тартып, мәдениеттер диалогы идеясына көбірек бойұрып келеді. Осы тұрғыдан 
“Тамыр” журналында Х.Л.Борхесті, И.Бродскийді, Ж.Бодриарды, Ж.Делез бен Ф.Гваттериді 
түпнұсқаларынан аудару еліміздегі мәдени философиялық зерттеулерді ынталандыратыны сөзсіз. 

Қазақстандағы мәдени-философиялық зерттеулердің басты идеяларына назар аударалық. Бірінші 
тарауда атап өткеніміздей, мәдениет философиясы мәдениеттану үшін пәнді негіздеуші қызмет 
атқарады.  

Осы сипатта Б.Ғ.Нұржановтың пікірі бойынша, мәдениеттің институционалдырылған формаларын 
зерттейтін мәдениет философиясы басқа мәдени құрылымдарды жандандырып, оларға мән мен мағына 
береді. Автор мынадай пәндік қисын мен құрылымды ұсынады: отырықшылық мәдени бастау ретінде 
- қала салу (архитектура) – дін мәдениет ретінде - өнер – тіл мен әдебиет – бейнелеу өнері – мәдени 
институт қалпындағы театр – кино өнері – теледидар және классикалық мәдениеттің ақыры [3]. 
Батыстық ілімдерге сүйене отырып, зерттеуші адамзаттың мәдени тарихы жер өңдеуден басталады 
дейді: «Таким образом, культура как обработка земли возникает из оседлого образа жизни. 
Обрабатывая землю, человек преобразовывает себя: он сам становится предметом обработки – 
предметом и объектом образования, воспитания и культурной шлифовки» [3, 13 б.]. 

Қазақстандық мәдениеттанудың ауқымды мәселелерді қойған және өзінің бай деректемелік 
жаңалықтарымен белгілі мектебіне мәдени-этнографиялық зерттеулер жатады. “Мәдениеттану” 
оқулығында (Т.Ғабитов, Ж.Мүтәліпов, А.Құлсариева. – Алматы: Раритет, 3-ші басылым, 2004) аталып 
өткендей, жалпы этнография ғылымы мәдениеттану қалыптасуының бір негізі болды. Философиялық 
антропология мен этнографияның мәдениеттануға қарай бетбұрысы осы ғылымдардың барлығына 
табысты болды. Дүние жүзі халықтары мен этникалық топтарының, тайпаларының мәдени және 
тұрмыстық ерекшеліктерін, олардың шығу тегі мәселелерін, олардың жер жүзіне тарап қоныстануы 
мен мәдени тарихы қарым-қатынастарын зерттейтін этнография ғылымы адамзат баласының өткен 
заман мен бүгінгі таңдағы мәдениеттің мол мұрасын игеруде және оны ғылыми тұрғыдан ашып 
көрсетуде айрықша рөл атқарып отыр. Этнография ғылымы белгілі бір халықтың қай этносқа 
жататындығына қарамастан, олардың қайсысының болсын материалдық және рухани мәдениет 
саласындағы жетістіктеріне үлкен құрметпен қарауға үйрете отырып, мәдениеттану ғылымының 
қалыптасуына өзінің қомақты үлесін қоса білді [4, 16 б.]. 

Этномәдени зерттеулерде халықтың ділдік рәміздеріне үлкен мән беріледі. Этномәдени зерттеулер 
ұлттық мәдениетті жасаушылардың ментальдық ерекшеліктерін есепке ала отырып, кез келген ұлт 
мәдениетінің өзіне ғана тән сипатын ашып көрсетуде қомақты табыстарға жетіп отыр. Мысалы, орыс 
биінің, аргентин тангосының, негр музыкасының терең ұлттық мәнін осы тамаша рухани дүниелерді 
өмірге келтірген халықтың ұлттық мінезін ескергенде ғана толық түсінуге мүмкіндік алған болар едік. 
Мәдениеттанушылардың бұл орайдағы басты мақсаты – дүниежүзілік және ұлттық деңгейдегі тарихи-
мәдени процестерді тарихи шындық тұрғысынан түсіндіріп қана қоймай, оларды болжай, әрі басқара 
білу. Ең бастысы – мәдениеттану ғылымы мәдениеттің қайнар бұлағынан сусындай білуі қажет. 
Адамзат баласы өз шешімін таппаған көптеген мәселелерге белшесінен батуы қазіргі заманға 
мәдениеттің көп жағдайларда өз бастауын ұмыта бастағынынан да болуы керек. Ендеше, адамзаттың 
мәдени жаңғыруына мәдениеттану ғылымының қосар үлесі де қомақты екенін де ескерсек, әлі де болса 
буыны бекімеген жас ғылым саласының болашағы зор болатындығына күмән келтіруге болмас. 

Қазақстан бүгінгі ғаламдану дәуіріне аяқ басар тұста глобализация желеуімен кіріп жатқан діндік, 
ділдік азғындауға ұшырататын көптеген мәдени өркениеттер шырмауында қалып отыр. Әлеуметтік 
құрылымдағы, дүниетанымдағы, демек, мәдениеттегі берекесіздік – жас мемлекеттің жаңа іргетасы 
қаланып жатқан кезге тән құбылыс. Бүгінгі таңда басқа да мемлекеттер сияқты мәдени өркениеттің 
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аясындағы ұлт дәстүріне негізделген жолмен немесе бұқаралық мәдениеттер үрдісімен жүру сондай-
ақ, өзге мәдениеттерге ұқсамайтын ұлттық төл мәдениеттің өзегінен бүгінгі өмір ағымына сай мәдениет 
үлгісін қалыптастыру жолын таңдау да жан-жағына қарай бастаған тәуелсіз елдің бірден-бір 
стратегиялық құралы болмақ [5]. 

Бүгінде мәдениет – бұл тек қана танымдық мәнге ие ғылыми түсінік немесе ғылыми термин ғана 
емес, сонымен бірге қазіргі тарихи дамуда қоғам өмірінің барлық деңгейінде іс жүзінде таралуды талап 
ететін нақты мәселе. Мәдениет тұтас адамзат қоғамының қызмет ету аумағын, оның материалдық және 
рухани формасын қамтиды. Қоғамның моральдық стандарттарын жетілдіру, мәдени-ақпараттық 
кеңістікте туындайтын мәдениетке қарсы (немесе жалған мәдени) құбылыстарды ығыстыру үшін 
мәдениеттің шектегіш-реттеуіш тетіктерін жандандыру ләзім. Қазіргі ғылым бойынша мәдениет ең 
алдымен бүкіл қоғамдық организмнің рухани ұйымдастырушысы ретінде, оң идеялар мен 
құндылықтарды көркем шығармашылық арқылы тұлғалаушы және таратушы ретінде нақ сол мәдениет 
бүгінгі уақытта адамның өмірдегі өз орнын еркін таңдауы мен орнығуы үшін жағдайлар жасау 
жолымен, тарихи маңызды міндеттерді шешу үшін халықты психологиялық жұмылдыруға көмектесуі 
тиіс. Осы тұрғыдан қарағанда мәдениет адамдардың әлеуметтік масылдық таптаурындарын, 
моральдық енжарлығын, пессимизм және ұлттық нигилизм, шығармашылық селқостығын жою үшін 
берік әлеуметтік базаға (негізге) айналуы тиіс [5]. 

Мәдени дамудың саяси аспектілері: Саяси мәдениетке ықпал ететін жүйе – елдің потенциалды 
мәдени инфрақұрылымы болып табылады. Бұған өзара байланысты мемлекеттік және қоғамдық 
құрылымдық механизмдер, мәдениет сферасындағы (нормативтік-құқықтық ережелерге негізделген) 
мемлекеттік және қоғамдық құрылымдар, ресурстар, дотациялар, кадрлар дайындау жүйесі, мәдени 
жобаларды қаржымен қамтамасыз етуге құрылған мекемелер және т.б. жатады. Осы құрылымдарды 
жетілдіру мен мәдениет ошақтарын қалыптастыру үшін төмендегі мәселелер қаралуы керек: 

− мемлекеттік мәдени құрылымдарды басқару мекемелерін қайта ұйымдастыру (жергілікті 
немесе аудандық, облыстық, республикалық); 

− мәдени құндылықтар мен шығармашылық өнерлерін қолдау қорын құру, олардың іскерлік 
мүмкіндігі мен қабілетінің дамуына серпін беру; 

− мәдени-тарихи мұраларды қалпына келтіру арқылы, туристік, демалыс орындарын ашу және 
нығайту; 

− жоғары өндірістік кәсіпорындар мен бизнес орталықтарынан мәдени мұраларды дамыту 
қорына қаржылай көмек бөлдірудің белгілі бір бағытын ұсыну; 

қала мен ауыл мәдениетін көркейту үшін жергілікті басқару органдары мен мәдени орталықтарға 
белгілі бір мақсаттағы жалпы облыстардағы мәдениет ошақтарына шаққанда жеткілікті дәрежеде емес. 

Болашақ мәдениеттанулық зерттеулер экрандық мәдениет, интернет-жобалармен тығыз 
байланысты. Осы мәселенің маманы Е.Асқарбеков интернет-жобалардың жүзеге асырылуы арқылы 
еліміздің мәдени ахуалындағы заңсыз жекешелендірудің нәтижесінде қалыптасқан монополизм мен 
партикуляризмді шектеуге мүмкіндік туады дейді. Өйткені бұл жобаның мынадай артықшылықтары 
бар: 

1. Ақпарат тек мәтін түрінде емес, оған қоса жаңа технологиялар арқылы берілуі мүмкін. 
2.  Сайттарда ақпарат қабылдаушылармен кері байланысты орнату мүмкіндігі бар. 
3.  Интернетте идеологиялық шектеулер жоқ, оның өлшеуішіне мораль мен өркениеттілік 

талаптары жатады. 
4.  Жүйенің алтын ережесі: "Азшылықтың пікірі тыңдалады, бірақ ол көпшілікке күшпен 

танылмайды". 
5.  Әлем адамға жақындай түседі, мәдени диалог мүмкіндігі артады [6, 56-57 б.]. 
Қазақ мәдениетінің бүгінгісі мен ертеңіне қатысты пайымдаулар еліміздегі ғалымдар тарапынан да 

жиі айтылады. Мысалы, белгілі қазақтанушы Ж.Молдабеков мынадай бағдарламалық негіздерге назар 
аударады: 

«Халқымыз бен мемлекетіміздің өткеніне, бүгініне және болашағына деген сыни ойлану қабілетін 
жетілдіру, дамыту мәселесі. Халқымыздың ата-мұрасы мен аймақтық өмірін, жетілу жолдарын бірге, 
тұтас қарастыру; тарихтағы әртүрлі мәдени, әлеуметтік ортаның қатар өмір сүру тәжірибесін тәркілеу, 
мәдениеттің әр түрі және қатар өмір сүруі мүмкін екендігіне адамдарды іштей бейімдету және 
дайындау маңызды. Әрбір ел-жұрттың дәстүр-салтына құрметпен қарау, әр ауыл мен өлкенің 
жарастығын ашып көрсету; өркениет пен мәдениеттегі әртүрлі көрініс пен қызметке төзімділікпен, 
құрметпен қарау қажет. Ел мен ел, ел мен өлке арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру жолдарын 
іздестіріп, жағдайды жасау; тарихтың әр кезеңі мен ағымының арасында, әртүрлі қауымдастық 
арасында сабақтастық орнату. Әр өлкенің ішкі және сыртқы көршілестерімен қарым-қатынасты жаңа 
деңгейге көтеру. Бүгінде Қазақстанның және оның өндірістік, сауда-саттық аймақтарының 
халықаралық байланысының рөлін күшейту күн тәртібіндегі басты мәселе; тұрмыс-салттағы 
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қиыншылық пен кедергіні игермек жандар мен қауымдастыққа, олар қай өңірде болмасын, қол үшін 
беріп көмектесу; қазақ мәдениетін мұсылман, шығыс және әлем кеңістігіне тарату жолдарын 
қарастыру, сондай мүмкіндіктерді іске жарату. Сыртқы саясатты жетілдіру мен басқару саясатының 
тұтас басқармасын жасау; ұлттық мәдениет пен мүдденің тарихи ролін қалпына келтіру, ғаламдық 
бағдармен ұштастыру. 

Этникалық өрлеу мен ұлттық дамудың рухани өлшемі мен өрісі, олардың мемлекеттік және 
аймақтық бағдарламасын айқындау; ұлттық саясаттың демократиялық қоғамда, құқықтық мемлекетте, 
рыноктық қатынаста түрленуі, олардың өзара ықпалы мен жетекшілік ролі. Саяси, экономикалық, 
құқықтық, мәдени жүйені басқарудың әдістерін саралау, олардың субъектісін қалыптастыру, субъект 
арасында еркін де, мәнді қатынасты тұрақтандыру» [7, 50 б.]. 

Әрине, атап көрсеткеніміздей, мәдениеттану ғылымының дамуына көптеген ғылымдар ат 
салысуда, соған қарамастан бұл пәннің өзіндік бағыт-бағдары, бет-бейнесі бар. Мәдениетке өзіндік 
баға берушілік сол бір ғылыми ізденістің басты белгісі болса керек. Кейде мәдениеттану саласында 
қанша теория болса, сонша мәдениеттанушылар бар деген пікір де айтылып қалады. Шындығында да, 
теориялар санының көп болуы, мәдениетке деген көзқарастардың сан-алуан болуымен оның әр 
тұрғыдан қарастырылуына әкеліп соқты. Бірақ, «мәдениет» мәселесіне байланысты зерттеушілердің 
пікірлерінің, түсініктерінің сан-алуан болуы ғылымға ешқандай зиян емес. Өйткені, олар бірінішіден 
мәдениеттануға ортақ, керек проблемаларды көтереді. Екіншіден, осы зерттеулердің арқасында 
ғылымның көпшілікке беймәлім қырлары ашылады, сондай-ақ мәдениеттануға қатысты материалдар 
қоры молаяды. 

XX ғасыр мен XXІ ғасыр арасында БҰҰ адамзат үшін жаңа құндылықтарды ұсынды. Олардың 
арасында елдерді адамдық даму индексі бойынша салыстыру, орнықты даму концепциясы, мәдени 
диалог пен төзімділіктің, бейбітшілік мәдениетінің маңызды рөл атқаратыны белгілі. Осы 
құндылықтарды талдау көкейкесті мәдениеттанулық міндеттерге жатады. 

Қазақстандық мәдениеттанудың алдында тұрған келелі міндетке өзіндік болмыс-бітімдік 
ерекшеліктерді ары қарай айқындау жатады. Жоғарыдағы қазақ мәдениетіне қатысты айтылған сын 
пікірлерді теріс ұстанымдық сарындар болғанымен, оларды дұрыс қабылдау арқылы этномәдениеттің 
деңгейін көтеру мақсатында мынадай тақырыптарды теориялық түрде зерделеу қажет: 

− мәдени тәуелсіздіктің әлем өркениеті талаптарымен бір ырғақта болуы; 
− әлемнің қазақ дүниетанымы тұрғысынан суреттемелерін беру, осы сипатта қазіргі 

дүниежүзілік мәдениеттанудың назарын аударып тұрған болмыс тұтастығы, синкретизм, әдеп пен 
құқықтың бірлігі, ақыл мен тылсымдық күштерді бірдей қабылдау, ұрпақ мүдделерін алға тарту, 
ғарыштылық сияқты түсініктерді сараптау; 

− қазақ мәдениеті тарихын соны әдістемелік ғылыми тұғырда қарастыру, оған «сырттан» және 
«іштен қарау», аударма арқылы қазақ мәдениетін әлемге таныстыру, тар мүдделілік қалыптарынан 
жоғары тұру; 

− қазақ мәдениетінің ғылыми типологиясын қалыптастыру, бұл бағытта «шәкірттік» 
ұстанымдардан арылу; 

− ұлттық идеяның мәдениеттанулық негіздемесін беру. 
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Қазақтардың рухани әлемі өзіндік ерекше мәні бар құбылыс ретінде дәстүрлі қоғамның тарихымен, 

оның дамуының тікелей астасып келді. Қоғамдағы рухани құрылымдар негізінен тұлғалық 
белсенділіктің арқасында қалыптасады. Жалпы рухани дүниенің негізін қалыптастырған тарихи 
тұлғалардың саяси-әлеуметтік және этномәдени үдерістерге қатысты толғаныстарында дәстүрлі 
танымдық көзқарастар мен түсініктер терең із қалдырғаны да белгілі. Өткен тарихи кезеңдердегі 
Қазақстан территориясындағы әртүрлі саяси үдерістер дәстүрлі мәдениет ошақтарының жиі қирауына, 
жаңа діндердің пайда болуына, жазудың қаріптік сипаттағы формасының өзгеруіне алып келіп отырды. 
Бұның өзі қоғам үшін орнықты дамуға ықпал ететін маңызды сын екені анық. 

Әліпбиді өзгерту үдерісіне қатысты қадамдар жасау елімізде қазіргі кезеңде де орын алып отыр. 
Жалпы барлық зияткерлік шығармашылық, оның ішінде өркениеттер түрі мен оның даму екпіні 
бұрынғыша қалғанмен философиялық формалар мен мазмұндардың сипаты өзгеріп отыратынын атап 
өтуге болады. Өйткені, әлемді философиялық тұрғыдағы рухани игеру қоғамда үздіксіз және үнемі 
жүріп отыратын имманентті тұлғалық әрекет, дүниетанымдық динамика. «Көк дөнен жүйрік пе, ой 
жұйрік пе?» деген ертеде. Философиялық білім өмірдің барлық салаларымен астасып жатады. Оған 
пәрменді әсер ететін құбылыстардың қатарына әлеуметтегі басымдық танытатын құндылықтар жүйесі 
жатады. Философиялық дүниетанымның қалыптасуына мәдениет пен діннің атқарған рөлдері айрықша 
екені анық. 

 Әртүрлі діндердің негіздерімен таныс болған түркі тайпалары VIII ғасырдың ортасында 
Қазақстанның оңтүстігіне арабтардың мұсылмандық дінді алып келуіне байланысты және араб пен 
түркі тайпалары біріге отырып Қытай ықпалын күйреткеннен кейін исламға қарай күрт бет бұрады. 
Сөйтіп, әлеуметте араб жазуы басымдық танытып, түркі тайпаларының дәстүрлді қоғамдағы рухани 
әлеміне араб-иран дүниетанымынң түсініктері барынша ендей бастады. Ал енді, рухани 
шығармашылықтың ерекше формасы ретінде далалық философияның пайда болуын далалық 
мәдениетті мазмұндық тұрғыда сипаттайтын ерекше мысал ретінде айтуға болады.  

Дүниетанымдық дәстүрлері, тілі мен ділі және этикалық құндылықтары қазақтардың рухани 
мұрасын үнді-ирандық мәдениет және дамыған іргелес өркениеттер мен Шығыс пен Батыс 
халықтарының тығыз өазара әрекетінің терең қабатын қамтитын бай түркітілдес мәдениеттердің көне 
далалық тармағы ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Дегенмен, осы бағыттағы түсініктердің толық 
жүйелене қоймағанын айта кетуге болады. Жалпы Қазақстандағы ежелден келе жатқан әртүрлі мәдени 
және философиялық дәстүрлердің өзара әрекеттестігі мәселесі және қазақ халқының рухани әлемінің 
қалыптасуындағы олардың идеялық синтезінің рөлі әлі де терең зерттеулерді қажет етеді.  

Қазіргі уақытта өркениеттің көшпелі түрінің ерекшелігін түсіну көшпелі халық тарихының 
құндылықтарын, олардың материалдық және рухани мәдениетін, қоғамдық және мемлекеттік 
құрылымын мойындаған еуроорталықтық көзқарастың сынына байланысты қайта қарастырылуда. 
Дегенмен, мойындайтын қағида: «Көшпенділік – бұл әлеумет пен табиғаттың өзараәрекет тәсілі, 
өндірістің биологиялық құралдары әсіресе табиғаттың өзіне бара-бар табиғатты игеруге негізделген» 
[1, 25б]. Демек, көшпелі өмір салты ойлаудың, идеялардың, бейнелердің ерекше түрі арқылы 
дүниетанымды бейнелейтін өзіндік ділдік универсумның, рухани ғарыштың қалыптасуына сөзсіз әсер 
етті. Мысалы, көшпенділер әлемді, тарихты, уақыт пен кеңістікті, «адам – қоғам» және «қоғам – 
табиғат» арақатынасын, материалдық және рухани-адамгершілік құндылықтар бағыныстылығын, өмір 
мұратын және басқаларын ерекше түсінген. Тарихи деректер дәлелдегендей, оларға отырықшы 
халықтармен салыстырғанда өз мәдениеті мен әлемін қабылдау ерекшеліктері тән. Жалпы дамудың өзі 
«көптүрліліктің бірлігі» қағидасына бағынатын болса, онда көшпенділік міндетті түрде орын алуға 
тиісті адамзат өркениетінің құрамдас бөлігі. 

Көшпенділік жағдайындағы философиялық дүниетанымның даму формалары жайлы мәселеге 
ерекше көңіл бөлу керек. Философия өзіндік теориялық білім және ойлау дәстүрі тек отырықшы 
мәдениетте ғана пайда болып, дамымайды. Отырықшылық философия дамуының міндетті кепілі бола 
ма, ал көшпенді өмір бейнесі керісінше, оны толықтай шығарып тастай ма? Философиялық әлемді 
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қабылдау дәстүрлі емес құралдармен, тәсілдермен, формалармен көрсетілуі мүмкін бе? Адамдардың 
санасында түрлі деңгейлер бар және шындықты философиялық пайымдау беймәлім, мысалы, 
рационалдық тәртіптен өзгешелеу діни-философиялық, көркем-философиялық, философиялық-
поэтикалық формада дамуы мүмкін.  

Егер философияны тек рационалды-догматтық білім түрі ретінде ғана емес жалпы ойлау 
формаларында көрініс беретін даналыққа, өзіндік санаға және өмірді түсінуге деген махаббат түріндегі 
байырғы мәнінде түсінсек, онда Қорқыт Ата, Асан қайғы сияқты көптеген дала ойшылдарды, 
жыраулар мен ақындарды, Шоқан Уәлиханов пайымдағандай «көшпелі философтар» деп атауға 
болады. Скифтік көшпенді ортадан шыққан алғашқы пайғамбар – Заратуштра әлемдегі көне діннің 
бірі– зорастризмнің негізін қалады. 

Қазақ руханиятының тарихында көшпелі қоғамның өкілі Асан қайғының (XV ғ.) рухани мұрасы 
үлкен маңыздылыққа ие [2] болды. Асанның этикалық ойтолғамдарының негізі – қоғамдағы 
жамандықты жойып, жалпыға бірдей әлеуметтік үйлесімділікке апаратын жолды іздеу. Оның ойынша 
жамандық үстемдігі бастапқы этикалық қажеттіліктің, жалпыға ортақ этикалық көрсеткіш – адамның 
өзін-өзі құрметтеуінің бұзылуынан. Осындай аса бағалы да маңызды құрметтеудің жоқтығы адамдар 
арасында, адам мен табиғат арасындағы қатынастың үйлесімсіздігіне әкеледі. Үйлесімділік жолы - 
«жандының бәрін аяу, оны бағалау және құрметтеу». Осындай құбылысқа деген қажеттілік руханиятты 
жетілдірудің негізі, кілті болады [3, 23 б.].  

Асан қайғы адамның қоршаған ортаға құрметпен қарау дәстүрін енгізді. Асан қайғы адамның 
барлық ойы мен іс-әрекеті, оның жоғары идеялық ұмтылысы әділеттілік ұстанымына бағынуы керек 
деп сенген. Қоғамдағы әділеттілік - өзара келісім мен түсініктердің, адамдар арасындағы ізгілікті 
істердің арқасында ғана мүмкін. Асан қайғы өзінен кейінгі қазақ ойшылдарының 
шығармашылығындағы далалық философиялық моральдың даму бағыттарын анықтаған тұлға.  

Асан қайғы әділдік, даналық, қорқақтық, жамандық, ақымақтық, надандық және т. б. әрқилы 
этикалық мағынадағы категориялардың мазмұнын алғаш рет тереңінен ашып берген ойшыл. Асан 
қайғы бұл ұғымдарды былайша сипаттап көрсетеді: «Әділдіктің белгісі – Біле тұра бұрмаса. 
Ақылдының белгісі – Өткен істі қумаса. Жамандардың белгісі – Жауға қарсы тұрмаса. Залымдардың 
белгісі – Бейбіттің малын ұрласа. Надандардың белгісі – Білгеннің тілін алмаса» [4, 28 б.].  

Асан қайғының дүниетанымы – ішкі даму қозғалысына ие әлем, табиғат үйлесімдігін сақтауға 
бағытталған, сондықтан адам жүгенсіздігін қажет етпейтін дүниені сезудің озық үлгісі. Асан қайғы 
дүниетанымы әлеуметтік бағыттылығымен ерекшеленеді. Ойшыл өмір бойы туған халқы бақытты, 
тыныш, аман-есен өмір сүретін «Жерұйықты» іздеген. «Жерұйықты» табу үшін қиындықтар мен 
азапты жеңіп, қазақ даласын көп шарлаған. Асан қайғы үшін «Жерұйық» – жер жаннаты [5, 32 б.]. 

Көрнекті ойшыл Асан қайғының әлеуметтік-философиялық көзқарастары ХVI ғ. өмір сүрген 
белгілі ағылшын гуманисі Т.Мордың идеяларымен үндес келеді. Халық құдай жолымен жүретін, жеке 
(тіпті өзінің) меншігі жоқ, барлық азаматтар еңбек ететін, әділдік, бейбітшілік пен игілік жайлаған 
фантастикалық Қиял (Утопия) аралының мінсіз құрылымы жайлы Т. Мордың идеялары қазақтың 
көшпелі философының қиялынан туған Асан қайғының – «Жерұйық» туралы ойларымен үндеседі. 
Қазақ ойшылынан кейін өмір сүрген француз утопистері А. Сен-Симон мен Ш. Фурьенің 
көзқарастарымен сәйкес келіп жатады. Қоғамды қалай құру керек, барлығы үйлесімді, әділ, 
адамдардың барлығы бақытты болатын – осы мәселелердің барлығы ойшылдарды бірдей 
толғандырады. Бірақ осы мәселелердің жауабын іздеуде батыс утопистерінен өзгеше Асан қайғы өз 
«Жерұйығын» табуға тырысты, қазақ даласының алғашқы геосаяси сарапшысы болды [6]. 

 Қазақтарда «Жол» сөзі бейнелі кеңістікті-уақыттық мәнге ие болады және «Жол болсын!», «Ақ 
жол тілеймін!» деген сөз тіркестері халықтың рухани әлемі аясында тек оң сапар тілеу ғана емес, олар 
адам өміріне қажетті барлық әмбебап игіліктерді тілеуді білдіреді. «Жол – тағдыр, жол жақсылық пен 
жамандықтың баламасы немесе қандай да бір мақсатқа бейімделу, алғыс білдіру» болып табылады [7, 
172 б.]. 

Қазақ үшін жол тек бір жерге апаратын бағыт қана емес, ол бұл өмірдің мәні мен болмысын ерекше 
сипаттайтын философиялық ізденіс. Аңыздар мен халық ертегілерінде жиһангер-абыз бейнесі 
құрметтеледі. Жерұйықты іздеген Асан қайғы мен өлімнен қашқан Қорқыт Ата бейнесі этностық 
фольклорда халық мұратының айқын бейнесі болып табылады.  

Әртүрлі далалық аңыздарда армандаған Жер жайында адамның кеңістік пен уақыттан өз орнын, 
адамның қоршаған ортамен үйлесімдігін іздеуі анық көрініс береді. Жер жаннатын таба алмаған Асан 
қайғы бейнесі қазақ қоғамының құндылықтық әлемі үшін келесі ұрпақтарға идеялық жолбасшы 
болады. Әр адам өзінің үйлесімді әлемін табуы тиіс. Шынайы географиялық, кеңістіктік-уақыттық аяда 
болатын кейбір қайшылықтар мен кемшіліктер қай ортада болмасын заңды орын алады. Этнос 
әлеміндегі өзгерістер қоғамның жаңадан тұтастанған әлеуметтік-мәдени әлемін құрудан, 
қалыптастырудан басталады. Сондықтан Асан қайғы ілімінің утопизмі тек дәстүрлі қоғам ауқымында 
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қалып қоймайды, ол әртүрлі заманауланған инновациялық тәсілдердің, қадамдардың дүниетанымдық 
іргетасы болып табылады. 

 Дәстүрлі қоғамдағы отбасы әрқашан көпжоспарлы қызметті орындады. Қазақ қоғамында отбасын 
құру тек жекеленген неке одағы ғана емес – бұл туыстық, тектік, әлеуметтік құндылықтар жүйесі, 
коммуникацияның әлеуметтік сипаты. Дәстүрлі қоғамда тіпті әйел мен еркектің арасында неке қию да 
қазақ қоғамының әлеуметтік сатысының қағидасымен келісілген, үндестірілген шешім болуы тиіс 
болды. Қазақтың рухани өмірінде адамдар арасындағы неке, яғни таңдалған қалыңдық жігіттің тегіне, 
қоғамдағы әлеуметтік жағдайына сай болуы тиіс еді («Тең теңімен, тезек қабымен» деген мақалдың 
мағынасы осыған сәйкес келеді).  

Ресейлік номадизмді зерттеуші Г. Гачев көшпенділіктің мәнін анықтай отырып, өз түсіндірмесін 
береді: «... Қазақтарда сөз басқа халықтармен теңқұқықты қайратыңды ауызша-рухани пайдалану, 
біреудің жазған жазуының уақыт жауы, яғни, ол өлсе де, сөзі қалады, ол өзін өлместей сезінеді. 
Көшпелі логоста жаппай қаталдық пен қайталанбастық жоқ, сондықтан желілік уақыт жоқ – өрлеу жоқ: 
айналып жайлауға қайтып келеді. Ал Желілік өрлеу қалай көрінеді? Бір қабаты басқасына артады, ал 
ол – шешіледі – киіз үй, тұрақ, тек қайта келу үшін кетеді – көшпенді қазақтар тарихта өмір сүрмейді, 
тұрмыста өмір сүреді» [8, 24 б.]. Мұнда көшпелі мәдениеттен, өркениеттен тыс сипатталған, яғни оның 
тарихи кеңістіктік-уақыттық координаты жоқ сияқты. Бірақ бұл жерде маңызды факторды ескеру керек 
– номадтық мәдениеттің бірегейлену маңыздылығы танымдық тарихи мүддеден шықпайды (негізі бұл 
да бар), сонымен қатар дәстүрлі қазақ мәдениетін зерттей отырып номадтық өркениеттің ерекшелігін 
ашып көрсетке жөн (осы мәселелерге қатысты тарихшы Н.Масановтың жұмысына назар аударыңыз) 
[9, 33 б.].  

Көшпелі мәдениет өтпелі қоғамдық форманы да, «азиялық өндіріс тәсілінің» түрлерін де, «далалық 
феодализмді» де есепке алмайды, ол негізіненен адамның және құрғақ аймақтағы қауымдастықтың 
өміріне қатысты шаруашылықтық-мәдени түрін игеру болып табылады. А. Тойнбидің «Тарихты 
игеру» атты кітабында көшпенділерді табиғат ортасының сын-қатерлеріне лайықты жауап бере 
алатын, бірақ бұл сынның шектен тыс қаталдығынан өздері де даланың тұтқынына айналған кешіккен 
өркениетке жатқызады. «Қуаң даланы тек малшы ғана игере алады, бірақ ол жерде өмір сүріп, гүлденуі 
үшін көшпенді-малшы тұрақты өзінің шеберлігін дамытып, жаңадан машықтанып, сонымен бірге 
ерекше адамгершілік және зиялылық қасиеттерін тудыру керек. Егер көшпенді өркениетті егіншілікпен 
салыстыратын болсақ, онда номадизмнің белгілі бір басымдылықтары бар екенін көруге болады. 
Біріншіден, жануарларды қолға үйрету – өсімдіктерді үйретуге қарағанда аса жоғары өнер, себебі бұл 
адам ақылы мен жігерінің жеңісі. Бұл жерде өнеркәсіптік өндіріспен қатар келеді. Егер егінші бірден 
пайдалануға болатын өнімді өндірсе, көшпенді өнеркәсіпке сай өз өнімін жақсылап өңдейді, әйтпесе 
пайдалануға жарамай қалады» [10, 185 б.].  

Көшпендінің жылқыға ерекше қатынасы болғанын айтып кету қажет. Әсіресе, көшпенді қазақтың 
өмірінде жылқы ерекше мәнге ие болған, бұл туралы С.Е. Толыбеков өз еңбектерінде төмендегідей 
пікірін дұрыс көрсеткен: «қазақ-малшылар жылқыны, оның қасиетін, көшпендінің шаруашылығына 
қажет екенін жоғары бағалаған» [11, 196 б.]. Қазақ қашанда өмір белестерін жүйріктермен, кейде 
жорғалармен өз өмірлерін салыстырған. Сондықтан да көптеген қазақ әндері жылқыға арналған. 
Жылқы көшпенді үшін тек көшпелі мал шаруашылығы үшін өндіріс құралы ғана емес, этникалық 
қауымдастықтың рухан өмірінің жарқын көрінісі де болды.  

«Далада көрінетін көкжиек бірыңғай көрінетін мен көрінбейтіннің де нышаны болды және 
дүниетаным мен дүниені қабылдаудың ойлау ерекшелігін көрсетті. Аспандағы Күн шеңбері мен 
қырдың үстінен түскен жартылай шеңбер Космос пен өмірдің дүниетанымдық қабылдау негізі болды. 
Күн мен жарты шеңбер – Ай – өмір негізінің нышаны болды» [12, 17 б.]. Номадтар мәдениетіндегі 
шеңбер нышаны көшпенділік динамикасымен, оның құндылықтар әлемімен үздіксіз байланысты 
болды.  

Автохтондылық пен біркелкілік идеялары қазақ мәдениеті үшін сөз жоқ маңызды. Бұл жерде 
мәдениеттің дамуындағы «мемлекеттік кезеңді» бөліп көрсеткен                            Н. Данилевскийдің 
ойларына зер саламыз. Мемлекеттілікті күшейту этникалық қауымдастықтың құндылықтық әлемін 
жүйелендіруде үлкен рөл атқарады. «Автохтонды және кірген құндылықтарды ұтымды қиыстыру, 
өркениеттің даңғыл жолына енуге мүмкіндік беретін қатар өмір сүрудің жаңа формаларының түбегейлі 
жинақталуы және біздің қоғамның әлеуметтік және рухани сипаттамасының ерекшелігі жайлы мәселе 
тұрды» [13, 65 б.] – деп жазады М.С. Орынбеков.  

М.С. Орынбековтың жұмыстарында қазақ мәдениетінің біртекті тұжырымдамасы дайындалып, 
қазақстандық гуманитарлық ғылым үшін «этностық діл», «арғытүркілер» және «арғықазақтар» 
ұғымдарына эвристикалық мән берілді [13]. Барлық алдыңғы әлеуметтік-мәдени құндылықтар жалғасы 
ретінде көрінетін қазақ мәдениетінің рухани ішкі тұтастығын негіздеу әлі де қалыптасу үрдісінде. Бұл 
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қазақ мәдениетін ғылыми бірегейлендіруге, одан ішкі интеграциялық идеяларды, құндылықтық 
бағдарларды, нышандарды ашып көрсетуге мүмкіндік береді.  

Дәстүрлі қазақ дүниетанымының теориялық сипаты (мифтер, фольклор, эпос, аңыздар және т. б.) - 
жыраулардың, билер мен ақындардың өмір мәнін іздеуі және олардың өз ойларын қазіргі кезеңге дейін 
жеткізуі ғана емес, ол рухани-адамгершілік ойлардің өзектендірілуі және оларды халықтың әлеуметтік 
өмірі мен адамның дамуын қазіргі заманға сай қайта құрылуы. Ж.К. Каракузова мен М.Ш. Хасанов 
көрсеткендей, қазақтар жоғары материалдық және рухани мәдениетті игерген халық. Сонымен бірге, 
«Бізде тек материалдық қана емес, ең алдымен рухани: жоғары көркем ауызша және жазбаша әдебиет, 
бай фольклор, эпос, жарқын музыкалық, поэтикалық және философиялық мұралар бар» [12, 5 б.] деп 
кездейсоқ айтылмайды. 

Қазақтардың рухани өмірінде қонақжайлылық дәстүрі үлкен мәнге ие болған. Қонақжайлылық 
тарихи үрдісте қазақ үшін көптеген құрылымдық, негізінен топтасқан және этикалық сипаттағы 
қызметтерді орындаған. «Қонақжайлылықтың өзі амандасу, сыйласу, мүсіркеу сияқты нақты 
мақсаттардан басқа дәстүрлі этиканың көпдеңгейлі этикалық мәнін береді. Біріншіден, белгілі бір үйде 
қонақта болғанына ризалығын білдіру оның өз дәрежесі мен өз ризашылығын сездіреді, яғни жақсы 
көңіл-күйдің терең тамырларын жандандырады. Екіншіден, адам қонақ дәрежесінде қожайынға адам 
болмысының құпиясына жақындататын, басқа адамға деген ашықтығы мен оның дидары мен жанына 
ұмтылысын білдіретін өз қасиетін білдіруге мүмкіндік алады. Үшіншіден, терең этикалық түсті айтып 
кету керек: қонақ болашақта болуы екіталай ерекше ілтипатқа ие болады. Бұл жағдайда қожайын өзінің 
ашық көңілімен жылылығын беруге тырысады, кейін бұл әрқайсысының есінде көпке дейін сақталып 
қалады... Қазақтардың дәстүрлі қонақжайлылығы бірге қуану мәдениетінде көрінеді» [14, 41–42 бб.]. 

Қазақстандық мәдениеттанушы Т.Х. Ғабитовтың пікірінше, қазақтардың дәстүрлі мәдениеті түркі 
тайпасының этникалық топтасу кезеңінде жинақталған. Көшпелі орталық-азиялық кеңістікте 
қалыптасқан этностар (қазақтар, қырғыздар, өзбектер және т. б.) Ресейлік империяға қолайлы ықпалда 
болды. Тарихта ұдайы қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің өзгеруі болып тұрды. Егер еуропалық 
этностар Қайта өрлеу дәуірінен Реформация арқылы Ағартушылыққа көшсе, еуразиялық номадтардың 
ұрпағы Исламдық Ренессанс куәгерлері «Зар-заман» дәуірінде мұңға батты [15]. 

Қазақ мәдениетінің басты құрылымдық архетипі еуропалық номадтардың көшпелі өркениеті болып 
табылады. Гуманитарлық ғылымда қазақ ұлттық мәдениетінің хронотоптарын жіктеудің түрлі 
нұсқалары болған және олар белгілі бір мөлшерде тарихи үрдістегі қазақтардың рухани өмірі 
құбылысына тән сипаттарды бейнелейді. Егер белгілі ғалым А.Х. Қасымжанов қазақтардың рухани 
өмірінің: 1) Мифология,                2) Ренессанс, 3) Ағартушылық үш түрін жіктесе, Т.Х.Ғабитов қазақ 
мәдениетінің келесі хронотоптарын көрсетеді: 1) мифологиялық уақыт, 2) батырлық кезең, 3) 
өркениеттік уақыт, 4) дәстүрлі уақыт, 5) инновациялық уақыт [15, 34 б.]. 

Әрбір жіктеудің өз мәні мен түсіндірмесі, жақсы немесе жаман жақтары болады. Дәстүрлі қазақ 
мәдениеті тарихтың көптеген сынынан өтті («мың өліп, мың тірілген халық»). Мәдениеттің дәстүрлі 
ерекшеліктерінің тууы әлеуметтік кеңістікте несімен құнды? Бұл үдеріс өткен тарихқа назар 
аударып, одан сабақ алуға және дамудың келешегі бар жолдарын таңдауға итермелейді. Бірақ 
қоғамды мүлдем дәстүрлендіруге де, осы құндылықтарға толықтай бойұсынып, барлық әлеуметтік 
жаңашылдықты жоққа шығаруға да болмайды.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ОСОБЕННОСТИ И ТЕОРИИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Рысбекова Ш.С. 
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(Алматы) 

 
 Понятие идентичности, которое отражает защиту личного, соответствие образа «Я» его 

жизненному воплощению, состояние принадлежности индивида некоторому надиндивидуальному 
целому, охватывающему и субъективное время, и личную деятельность, и национальную культуру, 
стало одной из главных тем в общественной мысли конца XX столетия. «Местом пребывания 
идентичности являются одновременно индивиды, общности и государства» [1]. Многие проблемы 
хозяйственного, экономического, политического и культурного плана в конечном итоге оказываются 
вопросами об идентичности: ведь вопрос обретения стержневой опоры, вдохновляющего ориентира 
всегда был болезненным на общем фоне «молчаливого и обычно стесняющегося большинства» [2]. 

 Выделение «идентичности» в качестве предмета теоретического рассмотрения стало актуально 
в новом ментальном пространстве - в условиях краха механического коллективизма, недоверия к 
прогрессизму, усиления экстремализма в экономике, политике, повседневной жизни, под 
«воздействием секуляризации и превознесения имманентности» [3]. 

 Синергетическое направление современной науки окончательно утвердило представление о 
современном мире как нестабильном, разнообразном и саморазвивающемся. Саморазвитие 
социальной жизнедеятельности характеризуется усложнением, которое сопровождается ограничением 
разнообразия на основе выбора, упорядочением информации в процессе человеческой социальной 
деятельности (С.Курдюмов, Н.Моисеев, И.Пригожий, Е.Седов, Г.Хакен). 

 Идентификация, определяя детерминацию, вплетена в процесс жизнедеятельности. Последний 
включает два базисных уровня: коммуникацию и управление, действия.  Стремление обрести 
идентичность становится закономерным следствием стабилизирующих механизмов практики, 
позволяющих сохранить себетождественное личное начало в разнообразных условиях. Стоит заметить, 
что идентичность как в биологической, так и в социальной жизни - это не просто выживание или 
адаптация, а целенаправленное усилие к обретению «Я» в ситуациях выбора для анализа, принятия 
решения и действия. Эти факторы идентичны для любых целостностей, будь то человек, община или 
глобальное сообщество. 

 Таким образом, идентичность есть процесс становления человека на основе выбора и 
формирования жизненной модели в социальном взаимодействии во имя исторической самореали-
зации. 

 Коллективная идентичность предполагает становление социальной общности на основе выбора 
и формирования места во взаимодействии путем социальной детерминации. 

 В ситуации разнообразия, множественности перспектив развития, необходимости постоянно 
созидать новое возникает потребность в каждодневном самоописании. Рефлексия по поводу «Я» 
возникает в контексте перестройки системы межличностных отношений. Актуальной становится 
задача построения системы собственных ценностей и целей, воспроизведения модели социальных 
взаимодействий. 

 Теории идентичности - порождение XX века. Глобализация человеческой жизнедеятельности, 
осознание собственной причастности к глобальным проблемам, изменения в программе 
самореализации, стремление к творческому раскрепощению, потеря для большинства членов общества 
незыблемых компонентов идентичности (богатства, обладания нужной профессией, социальными 
связями), мобильность рыночных экономик, подверженность массовым экономическим кризисам, 
всеобщий контроль за временем с целью создания «территорий будущих возможностей» и, в конечном 
счете, становление информационного общества характеризуют XX век. В постиндустриальном 
обществе человек обнаруживает себя в ситуации социального «перевыбора», фрагментации 
«жизненного мира», обострения конфликта между властью и обществом, «жизненным миром» и 
Системой (Э.Гуссерль, А.Бергсон, Л.Карсавин, С.Франк, Ю.Хабермас, Н.Луман). Движения за 
информационную свободу защищают идеи идентичности на основе признания плюрализма, 
беспрепятственного движения информации, философии различия. Особое внимание к детству, 
юношеству, феминистские, национал-освободительные, экологические движения, молодежная 
культура - следствие социальной атомизации, индивидуализации, необходимости осмысления 
постоянно меняющихся социальных отношений и признания за каждым возможности иметь 
собственное достоинство. 
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 Идеологическим полем интереса к идентичности в наше время становится неогуманизм. Суть 
его - в преодолении противоречия между человеческим и технологическим разумом, в опровержении 
установок, согласно которым «Я» - центр Вселенной. В XX столетии формируются основные пути 
концептуально-теоретического осмысления идентичности в гуманитарных науках: психоанализ, 
бихевиоризм, философия различия, философия повседневности (рассмотрены теории У.Джеймса, 
З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера, К.Хорни, Э.Фромма, М.Хайдеггера, Ж.Сартра). К середине XX века в 
данных направлениях были выявлены и исследованы такие понятия, как внутрипсихическая структура 
личности; нарцисстическое ядро личности; самость как интегральный центр личности; необходимость 
целостного «Я» как основы успешной самореализации; значимость исследования взаимодействия 
индивида и его социального окружения; консерватизм идентичности, ее зависимость от повседневных 
пространственно-временных отношений, от распределения «границ» «Мы — Они». 

 Термины  «идентичность»   и  «кризис идентичности» прочно вошли в научно-теоретический 
обиход в связи с работами Эриха Эриксона. В трудах Эриксона учитываются как персональные 
компоненты идентичности, так  и влияние общественной среды. Базовым отношением является 
отношение «мать — дитя», которое представляет общественную систему в миниатюре, позволяет пре-
одолевать неопределенность, сопротивляться хаосу, строить собственный мировой порядок. Модель 
идентичности у Эриксона имеет четкую структуру  (соматический,  личностный и социальный 
порядки); она исторична, учитывает соотношение детерминизма и неопределенности и   имеет   статус   
интердисциплинарного   знания    (по   определению В.С.Малахова). Выявлены такие моменты, как 
осознаваемая и неосознаваемая идентичности, различные ее типы, зависимость идентификации от 
социального пространства и времени, системы социальных институтов; проанализирована структура и 
«политика идентичности». 

 В этих теориях выявлены такие фундаментальные свойства идентичности, как сохранение себя 
во времени, вертикальное (связность истории жизни) и горизонтальное (возможность выполнять раз-
личные требования  в  ролевых системах)   измерения  идентичности, континуальность и  
отличительность,   а также следующие  функциональные аспекты идентичности: лично-
целенаправленный выбор, интерперсональный аспект и жизненные цели и задачи.  В историко-
культурном становлении выделяются четыре ступени во взаимоотношении идентичности и общества: 
индивидуальная потребность в самовоплощении; выделение частного, своего; отчуждение; 
приспособление.  

 Особое влияние на становление и распространение темы идентичности имеют теории, 
пропагандирующие идеи защиты «Я», достоинства, свободы, прав на фоне исследований культурных 
и национальных различий, что само по себе является естественным следствием развития 
познавательной активности в глобальном мире (выявление универсальных и особенных сил в 
саморазвитии). 

 Анализ  приведенных выше теорий и концепций позволяет выделить базовые характеристики 
индивидуальной идентичности: биологическое - социальное; защита от окружающей среды, 
самосохранение - стремление остаться в обществе, завоевать новое пространство; доверие, 
гармонические отношения «мать-дитя», онтологическая безопасность - постоянное сомнение, 
источник изменений традиций, рефлексивные способности; закрытость-открытость; длительность - 
прерывность; личный консерватизм, сохранение целостности - динамизм; нежелание учиться - 
необходимость усвоения языковых, культурных форм общения, норм, традиций; овладевание - 
распредмечивание, потребность отдать другому; личный жизненный план, целе-ценностные аспекты, 
самоопределение - подчинение массовому, универсальному, общечеловеческому; одиночество, 
индивидуальный частный мир - общественная значимость; бесконечность и разнообразие внутреннего 
мира - бесконечность и разнообразие окружающей среды. 

 В становлении индивидуальной идентичности первичным является интерперсональный аспект 
идентичности. За ним следует развитие внутреннего потенциала. Позже у индивида возникает 
потребность в сравнении с другими. Доминирующим в развитии человека является социальный аспект. 
У индивида много возможностей идентифицировать себя, в большинстве случаев экспериментально, 
ориентируясь на реальных и идеальных людей, на их привычки, черты, идеи. Каждая историческая 
эпоха предлагает ограниченный набор таких работающих моделей. Исходное и в тоже время самое 
позднее условие самоопределения - самостоятельный выбор целей, ценностей в жизни. 

 Анализ концептуального отличия теорий коллективной идентичности, первичной исторически, 
но аналитически менее изученной. Среди основных особенностей коллективной идентичности 
необходимо выделить следующие: наличие коллективной силы, проявляющейся в стремлении 
реформировать общество; вера в идеалы, в уверенности «Мы можем»; особенности доминирующей 
религиозной доктрины и идеологии; особенности исторических перспектив коллектива, материальных 
средств, коллективного восприятия времени, коллективного жизненного плана; общее историческое 
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прошлое; био-социальный опыт; общие чувства и представления, разделяемые всеми членами 
коллектива; психологические черты населения и т.д.  

 Необходимые условия становления коллективной идентичности. Фундаментом ее становятся 
первичные социальные связи, общий опыт, общий доступ к информации. В коллективной жизни у 
человека наблюдается постоянная тенденция к созданию отдельных миров на основе различных 
ситуаций для адекватного управления этими ситуациями. Коллективное самоопределение 
представляет собой непрерывный процесс рефлексии различных общественных групп на самих себя и 
друг на друга, корректировки взаимных действий, интерпретации и осмысления своего и совместного 
опыта. Этот процесс имеет коллективный характер и требует совместных действий. Сначала внешние 
разделения играют ключевую роль в истории, затем «случайные», многократно воспроизводимые 
повторения становятся внутренними, системными свойствами обществ. С нашей точки зрения, 
необходимо каждый раз заново выделять, описывать конфигурации, с помощью которых сообщество 
синтезирует свои концепты и идеалы в ясный и последовательный план жизни, учитывая 
коллективную временную детерминацию: цели коллектива и некоторые допустимые средства их 
достижения для исторической коллективной самореализации. Такие конфигурации служат базисом 
всех структурных элементов коллективной идентичности. 

 Коллективная идентичность длится во времени и пространстве, сопротивляется изменениям, 
выражается в символах, передается с помощью механизмов идентификации и усиливается с помощью 
новых элементов в системе идентификации. Через информационные и коммуникационные средства 
люди разделяют и развивают общий язык, опыт, ценности, социальное пространство и время. 
Информационные и коммуникативные системы становятся базисным средством сохранения, передачи 
коллективного знания - фундаментального компонента коллективной идентичности. 

 Анализ современной действительности, понимаемую как информационное общество (ИО), 
доказывает, что самым влиятельным процессом идентификации в современном обществе становятся 
средства массовой коммуникации и разнообразные информационные технологии. Они создают 
условия как для интегрирования, так и для фрагментации «Само», для трансляции социального опыта 
и знаний, моделей поведения и стилей жизни. СМК создают универсальную временную систему, 
стандартизированные временные зоны. «Глобальное время» вытесняет пространство, где нет больше 
привилегированньк зон. Предсказания Дж.Оруэлла не сбываются - не тотальный порядок, а «джунгли 
беспорядка», не всевидящее око государства, а «электронное око и влияние» СМК и разнообразных 
промышленных и финансовых групп. Анализируя влияние телевизионных и компьютерных 
технологий, можно привести различные мнения современных исследователей (Ж.Бодрийар, Д.Рисман, 
Ф.Вертам, Д.Бурстин, М.Кастельс) о возможностях манипулирования сознанием в обществе 
«культуры виртуальной реальности», о возможностях «псевдопрактики» или «псевдособытий», 
вызванных СМК. Информационное общество может также подавить человеческое развитие жаждой 
потребительства. Как отмечал П.Гуревич, «всеохватывающая рецептурность» ведет к «искаженной 
микрокосмичности» [4]. 

 По нашему мнению, следующей важнейшей особенностью современного процесса 
коммуникации становится доступ и зависимость от «Гипертекста». В рамках данной социальной 
зависимости формируется необходимость признания социо-культурного разнообразия, которое, в 
свою очередь, создает проблемы, связанные с повсеместным распространением маргинальности и 
анонимности, неспособностью справиться с нарастающим потоком знаний. 

 И самой опасной формой кризиса становится объективная неспособность индивида построить 
свой жизненный план, персональную историю, определить свои цели и тактики деятельности в 
условиях «безвременья» и «темпорального коллажа». Смена исторических событий, социальных 
формаций, профессиональной востребованности, политических предпочтений исчисляется не 
длительностью человеческой жизни, а десятилетиями или даже пятилетиями. 

 Другой формой кризиса идентичности является массово насаждаемый нарциссизм. По 
проблеме осмысления нарцисстического порядка в современной жизни стоит отметить работы 
Д.Рисмана, Р.Сеннета, К.Лаша, А.Гидденса. Глобальные проблемы и ситуации риска, современные 
бюрократические организации не способствуют формированию у человека личной ответственности, 
порождая агрессивное манипулирование. Контроль за собственным телом или распорядком в 
сиюминутной перспективе — вот, что доступно, остальное — вне компетенции самостоятельного 
индивида. Культура нарциссизма становится культурой выживаемости. С точки зрения автора, разви-
тию нарциссизма способствуют и СМК. Телезритель выполняет пассивную роль в создании 
телепродукта, которым постоянно пользуется. Потенциальная опасность для кризиса идентичности 
заключена и в ситуациях плюрализма образцов, культурных форм, моделей поведения. 
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 Другая социальная проблема состоит в том, что индивид вынужденно передоверяется Другим. 
Он не имеет возможности контролировать «большие системы». Через Интернет и СМК появляются 
возможности создания образа врага, друга, влияния на экспертов. 

 В заключении выделим обстоятельства, ведущие к кризису индивидуальной и коллективной 
идентичности. К их числу относятся: географическая изоляция; неадекватность оценки 
«информационного труда»; структура политических отношений, ведущая к тирании; разнообразные 
формы информационного отчуждения; бедность; отсутствие разнообразия культурных форм. 

 Так же отметим, что старые критерии групповой идентичности не столь значимы, как новые, 
создаваемые становлением информационного общества. Именно данное обстоятельство становится 
индикатором того, как меняется общество. Информационная среда определяет процессы 
идентификации и социального поведения в повседневной жизни. Прежние производственные, 
национальные модели поведения больше не служат целью. Новые способы идентификации строятся 
не по отношению к институтам власти или положению в гражданском обществе, а в процессе 
дезинтеграции или сопротивления глобальным или индустриальным институтам. Идентификация 
происходит путем усвоения опосредованного знания и опыта, через СМК и интеллектуальные 
технологии, в больших фрагментированных группах, в ситуации ослабления влияния национального 
государства, роста зависимости индивида от виртуальной среды и «Гипертекста», через 
систематически и везде распространяемые формы науки и массовой культуры. 
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Әрбір қоғам адамзат тарихы дамуының мыңдаған жылдар бойғы барысында анықталған 
алгоритмдер негізінде қалыптасқан мәдениетке, яғни толық жүйеге ие. Мәдениет әлеуметтік 
тәжірибені тасымалдаушы үлгі ретінде қоғамның ұзақ тарихи кезенде өмір сүретін жағдай жасайды 
және әрқашан өткен тәжірибелердің сақталуына ықпал етеді. Бұдан басқа, мәдениеттің спецификасы 
ретінде оның қоғамның генетикалық емес жадысы болып табылатындығы, яғни оны тарихпен, әркез 
рухани-интеллектуалдык мінез-құлықтың, өмірдің үзілмеуін алмастыруымен байланыстылығы 
танылады. Бұл мағынада, мәдениет адамзаттың қабылдап, сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыратын 
мұралық ақпараттың бірлігі ретінде қарастырылады. Мәдениет ашық жүйе болып табылады, өйткені, 
ол барлық жаңа нәрселерді қабылдап қана қоймай, өткен шақтағы құндылықтарға да мән береді, оның 
ашықтығы жалпы адамзаттық мәдени құндылықтардың мазмұнын күшейтеді, оларға жан-жақты 
мінездеме береді. Адамзат дамуының әр түрлі кезеңдерінде мәдениет өткен кезеңдер мәдениеттерінен 
алшақтаған емес. Қазіргі мәдениет қазіргі өмірдің мазмұнына, сүранысына жауап бере алатындай өзіне 
көптеген ғасырлар бойы қалыптасқан көптеген үлгілердің барлык жақсы жақтарын қабылдап алады. 

Мәдениеттің барлық түрлері феноменінің-ішінде өзінің маңыздылығы жағынан мәдени мұра 
ерекшеленеді. Мәдени мұра мәселесіне қатынастың сұранысы қазіргі қоғамның даму үрдісін 
анықтайтын қарқындылықтың мәдени өзгерістермен шектелген. Мәдени мұра болып қалу үрдісі 
тұрмыстың жаһандық мәселелеріне қатысты екінші орындағы мәселе ретінде қарастырылмауы тиіс. 
Өзін өзі басқаратын қоғамдық жүйенің негізгі мақсаты – өзін табиғи және әлеуметтік ортада 
мәдениеттің қалыптасқан құрылымы ретінде сақтап қалу болғандықтан, әсіресе аса маңыздылығы, 
одан әрі дамуын жорамалдау, осы қозғалыстың бұрынғы кезеңдерін зерттеу барысында анықталған 
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заңнамалар негізінде оның келешектегі динамикасы болып табылатындығы, мәдени мұраның нәтижелі 
таралуына байланысты.  

Бұл мәселені зерттеушілердің бірі К. Хоруженко, «мәдени мұра» дегеніміз – «адамзаттың рухани 
тәжірибесін бекіту, сақтау мен таратуының бір түрі болып табылады» - дей келе, мәдени мұраның 
келесі қүрылымын атайды: тіл, дәстүр, салт, әдет-ғұрып, мейрамдар, айтулы күндер, ауыз әдебиеті, 
халық кәсібі, қолөнер туындылары, сонымен қатар мұражайлар, мұрағаттар және кітапхана қоры, 
қолжазбалар, хаттар, жеке мұрағаттар, сәулет ескерткіштері, көрнекті жерлер басқа да тарихтың 
маңызды жетістіктері [1]. Оның пікірінше, «мәдени мұра» - рухани қор және қазіргі мәдениетті 
дамытатын қайнар көзі. Е.Баллер мәдени мұраны «тарихи кезеңдердің туындылары мен олардың өзара 
байланыстарының бірлігі» ретінде қарастырса, ал тар мағынада «адамзатқа өткен тарихи кезеңдерден 
келіп жеткен мұраларды сыни түрғыдан қарап, қабылдап, оны қоғамдық үрдістің нақты 
критерийлеріне, қазіргі кездегі нақты тарихи тапсырмаларға сәйкес пайдалануы» [2] деп 
қарастырылады. Көріп отырғанымыздай, Е.Баллер мәдени мұраның өте маңызды белгісін көрсетеді, ол 
мәдени мұраның қазіргі өмір сүру кезеңінде сұранысқа ие және маңызды мәселе болып 
табылатындығы, басқаша айтқанда, ол тек жай «мұражайлық» маңызы бар нәрсе емес, қазіргі өмірге 
қажетті қызмет ететін негізгі бөлшек, элемент ретінде қарастырады. 

Мәдени мұра мәселелерін зерттеушілердің бірі Ю. Веденин, мұра мәселесіне мына жүйені енгізеді: 
«ата-бабаларымыздың жасап берген және ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келген жердің табиғи және 
мәдени мұраларын сақтап жене одан әрі дамуына «әсер ететін материалдық жене интеллектуалдық - 
рухани құндылықтар» [3]. Ю. Веденин мәдени мұралар қатарына тек жекелеген архитектуралық және 
тарихи-мемориалдық нысандарды, археологиялык ескерткіштерді, кітаптарда жазылған эстетикалық 
және рухани құндылықтарды, дәстүрлер мен ғұрыптарды ғана жатқызып қоймайды, жалпы 
мәдениеттің даму тарихында айқын аңғарылған, бүкіләлемдік және ұлттық сипаттағы маңызы бар 
жәдігерлерді де жатқызады. 

В. Тоидис мәдени мұраны былайша анықтайды: «қоғамға өткеннен берілетін және оның мәдени 
өмірінің негізгі бөлімі ретінде қызмет атқаратын мәдени байлық. Мәдени мұра қоғамдық сақтау 
орындарында (мұражай, кітапхана тағы басқа) сақталған жене күнделікті өмірде қолданылатын және 
профессионалдық өнер мен ғылымда тарихи субстрат ретінде пайдаланылатын мәдениеттің барлығын 
біріктіреді»[4]. Адамзат жаңа тарихи кезеңіне өту барысында мұра болып қалған мәдени 
құндылықтарға әрқашан сыни тұрғыдан қарайды, қоғам алдында тұрған міндеттер мен мүмкіндіктерді 
ғылыми- техникалық және әлеуметтік даму тұрғысынан шешу үшін белгілі әлеуметтік күштердің 
сұранысына сәйкес дамытады, толықтырады.  

Қазіргі таңда мәдени мұраға көңіл аудару және рухани байлықты жандандыру қоғам өмірінде 
маңызды бірегейлік қызмет атқаруы, адамдардың тұрмысын үйлестіруі, олардың рухани өмірге деген 
құлшыныстарын арттыруы тиіс. «Ел тарихында, үлттық тағдырымызда тарихи-мәдени мұраның 
маңызы және атқарар қызметі айрықша. Халқымыздың болмысын дұрыс бейнелейтін мұраны жинауға, 
рухани әлеуетін көрсетуге - мемлекеттік деңгейдегі қозғалыс басталды. Халқымыздың өскелең рухани-
мәдени сұранысын қанағаттандыруға - «Мәдени мұра» бағдарламасы арналған. Бағдар қазақтың салт-
дәстүрін зерделеудің бастауы жене еліміздің рухани түлеуінің жалғасы»[5].  

Бұл күнде әлем руханияттың әлсізденуінің, адамгершілік пен парасаттылықтың төмендеуінің куәсі 
болып отыр. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының жүзеге аса бастауы улкен тарихи 
маңыздылығы бар құбылыс. Ол қазіргі тарихи белесте Елбасымыздың бастамасымен жүзеге асуда. 
Ұлттық мәдениетті қорғауға арналған бағдарламаның басты міндеті Президентіміз Н. Назарбаевтың 
сөзімен айтқанда, «ұлттық бет-бейнесі рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты болатын 
мәдениетті ашып беру, ұлтымыздың өркениет мен мәдениет, оның тарихын ұлықтаған ұлы 
тұлғалардың үлесі танытатын мәдени мұраны сақтауды, қазақстандықтардың рухани кемелденуші 
өркениет көшінен кейін қалмауын қамтамасыз ету»[6]. Бұл бағдарламаның түпкі мақсаты - 
гуманитарлық білімнің әлемдік мол қазынасын, халқымыздың рухани байлыгын мемлекетік тілде 
қорландыру, сонымен катар казак халқының бай мәдени мұрасын әлем жұртына кеңінен таныту екені 
белгілі. Осы әрекеттер арқылы еліміздің рухани қауіпсіздігін нығайтып, тәуелсіздіктің іргетасын 
барынша ізгілікті жолдармен орнықтыра тусу болып табылады. Кезінде біршама теперіш көрген 
ұлттық тарихи жәдігерміз бен тіліміздің тарихы осы бағдарламаны жүзеге асыру арқылы бір сатыға 
болса да биіктеп, оның рухани байлығы молая түсуде. 

Тарихи сабақтастықты зерттеу мәдени мұраны толық көлемде меңгеруге ыкпал етеді. Тарихи 
жәдігерлер қайтадан қалпына келтірілуі тиіс, бірде-бір идея, бірде-бір жетістік тарих бетінен сызылып 
тасталмауы тиіс. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының аясында «Мақсат - халқымыздың 
болмысы мен белсендігінің тұтастығы мен өресін білдіретін мәдени мұраның эволюциялык жолдарын 
және танымдық-тәлімдік маңызын көрсету. Мәдени мұраны ескермеушілік немесе жартылай 
ескерушілік халықтық дүниетаным мен даналықтың жасампаз кызметін келте қайыртқызды, оны 
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толық көрсетпейді де. Ұрпақтар мұраны мұрат тұтпағанда және іштей күбіртіктеген кезде ата 
бабаларымыз «мен қазақпын» немесе «біз қазақпыз» деп ашық та батыл айта бермеді ашық айта 
алмады», - деп жазады ғалым Ж. Молдабеков[7], яғни ғасырлар бойы мәдениетіміздің тарихка кеткен 
есесін қайтару, мұрамызды паш ету құндылықтарымызды жаңғырту күні туды. 

Кез-келген халықтың өмірінің қорытынды тарихи нәтижесі мәдени мұра болып табылады. 
Осылайша , адамзаттың даму деңгейі мәдени мұраны сәтті жасаумен сәйкестендіруге болады. Өткен 
ұрпақтың артына қалдырған мәдени мұраның саны мен сапасы коғам дамуының негізгі көрсеткіші 
болып табылады. 

«Мәдени мұраны халықтық сананың құрамына енгізу, ұрпақтың патриоттык сезімін тәрбиелеудің 
құралына айналдыру - ендігі мәдени саясат пен білім беру жүйесінің басты бағдары. 

Оқу жүйесіне енгізудің түбегейлік мақсаты - нақты, стратегиясы айқын екеуі де қоғамдык 
қажеттіліктен туындап жатқан сұраныс, сұранысты жүзеге асыратын құрал және тәжірибе тәсіліне 
жарарлык тың мүмкіндік; 

«мәдени мұра» өнердің халықтық сипатқа, ұлттық болмыстың қоғамдық жүйеге жетілу жолы және 
көтерілу деңгейі; 

күш-қуатты ортақ бастамаға, мәнді арқауға шоғырландырудың қажеті артуда. Оған басты үш 
негіздің - әдістемелі, қаражаттық, құқықтық қолдаудың қатар орын алғаны абзал; 

«мәдени мұра» дегенде нақты мекендік жене әлеуметтік кеңістіктегі, белгілі бір тарихи кезеңдегі 
озық та, қомақты жетістіктерді айтамыз. 

«Мәдени мұраның» маңызы: 
тарихымызбен түптес қазына, ұрпақтармен үндестірер беталыс, өркениет өрісіне қозғалыс, 

жаңарудың үлгісі мен үрдісінен; 
елтану мен қазақтанудың мәдени негізі салалық нұскасы және рухани ресурсынан; 
теориялық жүйесі және әдістемелік демеуін таппаған жетістіктер мен фактілер жиынтығынан 

білінеді. Әзірге түсінік те, көзқарас та бірдей емес»[8]. 
«Мәдени мұра» ұғымы туралы анықтама көп, өйткені «мәдениет» терминінің өзі көп нәрсені 

қамтиды, көп семантикалы түрде екені белгілі. Сондыктан мәдени мұраға адамзат өмірінің көптеген 
жақтары - музыка, өнер, архитектура, ауызша поэзия, жазбаша әдебиет т.б. сай келеді. Мысалы, 
Сингапур премьер-министрі Ли Куан Ю этникалык қытайлықтардың кытай тілін қолдануы құнды 
мәдени мұраны сақтауға септігі көп екенін айтқан. Ал бұған ғалым Т. Ғабитов «тіл - адамзаттың 
әлеуметтік жадысы» деген анықтаманы қосты [9]. Халықтың өткен тарихи жолы оның әлеуметтік 
жадысында қалады және оның мәдениетінің дәстүрлі құрылымдарын қалыптастырады, мәдениеттің 
тарихы - жады тарихы. 

Кез-келген түсінікті талдауда, негізгі рөлді оған берілген анықтама алатыны сөзсіз. Мәдени және 
табиғи мұраны сақтау үдерістерінде, бәрінен бұрын, осы ұғымның сол немесе өзге тарихи кезеңге 
қатыстылығы қарастырылады. Осы орайда, мәдени мұраға деген қатынас ностальгиялык ұмтылудан 
бірігуге немесе толық және сөзсіз кері итеруге дейін түрленуі мүмкін. 

Отандық талым Т. Ғабитов «Мәдени мұра» мәселесі сан кырлы болып келеді. Алдымен бұл 
мәселені ұрпақтар сабақтастығы мен тарихи санаға тікелей катысы бар екендігін ескерген жөн, кең 
мәтінінде жадылық тұрғыдан тарихи сананың үш бітімін атап өтуге болады: 

1. Адами-өмірбаяндық ес. Әркім өзінің ұрпақтарының жадысында сақталған уақытқа дейін өмір 
сүре береді. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы «Жеті атасын білмеген ұл жетесіз» деген нақыл сөз осыған 
меңзейді. 

2. Шежірелік (генеалогиялык) немесе ауызекі тарихи ес. Бұл формада жеке-дара кісілік естің 
ауқымы кеңейгенімен, мәдени артефакт (тарихи тұлға, окиға, құндылық т.б.) туралы тарихи білім өз 
объективтілігінен айырылып калуы мүмкін. Мысалы, исламға дейін қалыптасқан тарихи шежірелер 
кейін мұсылмандық арғы тектермен толықтырылды. 

3. Тарихи ес. Ислам мен христиандықта жазылтан сөздің түп негізі жаратушының адамзатқа берген 
сыйы деп есептеледі. Жазбаша мәтін тарих сындарынан өтетін мәдени құндылықтарының 
сақталуының кепілі.  

Рухани мәдениет үшін үлкен қауіп тарихи есті жоғалту болып табылады. Ш.Айматов айтпақшы 
«мәңгүрттену» деп атаған. Өркениетті адамзат өзінің мәдени мұраларын қорғауға, мәңгүрттену 
үдерісіне түсіп кетпеуге үлкен мән береді.  

Алайда бұл барлық беталыстар мәдени мұраны өсіру және сақтау мәселерін шешуді 
маңыздылығын жоя алмайды. Ғасырдың соңғы ширегінде «мәдени мұраның ғылыми лексиконға кіру 
түсінігі тегін жағдай емес. Бұл категорияның мағыналық жағына бірнеше түсініктер енеді. Атап 
айтқанда адамдарға жылдар бойы қажет болып табылатын мәдени маңызды және табиғи көрікті 
жерлердің бірлігін анықтайтын «жалпы әлемдік мұра түсінігі маңызды.  
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Кейінгі жылдардағы ғылыми жұмыстарда қоршаған ортаның нақты жағдайына қатысты көрікті 
жерлердің қатысын белгілейтін техногендік және табиғи тұрғыда «мұра аумағы» термині пайдалана 
бастады.  

«Мәдени мұра» терминіне айтар болсақ оның кең мағынасын адамзаттың материалдық, 
интеллектуалдық рухани салаларда негізгі құрамдас бөлігі – мұражайлардың болуы. 

Өркениетті елдердің даму тарихы сол елдің мұражайларының қорларында сақталып, қорғалып 
насихатталады. Қазақ елінің тарихы көнеден келе жатқан құнды жәдігерлерге толы. Бұл рухани 
құндылықтар ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, тәрбие, білім көздеріне айналып отыр. 

Бүгінде қазақ халқының ғылымы мен білімі, мәдениеті мен өнерін насихаттау, жәдігерлерді 
жинақтау арқылы жас ұрпақты отаншылдыққа, туған өлкені сүюдің, жастарды тәрбиелеудің үлкен 
орталығына айналдыра білу, төл тарихымыздан көп мағлұмат беретін оқулықтардың жарыққа шығуы 
және олар зерттеліп, зерделеніп мұражайлардан орын алып, халық игілігіне айналуының маңыздылығы 
зор. 

Біз өткенге құрметпен қарап, тарихи құндылықтарымызды көздің қарашығындай сақтауға 
міндеттіміз. Себебі, бұл ұлтымыздың кеше мен бүгінін, болашақ игі мұраттарын сабақтастыратын баға 
жетпес қазына осы. Ұрпақ рухани байлық пен ұлттық жәдігерлерді танып-білу арқылы өзіне сабақ 
алады, өмірлік бағыт-бағдар ұстанып, елінің жарқын игіліктерін таниды. Ал осындай ұлы қазыналарды 
жинап, ұқсатып, тарихқа тіл бітіріп, елдік мүддеге айналдыруды жүзеге асыратын мұражай қызметі 
қай кезде де өте маңызды.  

Егемендік алуға сай ел тарихын білу ұрпақ үшін ең маңызды мәселенің біріне айналды. Ел тарихын 
білуде мұражайдың орны ерекше. Қазіргі уақытта тарихымызға деген қызығушылықтың күшеюі және 
өткенді ой елегінен өткізуге байланысты мұражайлар қызметіне деген талап өсе түсуде.  

Мәдени мұраға деген көзқарас қоғамның әлеуметтік саяси кемелдігі мен біліктілігі дәрежесін 
көрсететіні анық. Мәдени мұра бағдарламасын іске асыруда бұрынғыны ой елегінен өткізу арқылы 
қазіргі кезеңдегі мәдениетті барынша дамыту мен жалғастыру керек» деп атап айтылған Президент 
Жолдауында.  

 «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша атқарылар іс аз емес. Оны төрткүл дүниеге танытуды 
ұйымдастыру «Мәдени мұра» бағдарламасына қосылған зор үлес болар еді. Президент Жолдауында 
мәдени мұраға сақтықпен қарауға ерекше назар аударылған. Ол халқымыздың мәдени мұраларға назар 
аударылатынына сенім туғызады.  
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Образ жизни казахов кочевого периода сформировал богатое духовное наследие и развитие 

казахской культуры, который отразился на мировоззрении, обычаи, традиции и духовного мира 
казахов. Казахи кочевого периода передавали информацию через мифы, легенды, эпосы, сказании, 
шежире, оберегали свои культурные традиции, и практически не допустили влияние культур других 
этносов, тем самым сохранили духовную основу, которой можем наблюдать и в настоящее время. 
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Целостность традиционной культуры определяется прежде всего особым типом 
хозяйствования. Казах кочевого периода относился к природе как активный субъект деятельности, но 
в то же время не считал себя ее хозяином. Из-за сурового, резко континентального климата Великой 
Степи Центральной Азии, кочевники создали продуманную и эффективную систему, искусные 
способы кочевого скотоводства, определив, когда, где и как пасти скот, чтобы не истощилась почва. 
Зимой скот пасли в низовьях рек, где под снегом сохранялась сочная зеленая трава, летом — в горах и 
предгорьях, залитых солнцем и обдуваемых ветром. Кочевник словно разговаривал с природой, 
прислушиваясь к ней в своей деятельности. Она была для него одушевленной. И земля, и вода, и лес, 
и горы имели своих духов. Человеку было позволено хозяйствовать, и за это он благодарил небо и 
землю, воспринимая их как великое чудо, неразгаданную тайну. «Природа и человек, жизнь и смерть 
были предметами высочайшего удивления и были всегда преисполнены неиссякаемой тайны». 
Своеобразие восточной философии заключается и в том, что она выражается», главным образом, 
не в строгих философских системах, а в поэтическом творчестве, фольклоре, народных 
сказаниях [1, 679]. 

Скот у казахов является ценностью, что подтверждают такие народные пословицы как «Мал ашуы 
— жан ашуы» — «Боль за скот — боль души» или «Бірінші байлық – денсаулық, екінші байлық — ақ 
жаулық, үшінші байлық — бес саулық» — «Первое богатство — здоровье, второе богатство — семья, 
третье богатство — наличие скота». Казахская семья имела многоуровневую структуру, где совместно 
проживали люди нескольких поколений — дедушки и бабушки, отцы и матери, незамужние дяди и 
тети, дети. Влияние стариков на воспитание подрастающего поколения в казахском обществе велико. 
Традиции, выработанные столетиями, передавались из поколения к поколению. Запрет на брак по 
седьмое колено, остается священным, несмотря на распространение шариата, который позволяет 
близкородственные связи. Казахи с детства знали хорошо свою родословную до 7 колена, за этим 
следили старшие родственники — аксакалы. 

Родительская юрта считалась для детей священным местом: огонь из родительского очага 
передавался сыну, когда он обзаводился семьей. Традиционного мировоззрением кочевых казахов 
является понятие «кұт», которое означает как «жизненная сила», «оплодотворяющее начало», 
«потенция жизни», а также «счастье, связанное с богатством», «изобилие», «благодать», «доля», 
«участь», «судьба». Ключевым местом в юрте был очаг в центре. Погибель семьи отождествлялась с 
угасанием очага. Поэтому запрещалось мешать золу, проливать в очаг воду, зажигать от него и 
выносить огонь, иначе семье грозили несчастья. Место хозяина в юрте именовалось «тигр», 
олицетворение власти, место хозяйки — «заяц», выражение покорности. Молодежь 
располагалась в месте, называемом «птица». 

Отношение к ребенку в казахской семье весьма трепетное, а первенцу доставалось особенное 
положение. Множество обрядов, основанных на многовековом опыте и древних верованиях, связано с 
рождением и воспитанием детей. Известный историк Ж. Артыкбаев в своем труде «Казахское 
общество: традиции и инновации» отмечает, что событие, связанное с рождением сына, носило 
торжественный характер, и часто выходило за рамки чисто семейной радости. В день рождения 
ребенка аульная молодежь собиралась и веселилась до утра, считалось, что шумное веселье отпугивает 
злые силы. Дочь, выйдя замуж и родив первенца, обязана была приехать в отчий дом с первенцем. 
Снохи и невестки заходя в юрту родителей мужа, обязательно делали поклон, в знак уважения к 
предкам. Дети кочевников становились взрослыми очень рано. В 13–15 лет дети считались 
совершеннолетними, допускались к общественным собраниям, активно участвовали в хозяйственной 
и производственной деятельности. В исследовании «Труд как фактор народного воспитания» авторы 
К. К. Шалгынбаева и Б. Ж. Жиентаева о воспитании мальчиков в кочевом обществе пишут: «… 
мальчикам отводилась особая роль, как к наследникам рода. Ведь кочевой образ жизни требовал от 
мужчин быть, прежде всего, добытчиком, воином, защитником племени. Им прививались такие 
качества как смелость, выносливость, трудолюбие. С 5–6 летнего возраста казахских мальчиков 
обучали присматривать за ягнятами, готовить дрова, делать орудия труда из продукции скота (плетение 
узды, плети, шидер, выделывание кожи, изготовление оружия и т. д.), строить кошару, а также 
мастерству верховой езды». 

Социальная связь в традиционном обществе была, прежде всего, кровнородственной, природной, 
жизненной. Род выступал многоплановой организацией, имеющей богатое вещное и знаковое 
оформление. Сложная система реальных и символических родственных связей определяла механизм 
адаптации человека к социальной среде, где традиции воспринимались как непосредственная комму-
никация, присутствие предков среди живых. Род, являясь целостностью в сочинениях и единством в 
частях, образует некое сообщество, обладающее особой и мифоритуальной биографией». 
Самосознание рода формируется такими понятиями, как «аруах», «ырым». Аруахи — это духи 
предков. По представлениям кочевников, каждый человек оставляет в наследство своим детям не 
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только свою юрту, связи, высокое имя, но и своего аруаха, через которого он продолжает пребывать 
среди живых, оказывая влияние на их судьбу. Если это был достойный человек, его дух будет 
благоприятно воздействовать на судьбу детей и внуков, поддерживать их и помогать им в трудные 
минуты. Если человек, напротив, вел недостойную жизнь, его аруах не способен на такую помощь и, 
более того, может принести новые беды и страдания. Как указывает в статье «Культурно-ценностные 
трансформации в современной казахстанской семье» 3. Арыстанкулов, «веками патриархальная 
казахская семья формировала общественные устои и традиционные ценности, которые заключались в 
нравственном отношении к природе, к окружающему миру, в уважении к женщине-матери, как 
хранительницы домашнего очага, и в культе почитания отца, как главы семейства и продолжателя рода, 
в почитании духа предков — Аруах и в почтительном отношении к памяти предыдущих поколений». 

Ч. Валиханов в своем труде «Следы шаманства у киргизов» обсуждает еще одно понятие 
традиционного мировоззрения: ырым, выполнение определенных действий в целях предот-
вращения несчастья. Так, «отдавая кому-нибудь платье, оставляют у себя одну пуговицу или 
завязку... никогда не продают главное в стаде животное — «кұт», чтобы добро, в данном случае 
скот, не убывало в этой семье» [2, 50-51]. 

Основопологанием для душевно-духовного равновесия человека является в казахской 
традиционной культуре мироотношение — глубоко проникновенное и благоговейное приятие 
мира во всей полноте его и совершенстве, выраженное в тайной и явной формах взаимосвязи. 

Жизнь казахов кочевого периода была такова, что человек подолгу находился наедине с самим 
собой и с природой. Уход за многочисленными табунами лошадей, отарами овец был сколь труден, 
столь и уединен. Все жизненное самочувствие кочевников глубоко связано с осознанием 
гармонической взаимосвязи мира человека и природы. И самое главное — это осознание не 
эпизодического, вдруг или одномоментно, но особенно остро ощущаемое (что само по себе не мало), 
но оно, это ощущение целостной взаимосвязи, охватывало всю жизнь человека, начиная с момента его 
рождения, пронизывало все уровни обыденного и духовно-практической жизни. Драгоценность этого 
опыта общения заключается в том, что в течение всей своей жизни человек, опираясь на всю полноту 
этого душевно духовного опыта «практического» общения со Вселенной, а именно на жизненно-
практический, духовно-интеллектуальный, эмоционально-ценностный смысл его. 

Невозможно переоценить одухотворенно-проникновенное душевное состояние человека, 
вызванное его отношением — общением с Дүние-Вселенной. Оно задает главный, глубинно-
потаенный тонус душе человека, внутренне освещает — одухотворяет жизнь человека и жизнь 
человеку, воспринимается в свете этого душевного света — мира. 

Отсюда и великая терпимость народа, ставшая одной из его главных характеристик и вылившаяся 
в художественно-образную оформленность: «казак, қой аузынан шөп алмайды» — «казах не вынет и 
травинки изо рта овцы» (подстрочный перевод). 

Огромное общественное значение в жизни казахов имели праздники и игры, которые выполняли 
воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, эстетические и коммуникативные функции. Конные 
состязания и игры развивали в молодых людях силу, ловкость мужество. Большой популярностью в 
кочевом народе пользовалась борьба (қазақ күресі), молодежные игры қыз қуу, алтыбақан, ақсүйек, а 
также бәйге были очень интересными и проходили обычно во время крупных праздников, торжеств. 
Казахский кюй—это огромная ценность духовной жизни казахского народа. Кюй приподнимает 
завесу над самым заветным и сокровенным в человеческом сердце. В нем раскрываются неизмеримые 
глубины и высоты человеческого духа. Духовная среда, породившая и взрастившая кюй, уходит 
своими корнями в древнюю мифопоэтическую эпоху. Она связана нитями преемственности с 
архаическим сознанием. От него и были унаследованы важнейшие константы, определившие 
традиционную пространственно-ориентированную картину мира: всеобъемлющая целостность макро- 
и микрокосмоса, представления о становящемся и незавершенном бытии, бесконечность которого 
определялась всепроникающим значением сакрального начала. Когда казахи слушают свои кюи, они в 
бесконечном пространстве кюя воспринимают, чувствуют, видят духовным взором свою землю, где 
бы сами, в каком краю своей земли ни находились. Эта способность чувствовать, воспринимать все 
пространство земли как целое была выработана духовно практическим опытом кочевой жизни, 
способом общинного землепользования, где каждую пядь земли приходилось привечать — обходить 
не один раз. Главным в кюях было то, что неизменным оставалось начало: обращение к земле — 
благовение перед ней — благодарение земле. Именно это начало кюя сразу связывало всех воедино, в 
одно целое с ней. По этой причине происходит событие, в связи с которым звучит кюй, обретает 
особую глубинность и смысл жизни. Эта качественная содержательность кюя создавала возможность 
выходить за пределы обыденной жизни, «бывание на этой душевно-духовной высоте раздвигало 
горизонты обыденной действительности, глубинный смысл этого «соединения-слияния» с родной 
землей в том, что человек творит себя, поднимаясь над ситуацией, за ее пределы, в безграничные 



36 
 

масштабы, охватывая себя, пространство земли и «жарық дүние» (Вселенную) как целое. Близость с 
землей сформировала особенное чувство, особое мироощущение, особенные черты характера. 
Это глубинное постижение взаиморасположенности в такие качества характера народа, как 
«көнтерілілік» (терпимость), «төзімділілік» (выносливость), «мейрімділік» 
(благорасположенность). 

Не зная прошлого своего народа, невозможно глубоко понять настоящее, а тем более будущее, 
стать духовно богатой личностью. «Какими бы ни были экономические и технологические 
достижения, они не мешают сохранять традиции, как мобильный телефон не запрещает говорить на 
родном языке. В Казахстане приверженность традиционализму понимается как отказ от 
международного опыта, считается, что если мы присоединимся к процессу глобализации, мы потеряем 
коренные традиции. На самом же деле уже давно в мировой истории в этом процессе гармонично 
сочетаются старые и новые ценности. Перенимается лучшее, что придумано в других культурах, но 
при этом сохраняется собственный позитивный опыт, национальные особенности, без которых мы 
превратились бы в безликое целое», -говорит в интервью Мухтар Тайжан [3]. 

Сегодня казахи - это уже не кочевники-скотоводы, а активно развивающаяся нация, которая 
сохраняет свои традиционные ценности. В этом ключе можно привести в пример такие страны, как 
Япония, Южная Корея, которые вобрали в себя все лучшие экономические и технологические 
достижения Запада, не потеряв при этом своих традиционных ценностей. Это яркий пример того, как 
народы с сильным традиционным компонентом вполне готовы и способны к взаимопроникновению.  
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философия ғылымдарының кандидаты, қауымд. профессор 

(Алматы) 
 
Түркі халықтарын байланыстырып, оларды бір арнаға тоғыстырып, біріктіретін негіздер бұл 

олардың ортақ рухани құндылықтары мен мәдени-тарихи мұралары екені белгілі. Соңғы жиырма бес 
жылдың көлемінде түркі халықтарын байланыстыратын алуан түрлі салалардағы рухани құндылықтар 
түркі дүниесі мәдениеті мен ғылымын байыта түсті. Түркі әлемі елдерінің өзіне тән ерекшеліктері, 
өзіндік санасы болғанымен, олардың рухани мәдени болмысының бір-біріне ұқсас рухани бастаулары, 
ортақ негіздері бар. Бұл ортақ негіздер ең алдымен тілдің ортақ генеологиялық типі, түркі 
халықтарының этногенетикалық ортақ шығу тегі, тарихи-мәдени шаруашылық көзі болған ата-кәсіп, 
түркі дүниесіне ортақ әлемді тану - дүниеге көзқарас, мифология, философия, дін, фольклор, әдебиет 
т.б. салалардағы әлеуметтік-мәдени, рухани құндылықтарды түркі халықтарының әлеуметтік өмірінде 
терең көрініс беруінен байқауға болады. Түркі халықтарының бірлігін, ынтымағын көздің 
қарашығындай қорғау керектігі жайындағы М.Шоқайдың көзқарастары бүгінгі күні өте өзекті болып 
отыр. Татар ғалымы Р.Н.Безертинов жаңа түркілік мемлекеттер еркіндік пен тәуелсіздікке қол 
жеткізгенімен, әлі де болса бытыраңқылық жағдайда екендігін айтып, стратегиялық іс әрекеттің 
жоқтығын тілге тиек етеді[1.20-21]. М.Сәбит «түрік тектес бауырлар бірігіп, бірін-бірі қолдап-қорғап, 
сол үшін күресіп қана тәуелсіздік туын берік ұстай алады, бұл заңдылық» деп пайымдайды[1.20-21].  

Т.Х.Ғабитов халықтардың рухани құндылықтары тіл арқылы қалыптасатындығын айта келіп, 
халықтар басқа ұлттардың тілін үйренуі арқылы бір-бірін жақын танып-білуі оларды терең байланысқа 
жақындатып қана қоймай, олардың рухани құндылықтарды қалыптастырып, мәдениетаралық сұхбат 
жүргізуіне терең ықпал етеді деп пайымдайды[2.34]. Сонымен қатар ол тілдің халықтардың 
мәдениетаралық сұхбатты өркендете отырып олардың бір-бірін өзара түсінісіп, төзімділік жасауына, 
алуан түрлі әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас жасап, рухани құндылықтарды қалыптастыруына игі 
ықпал ететіндігі жайында айтады. Г. Нұрышева тілдің философиялық қырларын зерделеп, 
философияның ұлттық тілмен тығыз байланысын көрсетеді. Сонымен қатар ол тіл мен философияның 
интеграциясына сүйену керектігін, тілде материалдық пен идеалдылық тығыз байланысып, күрделі 
астасып жатқан нақты құбылыс және пәнаралық зерттеу обьектісі екендігін айтады[3,105б.]. 
Г.Нұрышева қазақ философиясына ғана тән немесе тек қазақ тілін меңгерген адамға ғана түсінікті 
ұғымдар бар екенін айтқанда философияның ұлттық тілмен терең байланысын ашып көрсете келе: «тіл 
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философиясын қазақ тілімен байланыстырып зерттеуді әлі қолға алмай жатқанымызды жасырын емес» 
дейді.[3,105б.]. Ұлттық философияны шет тілдерінде түсінудіруде басқа тілді оқырманға оның ұлттық 
ерекше болмысының, тілінің қайталанбас ұғымдары, кейбір қырлары түсініксіз болып, өз мәнін 
жоғалтпауы үшін аудармашыдан жан жақты, жоғары профессионалдылық білім, талап етілетіні 
белгілі.  

Әлемде кең өріс алған әдебиеттегі салыстырмалы талдау еліміз егемендік алуымен және соңғы 
жылдары өзекті бола түсуінің өзіндік сыры бар. Бұл зерттеудің мақсаты халықтардың ұлттық әдебиеті 
мен мәдениетіндегі ұқсастықтарды тауып, ұлттарды мәдени сұхбат ауқымындағы байланыстармен, 
ортақ негіздер мен рухани құндылықтарды дамыта отырып, жақындата түсу. Басқа ұлттардың әдеби-
мәдени, рухани құндылықтарын салыстырып зерттеушіге аудармашы маманның аударма тілді терең 
білуі, терең меңгеруімен қатар көптеген салалардағы білім көзін меңгеруі қажет болып отыр.  

Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасында сәйкес еліміздің ұлттық рухани құндылықтары 
әлемнің бірнеше тіліне аударылатын болып отырғаны белгілі. Осыған орай ұлттық рухани 
құндылықтарымызды мамандардың ағылшын т.б. тілдерге аударуда ұлттық бірегейлігімізді танытатын 
ұлттық философия, мәдениет, түркітану т.б. салаларда аударманың сапасына терең назар аударылуы 
керек деп ойлаймыз. Көптеген салаларда сапасы сын көтермейтін аудармалардың көрініс беріп 
отырғандығын айтуымыз керек. 

Қазіргі кезде ғалымдардың көзқарасы бойынша түркі елдеріне ортақ рухани құндылықтарды, 
көркем шығармалардың байланысын, түркі ойшылдары көзқарастарындағы ұқсастықтарды тауып, 
олардың өзіндік ерекшеліктері мен түркілік дүниетанымының бірегей қырларын, басқа да мәдениеттегі 
ортақ негіздерді т.б. әлемге деген көзқарастарды тауып түркі елдері арасындағы байланыстарды 
ғылыми тұрғыда жаңа деңгейге көтеріп, танып білу керек дейтін пайымдаулар бар.  

Сонымен қатар түркітанушы ғалымдардың түркі елдеріне ортақ әдебиет т.б. салалардағы 
білімдердің қыр сырын зерделеуде жаңа көзқарастардың орын алып отырғанын айтуымыз керек. 
Мәселен, түркітанушы ғалым Д. Ысқақұлы түркі халықтарына ортақ әдебиет тарихын жасау жайлы 
көзқарастарын білдіре келіп, түркі халықтарына ортақ әдебиет тарихының 9 негізгі түйіндерін 
көрсетеді[4,14-19бб.].  

Түркітанушы ғалымдардың көзқарастарындағы ерекшеліктерге қарамастан, олар түркі елдеріне 
ортақ рухани құндылықтарды, негіздерді барлық түркі елдеріне таныту керектігі жайындағы ойларын 
ашып көрсетті.  

Түркі халықтарына ортақ рухани құндылықтарын жеткен жетістіктерге орай бірнеше бағыттарға 
бөліп, әр салаларға байланысты зерттеулер жүргізу бүгінгі күннің талабы болып табылады. Түркі 
халықтарының ортақ рухани мұраларын, түркі елдерінің көрнекті ойшылдарын философия, тарих, 
әдебиет, мәдениет, өнер, түркология т.б. қоғамдық және жаратылыстану салаларында соңғы жиырма 
бес жылда жеткен жетістіктерді саралап, басым бағыттарды айшықтап салыстырмалы талдау жасау 
арқылы зерделеп, университеттерге оқулықтар даярлап, жас ұрпақтарға жоғарыда аталған ортақ 
рухани мұраларды таныту үшін күрделі әлеуметтік-философиялық, тарихи-мәдени, рухани 
құндылықтарды зерделеуді таяу жылдарда іске асыру алдағы міндет.  

Даналықтың інжу маржандары есептелетін түркі ойшылдарының дүниеге көзқарасын, 
шығармашылығы салыстырмалы талдаудан өткізіліп ұлттық философиямыздың түркі елдеріне ортақ 
рухани құндылықтармен ұқсас қырлары зерделеніп келе жатқаны белгілі. 

Көркем ойлаудың әрбір түркі елдеріне тән ұлттық ерекшеліктерін көрсете отырып, олардың 
ұқсастығын генеалогиялық әдістермен теориялық, методологиялық тұрғыда зерттеуді қалыптастыру 
заманауи талаптардан туындап отырғаны белгілі. Бұл тұрғыда зерттеушіден, аудармашыдан 
салыстырылатын елдің тілін, әдебиетін, философиясын, тарихы мен мәдениетін әр сала өз 
мамандығына қарай терең деңгейде білуі талап етіледі.  

Мәселен, жекелеген Абай, Шәкәрім, Ақыт секілді қазақ ойшылдары шығармашылығының түркі 
елдері ойшылдарымен, олардың ағартушылары мен ақын жазушылар шығармашылығымен қандай 
ұқсас рухани құндылықтары бар. Қ.А.Яссауи негізін қалаған түркі сопылығы мұрагерлерінің 
ерекшеліктері қандай. Өзіне тән сопылық, діни дүниетанымның інжу маржандары есептелетін 
ортағасырлардағы ойшылдардың рухани құндылықтарының қандай бірегей айрықша белгілері бар, 
олардың қазақ немесе басқа түркі елдері философиясымен қандай ұқсас тұстары бар немесе олардың 
қандай әдеби-мәдени ортақ белгілерін тауып қарастыруға болады.  

Түркі дүниесіне ортақ рухани құндылықтарымызды терең дамытып, түркі халықтарын бір-біріне 
бұрынғыдан да жақындата түсетін рухани негіз, рухани бастау бұл ең алдымен тілден басталатындығы 
жөнінде айтқанымыздай, қазіргі кезде түркі дүниесіне ортақ рухани құндылықтарымыздың түркі 
халықтарына ортақ латын тілі арқылы дамытуға үлкен мүмкіндіктер туындап отыр.  

Елбасымыз Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламасы бойынша 
қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру туралы көзқарасы елімізде қызу талқылана келіп, халықымыздың 
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ғана емес, түркі халықтарының да қызу қолдауына ие болды. Елбасымыздың бұл көрегенділік шешімі 
сонау замандардан бері еліміздің ардақты ойшылдарымыздың ғана емес, көрші түркі елдері 
ойшылдары да аңсаған екен. Атап айтқанда, көрнекті түрік елбасшысы М.К.Ататүрік 1933 жылғы 22 
қазанда сөйлеген сөзінде: «Совет Одағы, досымыз, көршіміз, ортақ серіктесіміз болып табылады... 
Біздің достығымыздың негізінде тілі бір, діні бір өз текті бауырларымыз бар. Оларды қолдап, 
қолпаштауға дайын болуымыз керек» дей келіп, Кеңес Одағының құрамындағы түркі елдері жайында 
айтқан бұл пайымдауларында ойшыл М.К. Ататүрік ортақ рухани құндылықтарымыз тіл, дін, тарих 
салаларындағы көпірлерді мықты орнату арқылы түркі халықтарының бірігуіне қол жеткізу қажеттігі 
жайында атап көрсеткен екен.  

Түркия 1928 жылы 8 ай ішінде Түрік Респуликасының латын алфавитіне көшетінін жариялағаны 
белгілі. Сол кезде «ғалымдар айтқан 5-10 жыл емес... өте қысқа мерзімде меңгеруге бар күш 
жұмсалды»[5,106б.]. М.К. Ататүрік латын тілін: «ұлысқа, шаруа мен шопанға, жүк тасушы мен 
қайықшыға үйретіңдер. Мұны ұлттық әрі «Отан сүйгіштік борыш» деп біліңдер» деп үндеу тастаған 
екен[5,72-73бб.]. Осыдан кейін: «Бір жарым айдан соң түрік зиялыларына үлкен міндет жүктелді, 
бақылаушы болып қарап отырмай... М.К.Ататүрік жер-жерді аралап, орнатылған қара тақтаға әріптер 
жазып, дәріс берді. М.К.Ататүрік үндеуіне орай «ұлт мектептері» ашылып, жұрт кәрі-жас демей сауат 
ашты. Халық оны «Бас ұстаз» дейтін. «Бас ұстаз» атанған 24 қараша (1928) Түркияда қазір мұғалімдер 
күні» екен[5,72-73бб.]. Осы көзқарастар мен басқа да түркі елдерінің латын әліпбиіне өтудегі 
тәжірибесіне назар аударуымыз керек деп ойлаймыз. 

 Біздің елімізде де латын әліпбиіне көшуде бірқатар бейімдеу үрдістерін іске асыруға дайындық 
жасап, бізден бұрын латыншаға көшкен ұлттарда орын алған қиындықтарға жол бермей, латын 
әліпбиіне бейімдеу орталықтарын құруымыз, үйренуіміз керек деп ойлаймыз.  

Түркі әлемі ойшылдары жасаған рухани-мәдени құндылықтар мен терең діни-этикалық 
көзқарастар жалпыадамзаттық рухани құндылықтардың бір арнасы болып табылады. Түркі 
ойшылдары даналықтың інжу маржандары есептелетін шығармалары арқылы әлемдік өркениетке ұшы 
қиырсыз үлес қосты. Кеңес кезеңінде Кеңестік Түркология ғылымы дамығанымен түркі ойшылдары 
жасаған рухани құндылықтар мен түркі философиясына ұзақ уақыт бойы терең назар аударылмай 
келді. Осы құбылыстардың әсерінен түбі бір түркі халықтарына ортақ рухани құндылықтар мен дәстүр 
жалғастығы, олардың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері біртұтастықта зерделенбеуі оларды бір-бірінен 
алшақтата түскендігі белгілі.  

Кеңес Одағының ыдырауына байланысты бұрынғы құндылықтар жойылған соң, КСРО-ғы ұлттар 
мен ұлыстар тәуелсіздігін алған Достастық елдерінде “кірме” этностар қатарына еніп ұлттық өзіндік 
санасын айқын сезініп, өздерін рухани жағынан айқындау жолындағы таңдаудың алдында тұрды. 
Сөйтіп, жаңадан құрылған Достастық елдерінде әлемдік өркениет алдында өзін ұлт ретінде жаңадан 
құру, өзін-өзі жаңаша таныту проблемасы туындағаны белгілі.  

Түркі халықтары да ұлттық рухани құндылықтарды қолға алып, өз тарихи тамырын, шығу тегін, 
түркі халықтарына ортақ рухани құндылықтарды дамыту жолына түсіп, ұлттық мәдениетін үйлестіріп, 
өзіндік санасын танудан бастап барлық құндылықтарды жаңаша зерделеуге терең назар аударумен 
бастағаны белгілі. Сонымен қатар, түркі халықтарының көне мәдениеті мен ортағасырлардағы түркі 
әлемінде өшпес із қалдырған түркі ойшылдары шығармашылығы мен дүниетанымына қызығушылық 
артып, олардың рухани құндылықтарын зерделейтін жаңа пайымдаулар қалыптасқанын айтуымыз 
керек.  

Ортағасырлардағы түркі ойшылдары ең алдымен адамға әділ, адал, иманды болуды үйретіп, 
адамды құрметтеп, адамға жақсылық жасау т.б. секілді барлық дәуірлерде өз өзектілігін жоймайтын 
асыл қасиеттерге баулыған еді. Осы құндылықтардың келер уақыт арнасында мәні қандай болуы 
мүмкін? Шығыс адамына тән имандылық, шыдамдылық, сабырлылық қасиеттерін бойына сіңірген, 
Шығыс даналығынан нәр алған адам болмысы жаһандану дәуіріне аяқ басқан қазіргі кезде қандай 
өзгеріске ұшарады? 

Біз түркі елдеріне тән мәдени ерекшелікті, түркі фәлсафасын, түркі елдеріне тән біртұтас 
түркішілдік идеясын – қалай түсінуіміз керек? Қазіргі кезде түбі бір түркі халықтарының жаһандық 
даму жолы қандай болмақ? - дейтін өзекті мәселелер туындап отыр. Сондықтан түркі халықтарына 
бүгінгі күннің жаһандық талаптары өзара мәдениетаралық сұхбат пен өзара келісімді бірге орнатуды 
қамтамасыз ететін жаңа әлеуметтік мәдени даму жолына бірлесе бет түзеуге талпындырып, 
ынталандырып отыр.  

Еуроодақтық көзқарастар бойынша тұратын мекені жоқ көшпелі, жабайы, жаулаушы деген 
пайымдауларға еліміз егемендігін алуымен және «мәдени мұра» бағдарламасы арқылы табылған 
мәдени тарихи деректер бойынша Кеңестік, Еуроодақтық көзқараста зерделенген көзқарастарға 
отандық ғалымдар тарапынан тойтарыс берілуі, сананың отарсыздануы ұлттық болмысымызды қайта 
ой елегінен өткізіп, толықтыруға зор мүмкіндіктер туғызды. С.Нұрмұратов қазақтың сан ғасырлық 
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дүниетанымы, рухани мәдениеті сыңаржақты түсіндіріліп келгенін айта келіп, «көшпенділіктің 
тарихтағы рөлін кемсітіп қарастыратын еуропалық үстемдік көзқарастар басым болды. Мұндай 
теориялық және методологиялық негіздер зерттеулерді жалған бағытқа бұрып, оның төл ұлттық 
болмыстан арасын ажыратып жіберді, халықтың болмысындағы ұлттық идеяның мағынасы 
көмескіленді» [6.343б.] десе, Г.Нұрышева «Шығыста философиялық ойлаудың Европадағыдай 
кәсіптік типі болған жоқ. Шығыс ойшылдары философиялық пайымдаудың философиялық емес түріне 
көбірек жүгінді, өздерінің философиялық ойларын көркемдік, діни туындыларда өзіндік 
философиялық категориялар мен ұғымдар арқылы баяндады. Шығыс философиясын түсіну үшін осы 
дүниетанымдық... философиялық ой-пікірлерді бөліп шығара білу қажет. Европалықтар бұл 
ерекшеліктерді түсіне алмады» дейді[7.38б.]. Әрбір ұлттың өз әлеуметтік мәдени даму заңдылықтары 
бар. Қазақ өмір салтының мәнін білдіретін “көшпелі” ұғымы олардың қыстаудан жайлауға көшіп 
жүруіне қатысты қалыптасты, бұл құбылыс жалпы қазақтың жалқы ерекше бітім болмысын білдіреді. 
У. Шалекенов қазақ халқын тек көшпенді деген пайымдардың өрескел екенін, монғол 
шапқыншылығына дейін ертедегі Қазақстанда өркениеттіліктің терең көрініс беруі ертедегі қала 
мәдениетінің дамуынан байқалатындығын айтса, Ә. Ғали жаздау, қыстау дегенді, басқа ел көшіп жүр 
– деп есептейтіндігін, қазақтарда көшпелі өмір салтымен қоса қала мәдениеті қабысып, дала 
мәдениетін дамытқандығы жайында айтқан пайымдарының сыры тереңде. Ж.Әбділдин әлеуметтік 
қызметте белгілі заңдылық өмір сүретінін айтқанда қоғам даму заңы адамнан тыс көрініс беретінін, 
адамдар өндіріс жүйесін дамытып, өзіне тән дәстүрлі тәсіл, еңбек құралдарын жетілдіріп қана қоймай, 
осы арқылы адамның мінезі, өмір салты анықталатынын айта келіп: «Адам еркіндігі, белсенділігі, оның 
қызметінің шығармашылық сипаты тек табиғат заттарының мақсатқа сай өзгеруінде, тікелей өндірістік 
әрекеттерден ғана емес, сонымен қатар өзінің шығармашылық және қоғамдық қатынастарының 
өзгерістерінен көрініс табады» [8,395б.] дейді. Қазақ өз табиғи даму заңдылықтарына сәйкестендіре 
отырып, өзіне тән шығармашылық тәсілдерімен алуан білім көздерін дамытуы арқылы ұлттың ерекше 
тыныс тіршілігінің айнасы болған тіршілік жүйесінің қайнарын қалыптастырды, осы жүйе арқылы 
ұлттың өзіндік бітім болмысын білдіретін өзіндік санасы, салт дәстүрлері, мәдениеті қалыптасты. 

Түркі әлемі тарихи-мәдени мұраларын зерделеген Фуат Көпрүлү, З.В.Тоған, А.Вамбери, В.Радлов, 
Н.Катанов, Г.Рамстедт, М.Рясенен, А.Дилачар, Н.Ядринцев т.б. ғылыми тұжырымдары түркі әлемі 
тарихи мәдени болмысын зерделеуге, ғылымда түркі әлемі туралы өзекті проблемалардың 
қалыптасуына үлкен әсерін тигізді. Бұл ғалымдардың көзқарастары Кеңес кезінде зерттеушілердің 
түркі халықтарының рухани құндылықтарына деген үлкен қызығушылығын туғызып қана қоймай, 
ғылымда түркі әлемі философиясына деген жаңа көзқарастардың қалыптасуына үлкен әсерін тигізді.  

Соңғы жиырма жылдан астам уақыт арнасында түркі елдері ғалымдары мен отандық философия, 
түркология, әдебиеттану т.б. салаларда бірқатар еңбектер дүниеге келді. Философия мамандары А. 
Қасымжанов, С.Ақатай, Ә.Нысанбаев, Н.Аюпов, М.Орынбеков, А.Қасабек, Ж.Алтаев, Ж.Молдабеков, 
Т.Ғабитов, С.Нұрмұратов, Д.Кенжетай т.б. ғалымдардың түркі халықтары философиясының діни-
этикалық, дүниетанымдық ерекшеліктерін зерделеген өзіндік көзқарастары қалыптасты. Осы 
философия т.б. салалардағы рухани құндылықтарды басқа да түркі елдері тілдеріне аударып, түркі 
елдеріне танытуымыз керек еді. 

Қазіргі кезде түркі елдері ғалымдары тарапынан түбі бір түркі елдерінің ортақ рухани мұралары 
бір-бірімен сабақтастықта зерделеуге көңіл бөліне бастағанымен әлі де болса біртұтас жүйелі зерттеу 
қолға алынбай отыр. Барлық түркі елдеріне ортақ рухани құндылықтар мен түркі халықтарының 
философиясы әлі де болса әлеуметтік-мәдени, философиялық, теориялық, методологиялық тұрғыдан 
бірегей дүниетанымдық ерекшеліктер ескеріле отырып, түпкілікті зерделеуді қажет етеді.  

Ә.Нысанбаев түркі философиясын зерттеудің өзгерген қазіргі кезеңге байланысты жаңа 
методологиясын қалыптастыру, олардың ұлттық ерекшеліктеріне қарай ұстанымы, өмір салты алуан 
түрлі болғанмен, бұл халықтардың генетикалық туысқандық тұрғысынан туындайтын жалпы ортақ 
ерекшелігі бар болғандықтан түркі мәдениеттерінің ортақ кеңістігін қалыптастыру туралы ой-пікірін 
білдіре келіп, бұл «өзінің рухани қайнар-бастауларына, ежелгі түркілік құндылықтарына, қайтадан 
тереңірек философиялық пайымдау мен зерделеу үшін өзіне өзінің қайта оралу философиясы» дейтін 
пайымдауларын білдірді [9.37б.].  

М.Қашқари «Диуан лұғат ат-түрік» еңбегінде адамгершілік, әдеп, мораль т.б. діни этикалық соны 
көзқарастарын білдіре келіп, адамды ізгі қасиеттерге баулитын құндылықтың басы имандылықтан 
басталып, адалдық, әділдікті басты бағыт етіп көрсетсе, адамның теріс қылықтары опасыздық, 
мансапқорлық, дүниеқоңыздықты сынға алады. Түркі ойшылдары дәстүрлі түркілік дүниетанымдағы 
Құран негіздерін басты бағдар етіп алып, осы діни қайнар бастаудағы «сауап», «қанағат», «обал», 
«ынсап» т.б. философиялық әмбебаптар жайында өз ойларын пайымдайды. Ж. Баласағұн «Құтты 
білік» еңбегінде қайырымдылық, ақыл-парасаттылық, үлкенге құрмет, кішіге үлгі, қамқорлық көрсету 
т.б. адамның асыл қасиеттерімен бірге, адамның жаман қылығын көрсетіп, адамға адамгершілік ақыл 
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кеңес береді. Түркі ойшылдары әр түрлі тақырыпта еңбектер жазғанымен, олардың дәстүрлі түркілік 
дүниетанымындағы адам туралы түсініктер, діни этикалық пайымдаулар оларды бір-бірімен 
ажырамайтын сабақтастықпен жалғастырып тұрғанын байқауға болады.  

Түркі ойшылдарының дәстүрлі түркілік дүниетанымдағы ислам құндылықтарын негізге алып 
жазған шығармаларында мифологиялық ғажайып аңыз әңгімелер мен қиссаларды өрнектеген. 
Тәрбиелік мәні зор бұл шығармаларда терең адамгершілік қарым қатынастармен бірге Құран, 
пайғамбарлар хадистеріндегі ақиқатты тану көрініс беріп, ізгілік туралы пайымдаулар бір бірімен 
астасып жатқанын байқауға болады. Бұны түркі халықтары философиясында өзіндік орны бар қазақ 
топырағынан шыққан түркі ойшылдарының дүниетанымынан айқын байқаймыз. Олардың рухани 
құндылықтары мен адамгершілік этикалық ойы күллі ислам өркениеті елдеріне ғана емес, қазіргі кезде 
бүкіл Батыс өркениеті әлеміне де үлкен әсерін тигізіп отыр. Ә.Нысанбаев, Қ.Нұрланова, С. Нұрмұратов 
қазақ философиялық ой-пікірі алғаш түркілік дәуірде қалыптасқандығын атап көрсетті. І.Ерғали 
түркілік дүниетанымның негізгі принципі адам мен әлемнің біртұтастығы десе, С.Ақатай жалпы 
түркілік прогресс идеясына Қорқыт ілімінің ықпалы зор болғандығын айтты [10.99б.]. Ә.Нысанбаев 
пен Н.Аюпов түркілік дүниетанымның бірнеше өзіндік ерекшеліктерін айшықтай келіп, түркі тілдес 
халықтардың философиясы Батыстағыдай университеттік типте емес, эпикалық көркем шығармада, 
даналық поэзия мен фольклорда терең байқалатындығын ашып көрсетеді. Түркі әлемінде терең із 
қалдырған қазақ топырағынан шыққан Әл Фараби, М.Қашқари, Ж.Баласағұн, әс-Сығанақи, 
А.Иүгінеки, Қ.А.Яссауи т.б. жалғасып келе жатқан рухани дәстүрдің жалғастығы бүгінгі күні қазақ би-
шешендер, ақын-жыраулар, ағартушылар т.б. қазақ ойшылдарының рухани дүниесінде айқын көрініс 
тапты. Ал, бұл рухани дәстүр жалғастығының басқа түркі елдерінде қандай үлгілері бар. Бұл әлі де 
зерделеу нысанасында. Сондықтан түркі елдеріне ортақ рухани құндылықтарды біртұтастықта 
зеделеуді қолға алып, түркі елдеріне осы уақытқа дейін жиналған мәдени мұраларды жас ұрпаққа 
таныту үшін жаңа оқулықтар даярлау керек деген ойдамыз. 

Тұрсын Хафизұлы Ғабитов қазақстандық мәдениеттану мен философия ғылымы саласында өзіндік 
орны бар дарынды, сұңғыла зерттеуші болып табылады. Ғалым-ұстаз Т. Х. Ғабитов жан дүниесіне 
тұлғалық ізгі қасиеттерімен бірге парасаттылық, терең білімділікті жинаған ғалым-ұстаз болуымен 
бірге жастардың өзін-өзі тануына, мақсат-мұратын айқындауына, руханилық пен ізгілікті дұрыс танып 
білуіне, мәдениеттілікке үйретті. Жан дүниесі адамгершілік пен ізденімпаздық, еңбекқорлыққа толы 
ұстаз Т. Х. Ғабитов өзінің ғылыми ұстаздық қызметінде көптеген шәкірттерді даярлап, қазақтың 
мәдениеттану, философия ғылымына көптеген мамандарды даярлап қосуы, оның ғылымдағы және 
ұстаздық қызмет жолындағы жастарға үлгі, өнеге болары сөзсіз. Жоғары мәдениеттіліктің, әркімде 
табыла бермейтін қарапайымдылықтың үлгісін көрсетіп жүрген Т. Х. Ғабитовтың өнегелі өмірі бізге 
үлгі деп ойлаймын. 
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ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ АУЫЛЫНЫҢ ТАРИХИ МАҢЫЗДЫ БЕЛГІЛЕРІ 
 

Мұханбет Ә.А.  
философия ғылымдарының кандидаты, доценті 

(Алматы)  
 

Қазақ халқының ұлттық болмысы ғасырлар қойнауынан бастау алады. Осыған орай бүгінгі таңда 
мәдениеттің тарихи қозғалысын, заңдылығын, ерекшеліктерін танып білудің маңызы артып отыр. Күн 
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санап халқымыздың дәстүрлі құндылықтарына, олардың қайнар бастауларын тануға деген ұмтылыс, 
ықылас дәстүрлі қазақ қоғамын қарастыруға әкелді. Хандық дәуірдегі қазақ ауылы туралы айтарда 
алдымен, қазақ ауылының орнына академик Ғарифолла Есімнің «қазақ қауымы» деген ұғымын 
қолданғанымыз жөн секілді. Ол, қазақ қауымының хандық дәуірін мырза Мұхаммед Хайдар Дулатидің 
«Тарих-и-Рашиди» еңбегіне сүйеніп 1456 жылдан бастап қарастырады. Оның себебі, осы кезден 
бастап, нақтылы «Қазақ Ордасы» деген жаңа мемлекет пайда болды. Ол мемлекет қазіргі Қазақстанның 
территориясында құрылды. Бүгінгі Егемен ел негізінен осы территорияны алып жатыр [1, 63 б.]. 

Тарих толқынында қазақ халқы үшін жарқын белестерге толы бір кезең XV-XVII ғасыр. XIII-XIV 
ғасыр моңғол шапқыншылығы зардаптарынан бас көтеріп, жаңа заман, жаңа өмірге бет бұрған 
халықтың жаңа шежіресі басталды. Моңғол шапқыншылығынан кейін барлық қазақ рулары мен 
тайпалары Жетісуда алғаш рет бір мемлекетке біріктірілді. XVI-XVII ғғ. қазақ хандығының шекарасы 
едәуір ұлғая түсті.  

Қазақ ауылының өмірі және ондағы аграрлық қатынастар А.Е. Алекторов, Г.И. Потанин, И.А. 
Добросмыслов, А.А. Кауфман, Г.К. Гипс, И. В. Аничков және т.б. орыс зерттеушілерінің еңбектерінде 
көрініс тапты [2, 108 б.]. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында ауыл ежелден қалыптасқан қауымдастық. Сонымен бірге тұрғылықты 
жер материалдық мәдениеттің негізгі бір құрамдас бөлшегі. Олардың түрлері қоршаған ортасының 
ерекшелігіне байланысты. «Дәстүрлі қазақ қоғамында мәдени және экологиялық факторлар бірдей 
деңгейде бірігіп қоныстануына әсер етті және олардың берілген уақыттағы белгілі бір территорияның 
ерекшеліктерін анықтады» [3, 33-152 бб.]. 

Этникалық құрылымның өмір сүру тәжірибесін ұдайы өндіріс айналымына түсіріп отыратын 
белгілі бір мәдени үрдіс кез-келген өркениеттілік үлгісі шеңберінде қалыптасады. Ендеше, далалық 
көшпелілер өркениетінің пайда болуымен қалыптасуына ықпал еткен мұндай үрдіс, көшпенділер 
мәдениетінің күре тамыры болып табылатын қоғам мен табиғат арасындағы тығыз қарым-қатынастан 
келіп туындайды. Көшпенділер қоғамының өркениеттілік қуаты Батыс елдерінің қарыштай дамып, 
ілгері кетуіне себеп болған жерді технологиялық өңдеуді жетілдіруге емес, әлеуметтік организмнің 
айнала табиғи ортаға икемделе білуіне негізделген. Сондықтан кез-келген өркениетті қоғамның түпкі 
нәтижесі сол қоғамдағы адам сапасымен анықталатын болса, көшпенділердің қабілет күші мен ақыл-
парасатының өзара үндесе кемелденуі, сөз жоқ, сол ортадағы өмір салттың әбден реттеле орнығуының 
нәтижесі еді. Шындығында да қазақ төл табиғатының аясында, еш кедергісіз қоян-қолтық баз өмір 
кешті. Олар үшін үрей, қорқыныш деген мүлдем жат құбылыстар болған. Өйткені, күн-түн демей 
көшіп, ыңғайы келсе көздеген жерлеріне жетуді мақсат еткен көшпенділер, керісінше, табиғаттың қыр-
сырын жете түсіне білген халық. 

Номадалық сипат тән қоғамда адамдар топтарға бөлініп, бір сызықты тектік байланыс арқылы 
реттелініп отырған. Ал, көшпелілер қоғамының әлеуметтік сипатын талдауға тырысқан зерттеуші 
ғалымдарымыз бұл ұғымның мәнісін әр қырынан ашып көрсетеді. Мысалы, Н. Масановтың пікіріне 
сүйенсек, белгілі бір қауымдастықта болу жерді көршілес жатқан ауылдармен, туысқандық тұрғыда 
бірлесе отырып пайдаланудан келіп туындайды [4, 134 б.]. С.Е. Толыбеков көзқарасына тоқталатын 
болсақ, көшпелі қауым дегеніміз жайылымдық жерлерді игере білген тек, тайпа және ауылдардың 
бірлескен одағы [5, 9, 372 б.]. Демек, көшпелі қауымдық қоғам өмір сүрген кезеңіне сай қауымдық 
бастамалардан және сол қауымға тән әлеуметтік жүйелердің өзіндік заңдылықтары мен шарттарынан 
тұрған. Ал, осы заңдылықтар мен шарттарды біріктіріп, бір арнаға түйістіріп отырған жүйе, қазақ 
қоғамының әлеуметтік құрылымының негізгі ұйтқысы – қауым, қауымдастық, қауымдық қоғам, 
қауымдық реттілік. Сондықтан көшпенділік өмір салтына тән қазақ этносының негізгі ерекшелігі – 
күрделенген және тармақталған ішкі этникалық құрылымында. Осы орайда белгілі қазақстандық 
мәдениеттанушы Т.Х. Ғабитовтың: «Қазақ мәдениетінің негізгі архетипі – көшпеліліктегі тағы бір 
маңызды мәселе ондағы әлеуметтік құрылымға, қоғамдық ұжымдасуға қатысты. Мұндағы алдымен 
көзге түсетіні – қауымдық тұтастық. Егер еуропалық нарықтық қоғамда зат иелену мен азаматтық 
қатынастар шешуші қызмет атқарса, көшпелілерде туысқандық, рулық байланыстар ең құнды болып 
есептелінген» [6, 145 б.] – деген пікірі ойымызды одан сайын толықтыра түседі. Алайда, көшпелі 
қоғамда әлеуметтік жіктеліс анағұрлым күрделірек. 

Енді, жоғарыда қозғалып отырған мәселеге қайтып оралсақ, ғалымдардың пайымдауынша, қауым 
дегеніміз көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашалығының әсерінен туындайтын экономикалық 
қажеттілік негізіндегі шаруашылықтың бірігуі [7, 134 б.].  

Дәстүрлі қазақ қауымы – көшпенділер ортасында қалыптасқан әлеуметтік қатынастар типтері мен 
деңгейлерінің әлеуметтік-мәдени, экономикалық, институттық, идеологиялық, территориялық, тіпті 
экологиялық жағынан да шағындалған бірегей жүйе. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы ауылдық 
қауымдастық. Қауым қоғамдық тұрғыдан алғанда тұрғылықты халықтық ауылшаруашылығының 
ұйымдасқан формасы және бастапқы өндіріс тетігі болып табылады. Олай болса, ауылдық 
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қауымдастықтың қалыптасуы мен даму үрдісі көшпелі мал шаруашылығының туындауымен тығыз 
байланысты. Ал, ауылдық қауымдастық ядросы рулас, туысқан отбасыларынан тұрды. Ендеше, қауым 
дегеніміз өзін-өзі басқарып тұрған жүйе. Осындай түсінік негізінде ғана қазақтың көшпелі қауымын 
өзін-өзі ұдайы өндіретін, әрі өзін-өзі реттеуге толық қабілетті этноәлеуметтік организм, яғни социум 
ретінде қарастыруға болады. Әрбір қауымға тән өзіндік атау мен өзіндік сана (рулық атау мен рулық 
сана) көшпенділер қоғамының қауымдық болмысын анықтайды. Тарихқа жүгінсек қазақ қауымын өзге 
халықтардан да ерекшелендіріп тұрған қасиет рулық өзгешелік. Этнографиялық әдебиеттерде ру деп 
туысқандық негізінде қалыптасқан адамдардың алғашқы қауымын айтады. Ру – бір жағынан некелік 
қатынастарды реттеу нәтижесінде пайда болған деген болжамдарда бар. Ру адамы өзін басқаға былай 
деп жариялады:»мен жаңа жол іздемеймін, тек ата-бабаларымның жасаған істерін қайталаймын, салып 
кеткен жолдарымен жүремін». Осы рулардан шыққан ойшылдардың әлеуметтік идеялары қоғамның 
даму тенденциясын бейнелеп отырған, олардың көзқарасы жеке бастың пайдасына тиесілі көзқарас 
ғана емес, қоғамның тарихи дамуының мүддесіне сай келгендіктен қоғамдық пікір ретінде қалыптасты. 
Мәселен, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және тағы басқалардың ой-жүйесі, олардың ақыл-кеңесі, 
айтқан тұжырымдары осыған дәлел. Алайда рулық бөлініс тек халқымызға тән ерекшелік қана емес, 
қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымының құрамдас тетігі болып табылады. Далада кездескен қазақ 
баласы бір-бірінен руың кім деп сұрау арқылы рулас, қандас жақын екендіктерін танитын болған. 
Әрбір рудың көнетоз ақсақалдары ру арасындағы әлеуметтік қақтығыстарды реттей отырып, татулық 
пен бірліктің ұйтқысы бола білген. Мәселен, ру арасында келеңсіз оқиғалар туындайтын болса, ең 
бірінші ақсақалдар кеңесінің талқылауынан өтетін болған. Содан кейін барып келісім, бітім шарт 
жасалып отырған. Қауымдық болмыстың бейнесі – қауымдық сананың негізгі өзекті мазмұнын 
құрайтын жеке адамдардың, яғни қауым мүшелерінің мінез-құлқын қалыптастыруға ықпал жасайтын, 
олардың нақтылы іс-әректі үшін жетекшілік, жолбасшылық, реттеушілік роль атқаратын әпсаналық ой 
кешу үрдістерінің жиынтығы танымдық тәжірибесі мол, көргені мен көңіліне түйгені көп ру 
ақсақалдарының құзырында болды [8, 19 б.]. 

Ауыл – көшпелі қазақ этносының ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан тектік әлеуметтік типке 
негізделген қоғамдық ұйымы, этникалық, экономикалық және рухани бірліктің ең басты көрінісі. 
Әдетте қазақ ауылы бір атадан тараған ұрпақтардан құрылып, ауылда бес-алты үйден, он-онбес 
шаңыраққа дейін түтін көтереді, ауылдастар бірге көшіп, бірге қоныс аударады. Көне замандағы 
зерттеушілердің пайымдауынша, қырғыздар, яғни қазақтар бір-біріне туысқан, жақын бірнеше 
отбасыларынан құрылды. Олар бір жерден екінші жерге қоныстанған кезде бүкіл ауыл болып көшетін 
болған. Ал, бір атадан тараған бұл ауылдың тұрғындары себепсіз бір-бірінен ажырап кетпейді. 
Осындай қозғалыстағы қауым – ауыл деп аталды. Ауыл тұрғындарының саны шексіз, сандық 
өлшеммен шектелмейді [9М, 24 б.]. Осылайша ауылдан ауыл туындап, бір-біріне жақын көршілес 
орналасатын болған.  

Ауыл ретінде біріге өмір сүрудің арқасында, бәрімізге ортақ қазақ даласы біте қайнасып – біртұтас 
азаматтық қоғам болып, ұлттық мәдениетіміз бен болмысымыз қалыптасқан. Талай ғасырлардан бері 
қазақ елі болып өз ұлттық тағылымдарымызды алып келе жатырмыз. 

Ауыл республика экономикасы дамуындағы маңызды фактор болса, ауыл халқы еліміздің 
қоғамдық-саяси, рухани тұрақтылығының да шешуші факторы болып есептеледі. Ауылдық жерді 
дамыту ұғымы тек қана ауыл шаруашылығын дамыту мәселесінен әлдеқайда үлкен нәрсені көздейді. 
Бұл ауылдық қауымдастықты қамтитын бүкіл қатынастар кешенінің дамуы болып табылады. Демек, 
бүгінгі таңда ауылды жандандыру ауылдағы саяси, әлеуметтік, әрі әкономикалық байланыстарды 
қалпына келтірудің біртұтас құрамдас бөлігі ретінде қарастыруымызға болады. Ауыл дегеніміз сайып 
келгенде, халықтың тұрмыс салты, мәдениетіміздің, дәстүріміздің, әдет ғұрпымыз бен рухани 
тіршілігіміздің қайнары. Осынау саяси-моральдық және әлеуметтік факторлардың өзі-ақ бізден ауылға 
барынша байсалды қарауымызды талап етеді. 
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ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ БАҒЫТТТАРЫ 

 
Әбікенов Ж.О. 

әл-Фараби атындағы  Қазақ ұлттық университетінің PhD докторанты 
(Алматы) 

 
Дамудың үдерісіндегі ұлт, ең алдымен тарихы мен мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы 

тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен, салт-дәстүрімен, 
әдет-ғұрпымен мақтанады. Елімізге келген шетелдіктер киелі қазақ жері мен елінің қасиетін осындай 
ұлттық нақышта жасалған дүниелеріміз арқылы танып-білуі қажет. Жаhандастыру тарапынан 
адамзатқа қойылған мәжбүрлеудің алдында ұлттық мәдениет өз бойында озық құндылықтарын жасап 
шығарулары керек. Өйткені тек жасампаз мәдениет қана жалғыз өзіндік таңдауға ие болып қоймай, 
жаhандастырушылардың кез-келген жоғары стратегиялық және тактикалық ұмтылыстарына, айла-
тәсілдері мен бейімдеу шараларына үйлесімді және дәйекті жауап бере алады.  

Мәдени құндылықтарымызды қарқынды ғылыми-технологиялық үдерісінде жоғалтып алмай 
сақтап, заманауи өмірге бейімдеп, аймақтық туризмді дамытып, елімізге экономикалық тұрғыдан кіріс 
кіргізуге жұмыс жасалуы керек.  

Мәдени құндылықтар дүниетаным ықпалымен қалыптасады, өйткені адам әрқашан өзінің 
әлеуметтік тәжірибесі барысында әр алуан көзқарастарды біріктіруге ұмтылады. Біз құндылықтық 
бағдарлардың қайта бағаланып жатқан өзгерістер дәуірінде өмір сүріп отырмыз. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев қазақстандықтарға 2012 жылғы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан 
дамуының басты бағыты» жолдауында: «Қазақстанда туризмнің барлық түрін дамытуға мүмкіндігіміз 
бар»,- екендігін және елімізде туризмді дамытуға қажетті барлық туристік ресурстарымыз мол 
мөлшерде екендігін атап көрсетті.  

Мәдени құндылықтардың тоналуы, яғни ел мұрасын жойылуы, олардың зақымдануы кез-келген 
елдің, халықтың тарихын, мәдениетінің күйреуіне, жоюлуына алып келеді. Бұл тарихи-мәдени мұралар 
көне тарихтың куәсі, өткенімізден сыр шетіп, бүгінгі күнге дейін сақталынып жетіп отырған 
ескерткіштерді қорғау мен сақтау, оларды насихаттау әрбір азаматтың еліне, туған жеріне деген 
жанашырлығы, мәдени мұраларға деген қамқорлығы болмақ. 

Қазақстан халқына Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштер туризмнің дамуына аса зор ықпал 
ететіні және ұрпағымызғы ескерткіштерді көркейтуін, көне ескерткіштерді туристік жерлерге 
айналуын, барынша отандық және шетелдік туристерге жағдай жасауын, ескерткіштерді ел 
экономикасының көтерілуіне себебін туғызуы. Бұл қазақ елін, жерін тарихын бүкіл әлемге паш ете 
отырып, ел экономикасының көтерілуіне де өз үлесін қосуы және қазақстанның шетелдермен 
байланысын нығайтуы. 

Қазіргі кезде адам қызметінің әр түрлі формалары бар, олар жалпы жағдай жасауға және әлемді 
тануға бағытталған. Халық тұрмысының жақсаруы жаңа әлемді ашуға адамның қажеттілігін, соның 
ішінде саяхатқа құштарлығын арттырады. Саяхат дегеніміз – туризм. Туризм тек орын ауыстыру емес, 
ол көптеген экономикалық және әлеуметтік аспектілерді құрайды. Соңғы он жылда туризм мықты 
дербес индустрияға айналды. 

Туризм-мемлекет жарнамасы. Қазіргі таңда дүниежүзілік мәнге ие болып отырған бұл сала қазіргі 
таңда тек көркем табиғатымен ғана шектелмей, мәдени құндылықтардың тартымдылығымен де 
ерекшеленіп отыр. Осы тұста өңіріміздің туристік кластерін дамытуда мәдени құндылықтардың аса 
маңызды екенімен келісуге болады. Себебі, әр аймақтың өзіне тән тарихы, археологиялық қазбалары, 
табиғаты, елі және салт-дәстүрі бар. Дәл осы тәрізді біздің тарихи мұраларға бай жерімізден өзіне ғана 
тән құндылықтарын табуға болады. Олардың кейбіреулері әлемге әйгілі ғажайып табиғи ладшафтар 
Арал теңізі, «Барсакелмес» мемлекеттік қорығы, Қамбаш көлі, Қаратау тауының етегі, Қатын Қамал 
шатқалы және Байқоңыр ғарыш кешені, мәдени-тарихи объектілер оның ішінде ата-бабаларымыздың 
қалашықтары Сауран, Сығанақ қалашықтарының орындары, Оқшы-ата, Айқожа, Өзгент, Қорасан-ата 
кесенелері, Сараман-Қоса мұнарасы, Ғанибай үйі, Ғанибай мешіті, мәдени-танымдық жәдігерлер 
Қорқыт-ата мемориалды кешені, Қорқыт-ата ескерткіші, Байқоңыр ғарыш кешені, емдеу 
санаториялары Жаңақорған санаториясы, Шопан-Ата, Ақ-Шуақ сауықтыру орталықтары.[1] 

Дегенмен туристердің көпшілігінің әуелі танысып өтетін интернет беттерінде Сыр өңірінің 
туристік жерлері туралы біліп, танысуларына мүмкіндіктер жасалмаған. Қызығушылық тудыратындай 
айтылмаса, жазылмаса, көрсетілмесе шетелдік емес, жергілікті азаматтардың да жеріміздің әсем 
жерлеріне баруы қиын-ақ, және өңіріміздің ішкі туризмі өкінішке орай әзірге мақтанып айтарлықтай 
дәрежеде емес. 
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Туризмнің дамуы барлық жақтан қарап келгенде де тек оң әсерін тигізеді. Мысалға, мұнай өнеркәсібі 
қоршаған ортаны қатты ластайды, жергілікті тіршілікке үлкен зиянын тигізеді. Ал, туризм саласы, 
керісінше табиғаттың тазаруы мен күтілімін талап етеді, осыдан туристік кәсіпорындар қызметі тек 
жалпы экономикаға емес, сонымен қатар, қоршаған ортаға да өз пайдасын тигізеді. 

Халықаралық мамандар қазіргі туризмді құлдырауды білмейтін әлемдік экономика саласына 
жатқызады. Кіріс жағынан ол тек мұнай экспорты, мұнай мен автомобиль сатылымдарына ғана жол 
береді. Шикізат сату елімізді әлемдік ғылыми-технологиялық даму тенденциясында, жасыл энергияны 
пайдалану нәтижесінде өзін ақтамайтын шығынға ұшыратады, ал туриндустрия жанданып келе жатқан 
ресурстарда жұмыс істейді. Осыдан келіп туризмді дамыту елімізге экономикалық тұрғыдан кіріс 
кіргізуге тиімді бағыттардың бірі деп қарастыруға болады. 

Бүкіл әлемде сияқты, біздің елде де мәдени туризм жеке бағытқа бөлініп, жыл сайын одан әрі дамып 
келе жатыр. Оған мысал - Инвестициялар және даму министрлігі дайындап, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 19 мамырдағы № 508 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасында 
2020 жылға дейінгі туристік саланы дамыту» тұжырымдамасында мәдени туризм Қазақстанның басым 
туристік өнімдерінің бірі ретінде айқындалған. Сонымен бірге, аталған Тұжырымдамада көзделген 
туристік кластерлерде тарихи-мәдени мұра объектілері, соның ішінде тарихи-мәдени, археологиялық 
қорық-мұражайлардың құрамындағы көптеген көне сәулет өнерінің ескерткіштері-кесенелер, 
қорғандар, петроглифтер туристік қызығушылық объектілері болып табылады.  

Сыр өңірі-тарих қойнауында қатпарлы ізі қалған талай оқиғаның құрбанына айналған жандарға 
пана болған, сан ұлт пен ұлысты жатсынбай бауырына басқан алты Алаштың анасы. Талай заманның 
дүбіріне куә болған қарт өзеннің тарихы да ежелгі Тигр, Еврат, Ніл өзендері бойында өсіп-өнген 
халықтардың тарихы сықылды тым тереңде. Оған сақ, ғұн өркениетінен күні бүгінге дейін сақталған 
тарихи-мәдени ескерткіштер куә. Европа мен Африканың ежелгі елдері бір-бірімен қырқысып, 
мемлекеттер бірінен соң бірі жойылып жатқанда, Сырдарияның қойны тыныштық пен ынтымақ 
ұйысқан мекен еді. Сонан болар, талай билеуші Сырдың жағасына жанталаса әскерін енгізіп, жер 
жаннатын басып алмақ ниетте де болған. Сол ниеті талайды құрдымға жіберген. Мәселен, 
«Патшалардың патшасы» Кир Сырдария бойында жер жастанса, парсылардың билеушісі Дарий киелі 
топыраққа келместей болып кеткен. Кей тарихшылардың сөзіне сенсек, Іскендір Зұлқарнайын 400 мың 
әскерімен асау өзеннен өте алмай керi қайтып, алып Македонияның шеткі Александриясы қазақ 
даласында бой көтермепті. 

Сырдария өзенінің жалпы ұзындығы 2200 шақырымды құраса, оның 1300 шақырымы аймағымызға 
тіршіліктің нәрін беріп отыр. Сондықтан біздің аймақ қай заманнан Сыр өңірі аталып келеді.[2]  

Осыған орай, Сыр өңірінің мәдени туризмді дамытуға өзіндік үлесі бар екенін атап өту қажет. 
Осы тұрғыда қарастырсақ Сыр өңірінде өте маңызды тарихи мәні бар ерекше ескерткіштер, 

құрылысы мен тарихымен қызықтыратын мәдени жәдігерлер аз емес. Олар бұл аймақтың өзіндік 
тарихын көрсетіп қана қоймай, сондай-ақ дәстүрін, өмір салтын, мәдениетін әлемге танытуға жұмыстар 
істелуде. 

Туристік ресурс – туристерге көрсететін табиғи - климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, 
сауықтандыру объектілері және туристік рухани қажеттілігін қанағаттандыра алатын, физикалық 
күшін қалпына келтіру мен дамытуға әсер ететін басқа да объектілер.[3]  

Соңғы жылдары Сыр өңірінде туристік ресурс ретінде тарихи және әлеуметтік-мәдени ресурстарға 
жете көңіл бөлінуде, өйткені біршама ежелгі қалалар табылып, зерттелуде, сондықтанда туристер 
қонақардың жаңа туризм объектілерін немесе тарихи маңызы бар ежелгі қалалар мен қорғандарға 
саяхат жасауға, тарихымен танысып, зерделеуге және оларға қатысты аңыздарға көп мән беріп, 
қызығушылықтары артуда. Туризмнің тарихи-мәдени бағытын дамытуда мәдени мұраларды зерттеу, 
және олар туралы ақпараттық анықтамалықтар дайындап, тарату мәселесі үлкен орын алуда. 
Саяхаттардың мақсаты мен басты мотивациясы бойынша туризмнің келесі түрлерін бөліп көрсетуге 
болады: 

Американдық ғалым В. Смиттің ойынша, туризмнің алты категориясы бар, олар: этникалық, 
мәдени, тарихи, экологиялық, рекреациялық, іскери туризм;[4] 

Украиндық ғалым Н.П.Крачило, туризмнің өзгеше алты түрін ұсынған, олар: курорттық-емдік, 
мәдени-ойын-сауық (тарихи-мәдени, археологиялық, архитектуралық ескерткіштермен танысу 
мақсатындағы туристік саяхаттар), спорттық, танымдық-іскерлік, діни, кәсіптік туризм;[5] 

Орыс ғалымы Н.С.Мироненконың пікірінше, туристік іс-әрекет басты мотивтері бойынша келесі 
төрт түрге бөлінеді деп өз еңбектерінде атап өткен, олар: емдік, сауықтыру және спорт, танымдық 
туризм (натуралистік, мәдени-тарихи);[6] 

Орыс ғалымы В.А.Квартальнов, саяхаттау мотивтері белгілі бір деңгейде туристерді саяхат 
мақсаты бойынша келесі түрлерге бөлген: демалыс, бос уақыт, ойын-сауық, танымдық туризм, спорт 
туризм және оның салалары, қажылық, іскерлік мақсаттар, қонақ болу мақсаты. Оның ойынша, мәдени-
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тарихи туризмнің басты міндеті – мәдениет, ғылым және техника жетістіктерімен таныстыру, тарихи 
орындар мен құрылыстарға саяхаттау.[6] 

Жалпы Сыр өңірінде өңірлік туристік орталықтарды қалыптастыру үшін жеткілікті әлеует бар. 
Облыстың туризм саласын дамыту үшін әлеуеті жеткілікті. Оған «KOICA» халықаралық қызметтестік 
бойынша корей агенттігінің Қазақстанда туристік кластерді дамыту бойынша жобасы негіз бола алады. 
Корей мамандарының пайымдауынша бұл жоба Қазақстанда туризмді дамыту бойынша бірегей 
туристік өнім болып табылады және оны «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» көлік дәлізінің құрылысы 
шеңберінде жүзеге асыру қажет. 

Бүгінгі күні облыстың туризм инфрақұрылымы қонақүйлер, сауықтыру санаториялары, балалар 
лагерлері және мұражайлар, тарихи-архитектуралық ескерткіштер және табиғи ресурстармен 
сипатталады. Оның негізін ғажайып табиғи жағдайлар мен ландшафтар және туристік орындар 
құрайды. Олардың кейбіреулері әлемге әйгілі ғажайып табиғи ладшафтар Арал теңізі, «Барсакелмес» 
мемлекеттік қорығы, Қамбаш көлі, Қаратау тауының етегі, Қатын Қамал шатқалы және Байқоңыр 
ғарыш кешені, мәдени-тарихи объектілер оның ішінде ата-бабаларымыздың қалашықтары Сауран, 
Сығанақ қалашықтарының орындары, Оқшы-ата, Айқожа, Өзгент, Қорасан-ата кесенелері, Сараман-
Қоса мұнарасы, Ғанибай үйі, Ғанибай мешіті, мәдени-танымдық жәдігерлер Қорқыт-ата мемориалды 
кешені, Қорқыт-ата ескерткіші, Байқоңыр ғарыш кешені, емдеу санаториялары Жаңақорған 
санаториясы, Шопан-Ата, Ақ-Шуақ сауықтыру орталықтары.[7] 

Қазіргі таңда Сыр өңірінде 532 тарихи-мәдени мұра нысандары мемлекет қорғауына алынған, оның 
ішінде 21-і республикалық, 274-і жергілікті маңызы бар, 237 ескерткіш алдын-ала есепке алынған 
тарихи-мәдени мұра нысандарының тізіміне алынған. Оның ішінде Қызылорда қаласы бойынша 
тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 79, республикалық: 4,жергілікті: 3, алдын-ала 
есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары: 44. 

Арал ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 69, республикалық: 1, 
жергілікті: 44, алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:24. 

Қазалы ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 104, республикалық: 
5, жергілікті: 61, алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:38. 

Қармақшы ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 86, 
республикалық: 3, жергілікті: 51, алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:32.  

Жалағаш ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 63, республикалық: 
1, жергілікті: 28, алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:34. 

Сырдария ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 48, 
республикалық: 2, жергілікті: 17 , алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:29. 

Шиелі ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы: 45, республикалық: 1, 
жергілікті: 25 , алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:19.  

Жаңақорған ауданы бойынша тарихи-мәдени мұра объектілерінің тізімі, барлығы:38, 
республикалық: 4, жергілікті: 17, алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандары:17.  

ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұраларының алдын ала тізіміне облыс аумағынан 9 тарихи 
ескерткіш-Сығанақ, Жанкент, Шірік Рабат, Кескен күйік, Бәбіш, Жент, Баланды қалашықтары, 
Жетіасар мәдени ескерткіштері және Сауысқандық петроглифтері енгізілді.  

Міне осы аймақтардағы құндылықтар арқылы туристік тартымдылық қалыптастыру үшін мәдени-
тарихи туризм аймақтардың қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқарады. Территориялық 
рекреациялық жүйелерде табиғи және мәдени кешендер туристік тартымдылықтың ядросы болып 
табылады. Табиғи факторларға қарағанда, мәдени-тарихи факторлар жылжымалы және жылжымайтын 
болуы мүмкін және өзіндік тарихи динамикасы болады. Туристердің мәдени деңгейі жоғарлаған сайын, 
туристік орталықтардың дамуында мәдени-тарихи туризм рөлі маңыздырақ болады. 

Бүгінгі таңда мәдени-тарихи туризмді дамыту үшін алдымен, инвесторларды тарту, тарихи ежелгі 
қалалары бар территориялардың инфрақұрылымын, олардың ескерткіштерін, ғимараттарды 
модернизациялау мен жөндеу мақсатында ішкі қорларды іздеу және туризм бойынша заңнаманы 
реттеу керек. Қалалық ортаны дамыту мақсатында тарихи аймақ шеңберінде мәдени-тарихи туризмнің 
арнайы қорын құра отырып, басқару жүйесін қалыптастырған да жөн. 

Ежелгі қалаларды туристік орталыққа айналдыру ұлттық және халықаралық деңгейде дамыту, 
болашақта туризмді экономиканың ең табысты салаларының бірі болуына ықпал етеді. 

Ежелгі қалалар мен тарихи ескерткіштері бар жерлердің табиғи ортамен үйлесімі, тарих пен 
мәдениет ескерткіштерінің болуы аймақтық және халықаралық мәдени-тарихи туризмнің кең дамуына 
негіз бола алады. Осындай қалыпта туристердің әлеуметтік топтарының қызығушылықтарын шешуге 
және туристердің кәсіби, әрі күнделікті тәжірибесінің кеңеюіне, ежелгі қалалар маңында туризмнің 
дамуына әсер етеді, ал ол өз кезегінде бірқатар экономикалық-әлеуметтік мәселелерді шешеді. 
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Жоғарыда айтылғандарды қорытындыласақ, мәдени-тарихи туризм аймақтық дамудың басты 
турресурсы бола алады, өйткені оның туристерді қызықтыратын маңызды сипаттамалары жеткілікті. 
Бүкіл әлем бойынша туристердың өзін-өзі дамытуға деген ынталары өсіп келе жатыр, басқа елдің 
мәдениетімен, тарихымен, ерекше ескерткіштерімен, бұрын сол елдің аумағында болған тарихи 
оқиғалармен танысып, жаңаны үйренуге деген қызығушылықтары артуда. Біз қазіргі таңда туристік 
мәні бар ескерткіштерімізді таныстыратын турлар құру арқылы Сыр өңіріндегі ішкі туризмді де 
дамытуымызға болады және мәдени-тарихи туризмнің аймақтық және халықаралық деңгейде 
дамуындағы қосатын үлесі бар екендігі белгілі. 

Бұл мақалада туризм Сыр өңірі үшін пайдалы, әрі перспективасы зор, маңызды салалардың бірі 
болып табылатынын, туризмді дамытудың тұжырымдамасы аясында сыртқы және ішкі туризм 
көлемінің артуы есебінен кірістің тұрақты өсімі, сонымен қатар мәден құндылықтар арқылы аймақты 
туризм орталығына айналдыру үшін бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру қарастырылған.  
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әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің PhD докторанты 
 (Алматы) 

 
Қазақ–жоңғар тарихын зерттеуде революцияға дейінгі деректердің ішінде қазақ халқының ауызша 

шығармасы ерекше рөл атқарады. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде екі елге байланыс құнды 
мәліметтер бар. Ауыз әдебиетін тарихи дерек деп қана емес, сонымен қатар сол кезеңдегі қазақ 
халқының рухани мұрасы және мәдениетінің бір өлшемі деп те қарауымыз қажет шығар. Ал 
халқымыздың шындықпен өрілген шынайы тарихын жасауға мүмкіндік туған шақта, әсіресе, тарихи 
жырларымызды тереңірек зерттеудің маңызы өте жоғары екені аңғарылады. 

Ауыз әдебиетінің түрлері өте көп. Ол аңыз–әңгіме, миф, ертегі, тұрмыс–салт жырлары және белгілі 
бір тарихи жағдайда дүниеге келген т.б. түрлі жырлар болып келе береді. Кезінде жыраулар, 
фольклортанушы, әдебиетші және этнограф ғалымдарымыз ауыз әдебиетін жинауға, зерттеуге көп 
үлестерін қосты. Ғасырлар бойы еліміздің арман–тілегін, халқымыздың бастан кешкен оқиғаларын, 
тұрмысы мен шаруашылығын, көңіл–күйін ән етіп, жырға қосқан жезтаңдай шешендеріміз бен ақын–
жырауларымыз артында мол тарихи мәлімет қалдырған. 

XVII–XVIII ғғ. қазақ халқының тарихындағы көптеген оқиғаларға толы кезең. Осы дәуірдегі 
ақындар мен жыраулардың шығармалары жоңғарларға қарсы қазақ халқының күресін толығымен 
баяндаған. Атақты жырау ақындардың қатарына Бұқар жырау, Ақтамберді, Үмбетай, Тәттіқара, 
Қожаберген және т.б.. Олардың шығармаларында сол кезеңдегі халықтың тұрмыс–тіршілігі, қоғамды–
саяси өмірі анық бейнеленген. Біз олардың шығармаларынан көшпелі халықтың қалай өмір сүргені, 
сырттан төңген жауларға қарсы тұруы барлығы айтылған.  

Х. Досмұхамедов батырлар жыры мен тарихи жырдың айырмашылығын төмендегідей көрсетеді: 
«....Батырлық жырларда әртүрлі, көбінше аттары аңызға айналған Қобыланды, Алпамыс, Едіге, Орақ–
Мамай, Қарасай, Қази, Ер Тарғын т. б. Алтын Орда мен Қазақ хандығы тұсындағы батырлардың іс–
әрекеттері суреттеледі. 

Ал тарихи өлеңдерде белгілі бір кезеңде өмір сүрген аты белгілі адамдар, әрине, көптеген әсірелеу, 
әспеттеумен негізінен жоңғарларға және орыс империалистеріне қарсы қазақтардың бас бостандығы 
үшін күрескен кездегі тұлғалар жырланады. Кенесары, Исатай, Бекет және басқалар туралы өлең–
жырларды мысалға келтіруге болар еді. Көптеген батырлық жырлар мен тарихи өлеңдер нағыз эпопея 
болып келеді» [1, 26–27бб.].  

Ақтамберді – жырау, қолбасы, қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі, дипломат. «Он 
екіде аттанып, қылыш ілдім білекке» дегеніне қарағанда күреске ерте араласқан жауынгер жырау 
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санатына жатады. Тұрмыстың қыр–сырын, отбасы, елдік, ерлік, жер мәселелерін жырларында жақсы 
бейнелейді. Қысқа нақыл, шешен сөздердің шебері. 1742 жылы Орта жүз ру басшыларының 
Орынборда ант беру жиналысына өкіл болды. 1738–1752 жылдары қазақ–қалмақтың қанды 
қақтығыстарының барлығына дерлік қатысқан. «Ақтабан шұбырынды» оқиғасының зұлмат қан кешуін 
бастан өткерген. Ес білгеннен бастап 70 жыл бойы ат үстінен түспей, елі мен жерін қорғаған қас батыр, 
айтулы шешен, қабырғалы би, атақты жырау. Қазақ жауынгерлерінің азаттық, құлдық жөніндегі 
түсініктері, көшпелі халықтың тыныс–тіршілігі, болашаққа деген сенімі, адалдық–жауыздық, қиянат, 
әділетсіздік хақындағы таным–түсініктері Ақтамберді талғамынан өтіп жыр–толғауға айналған. 
Ақтамберді бірде жоңғар қолына түсіп қалып, соңғы сәтте жаудан құтылып аман қалады. Оның «Жауға 
шаптым ту байлап» жырында жауларға қарсы күресі айтылған: 

Жауға шаптым ту байлап,  
Шепті бұздым айғайлап.  
Дұшпаннан көрген қорлықтан 
Жалынды жүрек қан қайнап, 
Елді –жұртты қорғайлап,  
Өлімге жүрміз бас байлап! [2, 50 б.] 
Екі ел арасындағы тарихи оқиғалар баяндайтын, сол заманда өмір сүрген батыр Қожаберген. 

Толыбайұлы Қожаберген (1663–1763) – ХVII ғасырдың екiншi жартысы мен ХVIII ғасырдың бiрiншi 
жартысында өмiр сүрген жырау, қазақ халқының әскерiн басқарған қолбасшы, әйгiлi ғұлама, шежiрешi. 
Тәуке хан тұсында Қоқан, Хиуа, Бұқара хандықтары мен парсы, түрікмен елі арасында елшілік қызмет 
атқарды. 1688 жылы Әз Тәуке бастаған барша қазақ жақсылары 25 жастағы Қожаберген жырауды 
ордабасы етіп сайлады. Сөйтіп ол 23 жыл жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен қазақ жасағының 
бас қолбасшысы болды. Қожаберген жырау Тәуке хан тұсындағы «Жеті жарғы» заңдар жинағын 
әзірлеуге белсене қатысып, кейін оны ақ былғарыға жазып Әз Тәукеге табыс етті. Сонымен қатар ол 
сол кездегі қоғамдық, әлеуметтік жағдайды, қазақ елінің ішкі–сыртқы хал–ахуалын жырға қосып, 
«Жеті жарғы» атты тарихи дастан жазды. Қожаберген жыраудың «Елiм–ай» эпопеялық жыры қазақ 
халқының сыртқы жауларға қарсы бағытталған жарты ғасырлық әрi әдiлеттi, әрi азаттық соғысын 
суреттеуге арналған маңызы кесек тарихи шығарма. Жырдың бiрiншi бөлiмi де, жырмен аттас келетiн 
«Елiм–ай» әнi мен «Елiм–ай» күйi де 1723 жылғы күзде болған орасан қырғынды ел басына келген 
ауыртпалықты көпке сол күйiнде жеткiзуге бағышталған. Сонымен қатар «Елiм–айдың» бiрiншi 
бөлiмiн жартылай өмiрбаяндық дастан десе де болады. Жырау «Елiм–ай» хиссасының бiрiншi 
бөлiмiнде тек қана соғыстарды баяндап қоймай, туған халқымыздың жер–суларының бұрынғы кездегi 
атауларын, тұрмыс–салтын, кәсiбiн, елдiң iшкi–сыртқы саяси жағдайларын, көршiлес мемлекеттермен 
қандай қарым–қатынаста болғанын, түркі тектес елдердi, Сiбiр татарына жататын руларды, қалмақтың 
шыққан тегiн, оның түркі халқына жатпайтынын, қалмаққа жататын тайпаларды дұрыс, айқын түрде 
көрсетiп берген. Мұның кейiнгi ұрпақтар үшiн маңызы аса зор екенiне ешбiр дау жоқ. Жыраудың 
аталмыш дастаны туралы жазушы, Кеңес Одағының Батыры Бауыржан Момышұлы: «Керей 
Қожаберген жыраудай бұрынғы–соңды өмiр сүрген қазақ ақындарының бiрде–бiреуi қазақ жұрты 
жерiнiң көлемiн, шекарасын айқындап берген емес. Ол кiсiнiң «Елiм–ай» жыры – әскери дастан! Жас 
бала кезiмде оны әншiлердiң аузынан талай рет естiп едiм. Шiркiн, сол әскери дастан қайда бар екен?» 
десе, тарих ғылымының докторы, профессор Ермұхан Бекмаханов «Көшебе керей Қожаберген ақын 
Толыбайсыншыұлының «Елiм–ай» дастаны – тарихи эпопеялық жыр. Әрi сол «Елiм–ай» ерлiк 
хиссасының бiрiншi бөлiмi – 1723 жылғы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» атанған iрi апаттың 
суретiн ел көзiне елестеткен бiрден–бiр тарихи құжат!» деп тұжырымдады. 

Тәтіқара (1705–1780) – Абылай ханның ақылшысы ретінде біршама уақыт хан сарайында 
тұрған. Олжабай, Бөгенбай батырлардың қалмаққа қарсы жорықтарына қатысып, олардың ерлік істерін 
мадақтаған, толғауларында жауынгерлерді табандылыққа, төзімділікке үндеген. Шайқастың қақ 
ортасында жүріп, халықтың көңілін көтеріп, жігерін оятып отырған. Мысалы, оның бір жыры, атап 
айтқанда, «Қамыстың басы майда» деп аталады. Ол «Әдебиет және Искусство» журналында 1946 
жылы (7–8 сандарында) жарияланған, бір өлеңінің шығу тарихы осындай. Ол қазақ халқының 
жауынгерлеріне ерлік намысын ояту ниетінде айтылған жалынды сөз іспеттес: 

Қамыстың басы майда, түбі сайда, 
Жәнібек Шақшақұлы болат найза. 
Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда, 
Ер жігіттің ерлігі осындайда. 
Мұнда Тәттіқара қол бастаған батырлар ісін, олардың ерлік дәстүрін үлгі ете сөйлеп, қалың қолды 

ілгері ұмтылуға үндейді. Алдағы судан да, жаудан да тайынбай, батыл шабуылға бастайды. 1756 
жылғы Цин империясы басқыншылары мен Абылай сарбаздары арасында өткен соғысты сипаттаған 
жалынды жырлары («Қамыстың басы майда, түбі сайда», «Кебеже қарын, кең құрсақ», т.б.). 
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Қазақтың қайтпас батырларының аттарын атап, олардың өшпес даңқтарын үлгі етеді. Яғни біз 
Тәттіқараны шындықты жасырмай жырлаған батыл ақын, әрі батыр ретінде көреміз. Тәттіқара 
жыраудың «Кебеже қарын, кең құрсақ» деп басталатын жырында Цинь империясы мен Абылай 
жасақтары арасында болған шабуыл сипатталады. 

«Кебеже қарын, кең құрсақ 
Артық туған Абылай 
Көтере көр бұл істі: 
Көп қытайдың жылқысы, 
Тұрымтайдай құнысты, 
Жау жағадан алғанда, 
Ит етектен алғанда, 
Ер Абылай қорыққан жоқ, 
Әшейін еңкейе бере жылысты. 
Бәсентиін Олжабай, 
Оны да мен ер көрдім, 
Оқ жіберіп ұрысты» [3, 31 б.]. 
Абылай бастаған қазақ әскерлері сан жағынан күші басым қытай–мәнжүр әскерлерімен табан тіреп 

ұрыс сала алмай, шегіне соғысады. Сарбаздардың еңсесі түскенін көрген Тәттіқара жырау олардың 
жауынгерлік рухын көтеріп, намысын қайрау үшін, осы жырды табан астында суырып салып, 
жырлаған. Бұл жырды кезінде қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов орыс тіліне қара сөзбен аударған. 
Жырдағы оқиға 1756 жылы болған. «Дана әмірші, көреген дипломат Абылай шығыстан шыққан жаңа 
жұрттың топан суындай қауіпті екенін бірден таниды, оны тоқтату үшін қажыр–қайратпен қоса, ақыл–
парасат, әдіс–айла керегін, бірер күндік емес, ұзақ заманға есептелген жүйелі саясат қажетін жақсы 
біледі. Сондықтан да Жоңғариядағы Цинь басқыншылығына қарсы күреске дем береді. Қазақ 
ордасының әскери күшін топтап, жанкешті ұрысқа әзірленеді. Ақыры, 1756 жылы жазда Мәнжу–Цинь 
әскері Хадаха және Дардана дейтін қолбасыларының басшылығымен оңтүстік және терістік тараптан, 
екі лек болып, қазақ даласына қарай қаптай төгілгенде, Абылай үш алаштан құралған қалың қолды 
бастап, қарсы шығады. 

1756–1757 жылдардағы қазақ–қытай соғысының тарихы әлі жазылған жоқ. Бұл біздің қаһарман 
халқымыздың ерлік шежіресіндегі өзгеше бір тарау. Соңғы кезде табылған нақты тарихи құжаттарға 
қарағанда, жаз бойғы қантөгіс – алма–кезек шабуыл, итжығыс күрес үстінде өтеді. Қазақтармен бірге 
Әмірсана бастаған қалмақ шерігі де қайтпай соғысады. Абылай басшылық еткен алаш әскері әуелі 
Жетісуда Қалмақ–Толағай тауының етегінде, одан соң Аягөз бойында Цинь әскерлеріне ауыр соққылар 
береді [4, 11–22 бб.].  

Үмбетей Тілеуұлы (1697–1786) - жырау, қобызшы, ақын қазақтың эпостары мен музыкалық 
шығармаларын жетік білген. Эпикалық толғау–өлеңдердің авторы. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ат 
жалын тартып мініп, найзасы мен жалынды жырларын жауына қатар сермеген Үмбетей жырау 
халқының құрметіне бөленеді. Сыртқы жаулармен күресте аты шыққан батырларды мадақтау оның 
өзекті тақырыбына айналады. Қарақұм құрылтайында қазақ жүздерінің күш біріктіруі арқасында 
Бөгенбай бастаған халық жасағының 1711 жылы жоңғарлармен соғыста үлкен жеңіске жетуі де 
Үмбетей жырларына арқау болады. 

Бұдан кейін жоңғарлар 1723 жылға дейін бас көтере қоймайды. Есін жиып алған соң, араға он үш 
жыл салып, бейқам жатқан қазақ еліне тұтқиылдан шабуыл жасайды. Орта жүздің Торғай, Есіл, Тобыл 
өзендерін бойлай Қаратау бекеттерінен жайлауға көшкен сәтін пайдаланып, найман, керей, үйсін, 
шапырашты руларының жерлерін басып алып, осында қалған жұртты бостырып жібереді. Оның үстіне 
Кіші жүзге, Еділ бойына Аюке хан бастаған қалмақтар шабуыл жасайды. Бірден екі жақты қыспаққа 
түсіп, барар жер, басар тауы қалмаған ел «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламаға» ұшырайды. 
«Орманнан көп орта жүзден» Бөгенбай жасақ жиып, Бұланты мен Бөлеңті өзендерінің жағасында 
жауды ойсырата жеңеді. Бұл жер кейіннен «Қалмақ қырған» деп аталады. Осы соғыс жорықтарына 
Үмбетей жырау бастан–аяқ қатысып, батырлардың ерлігін жырларына арқау етеді. 

Шығармада ақын Абылай ханның Жоңғар хонтайдшысы Галдан–Церенмен байланысын 
баяндайды. Абылай хан тапсырмасымен Бөгенбай батырдың жанында болған Үмбетей жырау 1761 
жылы Абылайдың Әділ деген баласына еріп Қытаймен келісім жасауға барады. Сөйтіп, Қазақ елі мен 
Қытай арасында бейбітшілікті нығайтуға үлес қосады. 

Бұқар жырау Қалқаманұлы (1668—1781) — қазақтың ұлы жырауы, XVIII ғ. жоңғар 
басқыншыларына қарсы Қазақ–жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты 
Абылай ханның ақылшысы. Жырау қазақ халқының жоңғар басқыншылығы тұсында, елдің болашағы 
қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен 
жауап бере білген. Осындай ауыр сәттерде Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел–жұртты басқыншы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B7%D1%88%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
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жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға күш салған. Өзінің саяси–әлеуметтік 
мәнді жыр–толғауларымен сол жалынды күрестің жыршысына айналған. Осы мақсатта ол Абылай 
ханды бірден–бір қажетті басшы санап, оған халық бірлігін сақтап қалатын көсем тұрғысында үлкен 
сенім артқан. Абылай хан да сол биік талаптан табылып, елдің бірлігі мен жарқын болашағы үшін жан 
аямай қызмет еткен. Жырау сол азаттық жолында өлімге бас байлап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін 
көрсеткен хан мен оның батырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасаған. Әсіресе, 
Абылай ханның көрегендігі мен даналығын, ауыр кезең, қиын сәттерде ел ұйытқысы бола білгенін 
асқақ жырлаған. Оның «Абылай ханның қасында», «Ал, тілімді алмасаң», «Ай, Абылай, Абылай», 
«Қазақтың ханы Абылай», «Ханға жауап айтпасам», «Басыңа біткен күніңіз», «Ай, Абылай, сен он бір 
жасыңда», «Ал, айтамын, айтамын» атты толғауларында ханның сол кездегі ұстанған саясаты мен 
көрегендігі, алғырлығы мен білгірлігі сипатталған. 

Бұқар өмір сүрген дәуірдің ұлы оқиғасы – жоңғар қалмақтарының өктемдігі, олардың қазақ жерін 
баса көктеп енуін білеміз. Қалмаққа қарсы ұрыс басталған шақтан аяғына дейін бар ауытпалықты Бұқар 
елімен бірге кешкен. Ол әсіресе, өзі туған өлкесін азат ету күресіне тікелей араласып, 
қолбасшыларымен бірге, ақылшы, үгітші болып белсендік көрсеткен. Абылай Бұқармен осы тұста 
қатты санасқан. Қалмақ қолына қарсы тұрған қазақ қолын Абылай хан басқарып, оны Айдаболдан 
Аталық батыр мен Сүйіндік елінен шыққан Олжабай (1696–1792 жж.) батырлар қолдаған. Қалмақтар 
арылғаннан кейін Абылай көрші Қырғыз, Ташкенттегілермен ерегісіп, оларға қыр көрсеткен. Олжабай 
Абылайдың бұл саясатына қарсы болды. Бұқар жырау Олжабайды қолдайды. Осы тұста халық 
аңыздарында Олжабай келіссөз жүргізіп қырғызды соғыссыз бітіреді–міс. Ауыз бірлігі мол кезінде 
Абылай қолы қалмақтың Қалден Серен хонтайшысын Қарқаралы, Баянауыл жерлерінен ығыстырып, 
көп олжалы болады [6.] 

Олжабай Толыбайұлы (1709—1783 жж.) — жоңғар басқыншылығына қарсы күрескен қазақтың 
атақты батырларының бірі. Шыққан тегі — Орта жүздің арғын тайпасынан. Олжабайдың арғы атасы 
Айдабол он үш жасында би болған. Осы Айдаболдың үш әйелінің бәйбішесінен — Жанқозы, Малқозы, 
Кенжеқозы, ортаншы әйелінен — Қарақозы, Бозқозы, Аққозы, тоқалынан — Қожагелді мен Тайкелді 
туады. Балаларының бәрі де «сен түр, мен атайын» әрі шешен, әрі батыр болып өседі. Жалғыз–ақ 
бәйбішесінің Кенжеқозысы қыршын жас кезінде өліп, айттырып қойған қызы оң жақта жесір қалады. 
Ол үйсін Қаратай батырдың қызы екен. Әкесі осы қызды тоқалдан туған Тайкелтірге алып берем 
дегенде, Жанқозы: «Кіндіктесімнің жесірін тоқалдың баласына алдырмаймын» — деп, зорлықпен 
қызды інісі Малқозының баласы Толыбайға алып береді. Осы Қаратай батырдың қызынан Олжабай 
туады. Әкесі Толыбай атақты «Ақтабан шүбырындыда» босқан елді жау өтінен қорғап жүргенде оққа 
ұшады. Осы кезде он үшке жаңа толған Олжабай нағашысы Қаратай батырдың қолына барып, сонда 
тәрбиеленеді. 

Халықтың шежірелерінде, ауызша әңгімелерінде Олжабай тұралы өте көп айтылады, өлең–жыр, 
дастандар да баршылық. Онда Олжабайдың батырлығы, тапқырлығы, мергендігі ерен 
сүйіспеншілікпен сөз болады. Оның есімі он сан орта жүзге ұран болған. Халық жырларында 
«Олжабайлап» жауға шапқанның жеңбейтіні болмаған. Үрей туғызатын ұранды пайдаланып, 
өзгелердің де жауға «Олжабайлап» шабатын кездері болған көрінеді. 

Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары секілді батырлармен бірге тізе коса отырып, ата жауға қарсы талай 
жорыққа қатысқан. Оның ерлігінің ерекше көрінетін жері — Баянауыл баурайындағы қалмақтармен 
болған шайқасы. Осында Олжабай жиені Жасыбаймен бірге қалмақтардың жолын тосып жатады. 
Жасыбай жасағымен Шойынкөлге өтетін асудың аузында, Олжабай Торайғыр көліне өтетін асудың 
аузында жатып, жау қолын күтеді. Бұлардың жол тосып жатқанын қалмақтар да біліп, қапысын тауып, 
Жасыбай қолына тосыннан келіп тиіседі. Жасыбай осы шайқаста қаза табады. Жай келгенінен 
хабарланған Олжабай көмекке ұмтылады. Ол жауды қоршап алып, таудың бір қуысына тығып қойып, 
қойдай қырады. Сонда Олжабайдың сұсын көрген жолдасы Төртул Баймұрат батыр: «Енді сен дем ал, 
мұнда саған қарсы келер ешкім қалған жоқ. Қалған–құтқаны болса, маған сауғаға бермейсің бе?» — 
деп, атының сулығынан ұстағанда, Олжабай: «Жасыбайдың бір бармағының да құны толған жоқ қой» 
деген екен күрсініп. Кейін халық қапыда кеткен есіл ердің құрметіне Жасыбайдың жау күткен асуын 
«Жасыбай асуы», Шойынкөлді «Жасыбай көлі» атап кетіпті. Ол жерлер бүгін де солай аталады. [7, 336 
б.]  

1731 ж. Әбілқайыр бастаған Кіші жүз қазақтарының Ресей қоластына өтуіне байланысты тарихи 
құжатқа қол қойғаңдардың бірі. Түркістан маңында туған. Әкесі Толыбай би 1723 ж. «Ақтабан 
шұбырынды» кезінде Түркістан қаласын қорғау ұрыстарында қаза тапқан. Олжабай батыр 1741 ж. 
шамасында Баянауыл маңында (Қалмақ қырған) жоңғар әскерлерімен болған ұрыста ерлікпен 
шайқасты. 1758 ж. Маньчжур–Қытай әскерінен ығысып, Абылай ордасын паналаған жоңғар тағының 
мұрагері Амурсананы қуып келген қолды, Талқы қамалына (қазіргі Талдықорған облысында) бекінген 
жауды талқандауға қатысты. Түркістанды азат еткені үшін Әбілмәмбет хан оған алтын балдақ, қайқы 
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қылыш сыйға тартты (Омбы мұражайына тапсырылған). Сыр бойы мен Жетісу жерін сыртқы жаудан 
азат етуде көрсеткен ерліктері үшін ел аузында Ер Олжабай атанды. Ол Абылай ханнын елшісі ретінде 
бірнеше рет Ресейге барған. 1762 ж. Батыс Сібірдің орманды даласын қыстауды, Құлынды даласында 
мал төлдетуді сұрап, Екатерина ІІ–ге хат жазған. Ерейменде Олжабай батыр асуы, Олжабай батыр 
сөресі деген жерлер бар. Ресейден қоныс аударған шаруалардың Благодатное село (қазіргі Қарағанды 
облысында) жергілікті халық аузында Олжабай батыр ауылы аталып кеткен. Олжабай батырдың 
ерлігін Жаяу Мұса, Көтеш, Сақау акыңдар жырлаған. Орталық Қазакстанды зерттеген орыс 
ғалымдарының еңбектерінде де Олжабай батырға байланысты тарихи оқиғалар жиі кездеседі. 

Ауыз әдебиетінің бір құрамы тарихи жырларды тарихымызды зерттеуде жазба, архив 
құжаттарымен қатар, сондай дәрежеде пайдалану ғылымда көптеген жетістіктерге жеткізетінін баса 
айтқымыз келеді. Екі ел арасындағы тарихи оқиғалар қазақ елінің батырлары мен ақын–жыраулардың 
ел үшін, жер үшін жырлаған өлең–жырлары арқылы көптеген мәлімет аламыз. Бұл тарихи жырлар 
қазақ халқының тарихында өшпестей із қалдырады. Әрине, мұндай деректермен зерттеу жұмыстарын 
жүргізу, оларды халық арасында насихаттау тарихи танымымызды кеңейтіп, ұлттық құндылығымызды 
бағалауға игі әсерін тигізеді.  
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Разделение людей, живущих на Земле, по языку, традициям и другим общим признакам на нации, 

а по верованиям и убеждениям - на религии является естественным явлением, сформированным веками 
со времен появления человечества. Жизненной закономерностью является и наличие у каждой группы 
собственных интересов и разнообразных взглядов на жизнь. 

Историческая правда в том, что при неизбежном зарождении межнациональных, межрелигиозных, 
межгосударственных разногласий появляется угроза гибели тысяч безвинных человеческих жизней, 
желающих жить в мире. Межэтническое и межрелигиозное согласие являются важнейшими 
элементами стабильности всякого общества. За последнее время мир стал свидетелем многих 
этнических и религиозных конфликтов и столкновений. Поэтому очень ценным достоянием нашей 
страны является согласие в этнической и религиозной сферах, которое отмечается и отечественными, 
и зарубежными экспертами и аналитиками.  

Межэтническое согласие является достоянием казахстанского общества, которое является 
важнейшей и неотъемлемой частью истории суверенной государства, и в большей степени состоялось 
благодаря достаточно эффективной деятельности центральных и местных государственных органов, 
Ассамблеи народа Казахстана и целому ряду других факторов. Сегодня основная масса населения 
страны открыто говорит о благополучии в межнациональной сфере, ставит вопросы этнической 
защищенности в государстве и осуществляет отпор проявлениям бытового национализма. 

Решающим фактором обеспечения поликонфессионального развития Казахстана стала 
толерантность. Следует отметить, принцип толерантности является не только нормой политической 
культуры, но и одним из ключевых принципов государства. Как подчеркивает Президент, «в годы 
независимости, принимая Конституцию и наши законы, мы всегда учитывали нашу 
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многонациональность, многоконфессиональность. И эта стабильность, взаимопонимание не пришли в 
один день. Усилия страны, усилия руководства государства и, конечно же, понимание самих людей, 
что счастье жить в спокойной и стабильной стране и только так можно строить независимость, 
улучшить жизнь, привело к тому состоянию, которое мы имеем. Народ объединен общим пониманием 
высшей ценности незыблемой дружбы и братства всех народов и религиозных конфессий. Для 
многовековой культуры казахского народа толерантность является поведенческой нормой, 
совершенно естественным жизненным принципом поведения людей. Именно поэтому все, кто родился 
в Казахстане, считают его своей Родиной и землей» [1].  

Ведь без стабильности, как постоянно подчеркивает в своих выступлениях Глава государства 
Нурсултан Назарбаев, невозможны ни эффективное развитие экономики, ни проведение 
сбалансированной социальной политики, направленной на повышение благосостояния граждан. 
Ведущими странами мира признан «казахстанский путь развития», неотъемлемой частью которого 
является межэтническая толерантность и межконфессиональное согласие. Фундаментом этой модели 
является убежденность в том, что национальности, религиозные конфессии, разные культуры, 
языковое многообразие при консолидирующей роли казахского этноса являются нашим 
преимуществом и богатством [2]. Как гласит одна из казахских пословиц: «Начало успеха – единство, 
основа достатка – жизнь». 

На протяжении многих столетий наша территория отличалась интегрированным мирным 
сосуществованием многих народов, которые исповедовали разные религии - тенгрианство, 
зороастризм, буддизм, христианство, иудаизм, ислам и другие. От древних времён и до наших дней 
земля Казахстана, через торговлю и культурный обмен, выполняет функцию своеобразного 
связующего звена между Азией и Европой. В настоящее время в Казахстане в мире и согласии 
проживают представители более 140 этносов и 18 конфессий. Одним из краеугольных камней в 
политике межэтнического согласия в Казахстане является опора на религиозные и национальные 
традиции казахского народа. Они характеризуются высокой степенью веротерпимости, 
толерантностью, готовностью без отчуждения принять культурные традиции соседних народов. Это, 
безусловно, составляет мощный фундамент общества межнационального согласия. Это согласие – 
заслуга достаточно зрелого гражданского сознания народа Казахстана, взвешенной политики 
политического руководства страны, и, в первую очередь, Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева. В книге «В потоке истории» Н.А. Назарбаева сказано, что: «Мы строим полиэтническое 
государство с равными правами и возможностями для всех» [3, с.4-5]. Далеко не случайно, что именно 
в Казахстане были проведены четыре Съезда лидеров мировых и традиционных религий, благодаря 
которым казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия получила 
признание в мире. В современном мире, в огромном потоке информации, архиважно найти правильные 
ориентиры и сохранить многовековое духовно-нравственное наследие казахстанского народа.  

При всех различиях в национальности, вероисповедании, политических пристрастиях граждане 
Казахстана едины во мнении, что духовность, нравственность, культура, уважение к законам – это 
основа очищения и преображения общества. В Конституции Республики Казахстан 1995 года вопросам 
межнационального согласия посвящен целый ряд статей, где подчеркивается, что любые действия, 
способные нарушить межнациональное согласие, признаются не конституционными и будут 
преследоваться по всей суровости казахстанского законодательства. 

В своем выступлении на открытии I Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент 
Н.А.Назарбаев отметил: «Мы с гордостью говорим об уникальном социально-гуманитарном феномене, 
который нашёл отражение в преамбуле нашей Конституции, которая начинается словами: «Мы - народ 
Казахстана...» Хотелось бы привести очень примечательный факт. На юге нашей страны есть городище 
тринадцатого века Койлык. В этом древнем поселении соседствовали буддийская пагода, мечеть и 
христианская церковь. А сегодня в новой столице Казахстана, как, впрочем, и во всех других наших 
городах, вы сможете свободно посетить мечеть, православный храм, католический костёл, синагогу, 
дом молитвы. Это и есть времён связующая нить» [4].  

Религиозное и культурное многообразие складывалось в сердце Евразии в течение длительного 
исторического периода. Казахи более тысячи лет назад приняли ислам, поэтому Казахстан стал частью 
исламского мира, а мусульманство - неотъемлемым компонентом духовной жизни его населения. 
Ислам пришел на территорию нашей страны в IX веке и способствовал расцвету духовности, культуры, 
образования и науки.  

Сегодня в условиях нарастания различных угроз суверенитету, духовному единству нашего 
общества перед нами стоит самая глобальная задача – сохранить и развивать казахстанскую модель 
межконфессионального согласия. В этих вопросах важно объединение усилий не только 
представителей государственных органов, но и общества в целом. Ведь у нас единые цели – 
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безопасность и благополучие, которые являются лучшими гарантами стабильности и процветания 
казахстанского общества. 

На IX сессии Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаев определил основные цели стратегии 
развития казахстанского общества: национальное согласие в основе которого, считает он, лежит 
межконфессиональный диалог, безопасность и гражданский мир. Глава государства, обращаясь ко 
всем конфессиям Евразийского субконтинента, высказал предложение принять «Евразийскую хартию 
межконфессионального Мира и Согласия», что несомненно явится новым шагом на пути Мира, 
Созидания и Прогресса.  

По замыслу Главы государства, диалог между лидерами мировых и традиционных религий, 
построенный на основе доверия и взаимопонимания, откроет широкие перспективы для 
международного сотрудничества в этой сфере и будет способствовать преодолению таких негативных 
проявлений нашего времени, как насилие, экстремизм и терроризм. Казахстанская модель 
межэтнического и межнационального согласия, получив широкое признание мировой 
общественности, содержит универсальный опыт, который востребован в рамках крупных 
международных организаций, таких как ОБСЕ и ОИК. Со стороны мировой общественности 
присутствуют высокие ожидания относительно того, что наша страна внесет лепту в распространение 
по всему миру идей толерантности и межнационального согласия. Не случайно Казахстан сегодня 
является движущей силой многих интеграционных процессов на евразийском пространстве – это и 
СНГ и ЕврАзЕС, и ШОС, и ОДКБ, ОБСЕ, СВМДА [5]. 

Важно, чтобы терпимость, взаимопонимание и взаимоуважение, поиск компромиссов, мир и 
согласие представляли собой основные идеи, утверждающиеся как мировоззренческие идеалы и как 
нормы повседневной жизни казахстанского общества. Приверженность этим общечеловеческим 
ценностям позволит и впредь избежать потрясений и резких поворотов, осуществлять взвешенный и 
реалистичный курс на постепенное и последовательное либеральное реформирование экономики, 
демократизацию общества, вести сбалансированную внешнюю политику. 

Стоит отметить, что формулирование основ межнациональной гармонии не только служит 
внутреннему развитию казахстанского общества, но и способствует созданию позитивного и 
притягательного образа Казахстана на международной арене, создает условия для интеграции 
государства на глобальном и региональном уровнях. Это представляется особенно значимым сегодня, 
когда человечество испытывает кризис духовности и утрату ценностных ориентиров развития. 

В этих условиях механизмы согласия и толерантности, созданные в РК, способны оказать 
позитивное воздействие на преодоление системных проблем современного миропорядка, связанных с 
кризисом мультикультурализма, проблем взаимного восприятия друг друга представителями разных 
народов и культур. 

Представленное многообразие религий – только помогает укреплять гражданский мир и 
межконфессиональное согласие, поскольку здесь складывались прочные хозяйственные и культурные 
связи, способствующие взаимному духовному обогащению людей и процветанию нашего общества.  
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Қазіргі жаһандану үрдісі кең өріс жайып жатқан кезде біздің тәуелсіздік екпінімен жаңадан қадам 

жасап келе жатқан мемлекетіміздің беталысын айқындау қажеттілігі туындады. Осы туста дамыған 
алдыңғы қатарлы мемлекеттердің саяси-экономикалық іс-әрекеттері ғана емес, сонымен қатар өмір 
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салты да үлгіге айналып бара жатқандығын байқау қиын емес. Ал басқа мәдени үлгілердің енуі 
бұқаралық санаға кері ықпал етіп, ұлттық құндылықтарды шайқалтуы мүмкін. Бұндай әлеуметтік 
құндылықтықтардың трансфорациясы туралы Ғ.Ғ. Ақмамбетов былай деген еді: - «...мораль арнайы 
әлеуметтік феномен ретінде қоғамдық болмыстың туындысы болып табылады және де қоғамның 
материалдық жағдайларының өзгеруіне байланысты оның адамгершіліктік санасы да өзгереді» [1, 52 
б.]. Бұқара әлеуметтік институттарды, әлеуметтік қатынастарды және тіпті қоғамдық болмыстың 
негізін де толығымен өзгертуге қабілетті. Адам санасындағы дүниетанымдық тұтастықты қамтамасыз 
етуге қабілетті болатын, тұрақты құндылықтардың, үйреншікті бағыттардың, әлеуметтік мұраттардың 
болмауы, болашақ туралы пікірдің бұлыңғыр болуы, қоғамда болып жатқан үрдістер мен құбылыстар 
туралы нақты ақпарат ала алмауы адамның сенімділігін әлсіретіп, саяси элитаның бұқаралық санамен 
манипуляция жүргізуге барынша жағдай мен мүмкіншіліктер туғызады. Бұқаралық сананы 
манипуляциялауда ұлы идеяны алдыға қою жеткілікті. Ол туралы академик Д.К. Кішібеков былай деп 
жазған еді: «Кез келген құбылыс сияқты идеяда бұқараға әсер ету күшіне ие. Оның мәні – ойды ояту, 
интеллектті мазалау, әрекетке итермелеу. Сонымен, идея – бұл құбылыс, әрекет, мән. Қалай идея пайда 
болады, солай адам тыныштықтан айырылады. Демек, идея тек қана ақылды оятып қана қоймай, 
сонымен қатар әрекетке де итермелейді. Идея субъектіні өзінің айқынсыздығымен, абстрактілігімен 
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» [2, 51 б.]. Шынымен де, 
бұқараны күш құралы ретінде саяси көсемдер көп жағдайда ұлы идеяларды ұсыну арқылы немесе 
әртүрлі діни секталар мен конфессиялар тиімді пайдаланады.  

 «Дәл қазіргі таңда Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігіне төнуші қауіп-қатер күшті болып отыр. 
Батыстық арзан бұқаралық мәдениеттің экспансиясы Қазақстандағы өзекті мәселеге айналғаны қашан. 
Бейкүнә бейнетаспалар мен кітаптар, және 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, порноөнеркәсіп туындылары 
сияқты мың санды ақпараттар ағымы қоғамымызда лық толы. Оның “тәлім-тәрбиесімен” ауыр 
қылмыстар, тәртіп бұзушылықтар, әдепсіздіктер белең алып барады» [3, 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 және 
рухани күйзелістің салдары деп бағалайды: «Тәуелсіздік жылдары азаматтық қоғамның және нарықтық 
экономиканың құрылуымен ғана емес, сондай-ақ діни серпілістің жүруімен де сипатталады: дәстүрлі 
діни бірлестіктер ұстанымдарының күшеюімен бірге қазіргі Қазақстан үшін беймәлім, жаңа дәстүрлі 
емес діни ұйымдар пайда болды. Атап айтар болсақ, пресветериандық және 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 және Азия халықтары арасында 
қарқындап, мақсатты түрде жүргізіліп отыр. ...Көптеген миссионерлер жергілікті халық басым елді 
мекендерде тұрып, сол халықтың тілін, әдет-ғұрпын, мінез-құлықтарын өз қызметтерін табысты атқару 
үшін жергіліктік деңгейде зерттеп үйренеді. Елімізде протестанттық және неопротестанттық 
шіркеулердің миссионерлік қызметтері халқымыздың діни бірлігі мен ынтымақты өміріне кері әсерін 
тигізеді. Жұмыссыздар, өмірден өз орның таппағандар, рухани ізденісте жүргендер, жеке басы және 
отбасындағы психологиялық қиындықтарға төзе алмағандар, Ислам дінің терең білмейтіндер, әсіресе 
жастар миссионерлердің үгіт насихатына тез ілігеді» [4, 7 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 мәдениеттің ықпалында жаһандық дүниенің өрісінде өзіндік 
сананы, ұлттық ерекшелікті, әлемдік кеңістікте өз орныңды айқындаудың, тарихи тағылымды сақтап 
қалудың өзі қиындыққа соғады. Себебі бірінші мақсатталған әрекетте 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 және бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы жүзеге асады.  

 Бұқаралық ақпарат құралдардың, әсіресе теледидардың жеке адамдардың немесе бұқараның іс-
әрекетіне 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. Әбден санасына ақиқат ретінде сіңірілген 
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еуропаорталықтық мифтер, оның өзіндік ойлау мүмкіншіліктерін өшіріп, өзіндік санаға, өзіндік 
айқындауға қарсылықты көрсетіп тұрады. Өйткені, жоғарыда айтып кеткендей, мінсіз, күмәнсіз сенген 
идеалды мемлекетті құру идеологиясының негізінде тараған мифтерден, қорғаныс пен тіректен 
айырылу оңай емес, ал қазіргі кезде оның орнын еуропаорталықтық 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 және «рухани» қолдау 
көрсететін, және ең бастысы «жан тыныштығы» мен «тұрақтылықты», «жақсы өмірді» уәде ететін, 
әртүрлі діни сеталар мен конфессияларға немесе психотренингтік (дианетика, саентология, т/б) 
бағыттарға, эзотерикалық немесе мистикалық бағыттардың кең таралуы көрініс табады. Әсіресе 
бұндай толқын, Қазақстанның материалдық әрі рухани күйзеліс кездерінде, 1990-1995жж. аралығында 
қатты байқалды. Көптеген мақсаттары белгісіз діни секталар адамдардың дәл осындай шарасыздық 
күйін жиі пайдаланады. «Құдай адам өміріне мән бере отырып, индивидке құндылықтар жүйесін сіңіре 
отырып, аномия, хаос, өзіндік идентификациядан қорғай отырып, адамның жалғыз адал әрі сенімді 
досына айналады. М. Орынбеков бұл көріністі былай сипаттаған еді: - «Бүгінгі таңда күл-талқан болған 
тоталитарлық жат идеологияның орны босап, әртүрлі дін қалыптары олқыны толтыруға ұмтылды. 
Олардың ішінде исламның елеулі орын алуы заңды. Сондай-ақ діни сананың ыдыраңқылығы бұл 
қозғалыстардың әлеуметтік тұрмыста басты орын алуына мүмкіндік бермеді. Осы және басқа 
себептердің салдарынан дін санада қоғамдық қатынастың елеулісі бола алмады. Сондықтан да 
Қазақстан жаңашыл мемлекет болып келеді, солай болып қалады да деп сенімді түрде мәлімденіп жүр. 
Бұл дүниетанымдық мағынада кері кетпеуге мүмкіндік береді» [5, 5 б.]. Қазіргі нарықтық жағдайдағы 
Қазақстандық қоғамдағы бұқаралық сананың бетбұрысын, көңіл күйін білу қажет. Экономикалық 
дағдарыс, көпшіліктің әлеуметтік жағдайының нашарлауы, деңсаулық, білім, экология, саясат, дін 
салалырындағы өзгерістер бұқараның да көңіл күйін өзгертіп, әлеуметтік 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 әлсіз, 
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 әр қайсымыз, өз мойнымызға ұлттық 
құныдылықтарды сақтап, әспеттеу жауапкершілігіне ие 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 мәдениеттің кең 
таралуы бұқаралық сананы қалыптастыруында негіз болып табылады. Әсіресе әлемдік бәсекелес 
мемлекеттер қатарына қосылу жолына бет алып отырған Қазақстан үшін өзекті мәселе ретінде өзіне 
деген ерекше көңіл аударуды қажет етеді. Бір жағынан, “ұлы көштен” қалуға да болмайды, екінші 
жағынан, осы беталыста өзіндік қайталанбас дәстүрлік ерекшелігіңді жоғалтып алмау міндеті қойылуы 
тиіс. Тіпті дәстүрлік дүниетанымды заманауи үрдістермен ұластыру абзал. Осы жолда бұқаралық 
сананы ұлттық мүдделерге бейімдеу арқылы жетуімізге болатындығын ұғынған жөн.  
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ҰЛТТЫҚ ӨЗІНДІК САНА – ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ 
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философия ғылымдарының кандидаты, доцент 

(Алматы) 
 

Қазақ елі ғасырлар бойы армандаған, асқақ сезімді ұлдары аянбай тер төккен, тіпті жанын қиған 
тәуелсіздікке қол жеткізді. Егеменді ел ретінде дүниежүзілік қауымдастыққа танылып, беделді 
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халықаралық ұйымдарға мүше болды. Өзінің ұлттық бірегейлігін анықтап, рухани тұғырларын 
бекемдеген ұлт қана әлемдік қауымдастықта нәтижелі әрекет ете алады. Ұлттық қасиет пен өзіндік 
сананы сомдайтын да, өзгеге танытатын да сол елдің азаматтары. Сол себепті ұлттық сезімі асқақ 
білімді де білікті ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі таңдағы басты мәселе. Еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігі 
жүзеге асып, қоғамдық өмірдің демократиялануы мен жаңару үрдістері орын алып отырған жаһандану 
дәуірінде ұлттық болмысымыз бен ерекшеліктерімізді айқындайтын рухани мәдениетімізді өрбіту 
жолдарын айқындау қажеттілігі өзекті болып отыр. Тарих бедері баяндап отырғандай, қазақ халқы 
әртүрлі кезеңдерді бастан кешірді. Ұлттық ерекшеліктерге қатысты белең алып отырған олқылықтарды 
түзеп, ділімізді қалпына келтіріп нығайту және өркениетті елдер қауымдастығының құрылымынан 
берік орын алу – ұлттық мемлекеттік қалыптасуымыздың алғышарттарының бірі. Ұлттар мен 
халықтардың, этникалық топтардың саяси, әлеуметтік-экономикалық, рухани өміріндегі түбегейлі 
өзгерістер мемлекеттердің тәуелсіздігін жариялауымен және олардың өзін-өзі айқындау құқығын 
жүзеге асыруымен тұспа-тұс келді. Өткен тарихымыздың шынайы бейнесін жасау – жалпыұлттық 
бірлігіміздің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бітімінің қалыптасуының, оның егемендігін 
нығайтудың, азаматтық пен отаншылдықты тәрбиелеудің ең басты факторларының бірі. Тарих – 
халықтың зердесі. Әлеуметтік шығармашылыққа, жарқын болашаққа бастайтын қуатты халық 
тарихтан алады. Тарих халықтың тамыры іспетті. Тарихи өлшеммен алғанда тәуелсіздікке қол 
жеткізгендеріне көп уақыт бола қоймаған мемлекеттер модернизация жолына түсті, жоғары 
технологиялар мен заманауи ақпараттық жүйелерді игеруде. Осы тұста олардың алдында қазіргі 
заманғы өркениет жетістіктерін сіңіріп жаһандану иірімдеріне жұтылып кету болмаса ұлттық 
бірегейлікті бекемдеп, өзіндік ерекшеліктерді сақтаудың жолдары мен тетіктерін табу сынды екіжақты 
мәселе туындап отыр. Осы жағдайда мемлекеттің мызғымастығы, тұрақтылығы, бірінші кезекте, қазақ 
ұлтының өзіндік санасының жоғары болуына, сонымен қатар, өзге ұлт азаматтарының да мемлекетпен 
сәйкестілігін сезіне білуіне тікелей қатысты.  

Еліміз егемендігін алып, тәуелсіздігіміз тұғырын тіктеп, өркениет көшінде ілгерілеп келе жатқан 
уақытта, болашақ бейнемізді бекітіп алу мақсатында, қазіргі кезде өте өзекті болып отырған мәселе – 
ұлттық өзіндік сананы айқындау, қалыптастыру, дамыту. 

Ұлттық өзіндік сананың көрініс алуы, өсуі – бұл заңды, шынайы әрі ұзақ үдеріс. Оны түсіну үшін 
қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерді ерекшелеп, талқылау қажет. Тарихи мәліметтерді пайдалана 
отырып, қазақ халқының ұлттық өзіндік сана ерекшелігі, оның өзгеруінің шынайы себептерін білу 
арқылы болашақты айқындау мүмкіндігі туындайды. Ұлттық сана-сезімінің қалыптасуында маңызды 
фактор болып табылатын – өзінің тарихы және ұлттың мәдениеті. Осыдан аз ғана уақыт бұрын тарих 
толқынымен өлшенетін оның өзіндік түсінігіне мән берілмеді. Қоғамда жалпы қасиеттер 
абсолюттендіріліп, ұлттық ерекшеліктер назарға алынбаған. Кеңестік дәуірде ұлттық мәдениет пен 
ұлттық тарихтың әлеуметтік-философиялық концепцияларында әртүрлі халықтардың рухани 
теориясындағы басымдықтар мен құрылымдары унификацияға ұшырады. Кез келген халықтың рухани 
өмірінің өзегі мен ерекшелігін айтудың орнына үстірт ұқсастықтар жүргізіліп, догматтық құрылымдар 
қызмет атқарды. 

Әрбір халықтың өзінің ұлттық тарихы бар. Ұлттың тарихы – ұлттық сана. Сана белгілі бір ұлт 
өнімінің дамуы, сол ұлттың мәдениетінің өмірі мен мақсаты болып табылады. Сондықтан да ұлттық 
сана-сезімнің қалыптасу жолдары әртүрлі, ерекше әрі қайталанбас құбылыс. Бұл ерекше құбылысты 
түсінудегі басты мәселе яғни бір халықтың ұлттық өзіндік санасының басқа халықтың ұлттық өзіндік 
санасынан ерекшелік белгілерінің қалыптасуы мен көрініс беруін анықтау. Мұны тек ұлттық өзіндік 
сананы тарихи-мәдени және әлеуметтік-мәдени астарларда талқылау арқылы ғана жүзеге асыруға 
болады. 

Ұлттық өзіндік сананы қарапайым жүйеде белгілі бір халық өкіліне жататындығын саналы түрде 
сезіну және өзге халықтардың ішінде өз халқының орны мен рөлін айқындау – маңызды мәселе.  

Адам жеке тұлға ретінде өзін-өзі тану арқылы өзін өзгелермен сәйкестендіре отырып, бір ұлттың 
мүшесі екендігін сезіну нәтижесінде әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасады, ол отбасында, 
азаматтық қоғам мен мемлекетте көрініс табатын мораль, адамгершілік, құқық принциптеріне қол 
жеткізеді, сонымен қоса рухани мәдениет – өнер, дін, философия арқылы өзіндік сезімді және өзіндік 
бірегейленуді жүзеге асырады, яғни адамгершілік негізі орнығады. 

Даланың көшпелі мәдениеті қазақ халқының бойында ұлттық өзіндік сананың мәнді белгілері 
ұстамдылық және шыдамдылықты қалыптастырды. Ертедегі мәдени дәстүрлер кеңпейілділік, 
шыдамдылық, дара араласу, қонақжайлық қазақ қоғамдастығының ұлттық өзіндік санасы ретінде 
алдын ала айқындайды. Жалғандық, сатқындық, бағынышты болу сияқты белгілер ешқашан қазаққа 
тән болмаған. Қазақ ұлтының ұлттық өзіндік санасының сипатты белгілері – ата-баба рухын пір тұту, 
үлкенге, балаға деген тектік құштарлық, сыйластық қалыптасқан. 
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Ұлттық өмір – ата-баба және олардың өсиеттеріне бас июдің арасындағы үзілмес байланыс. 
Сондықтан ұлттылықта үнемі дәстүрлілік үрдісі сабақтасады. Дәстүрлілік үрдісі ұлттық санада 
орнығады, ал ұлттық сана өзінің толық көрінісін ұлттық мәдениетте табады. Мінекей, дәл осы үзілмес 
байланысты берік сақтау арқылы асқақ шыңдарды бағындырып, тәуелсіздік туын мәңгілік 
желбірететіндігіміз ақиқат.  

 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ 
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доктор философских наук, доцент 

(Алматы) 
 

Нарымбаев Қ.Д. 
 магистр 
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Как гласит одна из казахских пословиц: «Начало успеха – единство, основа достатка – жизнь». 
Одними из важнейших достижений Независимого Казахстана являются мир и согласие в обществе. 

Ведь без стабильности, как постоянно подчеркивает в своих выступлениях Глава государства 
Нурсултан Назарбаев, невозможны ни эффективное развитие экономики, ни проведение 
сбалансированной социальной политики, направленной на повышение благосостояния граждан. 
Ведущими странами мира признан «казахстанский путь развития», неотъемлемой частью которого 
является межэтническая толерантность и межконфессиональное согласие.  

В Казахстане сложилась устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, которая 
обеспечивает стабильность, формирует атмосферу созидания и согласия в обществе. Казахстанский 
опыт достижения и укрепления межэтнического и межконфессионального согласия уникален как 
пример эффективного решения сложных социально-политических проблем, исключающий 
использование силовых методов. Фундаментом этой модели является убежденность в том, что 
национальности, религиозные конфессии, разные культуры, языковое многообразие при 
консолидирующей роли казахского этноса являются нашим преимуществом и богатством [1].  

На протяжении многих столетий наша территория отличалась интегрированным мирным 
сосуществованием многих народов, которые исповедовали разные религии - тенгрианство, 
зороастризм, буддизм, христианство, иудаизм, ислам и другие. От древних времён и до наших дней 
земля Казахстана, через торговлю и культурный обмен, выполняет функцию своеобразного 
связующего звена между Азией и Европой. Казахстан и сейчас является родным домом для 
представителей многих народов и вероисповеданий, ведь в республике проживает более 140 
представителей различных национальностей.  

В современном мире, в огромном потоке информации, архиважно найти правильные ориентиры и 
сохранить многовековое духовно-нравственное наследие казахстанского народа.  

В своем выступлении на открытии I Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент 
Н.А.Назарбаев отметил: «Мы с гордостью говорим об уникальном социально-гуманитарном феномене, 
который нашёл отражение в преамбуле нашей Конституции, которая начинается словами: «Мы - народ 
Казахстана...» Хотелось бы привести очень примечательный факт. На юге нашей страны есть городище 
тринадцатого века Койлык. В этом древнем поселении соседствовали буддийская пагода, мечеть и 
христианская церковь. А сегодня в новой столице Казахстана, как, впрочем, и во всех других наших 
городах, вы сможете свободно посетить мечеть, православный храм, католический костёл, синагогу, 
дом молитвы. Это и есть времён связующая нить» [2].  

Религиозное и культурное многообразие складывалось в сердце Евразии в течение длительного 
исторического периода. Казахи более тысячи лет назад приняли ислам, поэтому Казахстан стал частью 
исламского мира, а мусульманство - неотъемлемым компонентом духовной жизни его населения. 
Ислам пришел на территорию нашей страны в IX веке и способствовал расцвету духовности, культуры, 
образования и науки.  

Решающим фактором обеспечения поликонфессионального развития Казахстана стала 
толерантность. Следует отметить, принцип толерантности является не только нормой политической 
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культуры, но и одним из ключевых принципов государства. Как подчеркивает Президент, «в годы 
независимости, принимая Конституцию и наши законы, мы всегда учитывали нашу 
многонациональность, многоконфессиональность. И эта стабильность, взаимопонимание не пришли в 
один день. Усилия страны, усилия руководства государства и, конечно же, понимание самих людей, 
что счастье жить в спокойной и стабильной стране и только так можно строить независимость, 
улучшить жизнь, привело к тому состоянию, которое мы имеем. Народ объединен общим пониманием 
высшей ценности незыблемой дружбы и братства всех народов и религиозных конфессий. Для 
многовековой культуры казахского народа толерантность является поведенческой нормой, 
совершенно естественным жизненным принципом поведения людей. Именно поэтому все, кто родился 
в Казахстане, считают его своей Родиной и землей» [3].  

Сегодня в условиях нарастания различных угроз суверенитету, духовному единству нашего 
общества перед нами стоит самая глобальная задача – сохранить и развивать казахстанскую модель 
межконфессионального согласия. В этих вопросах важно объединение усилий не только 
представителей государственных органов, но и общества в целом. Ведь у нас единые цели – 
безопасность и благополучие, которые являются лучшими гарантами стабильности и процветания 
казахстанского общества. 

На IX сессии Ассамблеи народов Казахстана Н.А. Назарбаев определил основные цели стратегии 
развития казахстанского общества: национальное согласие в основе которого, считает он, лежит 
межконфессиональный диалог, безопасность и гражданский мир. Глава государства, обращаясь ко 
всем конфессиям Евразийского субконтинента, высказал предложение принять «Евразийскую хартию 
межконфессионального Мира и Согласия», что несомненно явится новым шагом на пути Мира, 
Созидания и Прогресса. 

Выражая свою любовь к родной земле, ее людям и, подводя итоги своих многолетних поисков и 
обретений, тревог и скорби, откровений и раздумий, один из выдающихся сынов казахского народа 
Ибрагим (Абай) Кунанбайулы в бессмертном творении, названном в переводе на русский язык 
«Книгой слов», пишет: «…А может, посвятить себя богослужению? Боюсь, не получится. Это занятие 
требует полного покоя и умиротворения...». 

Великий мыслитель видел во Всевышнем Первопричину и Творца всего сущего, был убежден в его 
абсолютной мудрости и бесконечной доброте. Вера Абая – вера творческой личности, вера светлая и 
гуманная, деятельная и нравственно цельная, вера в высокое предназначение сотворенного Богом 
человека, в его способности постичь разумом вселенские законы мироздания для достижения полного 
счастья. Безжалостно обличая в своих откровениях такие человеческие пороки соплеменников как 
трусость и безволие, праздность и лень, лживость и невежество, казахский мудрец показывает людям 
порождаемые глобальные беды для всего человечества и помогает найти путь избавления от всех 
грядущих катастроф и несчастий для личности и народа. Абай, болея душой за будущее своего народа, 
стремился найти и указать людям векторы духовно- нравственного очищения. Сегодня мы наблюдаем 
как люди обретают этот путь через религию. 

Доказательством существования единого и всемогущего Бога является то, что многие тысячелетия 
на различных языках люди говорят о существовании Бога и сколько бы ни было религий, все считают 
что Богу присущи любовь и справедливость. 

Мы не создатели, а смертные, познающие мир по созданным вещам. Мы – служители любви и 
справедливости. И отличаемся тем, насколько лучше один другого осознаем творения Всевышнего. 

Веруя и поклоняясь сами, мы не вправе сказать, что можем заставить верить и поклоняться других. 
Начало человечности – любовь и справедливость. Они присутствуют во всем и решают все. Это – 

венец творения Всевышнего.  
В ком господствуют чувства любви и справедливости – тот – мудрец, тот – учен. Мы не способны 

придумать науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом 
[4]. 

Представленное многообразие религий – только помогает укреплять гражданский мир и 
межконфессиональное согласие, поскольку здесь складывались прочные хозяйственные и культурные 
связи, способствующие взаимному духовному обогащению людей и процветанию нашего общества.  
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Қазақстан – бұл бірлігі мен бейбітшілігі жарасқан, түрлі этнос өкілдерінің бір шаңырақ астында 

тату–тәтті өмір сүріп жатқан мекені. Жүзден аса ұлт өкілдерінің бірлесіп өмір сүруі, олардың жалпы 
тарихы мен ынтымақтастығы ерекше менталитетті жасап шығарды, ұлттық рух пен халықтың 
қоғамдық санасының қалыптасуына әсер етті. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің 
мақаласында: «Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа 
тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен 
дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен 
тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына 
икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойымызға сіңіруіміз керек» деді[1].  

Ал осы жолда халық өзінің ғасырлар тоғысымен жалғасып келе жатқан рухани құндылықтарын 
жоғалтып алмас үшін не істеу керек? Бүгінгі таңда жаңғырған қоғам сонау тарихтың тереңінен бастау 
алатын рухани кодымен ерекшеленеді, ендеше, міне осы код мемлекеттің тарих сахнасынан жоғалып 
кетпейтініне кепіл болатын тірегі болмақ.  

Жаңғырудың, жаһанданудың негізгі тірегі жеке ұлттық кодты сақтау мен ұлттық-тарихи тамырына 
берік болуында. Осы жерде «Ұлттық код деген не?» деген сауалдар туындап жатады. Қазақ қоғамы, 
сонау заманнан өзінің жеті ата, ұлттық сана, дәстүр, тіл, ел мен жер, әлемге көзқарасы, тарихқа 
қызығушылығы, қонақ күті салты, ашықтығы, қазақ жерінде тұрып жатқан барлық ұлт өкіліне 
толеранттылығы, бірлік пен берекеде өмір сүру сынды кілттік сөздермен айқындалып келеді. Міне, 
ұлттық код дегеніміз – қазіргі әлемде болып жатқан түрлі өзгерістер мен мәселелерге қарамастан, 
тіліміздің, дініміздің, жазбаша және ауызша әдебиетіміздің, діліміз бен салт-дәстүріміздің берік 
сақталуы, оның онан әрі кейінгі ұрпаққа қаймағын бұзбай жеткізілуі.  

Ең алдымен, кез келген ұлтқа тән келетін көркем әдебиет өнеріне тоқталып өтсек, көркем әдебиет 
сөздік, тілдік құралдардан туындайды, өнердің вербальды түрі болғандықтан, қоршаған ортаны 
эстетикалық тұрғыда меңгереді. Ең алғашқы әдебиеттік үлгілердің пайда болуы ежелгі заманға тән. 
Эмоциялардың барлық түр-түсін қанаттандырылған, рухты сөздермен көрсете отырып, адамзат 
фольклордың саналы, берік үлгілерін шығара бастады. Кейін адамдар бұл жолды қайталап өздеріне 
жеткен ауыз әдеби шығармаларын түзеп, өңдеп ауыздан ауызға, жазбаша түрде де жеткізіп отырған. 
Сөз қашанда халық әдебиеті мұрасының басты құрылыс материалы болып қала бермек. Өткен 
жылдардың барлық мәдени мұралары біздің рухани қажеттіліктеріміздің орбитасына ауызша және 
жазбаша шығармашылық арқылы енеді, және осылайша заманауи адамды тәрбиелеу үрдісіне 
қатысады.  

Қазақ халқы әлемдік деңгейдегі көптеген шығармаларымен бай, танымал. Мәселен, Мұхтар 
Омарханұлының «Абай жолынсыз» қазақ әдебиетін, халқымыздың рухани – көркемдік әлемін көзге 
елестету тіпті мүмкін емес. Қазақтың әдебиет тілі Абайдан басталады. Расында да, бір кезде Т.Ахтанов 
шабыттана айтқандай, «Абай жолы» халқымыздың өз көкірегіне ғасырлап жинаған інжу-маржанын 
кенет дархан таланттың жомарт қолымен уыс-уыс шашып жібергендей өркөкірек өркениет дүниесі 
аузын ашып, таңдайын қаққан таңғажайып оқиға болды[2].  

Сонымен қатар, Ғабит Мүсіреповтың шығармашылығындағы әйел, ана тақырыбына бағытталған 
«Ұлпан» романы. Елді билеп билік айтушы, дүйім елдің үлкен-кішісіне басшы, ақылгөй болу – Ұлпан 
сияқты дана әйелдерге тән қасиет. Ондай қайраткер аналар тарихта болған. Мәселен, Төле бидің келіні 
Данагүлді, Шыңғыстың анасы Айганымды бүкіл қазақ елі пір тұтқан. Осындай ерлікпен, ақылды-
даналықпен, әділдікпен атын шығарған Ұлпан қазақ әйелдерінің жиынтық образы деуге болады. 
Жазушы жасаған Ұлпан – аналардың анасы, сөз бастаған шешен, аузы дуалы, сөзі куәлі қоғам 
қайраткері.  

Фольклор және жазбаша әдебиеттің үздік үлгілерімен бекітілетін жалпы адамзаттық 
құндылықтардың этноэтикалық адамгершілік кодекстің жоғары идеалдарының негізін қалайтынын 
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және әрбір елдің менталитетін қалыптастыратынын нық сеніммен айтуға болады. Біздің ұлттық 
менталитеттің генетикалық коды тұтастай және толығымен қазақтың фольклорлық мұрасында 
бейнеленген. 

Қазіргі ХХІ ғасырда көптеген әлемдік орын алып жатқан мәселелер бар, соның бірі діни 
экстремизм. Дін –адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік-мәдени сана. Оны басты 
мақсаты – адамның рухани жетілуі және оның Жаратушы Құдайға сенімі. Діннің түп негізін түсіну, 
оны қадірлеу, құрметтеу, теріс ағымына ауысып кетпей, дұрыс бағытын ұстануға үндеу бәріміздің 
міндетіміз. Дін жолында адасып жатқан отандастарымыз өте көп, оның түп-төркіні діни 
сауатсыздықта. Осының салдары діни экстремизмнің туындауына алып келіп жатады. 

Экстремизм – күш қолдану, өшпенділік, араздықты қоздыру және терроризм арқылы көрініс 
табатын шетін көзқарастар мен әрекеттерді ұстануды білдіреді.  

Дін атын жамылып қызмет атқаратын экстремистік ұйымдардың мақсаты – халықтың ішкі бірлігін 
бұзу, діни негіздегі алауыздықты тудыру, конфессияаралық қатынас саласында тайталастық отын 
тұтату және қоғамды құлдырату[3].  

Діни сауаттылығын ашпаған жастар, кез келген қоғам мүшесі өзін діннің атын жамылған неше 
түрлі ұйымдардың алдында қорғай алмай, дәрменсіздікке ұшырайды. Сондықтан да діни білім тұлға 
бойында толеранттылық қасиетін дамытуға, ұлттық сананы жоғарылатуға, дін саласындағы көптеген 
маңызды мәселелерді шешудің кілтіне айналады.  

Деструктивті жалған діни ағымның мәні адамдарды белгілі бір қағидалар аясында әрекет етуге 
үндейтін нұсқаулық, оның тірегі – күш қолдануды қолдау және дүниетанымды саналы түрде шектеу, 
түсінік-ұғымдарды қарабайырландыру, киелі кітаптардан алынған үзінділерден құралған мәтіндік 
жинақ шығару еді. Мұның бәрі ДЖДА–ның ел ішінде кеңінен тарауына жағдай жасады. Осылайша, 
діни суррогат қалыптасты, яғни, адамның ақыл-ойын игерудің мықты құралы, діни-саяси 
құрылымдардың қойыртпағы ретіндегі жаңа өнім пайда болды [4]. 

Өз кезегінде, дінаралық қарым-қатынастың тұрақтылығы және рухани келісім көпконфессиялы 
Қазақстанның дамуын, алға жылжу мен экономикалық өсуін қамтамасыз етеді. 

Бұл жөнінде Елбасымыз: «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын 
сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, ата- ананы сыйлауға негізделген. 
Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін - ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны 
абзал. Қазір 124 кейбір сыртқы күштер жастарымызды ислам дінінің хақ жолынан адастырып, теріс 
бағытқа тартуға тырысуда. Мұндай ұлттық табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды аулақ 
салуымыз керек. Соқыр фанатизм біздің бейбітсүйгіш халқымыздың психологиясы мен діліне мүлде 
жат. Ол Қазақстанның мұсылмандары ұстанатын ханафи мазһабына қарама-қайшы», деген болатын[5]. 
Ендеше, ұлттық дінімізді дәріптеп, оны қорғау әрбірімізге саналы түрде жүктелген міндет деп 
тануымыз керек.  

Ұлттың ұлт ретінде тәуелсіздігін анықтайтын тағы бір қасиеті – тілі. Қазақ тілі – бұл халықтың 
ғасырлар бойы бастан кешкен, өткені мен бүгінгісін бейнелейтін айнасы. Неміс филологы Якоб 
Людвиг Карл Гримм «Халық жөнінде сүйек, қару, бейітінен басқа тірі дәлелдер бар, ол – тілі» деп тілді 
сипаттаған, әрине, тіл дегеніміз сөздік түсініктерде қалыптасқан, жалпыланған тарихи тәжірибе болып 
табылады. 

Мемлекеттік тіл мәселесіне байланысты мемлекет өз кезегінде, бүгінгі таңда жаңашыл саясатты 
қабылдады, бұл – латын тіліне көшу. Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және 
болашақта барлық саладағы іс-қағаздар мен оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс екенін айтты. 
Латын тіліне көшу бізге не береді?  

«Рухани жаңғыру» деп аталатын ақпараттық порталда «Әлем дамуындағы қазіргі тенденциялар 
тілге назар аударуды талап етеді. Күннен-күнге өзгеріп жатқан дүниенің қарқынына ілесе алмаған 
жағдайда ол оның жоғалуына әкелуі мүмкін. Ғаламшарымыздың ғылыми әрі технологиялық дамуы 
адамдардың тілдік әрі сандық қарым-қатынасына қиындық тудыратындай дәрежеде терминологияның 
кеңеюіне әкеліп отыр. Сондықтан, қазақ тілінің де әлем халықтарының 75 пайызы қолданатын латын 
әліпбиіне көшіп, жаңартылатын уақыты жетті. Бұл бір жағынан қазақ грамматикасы мен лексикасының 
кемелденуіне әкелсе, екінші жағынан еліміздің сандық, ғылыми, мәдени әлемдік ақпарат кеңістігіне 
шығуын жылдамдатады» деп жазылған. Яғни, латын әліпбиіне көшу ғылым тіліне жақын болуға, 
әлемдік өркениетті тануға септігін тигізеді.  

Ел іргесінің бұзылмауына, оның ғасырдан ғасырға көркейіп, дамуына септігін тигізетін – бұл 
тарихты меңгерген, ұлттың құндылықтарын жадына сақтаған, құрметтеп, қорғаштай білетін саналы 
ұрпақ, және оның бойына сіңірген ұлттық коды. Осы жерде Күлтегіннің «Бегі мен халқының ынтымағы 
жоқ жерде, дұшпанының алдауына сенген, арбауына көнген жерде, інісі мен ағасы дауласқан, бегі 
менен қарашасы жауласқан жерде ел елдігінен айырылады» деген сөзін, ерекше атағымыз келіп отыр, 
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себебі барлық қазақстандық бірлесе жұмылып, өзінің ұлттық құндылықтарын қорғай білсе, жарқын 
болашағымызды қамтамасыз ете аламыз.  

Ұлттық код – елдігімізді сақтау, бойымыздағы қазаққа тән рухани қуатымызды сақтаудың негізгі 
құралы. 
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Рәміздік дүниетаным біздің өміріміздің бір бөлігін құрап тұр десек, әсте қателеспеген болар едік. 

Неге десеңіз, күнделікті жүріс-тұрыс барысында жол ережесінің айқындалуы, әр мекеме мен аймақтың 
түрлі эмблемада бейнеленуі, не болмаса мезгілдік киім кию үлгісі де бір жағынан мәдениетпен үндестік 
тапса, екінші бір жағынан рәміздік құбылыс күйінде даму үстінде жүреді.  

Рәміз мәселесін жете зерттеген академик А.Ф. Лосев табиғатты, қоғамды, тіпті бүкіл әлемді 
«рәміздер патшалығы» деп анықтап, рәміз атаулыны қолданылу саласына қарай: ғылыми, 
философиялық, көркем, мифологиялық, идеологиялық, діни, табиғат, қоғам және бүкіл әлем рәміздер 
патшалығы ретінде, адамға тән мәнерлеу рәміздері, сыртқы техникалық рәміздер деген типтерге 
жіктейді [4]. Гегель рәміз туралы былай дейді: «рәміз өзі үшін өмір сүрмейтін, барынша кең және 
жалпы мағынада түсінілуді қажет ететін, пайымдалатын сыртқы болмыс». 

Мәдени жүйедегі рәміздің зерттелуін қарастырған Ю.М. Лотманның айтуынша, рәміз – «мәдениет 
жадысындағы маңызды механизм». Ол кез- келген, тіпті өмір сүріп отырған дәуірдегі мәдениет те, тіпті 
лингвосемиотикалық жүйе де рәмізге өз анықтамасын бермейінше, өзінің толыққандығын сезбейді. 
Рәміз бейнелеу тұрғысынан да, мазмұн тұрғысынан да әрқашан семиотикалық контекстен анық 
ажыратып алуға мүмкіндік беретін, белгілі бір өзіндік тұйықталған мағынасы және анық белгіленген 
шекарасы бар мәтіннен тұрады. Рәміз ешқашан белгілі бір мәдениет кезеңіне тән емес, ол әрқашан бұл 
өткелді кешіп өтіп, өткеннен болашаққа сапар шегеді, басқаша айтсақ, рәміз мәдениеттің тұрақты 
элементі деп пайымдайды [8]. 

Тек оның мемлекет өмірінде маңызды рөлдердің бірін ойнайтындығын түсінетіндер кемде-кем. 
Тамырын терең тарихқа тартқан мәдениетіміз рәмізшілдіктің  қазанында көп ғасыр қайнады. Әр адам 
қоршаған ортасына өзі туралы мағлұматтарды еріксіз түрде беріп отырады. Адамнан берілетін 
белгілердің ең мәнерлісі кең тараған түрі әшекейлер болып табылады. Әшекей бұйымдар тек қана 
байлық немесе әсемдік үшін ғана емес, ол негізінен, халқымыздың асыл мәдениетімен және наным-
сенімінен дүниеге келген мұралар. 

 Алғашқыда әшекей бұйымдар қарапайым ағаш, сүйек, аңдардың тістері немесе темірден 
жасалғаны белгілі. Оны атадан балаға берілген «табиғи қайталау» деп есептеуге болады. Әшекейлерде 
олардың түрінен бастап, орналасуы да, көрсету мәнері де өте маңызды. Бір ғана  шынжырдың егесінің 
қолында ма, мойнында немесе толарсағында тағылғанына қарап, әртүрлі мағлұматтар алуға 
болады.  Мысалыға, Швейцар психологы Макс Мюлердің айтуынша,  «Әшекейлер басқа белгілерге 
қарағанда жеке тұлғаның сезімдік жағдайы туралы мәліметтерді анығырақ көрсете алады»,- деген 
болатын [7]. 

Қазақтар – сыйлық тарту мәдениетіне, ондағы жасалған сый түріне ерекше мән беріп отырған 
халық. Батыс Қазақстан жерінде кең таралған құдағи жүзіктер терең мағыналы болып келеді. Олар екі 
жастың бас қосу ынтымағын көрсетіп, қос қанатты, қомақты етіп жасалады. Құдағи жүзікті бойжеткен 
қызын ұзатқан ананың құдағиына, босағаны жаңа аттаған  келінге сүйеніш болуы үшін тағады. Сондай-
ақ, зергерлік бұйымдардағы өрнектердің де астарлы мәнін ашуға болады. Қоңырқай түспен жасалған 
бұйымдарға қошқар мүйіз өрнегін салу –  қорғаныш қасиетімен қатар, байлықтың, мал басының 
молаюын тілеуден туған ниет. Мүйіз түрінде келетін басқа өрнектердің де сенім-нанымдарды 
білдіретін мағыналық жағы басым. Айталық, киіз үйдегі жиек өрнектері көбінесе мүйіз өрнегінің 
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ырғағына ұласады. Бұл шаңырақты ішкі және сыртқы пәледен сақтау, байлық, бақытқа кенелту 
мағынасын танытудан таралса керек [1]. 

Әр мәдениеттің интеграциялық қызметі символдың тұрақтылығымен байланысты. Белгілі бір 
дәуірге тән рәміздер барлық салаларда таңбалық жүйеге қатысты табылады. Сондықтан, рәміздік 
сөздер дегеніміз – күрделі құрылымды тілдік таңба, ал санадан тыс бейақиқат дүниенің, шындық 
өмірдің, эстетикалық әлемнің тілдік бейнесі, ерекше мәдени мазмұнға ие таңбалар жүйесі. 
Зерттеушілер рәмізді әр ғылым саласына байланысты мақсатпен қарастырғанмен, кейбіреулері рәмізді 
адам танымынан тыс дүниені бейнелеу, идеяны көрнекті тілдік модель арқылы көрсету деп біледі. 

Геометриялық рәміздер тұрақты және ұрпақтан ұрпаққа өзгеріссіз берілуде. Түрік халықтарының 
мәдениетінде аспанмен қатар оның шырақтары да құдай деңгейіндегі құдіретті, қасиетті құбылыс деп 
танылған. Бұл мағынады, әсіресе, күннің атқаратын рөлі ерекше. Күн белгісі– шеңбер, свастика [4]. 
Археологиялық және этнологиялық деректер Күн мен Адамның тығыз байланысын көрсетеді. 
Мысалы, Саймалы-таш, Тамғалы, Ешкі өлмес аңғарларында көптеген басы күн тәрізді құдайлар мен 
адамдардың петроглифтік суреттерін ғалымдар тапқан. Күннің нұры сияқты ұшқын шашқан дөңгелек 
басты антропоморфтық кескіндер тасқа қашап салынған. 

Көбею белгісінің бірі – ромб болып табылады. Ол әшекей заттың келісімділігі, үйлесімділігін 
жинақтайтын сәндік элементтердің бірі, сондай-ақ әшекейдің құрамды бір бөлігі. Ромб формасы 
өрнектік композицияның негізінде де қолданылады. Қазақтардың түсінігінде  ромбты өрнектерді 
бейнелеу өзінен тарайтын ұрпақтың көп болуын меңзейді.  Сондықтан, өрнектің бұл түрі тойларда 
киетін өңіржиекте, сәукеледе көп ұшырасады [1]. 

Толарсаққа тағылған шынжыр бүкіл денені билеген сезімінің  айқын  белгісі. Ол  шынжырдың иесі 
өзінің сезімтал екендігін білдіреді.     Қолдың әр саусағы өзіндік рәміздік мағынаға ие. Рәміз  танымдық 
белгі, таңба – белгілі бір нәрсені өз қалпынан өзге, жанама сипатында алып көрсетуден туатын 
эстетикалық категория. Мысалы, гүл – сұлулықтың, жастықтың символы, қыс – кәріліктің, 
көңілсіздіктің белгісі. Рәміз – адам санасының даму тарихына сай өрбіген көне категорияның бірі. 
Алғашқы қиялдау, болжау, ертедегі түсініктер, наным-сенімдер – рәміздің шығуына әсер еткен 
құбылыстар.  Сондықтан, жүзіктердің формасы мен ондағы белгілер қараңғы ортадан сақтайды және 
одан қорғайды деген мағынадан туындаған. Жүзіктердің ақықтас, астына қызыл бояу жаққан әйнек 
салған көздері болған: қызыл оттық, өмірдің белгісі, ол адамды қаратүнектің басталуынан сақтайды 
деп санаған [5]. 

Психологтардың айтуынша, әшекейлерді дұрыс тағыну арқылы тек айналаңыздағыларды алдауға 
ғана емес, бойыңдағы кейбір жетіспейтін қасиеттерді мысалы, салмақтылықты нәзіктікті, 
сезімталдықты, немесе белгілі бір мақсатқа ұмтылушылық тәрізді қасиеттерді дамытуға болады. 

 Сонымен орай, рәміздік дүниетанымға біз имидж мәселесін де қоспай кете алмаймыз. Ежелгі 
Қытай ойшылы Конфуцийдің айтуынша, адам аяғынан басына дейін өлшенбейді, басынан көкке дейін. 
Осы ерекшеліктерді тартымды образды құру үдерісінде есепке алу қажет [1]. Сонымен қатар, адамның 
энерго-ақпараттық өрісі бар, оның құрылымы мен әрекеттесуі зерттеледі. Приборлардың көмегімен 
зерттеу жұмыстарының нәтижелері сыртқы шарттардың, жағдайлардың түрлі өзгерулеріне 
байланысты адамның энергетикалық өрісінің өзгеруі көрсетілген, жеке тұлғалық ерекшеліктердің 
адамдар арасындағы әсер ету күштері мен шамалары өлшенеді. Имиджге жұмыс барысында қоршаған 
ортамен сөзсіз позитивті бағаланатын құндылық ерекшеліктері таңдап алынды. В.М.Шепельдің 
айтуынша адамның имиджі оның бойындағы өткен тәжірибелерден жинақтала отырып, күрделі жүйелі 
білімі болып табылады. 

Семиотикалық іс-әрекеттің, көзқарастың қолданылуы. Семиотика белгілеу жүйелерінің түрлі 
қасиеттерін зерделеп зерттейтін ғылыми теорияның аталуы. Имидж субъектінің тек қана бейнесі ғана 
емес, рәміздік бейне болып табылады, яғни кең түсінікті бірқатар тілдер көмегімен хатталатын бейне. 
Синтаксис – (вербальды емес  белгілерді қосқанда), семиотика маңызды (заттық ғана емес, сонымен 
қатар бағалау шамаларын қосқанда) [2]. 

Бергер Б мен Т. Лукманның ой-түйсіндері бойынша, тіл – көптеген ұрпақтармен жүйеленген, 
жинақталған тәжірибені обьектілейді. Семиотиканың көз қарасы бойынша, белгілер және белгілі 
жүйелер жайлы ғылым, рәміз – белгілердің көптеген сезімталды қабылданатын зат, яғни басқа бір 
қарағанда өзгешелік өкілеттілік сапасында қабылданып, қолданылатын зат – белгі бола алады. Ол зат 
– денотант деп аталынады (десигнот, шама). Семиотиканың басын қалаушы Ч.С.Пирстың әзірлеуімен 
жасалған жіктемелер, топтастырушылар бойынша 1867 ж белгілер мынадай түрлерге бөлінеді: 

- Табиғи (индексті - белгілер), иконалық (бейне - белгілер) және рәмізді. Белгілер мен рәміздер 
араларындағы айырмашылықтарын айқындау үшін белгінің басқа бір екі түріне, яғни индексті - белгі 
мен иконалы белгілерге қысқаша сипаттама береміз. 

- Семиотика ілімінде белгі - индекс, немесе табиғи белгі ретінде мынадай мазмұнда түсіндіріледі. 
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- Д. Локктың айтуынша, белгілерді қолдана білу адамның хайуанаттардан айырмашылығын 
көрсетеді, «Хайуанаттар абстракциялық мүмкіншіліктерге және жалпы ой - өрісті құруға, мазмұндауға 
ие емес, себебі олар сөздерді немесе басқа мазмұндалған белгілерді қолданбайды». Э.Сепир 
белгілердің екі түрлерін бөліп қарайды. Олардың біріншісі «референциалды» белгілер деп аталынады. 
Ол «үнемді белгілеу құралдары ретінде қолданатын» белгілер, мысалы, ауызша сөз, хат, телеграфты 
кодтар, ұлттық жалаулар, жалау дабылдары және тағы басқа [5]. 

Рәміздің екінші түрін «конденсационалды рәміздер» деп атасақ болады. Бір заттың шамасын 
тікелей қысқартылған түрде, формада көрсету, яғни эмоционалдылық толқуды саналы түрде алу». Осы 
екі аталған екі символизмнің араларына нақты шектеу, көрсету қою өте қиынға соғуы мүмкін. 

Э. Сепир былай деп жазады:  Нақты осы символизмнің екі түрінің іс-әрекеттерінде «қарапайым 
түрде араластырылады», себебі, оның есептеуінше «референциалды символиканың көп бөлігі санасыз 
жүйелі символизмге шамаланады». Егер референциалды символизм әлеуметті адамның стеротипті 
мінез - құлығы болса, конденсоциалды символдарды қолданудың әрбір жағдайлары Э.Сепир бойынша 
жеке мінез - құлықты актіні қарастырады, яғни пайда болған қалыптасқан стереотиптің, бірқатар 
новацияның бұзылуы [6]. 

Егемендік нышанын білдіретін ұлттық рәміздеріміздің өзі бір алыптықтың құрамдас бөлігі. Шағын 
тарихына тоқтала кетсек, мемлекеттік нышандар туралы ережелер 1996 жылғы 24 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы» Конституциялық заңының күші бар 
Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы Қаулысында жүйеленген. Осы жарыста жеңіп шығу 
оңай болған жоқ. Соңғы сайысқа 245 жоба және болашақ елтаңбаның 67 суреттемелер қатысқанын атап 
өту керек. Қазақстандық елтаңба мәңгілік өмірді рәмізбен көрсетеді. 

1992 жылы 6 маусымда Алматы қаласының Абай атындағы опера және балет театрында 
республиканың мемлекеттік рәміздеріне арналған салтанатты рәсімі өтті. Сол күні Президент 
резиденциясы және Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің алдында Мемлекеттік ту 
көтерілді және Мемлекеттік елтаңба орнатылды [3].1192 жылы 11 желтоқсанда Мемлекеттік 
әнұранның мәтіні бекітілді. Нәтижесінде мемлекеттік нышандар туралы ережелер 1996 жылғы 24 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы» Конституциялық заңының 
күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы Қаулысында жүйеленген. Мемлекеттік ту 
және Мемлекеттік елтаңбаның эталондары Қазақстан Республикасы Президентінің резиденциясында 
сақталуда. Олар құрметті күзеттің шығарып салуымен арнайы көлікпен Алматыдан жаңа Астанаға 
жеткізілді. Қоғамдық санада пайда болған өзгертулер ел рәмізінің музыкалық-поэтикалық жаңа 
мазмұнын талап етті. Мемлекеттік әнұран – мемлекеттің ресми нышаны, елтаңба мен тудың музыкалық 
баламасы [8]. 1992 жылдың басында Қазақстан Республикасының музыкасы мен жаңа әнұранның 
мәтініне сайыс жарияланды. Іріктеу комиссиясына 750-ге жуық жобалар жіберілді. 

«Ту» сөзі голландиядан шыққан, «кеме жалауын» білдіреді. Ту бұл мемлекет символдарының бірі. 
Кеме, зауыт, институт, спорт командаларының жалаулары, әскери бөлімдердің жалаулары бар. 

Қазіргі мемлекеттік тулар жиі түрде түрлі түстерден тұрады, олар тікбұрышты болып келеді, бірақ 
ерекшеліктерде болады: Швейцария мен Ватиканда жалаулар төртбұрышты, ал Непалда – 
ұшбұрышты. Қазақстандық тудың түсі халықтың мәдени-этникалық бірлікті білдіреді және бір 
уақытта мемлекеттің бөлінбеу идеясына көрсетеді. Жарық – өмір және қуат дереккөзі. Сондықтан 
күннің көзі өмір белгісі болып табылады. Біздің тудағы күн көзінің шуақтары (32 шуақ) біруақытта 
дәннің формасына ие – молшылық және амандық негіздері. Көшпенділердің дүниетанымында дала 
қыраны немесе бүркіті ерекше орынды алады. Бейнелеме тілінде қыран бейнесі мемлекеттік билікті, 
кеңдік пен зереңдікті білдіреді. Дала адамдары үшін бұл азаттық, тәуелсіздік, мақсатқа, биікке, 
болашаққа ұмтылудың белгісі[6]. 

Сонымен қатар, қыран мықты күшке ие болып, болашаққа қозғалуға кедергі жасайтын әрбіреуге 
лайықты тойтарысты бере алады. Қыран бейнесі жас егеменді Қазақстанның әлемдік өркениет 
биіктеріне ұмтылу идеясынан пайда болды. Ұлттық оюлардан тұратын вертикальды жолақтар біздің 
туға жаңашылдық пен қайталанбаушылықты беретін элемент болып табылады. Осында қошқар-мүйіз 
қазақ оюы бейнеленген [5]. 

Қазіргі қоғамдағы рәміздік құбылыстарды ұлттық үлгідегі құндылықтардың заманауи 
модернизацияланған эволюция сүйгіш басымдылықтарына бой алдыртудан пайда болған 
субконтинентальды жаңа мәдениеттің бастамасы ретінде қарастырсақ болады. Тек саны үлкен өзге 
елдік рәмізге өз ұлттық нақыштағы белгіміздің иммундік жүйесі ғана қарсы тұра алатындығын 
әрдайым естен шығармаған жөн. 
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КАЗАХСТАН НУЖДАЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРОЛОГАХ 
 

Габитов Т.Х.  
доктор философских наук, профессор  

(Алматы) 
 
В системе высшего образования Республики Казахстан в настоящее время происходят радикальные 

реформы. Необходимость реформ продиктована потребностью Казахстана выйти на международный 
уровень качества и стандартов образования, поднять качество отечественного образования и добиться 
признания отечественных дипломов в зарубежных странах. Эти реформы предполагают освоение не 
только внешних и формальных параметров западных моделей образования (кредитная система, 
структурный формат «бакалавриат – магистратура – PhD» и т.д.), но и «внутренних», содержательных 
параметров. Последнее относится к содержанию того, что должно преподаваться – к перечню и 
содержанию учебных дисциплин. Какие-то из этих дисциплин соответствуют западным аналогам и не 
требуют радикального пересмотра, но другие требуют кардинального изменения содержания. К 
последним относится и «культурология». 

 «Независимый Казахстан» как культурный бренд имеет печать подлинности, уникальности, 
исконности. Но мы должны наполнять его новым содержанием, иначе всё подлинное будет приписано 
прошлому, а современности останется репутация подделок, имитаций, повторения образцов. 
Невозможно меняться и непрерывно продолжать традицию, варясь в собственном соку. Для этого 
нужны внешние связи и циркуляция знаний.  

Приток знаний — это вызов для культуры. Не сталкиваясь с вызовами, культура обречена на 
дублирование прошлого, замыкание и деградацию. 

Это и есть аналог «конкурентоспособности» в культурной сфере, важность которой подчеркивает 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, которую может придать кластерная организация. Об 
этом подчеркивает Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания»: «Если мы хотим быть нацией со своим неповторимым местом на глобальной карте XXI 
века, то мы должны реализовать еще один проект – «Современная казахстанская культура в 
глобальном мире». Речь идет о том, чтобы мир узнал нас не только по ресурсам нефти и крупным 
внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным достижениям». 

Национальная идея «Мәңгілік ел», официально презентованная в новом Послании Президента 
народу Казахстана обладает консолидирующей силой, опирается на наследие истории и культуры 
нашей страны, ведет к укреплению нашей государственности, а также дает новые импульсы в 
формировании и развитии конкурентоспособности современных культурных кластеров.  

 Подготовка современных специалистов для сферы культуры (в вузах и путем создания 
национальной системы повышения квалификации работников культуры) очень важна. Одним из 
важнейших условий формирования конкурентоспособной культурной среды является компетентное 
управление культурными процессами. Недостаточное внимание и недофинансирование данного 
направления может привести к замедлению модернизации сферы культуры в целом и к негативным 
последствиям текущего реформирования бюджетной сферы. Современный социокультурный 
менеджмент должен быть гибким, мобильно реагирующим на динамичные процессы культурных 
трансформаций, с видением перспектив развития отрасли, обладающим проектным мышлением и 
способным к креативным решениям. Подготовка специалистов новой генерации менеджеров в разных 
сферах культуры и искусства должна стать одной из задач культурной политики и предполагает 
разработку комплексных мер: 

 - Разработать комплекс приоритетов государственной культурно-образовательной политики 
Республики Казахстан, которые должны стать ядром инновационной концепции художественного 
образования. 

 - Необходима целевая комплексная программа по подготовке специалистов в области 
современного менеджмента в сфере культуры и социокультурного проектирования в профильных 
вузах страны с учетом их компетенций, опыта разработки и реализации инновационных 
образовательных программ в этой сфере.  
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 - Программа должна предусматривать необходимость внесения изменений в существующий 
классификатор специальностей с учетом новых спецификаций и разработанной моделью специалистов 
по всем направлениям менеджмента в области социокультурной деятельности и сфере искусства. 

 - Программа должна содержать разработку национальной системы повышения квалификации 
работников культуры и искусства. Поддерживать постоянное повышение квалификации педагогов 
всех уровней художественного образования и творческих работников. 

В сочетании с хорошей информационной поддержкой, налаживанием партнерских связей такое 
образование становится важнейшим ресурсом создания конкурентоспособной культурной среды. 

Современные инновации обусловлены не только развитием творческого потенциала личности и 
групп, но во многом информационно-технологическими и управленческими ресурсами. Осваивая 
технические новшества, человек внедряет творческие инновации и развивает возможности их 
применения, используя новые каналы коммуникации. Новые формы творческой деятельности, такие 
как фестивали искусств, концерты и выставки с использованием мультимедийных технологий, 
проекты, объединяющие музейное и театральное сообщество, требуют не только новых творческих 
подходов, но также использования информационно-технологических нововведений и новых навыков 
управления. 

Новые подходы к использованию информационных и инновационных технологий призваны: 
- содействовать культурному и языковому разнообразию в информационном обществе, создавая 

коммуникационные сети, способные удовлетворять разнообразные культурные и образовательные 
потребности людей;  

- поощрять участие СМИ в решении таких вопросов, как развитие местных и национальных 
культур и языков, изучение и охрана культурного наследия, сохранение культурных традиций, 
экология культурной среды и т.д.; 

- развивать конкурентоспособный контент электронных средств массовой информации и 
коммуникации, формирующих культурную среду и духовно-интеллектуальную безопасность. 

Глубокая и профессиональная объективная оценка результатов культурных процессов становится 
крайне актуальной в современных экономических условиях. Применение комплексного подхода к 
формированию инновационных механизмов управления повысит эффективность менеджмента и 
обеспечит развитие, как отдельных субъектов, так и сферы культуры в целом. 

Поэтому, именно сегодня, когда достигнуты ощутимые результаты, как никогда назрела 
необходимость в ярком художественном воплощении национальных духовных ценностей. Только в 
пространстве культуры можно сформулировать и понять важнейшие императивы государства: «кто 
мы» и «куда мы идём». Культура оформляет идеологию не только на вербальном, визуальном, но и на 
духовном уровне. 

Сегодня, когда Казахстан становится одним из центров мировой геополитики, центром уникальных 
политических и экономических инициатив (ОБСЕ, EXPO-2017), необходимо, чтобы его культурное 
развитие было таким же динамичным, чтобы наша страна стала одним из центров культуры и искусства 
современного мира.  

История Казахстана, как часть мировой истории, должна быть выражена в художественных 
образах, которые будут влиять на формирование международного имиджа нашей страны, рождать 
гордость в сердцах подрастающего поколения, а это – главный залог успеха! В настоящее время 
ощущается колоссальный международный интерес к истории, культуре, искусству нашей страны. Мы 
ответственны за то, чтобы национальная идея, в которой транслируются духовные ценности народа, 
обрела яркое и выразительное художественное воплощение. 

К сожалению, не редко встречается отношение к сфере культуры и искусства, как к чему-то 
второстепенному, как к области развлечения, досуга. Это в корне ошибочно, и, по крайней мере, 
недальновидно. Только культура и искусство позволяют зримо художественно воплотить 
национальные духовные ценности, проявляют духовную силу и мощь народа, без которых страну ждет 
распад.  

Большая часть современных культурных событий Казахстана представляют собой разрозненные 
мероприятия, нацеленные на разовый успех. Необходима системная всеобъемлющая стратегия 
развития культуры и искусства Казахстана. 

Сложилась такая ситуация, при которой художественное образование, искусство, 
искусствоведческая наука, культура и туризм рассредоточены по разным ведомствам, действия 
которых не согласованы. Эта разобщенность сегодня становится острой проблемой, мешающей 
идеологическому и культурному развитию. Для результативной деятельности всех художественных 
коллективов, региональных театров, филармоний, музеев, галерей необходим единый 
координирующий орган, который бы целенаправленно культивировал и развивал лучшее, что есть в 
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отечественном искусстве, интегрируя эти достижения в мировое пространство, осуществлял общее 
идейное руководство. 

Сегодня развитие культуры и культурного потенциала входит в число важнейших приоритетов 
развития многих народов и государств мира. Одним из важнейших критериев успеха выступает 
уровень развития культуры, наличие эффективно работающей инфраструктуры культурных 
институтов и механизмов, обеспечивающих сохранение и обогащение национального и мирового 
культурного наследия, создание, трансляцию и потребление качественных культурных ценностей, 
плодотворный культурный обмен и духовно-творческую самореализацию личности. 

Несмотря на укоренившийся в обществе стереотип о том, что культура в большинстве своем - это 
отрасль досуга и развлечений, прежде всего, нужно рассматривать культуру как мощный инструмент 
формирования национальной идеологии, духовного развития и позиционирования страны в мировом 
пространстве. 

Анализ более чем двадцатилетнего опыта независимого развития страны, в том числе и в сфере 
культуры, позволил вычленить следующие ключевые проблемы. При этом часть проблем досталась 
Казахстану в качестве наследия советской эпохи, другая часть появилась за годы независимого 
развития.  

1. Недостаточное понимание важности культуры для общего развития страны, ее политического 
и экономического будущего, что повлекло нескоординированные действия органов исполнительной 
власти между собой и с органами местного самоуправления. Снижение ответственности обусловило 
бессистемность в реализации стоящих перед государством задач в сфере культуры. В результате мы 
имеем неэффективное использование бюджетных средств и незначительное привлечение средств 
внебюджетных источников. 

2. Несовершенство отечественной системы культурного (художественного) образования на всех 
уровнях, начиная с начальной школы и заканчивая послевузовским, определившее неготовность к 
вызовам современной культурной политики. 

Существующая модель художественного образования, сформированная еще в середине прошлого 
века, не удовлетворяет постоянно возрастающий спрос на квалифицированные, профессиональные 
кадры, способные развивать не только собственный творческий потенциал, но и суметь создать 
полноценный художественный бизнес. Это, в свою очередь, обусловило бы появление и развитие 
целого класса, известного сейчас в мире как «креативный» - самой влиятельной и массовой социальной 
группы в развитых странах, доля которой в США уже превышает 30% населения. Казахстан, как 
государство, стремящееся войти в ТОП-30, должен интенсивно формировать собственный креативный 
класс. 

3. Отсутствие на данный момент в Казахстане креативных индустрий, хотя из всех государств 
Центральной Азии именно Казахстан имеет самые большие возможности и перспективы в развитии 
этого чрезвычайно важного сектора культуры и постиндустриальной экономики, основанного 
исключительно на производстве и эксплуатации интеллектуального потенциала. Такой тип социально-
культурных практик, где доминантой выступает творческая, культурная компонента: музыка, 
изобразительные искусства, кино, исполнительские искусства, галерейный бизнес, мода, ремесла, 
издательское дело, реклама, дизайн, архитектура, Интернет и компьютерные технологии, культурный 
туризм, следует рассматривать не только как культурный кластер, но как особую отрасль экономики, 
интегрирующую предприятия и предпринимателей, продукция которых несет в себе потенциал 
создания добавочной стоимости и рабочих мест путем использования творческого капитала.  

4. Слабое развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры и 
искусства, в то время как это позволяет сформировать инновационный подход к развитию этой области 
и обеспечить научную обоснованность реализации мероприятий. 

Современная казахстанская культура нуждается не только в защите от вызовов и угроз 
глобализации, но и в необходимости создания казахстанской культурной ниши в мировом культурном 
пространстве, определении места, роли, векторов ее влияния на мировую цивилизацию. Казахстан, как 
и большинство стран мира, располагает ограниченными людскими, минерально-сырьевыми и 
финансовыми ресурсами для реализации проекта вхождения в число наиболее развитых стран. 
Культура может стать одним из важных средств и способов вхождения в мировое цивилизованное 
пространство. Отличие культурных ресурсов от минерально-сырьевых заключается в том, что первые 
являются возобновляемыми ресурсами и не теряют стоимостной ценности на кризисных этапах. 
Культурные ценности не являются только объектами этнографического исследования, но и могут стать 
частью национального производства и пополнять ВВП страны. 

 Обретение Казахстаном независимости открыло многие возможности для духовно-ценностного 
самоопределения нации, строительства собственной государственности. После 70 лет забвения своих 
культурно-исторических корней перед молодой республикой встали новые проблемы культурной 
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самоидентификации, духовно-ценностной ориентации, собственной национальной идеи развития, 
определяющих идеологию, стратегию и тактику во всех сферах жизнедеятельности становящегося 
национального государства. Все это необходимо и актуально особенно в наше время – в век 
глобализации, перед лицом процессов интеграции. Вступать во взаимоотношения с другими 
государствами и их конгломератами на международной арене на равноправных основаниях как 
субъект может только самосознающая себя нация на основе собственной государственности.  

 Обретенная независимость поэтому имеет первостепенную ценность для построения 
национального государства на основе тех объединяющих наш народ духовных ценностей, которые 
составляют уникальность, неповторимость казахской культуры, еще со времен кочевничества 
направленных на мирные взаимоотношения с другими культурами, ее открытость, свободолюбие, 
толерантность. Эти ведущие ценности нашего народа и определили стратегические цели казахского 
государства и завоевывают авторитет на международной арене сегодня. Духовные ценности 
составляют глубинный смысл жизни, стержень нации, определяя содержание ее способа бытия, 
мышления, мировоззрения, ментальный характер, словом, ее социально-историческое лицо. Сохраняя 
свои духовные корни, ценности, мы сможем сохранить себя, свое лицо и не исчезнуть в потоке 
всеохватывающих глобализационных процессов.  

 Сегодня уже актуальными становятся разработка программ дальнейшей культурной модернизации 
казахстанского общества и подготовка молодых специалистов специальности Культурология, 
экспертов по культурному менеджменту и культурной политике. 

На сегодняшний день в рамках факультета философии и политологии осуществляется подготовка 
специалистов по культурологии. В качестве образца была взята структура курса и теоретико-
методологическая программа преподавания учебная дисциплина «культурология» российского 
аналога. Свой окончательный вид она приняла к началу 1990-х гг., и с тех пор существенно не 
менялась. В западных университетах и их учебных программах не значится дисциплина 
«культурология», но в этих университетах преподается курс под названием «культурная 
антропология» и «cultural studies». Как самостоятельная учебная и научная дисциплина культурная 
антропология изучается во многих ведущих западных и азиатских университетах, а профессия 
«культурного антрополога» является одной из самых востребованных среди гуманитарных 
специальностей. Это же можно сказать и о дисциплине «cultural studies».  

По своему предмету эти дисциплины ближе всего к культурологии. Но они настолько различны 
содержательно, что нет никакой возможности совместить, «скорректировать», сблизить эти 
дисциплины. Во-первых, они различны тематически: культурология и культурная антропология 
изучают совершенно разные темы. В культурной антропологии отсутствуют базовые для 
культурологии темы цикла «история культуры» (культура древнего мира, античная культура, культура 
средневековья и т.д.). Несколько совпадают циклы «теории культуры», но и здесь они существенно 
разнятся: целый ряд философско-культурологических теорий последних двух-трех десятилетий, 
радикально повлиявших на современную культурную антропологию, отсутствуют в российско-
казахстанской культурологии.  

Во-вторых, они различны методологически: культурология ориентирована больше на 
традиционные классические методы философии и гуманитарных наук, тогда как культурная 
антропология использует новейшую методологию, сложившуюся в последние 30 лет (культурный 
релятивизм, постструктурализм и постмодернизм, феминизм (как методология), лингвосемиотика, 
постфрейдизм и др.) и ряд этнографических методов (полевые исследования, соучаствующее 
наблюдение и др.) В этой связи возникает потребность в преподавании новой дисциплины и 
подготовке нового поколения специалистов, которые способны будут адекватно и своевременно 
реагировать на наиболее динамичные вызовы современных тенденции, возникающих в культуре. 
Поэтому на ряду с подготовкой специалистов культурологов, основная цель и задача которых 
заключается в обеспечении преподавании учащимся истории и теории культуры в рамках школ, 
лицеев, гимназий, средних школ, колледжей, имеется потребность в подготовке нового поколения 
специалистов, способных обеспечить потребность общество в знании инновационных изменений 
происходящих внутри самой культуры, в осуществлении межкультурной коммуникации. Причиной 
тому влияние классической методологии в исследовательских программах, т.к. устаревшие методы 
культурологии не способствуют, а скорее блокируют понимание сложных и динамичных процессов и 
изменений, происходящих в современной культуре. Известно, что результаты исследования, и в 
естественных, и в гуманитарных науках в решающей степени зависят от методологии исследования, 
от применяемых в науке методов. Поэтому освоение современной методологии является важнейшей 
частью подготовки нового поколения специалистов. 

В-третьих, культурология и культурная антропология различны по целям и задачам: если 
культурология стремится дать глобальную всемирно-историческую единую картину человеческой 
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культуры, то культурная антропология нацелена на изучение множества различных локальных, 
этнических, национальных культур. Задачей культурной антропологии является не изучение истории 
мировой культуры, а исследование конкретных современных культур, включая собственную 
национальную культуру. В современных условиях научно-информационный багаж культурологии 
должен быть реализован на уровень передачи знания учащимся средних школ, гимназий, лицеев, 
колледжей, и школьникам необходимо усвоения этой суммы знаний представленных в дисциплине 
«культурология». Этот аспект реализован в практике подготовке специалистов по «кульутрологии», 
что также важно, т.к. без этой суммы знаний человеку очень сложно ориентироваться в мире, 
осуществлять межкультурную коммуникацию. 

Для современного состояния общества очень важным является исследование новых 
трансформаций и изменений, происходящих в современной культуре, знание этих тенденций не 
возможно без проведения специальных научных исследований. Для знания этих тенденций 
необходимы специалисты способные их изучать, и представлять не только знания, но и практические 
рекомендации. Культурная антропология – это практическое исследование культуры, основанное на 
полевых исследованиях (field studies), она имеет дело не с понятиями, а самими вещами и процессами, 
имеет дело с людьми.  

В западных странах культурный антрополог это востребованный специалист, подобно 
практическому социологу или психологу. В современных условиях невиданной динамичности, 
подвижности и встреч (столкновений) различных культур чрезвычайно важно знание особенностей 
чужой культуры, с которой кому-то предстоит иметь дело, или в которой предстоит пожить. Это важно 
для правительств и государств, для бизнесменов и предпринимателей, для муниципальных и 
региональных властей, для корпораций и фирм, для преподавателей и ученых, студентов и 
школьников, принимающих участие в программах научных и учебных обменов, для туристов, 
выбирающих страну отдыха, и для многих других категорий людей. К примеру, правительство хочет 
установить контакты с некой новой страной, корпорация хочет открыть филиал в какой-то стране, 
муниципальные власти посылают делегацию в город-побратим, ученый-преподаватель едет на 
долгосрочную стажировку в другую страну – все они обращаются к культурному антропологу с 
просьбой дать сведения или провести исследования интересующей их культуры. Таким образом, 
подготовка специалистов по «культурной антропологии» восполнит имеющуюся потребность в 
компетентных специалистах, способных дать ответы на запросы общества. 

Казахстану как молодому развивающемуся государству, стремящемуся получить полноценное 
международное признание, такие специалисты нужны не в последнюю очередь. Поэтому 
исследования, не только своей собственной, но и других культур является веянием и запросом 
современного общества, которое не может боле осуществлять межкультурные коммуникации на 
основе силы, денег или за счет собственных природных ресурсов. Исследование чужой культуры 
особенно важно в условиях глобализации и модернизации, для решения конфликтных проблем и 
предотвращения таких ситуаций как внутри самой страны, так и в деле сотрудничества с другими 
странами. Казахстан должен готовить культурных антропологов. Диплом «культуролога» в западных 
странах не будет востребован и действенен, т.к. эти специалисты готовятся для потребностей 
образовательных услуг средними школами и гимназиями. Для сопоставимости и признания дипломов 
необходима подготовка нового поколения специалистов, который получает диплом «культурного 
антрополога», изучившего те дисциплины, которые входят в западный стандарт культурной 
антропологии. 

 
ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОГО И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Байтенова Н.Ж. 
доктор философских наук, профессор  

(Алматы) 
 

Среди причин существенно повлиявших на современный ход развития человеческой цивилизации 
является религия, которая стала очень важным геополитическим фактором. Сегодня религия в 
современных обществах выступает как стратегический ресурс не только в масштабах глобального, 
регионального, но и национальногосударственного развития [1]. XXI век характеризуется 
кардинальным, радикальным переустройством мира, сменой духовных и политических ценностей. 
Современному постсекулярному миру характерны процессы десекуляризации, который идет при 
сохранении секуляризационных составляющих общества. Сегодня наблюдается бурный рост, 
особенно различных новых религиозных образовании, возрождение религии, расширение их сферы 
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влияния. Усложнение религиозной ситуации в стране при религиозной и религиоведческой 
безграмотности практически всего населения, особенно молодежи создает определенные проблемы, 
прежде всего как в плане межконфессиональных отношении, так и в плане национальной безопасности 
государства. В связи создавшейся религиозной ситуацией в стране особо остро стоит вопрос 
религиозного и религиоведческого образования, которая является новым явлением в сфере 
образования и еще мало исследована. В связи с малоизученностью и актуальности данной проблемы в 
последнее время было проведено ряд международных конференции, в частности: «Религиоведческое 
образование в контексте трансформации к исследовательскому университету» (Казахстан, 
Алматы.2012) [2], «Религиоведческое образование в современном Казахстане: состояние и 
перспективы» (Казахстан, Алматы.2014) [3], «Роль религии в культурном и социально-политическом 
развитии Казахстана. Учебник как гуманитарно-диалогический проект» (Казахстан, Алматы.2015) [4], 
издана монография «Религиоведение в современном Казахстане: пути формирования и развития» 
(Казахстан, Алматы.2014) [5]. 

По этому поводу в своем выступлении на Форуме Молодежи Президент Республики Казахстан 
особо подчеркнул: “Чем больше народ увлекается радикализмом, тем менее динамично это 
государство развивается. Причина простая – радикализм ни в одной сфере жизни не приносит пользу, 
он только тормозит прогресс. В экономике это приводит к непродуманным авантюрам и бездумным 
тратам. В культуре затираются те ценности и традиции, благодаря которым народ выживал на 
протяжении многих веков. Ослабевает иммунитет такой страны, она начинает болеть… Речь не идёт 
об отказе от религии. За годы Независимости в Казахстане построены 2230 мечетей, 186 православных 
церквей, 40 католических церквей. Религиозная толерантность – важная часть нашего духовного 
богатства. Но необходимо всегда отделять религию от государства. Таково правило выживания в XXI 
веке.”[6] 

Сегодня, именно деятельность различных экстремистских и террористических организации 
представляет реальную угрозу основам гражданского общества, светскости нашего государства. 
"Сегодня угрозы терроризма кардинально изменили наше понятие о международной безопасности. 
Терроризм не выбирает границ, не делит страны на богатые и бедные. У нас еще нет единственного и 
всеобщего решения по противостоянию данной опасности", — заявил Назарбаев в своем обращении к 
участникам международной конференции “Религия против терроризма” в г.Астане [7]. 

Социальной базой всех новых религиозных образований, прежде всего, деструктивных, 
экстремистских и террористических организации является молодежь. Основными причинами 
вовлечения молодежи в религиозные организации являются, прежде всего, социальные факторы, 
безработица, низкая заработная плата, отсутствие жилья, проблемы связанные с получением 
образования, в целом, отсутствие каких-либо социальных перспектив.  

Причиной активного вовлечения молодежи в ряды различных деструктивных и террористических 
религиозных образовании является религиозная и религиоведческая безграмотность молодежи. Данная 
ситуация присуще не только постсоветским государствам с их атеистическим наследием, но я думаю 
это общемировая проблема.  

Задачей стратегической важности является вопрос должного внимания проблеме религиозной 
грамотности молодежи, проблеме удовлетворения спроса на получение религиозного образования и 
религиозного воспитания. Это связано с возрастанием усиленного внимания к молодежи со стороны 
различных религиозных образовании активно вовлекающих их в свои ряды. 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 относится молодежь. Для решения данного вопроса необходимо должным 
образом решить вопрос религиозного и религиоведческого 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 тысячелетний 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 Казахстане наблюдается возрождение нашей традиционной религии – ислама ханафитского толка и 



70 
 

возрождение исламской образовательной 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 религиозных 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 высококвалифицированных имамов оказывают 
помощь Турция (Академия «Хасеки»), Египет (Университет Аль Асхар). Духовном 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 христианского 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 
училище” [8].  

Религиоведческое образование в Казахстане задействовано по двум направлениям: 
религиоведческое образование с целью решения проблем религиозной безграмотности среди 
молодежи и подготовка специалистов религиоведов. По первому направлению проводится 
определенная работа, в частности, в школах с 2009г. введен курс религиоведения, также в 
университетах для не религиоведов как элективный курс введен предмет религиоведение. 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 специальностей вузов. Подготовка специалистов 
религиоведов начиная с 2000 года осуществляется по всем уровням высшего образования, т.е. на 
уровне бакалавриата, магистратуры и PhD докторантуры в следующих университетах: Казахском 
национальном университете имени аль-Фараби, Евразийском университете 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 необходымы учебно-методические обучающие семинары, Зимние и Летние школы, 
Институт или центры переподготвки и повышения 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, 
формирования 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 жизненно важные 
проблемы современного общества, в том числе формированию межконфессионального согласия и 
диалога, решению проблем связанных с различными “фобиями”, противодействию экстремизму и 
терроризму. Религиозное и религиоведческое образование призвано содействовать здоровому образу 
жизни, неоценима роль в противостоянии таким социальнонегативным проявлениям как наркомания, 
пьянство, невоспитанность, нетолерантность. Через воспитание таких духовно-религиозных ценностей 
как религиозная терпимость, гуманизм, патриотизм, культуру мира, путем просвещения и воспитания 
способствовать формированию толерантного религиозного сознания и религиозной культуры как 
противодействие религиозному фанатизму и слепому следованию радикальным идеологемам. 
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Грамотное формирование системы религиозного и религиоведческого образования помогло бы 
становлению адекватной государственной и гражданской идентичностей. Религиозное и 
религиоведческое образование может стать основой для решения радикальных трансформации 
происходящих в современном обществе в сфере религиозных и межконфессиональных отношений.  
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Бүгінгі таңда дінге байланысты сұрақтар ерекше өзектілік алып отыр. Дін – кез келген мемлекеттің 

құрылымдық жүйесіне қатыстылығы бар сала. Діннің қоғам мен мемлекеттегі маңыздылығы өз алдына 
жеке мәселе. Мемлекеттің ұстанатын саясатына қарай діннің орны әр түрлі болғанмен, кез келген 
қоғамда діннің орын алуы заңды құбылыс, дін – қоғам мүшелерінің рухани-адамгершілік мәдениетін 
қалыптастырушы құндылықтар жүйесі ретінде белгілі. Діннің мемлекеттегі орны, әсер ету алаңы, 
қоғамдық сананы қалыптастыру тетіктері мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардан нақты көрініс 
табады. Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастарды бүгінде жаһанның назарын өзіне тартып 
отырған қазіргі ислам әлеміндегі ерекшелігі арқылы зерттеу өзекті екені анық.  

«Ислам әлемі» деген ұғымның өзінің нақты анықтамасы жоқ. Тарихи қалыптасуына назар аударсақ, 
ислам әлемі ислам дінінің пайда болып, тарала бастауымен VIII ғасырдың орталарында батысында 
Мағриб пен Андалусияны, шығысында Орталық Азияға дейінгі бірнеше елдерді қамтыған Араб 
халифаты («Дәр уль-ислам»), қазіргі таңда ислам әлемі ретінде 57 елде өмір сүретін 1,5 млрд. адамның 
мәдени кеңістігі деуге болады. Бұл ұғым әдетте тұрғындардың басым бөлігі мұсылмандар болып 
табылатын мемлекеттерге қатысты қолданылады. Сондай-ақ мәдениет тұрғысынан алғандағы 
мағынасына келсек, ислам әлемі осы мәдени ортада өмір сүретін мұсылман емес халықтарды да 
қамтитын ислам өркениеті ретінде де белгілі.  

Ресейлік исламтанушы И. Алексеев «мұсылман әлемі сан алуан, бұл кеңістіктің ортақ маркері кең 
мағынасындағы «ислам» діні деп атап өтеді. Көп жағдайда діни өмір сүру салтының белгілері болмаса 
да, исламның бір өзінің бар болып тұруы, ол елді ислам әлеміне жатқызуға негіз болады» [1]. Расында 
да, мемлекеттердің зайырлы сипатына қарамастан, мемлекеттердегі ислам дінінің басымдығына 
байланысты олар ислам әлеміне жатқызылады. Мәселен, Түркия, Мысыр, Өзбекістан және т.б. 
Сонымен қатар Орта Азия мен Еуропадағы Андалузия мәдениеті қалдырған ескерткіштер әр түрлі 
болғанмен, олар ортақ ислам әлемінің туындылары ретінде танымал.  

Ислам әлемін терең зерттеп жүрген танымал ғалым Л.Р. Сюкияйненнің пікіріне сүйенсек, «ислам – 
мұсылман әлемінің, мұсылман елдерінің жеке, қоғамдық өмірінің, өмір сүру салтының маңызды 
элементі. Басқаша айтқанда, мұсылман әлемінің бүгінгі жағдайы ислам дінінің қандай жағдайда 
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екенімен тікелей байланысты, сондай-ақ қазір ислам қандай болса, мұсылман әлемі де сондай 
жағдайда» [2] 

Дегенмен ислам діні әр түрлі деп айта алмаймыз. Ислам – дін ретінде өз қағидалары, ілімдік негізі 
толыққанды қалыптасқан біртұтас жүйе, бірақ ислам діні таралған мемлекеттердің әр алуандығы өзін 
мұсылман санағанмен, адамдардың өздерін әр түрлі ұстануы мәселенің күрделі екенін көрсетеді. 
Сондықтан ислам әлемі туралы зерттеулерде осы ерекшелікті назарға ала отырып, бағалаған дұрыс. 
Бұл әсіресе мемлекеттік-конфессионалдық қатынастарды зерттегенде аса маңызды.  

Ислам әлеміндегі мемлекеттік-конфесссионалдық қатынастар мемлекеттің дінге және діни 
бірлестіктерге байланысты ұстанатын саясатынан туындайды. Бұл өз алдына мемлекеттердің діндер 
мен діни бірлестіктердің Конституцияда бекітілген статусына, сонымен бірге қоғамдағы олардың 
нақты орнынан анықталатын типологиясына тікелей қатысты. Қазіргі кезде мемлекеттердің келесі 
типтерін атап өтуге болады:  

- діни мемлекеттер; 
- белгілі бір дінге мемлекеттік статус берілген мемлекеттер; 
- діни бірлестіктерге деген бейтараптылық принципін ұстанатын мемлекеттер;  
- діни бірлестіктердің мемлекеттен бөлінгендігін ұстанатын мемлекеттер [3].  
Діни мемлекеттердің қатарына қазіргі ислам әлемінде Иран мен Сауд Арабиясын жатқызсақ, 

мұсылман елдерінің отызға жуығы мемлекеттік дін ретінде ресми түрде ислам дінін жариялаған. 
Қазақстан Республикасының Дін істері Агенттігінің Дін саласын реттестірудің халықаралық 
тәжірибесі бойынша сараптамалық материалына жүгіне отырып, нақтырақ атап кететін болсақ, ислам 
мемлекеттік (ресми) дін ретінде Алжир, Ауғаныстан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Мысыр, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Комор аралдары, Мавритания, Мағриб, Мальдивы, Біріккен Араб 
Әмірліктері, Оман, Пәкістан, Сомали, Тунис мемлекеттерінде бекітілген. Шам елінің Конституциясы 
республиканың зайырлы екенін жариялағанмен, президенттікке үміткер ислам дінін ұстануы тиіс деген 
шектеулер қойылған [4].  

Гамбия, Малайзия және Нигерия Конституциясы бойынша республикалар зайырлы мемлекеттер 
болғанмен, елдің сот жүйесі мұсылмандық құқық арқылы шешімдер қабылдау тетіктерін де қамтиды.  

Жоғарыдағы типологияны ұстана отырып, нақты мемлекеттердегі мемлекеттік-конфессионалдық 
қатынастарды қарастырсақ.  

Діни мемлекеттердің ішінде ерекше орын алып отырған мемлекет – Сауд Арабиясы. Сауд 
Арабиясы теократиялық мемлекет, Конституцияда мемлекеттің азаматтары тек қана ислам дінін 
ұстануы тиіс. Исламдық емес діндерді тек шетелдік жұмысшылардың ұстануына рұқсат етілген. Ислам 
дініне қатысты емес рәміздерді тағуға, киюге, сатуға, сондай-ақ көпшілік арасында құлшылық етуге 
заңмен тыйым салынған. Өзінің дінін заңсыз таратуға талпынған адамдар сотқа тартылып, елден 
қуылуы мүмкін.  

Ислам дініне мемлекеттік статус берілген мемлекеттердің бірі Мағриб – теократиялық мемлекет. 
Конституцияда дін ұстануға еркіндік берілгенмен, ислам діні ресми мемлекеттік дін екені де айтылған. 
Үкімет исламдық емес, сондай-ақ кейбір маликиттік мазхабтан тыс исламдық діни материалдарды 
таратуға шектеу қойған, мешіттер мен мұсылмандық емес топтардың қызметін бақылауда ұстайды.  

Мысыр Араб Республикасы Конституциясына сай, зайырлы, демократиялық мемлекет болып 
табылады. Заңға байланысты діни сенім бостандығы жарияланғанмен, үкімет тарапынан шектеулер 
қойылған. Ислам діні ресми мемлекеттік дін, ал шариғат принциптері заң шығару жүйесінің негізі 
ретінде алынады.  

Тунис Конституциясына сай, зайырлы мемлекет. Қоғамдық тәртіп сақталған жағдайда басқа діни 
сенімдегі бірлестіктердің қызмет етуіне рұқсат етілген, бірақ бірқатар шектеулер қойылған. Ислам діни 
ресми дін ретінде бекітіліп, президенттің мұсылман болу шарты қойылған. Үкімет мешіттерді 
бақылауда ұстап, оларды қаржыландырып отырады. Ел Президенті тарапынан сайланатын Бас мүфти 
ислам құқығының ресми өкілі болып табылады.  

Дінге және діни бірлестіктерге бейтараптылық танытатын мемлекеттердің ішінде Судандағы 
мемлекеттік-конфессионалды қатынастар ерекшеленеді. Суданның уақытша Конституциясында 
мемлекет демократиялық, полимәдениетті, көптілді, көпнәсілді, көпэтносты және көпконфессиялы 
болып табылады. Суданда діни сенім бостандығы әр азаматтың өз дінін ұстануына құқық берілген. 
Барлық діндер мен мәдениеттер тұрақтылық, үйлесімділік, қоғамдағы келісімнің негізі ретінде 
анықталған. Мәдени көптүрлілік ұлттық тұтастықтың кепілі болып тұжырымдалады (мемлекеттердің 
дін саласындағы саясаты Дін істері Агенттігінің Дін саласын реттестірудің халықаралық тәжірибесі 
бойынша сараптамалық материалының негізінде талданды).  

Ислам әлеміндегі зайырлы мемлекеттердің мемлекеттік-конфессионалдық қатынастары да әр 
мемлекетте өз заңдылықтарына байланысты әр түрлі екенін көруге болады. Зайырлы мемлекеттің 
анықтамасына байланысты бірқатар пікірлер бар.  
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А.Ш. Будагованың пікірі бойынша, «зайырлы мемлекет» дегеніміз – бұл барлығына міндетті ресми 
діні жоқ, діни қағидалар мен заңдылықтарды мемлекеттік органдарға ықпал етуші қайнаркөз деп 
санамайтын, шіркеу мемлекеттен және мектеп шіркеуден бөлінген, сондай-ақ барлық азаматтарға 
бірдей үкімі жүретін діни соттары жоқ мемлекеттің конституциялық сипаттамасы.  

Ю.И. Стецовский зайырлы мемлекеттің мынандай сипаттарын бөліп көрсетеді: 
1) ресми (мемлекеттік) діннің болмауы; 
2) ешбір наным-сенім міндетті және ұстануға лайық деп мойындалмайды; 
3) діни канондар құқықтың қайнаркөзі болып саналмайды; 
4) білім берудің мемлекеттік жүйесі мен тәрбие беру зайырлы сипатқа ие және дінге қатысты 

қандай да бір қатынасты құрылымдауды көздемейді; 
5) ар-ұждан бостандығы, таңдау және діни қағидаларды тарату мәселелері – әр адамның рухани 

бостандығы мен жеке өмірінің көзі, оған мемлекеттің де, жеке тұлғалардың да араласуға құқығы жоқ 
[5]. 

Л. Юззелл (бүкіл дүние жүзінде ар-ұждан бостандығының қамтамасыз етілуін зерттейтін Кестон 
институтының бұрынғы директоры) зайырлылық мәселесі жөнінде былай дейді: «Мен мемлекеттік 
діннің болуын діни бостандықтың бұзылуы деп санамаймын: мемлекеттік дін Норвегияда, 
Ұлыбританияда бар. Егер Православие шіркеуі Ресейде мемлекеттік дін деп мойындалса, мен мұны 
адам құқықтарына қатысты заңсыздық деп есептемес едім» [6]. 

А.В. Малашенко зайырлы мемлекеттің үш сипатын белгілейді: 
1) діни ұйымдардың мемлекеттен бөлінуі; 
2) діннің саясаттан шеттетілуі; 
3) «дін әр азаматтың жеке ісі болып табылады» [7]. 
И.А. Ильиннің мемлекет пен діннің арақатынасы жөнінде айтқан мына бір пікірі өте орынды: 

«Шіркеу мен мемлекет орнығуы, рухы және қадірі, мақсаты және әрекет етуі жағынан өзара жат. Өзіне 
шіркеудің күші мен қадір-қасиетін алғысы алғысы келген мемлекет көргенсіздік пен қадірлемеушілікті 
байқатады. Өзіне мемлекеттің билігі мен қылышын алғысы келген шіркеу қадірін жоғалтады және 
өзінің бағытын өзгертеді... Шіркеу дінді тарату үшін де, еретик пен зұлымды жазалауға да, соғыс үшін 
де қылыш көтермеуі тиіс. Саясат міндеті шіркеудің міндеті емес, саясат құралдары оның 
құралдарының мәні емес; саясат рангы шіркеудің рангы емес» [8]. Айтылған пікірлердің ислам 
әлеміндегі зайырлы мемлекеттер тәжірибесінен қалай көрініс алатынын зерделесек.  

Түрік Республикасы – зайырлы мемлекет. Заңдық тұрғыдан дін мемлекеттен бөлінген, мемлекеттің 
әр азаматы діни сенім бостандығы құқығына ие. 1928 жылдан бастап, ислам діні мемлекеттік дін 
статусынан алынса да, Түркия халқының 99 %-ы мұсылмандар. Елдегі діни жағдайды бақылып, 
тұрақтылықты қамтамасыз етіп отыратын Дианеттер мешіттердің қызметі, мұсылман діни 
қызметкерлерін жұмысқа алу, мектептер, мешіттер мен діни білім беру мекемелерінде исламның 
заманауи ғылыми негіздеріне үлкен мән береді.  

Ливия зайырлы мемлекет, мұнда діни сенім бостандығын қамтамасыз ететін заңнамалар жоқ. 
Үкімет тарапынан діни сенімдерді ұстануға рұқсат берілгенмен, исламның мемлекеттің қауіпсіздігіне 
қауіп төндіретін бағыттарына қатаң тыйым салады. Үкіметтің шариғаттық негіздегі шешімдер 
қабылдануына қарсы келетін рәсімдерге тыйым салынған. Әрбір азаматтың дінді таңдауына, діни 
сенімін өзгертуге, болмаса діни сенімдерін талдауға, жария етуге қатысты міндеттер мен құқықтарды 
негіздейтін ешқандай заң қабылданбаған. Дегенмен қоғамдық деңгейде ислам дінінің басым екені 
белгілі. Ислам күнделікті саяси және қоғамдық өмірмен байланыс тапқан.  

Алжир зайырлы мемлекет, заңға сәйкес, азаматтардың діни сенім бостандығы жарияланған. 
Конституция преамбуласында ислам қазіргі Алжир қоғамының маңызды негіздерінің бірі ретінде 
көрсетілген. Мемлекетте мұсылмандық моральға сай емес әрекеттерге, мұсылмандарды басқа дінге 
тартуға тыйым салынған. Ел Президенттігіне тек мұсылман ғана өз кандидатурасын ұсына алады, 
дегенмен мұсылман еместер басқа мемлекеттік қызметтерге орналаса алады. Мұсылман емес діни 
бірлестіктерге шектеулер қойылған: діни әдебиеттер бақыланады, діни бірлестіктер әрдайым тіркеуден 
өтіп тұрулары тиіс (мемлекеттердің дін саласындағы саясаты Дін істері Агенттігінің Дін саласын 
реттестірудің халықаралық тәжірибесі бойынша сараптамалық материалының негізінде талданды).  

Ислам әлеміне Орталық Азиядағы зайырлы мемлекеттер Қырғызстан, Әзірбайжан, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Өзбекстан және Қазақстан Республикалары енеді. Бұл елдегі мемлекеттік-
конфессионалдық қатынастардағы ұқсастық аса алыстай қоймаған тарихымыздың ортақтығымен 
түсіндіруге болады.  

Дінсіз қоғам құруға тырысқан атеистік идеологиядан соң тәуелсіз мемлекеттерде дінге деген асқан 
сұраныс пайда болды. Діни ізденістің орнын көп жағдайда қажетті емес бағыттағы діни бағыттардың 
ілімі басты. Алғашқы кезде мемлекеттердің саясаты бейтараптылық позицияда қалыптасты және діни 
бірлестіктерді тіркеумен ғана айналысты. Дін саласында мемлекеттің шет тұруы бұл елдерге дәстүрлі 
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емес діни ұйымдардың, деструктивті діни идеологияның кең тарауына алып келді. Дін саласының 
өзектілік алуы посткеңестік, халқының басым бөлігі исламды ұстанатын елдерде заңдық тұрғыдан 
шешімдер қабылдап, дін саласындағы мемлекеттің саясатын бір бағытқа қою қажеттігін тудырды. Атап 
айтсақ, Қырғызстан 2006 жылы «Дін саласында мемлекеттік саясат концепциясын», ал 2008 жылы 
елдегі миссионерлік қызмет пен басқа да көптеген мәселелерді назарға алған «Діни сенім және діни 
ұйымдар туралы» Заңын қабылдады.  

Әзірбайжанда «Діни сенім бостандығы туралы» заңға 2009 жылдың түзетулер енгізіліп, діни 
бірлестіктер қайта тіркеуден өтуге міндеттелді, ал 2011 жылдан бастап, Әзірбайжан заңы бойынша діни 
бірлестіктер мемлекеттік құрылымдардың алдында жүйелі түрде есеп беруге міндеттілік қойған 
толықтырулар енгізілген нұсқада қабылданды.  

Халқының 90 %-дан астамы исламды ұстанатын Өзбекістан өзінің дін аласындағы «Ар-ұждан 
бостандығы және діни бірлестіктер» туралы Заңын 1998 жылы қабылдап, қоғамдағы дінаралық және 
ұлтаралық келісімді, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін дамыту мақсатында Дін істері 
комитеті жанында құрылған Конфессиялар ісі жөніндегі Кеңес құрған.  

Тәжікстан Республикасы Конституциясына сай, демократиялық, құқықтық, зайырлы мемлекет. 
1994 жылы қабылданған «Дін және діни бірлестіктер туралы» Заң 2009 жылы «Ар-ождан бостандығы 
және діни бірлестіктер туралы» Заң ретінде қабылданған. Мемлекетік-конфессионалдық қатынастар 
мемлекеттің діннен бөлектігі, мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі зайырлылық принципін 
ұстанатындығымен анықталады. Діни бірлестіктер қызметінде діни фанатизм мен экстремизм 
көріністеріне жол беруге қатаң тыйым салынған [9].  

Түркіменстан Республикасында да дін саласындағы заңнама қоғам сұранысына, діни жағдайды 
реттестіру ісінің өзектілене түсуіне байланысты 2003 жылы «Діни сенім бостандығы және діни 
бірлестіктер» Заңы 2016 жылы жаңа редакцияда қайта қабылданған. Заңға сәйкес, «Түркіменстандағы 
діни бірлестіктермен жұмыс жасау және діни мәліметтері бар ресурстарды, баспа және полиграфиялық 
өнімді сараптау Комиссиясына» мемлекеттік-конфессионалдық қарым-қатынастарды реттестіріп 
отыру ісінде көп өкілеттіктер берілген.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында анық көрсетілгендей, Қазақстан – 
поликонфессионалды, полиэтносты мемлекет. Ол өзінің көптүрлі мәдениетті тоғыстыратын 
табиғатына қарамастан, бейбітқатар өмір сүру жолынан ауытқыған жоқ. Дінаралық келісім мен 
ұлысаралық келісімді сақтай отырып, бірқатар халықаралық ұйымдардың тарапынан оң баға алып, 
әлемдік деңгейдегі сенімді ақтады (ЕҚЫҰ төрағалығы, ИКҰ төрағалығы). Әрбір Қазақстан азаматы 
өзінің ұлтына, сеніміне, тіліне байланысты қысымшылық көрмей, ел мүддесі үшін қызмет ететініне 
сенімді. Қазақстан дін саласындағы саясатында зайырлылық принциптерін негізге ала отырып, 
конфессияаралық келісім құндылықтарын тұжырымдайды [10].  

Ислам әлеміндегі мемлекеттік-конфессионалдық қатынастар діни мемлекет болмысын, белгілі бір 
дінге басымдық берген болмаса бейтараптық саясатын ұстанатын, сонымен қатар зайырлы 
мемлекеттердің ерекшеліктерін, мемлекеттегі дін саласындағы саясат мәселесін, мемлекеттік-діни 
қатынастарды реттестірудің заңнамалық жолдарын терең зерттеуді қажет етеді және бұл мәселенің 
күрделілігін көрсетеді. Кез келген мемлекеттегі мемлекеттік-діни қатынастарды бақылау, реттестіру 
тәжірибесін жан-жақты зерттеу поликонфессиялы, полиэтносты мемлекетіміздегі қалыптасқан 
дінаралық диалог мәдениетін бағалауда аса маңызды болып табылады.  
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ МЕН ҰЛТТЫҚ КОДТЫ САҚТАУДАҒЫ 
 ТӨЛ МӘДЕНИЕТТІҢ РӨЛІ 

 
Мұсатаев С.Ш. 

саяси ғылымдарының докторы, профессор 
(Алматы) 

 
Әрбір ұлтты өзгелерден айшықтайтын белгілердің қатарында төл (ұлттық) мәдениеттің алатын 

орны ерекше. Яғни, мәдениет ұлттың қадыр-қасиетін айқындайтын құндылығы, мәдениетсіз ұлт жоқ 
екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Мәдениетін жоғалтқан ұлттың өзі де жойылмақ. Сол үшін 
әрбір ұлт өзінің біртуар мәдениетін сақтау үшін күреседі. Мәдениетін сақтап қалу үшін ұлтқа күшті 
«иммунитет» қажет, яғни, рухани ерік-жігермен қатар, сау-саламаттық, әлеуметтік-экономикалық 
күш-қуат, демографиялық өсім керек. Шетелдерде, өзге ұлттың ішінде өмір сүруге мәжбүр болған 
шағын ұлттық топтар анклавтар құрып, тығыз ұйымдасып, белгілі бір аймақтарға шоғырланып тіршілік 
етуінің сыры осында. 

Осылайша, бүкіл қоғам үшін де, сол сияқты, белгілі бір ұлттық мемлекет үшін де мәдениеттің 
маңызы аса зор. Оның атқаратын негізгі қызметтері: біріншіден, мәдениеттің бейімдеушілік қызметі – 
адамдардың түрлі табиғи және қоғамдық ортаның ыңғайына қарай бейімделуіне мүмкіндік береді. 
Қазір жер шарының түпкір-түпкірінде сан-алуан ұлттар мен ұлыстар түрлі географиялық, климаттық 
белдеулер мен саяси, әлеуметтік, экономикалық құрылыс жағдайларына бейімделіп, тұрмыс-тіршілік 
етуде. Әр ұлттың мәдениеті өзгелерден ерекше болуына мәдени бейімделе білу тікелей әсер еткен. 
Екіншіден, мәдениет ұрпақтар арасындағы сабақтастықты жүзеге асырады. Яғни, алдыңғы ұрпақтың 
қалыптастырған мәдени мұрасын, яғни, ұлттың тектік қорын айқындайтын құнды ақпаратты (тіл, діл, 
дін) жинақтап, жүйелеп, сақтап, келер ұрпаққа жеткізуші. Мәдениеттің бұл қызметі ұлттың сапалық 
қадыр-қасиетін айқындайды. Үшіншіден, мәдениет адамдардың бойында белгілі бір құндылықтар 
жүйесін қалыптастырып, мәдени қажеттіліктер мен бағыт-бағдарды анықтайды. Мәдени 
құндылықтарды бойына сіңіре отырып, әрбір адам өмірлік маңызы бар мәселелерден қарапайым 
нәрселерді ажыратып, оң-солын таниды. Төртіншіден, мәдениет адамдардың өзін-өзі айқындауына 
мүмкіндік береді, сол арқылы адамдар қауымы өзара жіктеліп, өздерінің белгілі бір мәдениет түріне 
жататындығын айқындайды, өзге мәдениет өкілдерінен ерекшеліктерін сезінеді. 

Бесіншіден, мәдениет қалыпқа салушылық (нормативтік) қызмет те атқарады. Мораль мен құқыққа 
сүйене отырып, қоғамдық өмірдің түрлі салаларын, сонымен қатар, адамдардың мінез-құлқы мен іс-
әрекетін реттейді. Алтыншы - мәдениеттің коммуникациялық қызметі адамдар арасындағы қарым-
қатынас жасаумен байланысты. Осының нәтижесінде мәдени құндылықтармен алмасу, мәдени 
ықпалдасу мен үнқатысу жүзеге асады. Жалпыадамзаттық мәдени кеңістік қалыптасуына негіз болады. 

Өз кезегінде мәдениет ұғымы өркениет ұғымымен астасып жатыр. Тіпті, кейде бұл екі ұғымды егіз 
деп санап, синоним ұғым ретінде қолданушылар да кездеседі. Ондай ғалымдар тарихы ежелгі 
мыңжылдықтардан бастау алатын елдердің мәдениеті дами келе өркениеттік сипат алатынын айтады. 
Мысалы, Қытай жай ғана ел емес, ол ерекше мәдениет әрі өзіндік өркениет саналады. Мұндай елдің 
мәдениеті берік, өркениеті де бірегей. Ал, кейбір зерттеушілер мәдениет пен өркениетті бір-біріне 
қарама-қарсы қояды. Мысалы, О. Шпенглер мәдениеттен өркениетке өту антикалық дәуірдегі ІV 
ғасырда басталғанын, ал, Батыс Еуропада ХІХ ғасырдан бастап жүргенін, өркениетке өту мәдениеттің 
түбіне жететін қауіпті процесс деп көрсеткен [1, 163]. Мәдениет халықтың ішкі жан-дүниесі іспетті. 
Мәдениет бейне бір тірі ағза сияқты, туу мен өлудің аралығында өмір сүріп, дамудың үш сатысынан 
өтеді: біріншісі, мәдениеттің жастық жағы, яғни, қалыптасу кезеңі; екіншісі, мәдениеттің толысқан 
шағы, шығармашылықтың, рухани-материалдық құндылықтардың қарқынды даму шағы; үшіншісі, 
мәдениеттің құлдырау кезеңінде діни наным-сенім шайқалып, имансыздық күшейеді, жалған 
философиялық ілімдер басым болады, өнер тоқырап, рухани өмір азып-тозады. Мәдениет өркениетке 
өтуге бейімделе бастайды. Осылайша, О. Шпенглер бойынша, өлген мәдениет өркениетке айналады, 
ол Батыс Еуропа мәдениетін тап осындай, өркениетке айналған, өлген мәдениеттің түрі деп көрсеткен. 

С. Хантингтон өркениетті жан жақты зерттеп, оның қасиеттерін ашуға тырысты. Ол өркениеттің 
бірнеше елдердің қосындысынан тұратынын және негізгі айқындаушы белгілеріне мәдениет, тіл, дін 
жататынын көрсетеді. Осылайша, өркениеттің 8 түрін жіктеп көрсетіп, географиялық жағынан 
көршілес өркениеттердің арасында қақтығыстар туындайтынын дәлелдеуге тырысқан [2].  

Мәдениетті зерттеуші Н.К. Рерих те «мәдениет-өркениет» мәселесімен арнайы айналысып, екеуінің 
ара-жігін ашуға тырысқан: ол мәдениет пен өркениетті синоним деп түсінудің қате екендігін 
дәлелдейді, мәдениет тарихы терең әрі рухани мән-маңызы зор ұғым, ал, өркениет латынның «civilis» 
азаматтық, мемлекеттік деген мағына беретін сөзінен туындаған, адамзат өмірін ортақ қоғамдық 
құрылысқа бейімдеу ұғымы деп көрсеткен [3, 41]. Яғни, мәдениет ұлттардың өзіндік ерекшеліктерін 



76 
 

айшықтап көрсетсе, өркениет жалпыға ортақ өмір-салтын қалыптастырады. Қазіргі әлем елдері 
өздерінің бай ұлттық мәдениеттері бола тұра, негізінен батыстық өркениеттің құндылықтарын 
басшылыққа ала отырып өмір сүруде. 

Орыс ойшылы Н. Бердяев та мәдениетті жоятын қауіпті құбылысқа өркениетті жатқызған. Жоғарғы 
рухани мәдениет иман-ынсапты, аристократиялы және сапалы, ол дүниеқоңыздық пен нәпсіден, «рахат 
өмір кешу» сияқты кемшіліктерден таза. Ал, өркениет пендешілілік пен санға негізделген, «фәни 
өмірде барша байлық пен мансапқа қол жеткізіп, барлық қызықты көріп, барынша ішіп-жеу керек» 
деген жалған өмірге көзсіз құштарлықпен ерекшеленеді [4, 277].  

Өркениет жаңа өмір салтын қалыптастырады. Адамдар ашкөздікке пен қанағатсыздыққа ұрынып, 
бір-бірімен бақталастырады, ар-ұяттан ада бола бастайды. Бірақ, өркениет ауқымында мұның бәрі 
қалыпты жағдай сияқты көрінеді. Н. Бердяев өркениет туындататын осындай соқыр сезімдер 
мәдениеттің түбіне жетеді деп көрсеткен. Ал, А. Тойнби болса, өзіндік ерекшеліктері бар түрлі 
мәдениеттердің ортақ өркениетке біргуіне ықпал ететін факторларды қарастырған [5]. Ондай 
факторлардың маңдай алдысы – экономикалық бірегейлену (унификация). Экономикалық бірегейлену 
батыстық экономикалық ілімге негізделген әлемдік экономика ұғымын туындатты. Одан кейінгі 
фактор – саяси бірегейлену. Бұл барлық елдерге ортақ мемлекеттік белгілердің қалыптасуы (ел халқы, 
шекара, армия, экономика, территория, астана, саяси билік т.б.), саяси институттардың бірегейленуі 
(президент, парламент, партия т.б.). А. Тойнби де әлемдік экономика мен саясаттың, сәйкесінше, 
әлемдік өркениеттің де батыстық үлгіде қалыптасқанын, вестернизация үрдісінің басымдығын 
көрсетеді. Әдетте, қай елде болмасын ауылдық жерлер ұлттық мәдениеттің ошағы, ал, қалалар 
өркениеттің бесігі саналады. Урбанизация процесінің қарқынды жүруі ұлттық мәдениеттің үлес 
салмағын кемітіп, өркениеттің етек жаюына игі ықпал етпек. Батыстағы урбанизация объективті 
қажеттілік ретінде жүйелі жүрді. Қазақстанда болса, ауылдық жерлердегі жұмыссыздықтың әсерінен 
болатын мәжбүрлі болатын, стихиялы, бей-берекет урбанизация әлі жалғасуда. Бұл мәденитке де, 
өркениетке де жағымсыз ықпал ететін қатерлі процесс. 

Жалпы, адамзатқа ортақ өркениеттік белгілердің туындауы мәдениетке өзіндік ықпал етті. Бұл 
туралы зерттеген Х. Ортеги-и-Гассет «Бұқараның көтерілісі» атты еңбегінде ертедегі элиталық 
азшылық мәдениеттің туындатушысы әрі негізгі тұтынушылары болса, кейінірек бұқара халықтың 
жаппай хат танып, сауаттылыққа қол жеткізуі мәдениетті бұқаралық деңгейге жеткізгенін айтады [6]. 
Элиталық мәдениет сапаға негізделеді, мәдениетті жасаушы ғұламалар әмбебап ойлайтын, 
энциклопедиялық білімі бар жеке тұлғалар. Ал, бұқаралық мәдениет санға негізделген, оның өкілдері 
мәдениетті азшылықтың жасаған туындыларын ешбір ойланбастан тұтынатын, өздерін 
«мәдениеттіміз» деп санайтын тобыр қауым. Сондықтан, сауатты адамның бәрін мәдениетті деп айта 
алмаймыз, сауаттылық тек өркениетті өмір сүру үшін қажет сапалардың бірі ғана. Х. Ортеги-и-
Гассеттің бұл тұжырымы еріксіз ойға салады. Өркениетті адам болу оңай болғанымен, мәдениетті адам 
болудың қиындығын, ауыр жауапкершілік жүктейтін адамгершілік қасиет әрі міндет екенін сезінесің. 
Кейінірек «бұқаралық мәдениет» деген ұғым шықты. Бұқаралық мәдениет - халықтың басым бөлігінің 
тұрмыс-тіршілігіне, күнделікті күйбең тіршіліктің ырғағына бейімделген, қарапайым, әмбебап, тез 
игерілетін құбылыс. «Бұқаралық мәдениет» арнайы ұғым ретінде ХХ ғ. орта шенінде М. Хоркхаймер 
мен Д.Макдональд деген ғалымдардың теледидарды сынаған еңбектерінде алғаш қолданылды. Басқа 
да қоғамтанушылар бұқаралық мәдениетті нағыз мәдениетті жоятын дерт ретінде бағалап, ол еліктеу 
арқылы тез қарқынмен таралатын жұқпалы аурумен теңестірілген. Қазір арзанқол батыстық бұқаралық 
мәдениеттің айдарынан жел есіп, бүкіл әлемді жайпап тұр. 

Жоғарыда келтірілген түрлі ғалымдардың тұжырымдарына сүйенсек, мәдениетсіз ұлт жоқ. Әр 
ұлттың өзіне тән ұлттық мәдениеті болуы заңдылық, ол ұлттың жан-дүниесі, рухы іспетті. Сонымен 
бір мезгілде, мәдениет ұлттың қолымен жасалған жасампаз туындылардың бәрін қамтиды. Мәдениет 
қоршаған ортамен гармонияда дамиды, табиғатпен қайшылыққа түспеуге тырысады. Өркениет болса, 
керісінше, ғылым мен техниканың көмегіне сүйеніп, табиғатты бағындыруға, қиратып жоюға құмар. 
Кезінде О. Сүлейменов жырлағандай, табиғатты адамға сиындырып, бағынышты ету өркениеттің қол 
жеткізген «жетістігі» болып табылады. Сан ғасырлар сақталған табиғи тепе-теңдікті адамзат бір ғана 
ХХ ғасырдың өзінде ғылыми-техникалық прогрестің көмегіне сүйеніп, қолынан келгенше бұзып 
бақты, қоршаған ортаға адами техногендік әсер ету қазір де қатты қарқынмен жалғасуда. Нәтижесі 
белгілі – адамзат ғаламдық ауқымдағы экологиялық проблемалардың зардабына душар болып отыр. 

Кезінде орыс шовинистері қазақтарды мәдениеттен жұрдай бұратана халық болған деп көрсетуі 
ақылға симайтын, арамза тұжырым еді. Сол арқылы қазақ ұлтын өткен тарихынан айнытып, ұлттық 
мәдениетінен жерітіп, орыстық һәм батыстық үлгідегі мәдениетке бас идіру жүзеге асты. Осылайша, 
қазақ ұлты жан-дүниесінің қалай азып тозғанын, ұлттық рухы мен ар-намысының қожырағанын білмей 
қалды. Ал, шын мәнісінде қазақ ұлтының тарихи тамыры терең, мәдениеті бай екенін ежелгі 
дереккөздер мен бүгінгі археологиялық зерттеулер дәлелдеуде. Қазақстардың қоғамдық құрылысы мен 
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өмір-салты да дербес болған. Көшпелі дала мәдениетінің басты ерекшелігі – оның табиғатпен 
гармониялық үйлесімді өмір сүруі. Ата-бабаларымыз географиялық және климаттық ерекшеліктерге 
бейімделе отырып, тұрмыс-тіршілігін жасап, шаруашылығын жүргізген. Алайда, мұның барлығы 
тарихтың еншісінде қалды, бүгінгі қазақ қоғамы әлемдік өркениеттің құндылықтарын басшылыққа 
алып, соның жетегінде өмір кешуде. «Абай жолында» суреттелген қазақы тұрмыс-тіршілік әсте жоқ. 
Наурыз мейрамы сияқты мерекелерде ғана ұлттық киімдеріміз киіліп, дәм-тағамдарымыз әзірленіп, 
киіз үйлеріміз тігіліп, ұлттық ойындарымыз ойналып, ат шабылып қалады. Басқа кезде болса, көшеден 
Амантай қажыдан басқа ұлттық киім киген адамды кездестірмейсіз. Ұлттық ою-өрнектермен 
әшекейленген, алтынмен апталып, күміспен күптелген, тері мен жүннен өрілген бұйымдарды 
мұражайлар мен кәде-сый (сувенир) сататын дүңгіршек дүкендерден көретін болдық. Балаларымыз 
ұлттық ойындар бар екенін білмей, компьютерлік виртуалды ойындар әлемінде жүр. Ұлттық 
ертегілерді диснейлік мультфильмдер алмастырды. «Әу демейтін қазақ жоқ» дейтін тойшыл қазақ қазір 
той-томалаққа әнші-бишіні ақша төлеп шақырып, тамашалайтын көрерменге айналған. Заманауи 
қазақты «мәдениетті қазақ» деуден гөрі, «өркениетті қазақ» деп атаған ақиқатқа жақын келетін сияқты. 
Иә, біз бүгінде батыстық өркениет пен бұқаралық мәдениетті ұстанған «еуропаланған» қазақпыз. Бұл 
ойландырарлық мәселе... Аманатқа қиянат жоқ деген аталы сөз бар. Келер ұрпаққа біз қандай мәдени 
мұра қалдырамыз, ата-бабамыздан қалған салт-дәстүрді қандай күйде жалғастырамыз деп ойланатын 
кез келді. 

Қазақстанның күрделі геосаяси ерекшелігі оның мәдени хал-ахуалына өзінің ықпалын тигізіп, 
кросс-мәдениетті (cross - қиылысу, кесіп өту, араласу) туындатты. Кросс-мәдени ықпалмен 
қазақтардың өзі бір мезгілде бірнеше түрлі мәдениет пен өркениеттің өкіліне айналды: шығыстық, 
түркілік, мұсылмандық, қазақы т.б. Көрші жатқан мәдениет ошақтары да әсерін тигізіп бағуда. Әсіресе, 
тарихи-саяси жағдаймен орыстың мәдениеті қатты ықпал етіп, еліктегіш қазақ біршама орыстанды. 
Оған қоса, Еуропа мен Азияның, Батыс пен Шығыстың арасында орын тепкен қазақ жерінде түрлі 
мәдениеттер, діндер, ұлттар мен ұлыстар тоғысты. Осындай тарихи-мәдени факторлардың әсерінен 
Қазақстан мультикультурализм (multi – көп түрлі, сан алуан) саясатын барынша ұстануда. Бұл тұрғыда 
бір айта кетерлік жәйт бар: кезінде мультикультурализм идеясын ұстанған Еуропа елдері соңғы 
жылдары оған сын көзбен қарайтындай жағдайға душар болды. А. Меркель, Д. Кэмерон, Н. Саркози 
сияқты Еуропаның белді саясаткерлерінің өз елдерінде жүргізілген мультикультурализм саясатының 
сәтсіз болғанын, мигранттар мен ұлттық азшылықтар жайлап алған Еуропа елдерінде титулды ұлттың 
хал-ахуалы мен мәдениеті күйзеліске ұшырағанын айтып дабыл қаққандары бұған дәлел. 
Мультикультурализмнің «есіктен кіріп, төр менікі» дейтін қаупі бар. Соған қарамастан, Қазақстан 
мемлекеті ел халқының құрамындағы этникалық азшылықтардың мәдени әр-алуандылығы сақталуына 
конституциялық құқық беріп қана қоймай, іс жүзінде институционалдық тетіктер арқылы барынша 
қолдау жасауда. Мысалы, Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы, оның ауқымында түрлі ұлттық-
мәдени орталықтардың қызмет етуі, басқа тілдерде БАҚ таралуы, мектептер мен өнер ошақтары болуы 
т.б. Мұның барлығы адам құқығын қорғау тұрғысынан алсақ, әрине, құптауға да, мақтауға да тұралық. 
Дегенмен, біз Қазақстанның ұлттық мемлекет екенін ұмытпауымыз керек, ондағы негізгі мемлекет 
құрушы төл (титулды) ұлт – қазақ ұлты. Сондықтан Қазақстан Президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: «ХХ ғасырдағы батыстық 
жаңғыру үлгісінің бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде? Меніңше, басты кемшілігі 
– олардың өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен өркениеттердің 
ерекшеліктерін ескермей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің 
тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 
басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы 
оп-оңай. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға 
тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, 
ол адасуға бастайды. Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан арқауы үзілмеген 
ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, 
болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын» деп атап көрсетті [7].  

Қорыта айтар болсақ, толыққанды мәдени адам болу үшін тек сауатты болып, хат тану өте аздық 
етеді. Сол сауаттылықты пайдаланып, адамзаттың қол жеткізген мәдени құндылықтарын барынша 
бойға сіңіргенде ғана нағыз мәдениетті адам қалыптаспақ. Мәдениеттің өзі рухани және материалдық 
болып екі үлкен салаға бөлінеді де, әр саланың ішінен саяси, діни, құқықтық, экономикалық т.б. 
мәдениетпен қатар, сәулет, қолөнер, музыка, этика, баспа, сызба сияқты толып жатқан сан тармақты 
мәдениет түрлері шығады. Әрине, мұның барлығын бірдей кешенді меңгеретін әмбебаптық қасиет 
барлық адамға бірдей берілмеген. Бірақ, өзін қоғам мүшесімін деп санайтын әрбір азамат жалпы 
мәдениеттің негізгі қағидаларын меңгеріп, оларды ұлттық мәдениет үлгілерімен үйлестіре отырып 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8
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ұстануға тырысуы қажет-ақ. Сонда ғана нағыз мәдениетті елге айналып, құқыққа негізделетін 
өркениетті қоғам орната аламыз. Мәдениетті адам болуды әрбір жеке тұлға өзінен бастап, өзін-өзі және 
айналасындағыларды силау, ұлттық салт-дәстүрлерді қастерлеу, иманды болу, қоғамдық тәртіпті 
сақтау, заңға жүгіну, өнерді меңгеру, білім мен тәрбиені қатар алу сияқты қарапайым ғана қағидаларды 
басшылыққа алып өмір сүрсе, қазіргі қоғамдық қатынастардың бет-бейнесі түбегейлі болмаса да, 
жақсылыққа қарай едәуір өзгерер еді. Өркениетті болу қиын емес, өркениет өзі-ақ адамды бейімдеп 
алады, ал, мәдениетті болу оңай емес. Бірақ мәдениетсіз қол жеткізген өркениет орға жығады, 
адамгершіліктен жұрдай етіп, ұлттық болмысымыздан айырады. Сол үшін, Қазақстан сияқты ұлттық 
мемлекетте титулды ұлт – қазақтардың мемлекеттің өзегін құрушы ұлт ретінде атқаратын ауыр 
миссиясы бар. Яғни, мәдениетті ұлт болу үшін оның төрт қабырғасы тең болуы қажет. Бұл өзегі 
(жұлыны, діңі) үзілген тірі ағзаның тіршілігі үзілетіні сияқты нәзік мәселе. Қазақстандағы титулды төл 
ұлт – қазақтар мемлекеттің өзегі болғандықтан, оның тілі, мәдениеті, хал-ахуалы, мәртебесі мен мерейі 
қалай болғанда да үстем болуы шарт. Өркениеттің көшіне соқыр ілесетін, ұлттық мәдениеті өлген 
ұлттық мемлекет – мәңкүрт һәм мешел мемлекет болмақ. Сондықтан да, «Жаман айтпай жақсы жоқ» 
демекші, рухани жаңғыру барысында осындай ауыр зардапқа ұрынбаудың, ұлттық кодты сақтаудың 
қамын барынша жасауға тиіспіз. 
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Жаһандану үдерісі адамзат қоғамының барлық салаларын қамти отырып әмбебап жаңа тұрпаттағы 

өмір салтық және дүниетанымдық ұстаным қалыптастыру үшін түрлі жобалар тудыруда.Қазіргі әлемде 
мемлекеттің діни жағдайы мен конфессияралық қатынасына ықпал ету белді саяси ойыншылардың 
негізгі құралына айналды.Бұрынғы кеңестер одағы аясындағы елдердің қоғамдық-саяси өміріндегі 
діннің орны мен рөлін зерделеу бүгінгі дінтанулық зерттеулер үшін маңызды болып табылады. 
Жаһандану заманында діннің саясатқа ықпал етуі,яғни діннің саясилануы нақты мемлекеттің дін 
саласындағы саясатымен байланысты көрінеді. Қазіргі таңда ұлттық сананың өсуі діни сана мен діни 
мінез -құлыққа да ықпал етуде. Зайырлы мемлекеттік қағиданы ұстанатын елдерде дін мемлекет 
халқын ұйыстырушы тұғыр ретінде қаралуда.Қоғамдық өмір мен қоғамдық психологияға діннің ықпал 
етуі, тұрақты діндарлықтың қалыптасуы және діндарлық құрамы мен құрылымының өзгеруі,жаңа діни 
ілімдердің таралуы,мемлекеттің дін саласын реттеу тетіктерін жетілдіруі және қадағалауды күшейтуі 
достастық елдеріндегі діни ахуалдың басты ерекшелігі. ТМД елдерінде дін мемлкеттік және ұлттық 
бірегейліктің,қауіпсіздік пен ұлттың рухани бірігуінің негізгі тұғырының бірі ретінде 
қарастырылуында. Сонымен қатар,дін мемлекеттіліктің , қауіпсіздіктің және рухани дербестіктің 
маңызды мәніне айналды.ТМД елдеріндегі дін саласындағы үдерістерді зерттеу мен талдау осы 
аймақтағы діни суреттеменің нақты жағдайын пайымдауға жол ашады. Мемлекет басшысы 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында «Әлемдегі оқиғаларды ой 
елегінен өткізіп,қорытынды жасау-қоғамның да,саяси партиялар мен қозғалыстардың да,білім беру 
жүйесінің де ауқымды дүниетанымдық,рухани жұмысының бір бөлігі» . (N.A. Nazarbaev. 14.04.2017) -
деп төрткүл дүниеде болып жатқан маңызды оқиғаларды талдай отырып, заманауи өмір сұранысына 
сай білім алу мен білікке ие болу қажеттігіне назар аударды. Еліміздің рухани жаңғыруы халқымыздың 
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рухани бірлігі мен ұлттық тектік әлеуетімен айқындалады. Рухани жаңғыру қоғамдық сананың барлық 
саласын ,яғни дін мен діни мінез-құлықты қамтиды.Зайырлы елдегі мемлекет және дін қатынасының 
бүгіні және болашағы рухани тұғыры берік елдік сана қалыптастыруда. 

Көрші елдердегі діни жағдай мен ондағы үдерістерді талдау арқылы болашақ дінтанушылардың 
кәсіби біліктілігі мен құзырлы бейінді даярлығын арттырамыз.ТМД елдеріндегі мемлекет пен дін 
қатынасының қыр-сыры,ерекшеліктері мен ортақ тұсы,аймақтағы діни ахуалға ықпал етуі мүмкін 
түрткілер және алғышарттарды ,діни сана мен мінез-құлықтың ерекшелігі мен ортақ тұсын,діндарлық 
құрылымы мен денгейін,діни мәдениетін талдау арнайы курсты даярлау мен оқытуда қолданылуы 
қажет. «ТМД-ның барлық елдеріндегі жағдайды діни жаңғыру ретінде сипаттауға болады. Бүгінде дін 
жергілікті тұрғындардың басым көпшілігінің өмірінің маңызды бөлігіне айналды және сол себепті 
дінді әлеуметтік фактор ретінде қарастыруға болады» ( Viktor Budkin.2007)  

Украинадағы мемлекет пен дін қатынасы. 1990 жылдары бұрынғы кеңестер одағындағы саяси 
өмірдің либерализациялануы, қайта құру және жариялық саясаты нәтижесінде Украинаның батыс 
аймағында ұлттық сананың өсуі діни санаға да ықпал етті. Украинаның батыс және шығыс өңірінде 
қалыптасқан ұлттық құрам елдегі діни-саяси ахуал мен ұлттық бірегейлікке әсерін тигізуде.  

Украинадағы канондық тұрғыда мойындалмаған Киев патриархатының Украина православ шіркеу 
тарихы 1992 жылдан басталады. Бұл діни құрылым 1992 жылы Мәскеу патриархатының УПШ 
басшысы митрополит Филареттің бөлінушілік қызметінің нәтижесінде пайда болды. 1990 жылы 
Мәскеу патриархы Пимен қайтыс болған соң өткізілген патриархтық таққа сайлауға қатысқан 
митрополит Филарет жеңіліс тапты. Мәскеу патриархы болып ІІ Алексий таққа отырды. Патриахаттық 
діни лауазымды көздеген Киев митрополитінің дербес таққа деген құлшынысы жеке патриахаттың 
құрылуына түркі болды.1990 жылы қарашада УПШ Синоды шешімімен І Поместьелік Собор өтті. 
Соборда УПШ жаңа жарғысы қабылданды. Бұған дейін УПШ басшысына Киев және бүкіл Украин 
митрополиті мәртебесі берілген болатын. 1991 жылы қараша айында өткен УПШ Соборында бұл 
шіркеудің автокефальдылығы туралы шешім бір ауыздан қабылданды. 

1992 жылы сәуірде өткен Архиерей Соборына УПШ тарапынан 20 архиерей қатысқан. 1995 жылы 
қазанда Филарет Киев патриархатына қарасты Украин ПШ патриархы болып сайланды. 1992 жылы 
маусымда өткен Мәскеу патриархаты ОПШ Архиерей Соборында митрополит Филаретті шіркеулік 
және діни лауазымдарынан айыру туралы қаулы қабылданды.  

 1997 жылы ОПШ Мәскеу патриархаты митрополит Филаретке анафема (қарғыс) жариялады. 1992 
жылы маусымда Киев патриархаты православ шіркеуінің құрылтай Соборы өтті. Шіркеу өз тарихын 
Константинополь ПШ юрисдикциясында болған Киев митрополиясынан бастайды. Киев 
патриархатының Украина православ шіркеу өзінің 1687 жылы Мәскеу патриархатының 
юрисдикциясына кіру заңдылығын мойындамайды. 2008 жылы Киев Русінің шоқынуының 1020 
жылдығына арналған мерекелік салтанатында Ғаламдық Константинополь патриархы І Варфоломей 
Киев митрополиясының Мәскеу патриархатына 1687 жылы берілуін Мәскеу патшалығының 
Украинаны аннексиялауынан туындағанын атап көрсетті.  

 Киев патриархаты канондық емес Македония ПШ және Черногория ПШ евхаристиялық қатынас 
орнатқан. 1990 жылы қаңтарда ОПШ Архиерей Соборы Украин және Белорусс экзархаттарына кең 
автономия беруге шешім қабылдады. Украина ПШ және Белорусс ПШ атауына ие болуға және Синод 
құруға , өз аумақтарындағы епархияларының сот ісі, заң шығару, атқару биліктеріне өкілдіктер берілді.  

Қазіргі таңда Украинада Мәскеу патриархатының УПШ және Киев патриархатындағы УПШ және 
Украин автокефальды православ шіркеуі әрекет етуде.Әлемнің поместьелік православиялық 
шіркеулері тек МП УПШ канондық тұрғыда мойындаған.Қазіргі таңда МП УПШ және КП УПШ 
арасында мүліктік даулар туындауда. МП УПШ ғаламдық православиялық патриархат мойындаған 
Украинаның канондық шіркеуі болып табылады.Деректер бойынша, МП УПШ қарасты 45 епархия,12 
мыңнан аса приход,20 оқу орны,3 лавр және 4,5 мың монахтар қызмет жасайтын 183 монастырлар 
бар.Украин православтарының 39 пайызы МП УПШ діндарлары болып табылады. МП УПШ жаңа 
икондар мен фрескаларды ,дұғаларды жаңаша түсіндіруді қабыл алмайды.Құлшылықта шіркеу славян 
тілі қолданылады. 

КП УПШ канондық мәртебе берілмеген. КП УПШ жаңа икондар мен фрескалар қабылданған. 
Құлшылықта украин тілі қолданылады.Қазіргі жаңа заң МП УПШ дінбасыларын тағайындауға 
мемлекеттік органның келісімін алуға міндеттейді. МП УПШ шіркеулері қайта тіркеуден өтуі және 
тәуелсіз сарапшылардың қорытындысын алуы тиіс.Украинаға келуші шет елдің дін уағызшылары 
арнайы рұқсат алуы тиіс.Украина православ шіркеулері түрлі ішкі және сыртқы саяси күштер 
тікетіресінің қолжаулығына айнала бастады.«Ресей Украинаның біріккен православиелік шіркеуінен 
қорқады, бұл біздің НАТО-ға мүше болуымыздан да қорқынышты»(Patriarch Filaret. 2006:38)  

Бүгінде МП УПШ қарасты ғибадханаларға баратын мемлекеттік қызметкерлер мен саясаткерлерге 
теріс көзқарастар қалыптасуда.Елдегі қалыптасқан қоғамдық-саяси ахуалға МП УПШ ,КП УПШ және 
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автокефалды православ шіркеуінің діни қауымдарының да ықпал әсері бар. Украинада дін ұлтты 
біріктіруші және қоғамды ұйыстырушы фактор ретінде қызмет атқармауда. 2016 жылы ақпанда Гавана 
қаласының әуежай ғимаратында Мәскеу және Бүкіл Ресей патриархы Кирилл және Рим папасы 
Франциск арасында мың жылдан кейінгі тарихи кездесу өтті.Батыс және Шығыс христиандық 
тарихындағы даулы мәселелер мен қақтығыстың салқыны бұл кездесуге ауыртпалық түсірмеуі үшін 
кәрі құрлықта емес латын америкасында жүздесті. Тарихи кездесуде Украинадағы грек католиктік 
шіркеуі (униатизм), Украин православ шіркеуі, Украинадағы саяси-діни жағдай қозғалды. 

Украинада украин-грек католик шіркеуі шығыс ғұрпындағы поместьелік КШ болып табылады. 
Шіркеу басшысының жоғарғы архиепископтық мәртебесі бар. 2005 жылы тамызда УГКШ 
резиденциясы Львов қаласынан Киев қаласына көшірілді. УГКШ құрылымдық тұрғыдан 4 
митрополияға біріккен. Басқару органы – Синод. 16 діни оқу орны және 20 аса баспасөз құралдары 
бар.УГКШ елдің батыс аймақтарында орналасқан. 

Украинадағы латын ғұрпындағы католиктер 6 диоцезге біріккен.1994 жылы латын ғұрпындағы 
католиктік епископтарды біріктірген конференция құрылды. 

Беларус республикасы зайырлы мемлекет.Беларус халқының 82 % астамы православтар болып 
табылады. Белорусияда 1989 жылы Мәскеу патриархатының БПШ экзархаты құрылды. Бұл шіркеудің 
10 епархиясы және 5 діни оқу орны бар. Белоруссиядағы грек католик шіркеуінің тарихы 1596 жылғы 
Брест униясынан бастау алады. Белоруссиядағы грек католиктер өз ғұрыптарын сақтаған, әкімшілік 
тұрғыдан Рим Папасына бағынышты. 1992 жылы Беларуста мемлекет және дін қатынасын реттейтін 
Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер алғашқы заң қабылданды.Қоғамдағы діннің саяси-
құқықтық мәртебесінің өзгеруіне және қоғамның діни өмірін реттеу мақсатында 2002 жылы Діни сенім 
бостандығы және діни бірлестіктер заң қабылданды. 2003 жылы Беларус республикасы және Белорус 
православ шіркеуі арасында ынтымақтастық келісіміне қол қойылды.2004 жылы Белорус православ 
шіркеуі және Беларус Ұлттық ғылым академиясының өзара ынтымақтастық бағдарламасы 
жасалды.Бағдарламаның мақсаты -діни жағдайды талдау және діни-философиялық,рухани-
адамгершілік,тарихи-мәдени тақырыптар бойынша іргелі және қолданбалы біріккен ғылыми зертеулер 
жүргізу.1994 жылы бүкіл беллорус мұсылмандарының конгресінің құрылтайы өтті.Ел аумағында 30 
аса мұсылман діни бірлестіктері бар.2016 жылы Минск қаласында түркия діни басқармасының 
қолдауымен мешіт салынды. 

Оңтүстік Кавказда мемлекет-дін қатынастары нақты елдегі қалыптасқан тарихи-мәдени жағдаймен 
ерекшеленеді.  

Грузия зайырлы мемлекет.2009 жылы Грузия ТМД қатарынан ресми түрде шықты. Грузия 
халқының басым бөлігі православтық сенімді ұстанады.Ежелгі Грузия христиандық 327 жылы 
қабылдаған.Грузия православ шіркеуі 457 жылыАнтиохия шіркеуінен автокефалия алды.1811 жылы 
патшалық Ресей ГПШ автокефалдық мәртебесінің күшін жойды.1917 наурызда ГПШ дербестікті 
қайтарып алды.1943 жылы МП ОПШ бұл дербестікті ресми мойындады.1990 жылы ғаламдық 
патриархия ГПШ автокефалиясын ресми мойындады.Ел халқының 10% жуығы 
мұсылмандар.Грузияның шииттік сенімдегі мұсылмандары (әзірбайжандар) Кавказ мұсылмандар 
басқармасының қарауында. Бұл тарапқа иран ықпалы басым.Аджарлық мұсылмандар-сүнниттік 
сенімде.Бұл аймақта түрік діни орындары мен дін ұстаздарының ықпалы басым. 2011 жылы грузия 
билігі ел мұсылмандарын түрік және иран ықпалынан алып шығу мақсатында Грузия мұсылмандар 
басқармасын құрды. Бұл шешімге Кавказ мұсылмандар басқармасы қарсылық танытты.Ел 
мұсылмандар аджарлар және абхаздардың біраз бөлігі сүнниттік сенімді ұстанады.2001 жылы грузия 
үкіметі және ГПШ арасында жасалған келісім бойынша шіркеу бірқатар жеңілдіктерге ие болатын. 
2011 жылы елдің рухани саласында ГПШ едәуір басымдықтарынан айырылды.2011 жылы шілдеде 
грузия парламенті Еуропа Кеңесі мүше елдерінің бірінде ресми мәртебеге ие діни бірлестіктерге ел 
аумағында заңдық мәртебе беру туралы шешім қабылдады. Бұл елдің азаматтық кодексіне енгізілді. 
Бұл шешімді Грузия православ шіркеуінің Қасиетті Синоды арнайы жиналысында патриарх Илиия 
Грузия және ГПШ ұлттық мүдддесіне қайшы деп жариялады. 2014 жылы құрылған дін істері бойынша 
мемлекеттік агенттік қызметі дін саласында ақпараттық,зерттеу және ағартушылық жұмыстарды 
үйлестіреді.Ел аумағында 6 армян апостол шіркеуінің ғибадатханалары бар. Сонымен қатар, орыс 
православ шіркеуі, ескі ғұрыпшылар шіркеуі,католиктік,протестанттық шіркеулер жұмыс 
жасайды.Елдегі 6 армян апостол шіркеулеріне қатысты ГПШ және армян апостол шіркеуі арасында 
даулар туындауда.  

Армения зайырлы мемлекет.Армения халқының 92,6 пайызы армян апостол шіркеуінің,1 пайызы 
армян евангелшіл шіркеуінің,0,5 пайызы армян католик шіркеуі ілімдерін ұстанады. Сонымен 
қатар,елде православ,мұсылман және иудей ,езид сенімін ұстанатындар бар. Христиандықты көне 
арменияға I ғасырда апостолдар Фаддей және Варфоломей алып келген деп есептеледі.301 жылы III 
Трдат патша жарлығымен христиандық мемлекеттік дін болып жарияланды. Армения христиандықты 
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мемлекеттік дін ретінде жариялаған алғашқы мемлекет . Армян апостол шіркеуі ориенталды православ 
шіркеулер қатарында. 1441 жылдан Армян апостол шіркеуі басшысы патриарх-католикостың 
резиденциясы Эчмиадзин монастырында.Католикос қарамағына –ТМД елдеріндегі және 
Еуропа,Мысыр,Иран,Америка,Австралия епархиялары кіреді. Стамбул және Иерусалим армян 
патриархтары католикосқа бағынышты.Арарат жазығында езидтер тұрады.Езидтер және күрдтердің 
біраз бөлігі шарфанид сенімін ұстанады.2012 жылы езидтердің « Зиарат» ғибадатханасы ашылды. 
Ислам дінің күрділер,парсылар,әзірбайжандар ұстанады.Ераван қаласындағы көк мешіт 1766 жылы 
салынған.1988-1990 жылдары Таулы Қарабақ қақтығысы және ұлтаралық жанжалдардан кейін 
әзірбайжандар Әзірбайжанға қоныс аударды.Армян апостоль шіркеуі және Грузия православ шіркеуі 
арасында екі ел аумағындағы шіркеулерге қатысты даулар шешімін таппай отыр.Армян апостол 
шіркеуінің құлшылық көне грабар тілінде ,ал уағыз армян тілінде өтеді. Армян апостоль шіркеуі ресми 
мәртебеге ие. «Армения Республикасындағы мемлекеттік-шіркеу қатынастарының жүйесінде Армян 
апостол шіркеуі - негізгі саяси факторлардың бірі, яғни армян бірлігінің іргетасы, диаспораның бірлігі, 
елдегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың, сондай-ақ оның болашағының кепілі .Армян апостол шіркеуі 
– дүние жүзінде шашыраған халықтың ұлттық идеясының қайнар көзі» (L. Kolesnikov.1998:159 
)Сонымен қатар, армян евангелшіл шіркеуі және армян католик шіркеуі,молокондар рухани -
христиандар қауымы бар. 2017жылы Мәскеу қаласында ОПШ , Армян апостол шіркеуі және 
Әзірбайжан мұсылмандар діни басқармасының өкілдерінің қатысуымен Таулы Қарабақ қақтығысын 
бейбіт жолмен шешу жолдары талқыланды.  

Әзірбайжан зайырлы мемлекет. 19 ғасырдың соңында мұнай тапқаннан кейін Баку мен 
Әзірбайжанның өзге қалалары көпұлтты болды, ал ауылдық жерлер көбінесе әзірбайжандықтар болып 
қала берді. Әзірбайжан халқының 60-65% пайызы шииттіктің имамшылдық ілімін ұстанады,30-35 % 
сүнниттік сенімде.1944 жылы Кавказ мұсылмандар діни басқармасы құрылды.Сүннит 
мұсылмандарының басшысы-мүфти,ал шиит мұсылмандарының басшысы-шейх-ул-ислам мәртебесіне 
ие.КСРО ыдыраған соң 1992 жылы кавказ халықтарының жоғары діни кеңесі құрылды.Кавказ 
мұсылмандар басқармасының жарғысы бойынша басшы –шиит,орынбасары-сүннит болуы тиіс.1992 
жылы« Діни сенім бостандығы» туралы Заң қабылданды.2009 жылы бұл заңға толықтырулар мен 
өзгерістер енгізілді. 2001 жылы дін саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырушы діни 
ұйымдармен жұмыс бойынша мемлекеттік комитет құрылды. 2002 жылы мамырда Бакуге II Рим 
папасы Иоанн Павел ресми сапармен келді.Ватикан басшысы елдегі дінаралық келісім мәдениетіне 
жоғары баға берді.  

 1991 жылдан ел жастары түркияның діни оқу орындарынан білім алды.Елдің зиялылары бауырлас 
түрік халқының ұстанатын ханафий мазхабын насихаттауға көңіл аударға шақырды және осы мазхабқа 
ұстану ұлттық және діни бірегейлік негізі екендігін алға тартты.Әзірбайжанда Түркиялық діни оқу 
орындары ашылып,онда түркиялық дін ұстаздары қызмет жасауда. 2010 жылы мектепте хижаб киюге 
тыйым салынды.  

2016 жылғы түркиядағы мемлекеттік төңкеріс әрекетінен соң гүлендік іліммен байланысты оқу 
орындар жабылды.Ханафиилік діни әдебиеттер шығаруға көбіне түркілік бірегейлікті ұстанған 
түркиялық қайырымдылық қорлары демеушілік жасайды.Сонымен қатар,иран да діни жағдайға ықпал 
жасауға ұмтылуда.Атеистік-коммунистік жүйеден кейін қалыптасқан діни ахуалға Парсы бұғазы 
елдері де ел аумағында салафиилік сенімді насихаттауға ықпал жасауға ұмтылды.Батыс және Парсы 
бұғазы елдерінің мүддесі бұл аймақтан Иранды оқшаулау мақсатымен үндеседі.Әзірбайжанның 
дәстүрлі діни іргетасы мен шииттік діни қағидаларға қайшы неосалафиилік идеология 1990- 2000 
жылдары кедергісіз насихатталды.Бұл ресми биліктің батыс санкциясындағы шииттік Иран 
ықпалынан қашқақтау мақсатынан туындады. Неосалафиилік ілім этноаймақтық діни құбылыс ретінде 
елдің солтүстік және солтүстік-батысында таралған. Неосалафиилік орталықтар қалалар мен 
дағдарысты аймақтарда орналасқан. Дағыстанмен шекералас аймақта сүннниттік сопылық тарикаттар 
бар. Кусар, Хачмазе, Кубе, Закатале, Исмаиле елді мекендерінде тұратын лезгиндер сүнниттік 
бағыттың шафий мазхабын ұстанады.Мешіттерде уағыздар әзірбайжан тілінде жүргізіледі. Сүнниттік 
және шииттік,салафиилік пен шииттік,салафиилік және сопылық жамағаттары арасында ақидалық 
келіспеушілік діни алауыздықтарға түрткі болуы мүмкін. Ел аумағында православ,католик,жетінші 
күн адвентистері,тау еврейлері, Бахаи діни қауымдарының бірлестіктері бар.  

ТМД елдері секулярлы мемлекеттер және қоғамдық-саяси қатынастар зайырлы тұрғыда . Бұл 
мемлекеттердің тарихи-мәдени және саяси қалыптасу жолдары белгілі бір дін мен діни мәдениет 
аясында жүзеге асқан.ТМД мемлекеттеріндегі діни ахуалды талдауда ішкі және сыртқы факторларды, 
жаһандық және аймақтық ойыншылардың тактикалық және стратегиялық мүдделерін назарға алған 
жөн.Алпауыт елдердің геосаяси және геоэкономикалық мүдделер қақтығысы аймақтағы қалыптасқан 
діни-саяси жағдайға ықпал етуің жоққа шығаруға болмайды.Ықпал ету және жауапкершілік аймағын 
кеңейтуді көздеуші елдердің түрлі жобаларының діни астары алауыздық пен секемшілдік тудырушы 
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діни идеологияны тарату.Қоғамдық сана мен пікірде дінге қатысты күмәнді ілімдер тудыру мен тарату 
жолымен дәстүрлі діни сана мен діндарлықтың тарихи қалыптасқан құрылымына өзгерістер жасау 
қазіргі діни жобалардың негізгі мақсаты. Суық соғыс уақытынан кейін коммунисттік мен 
капиталисттік идеологияның орнын діни ұлтшылдық иеленді (Mark Juergensmeyer 2003:9). Діндердің 
саясилануы заманауи діни-саяси үдерістерге тән құбылыс.Кейбір елдерде болған түрлі-түсті 
төңкерістердің діни астарлары да бар. XXI ғасырдағы саясатты жаңғыртуда дін маңызды рөл атқарады 
(Scott Thomas 2005:38). Діни ілімдер көмегімен нақты қоғамда діндес,яғни мүдделес діни топтар құру 
арқылы діни-саяси жағдайға ықпал жасауды қалайтын алпауыт елдердің текетіресі мен кеудемсоқтығы 
тұрақтылық пен бейбіт тіршіліктің бүгіні мен болашағына қауіп төндіруші қатер болуы әбден мүмкін. 
Алпауыт елдер жаһандық діни жобалар көмегімен трансұлттық діни институттарды құруда. Жаһандық 
үдерістер мен халықаралық қатынастарға діни ұйымдар да ықпалды рөл атқарады (Paul S. Rowe Jan 1, 
2016:4). Жаһандық азаматтық қоғамда діни ұйымдар халықтар дүниетанымын өзгерте алатын қуатты 
күшке айналды (Kevin Warr 1999:522-523). Жаһандық ойыншылар діндер көмегімен адамдар санасын 
билеуді қалайды. Халықаралық геосаяси күштердің пиғылы дінаралық және ұлтаралық жанжалдардың 
ушығуына жол ашып,әлемдік және аймақтық денгейде тұрақсыздық (соғыс,мигранттар мен босқындар 
мәселесі) тудыруда. Соңғы жылдары саяси мінез-құлыққа діннің ықпалы артуда. Қазіргі әлемде 
діндердің саясилануы заманауи діни-саяси үдерістерге тән құбылыс және діни лидерлердің діни 
қауымдардың саяси ұстанымына және діндарлардың дүниетанымдық бағдарына,өмірмәндік 
таңдауына ықпал-әсері өсті. XXI ғасырда дін саласын реттеу және қадағалауда мемлекеттік саясаттың 
қағидалары әдістемелік тұрғыда жүйелеленуі қажет. Көрші елдердегі діни қатынастар саласындағы 
ерекшеліктерді талдау және діни ахуалдағы жаңа трендтерді айқындау мемлекет және діни қатынасын 
өркениеттік негізде жүргізуге септеседі. Дін саласындағы байыпты салиқалы саясат қоғам өмірінің 
тұрақтылығының түп негізі. ТМД елдерінде мемлекет және дін қатынасының ортақ белгілері мен 
өзіндік ерекшеліктері бар.Атап айтсақ, 

- Зайырлы мемлекеттік ұстаным; 
- Зайырлы құндылықтардың қоғамдық сана мен психологияда маңызын арттыру шараларын 

жетілдіру; 
- Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың пәрменділігін арттыру жұмыстары; 
- Діни жағдайды реттеу және қадағалаудың күшеюі; 
- Дінаралық келісімді нығайту; 
- Дәстүрлі діни құндылықтарды және ғұрыптық діндарлықты қолдау; 
- Дінге- қоғамның рухани-адамгершілік дамуының көзі ретінде қарау; 
- Діни негіздегі экстремизм мен террорлық идеологияның таралуының алдын-алу шаралары; 
- Жат діни ағымдардың ұлттық және діни бірегейлікке қатерін айқындайтын жұмыстардың 

жүргізілуі; 
- Дәстүрлі негізде діни сана және мінез-құлық қалыптастыру жұмыстары; 
- Діни негіздегі партияларға тыйым салу; 
- Қоғамдық-саяси өмірге дін идеологияның араласуына жол бермеу; 
- Сыртқы күштердің діни ахуалға ықпал жасауына тосқауыл қою; 
- Зайырлы мемлекеттік ұстанымға сай діни білім беру; 
- Мемлекеттік органдардың клерикализациялануының алдын-алу; 
- Мемлекет-шіркеу қатынасының саяси- құқықтық тарапына геосаяси күштердің араласуы; 
- Тұрақты діндарлар санының өсуі; 
- Теріс діни ағымдарға сот шешімдерімен тыйым салынуы; 
- Діни бірлестіктердің қаржыландыру көздерін реттеу және бақылау;  
- Дәстүрден тыс діндерге күмәнмен қарау; 
- Қоғамдық өмірдегі түйткілді мәселелерді шешуге дін өкілдерінің қатысуы; 
- Діни ғұрыптар мен рәміздерге зайырлы білім беру орындары және мемлекеттік ұйымдарда 

тыйым салу. 
Қорытынды 
Қазіргі уақытта посткеңестік елдердегі қоғамдық-саяси үдерістерде діннің рөлі өсуде.Діни 

жаңғырудың түпкі себептерінің бірі дінді танып білуге деген құштарлық, әлеуметтік мәселелердің 
шешімін таппауы,экономикалық тұрақсыздық пен құндылықтар дағдарысы, әлеуметтік және мүліктік 
теңсіздік,кедейшілік,жұмыссыздық,әділетсіздік,ертенгі күнге үмітсіздік,жемқорлық адамдарды діннен 
пана іздеуге жетелейді. Сондықтан да ТМД елдерінің билік орындары бұл үдерісті қадағалауға және 
бақылап,реттеуге тырысуда.Таяу арада бұл елдерде мемлекет және дін қатынасын жетілдіру жұмысы 
күшейе береді. Достастық елдерінде ұлтаралық және конфессияаралық келісім мен татулықты 
орнықтырудағы діни бірлестіктердің атқаратын рөлін зайырлы мемлкеттік жүйеге сай жүргізудің 
өркениеттік тиімді тетіктерін даяррлау үшін дәстүрлі діндердің әлеуетін қоғамдық сана мен 
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психология ерекшелігі және ортақтығын ескере отырып, тұрақтылық пен бейбіт өмірді нығайтуға 
қызмет етуге бағыттау қажет. Көрші елдердегі қалыпты діни ахуалды сақтау және зайырлы 
мемлекеттік қағиданы жетілдіру үшін дін саласындағы құзырлы органдардың әріптестік пен өзара іс-
қимыл бағытындағы тәжірибе алмасуын қалыптастыру да маңызды. Аймақтағы тұрақтылық пен діни 
қауымдар арасындағы келісім баршамызға ортақ адамзаттық құндылықтар негізінде жүзеге асады. 

Қазіргі аумалы-төкпелі заманда конфессияаралық келісім мәдениеті қоғамдық-саяси 
тұрақтылықтың негізгі тетігі болып отыр. Сирия мен Ирак елдеріндегі текетірестер мен жанжалдар 
өңірдегі елдерге тікелей және жанама ықпал етуде.Сондықтан аймақтағы конфессияаралық 
қатынастарды зерделеу мен талдау кейбір түйткілді мәселелердің алдын алуға септігін 
тигізеді.Мемлекет пен дін қатынасының философиясы өзараәріптестік және өзаратүсіністік 
.Қоғамдағы тұрақтылықты сақтау мен нығайту мемлекет пен дін қатынасының басты өлшемі. 
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(Алматы) 

 
        Кез келген ұлттық мәдениетті дамыту үшін оның өткен кезеңдеріндегі формаларын 

түсіндіретін аналитикалық ойлану әдістері қалыптасуы қажет, өйткені бүгінгі мәдениетте өткен 
ғасырлардың әсері мен оның көпғасырлық мұрасы көрініс табады. Келешектегі қазақтың музыка 
өнеріне қазіргі музыкалық мәдениеттің қай формалары кіретінін болжау қиын, бірақ сонда да 
келешекте көне дәстүрлер маңызды рөл атқаратыны белгілі, өйткені олар уақыт шыңынан өткен 
рухани құндылықтар болып танылады.  

Музыка өнерінің хронологиялық ауқымы туралы археологиялық мәліметтер хабар береді, олардың 
деректері бойынша Орталық Азия, соның ішінде Қазақстан жеріндегі музыка мәдениетінің тамырлары 
көне кезеңдерде бастау алады. Қазақстанның жерінде 20-25 ғасыр бұрын салынған петроглифтер 
табылған. Оларда бірнеше музыкалық аспаптарда ойнап және билеп тұрған адамдардың мүсіндері 
салынған. Б.д.д. дейін І ғасырда көне Хорезм, Соғда, Бактрия және Парфия мемлекеттері кезінде сол 
уақытта кең тараған музыка аспаптарының суреттері табылған. Осыған қарағанда қазіргі кезде 
Орталық Азиядағы көптеген ұлттық музыка аспаптары түрікмен, қырғыз, өзбек, қазақ және т.б. 
халықтардың қалыптасуына дейін пайда болған екен. «Археологиялық ескерткіштердің арасында 
(қабырғаға салынған суреттер, жазулар, терракота) екі мың жыл бұрын қолданылған шертіп ойнайтын 
екі ішекті аспаптың суреті ерекше назар аудартады. Археологиялық екі ішекті аспаптар – қазақтың 
домбырасы мен қырғыздардың комуз аспаптарына өте ұқсас болып келеді» [4, 89 б.], – деген ойды В. 
Виноградов жазған. Кейбір музыканы зерттеушілердің пікірінше, ішекті аспаптар Орталық Азия 
жерінде пайда болып, осы жерден басқа халықтарға жайылған. Қазақтың қобызына ұқсас аспаптар 
қазіргі виолончель, скрипка мен альт аспаптарының «ата-бабасы» болғаны мүмкін [4, 89 б.].  

Музыка мәдениетінің өркендеу кезеңі Орталық Азияда орта ғасырларда көрініс тапқан. Ол кезде 
орындаушылық өнермен қатар сол кездегі батысеуропалық теориясының деңгейінен аса дамыған 
ортаазиялық ғалымдардың музыкалық-теориялық ғылыми трактаттары пайда болған.  Бұл дәуірде әл-
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Фараби (870-950 жж.), Ибн  Сина ( 980 ж. қайтыс болған), Сафи-эд-Дин (1414-1452) сияқты музыка 
теоретиктері өмір сүрген. Олар грек философиясының негіздерін меңгеріп, музыканы математикалық 
әдістермен зерттейтін. «Музыка дегеніміз – цифрлік қарым-қатынасы бар әр түрлі дыбыстар мен 
интервалдардың байланысы»  [5, 45 б.], – деп әл-Фараби өзінің музыка туралы трактатында жазған.  

Жалпы Орталық Азия музыка мәдениетінің бір бөлігі ретінде қазақтың музыка мәдениетін 
қарастыра отырып, оның басты өмір салты көшпелі түрінде өткенін ескеру қажет. Өйткені қазақтарға 
дейін өмір сүрген тайпалар да көшпелі шаруашылық түрін ұстанатын. Сондықтан қазақ музыкасын 
зерттеу үшін номадизмнің әлеуметтік-тарихи белгілерін талдап, оның ерекше эстетикалық белгілеріне 
және өнердің дамуындағы ерекше заңдылықтарына назар аудару керек.  

Мусикалық өнерлердің (музыка және поэзия) қазақтың жалпы ұлттық мәдениетінің жүйесінде 
ерекше әлеуметтік-тарихи орны туралы сөз қозғасақ, халық үнемі қозғалыста болып, көптеген 
шақырым жерлерге көшіп жүргенде мүмкіндігінше өзінің қоғами өмірін ұйымдастыруға тырысатын. 
Көшпелі өмір салтының жағдайында рулық, тайпалық және одан да ірі ұйымдар құрылып, олар дұрыс 
тіршіліктің басты шарты ретінде ұйымдастырушылық пен жалпы мақсаттылықты ұстанатын. Ғасырлар 
бойы қазақ қоғамында тәрбиелік функцияны атқаратын белгілі салттар мен ғұрыптар жүйесі 
қалыптасқан. Ұрпақтардың арасындағы сабақтастықты орнататын құрал ретінде музыкалық-
поэтикалық өнердің ішінде эстетикалық құндылықтар қалыптасқан.  

Сондай-ақ бірінің жеріндегі аңын бірінің аулауына байланысты ерте заман адамдары арасында дау-
жанжал көп болған. Мұның аяғы ұрыс-төбелеске айналған. Өз ру-тайпасын, жерін қорғау үшін енді 
олар соғысты көз алдына елестетердей әскери билерді ойлап тапқан. Жалпы ертедегі адамдар өз 
тұрмыстарының қай болмысын болса да би арқылы беруге тырысқан. Айталық, діни наным-сенімдерге 
байланысты аруаққа табыну, арбау, құрбандық шалу, бақсылық сияқты неше түрлі ойын, билерді 
тудырған. 

Соңғы деректер бойынша ғалым-зерттеушілерге қазақ халқының бес-алты мыңдай күйі белгілі. 
Бұл, әрине, бес-алты мыңдай күйімен қосарлана айтылатын аңыз-әңгімесі де соншама. Сондықтан да 
күй мен күй аңызын бір-бірінен бөлмей қарау қажет. Ғалым-зерттеуші Ә. Марғұлан күйдің тарихи 
кезеңдерін бес кезеңге бөледі: 

«Бірінші кезең күйлері б.з.д VІІІ - V ғасырлар мен біздің заманымыздың VІ ғасыр аралығын 
қамтиды. Бұған Евразияның ұлы даласындағы көшпелілер арасында ислам діні тарағанға дейінгі қиял-
ғажайып тақырыптарға арналған күйлер жатады. Мәселен «Қос мүйізді Ескендір», «Көк төбет» «Аққу» 
т.б. күйлерді атауға болады. Бұлардың қайсысы болмасын көне саз-сарындарымен ғана емес, қосарлана 
айтылатын аңыз-әңгімесімен де алыс замандарды меңзейді. 

Екінші оғыз-қыпшақ /VІ - XІІ ғғ./ күйлері. Бұл кезеңге Қорқыт атаның сарындары «Абыз толғауы», 
«Саймақтың сары өзені», «Малжыңгер» сияқты күйлер жатады. Бүл кезең күйлеріне тән арқау болған 
тақырыптар өмірдің мәні, бақыттың баяндылығы /Қорқыттың мәңгілік өмірді іздеуі/. Оғыз-қыпшақ 
кезеңінен жеткен күйлер өзінің аңыз-әңгімесінің тарихи сәйкестілігімен де Қорқыт сияқты тарихи 
тұлғаның өмір шежіресімен де рухани мұрамыздың генезисін нақтылай түседі. 

Үшінші, ноғайлы кезеңнің /XІІІ - ХVІ ғғ./ күйлері. Оғыз-қыпшақ заманының аласапыранынан 
кейінгі қазақ даласындағы рулық-тайпалық тұтастану, Алтын Орда сияқты мемлекеттің бой көтеруі 
осы кезеңдерге тұспа-тұс келеді. Тек ол ғана емес, ілгері ғасырлар талқысында тарихи тағдырын 
ортақтастырған далалық ру-тайпалардың саяси одақ құрып «Қазақ» деген мағыналы этникалық 
атаумен тарих сахнасына шыға бастаған кезі де осы кез. 

Ноғайлы кезеңінде туған музыкалық мұраларымыздың санатына «Жошы ханның жортуылы», 
«Шора батыр» «Қамбар күйі» сияқты халық күйлерімен бірге Кетбұғаның «Ақсақ құлан», Асан 
Қайғының «Ел айрылған», Қазтуғанның «Сағыныш» күйлерін жатқызуға болады. Бұл күйлер саз-
сарынының ширыққан динамикасымен де, қосарлана айтылатын аңыз-әңгімесімен де, тарихи 
тұлғалардың көрініс табуымен де сол заманның саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани күйін айқын 
бейнелейді. 

Төртінші, Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі /ХVІІ - ХVІІІ ғғ./ күйлер. ХVІ ғасырдың алғашқы 
жартысынан бастап қазақтар мен ойрат феодалдарының арасындағы бәсеке-бақтастық осы екі 
халықтың екі ғасыр бітпес дауына, бітпес шайқасына ұласты. Бұл кезең күйлері өзінің өр мінезімен, 
тарихи оқиғалармен сабақтастығымен, нақтылы тұлғалар өміріне, қызметіне деректілігімен баурайды. 
Мұның музыкалық мұрамыздағы орны ретінде «Елім – ай» әнін, «Қаратаудың шертпесі», «Қалмақ 
биі», «Бел асар», «Абылайдың қара жорғасы», «Кеңес» т.б. күйлерді айтуға болады. Бұл кезеңдегі 
күйлердің типологиялық қасиеті ретінде этикалық сабыр мен тереңдікті айтуға болады. 

Бесінші ХVІІІ - XІX ғасырларда және XX ғасыр басында туған күйлер. Бұл кезеңнің рухани 
мұраларында саяси-әлеуметтік сарынның айқын көрініс тауып отыратынын баса айту керек. Әсіресе 
ұлттық дербестіктен айрылған халықтың хан-сұлтандарға, бай-патшаларға деген көзқарасы, көңіл-
күйі, әлеуметтік айырмашылықтың ұлғаюы жалпы рухани мұрамызда, соның ішінде ән-күйлерімізде 
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өте-мөте айқын көрінеді. Содан да болу керек, бұл кезеңдегі қазақтың музыкалық мұрасы ерекше 
молдығымен де, тақырыптың әр алуандығымен де, әуен-сазының мейлінше шыңдалған 
профессионалдық деңгейімен де айрықша назар аударады. Бұл кезеңде Байжігіт, Боғда, Құрманғазы, 
Тәттімбет, Дәулеткерей, Тоқа, Ықылас, Қазанғап, Сейтек сияқты дәулескер күйшілер қазақ 
музыкасының ұлттық тілін біржолата орнықтырып, жалпы адамзаттық мәні бар рухани феномен 
деңгейіне көтереді» [6, 42-46 бб.].  

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, салт-санасына, рәміздік-әуендік музыкасымен байланысты 
туған  мифологиясы  ұлттық дүниетаныммен, көшпелі өмір салтымен байланысты. Қазақ  
дүниетанымындағы мифологияға байланысты  түсініктері әу баста халқымыздың  мал бағу кәсібі мен 
диқаншылық өміріне байланысты туған.  Әсіресе, жыл мерзімдерін белгілеу мен ауа райының 
болашағын болжау қоғам тіршілігіне тікелей қатысты болды.  Дүниетанымның неғұрлым көне түрі 
ретінде халық мифтері әрбір халықтың рухани мәдениеті тарихында, оның адамгершілік және 
эстетикалық тәрбиесінде айрықша орын алады. Мифология ұғымдарының дәстүрлі ұлттық сипаты 
алдымен фольклорда сақталған. Ежелгі мифтерден бастап эпостық жырларға дейін, наным-сенім 
өлеңдерінен қазіргі әңгімеге дейін халықтың уақыт пен кеңістік туралы түсініктері сан-тарау 
кезеңдерді бастан кешірді. Көркемдік ойлаудың тарихын уақыт пен кеңістік туралы ұғымдардың 
қалыптасу  тарихынан бөліп алуға болмайды.  

Мифологияға тек қана бір халықтың немесе туысқан халықтардың шеңберінде ғана дамитын 
құбылыс ретінде емес, ареалды құбылыс ретінде қараудың қажеттігі айқын болып отыр. Әртүрлі 
халықтар мәдениетінің ұқсастығы олардың тіршілік ету аймағынан, географиялық ортасынан 
туындайды. Орасан зор Еуразия далаларындағы халықтар мифтерінің жақындығы күмән тудырмайды. 
Орасан зор аймақта мыңдаған жылдар бойы өмір сүрген, тіпті әртүрлі тілдік рәміздерге  жататын 
халықтар мен тайпалар бір-бірімен араласып, кейде толығымен сіңісіп кетіп отырды.  Қоғамдық тарихи 
процестердің динамикасын да ескермеуге болмайды, мысалы, белгілі бір халықтың отырықшылыққа 
көшу деңгейі, шаруашылық-мәдени өмірдің өзгеруіне ғана алып келген жоқ, дүниетанымын да 
өзгертіп, ол мәдениетте көрініс берді.  

Алайда бұл салалардың даму бағыттары әр түрлі болды. Олардың тек кейбір түрлері ХІХ ғасырға 
дейін сақталып, қазақтың классикалық аспаптық стилінің іргетасын қалап, оның эстетикалық 
ерекшеліктерінің қалыптасуына әсер етті. Белгілі этнограф, ғалым Болат Сарыбаевтың зерттеулері 
бойынша, көне замандағы әскери-аңшылық музыканың болмысы мен дамуында сан алуан аспаптар 
қолданылатын [7, 23-29 бб.]. Оларды қазақ хандарының дәуірінде әскери дайындық жүргізетін 
тәсілдердің бірі ретінде пайдаланатын. Уақыт өте келе қазақ хандықтары ыдыраған кезде әскери-
аңшылық ғұрыптар жоғала бастағанда күнделікті өмірде солармен байланысты аспаптық музыка да 
қолданбай кетті. Сонда да әскери-аңшылық музыканың белгілері аспаптық өнердің аздаған 
нұсқаларында сақталған, мысалы, қобыз күйлерінің кейбір әуендері («Қамбар батыр», «Кертолғау») 
немесе Құрманғазының «Балбырауын» күйіндегі «си-до-ре» интонациясы сол дәуірдің көрінісі болып 
саналады. 

Этникалық рухани мәдениеттің маңызды бөлігін қоршаған дүниені эстетикалық меңгеруімен 
байланысты болатын қазақтардың дәстүрлі күй өнері құрайды. Мұның өзі қазақ этносының өзіндік 
көркем көрінісінің бір үлгісін танытады, оның өзіндік ұлттық ерекшелігінің маңызын терең әрі 
орнықты ретте бейнелейді, мәдени-өркениеттің ұқсастығын білдіре түседі. Осы өнер қазақтардың 
эстетикалық, философиялық түсініктерін қалыптастыруда, әдептік мәдениетін дамытуда маңызды бір 
форма жасаушы рөл ойнайды. 

Шығыс күй өнері көшпелі  дәстүрінің бір бұтағы – қазақтың  күй өнері бұл кітапта жеке бір мәдени 
феномен ретінде негізделіп отыр. Бұған негіз ретінде қолда бар бұрыннан белгілі дәлелді 
материалдармен қатар, диссертант арнайы фольклорлық экспедициялар кезінде көптеген дәстүрлі 
күйшілермен кездесіп, бұрын-соңды жарық көрмеген соны деректер мен көптеген күйлер жазып алып, 
нотаға түсіру нәтижесінде қол жеткізілді.  

Заман талабы, қоғамдық-әлеуметтік қажеттілік дәстүрлі күй өнеріне жаңа көзқарас тұрғысынан 
қайта қараудың, оның осы күннің өзекті мәселелерімен үндестігін ашудың көкейтестілігін негіздей 
түседі. Сол себепті ұлттық аспаптық музыканың үлкен бір белесінің айғағына айналған дәстүрлі күй 
өнері мен күйші шеберлігін Қазақстан аумағының күй өнері негізінде талдаудың мәні мен маңызы зор. 
Мұнда жеке автордың шығармашылығы ғана емес, өнердегі жаңа бір арнаның ашылуындағы сипаттар 
да танылмақ.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев бекіткен «Мәдени мұра» бағдарламасының басты міндеттері ретінде 
«қазіргі таңдағы ұлттық мәдениетті, ауыз әдебиетін, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың зерделеу бүгінгі 
күннің негізгі мақсаттарының бірі болып келеді» [1, 5-6 бб.]. Қазіргі әлемдегі жаһандану үрдістерінің 
тегеурінді белең алған жағдайында қаймағы бұзылмаған Қазақстан мәдениетін сақтап қалу үшін 
ұлттық мәдениеттің дәстүрлі құндылықтарына назар аудару қажет. М.М. Әуезовтың әділ атап 
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өткеніндей,  «кез келген халықтың рухани әлемі қаншалықты бай болғанымен, ол ұлттық әлемі болып 
қала береді. Ол белгілі бір кеңістік-уақыт ортасында өсіп өнеді, оның мәнін, оның мүддесін білдіреді» 
[2, 32 б.]. 

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, салт-санасына байланысты туған  күй өнері  ұлттық 
дүниетаныммен, көшпелі өмір салтымен байланысты. Қазақ  дүниетанымындағы ырғақ пен әуенге 
байланысты  түсініктері әу баста халқымыздың  мал бағу кәсібі мен диқаншылық өміріне байланысты 
туған.  Әсіресе, жыл мерзімдерін белгілеу мен ауа райының болашағын болжау өнер тынысына тікелей 
қатысты болды.  

Өнердің неғұрлым көне түрі ретінде халықтық күй өнері шығармашылығы әрбір халықтың рухани 
мәдениеті тарихында, оның адамгершілік және эстетикалық тәрбиесінде айрықша орын алады. Ежелгі 
мифтерден бастап эпостық жырларға дейін, наным-сенім өлеңдерінен қазіргі әңгімеге дейін халықтың 
уақыт пен кеңістік туралы түсініктері сан-тарау кезеңдерді бастан кешірді. Көркемдік ойлаудың 
тарихын уақыт пен кеңістік туралы ұғымдардың қалыптасу  тарихынан бөліп алуға болмайды.  

Әдістемелік тұрғыдан алып қарағанда әрбір ұлттың көркем-мәдени  жүйесінің серпімді сипатын 
түсіну, ұғыну өте маңызды. Кез келген ұлттық музыкалық мәдениет табиғи түрде сол халық 
мәдениетінің құрамдас бөлімі, сол мәдениеттің төл туындысы, халық мұраттарының көрінісі болып, 
халықтың қалыптасқан тұрмыстық тәжірибелеріне және халықтың эстетикалық талғамына жауап 
береді, онымен бір уақытта біртұтас әлемдік мәдени қордың құрамдас бөлімін құрайды. Ауызекі 
мәдениет дәстүрлер қозғалысында жасалынып, жалғасын тауып жататын  ілгерілеуі арқылы өмір 
сүреді. Жүйенің барлық элементтерінде серпімділік үрдісі белгіленіп, оның музыкасы мен 
поэтикасынан орын тепкен. Жүйенің кез келген элементі дәстүрмен байланысты, өзіндік қайнар көзі 
болады, алайда айта кету қажет, бұл категориялар таза философиялық және көркем дүниетаным 
тұғырынан өтіп пайымдалған категориялар ретінде де зерттеліне алады.  

Көркем-мәдени музыка формасына талдау жасау, оның тек қана бір халықтың немесе туысқан 
халықтардың шеңберінде ғана дамитын құбылыс ретінде емес, аймақтық құбылыс ретінде қараудың 
қажеттігі айқын болып отыр. Әртүрлі халықтар мәдениетінің ұқсастығы олардың тіршілік ету 
аймағынан, географиялық ортасынан туындайды. Орасан зор Еуразия далаларындағы халықтар көркем 
мәдениетінің жақындығы күмән тудырмайды. Бұл аймақта мыңдаған жылдар бойы өмір сүрген, тіпті 
әртүрлі тілдік рәміздерге  жататын халықтар мен тайпалар бір-бірімен араласып, кейде толығымен 
сіңісіп кетіп отырды. ХІХ ғасырдың соңында Г.Н. Потанин сол кезде қалыптасқан фольклордың бір 
халықтан екінші халыққа көшіп қонып жүретіндігі туралы пікірге қарсы мынандай болжам ұсынған 
еді: «Мотивтердің (тақырып, сюжеттің) таралымын ... мүмкін бір халықтан екінші халыққа тарауынан 
емес (ауызша немесе жазбаша), тайпалардың территорияларда бірге таралып орналасуынан іздеу керек 
болар. Бағыттары туралы тек мынаны айтуға болады – батыстан шығысқа қарай таралып орналасудан 
гөрі, көп жағдайларда шығыстан батысқа қарай таралып орналасу үстем болды» [3, 349 б.]. Қоғамдық 
тарихи процестердің динамикасын да ескермеуге болмайды, мысалы, белгілі бір халықтың 
отырықшылыққа көшу деңгейі, шаруашылық-мәдени өмірдің өзгеруіне ғана алып келген жоқ, 
дүниетанымын да өзгертіп, ол мәдениетте көрініс берді.  

 Күй өнерінің рәміздік функцияларына талдау жасау арқылы эстетика мен мәдениеттанудың 
көптеген дәстүрлі мєселелеріне деген жаңа көзқарастарға жол ашылады, мұның өзі теориялық әрі 
практикалық маңызға ие. Біріншіден, бұл жағдайда әңгіме мәдениеттану ғылымының басты мәселелері 
туралы болып отыр. Күй өнерінің  мєдениеттегі ерекшеліктері мен өмір сүру формаларын қарастыру 
гуманитарлық және көркем-қолданбалы ойлаудың үйлесімді тіркесіміне мәдени жєне философиялық 
негіз қалайды, болашақта адам қызметінің тиісті типтерінің бірігуіне ықпал етеді. Философиялық және 
тарихи антропология шеңберінде ерекше мәртебеге ие бола алатын күй туралы жалпы мәдениеттану 
теориясын жасау қажеттілігі туындауда. 

 Сонымен, күй өнерінің  мәдениеттегі өмір сүруі тәсілдері мен түрлі салаларының тоғысуы, күй 
феноменінің ғылыми және мәдениеттану теорияларына ену бағыттарының үйлесуі күйді мєдениет 
феномені ретінде зерттеу мәселесін қалыптастырады. 
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Бытие современного человека, жизненное пространство существенно видоизменилось: 

материальный мир абсолютной истины и мир относительной истины трансформировался в контексте 
парадигмы нового технологического уклада жизни. Представляет интерес мир идей, концепций, 
представлений, правил, ценностей цифрового поколения, порожденных новой информационно-
коммуникативной ситуацией. В рамках данного исследования представляет интерес результаты 
исследования молодежи, проведенное Сбербанком совместно с агентством Validata, в котором 
отражены предпочтения современной молодёжи. Некоторые тенденции общеизвестны: «Современные 
молодые люди «родились с кнопкой на пальце». Для них онлайн — ведущее определение реальности, 
которое формирует тренды. Характерная черта поколения Z — уверенность каждого в собственной 
исключительности. Установки и ценности современной молодежи — это поиск своего пути. «Модно 
быть умным». Для молодежи характерен минимальный горизонт планирования» [9]. 

 Впервые о цифровом поколении или точнее о «цифровом аборигене», «цифровом иммигранте» 
заговорил в 2001 году социолог Марк Пренски, позднее профессор Гарварда Джон Палфри и 
профессор Урс Гассер из Швейцарии дополнили вышеназванные термины понятием «цифровые с 
рождения» [1]. Кто эти люди? В чем заключается их культурное пространство и как они будут влиять 
на общество завтра? Этими вопросами задаются сегодня социологи, психологи, культурологи. Как 
отмечают Дж. Пэлфри и К. Гассер, «дети цифровой эры (цифровые аборигены) проводят большую 
часть своей жизни в сети Интернет и не делают различия между жизнью в реальности и вне ее.  

Исследования американских ученых показали, что цифровое поколение, это, то поколение, 
родившееся в период с 1980-2000 годы, так называемое поколение миллениалов. Постмиленниальное 
поколение – это люди, рожденные после 2000 года по сегодняшний день. 

В оборот введен набор близких по смыслу понятий, обозначающих цифровое поколение: например, 
поколение двухтысячных, «коренные цифровитяне», сетевое поколение (millenials, digital natives, net 
generation). Заметим, что объектом исследования являлось американское общество. Авторы 
предложили концепт, в рамках которого попытались рассмотреть особенности так называемого 
поколения Y и поколения Z. [1]. 

Дети первого «цифрового поколения» родились в веке цифровых технологий. Многие зарубежные 
и российский эксперты рисуют социологический портрет «цифрового поколения», основными 
характеристиками которого выступают такие качества, как «тотальная» 
креативность, инновационность, (подразумевающая разрушение и отказ от традиционных 
устоявшихся форм в бизнесе и построении деловых отношений – демократичность), 
информированность, благодаря постоянной включенности в поисковую 
деятельность, многозадачность (способность решать несколько когнитивных задач одновременно). 
Исследователи также определяют и проблемные зоны «цифрового поколения» – информационную 
перегруженность и как следствие – снижение способности формировать и оперировать знаниями (т.е. 
систематизировать информацию, последовательно ее осваивать, выстраивать логические связи, 
структурировать материал), интернет-зависимость (проявления агрессии, домогательства, призывы к 
насилию, порнография), трансформация (порой разрушительная) понятий личного пространства, 
защиты личных данных, авторских прав[2]. 

Бьют тревогу психологи, описывая поколение интернета, говоря о разрыве между поколениями, 
эмоциональной холодности детей «миллениалов».  

Бьют тревогу и культурологи. Кризисные явления в духовно-нравственной жизни современного 
общества — девальвация нравственных ценностей, смещение приоритетов в сторону материального 
благополучия - требуют создания адекватного новому времени механизма 
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воспитания подрастающего поколения. Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо 
изучить культурное пространство поколения Z и Y. 

Считается, что одним из первых вопрос о ценностных отличиях поколений был поставлен 
известным социологом и мыслителем прошлого века К. Маннгеймом. По его мнению, важными 
факторами поколенческих различий являются общая история и опыт людей – именно это 
трансформирует феномен поколения из потенциального в актуальное состояние. Иначе, центральную 
роль при определении поколения играет не собственно возраст, а опыт и самосознание группы 
индивидов, рождение которых приходится на определенный временной период.  

Поколение - общность людей примерно одного возраста, которые обладают похожими 
культурными и социальными ориентациями и формами поведения. Так в основе «Теории поколений» 
Уильяма Штрауса и Нила Хоу лежит понимание поколения как группы людей, рожденных в 
определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей 
воспитания, с похожими ценностями.  

Группу людей, рожденных в период с 80 по нулевые годы, принято называть поколением Y или 
поколением миллениалов. Для них характерно освоение электронных гаджетов, доступ к товарам 
массового потребления. Главные характеристики – огромное количество и доступность информации, 
в то же время низкое ее качество и ценность. Для этого поколения характерно самоуверенность, 
необходимость быть признанным и значимым для мира, поколению Y важна геймификация, в работе 
предпочитают удаленный метод, например фриланс, аутсорс.  

Поколение Z –это совсем еще молодые люди, рожденные после 2000 года по сегодняшний день и 
совершенно не знающие времени без интернета. «Маленькие дети, которым впервые дали в руки 
электронный планшет, сразу начинали скролить экран и правильно нажимать на кнопки». Это новое 
поколение, растущее в мире инноваций и стартапов. «Цифровые» дети являются довольно-таки 
продвинутыми Интернет-серферами. 60% детей старше 8 лет хотя бы раз в день пользуются мировой 
паутиной. Для возрастной категории от 0 до 12 лет эта цифра чуть ниже – 50%.» [10]. 

Интерес нашего исследования лежит в ценностных установках цифрового поколения, в чем 
выражается их культурное пространство?  

Культурное пространство может быть понято как ценность в определенном времени и 
пространственных параметрах. Оно имеет некую эмоционально-интеллектуальную наполненность, 
подразумевает под собой некое духовное образование, но не исключает его материализации с точки 
зрения воплощения в определенных ценностях.  

История формирования пространственного ареала культуры уходит в далекое прошлое. Культура, 
как четвертое состояние бытия (ученые выделяют четыре состояния бытия: бытие природы, бытие 
общества, бытие человека, бытие культуры), обладает всеми качествами любого из таких состояний: 
она не только существует в мире относительно самостоятельно и относительно объективно по 
отношению к любому действительному субъекту, но и разворачивается во времени и пространстве. С 
первых шагов человечество воспринимает пространство с точки зрения своих жизненных интересов 
как форм бытия, обращенных к восприятиям, переживаниям, осмыслению практики каждого 
конкретного человека. Пространство выступает важнейшей характеристикой бытия, от его восприятия 
напрямую зависит деятельность человека по освоению и переработке окружающего мира [3]. 

Человек постоянно живет в состоянии «сотворения» культурного пространства. Таким образом, 
культурное пространство – это определенная система, формирующая оценочные и поведенческие 
ориентиры человека, его ценности и нормы, стереотипы поведения, чувствования и мышления.  

В нашем понимании культурное пространство сегодняшнего поколения претерпевает сильнейшие 
изменения.  

Очевидно, что стремление к глобализации и усилению роли информационных технологий привели 
к тому, что общество переходит на постмодернистские ценности, а именно имеет направленность на 
удовлетворение своих индивидуальных потребностей. 

Исследования отечественных и российских экспертов сходятся на том, что на первом месте у 
нового поколения выступает собственное Я, свои запросы, личные интересы, а уже потом интересы 
общества. К примеру, самые важные этапы жизни для тинэйджеров: окончание школы, получение 
диплома, приобретение телефона. Телефоны служат подросткам для коммуникации и досуга. Все 
больше подростков проводят более трех часов каждый день за просмотром видео на своих телефонах, 
что превышает время, затраченное на любую другую деятельность на смартфонах.[14] 

Цифровое поколение оптимистично и проявляет неподдельный интерес к предпринимательству, 
ведь это поколение выросло вместе со стартапами, такими как Uber, Telegram, Airbnb. Если культурное 
пространство можно было классифицировать то это выглядело бы так:  

Культурное пространство поколения Y (возраст от 17 до 30 лет) и поколения Z (возраст от 1 года 
до 16 лет) зависит от : 
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-внутреннее состояние (ценностные установки, личностные ориентиры); 
-внешнее состояние (роли и место в коллективе, в обществе); 
-региональная ментальность; 
-цифровая доступность. 
По мнению Матвиенко М. А., Егушева К. Е., и др., писавших о ценностях молодежи в целом, 

жизненные ценности и моральные нормы молодежи утратили свое значение, произошло замещение 
«героев труда» «идолами потребления», трудовое воспитание потеряло свое значение, это объясняется 
тем, что появились более легкие способы зарабатывания на жизнь посредством новых 
информационных технологий. Произошла демотивация ценностей молодежи, которую необходимо 
«лечить» привитием ей духовности. [9]. 

Мы находимся лишь на пороге нашего исследования, мы предполагаем, что проведенное 
исследование нового культурного пространства цифрового поколения Казахстана будет эффективным 
и позволит представить цельную картину трансформации сознания молодых людей в современном 
обществе. 
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Қазіргі уақытта еліміздегі әртүрлі конфессиялар, соның ішінде Қазақстан үшін дәстүрлі саналатын 
(Ханафи бағытындағы Ислам діні мен Христиандық православие бағыты) сенімімен қатар, жаңа 
діндер мен конфессиялар елдегі бейбітшілік пен келісімді және қоғамдық тұрақтылықты қамтамасыз 
етуде. Әртүрлі көзқарастар, дәстүрлер мен мәдениеттердің алуандығына қарамастан, Қазақстан дін 
негізінде шиеленістері жоқ мемлекет болып қала беруде. Республикамызда көп этникалық және көп 
конфессиялы Қазақстан халқының діни мүддесін білдіретін 18 конфессияның өкілдері бейбіт қатар 
өмір сүреді және өзара қарым-қатынаста болады. Қазақстандағы діндер діни тәжірибелерімен және 
көзқарастарымен ерекшеленетін, әртүрлі діни сенімдерді ұстанатын түрлі ұлыстар, тілдер, мәдени 
және әлеуметтік топтағы адамдардан тұрады. 

 Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңына сәйкес, діни 
бірлестік – Қазақстан Республикасы азаматтарының өз мүдделерінің ортақтығы негізінде рухани 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін еліміздің заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіпте біріккен 
ерікті бірлестік [1]. 

  Дәстүрлі емес діни ұйымдардың сан алуандығы, сондай-ақ тек соларғаи тән, бірақ 
республикамызда қызмет етуші дәстүрлі конфессиялар үшін үйлеспейтін идеологиялық нұсқаулар мен 
қызмет әдістері олардың нақтылы анықтамасын жасау жұмысын қиындатады. Бұл жағдай сонымен 
қатар осы ұйымның заңмен ретке келтірілетіндіген сәйкес күрделене түсіп отыр.  

https://adindex.ru/news/researches/2017/04/18/159288.phtml
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Барлық конфессияларда секталық және қауіпті экстремистік топтар пайда болатынын ескерген 
жөн, сонымен бірге буддизм, иудаизм, христиандық, ислам дәндері бейбітшілікке және зорлық-
зомбылықтан бас тартуға шақырады.  

Дәстүрлі емес діни ұйымдарға келетін болсақ, олар да экстремизмнен сақтандырылмаған. Оларды 
өзгеше айтқанда деструктивті деп атауы бекер емес, өйткені оларда конструктивті, розитивті, 
гуманистік бастама жоқ. Бұл культтік құрылымдар діни мақсаттарды жариялай отырып өздерін 
дәстүрлі конфессиялардан ажыратады. Олар Шығыс пен Батыстың діни дәстүрлерінен синтез жасайды.  

Батыс ғалымдарының түсіндірме сөздіктеріне сәйкес, «секта» - сенім туралы қабылданған өзінің, 
ерекше ілім; мақұлдау, пайда, жік немесе дінбұзарлық. «Культ» (лат. «қадір түту») – ғажайып 
күштерге лайықты ықпал ету мақсатындағы ерекше құдіретті әдет-ғұрыптарда, діни қызметшілер мен 
сенушілердің іс-қимылдарында көрінісін табатын әр діндегі міндетті элементтердің бірі. Ал, С.И. 
Ожеговтің сөздігінде «культ» - бұл: 1. құдіретке діни табыну және осыған байланысты әдет-ғұрыптар. 
2. біреуге сиыну, қадірлеу [2]. 

Жаңа діни ағымдардың жаппай пайда болуы мен кең таралуы «діни серпіліс» кезеңі орын алған ХХ 
ғасырдың 60-70 жылдарына сай келді. Дәстүрлі емес діни ағымдардың отаны ретінде АҚШ саналады 
және сол жерден Еуропа мен Азияға, Латын Америкасы елдеріне жаппай кең таралды. Бұл діннің жаңа 
тармақтары «дәстүрлі емес дін», «Жаңа дәуір діні», «канондық емес сенім», «альтернативті культтар», 
«жаңа діндер», «шығыс культі» немесе т.б. атаулармен аталды.  

Бұл ағымдардың пайда болу мәселесіне келер болсақ, негізгі алғышарт ол көптеген батыс елдерінде 
орын алған дәстүрлі әлеуметтік құндылықтар мен діни идеология билігінің дағдарысқа ұшырауынан 
еді. Бұл мәселе сонымен қатар, қоғам мен мемлекетте орын алған әлеуметтік-экономикалық өзгерістер 
мен сұраныстарға жауап бере алмаған христиандық діни құндылықтардың терең дағдарысты бастан 
кешіруіне байланысты болды. Бейсаясаттық, қоғамның дәстүрлі құндылықтарынан көңіл қалу, 
нигилизм сезімі мен адам бойын билеген жалғыздық, өмірге деген жағымды көзқарас пен бағдардың 
жоғалуы – барлығы әлеуметтік- психологиялық тұрғыда қоғамнан жаңа идеал мен өмір-салтын іздеуге 
алып келді.  

Жаңа діни қозғалыстар көшбасшылары дер уақытында дүниеге деген көзқарас өзгерісі мен жаңа 
рухани-өнегелік ұстанымға назар аударып, өз уақытында бұл сұраныстарға сай ептілік танытты. Жаңа 
ағымдар идеологтары сәтті әрі шеберлікпен өздерінің таңдалғандар қатарынан жиналған діншіл әрі 
әлемді және барлық адамзатты құтқарушы, сонымен қатар өздерін жоғары деңгейдегі құндылық пен 
моральға жол бастаушы ретінде жарнамалады. Жаңа ағымдардың пайда болуының бірнеше себебіне 
адамзаттың ғаламдық мәселелерін, соның ішінде: экономикалық дағдарыс, 97 әлеуметтік сүргін, 
стихиялық апат, термоядролық соғыс қаупі мен түрлі әскери қақтығыстарды т.б. жатқызуға болады. 
Сөзсіз, бұл барлық себептер қоғамда жағымсыз көңіл-күйдің орын алуына, нигилизм мен 
түңілушіліктің пайда болуына, келешек өмірге деген сенім мен өзін осы өмірде көрсете алу қабілетінің 
жоғалуына жол ашты. Ал, енді, дәстүрлі емес діни ұйымдардың жұмыс-істеу тәсілдерінің 
ерекшеліктеріне келетін болсақ, христиандық сипаттағы діни ұйымдардың ортақ белгілері – басты 
офистерінің батыста орналасуы, өзге діндердің өкілдері арасынан өз қауымына тұлғаларды тарту, 
зайырлы өмір сүрудің қағидалары мен талаптарын қабыл алмауды насихаттау, іс-әрекетінің жабық 
сипаты, бас орталықтарының көмегімен және қауым мүшелерінің садақасы есебінен қаржыландыруы. 

Христиандық сипаттағы дәстүрлі емес діни ұйымдардың қоғамдық-саяси лобби құру – 
стратегиялық мақсаттары болып табылады. Олардың іс-әрекеттерінен төнетін қауіп-қатерлерді 
зерделеп көрейік. 

Дәстүрлі емес христиандық сипаттағы діни ұйымдардың діни тәжірибесі сенушілердің жеке 
тұлғасын басуға немесе бұзуға әкеліп соғады, ғылыми сараптамадан өтпеген емдеу әдістерін 
қолдануды ұйғарады, сондай-ақ қауымның пайдасана мүлкін иеліктен айырып беруге мәжбүрлейді.  

Қазақстан Республикасының  «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы өз күшіне 
енгеннен кейін протестанттық сипаттағы дәстүрлі емес діни бірлестіктердің іс-әрекеттері келесі жалпы 
үрдістерде көрініс тапты: 

- құрылтайшылар саны аз болуына байланысты аймақтық филиалдарын тіркеудің жолдарын іздеу 
(өзге протестанттық діни бірлестіктермен бірігу, жаңа сенушілерді іздеп табу және т.б.); 

- әртүрлі айла тәсілдерді қолдана отырып халықтың арасында діни әдебиеттерді таратудың жаңа 
әдістерін пысықтау (уақытша пайдалануға берілген деп және т.б.); 

- қайырымдылық акцияларын өткізу арқылы жаңа сенушілерді тарту, бірінші кезекте кәмілетке 
толмаған балалар ды, студенттерді және т.б.; 

- интернет жүйесін пайдалану арқылы өз қағидаларын насихаттауды жандандыру.   
Сондай-ақ шетелден жүргізілетін республикадағы конференцияаралық және ұлтаралық жағдайды 

тұрақсыздандыру бойынша кең көлемді жік салу жұмысы ретінде бағалауға болады.  
Олардың белсенділігіне себеп болатын алғышарттары болып мыналар танылады: 
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- шетелдік діни ұйымдар мен орталықтар тарапынан қаржылай, материалды және өзге де көмектер; 
- өз қызметінде саны көп сенушілерді қатыстырып өткізілетін бұқаралалық іс-шараларды жүргізу; 
- сенушілермен қарқынды түрде жұмыс жасау (бірінші кезекте жастармен) және т.б. 
Сонымен қатар бірқатар дәстүрлі емес діни ұйымдардың жалпы сипатында олардың халықаралық 

діни орталықтарымен байланыстары, жергілікті заңнаманы менсінбей қарайтынын атап өту қажет.  
Қазіргі кезде олардың іс-әрекеті жоғарыда көрсетілген нормативті құқықтық актілерде және 2012 

жылдың 7 ақпанында Үкіметтің Қаулысымен бекітілген №211 «Миссионерлік іс-әрекет жасайтын 
тұлғаларды тіркеу және қайта тіркеу» мемлекеттік қызмет көрсету Стандартымен реттеледі [3].   

Дәстүрлі емес христиандық және исламдық сипаттағы діни ұйымдар бүгінде саны жағынан тез 
өсуде және өздерінің басқа діни конфессияларға деген озбыр әрекеттерімен ерекшеленеді. Олар 
қоғамдық өмірдегі мемлекеттің рөлін теріске шығарады, сенімдеріне қайшы келгендіктен әскер 
қатарына қызмет етуден және дәрігерлік көмектен бас тартады. Алыс-жақын шет елдерден үлкен 
таралымда жарық көрген діни әдебиеттер мен журналдар, фильмдер әкелініп, қазақ тіліне аударылып, 
басылып шығарылады және Қазақстанның түкпір-түкпіріне таратылады.  

Қазіргі таңда дәстүрлі емес діни ұйымдар өздерінің ой-ниеттерін насихаттауда жаңа 
технологияларды пайдалануда. Олар интернеттің кең мүмкіншіліктері күннен-күнге белсенді түрде 
әртүрлі экстремистік және террористік идеологияны таратушы дәстүрлі емес діни ұйымдар ұлттық, 
діни және т.б. бөліну түрлерін жариялау мақсатында пайдаланылады. Жаңа ақпараттық технологияның 
дамуы, оны қолданудың қарапайымдылығы, төмен бағасы және т.б. пайдалы жақтарымен терроризмге 
жаңа мүмкіншіліктер ашты және оның жаңа түрінің (кибертерроризм, компьютерлік терроризм және 
т.б.) пайда болуы қолайлы жағдай жасауда. 

Бүкіләлемдік әлеуметтік желілер арқылы белгілі бір қасиетімен ерекшеленетін адамдардың әртүрлі 
тобын біріктіру жүзеге асырылуда. Енді белгілі мақсат пен көзқарасты ұстанған диаспораның 
мүшелері, кез-келген мемлекеттің діни секталары немесе адамдары бір-бірімен тығыз байланыста 
болады. 

Отандық ғалым Г.Ж. Жұманова діни қозғалыстардың адам денсаулығына келтіретін қаупі оның 
адам психикасына жасайтын ықпалымен көрінетінін айтады. Ғалымның зерттеулерінде, адам 
психикалық дабылдардың әсерінен өз көзқарастарын, пікірлерін, сезімдері мен мақсаттарын басқаша 
түрде қайтадан құрады. Жалған діни қауымда мұндай ықпалға түскен адам кінәлі, әлденеге 
мазасызданған, топқа тәуелді, қауқарсыз кейіпте болады. Қауымның жаңа мүшесі дербестігін, 
өзбетінше шешім қабылдау және сыни пікірлер айтып, өз көзқарасын білдіру қабілетін мүлдем 
жоғалтады. Оның үстіне, мұндай тәуелділіктегі адамның бойында есалаңдық, шизофрения, өзіне-өзі 
қол жұмсап, зорлық жасауға бейімділік сияқты қасиеттері пайда болады. Мұндай психикалық әсер ету 
немесе адамды мәңгүртке айналдыру, бағдарлау, адамдардың «миын айналдыру», қоғамдық сананы 
басқарып, жетекшілік ету жаңа діни ұйымды басқарудың әдісі және ұйымға билікті жүзеге асырудың 
тәсілі болып саналады. Түңілгендік, шарасыздық, мазасыздықты басынан кешірген кез келген адам 
деструктивті культтің потенциалды құрбаны болуы мүмкін [4, 32-34 бб.]. Ғалымдардың 
пайымдауларымен келісе отырып, адасқан адамдар сектадан тыс өмірде өздері жоғалтып алған, 
айрылған нәрселерін тапқысы келеді: жақындары тарапынан түсіністік және қолдау, сенімділікке ие 
болып, перспективасының анықтығын білу, сонымен қатар бойындағы тәуелділік пен қорқыныш, 
сондай-ақ жауапкершілік және кінәлілік сезімінен арылуы жаңа діни қозғалыс мүшелері көп жағдайда 
ақиқатты тану ретінде, діни үйлесімділік ретінде қабылдайды деп тұжырымдауға болады.   

Дәстүрлі емес діни ұйымдар адамдарды өздерінің қатарына тарту әдіс-тәсілдері сан-қырлы болып 
келеді. Әртүрлі тақырыптағы конференцияларын, семинар жиындарын кинотеатрларда және спорт 
кешендерінде өткізіп отырады. Елімізде әрекет ететін дәстүрлі емес діни бірлестіктер қақаз халқының 
ұлттық құндылықтарын мойындамайды. Олар үшін тіл, тарих, Отан, әдет-ғұрыптардың ешқандай құны 
жоқ. Сонымен қатар, олар үшін мемлекеттік шекара, әскери міндет, отанды қорғау олар үшін бос нәрсе 
болып табылады. Байраққа бас июге, ұлттық ән-ұраның айтылуына қарсы. Кейбір христиандық 
бағыттағы дәстүрлі емес діни ұйымдар қан беруге (донорлыққа) де қарсы, әскерге бармайды және 
сайлауға мүлдем қатыспайды.  

Дәстүрлі емес діни ұйымдардың мәні адамның бостандығын, ар-намысын қорлау, тұлғаның 
құқықтарын аяққа басып, таптау әрекетінен байқалады. Мұндай қозғалыстар еліміздің 
Конституциясына, қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде дін және мемлекеттің өзара қарым-
қатынасына қатысты теріс көзқарас, пікірде болып, құқыққа қарсы әрекет жасап, тіпті қылмыстық 
әрекетке дейін барады.  

Ұлттың қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда, дәстүрлі емес діни ұйымдарда адамдарды бір діннен 
екінші дінге ауысуға иландыру сипаты бар. Ол еліміздің теңдігін бұзады, мызғымастығын шайқалтады, 
жастардың санасынан қазақстандық патриотизм сезімін жояды. Сондай-ақ діни ұйымдардың іс-әрекеті 
еліміздің тұтастығына жік салуға әсерін тигізеді, идеологиялық тұрғыда теріс пікір қалыптастырады.  
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Ойымызды қорыта келгенде, бүгінгі таңдағы дәстүрлі емес ұйымдардың нақты көздегені – діни 
ұйымның көшбасшысы, жетекшісі өзінің бас мүддесін қанағаттандырып қаржы алу үшін, ықпалға ие 
болу арқылы шексіз билікке қол жеткізу мақсатында құрады. Ұйым жетекшісі мен оның 
айналасындағылардың мөлшерсіз байлыққа ие болуы қатардағы мүшелердің өз жеке меншігі мен 
мүліктерін ұйымның меншігіне аударып, оларды пайдаланудан бас тартуы арқылы жүзеге асырылады. 
Дәстүрлі емес діни ұйымдардың бүкіл іс-әрекеті адамның өздігінше ойлауын тоқтатуға, тәлімгеріне 
сөзсіз және мүлтіксіз бағынуына бағытталады. Осылайша, кез-келген адамға оның еркінен тыс әрекет 
жасатып, қолшоқпарға айналдыруға болады. Діни жаңа ұйымдар тоталитарлық, деструктивті культ 
немесе секта бола отырып, жеке тұлғаға және қоғамға, ұлттық қауіпсіздікке, оның әртүрлі салаларына 
қауіп-қатер төндіреді. Дегенмен, бүгінгі күні Қазақстан халқының мәдени және рухани құндылығын 
жоюға, ұлттық санамызды улауды көздеген шетелдік дәстүрлі емес діни бірлестіктердің жергілікті 
жақтастарының құқыққа қайшы іс-әрекеттерін анықтап, жолын кесу қажет. Бүгінгі таңда исламдық 
және христиандық сипаттағы дәстүрлі емес діни бірлестіктерге елімізде Заңдық жолмен шектеу 
қойылмайынша, қоғамға зиян келтіретін, бүлікші, арандатушы діни ұйымдар азаймайтыны анық.  
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   (Атырау) 
 

Ғаламтор барған сайын мәдени өмірде зор рол атқарып келеді. Әрбір ұлт немесе мәдениет 
жахандық виртаулдық кеңістікке барынша енуге талпыныс жасауда. Бірақ әлемдік мәдениет, соның 
ішінде ұлттық мәдениеттер түгел дерлік интернет кеңістігіне енді деп айтуға да болмайды. 
Ғалымдардың арасындағы таласты пікір бойынша әлемде 6000 шамасында тіл бар (демек, мәдениет 
бар деген сөз ) екен. Ал Googl -де тек 80 шамалы тілдің ғана аудармашысы бар екен және 400-ден аса 
тіл жұмыс істейді екен. Бұл жоғарыдағы тілдердің 1,33 пайызы ғана. Осы азғантай пайызға қазақ тілінің 
де енгенін айта кеткен жөн сияқты. Жалпы ұлттық мәдениеттің заманауи интернет кеңістігіне енуі, өз 
мәдениетін, құндылықтар жүйесін эллектрондық-коммуникациялық кеңістікте сақтауы мен дамыту 
мүмкіндігін жүзеге асыруы баяғы бір кездегі өз гарафикасын енгізуі, жазба мәдениетін қалыптастыруы 
сияқты аса маңызды тарихи фактордың бірі. Президент өз мақаласында ұлттық кодты сақтау мәселесін 
қозғағаны белгілі. Қазір ғалымдар мәдени кодтың үш кезеңі туралы пікір айтып жүр: 1.дәстүрлі.2. 
жазбаша (кітәби).3. экрандық. Қазақ мәдениетінде үшеуі де бар. Біз дәстүрлі мәдениеттің озық 
үлгілерін кітап түрінде жарияладық («Мәдени мұра» бағдарламасы). Ендігі мақсат оларды экрандық 
үлгіге көшіру. Порталдар, сайттар, роликтер, вайндар арқылы ұлттық дәстүрді вербальді және 
вербальді емес формаларда беру мүмкіндігі мол. Олар арқылы ұлттық символды, тұспалды, ишараны, 
ымды беруге болар еді. 

Қазіргі кезде осы экрандық мәдениетке байланысты «E-culture», «Digital culture» сияқты терминдер 
пайда болды, сонымен қатар осы терминдердің алыс, жақын шетелдерде көптеген анықтамасы да 
молынан кездеседі. Әсіресе Итальяндық профессор Альфредо Ронки енгізген «E-cultue» термині кең 
қолданыста жүр. 

«E-cultue»-бір жағынан материалдық және рухани мәдениет қорларының, артефактерінің 
электрондық көшірмелері (нұсқалары деген дұрыс шығар). Кез келген ақпарат сияқты ұлттық мәдениет 
қашанда белгілі бір адресатқа бағытталады және адресант екеуі ортақ кодқа ие болып келеді. Осы 
жағынан ұлттық мәдениетке, соның ішінде қазақ мәдениетіне де ортақ коммуникативтік-тілдік 
маркерлер зор роль атқарады. Бұл киберкеңістікте ұлттық дүниетанымды, оның базалық 
құндылықтарын сақтауға мүмкіндік беріп, ортақ когнитивтік кеңістік туғызады. Осы тұрғыдан автомат 
аудармашыларды кеңінен пайдалану, блогосфера, викитехнология, әлеуметтік желілерді кеңінен 
қолдану қажет. Сондай-ақ енізіліп жатқан латын графикасының да артықшылығын кеңінен 
пайдалануға болар еді, ол біріншіден, латын графикасын қолданатын шетелдегі қазақ диаспорасының 
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коммуникациялық, когнитивтік мүмкіндігін кеңейтеді, екіншіден, жалпы түркі халықтарына, шетелдік 
қазақ тілі мен мәдениетіне қызығушылық танытушыларға біздің мәдениетке жол ашады. 

Жаһандану міндетті түрде ұлттық мәдениетке, рухани құндылықтарға инвентаризация жасауды 
мәжбүр етеді (тозығы мен озығын айыру), мысалы келешектің өкілдері өз таңдауын жасағандай, олар 
Ертөстікті Бетманға, Керқұлатты Кендебайды «өрмекші адамға» баяғыда ауыстырды, үлкендер бізде 
орнап жатқан компьютерлік, нарықтық базистік қоғамға қондырма тапқанша, болашақ өз қалауын 
жасап үлгерді. Сондықтан мақсат, жаһандық бәсекелестікте өз рухани құндылықтарымызды сақтау 
мен дамыту һәм тарату.  

Әңгіме біз рухани, тарихи тұрғыдан мол әрі терең мәнді санайтын ұлттық мұраларымыздың өзінің 
формасы жағынан әлі ескі форматта сақталуында, тіпті жазбаша түрінің өзі модернизациялауды қажет 
етеді, тіпті оларды жаңа дәуірге бейімдеу үшін мазмұндық тұрғыдан да жаңарту жасау, ревизиялау 
қажет сияқты. Мысалы, Қобланды батырды, Ер төстікті болмаса Қыз Жібекті қазіргі жас ұрпақ өзінің 
ата-анасы қабылдағандай сезініп, түсіне алмайды. Себебі бұрынғы ұрпақта оларды түсінетін әлдебір 
архетиптік негіз болды, қарттар, ескі тұрмыстық артефактар, жылқылар, кең дала, қаймағы бұзылмаған 
ұлттық, образдық тіл- міне осының бәрі санаға, эмоцияға, қиялға ерекше әсер етті. Қазіргі жастарда 
оның көбі жоқ, енді ондай атмосфераны тек қана жаңа технология жасай алады. Сондықтан 
Қобландының заманауи суперменге, ал Ер Төстіктің, Керқұла атты Кендебайдың танымал 
компьютерлік ойынға айналуы өзімізге байланысты. Ал әлемге өзін көрсетуі ұлттың техникалық, 
әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуымен байланысты. Бұл ешкім таласа алмайтын қағида, 
сондықтан кез-келген тәуелсіздік алған ел өзінің тәуелсіздігін шынайы егемендікке айналдыру үшін 
осыларды қатар дамытуға ұмылады. Бірақ онсызда тәуелсіз болу салыстырмалы болып табылатын 
заманда рухани және мәдени тәуелсіздік қаншалықты дәрежеде екенін анықтау тағы да көңілге қаяу 
түсіреді және күмән тудырады.  

Жаһандану міндетті түрде ұлттық мәдениетке, рухани құндылықтарға инвентаризация жасауды 
мәжбүр етеді (тозығы мен озығын айыру), мысалы келешектің өкілдері өз таңдауын жасағандай, олар 
Ертөстікті Бетманға, Керқұлатты Кендебайды «өрмекші адамға» баяғыда ауыстырды, үлкендер бізде 
орнап жатқан компьютерлік, нарықтық базистік қоғамға қондырма тапқанша, болашақ өз қалауын 
жасап үлгерді. Сондықтан мақсат, жаһандық бәсекелестікте өз рухани құндылықтарымызды сақтау 
мен дамыту һәм тарату.  

Осы жағдайда ұлттың бәсекеге лайық болуы, рухани өресі биік болуы өзіне байланысты. Техника, 
ақпарат құралдары-адамзатқа ортақ, бірақ әрбір халық сол құралдан өзінше пайда көріп, өзінше 
заманауи көшке ілесуге тырысады. Бізде техника мен технология дамып келеді, ұлтық рухани 
құндылық пен менталитет әлі сақталуда, бірақ оларға төніп тұрған қауіп те баршылық, сол жағдайды 
ескере отырып әсіресе мәдениет, рухани салада, тәрбиеде, білім саласында техниканы пайдаланудың 
әлдебір ұлттық концепциясын жасау міндетті шарт. Әрине, әртүрлі идеялар, теориялар бар, бірақ 
олардың көбі теория түрінде тамаша болғанымен іс жүзінде іске аспайтын болып шығады. Бұл бағытта 
бізде әлде жалтақтық көп, әлде посткоммунистік сана әсері қатты, болмаса жаһандану жағдайында ол 
идеялардың тұзы жеңілдеу болып шығып тұр. Бірақ, менің ойымша техниканы, әсіресе ақпарат, 
интернет, компьютер құралдарын ұлттық нақышты тарату мен насихаттауға кеңінен қолдануға болар 
еді. Мысалы, қазір айтыс өнерінің интернет арқылы кеңінен тарауын осы мүмкіндіктің бір көрінісі деп 
санаймын. Айтысты дәстүрлі ұлттық код ретінде заманауи ғаламторға салу, олардың үздік жерлерін 
тарату қазір жастардың да қызығушылығын тудыруда. Қазақта сөз мәдениеті жоғары деңгейде 
дамыған, ол әуелі ауызша болды, кейін жазбаша болды, мысалы, кешегі кеңес үкіметі кезінде қазақтар 
көп оқитын халықтың бірі екенін танытты, енді сол рухани жетістік компьютерлік, интернеттік сипат 
алуы керек, ол үшін жаңа формаға ие болып, халықты, әсіресе жастарды тартуы тиіс. Қазіргі кезде 
интернетте қазақ тілді сегменттің жақсы дамып келе жатқаны белгілі. Әрине, онда тәрбиелік, 
шығармашылық, мәдени нәрселермен қатар арзанқол - «бұқаралық мәдениет» элементтері де 
баршылық. Бірақ соған қарамастан заман талабына сай электрондық, коммуникациялық технологиялар 
мәдениетіне көшуді жалғастыру қажет болады, сонда біз жаһандану дауылына қарсы тұра аламыз, ұлт 
ретінде өзімізді сақтаймыз.  

Қазіргі виртуалдық қазақ мәдениеті және оның формалары туралы айтар болсақ. Оны жалпы екіге 
бөліп қарауға болады. 1. Дәстүрлі мәдениет феномендерін ақпараттық-коммуникациялық кеңістікке 
көшіру. 2. Жаңа, заманауи форматтағы мәдени формаларды қалыптастыру. Біріншісіне байланысты 
қазір елімізде іске асып жатқан «Сандық Қазақстан» бағдарламасы аясында көп нәрсе іске асыруға 
болады. Қазіргі жастар мен студенттер кітап оқу дәстүрінен шығып бара жатыр деген пікір жиі 
айтылады. Кейде елімізде тәуелсіздік жылдары ғалымдардың зор еңбегімен жарық көрген көп томдық 
кітаптардың беті ашылмастан тұрғанын көруге болады, себебі, қолданушыларға сол жинақтардың 
электрондық нұсқасы ыңғайлы. Демек, заманауи электрондық кітапхананы дамыту өте қажет. Енді 
дәстүрлі мәдениет құндылықтары киберкеңістікте қалай көрініс тауып жатыр деген сұраққа келер 
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болсақ. Қазір You Tube, Facebook желілерінде ақындар айтысы кеңінен жариялануда, қолданушылар 
тек оларды көріп қана қоймай қызықты жерлерінің топтамаларын, үздік айтыстарды жинақтап беріп 
отырады. Оның өзі қазаққа тән ерекше өнердің виртаулдық кеңістікке кеңінен тарағанын көрсетеді. 
Сонымен қатар заманға лайық айтыстардың жаңа форматтары да әлдебір шоу нұсқасында жастар 
арасында қолданыс табуда. Айтыс өнері халықтық сипаттан бір жағынан, бұқаралық мәдениеттің 
әлдебір шоу формасына көшу тенденциясына ие болса, екіншіден осы өнер билікке балама 
көзқарастың символына айналуда. Сонымен қатар бата-тілектер, шешендік сөздер, толғаулар, 
термелер, ғұрыптық фольклордың басқа да элементтері сұранысқа ие болып отырғанын айтқан жөн. 
Бұл дәстүрлі вербальдық ақпараттың түрі болса, қазіргі коммуникациялық технологиялардың дамуы 
нәтижесінде бивербальдық мәдениет түрлері де кеңінен тарау үстінде. Атап айтатын болсақ, дәстүрлі 
тәрбие, жанұялық қатынас, имандылық тақырыптарындағы роликтер, сюжеттер көпшіліктің, мектеп 
мұғалімдерінің, жастардың сұранысына ие екені байқалады. Сондай-ақ кеңінен тарап отырған 
виртаулдық материалдар дінмен байланысты. Оның ішінде уағыздар, бейне роликтер, құран аяттары 
мен сүрелері, аудио жазбалар, діни дәрістер, діни тақырыптағы термелер, нақыл сөздер және т.б. 
Әрине, қазіргі дін саласындағы қайшылықтарға байланысты бұл материалдарға белгілі бір сақтықпен 
қарау қажеттігін ескерген жөн. Кибермәдениет тек қана пайдалы рухани құндылықтардың жиынтығы 
емес, бұл жерде көптеген зиянды немесе имандылық тұрғысынан күмән шақыратын дүниелер де 
баршылық. 

Ақпараттық-технологиялық коммуникациялар желісінде (әлеуметтік желілер) қазақ мәдениетіне 
ғана тән болып келетін тақырыптар да баршылық, соның ішінде қазақ рулары мен жүздеріне қатысты 
шежірелерді, жеке руды, ру батырларын дәріптейтін өлең-жырларды, рулық мифтерді, зерттеу 
материалдарын көруге болады. Бұл материалдар әртүрлі әлеуметтік желілерде кең тараған және ұлттың 
дәстүрлі рулық, туыстық қатынасы мен ұрпақ аралық сабақтастықты жаңа форматта сақтау болып 
табылады. 

Сонымен қатар, мәдени, әдеби, тарихи танымдық сипатқа ие көптеген сайттар кездеседі. 
Интернеттің бұқаралық мәдениетпен тығыз байланысты екені белгілі, яғни, ол жалпы жұртшылыққа 
ортақ тақырыптардың кеңінен тарауына мүмкіндік береді. Қазақ тілді сегментте дәстүрлі қазақ ауыз 
әдебиетінің заманауи түрі ретінде интернет-фольклор (постфольклор немесе киберфольклор) кеңінен 
тарауда. Қазіргі зерттеушілер бұл құбылыстың мынандай ерекшелігін айтады: анонимдігі, креативтігі, 
вариативтігі. Сондай-ақ анекдоттар, қалжыңдар тек аудио форматта емес, роликтер түрінде де 
таралуда. Бұлардың бәрін бұқаралық мәдениеттің ұлттық формасына жатқызуға болады. Олардан 
басқа тарихи, әдеби, мәдени зерттеу сайттары мен блогтары кеңінен таралуда. Бірақ, мына мәселеге 
назар аударған жөн, әлеуметтік желілерде әсіресе тарихи, саяси сипаттағы материалдар болғанымен, 
терең аналитикалық, шынайы интеллектуалдық зерттеулер, концептуальдық тұжырымдар әлі де 
тапшы. Қазақ тіліндегі бұл бағыттағы материалдар деңгейі өкінішке орай әлі де тайыз. Егер ол бар 
болса да өте тар шеңбердегі мамандар арасынада ғана танымал. 

Қорыта келгенде, киберкеңістіктегі қазақ мәдениеті әлі де қалыптасу, даму үстіндегі құбылыс. Оған 
тиісті терең философиялық, мәдениеттанымдық, социялогиялық талдау жасау, бағыт-бағдарын 
айқындау әлі де алдағы күндердің еншісінде. 

 
 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ЭТИКАСЫНЫҢ РӨЛІ 
 

Мухабаев Н.Ж 
аға оқытушы 

(Алматы) 
  

Кез келген қоғамның оның әлеуметтік қарым-қатынастарында көрініс табатын құндылықтар 
сатысы бар. Білек күшін қажет етер мал мен дән өсіру болсын, сол қара жұмысты жеңілдетер 
технологияларды даярлауға керек ой еңбегі болсын, мейлі, жан баулу сынды нәзік дүниелер болсын – 
еңбекті қажет етеді. Біле білген адамға өмір сүрудің өзі де – үлкен еңбек. Еңбек – адамды қоршаған 
ортамен байланыстырушы дәнекер буын, сол себептен оның адам болмысы үшін өзінің құндылығын 
жоғалтуы мүмкін емес. Себебі адам тұлғасын еңбексіз көзге елестету де қиын, тіпті бүгінде еңбек адам 
инстинктіне айналды десе де болады. «Тірі жан тіршілік етеді» дейді қазақ. Осы бір тұрақты сөз 
тіркесінен қазақтарда өмірдің баламасы болып табылатын «тіршілік» сөзінің кей контексте жасалған 
еңбекті, іс-әрекетті білдіретіндігін де байқаймыз. 

Бала санасына еңбек адамына деген ілтипат, таза еңбекке деген қошемет-құрмет сыныптап 
құйылуы керек. Ол үшін тұлға қалыптастырушы қоғамдық институттардың барлығы – жанұядағы, 
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балабақшадағы тәрбиеден бастап, мектеп қабырғасы, жоғары білім беру ордасы, БАҚ және т.б. ортақ 
мақсаттылық танытып, еңбек құндылығын жоғары көтеруі абзал.  

Сондай жан-жақты әрекеттер арқасында ғана адамның заңсыз әрекеттер жасауға өз сенімі, өз ұяты 
жол бермейтін болады, сонда ғана еңбек құдіретті күшке айналады.  

Бұл күнде әлем руханияттың әлсізденуінің, адамгершілік пен парасаттылықтың төмендеуінің куәсі 
болып отыр. Парасаттылықты сақтау қазір бір елдің емес, бүкіл әлемдік проблемаға айналды. 
Табиғаттың қоршаған ортаның ластануы адам баласының келешегіне қандай қауіп төндіріп, бүкіл 
әлемді қалай алаңдатып отырғаны белгілі. Ал адамзат қоғамының рухани тоқырауға ұшырауы да 
сонымен пара-пар апат екенін әлем жұртшылығы әлі де жете ұғынып үлгірген жоқ. Шындығында, 
қоғамның рухани дағдарысы, ақыл-ойдың, парасаттылықтың құнсыздануы ядролық апаттан бір елі де 
кем емес. Өйткені адам қоғамының жануарлар дүниесінен артықшылығы да, озықтығы да, 
айырмашылығы да осы адам парасатында екені белгілі. Өркениетті қоғамда ең басты құндылық-адам 
деп есептеледі. Бірақ, бұл қоғамда іс жүзінде орындалып отыр ма? Әрине, жоқ. Біздіңше, адамның 
қадір-қасиетінің басты өлшемін-қайнар көзін оның өз бойынан іздеу керек. Мейлі ой еңбегінің, мейлі 
дене еңбегінің-құнымен адамның қоғамдағы алатын орны белгіленуі тиіс. Еңбектің сыбағалы салмағы 
оның иесінің қадір-қасиетінің өлшемі болуы қажет. Шынын айту керек, бұл күнде адам қадірі бұл 
өлшеммен есептелмей жүр. Соның салдарынан еңбектің, ой немесе дене еңбегінің-бәрібір құны түсіп, 
инфляцияға ұшырап отыр. Жеке адамның қоғамдағы орны оның байлығының мөлшерімен өлшенетін 
болды.  

Сондықтан да ақыл-ой арзандап, парасаттылық көненің көзіне айналып, архивтің сөресіне қарай 
бағыт алып барады. 

Еңбек этикасы мәселесі көтерілген кезде негізінен келесі ұғымдарға арқа сүйеген дұрыс: 
• құндылықтары; 
• құқығы мен міндеттері ; 
• әдеп нормалары; 
• өзара баланыс. 
Құндылықтар – адамдаға қажетті негізгі өмірлік мақсат пен фундаменталды принціптерге 

негізделген жалпылама бағалаулар (мыс беибітшілік, денсаулық, қаржылық мұқтаждықтың болмауы ) 
Құқығы мен міндеттемелері – құқық адамға белгілі бір кеңістікте өз әрекетін іске асыруға 

мүмкіндік береді. (мыс, демалыс алу құқығы, адамның жеке өміріне қол сұқпау, істелген еңбегіне сай 
ақа төленуі тб). 

Жеке адамдардың құқығының абсолютті болуы басқа адамдардың құқығының шектелуіне 
байланысты өте сирек кездеседі. Құқық міндеттемелермен тығыз байланысты. Міндеттер – бұл жеке 
бір адамның немесе мекеменің өз жауапкершілігіне алған міндеттемелер (мыс, салық төлеу, заңға 
бағыну, қызметтік міндеттері және тб). Жұмыстың тиімді жүруі мекемедегі қызмет етуші адамдардың 
өз міндеттерін уақытында және үлкен жауапкершілікпен істеуі өте маңызды. Екінші жағынан мекемеде 
өз қызметкерлерінің алдында белгілі бір міндеттемелерді орындауы қажет. 

Әдеп нормалары – белгілі бір әлеуметтік топта қалыптасқан адмгершілік талаптар. Бұл талаптар 
барлық адамдарға қатысты міндеттемелер (мыс, ұрлық жасамау, өтірік айтпау, үлкендерді сыйлау 
т.с.с.) Әдеп нормалары әлеуметтік топта жұмысқа немесе жеке басына қатысты қайшы көзқарастар 
туындағанда шешуші роль атқарады. 

Кез келген адам басқа адамдармен өзара байланыста болғандықтан белгілі бір этикалық 
принціптердің қарым қатынаста орын алуы қажеттілік. Этикалық нормалар мен құндылықтар 
отбасынан бастап мекемедегі басшылық пен қол астында жұмыс жасайтын адамдармен өзара 
байланыста маңызды роль атқарады. [1] 

Әлеуметтік және еңбек қатынастарының жаңа этикалық тұжырымдамалы ұс-танымдарын 
қоғамның барлық субъектілері бір ыңғайда түсінулері тиіс. Бұл өмірдің капиталистік үдерістерінің 
құнды бағдарлары болған жағдайда қо-ғамға пайда әкелуі ықтимал. Оларды заңдастырудың аса 
ұтымды әдіс-тәсілі осы құндылықтарды біздің рухани өмір шындығымызға жалпыұлттық пікір-талас 
және бейімдеу тұрғысынан мазмұндау болатыны күмәнсіз. 

Талқыланып отырған тақырыпқа орай төмендегі негіздемелерді пайдала-нудың ұтымды болатыны 
анық: 

- еңбек – әлеуметтік игіліктер мен қажетті әлеуметтік мәртебеге қол жеткізудің жалғыз ұтымды 
көзі; 

- тиімді еңбек – адамның табыстылығы мен әл-ауқатының басты өлшегіші; 
- азат адамдардың бірлескен еңбегі қоғамның прогрессивті, еркін дамуына әкеледі; 
- өзіңнің бәсекеге қабілеттілігіне негізделген жеке әлеуметтік табысың басқа-лар үшін үлгі 

боларлық идеал. [2] 
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Адам құны, оның сый-құрметі жеке басының әрекетімен, елге, әлеуметке жасаған қызметімен, өз 
қабілетін қаншалықты көпшілік игілігіне жұмсағанымен анықталуы қажет. Әркім өз орнында еңбегіне 
сай лайықты бағасын алуы керек. Оның абыройын, намысын аяққа басуға ешкімнің қақысы жоқ. Бұл 
өркениетті елдердің бәрінің негізгі заңдарында атап жазылған. 

Нарық жағдайына сәйкес құқықтық сананы қалыптастыру. Пайданы жеке адаммен байланыстыру 
дегеніміз сол адам бақытының шамасын арттыру деген сөз. Ал пайданы қоғаммен байланыстыру 
дегеніміз сол қоғамды құрайтын жеке адамдар бақытының шамасын арттыру болып табылады. 
Жақсылық үнемі рахат сезіміне бөлейді де жамандық жаныңды күйзелтеді. Заңның мақсаты-
жақсылыққа қол жеткізу. 

Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесіндегі оң құндылықтарды сақтай отырып, адамдық 
ынтымақтастықтың жаңа тәртібін қалыптастыру. Бұл жерде мүдделер үйлесімдігі маңызды рөл 
атқарады. Мемлекет, ұлт, жұртшылық мүдделерінен басқа тұлғалық мүдделер бар. Олар: 1) азаттық, 
біртұтастықты сақтау, ырық бостандығы, атақ-абырой (репутация), дербестік және сенім мен пікір 
бостандығы сияқты жеке адам мүдделерінен; 2) некені қорғау, талап қою, ата-ана мен балалар 
арасындағы құқықтық қатынас сияқты ішкі қатынастар мүдделерінен; 3) меншікті қорғау, өсиет 
қалдыру еркі, өндіріс бостандығы және келісім сияқты субстанция мүдделерінен тұрады. [3] 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаң-ғыртылуы: Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласында, бірінші кезекте, адамның 
және бүкіл қоғамның еңбекке қатынасы мәселесіне назар аударады. Жалпыға Ортақ Еңбек адамның 
еңбек-ке жауапкершілігі артқан кезде ғана мүмкін болады. Қолға алынып отырған әлеуметтік 
жаңғырту еңбекті адам өміріндегі аса маңызды құндылық ретінде бағаланатындай жағдайға әкелуі 
тиіс. [4]  

Қазір еңбекке, жаңа еңбек этикасына қатысты ерекше көзқарас қалыптастыру қажеттігі көкейкесті 
бола түсуде. Капитализм өзінің еңбек этикасымен және мәдени-ментальді дәстүрімен кейбір Оңтүстік-
Шығыс Азия елдері үшін үлгіге айналғалы біраз уақыт өтті. Олардың тәжірибелері көрсетіп 
отырғанындай, өздерінің адамгершілік сенімдеріне сәйкес, жұртшылықты жауапкершілікті еңбекке 
тарту үш әдіс-тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін. Бірінші – адамдарды осы рухта тәрбиелегенде 
(Батыс, Жапония, Оңтүстік Корея). Екінші – дәстүр ұйымдасқан түрде бояма-ланғанда (Тайвань, 
Малайзия). Үшінші – тікелей әкімшілік немесе заңнама-лық мәжбүрлеу жүзеге асырылғанда 
(Сингапур). Батыс демократиясының жетекші елдеріне қатысты айтатын болсақ, олардағы еңбекке 
жауапкершілік-ті көзқарас ғасырлар бойы қалыптасты. Бұл үдеріске қоғамдық институттар да 
айтарлықтай үлес қосты. Ал қазіргі заманғы еңбек этикасының пайда бо-луына оң ықпал еткен 
объективті факторлар мыналар: 

 - меншік иелерінің бұқара табының қалыптасуы; 
 - меншікке құқықтың мызғымас кепілдігі; 
 - нарықтық қатынастар субъектілерінің өзін өзі жетілдіруін үздіксіз ынталан-дыратын нақты 

бәсекелі нарықтық орта (компаниялар, өндіріс құралдары мен капиталдар меншігінің иелері, 
жалдамалы жұмыскерлер); 

 - мемлекеттің экономиканы инновациялық дамыту үшін, сондай ақ мемлекеттік және 
корпоративтік секторлардың кадрлық әлеуетін жаңғырту және да-мыту үшін ерекше жағдай жасау; 

 - діннің азаматтарды адамгершілік тұрғыдан тәрбиелеуге айтарлықтай ықпалы; 
 - орта таптың сана-сезімі құндылықтарын отбасылық және мектептік тәрбиелеу дәстүрі; 
 - мәдениет пен қоғамдық моральда «бәрін өз еңбегімен жасаған адамды»үлгі алатын тұлға ретінде 

көрсету; 
 - «өзін өзі жасаған» адам бейнесін үлгі етіп көрсету бойынша жалпыға ортақ жұмыс. 
Жауапкершілікті, тиімді еңбек туралы білімді тарату айтарлықтай маңызға ие. Өйткені, мұндай 

жағдайда біз күрделі міндет болып табылатын ұлттық ділді түбірінен жаңғырту қажеттігімен бетпе-бет 
келеміз. Осы үдеріске бар-лық бұқаралық ақпарат құралдарының (баспа, электронды БАҚ, телевизия, 
радио) және елдің интеллектуалды-шығармашыл элитасының (кино өндірісі, жазушылар 
қоғамдастығы, ғалымдар, педагогтар) қатысуы айтарлықтай маңызды. 

Біздің еліміздің ерекшелігі сонда, ол дамыған елдер сияқты классикалық на-рықтық қатынастардың 
табиғи пісіп жетілуі үшін қажетті тарихи кезеңді ба-сынан өткерген жоқ. Қазақстан 
индустрияландыруға дейінгі, индустриялы және индустрияландырудан кейінгі елдердің белгісі қатар 
көрініс тапқан ме-млекет.Қазіргі заманғы нарықтық қарым-қатынастар үдерістерінің тез жүруі-не 
байланысты адамдардың мінез-құлқы тек экономикалық және құқықтық құралдар арқылы ғана 
қалыптасса, уақыт рухына жауап беретін дүниеге көз-қарас құндылықтарының жүйесі әлі де болса 
орнығып үлгерген.Сондықтан бүгінде тұрғындарды Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы құндылықтарына 
тарту жұмыстарына барлық қоғамдық институттар мәдениет, білім беру, отбасы, кәсіподақтар, дін 
салалары бірі қалмай тегіс қатысулары тиіс. 
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(Алматы) 
 

Мәдениеттанулық білім беруде мәдениет саласының қоғамда алатын орнын анықтап алғанымыз 
дұрыс. Бүгінгі таңдағы нарықтық қатынастардың дамуы және қазақстандық экономиканы 
тұрақтандыру жағдайында мәдениет пен өнер ұлттық экономиканың жеке дербес саласына айналып 
отыр. Олардың негізгі міндеті халықтың мәдени және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Қазіргі 
заманғы қоғамда кез келген саланың қарқынды дамуы тиімді менеджментсіз мүмкін емес. Мәдениет 
саласындағы басқаруды «рухани сала» ерекшеліктерімен байланыстыруға болады. Рухани сала ақыл-
ес феномендерімен байланысты: (қабылдау, түсіну, ойлау және т.б) және тікелей есепке берілмейді. 
Олардың өнімі көбінесе тұтынумен тұспа тұс келеді: (спектакль, кинофильм көру, концерт тыңдау, 
кітап оқу және тағы басқалар). Бірақ та оқылмаған кітап, қаралмаған картина көркем құндылыққа 
жатпайды. Сонымен қатар, материалдық өнімдер қолдану кезінде жарамсыз болып танылады. Мысалы, 
алма желініп, етік киіліп қалады. Ал мәдени құндылықтар қолдану кезінде өзінің құндылығын арттыра 
түседі (егер адам көбірек кітап оқи түссе немесе сурет туындысын көрсе, концерт тыңдаса және т.б.) 
олардың әлеуметтік мәні жоғарылай түседі. Менеджменттің теориясы мен тәжірибесінің негізгі және 
орталық мәселелерінің бірі – тиімділік мәселесі. Бұл мәселе мәдениет саласындағы менеджментке де 
қатысы бар, себебі бұл салада еңбектің тиімділігін анықтау қиын. «Мәдени жобалар, бағдарламалар 
мен мерекелерге кеткен шамалы шығындар ақталды ма? Жұмыстың нәтижесі анық, ал тиімділігі 
қандай болды?» деген сұрақ кез-келген фирма немесе мәдени ұйым басшылығының көкейінде 
туындайды. Материалдық өндірістегі жұмыстың тиімділігін анықтау әдістерін мәдениет саласына 
қолдануға келмейді. Бұл тек экономикалық белгілерге байланысты емес. Мәдениет саласы одан да 
ауқымды тәсілдерді алап етеді. Мәдениет деңгейінің игіліктерді және қызметтерді тұтыну деңгейіне 
қатыстылығы («әлеуметтік тиімділік»), мәдениет мекемесі қызметі көлемінің оның ресурстарына 
қатыстылығы («материалдық-техникалық базаны қолдану»), кіріс, табыс, пайдалылық («қаржылық 
тиімділік») т.б. көрсеткіштер арқылы мәдениет саласындағы тиімділік анықталады. Осы 
көрсеткіштерден бір тиімділік түрін – кеткен шығын мен жұмыстың нәтижесі арасындағы 
қатыстылықты көруге болады. 

Мәдениет саласы - коммерциялық қызметке негізделмеген. Мәдениет саласындағы негізгі басқару 
ерекшеліктерінің бірі – түскен қаржының коммерциялық жолмен емес, керісінше бюджет есебінен 
демеушілер арқылы, қайырымдылық қорлардан және донор есебіндегі қаржылардан құралады. Мәдени 
саладағы коммерциялық секторда, тіпті шоу-бизнестің өзінде 15% гастроль бюджетінен, қалғаны 
демеушілер қаржысынан алынады. Гастрольдің өзі көп жағдайда жарнама компаниясының жаңа дискі 
немесе альбомы болып саналады. 

Коммерциялық емес бизнес «тартымсыз» бизнес болып саналмайды. Бүкіл әлемде коммерциялық 
емес сектор - тез даму үстіндегі экономикалық секторлардың біріне жатады. Шын мәнінде «тартымды 
бизнесте» барлық түскен пайдаңыз сіздің шығындарыңызды жабуға кетеді, бірақ пайда түспеуі мүмкін. 

Коммерциялық емес сала заңды бекітілген жеңілдіктер мен гарантия негізінде өзіне капитал 
жинайды. Өзінің публикалық және әлеуметтік танымдылығымен өзіне тартымды имидж, репутация 
және әлеуметтік статус алуға қозғалыс жасайды. Коммерциялық емес сала коммерциялық бөлімді 
өзінің құрамына төмендегідей қоса алады, Мысалы, мұражай, сувенир мекемесін, типография, жөндеу 
шеберханаларын ашуға болады. Бұл жағдай коммерциялық емес салаға өзінің ерекшеліктерін түсіреді. 
Ол коммерциялық саладағы маркетингке қарағанда көп мөлшерлі. 

Мысалы, коммерциялық емес салада басты субьект (кім ақша төлейді?),бірақ ол тікелей 
тұтынушымен сәйкес келмейді.Типтік тұтынушылар-балалар, жасөспірімдер және ардагерлер. 
Олармен жұмыс міндетті түрде,бірақ төлемді кім төлейді? Көбінесе олардың өзі емес кей жағдайда ата-
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аналар есебінен, кейде бюджет есебінен, кей жағдайда қайырымдылық қоры немесе демеушілер 
есебінен төленеді. 

Шын мәнінде мәдениет саласында екі құрылым: тұтынушылар және демеушілер болып табылады. 
Осы екі құрылымның қайсысы басты орында. Осы ерекшеліктер мәдениет саласындағы менеджмент 
технологиясына әсер етеді. Бірақ қандай жағдайда да қазіргі заманғы менеджер медиатор болып 
саналады. 

Тәжірибе көрсеткендей, егер менеджер жақсы команда жинаса, жұмысын орнына қоя білсе, 
менеджерге фирманың табысты қызмет етуіне жағымды ішкі жағдай жасау, тиімді байланыс орнату 
және инвесторлармен, тұтынушылармен, серіктестермен жұмыс нәтижесін және жоспарды нақтылау, 
жаңа жобаларды және бағдарламаларды жүзеге асыру қалады. Осы жағдайлардың бәрі менеджерге өз 
жұмысына жаңа талаптар қоя білуді және өз жұмысының шебері болуды міндеттейді. 

Дәстүрлі талаптардан басқа қазіргі заманға сәйкес менеджерге мәдени және адами құндылықтарды 
білу міндеті жүктеледі. 

Менеджер заман ағымына сай өз фирмасының жұмыс бағытына қарамастан, теориялық және 
практикалық жағынан жалпы және қолданбалы мәдениетті, әлеуметтік психологияны терең меңгеруі, 
жұмыс атқаратын жердің мәдениетімен толықтай таныс болуы, саяси шешім қабылдай білуі, шетел 
тілдерін меңгеруі қажет. Тек шетел ғана емес, отандық мәліметтерінде көрсетілгендей, менеджерлер 
техникалық жоғары оқу орнын бітіргендерге қарағанда, көбінесе гуманитарлық оқу орнын бітірген 
мамандардан көбірек болатындығын сонымен бірге бұрынғы ғылыми қызметкерлерден болатындығын 
пайымдаған. 

Қазіргі менеджменттің гуманитарлық мазмұнға ие болуы менеджменттің барлық саласында айқын 
көрінеді. Маркетингтік стратегия тұтынушылардың өмірін зерттеуден бастау алады. (ұлттық-
этникалық, әлеуметтік-мәдени, жас ерекшеліктері, мамандықтары, әлеуметтік-психологиялық 
жағдайлары және ерекшеліктері қоса ескеріледі. Басқаша айтқанда маркетинг технологияның айқын 
мінездемелерін және әлеуметтік-мәдени жаңаша негіздегі технологияларды меңгереді. 

Егер Э. Фромманың метафорасына тоқталсақ, соғыстан кейінгі менеджментті төмендегідей модул 
арқылы жүзеге асырылған. «Ие болу» («иметь»), ал қазіргі заманғы модул «Болу» («быть»). Қазіргі 
фирма мәдениетке бет бұрған салт-дәстүрге, ритуалдарға, кейіпкерлерге, аңыздарға, мифтарға, 
фольклорға, субмәдениетке және т.б. Көптеген шетел мамандары қазіргі менеджментті мәдени 
тұрғыдан қарастырады. Бұл жағдай менеджмент технологиясының мәдени саладағы ерекше орнын – 
бір жағынан,екінші жағынан қазіргі менеджмент тәжірибесінің мәдени салаға өте-өте жақындығын 
айқындай түседі. Бұл осы саланың, соның ішінде менеджмент технологиясының қозғалысы. 

Серіктестермен ортақ қызығушылықты қалыптастыру, мемлекеттік құрылымдармен, бұқаралық 
ақпарат құралдарымен, қоғамдық ұйымдармен, еліміздегі және шет елдермен репутацияны арттыру 
менеджер еңбегінің басқарушылық қызметтегі басымдығы. 

Соңғы он жылда қазіргі менеджментте пиар технологияға және философияға айналып, оған ерекше 
әлеуметтік мәдени сипаттама бере білді. 1930-ыншы жылдары менеджментте маркетингтік ыңғай 
көрініс тапса, соңғы жылы пиар – дайын менеджмент дүниеге келді. Бизнес басқа салалармен тығыз 
кіріге түсті: саясатпен, мәдениетпен, ғылыммен, біліммен, өнермен, спортпен. Сонымен қатар, 
демеушілік пен қайырымдылық қорлары, патронаж арта түсті. Осының бәрі менеджмент технологиясы 
мазмұнын өзгертіп қана қоймай,әлеуметтік және мәдени қызметте жаңаша сипат алды. Маңыздысы, 
барлық өзгерістер қазіргі ақпараттық технология, информатизациялау және компьютерлендіру, 
мультимедиа, интернет желісін игеруді қазіргі пиар-жарнама және де басқа да бизнес 
технологияларсыз елестету мүмкін емес. Мәдени салаға бұл технологиялар етене енуде және даму 
көкжиегі бұрынғыдан да қарыштап артуда. Қазіргі нарықта тоталитарлық бәсекелестік ерекше қарқын 
алып, әлемдік нарықта белді орындардан көріну. Сонымен қатар өз бизнесінде басқалардың назарын 
қандай жолмен болса да аудара білу.  

Қазіргі бизнес саясат сияқты, өз технологиясы бойынша шоу-бизнеске және әлеуметтік-мәдени 
қызмет түрлеріне көбірек жақындасуда. Өзінің технологиялық мазмұнына сай қазіргі менеджмент 
түпкілікті әлеуметтік-мәдени іскерлік бағытындағы технологияның келбеті мен түрлерін жинақтаған. 

Қазіргі менеджменттің ерекшеліктері ішкі тенденциялардың заңдылықтарын сақтай дамығандығы 
және менеджменттің мәдени-әлеуметтік саламен біртұтас бір-біріне жақындаса түскенінен көреміз. 

Жоғарыда айтылған осы заманғы кәсіпкерлік және менеджмент ерекшелігі менеджердің ерекше 
түрін қалыптастырады. Қазіргі менеджментің жаңаша сипаттамасы көбінесе жеке құрамға тәуелді, көп 
жағдайда алдыңғы орынға жағымды әлеуметтік орта түрін (маркетингтік, қаржылық, 
ұйымдастырушылық ) құру. Тас қалау, шатыр төбесін жабу, санитарлық техниканы, электотехниканы 
және басқа да мамандықтарды меңгерген архитехторды білікті маман ретінде тануға әлі ерте. 
Архитектор бәрін білуі және тағы көп нәрселерді білуі тиіс. Қазіргі менеджментте менеджердің 
атқаратын қызметінен басқа біраз нәрсені білуі шарт. 



99 
 

Әріптестермен жұмыс атқаруды және тағы басқа нәрселерді білуі қажет.Менеджер тағы да 
төмендегі нәрселерді білуі керек: 

- шешімін табуы күрделі мәселелерді көре білуі; 
- жаңа бастамаға шапшаң енуге және тез қадам жасауға; 
- тартымды, өзіне сенімді болуы. 
Бұл қасиеттерді керісінше есептесек, егер сен өзіңе бағынышты адамдарға немесе серіктестеріңе 

ілтипатты болмасаң, бастамаларың қолдау таппайды немес қарсыласып, теріс қылық көрсетіп сіздің 
соңыңыздан ермейді, жаңа бастамаңыз іске аспайды, бастамаңызға қаржы болғанымен ,сонымен қатар 
сұранысқа ие болмаған нәрселерді шығаратын болсаңыз, құлдырауға кетесіз. 

Менеджменттік ойлау және тәжірибе мына ережеге сай радикальды түрде өзгереді. Не өндірсең, 
соны сатпа,керісінше тұтынушы қажет ететін нәрселерді өндіруге тырысу. 

Бұл ғасыр төңкерісінің кезеңі. Осы жағдайлардан кейін менеджмент маркетингтік болып ауысады. 
Маркетинг тәжірибесінің тиімділігін дәлелдеген маркетинг теориясы дамыды. Менеджер 
технологияны жақсы біліп тұрса да маркетолог болуы тиіс. Маркетинг – бұл менеджмент қызметінің 
саласы ғана емес (ұйымдастырушы, қаржылық бақылау, қарамағындағылармен жұмыс). Маркетинг – 
талдау, жоспарлау және ұйымдастыру, қаржылық бақылау және қарамағындағы адамдарға талап қоя 
білу. Сонымен қатар, маркетинг тұтынушының өмірін, мәдениетін зерттеуден бастайды. 

Маркетингтік технология – шын мәнінде, бағдарлау көлемі және тұтыну сипаттамасы, 
тұтынушының өмір сүру салты,айналып келгенде әлеуметтік-мәдени сипаттамаға ие. Маркетинг есеп 
бойынша өз технологиясын әлеуметтік-мәдени бастамамен бірге қарастыруы қажет. Сонда ғана 
технология кіріктірілген негізде тиімді болары сөзсіз. Кей жағдайда ішкі қарсылықтарға байланысты 
көптеген идеялар мен жобалар жүзеге аспайды. Сонымен қатар қазіргі заманғы менеджер теқ қана 
қаржыгер, маркетолог және мәдениеттанушы, саясаткер, қоғам қызметкері ,сонымен қатар көпшілік 
публика да зор дауысқа ие бола алатын, қоғаммен диалогқа түсе алатын адам ретінде дайын болуы 
керек. Осы кезең алдыңғы орынға жұршылықпен жұмысты-маркетинг әдістерінің бірі ретінде 
менеджменттік қызмет үлгісін қойған болатын. Сондықтан технологиялық көзқарас тұрғысынан 
мәдени салаға тән менеджмент қызметін арттыру басты назарда болуы тиіс. 

Жоғары да мәселенің бірыңғай себептері мәдениет саласы қызметкерлеріне қатысты болар. 
Статистикалық көрсеткіш бойынша егер мәдениет саласының жоғары және арнаулы орта білімді 
түлектері өз саласында толықтай қалатын болса, бұл сала 1976 жылдары-ақ мамандарға жеткілікті 
болар еді. Қазіргі кезде мәдениет саласын бітірген мамандардың жартысынан астамы осы салада 
қалады. Себебі жалақының аздығы, мамандықтың әлеуметтік статусының төмендігі және 
мамандықтың мықты беделге ие болмауы. 

Нарықтық уақытпен алсақ, мәдени қызметкерлер жалақына не үшін алады? Аз жасаса - аз, көп 
жасаса –көп ала ма? Көбінесе жоқ деп жауап беруге тура келеді. Төленетін жалақы атқаратын 
жұмысының түрі мен санатына қарай төленеді. Мәдениет саласындағы менеджмент механизмі 
біртұтас жүйеленбеген. Мысалы, түрлі іс-шаралар жаспарланады, статистикалық есептер, жылдық 
есептер тапсырылады, бақылау жасалады. Әр біреуінің өзіндік орны бар, алайда бұл механизмдер 
бірін-бірі толықтырмайды. Бұл бірлік механизмі тек тек 1989 жылдан бастау ала бастады. Іскерлік 
белсенділік, кәсәпкерлік, басқару қызметі қай қоғамда да адам өмірімен біте қайнасты. Әр уақытта 
тарихымызда саяси қызметкерлер, өнеркәсіп иелері,саудагерлер, қожалық иелері өз жұмыстарын 
табысты атқара білгендігін мысалға айтуға болады. Бизнес және менеджмент тарихы Ежелгі Мысыр 
және Антикалық Грецияда дамыған. Қазіргі кәсіби бизнес ХIХ ғасырдың екінші жартысынан 
басталған. Дәл сол кезде бірінші фирмалар-әлеуметтік мекемелер (әлеуметтік институттар) қызметі 
арнайы кәсіби менеджерлердің белсенді жұмыс атқаруының нәтижесінде жүзеге асқан. Менеджер де 
кәсіпкер де бірдей қызмет. Айырмашылығы – жауапкершілікті сезінулерінде. Кәсіпкер өз ақшасы мен 
мүлкіне,менеджер жалдамалы маман . Менеджер кәсіпкер, кәсіпкер – менеджер бола алады. Кәсіби 
бизнес бостандықтағы іскерлік белсенділік тәрізді жедел және радикальды дамуды бастан кешті. 

Сөзсіз, мәдениет саласының алдында оңай міндеттер тұрған жоқ. Мәдени саясаттың әрбір бағыты 
үлкен жұмыстарды қажет етеді, ал олардың сәтті іске асуы – дамудың жоғары мәдени деңгейі бар 
мықты мемлекет құрудың жолындағы қадам болып табылады. 
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ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІН ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 
 

Бияздықова К.Ә. 
философия ғылымдарының кандидаты 

(Алматы) 
  

Қазіргі кезеңде оқу үдерісі үнемі дамып отыруды талап етеді, себебі басымдылықтардың ауысымы 
және әлеуметтік құндылықтар пайда бола бастады: ғылыми – техникалық өрлеу адамның 
қажеттіліктерін, адамдардың рухани байлықтарының дамуын үнемі жетілдіруді қанағаттандыруға 
жауап беретін өндірістің осындай дәрежесіне жетудің тәсілі ретінде ұғынылады. Сондықтан 
мамандарды дайындаудағы қазіргі кезеңдегі жағдай ЖОО-да білім берудің стратегиясы мен 
тактикасын өзгертуді талап етеді. Әрбір білім беру мекемесінің түлегін ең басты сипаттайтын белгісі 
болып оның құзыреттілігі мен инновациялық мобильділігі табылады. Осыған байланысты оқу пәндерін 
зерделеудегі екпін - таным үдерісінің өзіне ауысады, оның тиімділігі студенттің өзінің танымдық 
белсенділігіне толық байланысты деуге болады. 

«Әдіснама» түсінігі ежелгігрек сөзі «әдіс» дегеннен қалыптасқан, ол кең мағынада «бір нәрсеге 
жол» дегенді білдіреді, яғни, әдіс- мақсатқа жетудің тәсілі. Әдіснама оқу пәнін үйретудің ережесі мен 
әдістерін көрсететін ғылымның саласы. Кең мағынада «әдіснама» түсінігі оқыту және тәрбиелеуде 
әдістер, тәсілдер, құралдар мен шарттар кешенін қолдану механизмін көрсетеді. Әдісті таңдау- ол өнер, 
шығармашылық және педагогикалық шеберлік. Әдісті таңдау барысында оқытушыдың кәсіби және 
жеке қасиеттері ашылып, көрінеді.  

Атақты Сократ және оның философиялық тәлімгерлігінің негізгі әдісі болып табылатын оқытатын 
әдісін еске алайық. Әңгіменің мақсаты біреу, ортақ шығармашылыққа жету, яғни, білім мен ақиқатты 
бірігіп іздеу. Өзінің сұрау әдісін Сократ «повивальді өнер», «майевтика» деп атаған, оның ерекшелігі 
адамның ең жақсы рухани қасиеттерін ояту және дамыту, және оған жаңа өмір беру деп атаған. Сократ 
пен софисттер арасындағы айырмашылықтарға қарамай, оларды адамдарға білімнің көзі ретінде қарау 
біріктіреді, және де тәрбилеудің мәселесі- пайдейа- оларда бірінші орында тұрған. Антика заманының 
тарихынан біз софисттер шешендік өнер мен білімді беруге ғана үйретпегенін, олар, бастысы «өмір 
өнерін» үйреткенін білеміз. Софисттер алғашқы болып оқуға ақша алған, яғни олар алғашқы мұғалім-
тәжірибиешілер. Бір уақытта өздерінің оқытуларын құрастырып, бізге ақиқатқа үйретудің «тірі 
әдіснамасын» көрсеткен тарихтағы алғашқы мұғалім-новатрларды айта отырып, біздің олардың 
педагогикалық шеберлігі мен ағартушылығына көзіміз жетеді. Олар алғашқы болып «таным 
мектебінің» негізін қалаған.  

Интерактивті оқыту- танымдық қызмет ұйымының арнайы формасы, студенттердің ортақ қызметі 
ретінде жүзеге асатын таным тәсілі, ол кезде барлық қатысушылар бір-бірімен байланысқа түседі, 
ақпарат алмасады, ортақ мәселелерді шешеді, жағдайды модельдейді, өзгелердің іс-әрекетіне және 
өзінің іс-әрекетіне баға береді, мәселені шешуде әскерлік қарым-қатынастың нақты жағдайына кіреді.  

Оқу процессіндегі ұйымның оқыту әдістері, алдымен, студенттерде оқуға деген құлшынысын 
арттыруға, критикалық сараптама жасауға, ақпаратты саралауға , бағалауға , мобильді болуға 
бағытталған. Бұл тәжірибелер студенттерге тек бағдарламалық материалды үйретіп қана қоймайды, ол 
оларға болашақ кәсіби қызметінде керек болады.  

Себебі топтағы коммуникативті ептілік және жұмыс тәжірибелер тұлғаның әлеуметтік құзіреттілігі 
мен оның өмірлік табысқа жетуін қамтамасыз етеді.  

Интерактивті әдістер оқытушыға оқу процессінде ерекше оқу ортасын қалыптастыруға, оқу 
жағдайын шығармашылық тұрғыда құрауға мүмкіндік береді, оқу мен тәжірибе алуда студенттердің 
белсенділігін арттыруды көздейді. Осы арқылы оқыту сапасы да жақсарады.  

«Ми шабуылы», «милық штурм»- қойылған сұраққа оқушының кез-келген жауабы қабылданатын 
әдіс. Айтылған көзқарастарға баға беру маңызды емес, әрбіреудің көзқарасын қағазға немесе тақтаға 
жазып, қабылдап отырған маңызды. Қатысушылар олардан жауапты негіздеу немесе түсіндіру қажет 
емес екенін білуі керек. «Ми шабуылы» керекті жағдайда эффективті әдіс болып табылады: даулы 
сұрақтарды талқылау; талқылауға сенімсіз қатысушыларды қосу; қысқа уақыт ішінде көп мөлшерде 
идеяларды жинау;аудиторияның ақпараттанғанын анықтау.  

«Милық штурм»- мәселелерді шешу үшін идеяларды құрудың қарапайым тәсілі. Милық штурм 
кезінде қатысушылар идеялармен еркін алмаса алады, осы арқылы, әр қайсысы өзгенің пікірін дамыта 
алады. Мақсат: қысқа уақыт ішінде аудиториянын ақпараттанғанын және дайындығын анықтау. 
Міндеттер: оқуға өзекті білімнің студенттерде бар екені туралы жалпы пікірді қалыптастыру; 
коммуникативті дағдыны дамыту ( қарым-қатынас дағдысы).  

Жүргізу әдіснамасы: 1. Қатысушыларға белгілі тақырыпты немесе талқылау үшін сұрақтарды қою. 
2. Осы мәселе бойынша өз ойларын айтуды ұсыну. 3. Барлық айтылған сөздерді жазып алу. Түсініксіз 
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болған жағдайда, сөздерді нақтылап айтуды сұрау рұқсат етіледі. 4. Барлық идеялар айтылғаннан кейін, 
қандай тапсырма берілгенін қайталау керек, және жазып алынғандарды қатысушыларға оқып беру. 5. 
Қатысушылардан олардың ойы бойынша қандай қорытынды жасауға болатынын және онын сабақтың 
тақырыбымен қалай байланысты болатынын сұрап, жұмысты аяқтау.  

Кішкентай топтардағы жұмыс- ең танымал стратегиялардың бірі, себебі ол барлық қатысушыларға 
жұмысқа қатысуға, серіктестік дағдысын қалыптастыруға, тұлғааралық қатынасты( яғни, белсенді 
тыңдай алу, ортақ пікірді қалыптастыру, дауларды шешу) дамытуға мүмкіндік береді. Топтық 
жұмысты ұйымдастыру барысында мынандай аспектілерге назар аудару қажет: Топтық жұмыстарды 
орындауға студенттердің қабілеттері мен білімдері жететіне сенімді болу.Білімнің жеткіліксіз болуы 
өзін бірден көрсетіп қояды- студенттер жағдайды шешуде ешқандай күш қоспайды. Топқа жағдайды 
шешу үшін белгілі бір уақыт беру керек.  

Мақсат: белгілі бір құбылыстардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсету, стратегияны 
ойлап табу немесе жоспар құру, бір сұраққа қатысты қатысушылар тобының қатынасын анықтау.  

Міндеттер: 1. Топта қарым-қатынасты және әңгімелесу дағдысын дамыту. 2. Топтың құндылықтық-
бағдарлық бірлігін қалыптастыру. 3. Жағдайға байланысты әлеуметтік рольдердің икемді ауысуына 
бейімделу. Қолдану әдіснамасы: Ұйымдастырушылық кезең. Келесі белгілерге жауап беретін 
тәжірибиелік тапсырмаларды таңдау: бірмағыналық немесе бірбуынды жауап немесе шешім 
болмайды; қатысушыларға пайдалы әрі тәжірибелі болып табылады; қатысушылардың өмірімен 
байланысты; қатысушылардың қызығушылығын танытады; оқыту мақсаттарына максимальды қызмет 
етеді. Студенттер тобы бірнеше шағын топтарға бөлінеді. Топтардың саны оқу барысында 
талқыланатын шығармашылық тапсырмалардың санына байланысты болады. Шағын топтар 
студенттердің тілегі бойынша, немесе талқыланатын тақырыптардың жақындығы бойынша 
қалыптасады. Шағын топтар белгілі бір кеңістікті алады, ол топ деңгейінде талқылауға ыңғайлы болуы 
керек. Топта спикер, оппонент және эксперт тағайындалып алынады. Спикер лидерлік орынды 
иеленеді, топ деңгейінде талқылауды ұйымдастырады, шағын топтың ортақ ойын қалыптастырады. 
Оппонент талқылау барысындағы барлық бағдарларды тыңдайды және ұсынылған ақпарат бойынша 
сұрақтарды қалыптастырады. Дайындық кезең. Әрбір шағын топ берілген уақыт барысында 
шығармашылық тапсырмаларды талқылайды. Аталған кезеңнің тапсырмасы- шығармашылық 
тапсырма бойынша топтық орынды қалыптастыру. Негізгі кезең- шығармашылық тапсырмаларға 
талқылау жүргізу. Шығармашылық тапсырмалар бойынша әрбір шағын топтың пікірлері тыңдалады. 
Әрбір пайымдаудан кейін оппоненттер сұрақтар қояды, авторлардың жауаптары тыңдалады. 
Қорытындысында шығармашылық тапсырма бойынша ортақ орынды білдіретін ортақ ойды 
қалыптастырады. Рефлексия кезеңі- эксперттер шығармашылық тапсырмалардың шешу жолдарына 
бағалық пайымдауларды ұсынады. Оқытушы шығармашылық тапсырманың шешімдері бойынша 
бағалық пайымдауларды және ұсынылған шешу жолдарының нәтижелілігін көрсетеді.  

Дебаттар - өзекті тақырыптар бойынша жүйеленген және арнайы ұйымдастырылған көпшілік 
алдындағы екі жақтың оймен алмасуы. Дебат қатысушыларының көпшілік алдында болатын 
дискуссияның түрі, бір-бірін емес, үшінші жақты өз ойларының дұрыстығына көндіруге бағытталған. 
Сол себепті дебат қатысушыларының қолданатын вербальды және вербальды емес құралдары мақсат 
ретінде нақты нәтижеге жетуді қояды- өз орындарынан тыңдаушыларда оң әсер қалдыру. Қазіргі таңда 
дебаттар мәселені талқылау формасы ретінде сабақ беруде гуманитарлық және жаратылыстанулық-
ғылыми циклда кең қолданылады. Дебаттар, қазір, педагогикалық технологиялардың ең нәтижелісі 
болып табылады, ол оқытылатын пәнге сәйкес дағдыларды ғана үйретіп қоймай, тұлғаның 
шығармашылық белсенділігін дамытуға, өз ойын түсіндіріп және ұстауды қалыптастыруға, шешендік 
өнер дағдыларын қалыптастыруға, толерантты диалог жүргізуге және лидерлік қасиеттерді дамытуға 
көмегін тигізеді. Оқу процессінде дебаттарды пайдалану оқытуға тұрақты мотивация құруға септігін 
тигізеді, себебі оқушылар үшін оқу материалының тұлғалық маңыздылығы артады, жарыспалылық 
элементінің болуы шығармашылық, ізденушілік қызметті дамытады. Дебаттар логиканы, критикалық 
ойлауды дамытады, мәселені жүйелі көруді қалыптастыруға мүмкіндік туғызады; құбылыстар мен 
жағдайлардың байланыстарының болуы, олардың түрлі аспектілерін қарау талқылау мәдениетін 
шыдамдылықты, мәселені шешуде түрлі жолдарды табуды қалыптастыруға көмегін тигізеді.  

Дарынды оқытушы Бенджамин Блум (1913-1999) студенттердің ойлау процесстерімен, оларға 
берілетін заттармен қалай байланыс жасайтынымен қызыққан. Ол оқыту барысындағы ойлау 
деңгейінің классификациясын құрастыру мүмкіндігін зерттеген. Б.Блум оқыту- ол процесс және 
оқытушылар оқушыларға қойылған мақсаттарға жетуге көмегін тигізетін сабақтар мен тапсырмалар 
құрастыруы керек деп санаған. Блумның моделі танымдық функциялар саласына негізделген және 
«Б.Блумның таным деңгейінің таксономиясы» деп аталған. Блумның таксономиясы, қалыптасқан 
оқуларға сүйене отырып, біз түсінудің күрделі деңгейлерін қалыптастырамыз деп сипаттайды.  

Блум таксономиясы бойынша алты деңгей: Баға; Синтез; Сараптама; Қолдану; Түсіну; Білім.  
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Блум біздің ойлауымызды қүрделігі өсетін алты деңгейге бөлуге болады деген. Ол оқушыларды 
оқытқанда және баға бергенде, ептілік –ол процесс және оқытушы оқушылардың ойлау процессін 
алдыға жылжуына септігін тигізу, және оны жоғарғы деңгей- синтез бен баға беру деңгейіне жеткізу 
керек дегенді ұмытпауы тиіс. Блум таксономиясына негізделген танымдық қызмет деңгейлері 
бойынша сұрақтар жүйесі заманауи білім беру кезіңде танымал болып табылады. Біз қоятын 
сұрақтардың, және соларға жауап іздегендегі ойлау деңгейі арасында тура байланыс бар.  

Жоғарғы деңгейдегі ойлауда студент ақпаратты сараптай және синтездей алатын, логикалық 
қорытынды жасай алатын, дәлелдер құрастыратын, деректерді сыни қайта қалпына келтіретін, зерттеу 
нәтижелерін көрсететін модель түсіндіріледі.  

Жоғарғы деңгейдегі ойлау түрі ойлау типтерінің жиынтығымен сипатталады: аналитикалық, 
бағытталған, шығармашылық, баға беруші, конструктивті, мақсатты.  

Біздің, ЖОО оқытушылардың мақсаты, жоғарғы деңгейдегі ойлау дағдысын қалыптастыруға 
жағдайды туғызу. Әдістемешілер мен психологтардың ойынша, саналы оқыту мәдениеті студенттер 
мен оқытушыларға мәселе болып табылатын күрделі сұрақтардан құрылу керек.  

Яғни, жоғарғы деңгейдегі ойлау дағдысын қалыптастыру үшін сұрақтарды пайдалану керек. 
Сұрақтар- біздің студенттерге күрделі мәселені немесе даулы сұрақты құрастыру үшін көмектесетін, 
біз жиі қолданатын құрал болып табылады. Біздің сұрақтар жүйелі түрде құрастырылуы керек, әйтпесе, 
біз студенттерден күтілетін нәтижені алмаймыз.  

Интерактивті әдістер студенттер арасында эмоционалды байланыс ұйымдастыруға көмектеседі, 
креативтілікті дамытады, өзінің көзқарасын ұстануға көмектеседі, командада жұмыс істеу дағдысын 
қалыптастырады, өзіндік даму мен оқудажоғарғы мотивацияны қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 
интерактивті әдістер білім беруде жаңа мүмкіндіктер туғызатыны маңызды, мысалы, студенттер оқу 
процессінде оқытушы серіктес-көмекші позициясынан бағыттайтын ықылас танытады.  
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(Алматы) 
  

Бүгінгі күні елдегі дін саласындағы бірқатар келеңсіздіктерді реттеу мақсатында бірқатар 
заңнамалық актілерге бірқатар толықтырулар мен өзгерістер енгізу жоспарлануда. Соның бірі «Неке 
және отбасы» кодексіне енгізілетін өзгеріс. Бүгінде кәмелетке толмаған жас қыздардың некеге 
мәжбүрленуі де кездесіп отырғаны шындық. ҚР Әділет министрлігінің статистикасы бойынша, соңғы 
10 жылда діни негізде неке қидырғандар саны 30 мыңнан асқан. Бұл туралы жуырда ҚР Президенті 
жанындағы әйел істері және отбасылық демографиялық саясат туралы Ұлттық комиссияның төрайымы 
Гүлшара Әбдіхалықова былай дегені мәлім: «Зерттеулер кейінгі кезде ұмытылған кәмелетке толмаған 
жас қыздарды некеге күштеу фактілерін анықтады. Қазақстанда 15 пен 18 жас арасындағы қыздардың 
шамамен 5 пайызы қазірдің өзінде некеде тұр, олардың көпшілігі қылмыс болып саналса да күштеу 
арқылы күйеуге берілген». Қазақстан Әйелдері лигасының мәліметіне сүйенсек, елімізде жыл сайын 
3000 ерте неке қиылады екен. Ескеру керек, бұл тек ресми дерек. 15 жасқа толмаған қыз балалардың 
50-60 пайызы зорлыққа ұшырауда. Бұған 18 жасқа толмай бала көтерген жас аналардың сәбиінің көз 
жұму қаупі 60 пайызға жоғары екендігін де қосыңыз. Бұл тек Қазақстандық проблема емес. Бүгінде 
оған халықаралық ұйымдар да алаңдаушылық танытуда. Атап айтқанда, әлем бойынша жыл сайын 10 
миллион кәмелеттік жасқа толмаған қыз бала күштеу мен зорлық-зомбылықтың салдарынан тұрмыс 
құратыны туралы мәлімет Біріккен ұлттар ұйымының деректерінде кездеседі. «Әлемде 20 жастан 24 
жасқа дейінгі жас келіншектердің 10 пайызы 15 жасқа толмай күйеуге шыққан. Тіпті Африка аумағы, 
Үндістанда бұл көрсеткіш 30 пайызды құрайды» дейді БҰҰ Халықты қоныстандыру қорының 
субаймақты кеңсесінің директоры Николай Ботаев. Ал БҰҰ балалар қорының Қазақстандағы өкілі 
Джун Кукитаның айтуынша, кәмелеттік жасқа толмаған қыз балалармен  
некеге тұрған азаматтардың көрсеткіші жағынан елімізде Ақмола, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан 
облыстары алдыңғы орында тұр. Некеге қатысты тағы бір келеңсіз жайт, АХАТ бөліміне бармастан 
тек діни некемен шектелу жағдайлары. Көп жағдайда әуелі діни неке қиылып, ресми АХАТ бөліміне 
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баруды кейінге қалдырып жатады. Дегенмен осы тек діни неке қидырып қана үйленумен шектелу 
ешқандай құқықтық жауапкершіліктер жүктемейтіні баршаға аян. Осының салдарынан кейбір 
мұсылмандар арасында діни некеге көбірек иек артып, бұған жүрдім-бардым қараушылық кездесіп 
отырғаны жасырын емес. Мешітте неке қидыруды олар жеңіл көріп, қаласа талақ айтып тастап кетумен 
қаракөз қыз-келіншектердің тағдырын тәлкек етуде. Бүгінде аз ғана уақыттың ішінде бірнеше күйеуге 
тиіп үлгерген әйел азаматшалардың кездесіп отырғанын білеміз. Барлығында да тек діни неке қиюмен 
шектелуде. Ал діни неке бұзылған жағдайда олар ешқандай құқықтық жауапкершілік алмауда. 
Нәтижесінде әйел кісілер көз жасын көлдетіп, балаларын жетектеп, жалғыз өзі өмірдің бар тауқыметін 
тартумен болады. Өкініштісі, бұл жағдайлар діндар болып көрінген кейбір азаматтардан байқалуда. 
Анығында мұсылмандық некеге қатысты келеңсіз жайттардың орын алып келе жатқанына да біршама 
уақыт болды. Шариғат бойынша үйленетін кісілерге некенің бірнеше шарты бар: Бірінші шарты: ерлі-
зайыптының осы некеге, бір-бірімен үйленуге келісімін білдіруі. «Тұрмысқа шығуға келісемін» 
дегендей сөзді нақты айту арқылы бұл некеге ризашылығын білдіруі тиіс. Екінші шарты: неке қию 
барысында ең кемі екі куәгер қатысуы. Екеуі де мұсылман ер кісі не бір ер кісі, екі әйел адам болуы 
тиіс. Үшінші шарты: қызға сұраған сыйлығын (махр) беру. Қалыңдық сыйы да делінеді. Шариғаттағы 
шарттары осындай болғанмен ата-анасының рұқсатынсыз не олардан жасырып жастардың неке қиюы 
салдарынан мешіт имамдары тағы бір шартты қосып айтуға мәжбүр болған болатын. Ол қыз бала неке 
қидырмақшы болғанда әке-шешесі міндетті түрде ол жағдайдан хабардар болуы, осы некеге келісімін 
беруі, яғни неке қиыларда сол жерде ата-ананың да қатысуы не келіскендігі туралы кепілдігі, ол 
болмаған жағдайда өзінің ризашылығын білдіретін өкіл кісіні жіберуі талап етілетін. Өкінішке қарай, 
діндар болып көрінген кейбір азаматтар дінді біле тұра осындай қадамға барады. ҚМДБ өкілі имам Ә. 
Дәуренбековтың пікірінше, ол азаматтар бәрін де біле тұра саналы түрде жасап отыр. Білмесе мешіт 
имамдарынан сұраған болар еді. Ондай санасы таяз адамдар құдайдан қорықпайды, жақсы ұрпақ 
сүйейін, өнегелі отбасын құрайын демейді, ислам атын жамыла отырып, нәпсіқұмарлықпен қыздарды 
қорлауды әдетке айналдырған. Керек десеңіз, бір-біріне «Мен пәленшені талақ еттім, сен соны алып 
ал» деп хабар салады. Ондай жігіттерге бірнеше рет үйленіп, ажырасу әшейін нәрсе болып қалған. 
Шариғатты осылай ойыншыққа айналдыруда. Сорақысы сол, осындай жағдайда мешітке жылап 
келетін қыздардың қатары көбейген. Айтпағымыз, некеге зорлық жүрмеуі тиіс. Кәмелет жасқа 
толмаған қызды күйеуге беру, алып қашу арқылы некеге тұру, неке қидыруға күштеу ол Қазақстанның 
да, халықаралық та заңдарға сыймайды. Ол болашақ әйелдердің денсаулығына және әлеуметтік 
саулығына орасан зиян әкеледі. Осы тұрғыда Дін істері жәні азаматтық қоғам министрлігінің «Неке 
және отбасы» кодексіне тиісті норма енгізуді мәселе етіп көтергені құптарлық. Министрлік ұсынған 
нормада діни неке қию үшін әуелі АХАЖ орнының ресми куәлігі болуы міндеттелмек еді. Дей 
тұрғанмен қоғамдық тыңдаудан кейін ол норма қабылданбады. Яғни мешітте діни неке қию АХАЖ 
орнының ресми куәландыруынан кейін жүзеге асуы тиіс деген бап қолдау таппады. Ол әрине бірқатар 
келеңсіздіктерге тосқауыл қою мақсатында көтерілген болатын. Қалай дегенде де ел ішінде қыз 
балалардың құқықтарын қорғаудағы халықаралық және қазақстандық заңнаманы кең таныстыру; діни 
және мәдени стереотиптерге байланысты мәселелерді уақытымен көтеру; сондай-ақ репродуктивтік 
денсаулықты қорғауға, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға қатысты, ерте және күштеп 
қиылатын некелердің алдын алу мақсатында жасөспірімдермен педагогикалық шаралар ұйымдастыру 
және ата-аналар мен тұрғындарға осы жайттарды түсіндіру жұмыстарын қарқынды жүргізу расында 
аса қажетті.  

 
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАЗАХСТАНА: 

СОЮЗ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ПРОФСОЮЗОВ 
 

Аблаева Г.К. 
магистр социальной психологии  

(Алматы) 
 

Современное культурное пространство Казахстана характеризуется большим разнообразием 
связей и взаимоотношений. Одним из его проявлений выступают взаимоотношения трех 
институциональных составляющих – это государство, бизнес и современные профессиональные 
союзы. 

За прошедшие годы Независимости Казахстан состоялся как успешное и сильное государство с 
демократической политической системой, либеральной рыночной экономикой и развитым 
гражданским обществом. Эти годы развития нашей страны обеспечили законодательную поддержку 
достойному труду, принятию новой модели регулирования трудовых отношений и формированию 
организационно-правовой базы, как для профсоюзов Казахстана, так и для его социальных партнеров. 
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Социальное партнерство является одним из главных механизмов реализации социальной политики 
государства в области трудовых отношений. Оно позволяет решать вопросы социально-экономических 
интересов работников, соблюдения трудовых гарантий, сохранения социальной стабильности. 
Учитывая международный опыт, за последние годы в Казахстане сформирована многоуровневая 
система и законодательная основа социального партнерства. Действующее правовое поле служит 
основой партнерских отношений и соблюдения баланса интересов работников и работодателей, и 
обеспечивают в стране цивилизованный порядок построения и регулирования трудовых отношений 
между основными субъектами рынка труда: работодателями, наемными работниками и государством. 

Договорные отношения на всех уровнях социального партнерства (республика-отрасль-регион) с 
правовой стороны подкрепляются соответствующими документами (Генеральное соглашение, 
отраслевые и региональные соглашения), а с практической - Республиканской комиссией, отраслевыми 
и региональными комиссиями по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений. На республиканском уровне вопросы социального партнерства рассматривает 
республиканская трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных 
и трудовых отношений, которая является постоянно действующим органом по обеспечению 
согласования интересов социальных партнеров путем проведения консультаций и переговоров, 
которые оформляются соответствующими решениями. Участниками республиканской комиссии 
являются полномочные представители Правительства Республики Казахстан, республиканских 
объединений работников и республиканских объединений работодателей. 

Основополагающим документом республиканского уровня является Генеральное соглашение 
между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и 
республиканскими объединениями работодателей. 

И одной из важных сторон социального партнерства сегодня являются профессиональные союзы. 
В современном словоупотреблении понятие «профессиональные союзы» или «профсоюзы» утратило 
свой первоначальный смысл. 

Во-первых, профсоюзы в подавляющем большинстве уже слабо соотносимы с понятием профессии 
и связанными с нею профессиональными интересами. Большинство современных профсоюзов 
организуются по производственному принципу, то есть объединяют работников различных профессий, 
но занятых на одном производстве (предприятии, фирме, компании и т.д.). И, главное, людей 
связывают не столько собственно профессиональные интересы (содержание работы, ее 
функциональные особенности, мастерство, квалификационные требования и пр.), сколько 
находящиеся как бы вне профессии условия ее реализации [1].  

Во-вторых, профсоюзы давно не «союзы» в классическом понимании этого слова. Сохраняя 
определенные внешние признаки союза - добровольность участия, демократизм процедур и пр. - 
профсоюзы обладают ныне всеми атрибутами института, причем института, оказывающего 
существенное влияние не только на общественную жизнь, но и на формирование в обществе 
определенного социально-психологического портрета современных лидеров профсоюзов.  

Учитывая полифункциональность профсоюзов, многообразие внутри- и меж институциональных 
связей, большое количество включенных в орбиту их деятельности людей, множество 
взаимодействующих социальных групп и организаций, разнообразие организационных форм и т.д., 
профсоюзы следует считать самостоятельным базовым социальным институтом. Таким же, как 
государство, семья или церковь. Благодаря профсоюзам удалось во многом снять дестабилизирующие 
дифференциации, особенно в оплате труда, направить разрушительные социальные конфликты в 
организованное русло и в значительной степени уменьшить их остроту, улучшить условия труда 
больших отрядов индустриальных работников и в целом условия продажи рабочей силы. 

Институциональная особенность профсоюзов состоит, прежде всего, в том, что они встроены в 
систему социально-трудовых отношений - важнейших отношений в обществе, регулируют эти 
отношения, выступая на стороне наемного труда, и в этом их основное предназначение. Поэтому 
профсоюзы скорее можно считать регулятивным институтом, или институтом регуляции социально-
трудовых отношений. 

Еще одна особенность данного института заключается в том, что он занимает промежуточное, 
буферное положение в ряду других базовых институтов - политических, экономических, социальных 
(в узком смысле) - и он вынужден, поэтому, испытывать влияние и нагрузки этих институтов, беря на 
себя часть их функций. Бывшие советские профсоюзы отчасти замещали хозяйствующих субъектов, 
выступали проводниками политической линии правящей партии, инициировали конкурентность среди 
работников и коллективов, осуществляли социализацию, приобщая молодых работников к базовым 
трудовым ценностям, самостоятельно вели большой объем социальной работы (оздоровительная, 
культурно-воспитательная, физкультурно-спортивная, благотворительная и др.). 
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Профсоюзы, имея транзитный, маргинальный статус, выполняют функции посредника между 
работодателем (собственником, предпринимателем) и наемным работником как непосредственным 
производителем товаров и услуг. Они как бы аккумулируют претензии двух сторон и стараются 
разрешить их в пользу работника. 

В составе системного института, каковым являются профсоюзы, действуют пединституты или 
частные институты, имеющие социально-технологическую природу и организующие конкретные 
социальные практики. Через институты коллективных договоров, социальное партнерство и свои 
представительства, профсоюзы осуществляют ныне основной объем практической работы.  

Позиции профсоюзов в обществе определяется двумя группами факторов: экзогенными и 
эндогенными [2]. 

К первым, в наибольшей степени обеспечивающим соответствующий статус профсоюзам, можно 
отнести их отношения с: 1) государством; 2) бизнесом; 3) политическими партиями и движениями; 4) 
гражданским обществом. Профсоюзы объективно не могут не выражать интересы государства, тем 
более, если последнее претендует называться «социальным», так как от этого зависит само их 
существование в институциональных формах. Но профсоюзы не могут не выражать и интересы другой 
стороны - работников наемного труда, создающих эти союзы для представительства и защиты своих 
интересов. 

Больший или меньший компромисс в сторону государства или, напротив, в сторону совокупного 
наемного работника зависит от конкретной политико-экономической ситуации в обществе. Если 
государство достаточно сильно и дееспособно, правительство демонстрирует политическую волю, а в 
обществе не присутствуют революционные настроения, то профсоюзы целиком и полностью 
склоняются на сторону государства, вплоть до растворения их в государственных структурах. Так было 
во времена советских профсоюзов, которые оказались до такой степени прочно вшитыми в ткань 
государства и правящей в нем партии, что только по формальным признакам можно было различить 
«кто есть, кто» [2]. 

Статусная особенность профсоюзов состоит в том, что они в лице своих лидеров, главным 
оппонентом считают государство и весь свой критический ресурс, идеологические и организационные 
возможности направляют на противодействие государству и политической власти, хотя основные 
противоречия в системе социально-трудовых отношений проходит по линии «капитал - труд», 
«работодатель - наемный работник». 

Жесткая зависимость от государства, имевшая место ранее, таких возможностей не предоставляла. 
Но, очевидно, степень оппозиционности профсоюзов должна корректироваться с социальными 
действиями государства, не все инициативы должны подвергаться обструкции, а какие-то получать и 
поддержку. Иными словами, лучшая позиция профсоюзов в правовом демократическом обществе - это 
конструктивная оппозиция. Профсоюзы вправе выставлять свои требования государству, исходя из 
интересов представляемых ими работников, но и государство тоже вправе предложить свой 
«государственный заказ». 

Статус профсоюзов зависит и от того, какие складываются отношения между ними и 
предпринимательскими структурами, миром бизнеса. Профсоюзам нельзя «состоять» в 
«приятельских» отношениях с бизнесом, который без сильного противовеса становится чрезмерно 
алчным и жестоким, но и постоянная конфронтация с ним снижает эффективность 
предпринимательской активности. Налаживание сотрудничества профсоюзов с бизнесом имеет под 
собой основания, у них есть много общих проблем - найма, массовых увольнений, продвижения по 
службе, оплаты труда, поддержания трудовой дисциплины, профтехнической подготовки рабочих 
кадров - равно важных как для профсоюзов и выражающих их интересы работников, так и для 
предпринимателей и менеджерского корпуса. 

Профсоюзам и предпринимателям предлагается точнее определить круг задач, в которых они не 
принимают участие, и что является исключительной компетенцией другой стороны, тем более что 
мировая практика накопила в этом отношении немалый опыт. 

Всяческое стремление к сотрудничеству с бизнесом, что крайне важно для мирного, без 
забастовок, разрешения трудовых разногласий и конфликтов, чревато, однако, потерей для 
профсоюзов своего лица, понижением общественного статуса. Статус равного партнера 
предпринимателю профсоюзы де-факто могут обрести, лишь сохраняя требовательность, повышая 
профессионализм в работе. Современный предприниматель не вполне осознает еще ту положительную 
роль, которую могут играть профсоюзы в урегулировании трудовых отношений на производстве, и 
потому не проявляют заинтересованности в создании профсоюзных организаций и обеспечении 
условий их деятельности. Менеджеры большинства предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, 
считают представительные органы работников излишними и даже вредными. Профсоюзам немало 
приходится делать, чтобы переломить эту негативную для себя обструкционистскую позицию бизнеса, 
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доказывать на деле свою функциональную значимость. Бизнес должен понимать, что профсоюз 
является его помощником, через которого можно урегулировать все негативные спорные моменты, 
которые, неизбежно, могут возникать в трудовых взаимоотношениях. Бизнес в этом случае тоже 
должен осознавать свою социальную ответственность, понимая, что это неизбежно в условиях 
модернизации экономики и социальной сферы Казахстана. Отсчет активной фазы внедрения 
социальной ответственности бизнеса в Казахстане начался с момента проведения в январе 2008 г. в 
г.Джезказгане первого Форума по социальной ответственности бизнеса, где Глава государства задал 
качественно новую планку включения предпринимательства в решение задач развития общества. 

Тогда Президент страны Н.А.Назарбаев поручил продолжить работу по формированию 
благоприятной среды, стимулирующей повышение субъектами предпринимательства корпоративной 
социальной ответственности. Несомненно, для казахстанского общества понятие социальной 
ответственности бизнеса важно с позиции гармонизации взаимоотношений между интересами бизнеса, 
общества и государства для успешного решения наших общенациональных задач, а именно для 
поддержания сложившегося уровня социально-трудовых гарантий и обеспечения новых задач, 
стоящих перед инновационной экономикой. 

Девятый год нам предоставляется возможность оценить практику социальной ответственности 
бизнеса через призму конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз, учрежденного Главой 
государства. Этот конкурс являет собой хороший пример расширения пропаганды социальной 
ответственности в бизнес – среде. Он также стал единственной площадкой государственного масштаба, 
осуществляющей популяризацию и оценку деятельности предприятий в этом направлении. С 2011 года 
в дополнение к 3-м номинациям «Лучший коллективный договор», «Лучший социальный проект года» 
и «Лучшее социально ответственное предприятие» введена номинация «За вклад в экологию». В 
данной номинации рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в 
реализации природоохранных (экологических) программ, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды. Ценность и значимость конкурса, стремление и амбиции предприятия-участника 
стать лучшим в своем социально ответственном поведении, имеющим коллективный договор и 
реализовавшим социальный проект, сохраняются и по сегодняшний день.  

Коллективный договор – это форма социального партнерства и основа для корпоративной 
социальной ответственности. Коллективный договор обозначает важные пункты и обязательства 
сторон их подписавших под эгидой понятий «человеческий капитал», «достойная заработная плата», 
«развитие человеческих ресурсов», «социальный пакет». Мероприятия по расширению охвата 
предприятий системой коллективно-договорных отношений и проведению ее мониторинга, стали 
частью стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан. Сегодня системой коллективных договоров в республике охвачено порядка более 50 % из 
действующих предприятий, при этом охват из числа крупных и средних предприятий составляет более 
70 % . Эти итоги показывают активизацию социальной функции бизнеса, призванного обеспечивать 
достойный труд и создавать условия для общественного согласия и уменьшения социальных 
конфликтов. 

Выступая на Форуме в Джезказгане, Глава государства отметил о важности продвижения 
принципов Глобального договора ООН. Глобальный договор ООН призывает деловые круги 
руководствоваться в своей деятельности основными принципами в области соблюдения прав человека, 
норм трудовых отношений и охраны окружающей среды. На сегодняшний день Глобальный договор 
ООН в Казахстане объединяет компании, в числе которых находятся АО «НК «Казмунайгаз», GSM 
Казахстан/ Kcell, Казпочта и др., которыми подписано Соглашение. Содержание Соглашения 
основывается на обязательствах бизнес – структур по соблюдению требований национальных законов, 
принципов ратифицированных Конвенций МОТ, которые направлены на свободу объединения и 
признание права на заключение коллективных договоров, устранение всех форм принудительного 
труда, в том числе, детского труда, ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости. 

В Генеральное соглашение между Правительством, республиканскими объединениями 
профсоюзов и работодателей тогда были включены разделы, направленные на внедрение принципов 
Глобального договора ООН по корпоративной социальной ответственности бизнеса. И сегодня это не 
утратило своей актуальности. Базовой площадкой для определения направлений стратегического 
развития социального партнерства, служит республиканская трехсторонняя комиссия по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в которую входят государство, 
бизнес и профессиональные союзы. В основе такой модели лежат принципы трипартизма, которые 
используются в деятельности Международной Организации Труда (МОТ). 

Время показывает, что накопленный практический опыт социально ответственного ведения 
бизнеса все же требует осмысления и решения имеющихся проблем в социально-трудовой сфере в 
свете новых задач экономической и социальной модернизации развития страны. 
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Во-первых. Сегодня в сфере занятости сохраняются неэффективная занятость, низкое качество 
трудовых ресурсов, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда и др. В свою очередь, эти 
проблемы являются причинами медленного роста производительности труда и препятствуют 
долгосрочному экономическому росту. В этой связи, одним из важных направлений в соответствии с 
новой Программой занятости-2020, является вклад бизнеса во внедрение системы профессиональных 
стандартов, управление человеческими ресурсами и подготовка баланса трудовых ресурсов. Такое 
партнерство позволит значительно повысить производительность труда. 

Во-вторых. Политика в области заработной платы является важнейшим стимулом к 
высокопроизводительному труду и соответственно, росту производства, особенно в таких отраслях, 
как машиностроении, угольной, химической промышленности, горно-металлургической, 
нефтегазовой, строительной и электроэнергетической, где такие повышающие коэффициенты сейчас 
введены. Но, несмотря на принимаемые меры реализации, сохраняются факты нарушения трудовых 
прав граждан, в том числе задолженности по выплате заработной платы. 

Поэтому вклад бизнеса в решении данного вопроса состоит в обеспечении связи между 
производительностью труда и уровнем заработной платы.  

В-третьих. Для расширения и понимания в обществе социальной ответственности бизнеса важна 
также еще более широкая информационно-разъяснительная работа. 

Еще один из важнейших документов современности – это «100 шагов» Президента РК 
Н.А.Назарбаева, самая серьезная программа на постсоветском пространстве. «План нации — 100 
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» - это 100 конкретных шагов, 
которые придадут Казахстану такой запас прочности, который позволит уверенно пройти сложный 
период испытаний, не сбиться с пути реализации "Стратегии-2050" и укрепить казахстанскую 
государственность.  

И здесь наиболее важным моментом является созданная эффективная модель социального 
партнерства между наемными работниками и работодателями. Профсоюз здесь играет немаловажную 
роль, формируя оптимальные условия для успешного развития бизнеса на предприятиях, которое 
достигается через консолидацию предпринимателей и их взаимодействие с государством и обществом. 
Такой подход основан на понимании того, что без эффективного использования человеческих ресурсов 
добиться высоких результатов в производственно – экономической деятельности невозможно. Что 
необходимо руководствоваться здравым смыслом, и должен быть консенсус, т.е. взаимопонимание 
между работодателем и наемным работником, а ведь от этого много зависит на предприятии – это и 
повышение производительности труда, и благоприятный бизнес – климат и.т.д. Основная деятельность 
профсоюза базируется на принципах защиты представителей малого и среднего бизнеса, представляя 
интересы предпринимателей на всех уровнях исполнительной власти. Это включает в себя, прежде 
всего, помощь предприятиям в виде консультаций для ведения бизнеса в рамках закона, соблюдение 
деловой и профессиональной этики, требований экологии, обязательств перед своими работниками, 
потребителями, местным сообществом. Принцип социальной ответственности бизнеса требует именно 
партнерских отношений, двусторонних отношений с обществом. Именно в условиях партнерства 
могут вырабатываться решения, учитывающие последствия для всех вовлеченных сторон. 

Во взаимодействии с государством принцип социального партнерства эффективно реализуется в 
главном направлении деятельности профсоюза – участии в работе по совершенствованию 
законодательной базы для успешного развития предпринимательства. Важным инструментом такого 
участия служит проведение экспертизы проектов законов и подзаконных актов госорганов через 
экспертные советы министерств и ведомств. Руководители отраслевых профсоюзов оповещают своих 
членов о поступающих на экспертизу документах, собирают позиции и предложения, параллельно 
проводя собственный юридический и экономический анализ проектов, обобщая и приводя мнения 
предпринимателей к единой позиции. И сегодня можно с уверенностью сказать, что тенденции 
развития предпринимательства свидетельствуют о становлении в Казахстане – социально – 
ответственного бизнеса. 

Вместе с тем необходимо отметить, что социальная ответственность бизнеса – явление достаточно 
молодое и государственная политика должна формироваться на долгосрочную перспективу, опираться 
на взвешенные принципы и использовать ясные, понятные бизнесу методы реализации. То есть, 
необходимо проведение широкомасштабного исследования, которое позволит проанализировать 
проблему формирования развитой системы социального партнерства в Казахстане в разрезе малого, 
среднего и крупного бизнеса, как по республике в целом, так и на региональном отраслевом уровне. 
Из чего это должно складываться? 

Абсолютный приоритет бизнес – сообщества, на настоящий момент, имеют обязательства по 
своевременной выплате налогов и зарплаты. К приоритетам второго уровня относятся условия, 
необходимые для ее осуществления. Это включает в себя: производство качественных товаров и услуг, 
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создание рабочих мест и безопасной рабочей среды, развитие персонала. Что интересно, в их число 
входит и благотворительность. Именно, оказание благотворительности способствует участию в 
социальных программах в интересах населения города и республики. Приоритеты «последней 
очереди» - это создание и распространение экологически чистых технологий и «строительство жилья». 

Естественно, трудно предугадать все проблемные вопросы, которые могут преподнести реалии 
времени, но с достаточной долей уверенности можно предсказать, что именно институт социального 
партнерства способен выступить гарантом выполнения согласованных позиций в диалоге между 
работниками и работодателями[3]. 

И здесь важна активная публичная деятельность профессиональных союзов. Ведь не случайно 
повышение своего статуса профсоюзы связывают и с участием в политической жизни общества. Из 
всех ресурсов, к обладанию которыми стремится любой институт, любая организация, наибольшие 
дивиденды дает ресурс власти. А самый большой объем власти достигается в сфере политики, поэтому 
приближение к политическим структурам и институтам, приобщение к тем органам, где принимаются 
важные властные решения, а еще лучше - вхождение в них, составляет главный вектор устремлений 
лидеров и элитных групп организаций и институтов. Хотя основные интересы профсоюзов лежат в 
социально-экономическом пространстве, и многие профсоюзы провозгласили свою независимость от 
политических партий, занимают позиции «чистого тред-юнионизма», тем не менее, они не прочь 
использовать в своих интересах политические рычаги. 

Статус профсоюзов как института определяется не только его отношениями с государством, 
бизнесом и политическими партиями, но его связями с обществом в целом. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сказать, что для формирования тесного 
союза и взаимодействия всех участников «команды» - государства, бизнеса и профсоюзов необходимо 
дальнейшее развитие институтов гражданского общества, а именно, общественных объединений 
работников, работодателей и предпринимателей. Осуществления их диалога между собой и 
государством; сотрудничество с профсоюзами, ориентированными не на конфронтацию, а на 
достижение консенсуса между наемными работниками и работодателями. 

Трехсторонние комиссии должны играть существенную роль в эффективном развитии 
национальной экономики и в повышении конкурентоспособности казахстанских предприятий. 
Назрела необходимость в создании эффективного института наблюдателей за трудовыми 
отношениями из числа казахстанских граждан работодателей иностранных компаний. Кроме того, 
необходимо предусмотреть в законе юридическую ответственность за неисполнение генеральных 
соглашений. Также,  необходимо продолжать встречи на авторитетных площадках в составе: 
объединений предпринимателей, представителей международных организаций, отечественных и 
работающих в Казахстане зарубежных компаний, которые в своей деятельности руководствуются 
принципами социальной ответственности бизнеса, ежедневно подтверждая это не на словах, а на деле. 
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 «ҚҰПИЯ ШЕЖІРЕ» МӘНМӘТІНІНДЕГІ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

 
Шамахай С. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің PhD докторанты 
(Астана) 

 
XIII ғасыр — түбі бір, тағдырлас көшпенді тайпалардың алғаш рет бірігіп мемлекет құрып, бұрын-

соңды болмаған экономикалық және саяси күшке ие болған кез еді. Моңғол және түркі тайпаларының 
(татар, меркіт, оңғұт, қият, керей, найман, жалайыр, қоңырат т.б.) бірлесіп империя құру кезінде 
болашақ ұрпаққа өз тарихының әдеби жазбасын қалдыра білді. Олар қалдырған «Құпия шежіре» сол 
кездегі аса құнды мәдени мұра болып табылады. 

Шежіренің бастапқыда арнайы атауы болмаған. Тек қытайша мәтіні: «Юан Чао Би Ши», Қытайша: 
元朝秘史; транс.ауд: Yuáncháo mìshǐ. «Чин-киси кахан – ну-кужаур» (Юан мемлекетінің құпия 
тарихы, Шыңғыс қағанның тегі) деген екі жолдан басталған. Бірақ кейін белгісіз себеппен «Моңғолдың 
құпия шежіресі» деген атауға ие болған. Бұл туралы шыңғыстанушы академик Анатолий Оловинцов: 
«Бұл шежіренің атауы ХІХ ғасырда пайда болды. Шыңғыс хан туралы кафарлық тарихына кейінгі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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аудармашылар оны моңғолдікі етіп өз нұсқасын енгізді. Сөйтіп, жүз елу жыл бойы тарихшылар-
зерттеушілер Моңғолия территориясынан моңғол тайпасын іздестіруде. Бірақ, Моңғолиядан 
Шыңғысхан замандағыдай моңғол атты тайпаны кездестірмеді. Қазіргі моңғол даласындағы 
көшпенділер өздерін халха-моңғол деп атайды» - [1, 25 б] дейді.  

ХІІ-ХІІІ ғасырлардағы көне моңғол әдеби тілінің негізі сол кездердегі іргелі ұлыстар – керейлер 
мен наймандардың тілі деген болжамды Я. Шмидт, А.М.Позднеев, В.Я.Владимирцов Н.Поппе, 
Э,Хейниш, Г.Д.Санжеев және т.б. көптеген ғалымдар айтады. Н.Поппе: «Жазба моңғол тілі алдымен 
кереиттердің жазуы ретінде қалыптасты және кейін бүкіл Шыңғысхан империясында басымдыққа ие 
болды» [2, 13 б] - дейді. Шежіреде қазіргі қазақтың руларына қатысты айтылатын баптардың саны 
шежіренің қырық пайызын құрайды. Ал шежіреде айтылатын салт-дәстүр, әдет-ғұрпы жағы қазіргі 
моңғолдардың дәстүрінен гөрі қазіргі қазақтың салт-дәстүрімен толық сәйкес келеді десек, артық 
айтпаған болар едік. Сондықтан да, біз бұл шежірені қазіргі қазақтың көптеген руларының тарихына 
қатысты себепті төл тарихымыздан алыстата алмаймыз.  

«Құпия шежіреде» баяндалатын әңгімелерден сол кездегі көшпенді халықтың рухани 
құндылықтары, салт-дәстүрі, діни наным-сенімі, ырым-жоралғысы айқын көрінеді. Ең басты рухани 
құндылықтар ретінде бірлік, әділдік, бейбітшілік, тұрақтылық, татулық, ер жүректілік, ар-ұят, міндет, 
жауапкершілік, қайырымдылық пен мейірімділік, атақ-данқ, тұрақтылық, шынайылық, сенім, 
кеңпейілділік, қонақжайлылық, әйел инабаты, ата-ана мейірімі, ұрпақ қайырымы, үлкенді сыйлау, 
білімге құштарлық, ұстаздан үйрену, табиғатты қорғау, өзге дінді сыйлау, жақсы адам болу, 
адамгершілікті заңмен қорғау болғаны байқалады.  

Шыңғыс ханның империя деңгейіндегі жүргізген саясаты, моңғол-түркі жұртының рухани өміріне 
енгізген өзгерістері мен жаңалықтары ағылшын этнографы, антрополог ғалымы Тайлор Эдуард 
Бернетт (1832 – 1917) теориясымен сәйкес келеді. Тайлор мәдениет тарихын ілгерілемелі даму процесі 
ретінде қарастырып, мәдениеттің даму барысында құрал-жабдықтар, өнер салалары, діни наным-сенім 
түрлері – бәрі де жетілдірілу үстінде болатынын айтып, мәдени эволюционизм позициясы бойынша 
мәдениеттің дамуы өткеннен асып түсу, бұрынғыны жетілдіру деп түсіндірген. 

Бірлік. «Құпия шежіренің» өң бойындағы негізгі идея – моңғолдың бақталас руларының басын 
біріктіру, көршілес моңғол рулары мен түркі халықтарын, Моңғолияның батысында шалғай жатқан 
тайпаларды қосу, күн шығыстан күн батысқа дейінгі барша елді басқару Шыңғысханның маңдайына 
жазылған деген идея.  

Қазақта «бірлік түбі – тірлік», «ырыс алды – ынтымақ», «төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау 
ала болса ауыздағы кетеді» деген атам заманнан қалған аталы сөз бар. Шыңғысхан осы бірліктің қадір-
қасиетін санасына тоқып өскендігін «Құпия шежіредегі» әңгімелерден және оның өмір бойы өзге 
ислам, христиан, будда діндеріне сыйластықпен қарағандығынан байқауға болады. 

Шежіреде қағанның арғы әжесі Алун ана өзара араздаса бастаған бес ұлына мысал ретінде 
шыбықтарды әуелі бір-бірлеп сындыруға, одан біріктіріп сындырып көруге бұйрық береді. Бір-бірлеп 
оңай сындырса да, біріктіріп сындыра алмаған ұлдарына бірліктің қадір-қасиетін ұғындырған өсиеті 
ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, Шыңғыс ханың анасы Өэлүн анаға жеткені байқалады. Ал шежіренің 23-37-
баптарында бөлінгенді бөрі жеп, бірліктің түбі тірлік екені тіпті нақтылана түседі. Алун ана арқылы 
берілген бұл қағида шын мәнінде Хун-ну Ғұн империясы кезінде пайда болған өсиет еді [3, 351 б].  

Бірлігің болса, бүтін елге билік жүргізесің деген сана 39-бапта Алун әжейдің бес ұлы бірігіп 
ұранқайдың бір ауылын бағындыруы арқылы беріледі. Сөйтіп, аз болса да буряд, баяд, ұранқай, 
боржығын аталылардың бірігіп жатуы болашақта құрылар ұлы мемлекеттің негізі Шыңғыстың 13-түп 
атасынан басталған деп көруге болады. Демек, Шыңғыс хан өміріндегі әйгілі жетістіктерінің негізінде 
осы бір дүниетанымдық ұстаным жатыр.  

Адалдық пен әділдік. Адалдық адамның жеке басында қолданылып, оның ізгі қасиеттерін 
көрсететін болса, әділдік адамның басқаға қарым-қатынасын танытады. «Құпия шежіреде» 
Шыңғысханның әділдігі туралы мәліметтерді көптеген баптардан байқауға болады.  

«Құпия шежіренің» 79-87, 90-93, 205, 206, 211, 214 баптарында Шыңғыс хан әрбір нөкер, 
уәзірлеріне қызмет тағайындап, мараппаттау кезінде міндетті түрде оның жасаған жақсылықтарын 
тілге тиек етіп, тізіп жариялағаны туралы жазылған. Сондықтан да, Шыңғыс хан заманында 
парақорлықпен әділсіз жолмен қызметке тағайындалып, сый-сияпат көру деген ұғым болмады. Тіпті 
әділдік танытқан жау тұтқынға да рақымшылық танытып, өзіне жақын тартты. Ал шыбын жаны үшін 
өз басшысын немесе ел-жұртын сатып, жағымпазданып алдына келген жауын кешірмеді.  

Шыңғыс хан бірде соғыста оқ тиіп жараланып қалады, кейін өзін жаралаған кім екенін сұраған 
кезде Тайшылардан бөлініп келген Зұрғадай: «мен едім сізді атқан» деп шынын айтқанда таң қалады. 
Жау адамы жауластығы үшін жасырып қалуға тиіс еді. Бұндай әділ адаммен дос болу керек деп, атын 
Жебе атап, өзіне қосып алады. Кейін Жебе оның ең мықты уәзірі болып, көптеген жетістіктерге 
жеткізді [4, 93 б]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
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Алтын мемлекетімен (Қытай) шайқас кезінде жау қолбасшысы Ван Цзи Моңғол әскеріне қарсы үш 
күн бойы жалғыз өзі берілместен, қаймықпастан шайқасады. Шыңғыс хан оны тірідей ұстап алдына 
әкелуге әмір етеді. Алдына келген соң қолбасшыдан неліктен осынша өлімнен қорықпай берілмегенін 
сұрайды. Сонда Ван Цзи айтады: «Жастайымнан кедей болдым. Содан Алтын елінің мәртебесіне 
бөленіп қолбасшы болдым. Сондықтан да соғыс алаңында жау қолынан ерлікпен өлсем жақсы атағыма 
лайық болар едім» - дейді. Сонда Шыңғыс хан: «Мен Алтын еліне келгелі үш жыл бойы сен сияқты 
адал соғысқан ешкімді көрмедім. Әділетсіздік белең алған, жолын қате тапқан Алтын елінің 
басшылары әкесі мен ұлы, ағайындылар, уәзірлер, малай кедейлер бәрі өзара қырқысып жатқанда 
олардың алдынан өлсең қандай жақсы атақ қалуы мүмкін, не абырой табасың. Жақсы ер деген тек 
дұрыс жолмен жүріп, әділдікті паш етіп, болашағы бар елге қызмет жасап, өз халқына қызмет жасай 
алса ғана оны жақсы ер деп атауға болады. Алтын елінің атақты қолбасшысының қолынан қаза тапқан 
әскерлерімнің саны шексіз. Жақсы ер болсаң да, теріс жолмен жүргенің жараспайды» - деген кезде Ван 
Цзи Шыңғыс ханға бас ұрып: «Мына жағдайдан кейін мені өлтірместен сатып жіберуіңізге болады. 
Дегенмен көзімді ашып, адам тани білген қасиетіңіз үшін сізге өмір бойы адам қызмет еткім келеді» - 
дейді. Шыңғыс хан оны босатып, әділдігі үшін марапаттап, барыс алтын мөрі мен екі түмен әскер беріп 
Шаньсу ауданын басқарып үлкен жетістікке жетуін тілеп тапсырады. Ал Ван Цзи батыр да қаған 
сенімін ақтап шығады [5,12 б].  

Әділдікті киіз үйдің шаңырағына ұқсатуға болады. Шаңырақсыз үй болмайтыны сияқты әрбір адам 
қанша талантты өнерлі болса да, әділ, адал болмайынша адамдық қасиетінен айырылады. Әділдік 
жоғалса ел, мемлекет те көркейіп дами алмайды. Шыңғыс хан әділ басқару жүйесін қалыптастырды. 
Бұл туралы Марко Поло:«Шыңғыс ханның мемлекеттік басқару жасағында әділдік үстемдік құрып, ел-
жұрты әділдік шапағаты мен мейірімге бөленіп жатқанын көріп естіген өзге мемлекеттердің халқы 
өздері барып қосылып жатты» [6, 31 б] деген екен.  

Бейбітшілік пен тұрақтылық. Шыңғыс хан елдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау үшін 
өркениетке жетелейтін озық мәдени-құқықтық реформалар жасады. Біріншіден, Шыңғысхан 
либералды заң нормаларын қалыптастырды. Мысалы, «барлық діндер бірдей құрметке лайық, бірақ 
олардың бірде-бірі үстемдік ете алмайды» - талап болды. Осылайша, өзге діндерге сыйластықпен қарай 
отырып «Көк Тәңірі» сеніміне өзгеріс еңгізді. Құпия шежіреде Шыңғыс хан: «Мәңгі Аспан білсін!», 
«Бадай, Күшілік екеуі менің құтқарып көмектескендіктен, Мәңгі Аспан ризалығына бөленіп, жеңіп, 
биік дәрежеге жеттім, мен» [5,132 б]. Шыңғыс хан: «Шабуылдан соң кімнің жеңерін Мәңгі Аспан 
біледі» ..." [5,147 б]. деген сөздерінен Мәңгі Аспанның құдіретін сезініп, оған табынған бірден бір адам 
Шыңғыс хан болғандығы байқалады.  

1845 жылы Днепр өзенінің маңынан «Monh tengriin hychin dur, Haganii suu zaliin iveel dur...» - 
Аудармасы: «Мәңгі Аспан құдіреті астында, қаған даналығының шапағатымен» жазуы бар 
елшілердің мойынға тағатын алтын тұмары табылған еді. Қазір бұл тұмар Санкт-Петербург қаласының 
І Петр патшасы музейінде сақталуда. Бұдан «Көкте – Тәңірі, Жерде - Қаған» тұжырымдамасын 
байқауға болады. Тәңір (Аспан) және Қаған деген қос наным айқындалып тұр, ал олар дүниедегі 
жоғарғы ерік, құқықтың екі негізгі бөлігін құрайды.  

Тәңірлік дін сонау шумерлер заманынан келіп, ғұндар кезінде мемлекеттік дін, идеологияның 
міндетін атқарып, одан кейін Көк Түрік кезінде «Көк Тәңірі» діні ретінде сабақтасқан көшпенділердің 
мыңдаған жылдар тарихы бар ерекше дін. Десе де, бұл дін Ұлы Моңғол мемлекеті кезінде «Мәңгі 
Аспан» діні ретінде қалыптасып дами түсті. Шаманизм бойынша «Тәңірі» (Аспан) көшпенді 
тайпалардың ата-бабаларынан жалғасып келе жатқан сенімі болса оған «Мәңгі» сөзді Шыңғыс хан 
қосып, терең философиялық, діни мағына еңгізді және бұл ұғымды толық теория тұғырына жеткізе 
алды.  

Екіншіден, елге жазу мәдениетін енгізді. Қытай деректемелері ішінде «Юан Шидің» 124-тарауында 
айтылатын аңыз бойынша Шыңғыс хан батыстағы найман Таян ханына жорық жасағанда қойынында 
таңбасы бар найманның қашқын уәзірі Татартонғаны тұтқынға түсіреді. “Таңбаның не қажеты бар?” 
деп сұраған Шыңғысханға: “Оның қазына-мүлік пен азық-түлікті басқаруда, белді адамдарды мансапқа 
тағайындауда, іс атаулы сонымен ғана бітетіндігін, таңба соның куәсі екендігін” айтады. Содан бастап 
бұйрық-жарлықтарға таңба істетілетін болыпты. Оның үстіне Шыңғысхан Тататонғаға оң жағынан 
орын беріп, таңбаны қолына ұстатып “Ханзадалар мен төрелерге ұйғыр жазуын үйретуге бұйырған 
екен” [7, 321 б]. Көрші озық елдердің бірінің жазуын пайдаланып, мемлекет ісіне бірыңғай жазу енгізу 
кезек қажеттілік еді. 

Шыңғыс хан сауатсыз халықпен біртұтас ұлт туралы арманының жүзеге аспайтынын түсінді. Ол 
өзінің шамасының келмейтінін мойындады. Түйткілді мәселені көре білді және оны шешу үшін өзінен 
гөрі ақылды, оның үстіне моңғол емес адамды пайдаланды. Тататоңға әзірлеген ұйғыр жазуының 
жүйесі «Құпия шежіре» мен Шыңғыс ханның заңдарын жазу үшін пайдаланылды. Шыңғыс ханның 
түйсігі оны қапы қалдырмады, оның ұлылығының тарихы мәңгілікке ұласты [7, 83 б].  
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Үшіншіден, Шыңғыс хан жаңа жазу қолына тигеннен кейін жазбаша баянды етілген құқыктық 
нормалар мен заң ережелерін әзірледі. Заңдар мен ережелердің бұл жиынтығы Шыңғысханның "Ұлы 
Ясасы" деген атқа ие болды. Яса (засаг) "қаулы", "заң" басқару дегенді білдіреді. Сонымен қатар, заң, 
ережелерге бағынатын өңірлік билік орындарын жергілікті халық басшылары арқылы ұйымдастырды.  

Төртіншіден, жаулап алған елдермен тұрақты әрі жедел қарым-қатынас үшін атты бекет орнатты. 
Қазіргі тілмен айтсақ, Шыңғысхан жаһанданудың негізін қалады. Бұл туралы академик Ш.Бира өз 
лекциясында: «Шыңғыс хан әлемді өз күшімен соңына ертіп, ұлы империя құрып, түрлі мемлекеттерді 
бір билік астына біріктіре алды. Атты бекет арқылы халықтар арасында түрлі көзқарас, білім, хабар, 
сауда еркін алмасты. Тарихи тұрғыдан алсақ, Моңғол тәңіршілдігін қазіргі біздің жаһандану 
көзқарасымен салыстыра қарауға болады» [8] – дейді  

Шыңғыс хан өзінің мемлекетін құрған соң шектеліп қалмай, әлемді билеуді қалады. Ол өзінің 
империясы ұлғайған сайын өзінің шындығын басқа халықтарға да жеткізгісі келді. 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «замана сынынан сүрінбей 
өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғыртудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет» [9] - 
деген болатын. Олай болса, рухани жаңғыруды қолға алған еліміз үшін тарихта орны бар рухани 
құндылықтарды еліміздің жаңаша дамуы мен көркею жолына жарата білуіміз керек.  
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Впервые вопрос о языковом строительстве, механизмах реализации языковой политики в 

республике был поднят после принятия в 1989 году «Закона о языках в Казахской ССР». На наш взгляд, 
данный документ не только закрепил за собой постановку вопроса языка и изменяющейся языковой 
действительности, но и заложил фундамент будущих политических и научных дебатов, относительно 
социокультурного статуса казахского и других языков.  

Государственная языковая политика в Казахстане регламентирована законодательными 
документами, которая включает: Конституцию Республики Казахстан (1995), Концепцию языковой 
политики Республики Казахстан (1996г.), Закон Республики Казахстан «О языках в Республике 
Казахстан» (1997г.), Государственную программу функционирования и развития языков (1998г., 
2001г.), Концепцию расширения сферы функционирования государственного языка, повышения его 
конкурентоспособности на 2007-2010 годы, Государственную программу развития и 
функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы и другие документы, 
регулирующие государственно-правовые аспекты языковых отношений.  

Рассмотрим вкратце важнейшие законодательные и нормативные акты, определившие языковое 
строительство в Республике Казахстан за годы суверенитета.  

В Концепции языковой политики Республики Казахстан от 4 ноября 1996 года был дан анализ 
языковой ситуации в Республике Казахстан на тот период. Определена цель Концепции – «разработка 
стратегии государственной политики в области сохранения и функционального развития языков в 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5
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переходный период, определение задач государства по созданию условий для развития казахского 
языка как государственного» [1].  

В качестве задач было намечено определение приоритетных направлений языкового развития и 
выработка механизма функционирования языков. Подчеркивалось, что формирование языковой 
ситуации обусловлено различными обстоятельствами, в том числе взаимодействием языковых и 
неязыковых (социальных, политических, экономических, психологических, исторических, 
географических и иных) факторов.  

Особо подчеркивался тот факт, что статус казахского языка как государственного лишь 
декларирован, но не подкреплен в достаточной мере механизмом, который обеспечил бы его 
повсеместное изучение и использование. Известно, что десятилетиями функционирование казахского 
языка ограничивалось несколькими языковыми подсистемами, что было обусловлено объективными 
социально-политическими факторами, поэтому в концепции ставится проблема расширения его 
возможностей в отображении новых социокультурных реалий путем взаимодействия с другими 
мировыми языками, а также путем использования в этом внутреннего потенциала языка.  

В Концепции прописываются характеристики государственного языка, функции, сферы его 
применения, правовой статус. Указывалось, что требования к государственному языку и его статусу, 
изложенные выше, должны стать основными параметрами модели, к которой должен постепенно, 
последовательно приближаться казахский язык. Со временем казахский язык должен был стать 
языком межнационального общения. Исходя из постулата, что «государственная политика в 
отношении создания условий для развития языков должна быть ориентирована на корректировку 
реально существующей иерархии языков в направлении приоритетного развития государственного 
языка», следует, что «задачи государства по отношению к государственному и другим языкам будут 
различны». [1] 

Значительное место было уделено проблеме научного и научно- методического обеспечения 
статуса казахского языка как государственного, в том числе отмечалось, что социологический и 
социолингвистический мониторинг должен обеспечить постоянную коррекцию языковой политики и 
статус государственного языка, расширяющий его социальные функции, требует серьезного научного 
анализа происходящих в нем инновационных изменений. [1] 

Представляет большой лингвокультурологический интерес один из первых принятых в 
суверенном Казахстане законов - «О языках в Республике Казахстан» (от 11.07.1997 г.),в котором 
говорится об объявлении всех языков народов Казахстана национальным достоянием, историко-
культурным наследием страны. 

В Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, принятой 
Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550, были определены 
стратегические цели и задачи языкового строительства в Казахстане на долгосрочную перспективу, а 
также намечены основные направления, конкретные механизмы реализации языковой политики, 
проблемы экономической поддержки развития государственного и других языков, функционирующих 
на территории Республики. Конкретные действия по осуществлению намеченных целей, задач и 
приоритетов разрабатываются в форме двухгодичных краткосрочных планов мероприятий по 
реализации Программы (на 2001-2002, 2003- 2004, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009гг.).  

В Программе были оговорены направления долгосрочного языкового строительства: «В 
соответствии с функциональным принципом формирования лингвистического поля в республике, 
закрепленным Конституцией Республики Казахстан и нашедшим отражение в Законе «О языках в 
Республике Казахстан, целесообразно осуществление языкового строительства по трем направлениям 
на основе дифференцированного подхода: расширение и укрепление социально - коммуникативных 
функций государственного языка; сохранение общекультурных функций русского языка; развитие 
других языков народов Казахстана». [2]  

В рамках нормативно-правового обеспечения рассматривалась разработка и нормативное 
закрепление требований в части владения государственным языком для работников ряда сфер 
общественной жизни, деятельность которых реализуется непосредственно в процессе социальной 
коммуникации. Это прежде всего государственная служба, здравоохранение, образование, наука, 
культура, сфера обслуживания населения, транспорт, связь. В связи с этим, подчеркивалось в 
Программе, должен быть законодательно определен перечень профессий, специальностей и 
должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определенном объеме и в 
соответствии с квалификационными требованиями. 

В Программе также подчеркивалось, что сугубо административные методы развития языка, не 
подкрепленные дополнительными мерами стимулирующего характера, оказались недостаточно 
эффективными. Необходима разработка правовых основ для создания эффективной системы мер по 
материальному поощрению работников государственных органов, организаций и учреждений, 
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использующих государственный язык в своей работе. Решение данного вопроса должно стать одним 
из наиболее действенных механизмов для овладения государственным языком. Подчеркивалось 
необходимость поэтапного перехода к составлению документации в государственных органах на 
государственном языке в соответствии с централизованно утвержденным долгосрочным планом. 
Официальные международные встречи должны проводиться на государственном языке.  

В Программе был предусмотрен поэтапный перевод деятельности научных советов по защите 
диссертаций на государственный язык. [2[ 

Следующий рассматриваемый документ – «Концепция расширения сферы функционирования 
государственного языка, повышения его конкурентоспособности на 2007-2010 годы» - был разработан 
и одобрен постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2007 года N 1122. 

Остановимся на некоторых важнейших положениях этой концепции. В Концепции приводятся 
показатели позитивных изменений в области языкового строительства, вместе с тем аналитическая 
часть Концепции отличается критической направленностью. В частности, отмечается наличие в 
обществе стереотипа, когда определение функционального назначения языка ставится в зависимость 
от степени его распространенности, количества носителей и других факторов. Указывается, что 
отдельные попытки анализа сложившейся ситуации основываются на формальных, количественных 
показателях документооборота с упором на государственный язык в государственных органах и 
учреждениях, объемов передач электронных средств массовой информации, выпуска периодических 
печатных изданий на двух языках, как правило, в меньшем объеме и с материалами низкого качества 
на государственном языке.  

Подготовка документов в центральных государственных органах на государственном языке 
составляет всего лишь 20 - 30 %, а общий документооборот - 45 - 50 %. Показатели, сложившиеся в 
делопроизводстве местных исполнительных органов, также не отражают адекватную языковую 
ситуацию в регионах. Даже в регионах с подавляющим большинством казахского населения основная 
нагрузка при этом ложится на специалистов - переводчиков этих институтов. 

Констатируется нехватка специалистов - преподавателей казахского языка, так же, как и 
специалистов – переводчиков. В документе отмечается, что многие электронные СМИ формально 
относятся к выполнению норм законодательства. В качестве проблемы названо низкое качество многих 
передач, отсутствие актуальности, привлекательности программ, которые не могут способствовать 
формированию культуры языка и речи, в конечном счете, его успешному овладению. «В средствах 
массовой информации необходимо исключить языковую безграмотность, умело и уместно применять 
термины, преодолевать монотонность и назидательный характер передач, увеличить объем 
оригинальных программ на государственном языке, уделять внимание семейному воспитанию и 
т.д.».[3]  

  29 октября 2010 года Президентом Республики Казахстан был издан указ о Государственной 
программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. В данном 
документе речь шла о развитии языков в новых условиях, совершенствование нормативно-правовой 
базы, направленной на усиление институционального статуса казахского языка как государственного, 
на сохранение социолингвистической активности русского языка и на развитие английского языка как 
средства интеграции в мировое пространство. Основными программными целями были заявлены: 

1. Государственный язык - главный фактор национального единства; 
2. Популяризация широкого применения государственного языка; 
3. Развитая языковая культура - потенциал интеллектуальной нации; 
4. Развитие лингвистического капитала казахстанцев. 
Анализируя направления Программы, можно сделать вывод, что основной акцент был сделан на 

следующих моментах: совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному 
языку; развитие инфраструктуры обучения и стимулирование процесса обучения государственному 
языку; повышение престижа и востребованности употребления государственного языка; 
усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка; сохранение 
функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве; сохранение языкового 
многообразия в Казахстане; изучение английского и других иностранных языков. Реализация 
Программы должна будет осуществлятся в три этапа: 1-ый этап -2011 - 2013 г.г.; 2-ой этап - 2014 
- 2016 г.г.; 3-й этап - 2017 - 2020 г.г. 

В программе были выделены показатели, к которым должна привести целенаправленная языковая 
политика: доля взрослого населения, владеющего государственным языком к 2017 году - 80 %, 2020 
году - 95 %); доля взрослого населения республики, владеющего русским языком к 2020 году - 90 %); 
доля населения республики, владеющего английским языком к 2014 году - 10 %, 2017 году - 15 %, 2020 
году - 20 %); доля населения, владеющая тремя языками (государственным, русским и английским) к 
2014 году - 10 %, 2017 году - 12 %, 2020 году - 15 %).  
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Представляет интерес для исследователя в данном документе положение, что особо актуальной 
является необходимость создания системы, описывающей лексический и грамматический строй 
языка, а также фиксирующей процессы непрерывных языковых изменений. 

Одним из ключевых компонентов предлагаемой системы должно было стать усиление контроля за 
соблюдением законодательства в сфере употребления языков, за надлежащим употреблением 
современного литературного казахского языка в средствах визуальной и рекламной информации.  

Необходимым компонентом повышения уровня языковой культуры казахстанцев должно стать 
развитие культуры речи. Также государственная политика нацелена на формирование 
«лингвистического капитала каждого казахстанца», состоящего из трех компонентов: 
казахского-русского-английского. [4]  

Оценивая языковое планирование в Республике Казахстан как успешное, казахстанские 
социолингвисты (Э.Д.Сулейменова, Н.Ж.Шаймерденова, Д.Х.Аканова) детально анализируют 
причины, обусловившие такие результаты. В числе главных причин ученые называют политическую и 
экономическую стабильность в обществе и улучшение социально-экономической ситуации в 
республике, изменение общей этнодемографической ситуации в стране, действенность избранных 
инструментов языкового планирования, конструктивное использование законодательных механизмов, 
последовательную языковую политику в сфере образования, осуществление квалификационно-
аттестационных мероприятий, административное регулирование, взвешенную деятельность 
различных субъектов планирования, содействие общества языковому планированию. 

Анализируя такой фактор, как содействие общества языковому планированию, авторы выделяют 
три периода в изменении общественных настроений. Первый период характеризовался 
нечувствительностью к сложностям конкретной языковой ситуации, сложившейся к тому времени, 
склонностью к простым решениям и крайним средствам изменения языковой ситуации. «Резкий 
разрыв с существующей традицией и ожидание быстрой победы – функционирования 
государственного языка во всех сферах в полном объеме его вдохновляли одних, другие же в это время 
высказывали нескрываемые опасения и страх за судьбу русского языка и будущее своих детей, а также 
муссировали суждения о том, что казахский язык якобы «не готов исполнять предназначенную ему 
роль государственного языка» Вторым был период нетерпеливого ожидания, разочарования. Третий 
период характеризуется взвешенным отношением к динамике процессов языковых жизни. Пришло 
понимание невозможности радикальных изменений в языковой ситуации в краткие сроки, стала 
осознанной мотивация к изучению казахского языка, а также необходимости учета возрастных 
особенностей разных групп населения и дифференцированного подхода к ним. [5, 60-61]  

По мнению вышеназванных ученых, изменился и фокус объектов языкового планирования. Если 
вначале ими были объявлены все группы населения страны, то позже большие ожидания и 
повышенные требования стали предъявляться к русскоговорящим казахам и к младшим поколениям 
казахстанцев. Изменение вектора языковой политики ученые оценивают как стратегически верное: 
оно поддерживается самими русскоязычными казахами из-за возросшего этнического и языкового 
самосознания и снижает давление на представителей других этносов. 

Таким образом, в настоящее время социально-политические реалии Казахстана как суверенного 
государства требуют языковой политики, отвечающей потребностям полиэтнического населения 
страны и учитывающей особенности языковой, культурной, демографической и политической 
ситуации. Характер и способы разрешения языковых и лингвистических проблем, составляющих 
содержание языковой политики Казахстана определяются интересами определенных классов, 
этнических общностей, политическими и идеологическими целями в области культуры.  

По нашему мнению, эффективность языковой политики зависит не только от социально-
политических, но и культурных факторов.  

Мы отмечаем, что изучение современной языковой ситуации в Казахстане с точки зрения 
лингвокультурологии является одной из актуальных задач. На сегодня в Казахстане сложилась 
ситуация двуязычия, когда большая часть населения страны владеет казахским и русским языками, и 
языковая ситуация страны представлена в основном билингвизмом и бикультурализмом. Можно 
предположить, что расширение сферы государственного казахского языка в Казахстане стало 
возможным не только за счет деятельности государства, но также за счет роста функциональности 
казахского языка, повышения его культурного статуса в среде нетитульных этносов. 

В феврале-марте 2013 года группа ученых провела анкетный опрос населения в 7 регионах 
Казахстана. На вопрос: «Как Вы думаете, что в первую очередь объединяет понятие «казахский»?» 
76,0% респондентов ответили, что это язык. Как видно, для 76% опрошенных, представляющих 
различные этнические группы казахстанского общества, язык является центральным 
этнодифференцирующим признаком. Следовательно, по мнению исследователей, в анализе 
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трансформации национального сознания и национальной идентичности важным является 
выявление значимости и функционирования языка, в первую очередь родного. [6]  

Как мы видим, языковой вопрос в РК остается актуальным. На данный момент казахский язык 
переходит на латиницу. Что приобретет язык на этот раз, какую культуру она будет формировать и 
распространять – вопросы, которые требуют всестороннего исследования ученых разных направлений. 

 Какую роль сыграют языковые процессы, происходящие в современном Казахстане на 
формирование культуры Казахстана – покажет время. 
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Қазақстан егеменді, тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүріп келе жатқанына жиырма бес жылдан 

астам уақыт болды. Осы жылдар аралығында біздің қоғамымыздың барлық салаларында дерлік терең, 
түбегейлі өзгерістер орын алды. Қазақстан ел болып, еңсесін көтерді. Халықаралық деңгейде өзінің 
бәсекелес болуға қабілеттілігін көрсетіп келеді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында адамдардың ой-
санасында әлеуметтік-экономикалық мәселелер бірінші орынға шығып, рухани құндылықтардың 
кешеуілдегені байқалды. Қоғамда пайда болған осы рухани күйзеліс орнын басқа елдерден келген 
әртүрлі діни идеялар толтыруға әрекеттенді. Республика көлемінде бұрын таныс емес «жаңа діндердің» 
пайда бола бастауы – елдің діни өміріндегі жаңа құбылыс болды. Дінсіз мемлекет идеясын ұстанған 
елдің тығырықта тұрғанын ұтымды пайдаланған келімсек діни ағымдар өздерінің тамырларын тереңге 
жіберіп үлгерді. Бұл діни идеялардың Қазақстан халықтарының рухани сезімдерімен үйлесетіндері де, 
үйлеспейтіндері де бар.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында ар-ождан бостандығы [1] мен діни бостандықтың 
қағидалары, әртүрлі конфессияларға жататын азаматтардың өздерінің діни бірлестіктерін құруға тең 
құқығы, мемлекеттің шіркеуден бөлінгендігі туралы қағидалар бекітілген. Сондай-ақ, діннің және діни 
бірлестіктердің әлеуметтік қызметтерін реттеудің халықаралық тәжірибелеріне негізделген өзге де 
бірқатар нормативтік құқықтық негіздер дайындап шығарылды. Қазақстанда қандай да болмасын діни 
бірлестіктердің қызмет етуінің нормативтік құқықтық негізі белгілі дәрежеде әзірленгеніне 
қарамастан, діннің мәртебесі, оның қоғам өміріндегі шынайы жағдайы мен рөлі, яғни діннің қоғамдағы 
әлеуметтік-саяси, рухани салаларына тигізетін әсерінің мәртебесі, кеңістігі және шекаралары қазірге 
дейін дәл анықталмаған. Осы еліміздегі белгісіздік, әсіресе оның теріс салдары еліміздегі қазіргі діни 
жағдайда орын алған жаңа үрдістерге байланысты айқын аңғарылуда. 

Қазіргі кезеңде дін – қоғамның әлеуметтік және рухани өмірінің маңызды құрамы. Дін арқылы 
адамдар өздерінің дәстүрлі құндылықтарын қайта жаңғыртуға талпыныс жасауда. 

Әлемде орын алып отырған осы құбылысқа байланысты ешбір елде ғылыми тұрғыдан сараптама 
жасап, оның пайда болуы мен дамуының негізгі себептерін ашып, шындық айтылмады. Ақпараттық 
кеңістікте бұл құбылысқа бір жақты тек саяси баға беріліп, үстемдік етіп отырған билеуші топтың 
тұжырымы мен пікірі ғана айтылады. Барлық елдердің осындай бағыт ұстауының басты себебі қазіргі 
замандағы қоғам өмірінің шектен тыс саясаттануына байланысты және осы әлемдік саясаттанудың өзі 
үстемдік жүргізіп отырған бір философиялық бағыттың шеңберінен аса алмауында. Ал, осы 
саясаттанған әлемдік қоғам ұстамының қалыптасуына бір ғана философияның идеологиялық үстемдік 
жүргізіп отыруы адамзаттың даму келешегіне көптеген қайшылықтар әкеліп, адамзатты рухани 
дағдарысқа әкелетіні заңды құбылыс. Өйткені, әлемдік қоғамның дамуы адамдардың білімдерінің 
жетілуі мен олардың өсу психологиясына тікелей байланысты болуы табиғи заңдылық. Адамдар 

http://articlekz.com/article/11813


116 
 

табиғаттың бір бөлшегі болғандықтан олардың (әлемдегі халықтардың) еркін өсіп, табиғи кеңістікте 
ғасырлар бойы даму заңдылығына байланысты алуан түрлі психологиялық мінез-құлқы, көзқарастары 
қалыптасқан және этникалық топтардың қалыптасудағы бұл құбылыс табиғи даму заңдылығына 
сәйкес ерекшеленіп отырады. 

Осы заңдылықты бір ғана үстемдік етіп отырған философиялық ұғымға тәуелді ету адамзаттың 
даму кезеңінде көптеген қайшылықтың туындауына алып келеді. Адамзаттың келешегі тек табиғи 
алуан түрлі әлеуметтік психологияның бір-бірімен үйлесімділік тауып, даму жарасымдылығының 
табиғи дамудан ауытқымауына тәуелді. Осы заңдылықтың негіздерін айқындап, оның даму жолдарын 
дәлелдеу келешектің еншісінде. Осы үстемдік жүргізіп отырған Иудея – христиандық ұғым негізіндегі 
еуроорталық философиясының ықпалынан пайда болған бағыт, қазіргі жыл санау есебі бойынша 
бірінші мың жылдықтың жартысынан бастау алады. 

Қазіргі уақытта ең даулы және ең жиі қолданылатын «діни экстремизм» ұғымы дәлелдеуді қажет 
ететіні анық. Алайда, діни экстремизмнің анықтамасын ғылыми-тәжірибеде қолдану бойынша 
зерттеушілердің бірізді пікірлері жоқ. Көптеген сарапшылардың ойынша, қазіргі кезде белсенді 
қолданылатын діни экстремизмнің анықтамасы көп жағдайда мәселенің шынайы мазмұнын 
көрсетпейді. Сонымен қатар, мәселенің мәнін аса нақты көрсететін анықтаманы табуда теоретикалық 
және тәжірибелік мүдде бар. 

Ең алдымен, діни экстремизмнің жалпы тұжырымдауында дін саласында көрініс табатын, 
экстремизмді анықтауға болатындығын атап өту қажет. Сондай-ақ, діни экстремизм, оның таза күйі, 
яғни тек дін саласында ғана пайда болуы сирек құбылыс болып табылады. Діни экстремизм ұғымының 
астарында келесідей экстремистік көріністерді жиі аңғаруға болады, олардың дінмен байланысы жоқ, 
бірақ социумнің саяси аясында жүргізіледі.  

Қазіргі замандағы адамзатты толғандырып отырған бір мәселе барша елдерді жайлай бастаған 
экстремизм болып отыр. Грек тілінен аударғанда «экстремизм» термині сөзбе-сөз (лат. еxtremus-
шеткі) шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа 
шығару ретінде анықталады [2, 787 б.]. Экстремизм бұл әр уақытта әр қалай көрініс беретін өте күрделі 
құбылыс. Экстремизм жалпы түрде ешбір мөлшерді, тәртіпті мойындамайтын, өзінің шектен шыққан 
пікірі мен іс-әрекеттері арқылы ерекшеленген адамдарды білдіреді. Саяси ортада пайда болған 
экстремизм – «саяси экстремизм», ал діни ортада пайда болған экстремизм – «діни экстремизм» деп 
аталады.  

Экстремизмнің бірінші белгісі адамның надандыққа, көрсоқырлыққа негізделген өз көзқарасы, 
пікірінің орындалуын табанды түрде талап етуі. Мұндай адамдар басқа көпшіліктің қажеттіліктері мен 
шынайы жағдайын түсінбейді немесе түсінгісі келмейді. Олар, жөн білетін, дұрыс бағыт көрсете 
алатын адамдардың ешқайсысын мойындамайды. Өзіне сын көзбен қарау деген түсінік олар үшін жат. 
Олардың түсінігінде тек олар ғана тура жолда, басқаның барлығы да адасушылар [3]. Яғни экстремизм 
қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығаратын құбылыс ретінде анықталады. Осындай кері 
әрекеттерді жақтап, теріс көзқарастарды қолданғандар экстремистер болып табылады.  

Экстремистердің пайда болуының екінші себебі, олардың ешбір қажеті болмаса да әр істе шектен 
тыс шығып кетуге бейім тұруы. Басқаларды да осыған итермелейді. Нәтижесінде адамдар арасындағы 
қалыпты қарым-қатынас бұзылып, қоғамдағы үйлесімді тіршілік арнасынан ауытқып, әлеуметтік 
толқулардың тууына себеп болады. Экстремистік көріністің үшінші түрі, сырт көзге байқалмайтын, 
адамдарға деген күдік пен сенімсіздіктен туады. Күдікшіл адамдардың басқалар туралы жаман 
ойлайтын себебі, оның санасы басқаларды өзіне жау көреді. Яғни, бір адам, екінші бір адам жайында 
бір нәрсе айтқан болса, онда ол өзі жайында не жақсы, не жаман нәрсені айтқан болып шығады. 
Жалпылама алынған «Кінәсі дәлелденбеген – кінәсіз» деген қағидаға қарсы келіп, экстремистер 
басқаны жылдам кінәлай отырып, тез үкім шығарады. Олар адамға қай уақытта күдікпен қараса, сол 
сәтте сол адам кінәлі болып шыға келеді. Неге күдіктенгенін талдап жатпайды, «ол кінәлі» деген 
қорытындыға келеді.  

Экстремизм бұл ілім немесе ғылым емес. Ал, өмірде радикалды саяси ілімдер, саяси ұғымдар, 
түсініктер жиі кездеседі. Олар бірте-бірте кең етек алып, күш жинап, нақты тәжірибелік әрекетке 
ұласады, яғни террорға ұйымдасқан қарақшылыққа, қарақшылық қылмыс жасауға барады. Оның 
өміріндегі көріністері терроризм, геноцид, расизм болып табылады.  

Экстремизмнің, оның ішінде діни экстремизмнің элементтерін толықтай ашуға ұмтылыс жасаған 
автор, алайда өз анықтамасын құқықтық нигилизм аясынан шыға алмаған секілді, яғни экстремистік 
идеологияның мазмұнын ашып көрсетпеген. Белгілі көзқарастар, дүниетанымдар, сенімдер, салтқа 
енген жүйелер, экстремизмнің идеологиялық мазмұнын толық айқындай бермейді. 

Бүгінгі таңда экстремизмнің бір ғана анықтамасымен шектелмейді. Оның толық көлемдегі мазмұны 
«Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 1-ші бабының 5-тармағында 2, 3, 4, және 5 – жаңа 
жолдары тармағында берілген. Ондағы бекітілген нормаларға зер салатын болсақ, олар экстремизмнің 



117 
 

келеңсіз құбылыс екендігін субъектілердің төмендегідей заңсыз іс-әрекеттерімен айшықтай түседі, 
яғни экстремизм дегеніміз жалпы анықталған түсініктемеден бөлек «жеке және заңды тұлғаның жеке 
және заңды тұлғалар бірлестігінің» мынадай экстремистік мақсаттарды: 

− Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен өзгертуді, егемендігін, оның 
аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлінбеуін бұзуды, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен 
қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіруді, өкіметті күшпен басып алуды немесе өкіметті күшпен ұстап 
тұруды, заңсыз әскерилендірілген құралымдарды құруды, оған басшылық жасауды және қатысуды, 
қарулы бүлік ұйымдастыруды және оған қатысуды, әлеуметтік, тектік-топтық алауыздықты қоздыруды 
(саяси экстремизмді); 

− нәсілдік, ұлттық және рулық алауыздықты соның ішінде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-
зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруды (ұлттық экстремизмді); 

− діни өшпенділікті немесе алауыздықты, соның ішіңде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-
зомбылыққа шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігіне, 
өміріне, денсаулығына, имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндіретін кез 
келген діни тәжірибені (діни экстремизмді) көздейтін іс-әрекет ұйымдастыруы және жасауы [4, 3 б.].   

Қазіргі уақытта ең даулы және ең жиі қолданылатын «діни экстремизм» ұғымы дәлелдеуді қажет 
ететіні анық. Алайда, діни экстремизмнің анықтамасын ғылыми-тәжірибеде қолдану бойынша 
зерттеушілердің бірізді пікірлері жоқ. Көптеген сарапшылардың ойынша, қазіргі кезде белсенді 
қолданылатын діни экстремизмнің анықтамасы көп жағдайда мәселенің шынайы мазмұнын 
көрсетпейді. Сонымен қатар, мәселенің мәнін аса нақты көрсететін анықтаманы табуда теоретикалық 
және тәжірибелік мүдде бар. 

Ең алдымен, діни экстремизмнің жалпы тұжырымдауында дін саласында көрініс табатын, 
экстремизмді анықтауға болатындығын атап өту қажет. Сондай-ақ, діни экстремизм, оның таза күйі, 
яғни тек дін саласында ғана пайда болуы сирек құбылыс болып табылады. Діни экстремизм ұғымының 
астарында келесідей экстремистік көріністерді жиі аңғаруға болады, олардың дінмен байланысы жоқ, 
бірақ социумнің саяси аясында жүргізіледі.  

Бүгінгі күні аса көңіл аударатын жағдай, ол діни экстремизмнің халықаралық құқық саласында 
сипат алуы. Сол себепті, онымен күрес аясында мемлекеттер халықаралық ынтымақтастық 
қағидаттарының күшіне сүйеніп айқындалған тиісті іс-әрекеттерді жүзеге асырады, яғни мұндай 
ынтымақтастық қажетті халықаралық шарттардың және халықаралық ұйымдардың қызметтерінің 
шеңберінде жүргізіледі. Алайда, діни экстремизммен күресудің іс-шараларын жүзеге асыру кезінде 
халықаралық және мемлекеттік деңгейде адам құқықтары мен бостандықтары сақталмай, көптеген 
құқық бұзушылықтар орын алып жататындығы анық. Кейбір мемлекеттердің қайсы бір діни-
экстремистік ұйымдарды қолдайтындығы өз алдына белгілі. Міне, осыған байланысты халықаралық-
құқықтық жауапкершілік мәселелері де туындайды. Өз кезегінде жалпы адам құқықтары мен 
бостандықтарын халықаралық-құқықтық қорғау, халықаралық гуманитарлық құқық нормалары 
негізінде халықаралық мемлекетаралық ұйымдардың және халықаралық үкіметтік емес ұйымдарының 
құзіреті шеңберінде іске асырылады. «Діни экстремизм» мен оған етене жақын «терроризмнің» алдын 
алу және олармен күресудің тиімді жолдарын айшықтап жүзеге асыру халықаралық құқық жүйесінің 
негізгі, шешуші функцияларының бірі болып табылады. 

Тәуелсіздіктің даму жылдарында Қазақстандағы діни жағдай күрделі өзгерістермен сипатталды. 
Қазақтардың қайта исламдануы мен славян арасындағы православиенің өркендеуі халықты өзге 
діндерге, сан түрлі көптеген діни ағымдарға, секталарға белсенді тартумен қатар жүріп келеді. 

Ойымызды қорытындылайтын болсақ, дінсіз қоғам болмайтындықтан, дінсіз өмір де, мәдениет те 
болмайды. Дін әлеуметтік құбылыс және қоғамды қалыптастыратын ұйытқы ретінде адамзат өмірінде 
аса маңызды рөл атқарады. Радикалды діни ағымдар мен топтар діннің осы рөлін пайдаланғысы келеді. 
Бүгінгі күні дүниежүзінде орын алып жатқан саяси, әлеуметтік, мәдени, экономикалық оқиғалардың 
негізінде діни факторлардың бар екенін айтып өткен жөн. 

Қазіргі таңдағы діни дағдарыстың алдын алу үшін біріншіден, кәсіби білім керек; екіншіден, 
тәжірибе керек; үшіншіден, халыққа қалтқысыз қызмет ету үшін ықылас, мол жігер керек, төртіншіден, 
әсіресе әйелдер үшін мейірімділік, жылы сөз, көркем мінез құлықты болу керек. 
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ИСТОЧНИКИ И ТИПОЛОГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 

 Рахметов Р.Ф. 
Магистрант Академии КНБ РК 

(Алматы) 
 
Финансирование является одной из наименее изученных составляющих терроризма. 
Можно выделить три основных составляющих системы финансирования терроризма: источники 

финансирования, методы перемещения денежных средств или иного имущества и получателей 
денежных средств или иного имущества. Большинство специалистов подразделяют источники 
финансирования на внешние и внутренние, то есть связанные с получением денежных средств внутри 
страны, на территории которой действует террористическая организация, или из-за рубежа. 

Источники финансирования терроризма. На наш взгляд, можно выделить следующие источники 
финансирования террористических организаций: 

- средства, поступающие от коммерческих организаций, контролируемых представителями 
этнических диаспор, к которым относится преобладающая часть членов террористической 
организации. При этом, коммерческие организации могут быть зарегистрированы в различных 
государствах; 

- средства, поступающие от физических лиц – представителей этнических диаспор, к которым 
относится преобладающая часть членов террористической организаций; 

- средства, поступающие от коммерческих организаций, ведущих бизнес или заинтересованных 
в ведении бизнеса на территориях контролируемых террористическими организациями, или на 
территориях, на которых действуют террористические организации; 

- средства, поступающие от коммерческих организаций, созданных и контролируемых 
террористическими организациями в целях экономического обеспечения своей деятельности; 

- средства, получаемые в результате хищения из государственного бюджета с использованием 
коррумпированных должностных лиц (характерно в основном для внутреннего терроризма);  

- средства, получаемые в результате взаимодействия (сотрудничества) от транснациональных 
криминальных корпораций, преступных организаций, организованных преступных групп и сообществ; 

- средства, получаемые в результате преступной деятельности самих террористических 
организаций, связанной в частности с захватом заложников для получения выкупа, разбойными 
нападениями, торговлей оружием, наркотиками и другими преступлениями; 

- собственные средства членов террористических организаций; 
- средства, собираемые некоммерческими организациями и частными лицами у физических лиц 

и организаций, якобы в благотворительных целях, в частности для оказания гуманитарной помощи 
определенным территориям или этническим (религиозным) группам, к которым относится 
преобладающая часть членов террористической организации. Реальные цели использования денежных 
средств скрываются [1, 80-82 с.];  

- средства радикальных политических партий, сотрудничающих с террористическими 
организациями для достижения своих целей; 

- средства, получаемые от отдельных государств, имеющих политическую заинтересованность в 
деятельности террористической организации.  

Как видно из приведенного перечня источников, большинстве случаев террористов связывает с 
источниками финансирования принадлежность к одной этнической или религиозной группе.  

При этом источники финансирования локальных террористических организаций и международных 
террористических организаций могут отличаться. Использование в качестве источников 
финансирования средств радикальных политических партий и средств, получаемых в результате 
хищения из государственного бюджета с использованием коррумпированных должностных лиц 
характерно для локальных террористических организаций. Международные террористические 
организации могут иметь более широкий спектр поддерживающих их этнических групп и, 
следовательно, источников финансирования. 

Так, в отчете независимой группы экспертов из США, проводившей в 2002 г. исследование при 
поддержке Совета по внешним сношениям, отмечается, что финансовая система Аль-Каиды состоит 
из благотворительных фондов, неправительственных организаций, мечетей, лиц, занимающихся 
привлечением средств, финансовых посредников, банков и других финансовых учреждений, которые 
помогают финансировать моджахедов с 80-х годов ХХ века. Созданная сеть покрывает все уголки 
мусульманского мира [2, 7 с.];  

Управление финансовой системой также отличается высокой степенью сложности. В структуре 
Аль-Каиды существует специальный финансовый комитет или финансовая шура, подчиненная Бин 
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Ладену и верховной шуре. Финансовая шура включает более 20 членов, в том числе профессиональных 
банкиров и финансистов [3, 7-8 с.]  

Сочетание различных источников финансирования является достаточно характерным.  
В ходе расследование в 2001-2002 гг. преступной деятельности террористической организации 

Джамаа Исламия, действовавшей на территории государств Юго-Восточной Азии, удалость арестовать 
основных лидеров. Были установлены источники финансирования: пожертвования исламских 
сообществ; собственный бизнес; доходы от хавалы; контрабанда золота и драгоценных камней; взносы 
членов организации; выкуп за заложников, в том числе детей; доходы от рэкета и торговли оружием; 
ПС финансирование отдельных террористических актов Аль-Каидой [3, 20 с.]. 

При подготовке террористического акта на рождественском рынке в Страсбурге в 2000 г., 
предотвращенного немецкой полицией, использовались наличие денежные средства, полученные от 
продажи наркотиков во Франкфурте на Майне. Кроме того, террористам передавались кредитные 
карты, украденные в Милане [4].  

Финансирование со стороны государств, имеющие политические интересы, а также 
финансирование в рамках взаимодействия с транснациональными криминальными корпорациями 
могут получать как локальные, так и международные террористические организации.  

Методы перемещения денежных средств или иного имущества. Термин «типологии» является 
сегодня очень распространенным при проведении исследований в области «отмывания» денег и 
финансирования терроризма. Регулярно публикуются отчеты ФАТФ и ряда региональных групп по 
типу ФАТФ по типологиям, соответствующие разделы включаются в отчеты подразделений 
финансовой разведки.  

На наш взгляд, данный термин, в его сегодняшнем понимании, охватывает не весь процесс 
финансирования терроризма, а только методы перемещения денежных средств или иного имущества.  

Перемещение средств включает получение средств от источника финансирования, доставку в 
регион деятельности террористической организации либо планируемого совершения 
террористического акта и передачу членам террористической организации.  

В любой операции по перемещению денежных средств имеются оснавные элементы: участники 
операции (плательщик, получатель платежа и финансовая организация, осуществляющая операцию) 
и основание перевода денежных средств.  

Выявление в общем объеме операций с денежными средствами или имуществом тех операций, 
которые связаны с финансированием терроризма, может осуществляться на основе признаков, 
относящихся к указанным элементам операции.  

Как показал проведенный анализ, наиболее распространенными типологиями являются: 
использование некоммерческих организаций, использование компаний-оболочек, использование 
курьеров наличных, хавала.  

Использование компаний-оболочек и подставных физических лиц в целях финансирования 
терроризма. Термин «компании-оболочки» является наиболее широко распространенным, и будет 
использоваться в настоящей работе. В ряде стран используются другие термины, имеющие 
аналогичное значение: «фирмы-однодневки», «подставные фирмы», «фиктивные фирмы», 
«организации, имеющие признаки фиктивности», «фирмы-бабочки», «фонари». Во всех случаях речь 
идет об организациях, созданных и действующих с целью скрыть реальные финансовые отношения, 
декларируемая деятельность и основания платежей которых не соответствуют реальному содержанию.  

Такие компании широко используются в целях совершения различных экономических 
преступлений в том числе уклонения от уплаты налогов, а также для финансирования 
террористической деятельности.  

Можно выделить ряд признаков компаний-оболочек: 
1. Отсутствие сведений об осуществлении компанией реальной деятельности в качестве 

хозяйствующего субъекта. 
2. Невозможность определить физическое местонахождение сотрудников компании или 

директоров (доверенных лиц, представителей) либо характер деятельности предприятия. 
3. Совмещение в одном лице функций учредителя, руководителя и главного бухгалтера 

компании. 
4. Учредителями компании выступают лица преклонного возраста (старше 70 лет), лица, не 

достигшие 20-летного возраста (учащиеся, военнослужащие срочной службы), лица, фактически не 
способные исполнять возложенные на них функции в силу иных причин (осужденные и отбывающие 
наказание, находящиеся на длительном лечении, инвалиды), лица без определенного места жительства, 
беженцы и вынужденные переселенцы. 

5. Учредитель и\или руководитель компании одновременно является учредителем и\или 
руководителем большой количества компаний. 
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6. Компания зарегистрирована по адресу, по которому зарегистрирована большое количество 
компаний. 

7. Явное несоответствие оборотов по счетам компании суммам, уплачиваемых налоговых 
платежей. 

8. Заключение компанией преимущественно рамочных контрактов, не содержащих сведений о 
номенклатуре, ценах товаров, сроках поставок и иных существенных условий. 

9. Стоимость контрактов, заключаемых организацией, многократно превышает ее чистые активы 
и уставный капитал. 

10.  Заключение контрактов преимущественно с фирмами – резидентами офшорных юрисдикции. 
11. Осуществление компанией, не являющейся резидентом оффшорной юрисдикции, платежей со 

счетов в офшорных юрисдикции. 
12. Компания учреждена другой компанией, имеющей признаки компании-оболочки. 
13. Регистрация компании по утерянному или похищенному паспорту. 
Разумеется, наличие одного из перечисленных признаков, за исключением последнего, не может 

однозначно указывать на связь компании с преступной деятельностью, однако может являться поводом 
для повышенного внимания к проводимым финансовым операциям.  

В качестве подставных физических лиц могут использоваться лица, не имеющие средств к 
существованию; лица без определенного места жительства; беженцы; вынужденные переселенцы; 
лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью.  

В 2006 г. анализ проблемы использования некоммерческих организаций в целях финансирования 
терроризма был проведен Рабочей группой по типологиям Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕГА). Хотелось бы привести 
отдельные выводы по результатам проведенных исследований.  

Как отмечает Б. Нетаньяху, в настоящее время террористические группировки нередко «снимают 
сливки» с благотворительных средств, собираемых сочувствующими этническим или религиозным 
организациям [5, 188].  

Некоммерческие организации, по мнению исследователей, являются удобным инструментом на 
всех стадиях финансирования терроризма [6, 169-176 с.]. Они могут использоваться на стадии 
привлечения средств от спонсоров террористических организаций, как заведомо знающих о 
дальнейшем направлении средств на финансирование террористической деятельности, так и не 
знающих об этом; на стадии перемещения средств к конечным получателям в целях маскировки, 
включающей в ряде случаев значительное количество транзакций, в том числе между 
некоммерческими организациями; на стадии передачи денежных средств конечным получателям.  

Можно выделить ряд особенностей некомерческих организаций, делающих их удобным 
инструментом для финансирования терроризма: 

- минимальные затраты при создании организации в связи с отсутствием обязательности 
формирования уставного капитала и перовначальных вложений для большинства организационно-
правовых форм НКО. 

- возможность прикрытия реальных целей выделения денежных средств коммерческими 
структурами различными законными основаниями, такими как благотворительность, поддержка 
определенных религиозных организаций и др. 

- возможность перемещения средств из экономически развитых стран в регионы военных 
конфликтов, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований 
под прикрытием оказания гуманитарной помощи. 

Курьеры наличных. Курьеры наличных используются для доставки денежных средств как внутри 
страны, так и через государственные границы. 

Хавала (араб. حوالة – передача) – неформальная финансово-расчётная система на основе 
взаимозачёта требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на 
Среднем Востоке, в Африке и Азии. Система хавала основана на переводе денежных средств путём 
однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. Материальные 
ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемещаются из страны в страну без 
сопроводительных финансовых документов.  

Получатели денежных средств и иного имущесчтва. В широком смысле получателями денежных 
средств и иного имущества являются террористические организации. Можно выделить локальные и 
международные террористические организации. 

Террористическая организация может иметь цели, реализацию которых планируется осуществить 
в масштабах одного государства, например, захват власти, отделение части государственной 
терроритории.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Непосредственные получатели денежных средств и иного имущества. Непосредственные 
получатели денежных средств могут выступать как лица, выходящие в состав террористических 
организаций, так и подставные лица, получающие за свои услуги небольшое вознагрождение и, как 
правило, не знающие кому и для каких целей предназначены деньги. Также они, как правило, не знают 
имени и координат контактирующего с ними лица. 

В ряде случаев члены террористических организаций, меняющие страну проживания, 
одновременно меняют фамилии, имена и отчества. 

Таким образом, современный терроризм представляет собой деятельность террористических 
организацийотдельных лиц, в ряде случаев при поддержке государств, включающую как совершение 
террористических актов, так и иных пеступлений вспомогательного характера. 

Можно выделить несколько характеристик финансирования терроризма: взаимосвязь источников 
финансирования с доходами от различных видов преступной деятельности, характерных для 
транснациональной организованной преступности; взаимосвязь источников финансирования с 
поддержкой террористических организаций со стороны отдельных государств; международный 
характер осуществляемых финансовых операций; значительная доля наличных операций при 
осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования благотворительных и иных 
некоммерческих организаций; использование неформальных систем, типа Хавала; осуществление 
финансовых операций через подставных лиц; сочетание использования для осуществления 
финансовых операций как кредитных организаций, расположенных в мусульманских странах, так и 
кредитных организаций, расположенных в мировых финансовых центрах.  
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In Korea there is a book titled “Understanding of culture brings to management strategy: a culture illiterate 

CEO is more horrible than a computer illiterate” that has attracted great public attention and was selected as 
one of the excellent books by The Ministry of Culture and Tourism of Korea. [1] This title is well known to 
everybody in business or marketing field, as it is recognized the importance of understanding of culture as 
survival strategies in getting complex and ever-changing surroundings.  

Anthropologists started attending industry research since much attention to effective management of 
Hawthorne’s Western Electric Company in Chicago. [2] In the primary stage the reason why anthropological 
approach in industrial field was accepted was to study how much human interrelation had affected on the 
productivity of workers. After the flowering and latent period industrial anthropology attained to maturity in 
1980s, as the interest in anthropological research for market and consumer’s behavior was increased. 
Concurrently with demand for alternative methodology against the quantitative approach which had been 
prevalent in a very wide range of sciences, business and industrial anthropology have been developed into 
independent realm. [3] In this period main interests of business and industrial anthropology were formation of 
market and consumer, organization theory, culture, international business and communication between 
multicultural areas and so on. 

What anthropology has involved in industrial research is due to the usefulness and characteristics of this 
science itself. First, anthropology is a science of holistic approach to human who creates cultures in the area 
of his activity. Industrial field is a domain of human activity. Second, anthropology is a human-centered 
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science, and has comparative methodology introduced and applied earlier than that of social science. And last, 
there is a specific character of anthropological methodology - participant observation and in depth interview. 

The conduct of ‘field work’ with participant observation on the scene of group or society for anthropologist 
is a rite of passage. The researcher describes what were going on in place in detail and then analyzes and 
interprets the data. The work of all these processes is called ‘ethnography,’ which is distinctly popular in 
marketing research and pedagogical program.  

Why is ethnography as a research method considered much value in market? Ethnography is a progressive 
marketing research methodology that emulates an anthropological method of study in which naturalistic 
observation and semi-structured interviewing are combined to see how consumers behave in their natural 
setting. In a conventional focus group, respondents sometimes provide cognitive rationales to emotional issues. 
In some circumstances, consumers buy emotionally and justify rationally. A roundtable discussion tends to 
trigger rational thoughts because in such a formal setting, people do not like to concede that they are influenced 
in an irrational manner. Furthermore, certain issues arise during shopping or product use that may not be readily 
recalled within the sterile confines of a focus group. Consequently, ethnography places respondents back into 
their natural habitat for an observational interview in which such nuances of product use and shopping 
experience may be more promptly acknowledged and documented by either respondent or interviewer. The 
interaction between interviewer and respondent in an ethnographic study is relatively intimate compared to a 
traditional focus group.  

By establishing a level of trust as an interviewer and observer, the consumer becomes less inhibited about 
revealing aspects of their lives and consumption experiences. Often the American consumer is a foreign culture 
to marketers. Consequently, it is no surprise that marketing researchers are now relying on a method of study 
that resembles that of anthropologists. In a business or marketing research context, ethnography is used to 
uncover, interpret, and understand the consumer point-of-view and the hidden rules of environments. Whereas 
focus groups and surveys rely on self-reporting and memory out of context, ethnography provides a holistic 
view of consumers in the context of their daily lives. There really is no substitute for the opportunity to 
experience what consumers experience. For example, consumers do not interact with your products and 
services in isolation; they are affected by changing family patterns, unseen cultural factors, and other products 
and objects in the proximate environment. Ethnographic research is the best means for getting at these 
unspoken cultural and social patterns that shape consumer behavior. Ethnography can be used as a stand-alone 
technique or can be used in conjunction with other qualitative and quantitative marketing research techniques.  

Traditionally when a new product needs testing for consumer reaction, companies try to bring old market-
research support, the focus group. There are distinctly differences between focus group discussion and 
ethnographic research. Social perceptions do play into product preferences, and businesses need to pay 
attention to the part that ethnic and cultural identities play in the consumer experience. Focus groups, 
anthropologists argue, set an artificial stage, while ethnographic research reaches much deeper into the social 
net. If companies understand a group's social context, they can better understand and even predict their product 
needs and attitudes towards products in the future. Today, alternative techniques offer deeper insights that can 
inform the product development cycle like never before. Ethnographic market research—somewhat new to 
marketers but as old as the science of anthropology—is increasingly being used to provide new information 
about consumers. Using the anthropologist's tool kit of methods and theories, ethnographers are giving 
corporations an inside look at the cultural trends, attitudes, and lifestyle factors that influence consumer 
decisions about everything from bathtubs and toothpaste to insurance and batteries. Such research can give 
companies an advantage in learning not just what customers want, but what they will want, says Eric Arnould, 
professor of marketing at the University of Nebraska. "Ethnography is a way to get up close and personal with 
consumers," he says. “As the cycle time for new product development goes down and its cost goes up, and as 
competition becomes fiercer, many firms are trying to get closer to the consumer to try to figure out the context 
of use for new products.” [4] 

Ethnographic approaches-shopping with consumers, retail experiences, informant video diary, 
interviewing sales personnel - have been sufficiently applied to marketing research. Many large consumer-
based organizations have anthropologists on staff within their organizations. It has become a quite common 
news that INTEL in the process of hiring more than 100 anthropologists and other social scientists put them to 
work side by side with its engineers according to Technology Review. Their mission is to help the chipmaker 
power new devices, make new software, and enter new markets by providing its technologists with a better 
understanding of how people all over the world use computers, phones, and other gadgets.  

It is believed that anthropological research pays off, although some heads of Intel were skeptical in deriving 
justification and measurerment from the qualitative research actions in the beginning, and is considered that 
anthropologists have useful insights into a variety of emerging market. Intel viewed China and India as 
countries where people were simply too poor to buy its products until anthropologists showed them that 
extended families in Asia will invest in a PC if it's viewed as helping their children to succeed. Intel has already 

http://www.technologyreview.com/InfoTech-Hardware/wtr_16340,294,p1.html
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released several products shaped by anthropological research. In February 2005, it worked with a Chinese PC 
maker to release the China Home-Learning PC; and in October 2005 it launched the iCafe initiative in China, 
which involves a platform for improving how Internet café owners deploy and manage their technology. Intel 
has also repeatedly demonstrated early production versions of a Community PC, which is aimed at markets 
where infrastructure is not as well developed as in the West. [5]  

Other tech companies have social scientists on staff. Microsoft (MSFT, Fortune 500), IBM (IBM, Fortune 
500), and Hewlett-Packard (HP) are some of the corporations that have anthropologists and ethnologists 
working alongside systems engineers and software developers. Xerox (XRX, Fortune 500) may have pioneered 
the practice when its Xerox Palo Alto Research Center in 1979 hired an anthropology grad student to help 
engineers build copiers with an easy-to-grasp user interface. Intel is different, though, because it doesn't sell 
its products directly to consumers. 

In 2007 LG Electronics established ‘Team of Insight Marketing’, and marketing keyword was renovated 
from ‘Deep Impression to Consumer’ to ‘Insight into Consumer’. This means that team tries to bring out and 
solve consumer’s unspoken and concealed desires, needs and displeasure. It implies the premise that team 
mission should work in effective result. Team work with participant-observation brought high earning power, 
sending out new product ‘Cooky -phone’ and renovating inner structure of refrigerator in India. [6] 

Samsung Electronics is not behind this trend and hired humanities scholars to many core section. 
Nowadays many Korean companies are focusing on reform of business strategy under the slogan of 
‘Humanities and Management Age’ and ‘Ask to humanities scholar to escape from global economic crisis. 
Technology University in POSCO has fusion program of humanities and natural science for their students.  

According to professor Kim H.C., director of The Leadership Development Institute for Teaching Staff, 
when GNI per capita is greater than 10,000$, 10 percent of total population will be out materialization. In other 
words, primary considerations of this population are not money, but also concentrating efforts to find out one’s 
own value, thus an importance of humanities science, the study of various desire of human, will be more 
highlighted. It is not strange to meet many of Margaret Meads (anthropologist) among consumers in market. 
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Исламның қазақ жеріне таралуына қатысты ғалымдар арасында әр түрлі көзқарастар бар. 
Ғалымдардың бір бөлігі қазақ халқы исламды терең ұстанбағанын, исламға дейінгі наным-сенімдердің 
көшпенділер үшін маңызы зор болғанын, исламның халық арасына кең жайылмағанын айтады [1, 2]. 
Бұл әсіресе кеңестік дәуір авторларына тән. Ал, тәуелсіздік жылдарындағы исламның таралу тарихын 
зерттеуші ғалымдар арасында қазақ халқының исламның қағидаларын ұстанып, «нағыз мұсылман» 
болғандығы жөнінде пікірлер айтылып жүр [3, 4].  

Қазіргі Қазақстан территориясында исламның таралуы бірнеше жүзжылдықтарға созылған үдеріс 
болды. Жаңа дінді қабылдауға керекті алғышарттар VIII ғасырда қалыптасты. Белгілі тарихшы 
Н.Д. Нұртазина кез-келген тарихты кезеңге бөлу талпынысы шартты түрде болатынына назар аудара 
отырып, исламдандыру үдерісін үш үлкен кезеңге бөледі. Алғашқы кезең – VIII ғ. мен Х ғасырдың 
бірінші жартысы, бұл уақыт 751 жылғы Талас шайқасынан басталып, аңызға айналған «исламды 
ашушылар, яғни бабтардың» пайда болуы және Орталық Азиядағы алғашқы мұсылман мемлекеті – 
Қарахан қағанатының қалыптасуы аралығын қамтиды. Бірінші кезеңде Мәуренахрдағы Саманилер 
мемлекетімен халықаралық байланыстар мен оңтүстіктен келген рухани уағыз-насихат маңызды рөл 
атқарды. Келесі, шешуші маңызды кезең – Х ғасырдың екінші жартысымен ХІІІ ғасырдың басы – 
Қарахандық немесе «Йасауилік» деп аталған кезеңде түркілердің жаппай исламдануы белең алды. 
Үшінші кезең – ХІІІ-XIV ғасырлар – бұл кезеңдегі исламдану реисламизация (исламды қалпына 
келтіру, қайта жаңғырту) және Шыңғыс хан мен оның ұрпақтарының билігі кезіндегі исламның 
таралуы сияқты сипаттардан тұрды [4, б. 120]. 

Қазақ жеріндегі исламның таралу тарихының кезеңдеріне қатысты зерттеулер жүргізген ғалымдар 
хронологиялық тұрғыда түркілердің исламдану тарихын алты кезеңге бөледі: 1. VIII-IX ғғ. аралығы; 2. 
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X-XVII ғғ. аралығы; 3. XVIII-XIX ғғ. аралығы; 4. XIX ғ. соңы XX ғ. басы; 5. 1917-1991 аралығы 
(кеңестік дәуір); 6. қазіргі кезең – тәуелсіздік орнағаннан кейінгі уақыт [5].  

Алғашқы кезең, VIII-ХІ ғасырларда исламның еуразиялық далалық аймаққа енуімен байланысты. 
Осы кезеңге тән ерекшеліктер болашақтағы исламдану үрдісінің бастамасы болды. Алғашқы араб дін 
таратушылары қазақ даласына 670 жылдардан бастап келе бастады. Діни сенімді көшпенді тайпалар 
арасына таратуды мақсат тұтқан миссионерлер мен саудагерлер болды. VIII ғ. басында Орталық 
Азияда басталған миссионерлік қозғалыс христиандық, зороастризм, буддизм сияқты 
қарсыластарының болуына қарамастан, өз әрекеттерін жалғастырды. Исламның түбегейлі орнығуына 
VIII ғ. ортасында, 751 ж. Тараз қаласының маңындағы бірнеше күнге созылған қытай әскері мен араб 
әскері арасында болған Атлах шайқасында арабтардың жеңіске жетуі зор ықпалын тигізді. Қытай 
әскері бұл ұрыста жеңіліп, Жетісу мен Шығыс Түркістан азат етіледі. Араб әскерінің осы шайқаста 
жеңісі Орта Азия жерінде ислам діні мен мәдениетінің орнығуының бастауы болды. Араб әскерлері 
түркілердің жауынгерлік қасиеттерін мойындап, оларға қарсы соғысуды қолдамайтын. Сол себепті 
Орта Азия, оның ішіне Қазақстан жеріне ислам мәдени байланыстар мен рухани уағыз-насихат арқылы 
таралды [4, с. 8].  

Түркілердің исламдануын зерттеген дінтанушы М. Бұлұтай Тараз маңында болған шайқасты, 
«Орталық Азияның тек саяси-әскери тағдырын ғана емес, діни тағдырын да шешкен бек маңызды 
уақиға» деп бағалайды. Түркі халықтарының болашағына ықпал еткен бұл шайқастың басты 
нәтижелерін төмендегі ретпен атап көрсетеді: 

-  Қытай империясының экспансионистік жоспарлары тоқтатылды; 
-  арабтар мен түркеш-соғдылар арасындағы жарты ғасырға созылған қақтығыстар аяқталды; 
-  жергілікті халықтардың исламға қатысты көзқарасы өзгеріп, бұрын жекелеген адамдар 

қабылдаса, ендігі кезекте топпен қабылдай бастады; 
-  түркілер саяси-әскери билігі күшейіп, Араб халифатындағы маңызды мәселелерді шешуге 

қатысты; 
-  алғашқы мұсылман-түркі мемлекеттері құрылды; 
-  ислам Қазақстан жеріне түпкілікті орнады. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аймақтарында 

қалалар, керуенсарайлар, шифаханалар, мешіттер, медреселер бой көтерді. Көшпелі түркі тайпаларына 
дін насихаттаушы ғұламалар жіберілді [3, б. 234]. 

X-XVII ғғ. аралығында ислам дінінің таралуы Қарахан мемлекетінің құрылуымен байланысты. X 
ғасырдың басында исламды Қарахан хандығының билеушісі Сатұқ Боғра-хан қабылдайды, ал оның 
ұлы Мұса исламды мемлекеттік дін (960 ж.) деп жариялайды. Осылайша, Қарахан мемлекеті ислам 
дінінің мемлекеттік дін ретінде қабылдаған алғашқы мемлекет болып саналды. Алдыңғы бөлімде 
айтқанымыздай, Орта Азия мен Қытай жерлерінде діни сенімдердің таралуында Ұлы Жібек жолы 
маңызды рөл атқарды. Ұлы Жібек жолы бойында түрлі діндер соның ішінде, несториандық пен 
яковшілер, буддизм, зороастризм діндері де таралғаны белгілі. Сонымен қатар, далалы өңірде тұратын 
көшпенді халық арасында тәңіршілдік пен шаманизм көріністері орын алды. Әйтсе де, X ғ. аяғына 
қарай ислам Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне таралып, Жетісу мен Сырдариядағы отырықшы 
халықтың басты дініне айналды [4, с. 11]. Белгілі дінтанушы М.С. Орынбековтың айтуынша ХІІ 
ғасырға дейін созылған исламдандыру үдерісі ел билеушілеріне тайпаларды бір тудың астына 
топтастыруға, көпқұдайшылықпен күресуге көмектесті. Дала билеушілері жаңа діннің 
артықшылықтарын түсініп, өз мақсаттарында пайдаланды. Ал қарапайым халықты исламның діни 
қағидалары, этикалық құндылықтары, ақырет туралы идеялары қызықтырды [5].  

Жергілікті халық арасына ислам еш зорлық-зомбылықсыз бейбіт жолмен таралды. Ислам діні қазақ 
халқына тікелей уағыз-насихаттан гөрі ел арасында ауызба-ауыз жеткізілген діни әдебиет, қисса-
дастандар мен жыр-термелер арқылы жақсы тараған. Дін таратушы миссионерлер діни сенімді түркі 
халықтарына уағыз-насихат, көркем сөз арқылы таратты. Діни қиссалар, ертегілер мен аңыз-
әңгімелердегі кейіпкерлердің өмірлері, адамгершілік принциптері, дін жолындағы жанкештілігі 
тыңдаушыларды баурап, исламға алып келді. Оқиғалар желісін Құраннан алатын діни қиссалар ислам 
дінінің таралуына зор ықпалын тигізді. Қарапайым халық қисса-дастандар арқылы діннің негіздерімен 
танысты. Қиссалардың ішінде Алтын Орда тұсында (шамамен ХІІ-ХІІІ ғғ.) жазылған Бурхануддин 
Рабғузидің «Қисса-с-ул-әнбия» аңыз-әңгімелер жинағын ерекше атап өтуге болады [6]. Бұл қиссалар 
жинағы 79 аңыз-әңгімелерден құралған екен.  

Исламның таралуы Орта Азия мен Қазақстанды мекендеген халықтардың рухани өмірі мен 
мәдениетіне ықпал етті. Исламның жергілікті халықтар арасына ену үдерісі Саманидтер мемлекеті (ІХ-
Х) кезінде, кейіннен Карахан хандығы (Х-ХІ) дәуірінде жүзеге асты. Бастапқыда ислам қала 
тұрғындары арасында таралды. Бұл туралы Ибн Хордадбек, Ибн Хаукәл, Мақдиси сияқты араб 
тарихшыларының деректерінде, Сүткент, Шаш, Испиджаб қалаларында мешіт болғандығы, оған жан-
жақтан исламды қабылдаған оғыздар мен қарлұқтар жиналатындығы айтылған. Біртіндеп ислам діні 
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көшпенділер арасында таралды. Мәселен ІХ-ХІІ ғасырларда қыпшақтар арасында исламды 
қабылдағандар болды [7]. 

Қазақ даласында исламды таратуда Қожа Ахмет Яссауидің (1166 ж. немесе 1167 ж. қайтыс болған) 
қосқан үлесі зор болды. Оның сопылық ілімі көшпенді халық рухына жақын болғандықтан, мұнда 
ерекше «халықтық исламның» негізі қаланды. Сопылардың тақуалығы халықтың оларды әулие тұтып, 
пір санауына алып келді. Сопылықтың қазақ даласында таралу себебін З.З. Жандарбек өзінің «Иасауи 
жолы және қазақ қоғамы» атты еңбегінде, Қожа Ахмет Яссауидің ислам дінінің әлсіреп, мұсылман 
қауымының рухани-саяси дағдарысқа түскен кезінде пайда болғанын, Қ.А. Яссауи сопылық ілімі 
арқылы халыққа иманды қайтаруға тырысқанын, онымен қоса, ол түркі халықтарының өзіндік 
болмысын, салт-дәстүрін қалпына келтіруге көмектескенін айтады [8]. Себебі, VIII ғ. исламды 
қабылдаған кейбір тайпалар ХІ-ХІІ ғасырларда арабтанып, парсыланып кетті. Түркі халқы Қожа Ахмет 
Ясауидің сопылық ілімі арқылы дәстүрлі мәдениетін қалпына келтірді. Бұл жөнінде З.З. Жандарбек 
«Йасауи қалыптастырған сопылық жол дәстүрлі түркі мәдениетін қайтадан қалпына келтіруге 
мүмкіндік берді. Ең бастысы ол дін ғылымын түркі тілінде сөйлетті... Кезінде шариғат жолы аясына 
сыймай қолданыстан шығарылған түркілердің әдет-ғұрып, салт-дәстүрі тариқат жолы үкімімен қайта 
қолданысқа енді» [8, б. 36] деп, сопылықтың түркілердің өз дәстүрін сақтай отырып, исламдануына 
ықпал еткенін атап өтеді. Дінтанушы-ғалым Д.Т. Кенжетай Қ.А. Ясауидің түркілік мәдениеттің 
сақталуына қосқан үлесін ерекше бағалап, бұл кезеңді Ясауи дәуірі деп атады. Бұл жөнінде 
Д.Т. Кенжетай  «Өзіндік ерекшеліктерге ие дәстүрлі түркілік дүниетаным универсалдық ислам 
өркениетінің қалыптасуының құралы ретінде қалып қоймай, ислам діні негізінде қайта түлеп, рухани 
бірлік деңгейінде өзіндік түрік-ислам мәдениеті мен өркениеті көкжиегіне көтеріле білді. Түрік-ислам 
мәдениеті мен өркениеті ХІ-ХІІ ғасырлардағы Қарахан мемлекеті кезіндегі түрік тілінде жазылған 
еңбектер арқылы өз болмысын нақты көрсете бастады. Бұл дәуір өз тілдерін араб және парсы тілінен 
төмен санап, менсінбей жүрген «ғұламаларға» қарсы дәстүрлі түркілік мәдениет пен дүниетаным 
айнасы – түрік тіліне маңыз берген жаңа рух дәуірі болатын.  Міне, Ясауи дәуірінің өзі кез-келген 
мәдениеттің өзінің дамуы мен жаңғыруын төл тілі арқылы жүзеге асыратындығын көрсететін түркілік 
ренесанс дәуірі болатын» деп ойын түйіндейді [9]. 

Қожа Ахмет Ясауи мұрасының тек Орталық Азия түркі халықтарының исламдандануына ғана 
қатысы бар деген ғылыми тұжырымды жоққа шығарып, Ясауи ілімінің Анадолы түріктерінің арасында 
да таралғаны жөнінде жазып жүрген ғалым Д. Ди Уис осы мәселені жіті зерттеу керектігіне назар 
аударады. Оның айтуынша, «Ясауи дәстүрі» тек Қожа Ахметтің атымен байланысты белгілі бір 
сопылық қауымдар ғана емес, сонымен бірге Орталық Азия қоғамы қабылдаған әлеуметтік, діни және 
әдеби мұра болып табылады [10].  

Діни сенімнің таралу үдерісінде барлық халықтарға ортақ тілдің болуы біртұтас мәдениет кеңістігін 
қалыптасуына ықпал етеді. Сол сияқты қазақ даласында да исламның таралуына араб тілімен қатар, 
парсы тілі өзіндік үлесін қосты. Түркі халықтарына ислам парсы тілі арқылы келді. Исламдағы 
көптеген діни маңызы бар кітаптар араб тілінен парсы тіліне аударылды [11]. Исламның жергілікті 
халықтар арасында таралуы парсы тілімен тығыз байланысты екендігін назар аударған шығыстанушы 
ғалым А.Ж. Боранбаева «Иран тілдес халықтар мен түркі тілдес халықтардың тілдік-мәдени 
байланыстары өте ықылым замандардан бастау алады... Мұсылман әлемінде XIII ғасырға дейін араб 
тілі үстем, беделді тіл болса, XIII ғасырдың екінші жартысынан бастап, оның орнын парсы тілі ала 
бастайды... Ислам діні түркілер қоныстанған аймаққа тек арабтардың ғана емес, сондай-ақ 
парсылардың діни насихаттары арқылы тарады» деп өз ойымен бөліседі [12]. 

Ысқақ баба, Ысмайыл ата, Шақпақ ата, Бекет ата сияқты көптеген сопылардың өмірі халық 
арасында аңыз болып таралды. Олардың жерленген орындары зиярат ошағына айналды. Батыс ғалымы 
Д. Ди Уис пен отандық ғалым А.К. Муминовтың Ысқақ бабаның Орта Азия мен Қазақстан жерін 
мекендеген халықтарды исламдандыруына қатысты, қолжазбаларды зерттеу еңбектеріне сүйенсек, 
Ысқақ бабаның пұтқа табынушыларға қарсы күрескені, үш мың бес жүз алтын теңгені жұмсап, Сайрам 
қаласында өз қолымен мешіт салғаны жөнінде айтылады [13]. Аталған сопылармен қатар, исламның 
қағидаларын түркі халықтарының дәстүріне бейімдеп, діннің таралуын жеңілдеткен ғұламалардың 
ішінде Әбу Ханифа, Матуриди, Қажы Бекташ Уали және Мәулана Жалаладдин Румиді айтуға болады 
[14].  

Шыңғыс хан және оның ұрпақтарының кезінде  ислам діні өз ықпалынан айрылмады. Шыңғыс хан 
ұрпақтарының ішінде исламды ең алғаш қабылдаған Шағатайдың немересі Мүбәрак шах болды [15]. 
Жошы ұлысының иелігіндегі жерлерде орын алған рухани өзгерістер Берке және Өзбек хандарының 
есімімен байланысты. 1253 жылы Жошы ханның үшінші баласы Берке ислам дінін қабылдады. 
Деректерге сүйенсек, Берке хан сопылықты ұстанып, тариқаттарын орындауға тырысқан [16]. 16 
жылдай ел басқарған Берке хан тұсында көптеген адамдар исламды қабылдады [17]. Ал, 1320 жылы 
Алтын Орда ханы Өзбек болса, исламды мемлекеттік дін ретінде мойындаған [8, б. 38]. Өзбек хан 
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исламға қолдау көрсетіп, дін жанашыры болған. Орта Азияны зерттеуші В.В. Бартольд «XIV ғ. 
моңғолдар жаулап алған жерлерде ислам мемлекеттік дінге айналды» деп жазды [18].  

Алтын Орда дәуірінде қалаларда исламдық оқу-ағарту орталықтары ашылып, діни біліммен бірге, 
ғылым да дамыды. Қазақ жерінен көптеген ғұламалар мен дін таратушы әулие-әнбиелер шығып, ислам 
мәдениеті гүлденді. Х-ХІІ ғасырларда тек араб тілі ғана емес, түркі тілінде де шығармалар жазыла 
бастады. Жүсіп Баласағұни, Махмұт Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи салған дәстүрді ХV–ХVІІ 
ғасырларда Мұхаммед Хайдар Дулати, Қадырғали би Қасымұлы Жалайырилер жалғастырды. Сөйтіп 
Ислам өркениеті орта ғасырлардан күні кешеге дейін Орта Азия халықтарының әдебиеті мен 
мәдениетіне, рухани өміріне үлкен әсер етті. 

XV ғасырда Қазақ хандығының негізінің қалануымен ислам дінінің тұғыры қазақ халқының тарихы 
барысында жаңа белеске көтерілді. Ислам діні хандық биліктің нығаюы мен қазақ ру-тайпаларының 
ұлтқа бірігуіне ықпал еткен идеологиялық факторлардың бірі болды. Исламдағы шариғат нормалары 
мен дала заңдары астасып, жаңа мемлекеттің құқықтың нормаларының негізіне айналды. Керей мен 
Жәнібектен бастап Кеңесарыға дейін жалғасқан Қазақ хандығы дәуірінде ислам мен шариғат 
нормалары үстемдік құрды. Тәуке ханның атақты «Жеті жарғысындағы»: «Құдайға тіл тигізген адам, 
егер тіл тигізгенін жеті адам дәлелдеп, куәлік берсе, өлім жазасына кесіледі. Өлім жазасы шариғат 
талабына сәйкес таспен атып орындалады» және «Шариғат жолы -  әуелі Құран Кәрімге, одан кейін 
хадистер мен сунналарға негізделеді» [19] деген ережелердің өзі ислам дінінің Қазақ хандығында 
ерекше маңызға ие болғанын көрсетеді. XVI-XVII ғғ. Қазақстандағы исламның ары қарай таралуына 
қазақтардың Орта Азия халықтары мен Еділ бойының татарлары арасындағы тығыз экономикалық 
және мәдени байланыстар ықпал етті. Бұхара, Самарқанд, Ташкент, Хиуа және Түркістаннан келген 
миссионерлер исламның басты таратушылары болды.  

Исламның таралу тарихының бір белесі Қазақстанның Ресей империясына қосылуымен 
байланысты болды. Саяси дербестіктен айырылған ел хандары мен сұлтандары қоғамда алатын 
жетекші орнынан айрыла бастады. Мұсылман дінбасыларының мәртебесі төмендеп, ислами 
құндылықтардың халық арасында ықпалы бәсеңдеді. Десе де, патшалық Ресей әкімшілігі бастапқыда,  
исламды бағынышты халықтарды тәуелділікте ұстаудың тәсілі ретінде қарап, оған қолдау көрсетті. 
Ресей патшайымы ІІ Екатеринаның мұсылман дінбасыларын қолдау саясаты осының айғағы болды. 
Тіпті Петербург қаласында қырғыз-кайсактарға тегін таратуға арналған араб тіліндегі Құран басылып 
шықты. Сондай-ақ мемлекет есебінен мешіт салу жөнінде өкім берілді. Ал, 1789 жылы патша өкіметі 
арнайы мемлекеттік емес ұйым құрды. Бұл ұйым Мұсылмандардың рухани жиналысы (Духовное 
собрание мусульман) деп аталды [20]. Осылайша патша өкіметі мұсылман дінбасыларын өз жағына 
тартып, мемлекеттік басқарудың тетігіне айналдырмақ болды. Бірақ, Ресей империясының бұл 
жоспары нәтижесіз болып, керісінше халық арасында мұсылмандық сананың жаңғыруы көрініс алды.  

ХІХ ғасырда патшалық Ресейдің қазақ жерлерін отарлауы мен шоқындыру саясаты исламның жаңа 
серпінмен дамуына ықпал етті. Діни уағыз-насихаттың артуы, діни әдебиеттің дамуы және араб, парсы 
діни әдебиетінің қазақ тіліне аударылуы және Шәкәрімнің «Мұсылмандық шарты» [21] мен 
Ыбырайдың «Мұсылманшылық тұтқасы» [22] атты еңбектері исламның негіздерін түсіндіруге 
бағытталып, оның таралуына ықпалын тигізді. ХІХ ғ. ортасы мен ХХ ғасырдың басында, бар болғаны 
елу жылдан астам уақыт ішінде Құранның 60000 данасының басылып шығуы исламның рөлінің 
артқанын көрсетеді [23]. Еділ бойындағы татарлар да исламды қатаң ұстанып, қазақ халқының 
исламдануына үлес қосты. Қазақ жастары Қазан мен Уфа қалаларының оқу орындарында білім алды. 
Молда, ишан, қожалар халық арасында дінді уағыздады. Сонымен қатар, ислами білім беру жүйесі 
заманға сай жаңартуға бағытталған жадидизм және исламды басшылыққа алған панисламизм 
қозғалыстары белең алды.  

1917 жылғы төңкерістен кейін Кеңестік дәуірде атеистік идеологияның орнауына байланысты, 
ислам діні өз ықпалынан айырыла бастады. Мұсылмандықтың шарттарын орындауға тыйым салынып, 
мұсылмандар қудаланды. Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес үкіметінің дінге қатысты көзқарасы 
жұмсарып, төрт исламдық рухани орталық құрылады. Олар: Ташкент қаласында орналасқан Орта Азия 
мен Қазақстанның исламдық рухани орталығы; Уфа қаласындағы Еуропалық Ресей мен Сібір 
халықтары мен исламдық рухани орталығы; келесі исламдық рухани орталық Солтүстік Кавказ 
жерінде Дағыстанда құрылды; ал, соңғысы Әзірбайжан мемлекетінің Баку қаласында орналасты. 
Аталған орталықтар Кеңес үкіметінің бақылауында болды. 1944 жылы 19 мамырда Діни культтер істері 
бойынша кеңес құрылды. Бұл кеңес православиеден басқа діни культтер мен секталардың қызметіне 
қатысты мәселелерді шешумен айналысты. Яғни Кеңес үкіметі кезінде ислам діни культ деңгейінде 
қарастырылды [24]. «Ресми исламның» бақылауда болғанына қарамастан, қарапайым қазақ халқы 
арасында ислам қазақ бірегейлігінің негізіне айналды. Қазақтың этникалық бірегейлігі мен діни 
бірегейлігі өзара астасып, «қазақ-мұсылман» түсінігінің қалыптасуына, тәуелсіз Қазақстан тарихында 
қазақтар өз бірегейлігін исламмен сабақтастыруына алып келді.  
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Қорытындылап айтқанда, ислам қазақ халқының тарихында ислам маңызды рөл атқарды. Қазақтың 
«қай кезден бері мұсылмансың?» деген сұраққа «әлімсақтан бері мұсылманмын» деп жауап беруі, оның 
исламды ұстанғанын көрсетеді. Қазақ топырағында ислам дінінің терең тарихы бар. Қазақ даласына 
ислам дінінің сіңіп кетуі ұлттық мәдениетпен үйлесімді болып келуінде болды, дәстүр мен діннің 
сабақтастығынан көрінді, «қазақи исламның» ерекшелігіне байланысты дамыды. Қазақ халқының ауыз 
әдебиетінің діни нақышпен толықтырыла түсіп дамуы өз нәтижесін берді. Исламның кең құлаш 
жаюына Яссауидің сопылық ілімі де өз үлесін қосты. 

Отарлау саясаты кезінде бағынышты халықтарды тәуелділікте ұстаудың тетігі ретінде ислам дініне 
көрсетілген қолдау, қазақ даласында мұсылмандықтың жаңғыруына септігін тигізді. Елдегі жадидизм 
мен панисламизм қозғалыстары қазақ жеріндегі исламның таралуының жаңа белестерін тарих 
сахнасына шығарды. Қазақ халқының исламдану үдерісінде дін таратушылардың түсіндіру («таблиғ»), 
насихаттау, ел аралау сияқты түрлі  әдістерінің де үлес салмағы болғаны анық. Бұл әдістердің де бүгінгі 
таңда қолданыс табуы исламды дамыта түсу үшін аса қажет екендігі ескерілуі тиіс. 
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Бастапқыда білім берудегі зайырлылық принциптері мәселесіне өтпей жатып осы ұғымға берілген 

бірнеше сөздіктердегі анықтама тоқталып өтсек. Зайырлылық қоғамдық - саяси сөздіктегі анықтамаға 
сәйкес. Дін мен мемлекеттің бір-біріне тәуелсіздігі. 
Заңнамалар мен заң актілері діни мәтіндерге сілтеме жасай отырып қабылданбайды. Бұл зайырлылықт
ың, секуляризмнің негізгі ұстанымдары («Жас Алаш». Ертең мемлекеттілігімізден айырылып қалсақ, з
айырлылықтан не пайда, демократиядан не пайда? («Жас Алаш»).  

Заң ғылымдарының профессорлары Хавиер Мартинес Торрон мен Кол Дурхэм зайырлы деген 
түсініктің құбылмалы екендігін айтады, мемлекет қандай болу керек, оның анықтамасы қандай деген 
сұраққа жауап бермес бұрын, жалпы секуляризм мен секулярлық деген мағыналарды ажыратып алу 
қажет деп есептейді. Ғалымдар секуляризмнің негізгі төрт принциптері бар деп есептейді. Олар: жеке 
индивидтердің моральдық теңдігі; дін және сенім бостандығы; мемлекеттің дінге қатысты 
нейтралдығы және мемлекет пен діннің бөлінуі. Хавиер Мартинес Торрон және Кол Дурхэмнің 
пікірінше, зайырлы мемлекеттер аталған қағидаттардың қайсысына басымдық пен маңызды мағына 
беруімен ерекшеленеді. Біріншісі, «секуляризм», бұл қоғамды секуляризациялауды, яғни 
зайырландыруды басты мақсат ететін саяси секуляризм. Бұл идеология немесе сенім жүйесі өзінің ең 
қатаң формасындағы тип дінді қудалауға, діни төзімсіздік танытуға дейін барады. Мұндай көрініс 
Кеңес Одағындағы коммунизм билігінде болды. Бұл тип сенім бостандығынан гөрі мемлекетті діннен 
бөлу деген қағидатқа басты назар аударып, секуляризмді діннің қоғамдық көріністерін барынша 
шектеп, жеке салаға ығыстырып шығару деп түсінеді. 

Екінші түрі «seсularity» яғни секулярлық немесе зайырлылық, бұл түрі әлдеқайда икемді әрі ашық 
болып келіп, діни сенім бостандығын қамтамасыз етуге баса назар аударады. Секуляризмнің бұл түрі 
теңдік және нейтралдылық концепцияларына формальді мағына бергеннен гөрі, оның негізгі 
мағынасына басты назар аударып, сана бостандығы қағидатын дінге негізделген ерекшеліктерді 
қабылдаудағы басты негіз деп қарастырады. Мемлекет пен діннің бөліну принципі діни сенім және 
сана бостандығын қамтамасыз етуде институционалды деңгейлерде жүзеге асырылады, оның мақсаты 
дінді толықтай қоғамдық институттардың қатынастарынан айыру дегенді білдірмейді. Зайырлы 
мемлекет түсінігі қоғамдық жүйеде түрлі діни сенімдерімен ерекшеленетін индивидтердің еркін өмір 
сүріп, қарым-қатынасқа түсудегі плюралистік орта қалыптастырудың шарты немесе негізі болып 
табылады. 

Қазіргі таңда өздерін демократиялы деп орнықтырған әлемдегі мемлекеттердің басым көпшілігі 
зайырлылық қағидасын ұстанады. Зайырлылық қағидасы – конституциялық немесе ұлттық заңнамалар 
негізінде жарияланып, дін саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыты. Американдық зерттеуші 
Ахмет Куру 2007 жылы АҚШ-тың Мемлекеттік Департаментінің әлемдегі «Діни бостандық жөніндегі 
баяндамасы» құжаты және өзінің зерттеулері негізінде 197 мемлекеттің мемлекет және дінаралық 
қатынастарының индексін жариялады. Аталмыш индекске сәйкес, зерттеуші мемлекеттерді төрт 
категорияға бөліп қарастырады, яғни 197 мемлекеттің 12 – діни мемлекеттер, ресми діндері бар 60 
мемлекет, зайырлы болып орныққан 120 мемлекет және 5 анти-діни мемлекет. 

Қазіргі уақытта әлемде секуляризм қағидатын ұстанатын мемлекеттер діни және ресми діндері бар 
мемлекеттерден әлдеқайда басым. Дегенмен, демократияның жалпыға ортақ моделі секілді, 
секуляризм концепциясының жалпыға ортақ үлгісі жоқ. Тіпті, оның батыстық немесе шығыстық үлгісі 
де жоқ. Батыс елдерінде секуляризм концепциясы әр түрлі түсіндіріліп, түрлі жолдармен жүзеге 
асырылуда. Діни ұйымдардың мемлекеттен бөлінуінің құқықтық мазмұны да әр елде әртүрлі. Мәселен, 
кейбір елдерде мемлекет пен діни ұйымдардың бөлінуі қатаң орын алса, оларды бөлу қағидатының 
көлемі кең, екінші бір елдерде мемлекет пен діни ұйымның бөлінуінде аса қатаң қағидат орнықпай, 
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мемлекет діни ұйымдарға қоғамдық өмірдің маңызды салаларында айтарлықтай қызмет ету және 
ықпал ету мүмкіндіктеріне жол береді. [1] 

Осы зайырлылық ұғымына қатысты латын тілінде еуропалық мемлекеттерде көбінде 
қолданылатын тағы бір термин ол лаицизм сөзі болып табылады. Лаицизм латн тілінен аударғанда 
киеліге қатысы жоқ, пайда болмаған. Француз тілінен аударғанда зайырлылық, діндарлық емес. 
Француз елінде мемлекеттің қоғамдық өмірінің секуляризациялануына бағытталған қозғалыс.  

Лаицизм өкілдерінің басты талаптарының бірі қоғамның әртүрлі салаларындағы діннің ықпалын 
азайту. Кең мағынасында лаицизм қоғамның діннің ықпалынан босатылып, зайырлы мемлекетті құру. 
Лаицизм ұғымының өзі секуляризация ұғымынан еш айырмашылығы жоқ секілді көрінгенімен оның 
ұлттық спецификасы бар. Лаицизм көбіне Франция мемлекетінде сонымен қатар француз тілді 
мемлекеттер мен аймақтарда мысалға Бельгия, Швейцария, Канада т.б. кеңінен тараған. Аты аталған 
елдерде лаицизм принциптерін көбінесе оқу орындарында діни символдарды пайдалануға тыйым салу 
барысында өте жиі қолданады. Мысалға ол христиан кресттерін, хиджаб пен параджа кию үрдістеріне 
қатысты. [2]  

Білім беру – тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, 
дүниеге көзқарасын жетілдіру үдерісі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты. Білім 
беру қызметі – білім беру субъектілерінің мақсатты, педагогтік негізделген, дәйекті өзара іс-қимылы 
барысында жеке адамды оқыту, дамыту және тәрбиелеу міндеттері шешілетін үдеріс.  

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңның 3-бабының 4-тармағы бойынша діни білім 
беру ұйымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасында бiлiм беру мен тәрбиелеу жүйесі дін мен 
діни бірлестіктерден бөлiнген және зайырлы сипатта болады.  

Қазақстан Республикасының 2007 жылы 27 шілдеде қабылданған «Білім туралы заңына» сәйкес 
білім саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары төмендегідей:  

- баршаның сапалы білім алуға құқықтарының теңдігі;  
- білім беру жүйесін дамытудың басымдығы;  
- әрбір адамның зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле 

отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі;  
- білім берудің зайырлы, гуманистік және дамытушылық сипаты, азаматтық және ұлттық 

құндылықтардың, адам өмірі мен денсаулығының, жеке адамның еркін дамуының басымдығы, т.б. 
Сонымен қатар аталмыш заңға сәйкес білім беру ұйымдарында төмендегідей іс-әрекеттерге тыйым 
салынады:  

- саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және 
олардың қызметіне;  

- білім беру ұйымдарында нәсілдік, этностық, діни, әлеуметтік ымырасыздық пен айрықшалықты 
насихаттауға, милитаристік және халықаралық құқық пен ізгіліктің жалпыға танылған принциптеріне 
қайшы келетін өзге де идеяларды насихаттауға.  

Аталған қағидаттар білім алушылардың бостандықтары мен құқықтарын, қауіпсіздігін және заң 
аясында әрекет етуін қамтамасыз ету мақсатында жасақталған.  

Білім берудің зайырлы сипаты діни немесе дінтанулық білімге тыйым салынады дегенді 
білдірмейді. Еліміздің заңнамалары аясында діни және дінтанулық білім берудің өзіндік мүмкіндіктері 
жасақталған.  

Біріншіден, ұлт дүниетанымының, мәдениеті мен тарихының ажырамас бөлігі ретінде дін туралы 
түсініктер мен діндер тарихы туралы мәліметтер, соның ішінде Қазақстан Республикасы үшін дәстүрлі 
болып табылатын діндерге қатысты мағлұматтар, олардың пайда болуы, дамуы, қоғам өміріндегі орны 
туралы ақпараттар жалпыға бірдей білім беретін орта мектептен бастап, білім беру мекемелерінің 
барлық деңгейінде қоғамдық пәндер аясында оқытылады.  

Екіншіден, орта мектептің 9-сыныбындағы «Зайырлылық және дінтану негіздері» пәні аясында 
діндер тарихы мен тәжірибесі, дәстүрлі діндер мен жаңа діни қозғалыстар, Қазақстандағы негізгі 
діндер, олардың қасиетті кітаптары және діни мейрамдары, ислам дінінің қазақ жеріне таралуы, ханафи 
мазхабы мен матуриди ақидасының қазақ діни танымындағы орны, қазақ ғұламаларының рухани-діни 
мұрасы, қазақ жеріндегі исламдық мәдениет туындылары секілді өзекті дінтанулық мәселелер жүйелі 
негізде оқытылады.  

Үшіншіден, «дінтану» пәні таңдамалы курс ретінде еліміздің барлық жоғары оқу орындарының 
бағдарламаларына енгізілген. Білім алушылар өздерінің қызығушылықтар мен таңдауларына сәйкес 
осы пән арқылы дін туралы білімдерін кеңейте алады.  

Төртіншіден, еліміздің 6 жоғары оқу орнының арнайы кафедралары арқылы діндер тарихы мен 
теориясын, мемлекеттік-діни қатынастарды, жаңа діни қозғалыстар мен діни ахуал мәселелерін 
зерттеп-зерделейтін дінтанушы мамандар даярланады. Олар: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 
университетінің дінтану кафедрасы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің дінтану және 
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мәдениеттану кафедрасы, Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің философия 
және мәдениет теориясы кафедрасы, «Нұр» Қазақ-египет ислам университетінің дінтану кафедрасы, 
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің дінтану және теология кафедрасы, Шет 
тілдер және іскерлік карьера университетінің дінтану кафедрасы.  

Бесіншіден, қолданыстағы заңнамалар аясында діни білім берудің нақты тетіктері жасақталған. 
Еліміздегі ресми тіркелген діни бірлестіктер өздерінің жанынан діни сауат ашу курстарын 
ұйымдастыра алады. Қазір елімізде 334 исламдық сауат ашу курстары, 66 христиандық (православтық, 
католиктік және протестанттық) жексенбілік мектептер қызмет атқарады. Өз қалауына сәйкес аталған 
курстарда бастауыш діни білім алуға кез келген азаматтың мүмкіндігі бар. Кәмелетке толмаған балалар 
діни курстарға ата-анасының келісімімен бара алады.  

Сонымен қатар, республикалық және өңірлік діни бірлестіктер дін қызметшілерін даярлаудың 
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын мекемелер нысанында діни білім беру ұйымдарын құра 
алады. Осы негізде қазір елімізде исламдық бағыттағы 13 (қарилар дайындау орталықтары, медреселер, 
имамдардың білім жетілдіру институты, «Нұр-Мүбарак» университеті), христиандық бағыттағы 2 
(православтық училище мен католиктік семинария) діни оқу орны құрылып, қызмет атқаруда. Бұл 
орайда медреселер мен православтық училищенің техникалық-кәсіптік оқу орындарына 
теңестірілгенін, арнайы бекітілген стандартқа сәйкес жұмыс істейтінін және мемлекеттік үлгідегі 
диплом беретінін атап айту қажет. 

 Дін қашанда қоғамның, мемлекеттің, адамның өмірінде дүниеге көзқарас пен сенімдер жүйесі 
ретінде маңызды орын алып келеді. Қоғамдық феномен болғандықтан діннің жалпы халық пен 
мемлекет тұтастығы үшін өзектілігі жойылмайды. Осы орайда зайырлы мемлекеттегі діни және 
дінтанулық білім жүйесі біріншіден – мемлекеттік саясаттың жалпы қағидаттарына, екіншіден – қоғам 
сұранысына, үшіншіден заманауи бағдарлар мен даму болашағын ескере отырып, білім жүйесіне 
жасалатын объективті талдауларға сүйенеді. 

Осы негіздерге сәйкес қоғам өмірін құқықтық тұрғыдан реттей отырып, оның дүниетанымдық 
көзқарастарын ғылыми тұрғыдан байытатын, рухани-мәдени құндылықтарының сақталуы мен 
дамуына жағдай жасайтын зайырлылық ұстанымы – мемлекеттің рухани дамуының кепілі болып 
табылады. [3] 
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(Алматы) 
 
Как известно, религия, культура и философия народа являются главными составляющими 

мировоззрения и духовной традиции народа. В этом плане мировоззрение есть, согласно М. Орынбекову, 
«система духовно-практического освоения действительности, внутри которой представлены в 
совокупности знания и убеждения, нравственные идеалы людей и регуляторы социального поведения, 
политические ориентиры, психологическое и эстетическое отношение к окружающему миру. Результаты 
миросозерцания, миропонимания и миропреобразования аккумулируются в понятии мировоззрения, 
которое для отдельного человека оказывается совокупностью представлений о его месте в обществе, 
формой самосознания, результатом осознания мира как целого[1].  

Что касается философии, то она является центральным звеном, точнее, ядром мировоззрения на 
понятийно-категориальном уровне. В этом смысле она оказывается высшим теоретическим видом 
мировоззрения». Отмечая эту особенность, М. Орынбеков пишет, что «в философском плане 
мировоззрение всегда направлено на осознание предельных оснований человеческого существования, 
вычленение всеобщих связей миропорядка, выявление абсолютных границ бытия человека. Полагание 
человеком меры социального поведения непосредственно стыкуется с акцентированностью анализа на 
понятиях «последних оснований», «предельных оснований», «первоначал», «субстанциональных 
основ»[1]. 

http://www.mckr.kz/ru/gos-simvoli/item/705-
http://www.mckr.kz/ru/gos-simvoli/item/705-


131 
 

Помимо философии, также важнейшими составляющими духовной традиции народа являются 
религия и культура. Они, как и философия, представляют собой совокупность мировоззренческих 
взглядов и убеждений, не только определяющих духовную жизнь общества, но и существенным 
образом влияющих на отношение человека к окружающей действительности.  

В этом плане у номадов природа выглядела как абсолютное и вечное начало, внутри себя имеющее 
свои причины, активность и возможность изменения. Человек подчинялся этой природе. Она 
выступала как Вселенная, которая диктует человеку формы и способы его бытия. Другими словами, 
можно сказать, что реальные условия жизни создавали для тюрков предпосылки формирования учения 
о естественной гармонии и равновесии в окружающем мире. Отмечая это, ученые пишут: «Природно-
географические условия, в котором «нерасторжимое единство» играло определенную роль в 
становлении мировоззрения, тип жизнедеятельности выражался в нерасторжимом единстве 
материального и духовного в связи с природой – микро-и макрокосмосом.  

Если в этом плане, то есть с социально-философской точки зрения раскрыть и выделить систему 
отношений, которые складываются у кочевника в аспекте «человек и окружающий мир», «человек-
природа», «человек-человек», то можно увидеть, что мир кочевника существенно отличается от иных 
цивилизационных общностей, имея собственную систему координат» [3, c. 106]. 

Эти отличия в мировоззрении тюрков, обусловлены их средой обитания, тем, что они жили 
преимущественно в степной и лесостепной зонах. Эта природно-географическая особенность места 
проживания, его непосредственная близость к природе выразилась и в понимании времени, 
пространства, внутреннего мира человека, смысла его существования, его нравственности. Понятие 
«пространство и время» в тюркской культуре имеют универсальное понимание. С одной стороны, 
время понималось как циклическое. Рождение, смерть и вновь рождение как непрерывность времени. 
Наурыз как вновь возрожденная природа и жизнь. С другой стороны, двенадцатилетний календарь – 
Мушел – это вечное возвращение к истокам, направленное вперед. Наконец, «Путь» как развертывание 
в бесконечности пространства и времени. В тюркской культуре жизнь всегда воспринималась как 
высшая ценность. При этом жизнь человека или народа отождествлялась и понималась как Путь. 
Прожить свою жизнь – пройти свой Путь. Если взять крайние точки в понимании жизни: в западном 
мышлении – жизнь как борьба, постоянное преодоление и приобретение, в восточном ( китайское у 
вэй) – недеяние, то в тюркском мировоззрении жизнь принимается в ее естестве как данность. Нет 
насилия над самой жизнью, ни положительного, ни отрицательного. Но это не простая смиренность 
перед Жизнью и Природой, это как раз момент преодоления скатывания к отчуждению от самой Жизни 
и Природы.  

Отсюда не случайно, что в тюркском мировоззрении одним из понятий передающих концепт жизни 
является понятие «omir», которое несет в себе как заряд активности и движения, так и заряд успокоения, 
принятия мира. Тюркский, да и восточный мир в целом, с позиции западного мышления часто обвиняют 
в пассивности, неспособности достичь прогресса, неполной реализации человеческого стремления к 
процветанию и достижению благ. Но в этом могут лежать глубинные смыслы существования 
человечества, его самосохранение.  

Отмечая этот аспект, можно провести аналогию с такими религиозно-философскими учениями 
Китая, как даосизм или чань-буддизм. Как известно, в этих учениях отражено представление, свойственное 
архаической стадии развития культуры о тождественности понятий космической и социальной 
справедливости.   В соответствии со спецификой такого мировосприятия, Конфуцием была 
выстроена строгая иерархическая система, пронизывающая собой космос и социум как единое сакральное 
целое. Поэтому одно из фундаментальных положений конфуцианской доктрины о безусловной преданности 
чиновника правителю и безусловном почитании его не являлось актом примитивного конформизма, как это 
мог бы интерпретировать неискушенный читатель, а священным актом, призванным поддерживать 
равновесие и гармонию во Вселенной [4, 206-207]. 

Философский вопрос отношения «мир-человек» представлялся через понятия качества, меры, 
пространства и времени. То есть, бережное отношение к природе, благоговение перед ней сопрягалось с 
определенным отношением к человеку, жизнедеятельность которого в шкале ценностных приоритетов была 
на гармоничных ролях. Эта традиционная система ценностей предполагала включение человека в 
организацию природы и ориентир вектора человеческой активности на самовоспитание. 

Особую роль в формировании мировоззрения древних тюрков, видимо, сыграло и тенгрианство, 
которое, будучи оформленной религией, на протяжении многих веков через систему духовных кодов 
культивировало и социализировало определенные устойчивые этнические константы кочевых народов 
Степи. И здесь примечательно то, что всегда тюркские народы, племена и орды были объединены одной 
идеей Единства через «стремление к Вечному элю» – гаранту порядка в Степи, рожденной еще Мете-
шаньюем во II веке до н.э.  
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Здесь важно отметить, что даже при полной политической раздробленности идейное единство 
тюркских племен сохранялось; этническая традиция, она же сигнальная наследственность, не была 
нарушена, незабвенные деяния предков вдохновляли их на подвиг. В результате тюрки создали много 
десятков империй и ханств. Часто война уносила их из родных мест на тысячи километров. Рождаясь 
в одном краю, тюрок умирал чаще в другом. Его родиной была Степь.  

 Как здесь не привести слова арабского ученого ал-Джахиза, жившего в девятом веке (ум. 869 г.) 
об образе жизни тюрков: «Тюрки – народ, для которого оседлая жизнь, неподвижное состояние, 
длительность пребывания и нахождения в одном месте, малочисленность передвижений и перемен 
невыносимы. Сущность их сложения основана на движении, и нет у них предназначения к покою… 
Они не занимаются ремеслами, торговлей, медициной, земледелием, посадкой деревьев, 
строительством, проведением каналов и сбором урожая. И нет у них иных промыслов, кроме набега, 
грабежа, охоты, верховой езды, сражений витязей, поисков добычи и завоевания стран. Помыслы их 
направлены только на это, подчинены лишь этим целям и мотивам, ограничены ими и связаны только 
с ними. Они овладели этими делами в совершенстве и достигли в них предела. Это стало их ремеслом, 
торговлей, наслаждением, гордостью, предметом их разговоров и ночных бесед». Главное оружие 
тюрков – лук и стрела, которыми они владеют [5, 346].  

Наиболее рельефными чертами характера тюрков, кроме силы духа и уверенности в будущем, 
дарованными Тенгри, являлись общественная солидарность и уважение к общественному мнению, 
приверженность к иерархии и дисциплине, особое почтение к старшим, глубокое уважение к матери. 
Тюркским сообществом изначально пресекались предательство, бегство с поля брани, доносительство, 
безответственность, ложь. Стремление к естественному образу жизни отражало родственную 
адекватность тюрков с окружающим одухотворенным ими миром. Тюрок всегда выбирал ясную, 
четкую, не нагроможденную деталями линию поведения. Обладая широким кругозором и масштабным 
мышлением, он имел неограниченное доверие и открытость к жизни. Тюрки глубоко и целостно 
понимали окружающий их мир. Формированию такого взгляда и мироотношения способствовали, с 
одной стороны особенности природных условий его обитания, а с другой – особенности его кочевой 
хозяйственной деятельности, тесно связанной с приоритетом природного фактора, который 
свидетельствовал о тесном единстве Природы и Человека. Поэтому вся культура кочевников была 
направлена на поддержание гармонического равновесия с природой, подчинения космическим ритмам и 
носила эндогенный характер. Тюрки, будучи носителями и трансляторами мира кочевой цивилизации, 
оставили в наследство потомкам важные для нашей современности приоритеты – культуру 
экологического отношения к окружающему пространству, традицию уважения к природе, к космосу и 
его законам, идеи соразмерности природы общества и человека. 

Ученые пишут, что «в процессе многовекового интенсивного взаимодействия с окружающей 
природной средой, отличающейся особой экстремальностью природно-климатических условий, 
особенностью было не только стремление к гармоничному единству социального и природного начал, 
но и созданный, нашими предками в постоянной борьбе за выживание, весьма эффективный механизм 
хозяйственной деятельности, одновременно «высокоэкологичный» и «технологичный». 

На современном этапе глобализационного развития человечество пришло в тупик. Оно отказалось 
от разумного, экологического отношения к живой природе, свойственного тюркам-кочевникам. Западу 
свойственно, в отличие от тюрков-кочевников, властное и хищническое отношение к природе. Он 
стремится к бесконечному потреблению, постоянному повышению меры комфортности своего 
существования. Поэтому считаем справедливым утверждение Н. Жумабека: «важнейшей характерной 
особенностью, своеобразием экологической культуры тюркских народов было то, что «номадическое 
общество требовало от своих носителей из-за особенностей природных условий формирования и 
неукоснительного следования жесткой нравственно-нормативной системе физической и моральной 
выносливости, коллективной солидарности, что способствовало и выработке соответствующего 
характера евразийца. Отличительными, свойствами которой являются неприхотливость, широта души, 
суровость и мужественный характер. В системе отношений «человек-общество» у кочевника родовое, 
коллективное начало имело несомненный приоритет» [6, c.13].  

На важную роль среды их обитания и способа жизнедеятельности тюрков кочевников в 
формировании важнейших философских понятий указывает и профессор А. Калыбекова: 
«Выращивание животных – длительный процесс, и получение результатов труда – взрослого скота – 
растянуто на много лет. Поэтому для успешного производства и, следовательно, для выживания 
кочевнику желательно предчувствовать, а лучше знать наверняка климатические изменения на 
значительный период вперед. Эта особенность производственного цикла в соединении с длительными 
перекочевками сформировала в психологии кочевника особое чувство «большого» времени, то есть с 
более развитым чувством времени, нежели чем сопредельные представители земледельческих культур. 
[7, c. 67-68].  
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Преодоление больших расстояний, проблема богатого травостоя, наличие водных источников, 
сезонные изменения погоды, по мнению исследователей заставляли кочевников относится ко времени 
как некому абсолюту, которому подчиняются появление жары и выгорание пастбищ, ледоход на реках, 
через которые надо переплавляться, и первая весна, весенняя трава, осенняя отава и шуга на водоемах, 
выпадение снега и необходимость откочевки на юг, в теплые края. 

С этими процессами связано долготерпение кочевника, стойкость и выдержка перед испытаниями, 
его спокойствие и философский взгляд на преходящие мелочи жизни, которые растворяются в 
«большом» времени, с которым он на «ты». 

Вести свое кочевое хозяйство в резко континентальном климате Центральной Азии, имеющем не 
только суточные, сезонные, но и годовые колебания погоды, иметь только лишь чувство «большого» 
времени было недостаточно. Необходимо было досконально изучить «жизнь» этого времени, 
закономерности его изменений, иметь точное знание. У кочевников была настоятельная 
необходимость в долгосрочных прогнозах погоды в зоне неустойчивого резко континентального 
климата Центральной Азии. 

 Что касается понятия пространства, то оно, согласно историку Ж. Артыкбаеву, в современной 
исторической науке чрезвычайно европоцентрично, т.е. привязано к оседло-земледельческому 
стандарту жизнедеятельности. По его мнению, следует более основательно изучить территориальные 
отношения у степных народов и вообще их отношение к земле. Вероятно, есть народы, жизненная 
энергия которых привязана к определенной территории, и в то же время, для многих народов, цель и 
смысл существования заключается в передвижениях, в стремлении развиваться вширь [8, c. 27].  

C одной стороны, земля всегда была основной субстанцией кочевнического бытия и никогда не 
становилась субъектом частной собственности, а с другой – мобильность и подвижность кочевья 
обеспечивали ей нормальное функционирование. Поэтому в народе в форме устойчивых выражений и 
существуют такие емкие понятия, как «Құдайдың жерi», а все, что растет на земле воспринимается как 
«Құдайдың берген рызығы», а сама человеческая жизнь быстротечна на священной земле. Кочевник не 
воспринимает жестких границ и разграничений, поскольку не существует жестких собственнических 
отношений к земле.  

В отличие от этого подхода, на сегодняшний день немаловажным является проблема 
экологического, антропологического кризиса, растущие процессы отчуждения, изобретение все новых 
средств массового уничтожения, грозящих гибелью всему человечеству, все это побочные продукты 
техногенного развития. И поэтому сейчас стоит вопрос: можно ли выйти из этих кризисов, не меняя 
базисной системы ценностей техногенной культуры? Можно констатировать, что в современных 
философских и социальных исследованиях уже не раз высказывалась мысль о необходимости осознать 
нашу ответственность за природу и существование человечества, изменить наше отношение к 
окружающей человека сфере жизни на Земле. Эти идеи разрабатывались еще в исследованиях 
Римского клуба. Известны также разработки экологической этики, в рамках которой наиболее 
радикальные направления провозглашают отказ от идеала господства человека над природой. 
Выдвигается альтернативный идеал, согласно которому мы не должны относиться с состоянием 
превосходства к животным и растениям, видеть в них только средство нашего жизнеобеспечения. Эти 
мысли о новой этике имеют немало сторонников [9].  

Тюрки, в силу широты своего философского мировоззрения, не будучи замкнутыми в рамках своей 
национальной, культурной и другой исключительности, не рассматривали свою культуру и 
цивилизацию изолированно от других.  

Видимо, такая широта мировоззрения тюрков объясняет известную толерантность тюркских 
народов, особенно казахскую. По мнению некоторых ученых, в качестве предельного основания 
тюркской толерантности можно считать их идею «мирового государства». Только этой идеей можно 
объяснить тюркское понятие мирового господства. В этом плане слова в сказании огузов, что «небо – 
наш шатер, а солнце – наше знамя» или же в надписи в стеле в честь Куль-тегина «Когда вверху 
возникло Голубое Небо, а внизу — Бурая Земля, между ними обоими возник род людской. И воссели 
над людьми мои пращуры — Бумын-каган, Истеми-каган. Воссев на царство, они учредили Эль 
(Государство) и установили Тёрю (Закон) народа тюрков». Это убедительно показывает, что тюрки 
имели представление о мировом государстве.  

Если более внимательно рассмотреть это определение, то можно заметить, что в ней наиболее 
существенными признаками тюркского государства являются: во-первых, это то, что тюркские 
государства, исходя из своего представления о мировом государстве, не считали покоренные ими 
территории чужими и воспринимали их как свою родину; во-вторых, в качестве идеала они 
предоставляли народам всех покоренных территорий религиозные, культурные, экономические и 
социальные права. То есть тюрки считали своей родиной регионы своего проживания, и не 
рассматривали рядом проживающие общности отдельно от своего этноса. То есть в этом подходе можно 
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четко видеть, что тюркские формы управления, установки по отношению к подвластным территориям и 
коренному населению коренным образом отличаются от проводимой политики таких империй, как 
Китай, Рим, Византия, Англия, Россия, Советский Союз. К примеру, в тюркских государствах не было, 
характерного для многих империй, правила вести все богатства из завоеванных территорий и 
покоренных государств в столицу своей империи по принципу «Все дороги ведут в Рим».  

Вспомним Аттилу, Чингисхана, Бабуридов, Газневидов, Османскую империю, которые по 
возможности, в первую очередь, старались способствовать развитию и процветанию завоеванных 
территорий. В этом плане здесь исключением может быть лишь Эмир Тимур (Тамерлан), который 
собирал все богатства, всех лучших зодчих, ученых и мудрецов из завоеванных стран в Самарканде и 
Бухаре. 

Наряду с толерантностью, отмеченной выше, компромиссная ментальность является одной из 
базисных категорий в менталитете казахов. Она интересна с научной точки зрения в качестве 
политической традиции. По мнению профессора А.Н. Нысанбаева: «Она формировалась на 
протяжении нескольких столетий исторического развития казахского этноса. Особое влияние оказало 
тенгрианство как религиозная концепция, не допускающая реализации механизма взаимоуничтожения 
в процессе существования тех или иных организмов. Тенгрианство проповедовало гармонию и 
призывало к взаимопроникновению и взаимодействию противостоящих сторон (обычно 
подразумевалось установление гармонии во взаимоотношении человека с природой). Кочевники 
перенесли эту установку на систему социальных отношений. Позднее ислам закрепил ее как систему 
политических ритуалов как форму иерархического подчинения и рычага политического давления. 
Именно в период развития ислама его масштабного проникновения во все сферы общественной жизни 
компромисс стал составляющей частью политической культуры казахов. Этому способствовала также 
присущая казахам вера в предначертанность судьбы, в незыблемость устоявшихся традиций и законов 
природы. 

Необходимо отметить и следующую любопытную деталь, встречающуюся во многих казахских 
сказках и легендах: умение признать свое поражение пойти на примирение или разрешить возникшие 
конфликты путем обмена мнениями по тому ила ином вопросу, не прибегая к силовым вариантам. 
Поэтому у казахов благородность ассоциируется с готовностью к самопожертвованию, укрощением 
собственных эмоций каждодневным поведением человека в соответствии с принятыми нормами 
жизни, сдержанностью, чувством меры и ответственностью. 

Более того, в старинных преданиях о выдающихся деятелях национальной истории те или иные 
руководители государства оцениваются рассказчиками как положительные или отрицательные, исходя 
из того: смог ли герой их рассказов поступиться собственными принципами или жизнями близких людей 
ради интересов своих соплеменников, страны и т. д.  

Все это в совокупности свидетельствует о том, что уступчивость и компромисс у казахов означали 
нечто большее, чем просто соглашение на основе взаимных уступок. Принцип компромисса как 
категория равновесия и стабильности проник в политическую сферу казахского общества. Данный 
принцип есть сумма формальных, на первый взгляд, ритуалов и условностей, составляющих 
предпосылки для гармоничного развития всего общества. Принцип компромисса блокирует резкие 
политические маневры и принуждает участников политического процесса к послушанию, 
примирению…». По мнению ученого: «В некотором роде этот принцип иногда выступает как 
стабилизатор общественно-политических отношений, как механизм балансирования в деятельности 
политической системы. 

В силу того, что кочевниками трудно было управлять на бескрайних степных просторах, власть 
ханов никогда не была столь же сильной, каковой была в оседло-земледельческих цивилизациях власть 
восточных деспотов правителей. При усилении гнета, либо при конфликте с властителями род или 
племя всегда имели возможность откочевать, как, например, это сделали несколько племен во главе с 
основателями Казахского ханства Джанибеком и Кереем» [10].  

Здесь, видимо, можно сказать, что философия кочевника-казаха, его душа и характер 
сформировались не только через преломление природно-этнических особенностей Евразии, но и под 
непосредственным воздействием казахских просторов. Казахскому духу присуща духовная свобода, 
внутренняя ширь, осязание неизведанных, небывалых возможностей. Это наложило отпечаток на 
национальную философию. Казахская философия всегда стремилась к мудрости в прямом смысле 
этого слова, как процессу искания истины, то есть к охвату разумом жизни в ее целостности. Отметим, 
что понимание мудрости в казахской философии означает слияния знания и нравственного 
совершенства. Причем последнему отдается явное предпочтение. Сердце для Абая главнее Разума и 
Силы, а Совесть для Шакарима выше науки и искусства. И еще, чтобы сохранить мудрость необходимо 
чтить дух своих предков, ар-ру-аков, что означает чтить традиции, обычаи и культуру своего народа. 
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Шетсіз де шексіз сайын даланы құйындата соққан жел қаншама толайым тағдырды тылсым 

тарихтың тұңғұйық қойнауына табыстап ұмыттырды десеңші... Тылсым дүниенің тілін ұғар пенде 
болса, сайын далада дамылсыз соққан осынау желден сыр тартып, сағым даланың өткеніне ой сүңгітуі 
сөзсіз еді-ау... 

- Ей, шетсіз де шексіз сайын дала мен оны көмкере көк аспан жаратылғалы толассыз соққан Жел! 
Көргенің мен көңілге түйгеніңді жайып сал, - десе.  

Жел не дер еді? Оның күрсіне алған демінен кең дала отқа оранып кетер ме еді?  
Жоқ әлде, көсіле жортып, майпаңдап сырғыған жорғадай, тарихтың тұңғұйығынан тірі жанға 

беймағлұм болған сырлардарды тоғытар ма еді? 
Есте жоқ, ескі замандағы қаншама ғұламалар мен данышпандардың, қол бастаған батырлар мен ел 

бастаған хандардың ұлағатты ғұмырлары мен өзектерін өртеген жан азаптары көз алдымызға келер ме 
еді, қайтер еді?... 

Қыр басында отырған қаншама көнекөз қария осылайша ой толғанды десеңші... Қолына қақсыған 
қара домбырасын алып, көңіліндегісін әуенмен әспеттеді, қарт қобыздың сарынына еліте отырып, 
сайын даламен сырласты. Көкке телміре қарап шетсіз де шексіз Ғаламға көңіл қақпасын ашты. Сонда 
олар өздерін осынау Ғаламның бір бөлігі ретінде сезініп, мына дүниенің жалғандығын ұғынды...  

Ия, өзінің бастауларын түркі мәдениетінен, тіпті оған дейінгі сақ дәуірлерінен алатын қазақ 
мәдениетіндегі адам мәселесі өзіндік ерекшелікке, қызықты мазмұнға ие.  

Бағзы замандардың жазба деректерінің куәлік етуінше қазақтың түп аталарынан шыққан алғашқы 
данышпандар ретінде Плутархтың Фалес, Салон секілді жеті данасымен дос болған сақтардың 
саңлақтары Ақарыс (Анахарсис) пен Тоқсары (Токсарис) айтылады. Мысалы Лукиан өзінің «Сақ» 
(«Скиф») атты еңбегінде, - «Афинаға алғаш келген сақ Ақарыс емес, Тоқсары деген емші болатын, ол 
туралы халық арасында талай аңыздар мен хикаялар сақталған. Ақарыс Тоқсарымен кездескен, ол оны 
Салонға ертіп барып, таныстырады. Салон бұл кезде егде тартқан кез екен. Салонның қолдап, 
қуаттауының арқасында Ақарыс ғұлама атанып, даңқы көпке танылған»[1].  

Ежелгі грек деректері бойынша Ақарыс көптеген қанатты сөздер мен тәмсілдердің, 800 жолдан 
тұратын поэтикалық шығарманың авторы, ал Тоқсары этика туралы он хат жазған. 

Осы орайда қазақтың түп аталарының әуелгі философиялық көзқарастары осы және басқа да бізге 
беймәлім данышпандардың еңбектері арқылы ежелгі грек философиясының ықпалын сезінді десек, 
артық айтқандық болмаса керек. Ежелгі қазақ философиясы да грек философиясы секілді 
космоцентризммен ерекшеленді, арғы ата – бабаларымыз тірішіліктің бірден – бір түрі ретінде көшпелі 
мал шарушылығын ұстануы, олардың табиғатпен етене өмір сүруіне негіз болды. Осынау 
Универсуммен етене өмір сүру қазақтарда айрықша поэтикалық дүниетаным – Адам мен Ғалам 
үйлесімділігі қалыптасты. Адам өзін табиғаттан тыс елестете алмайтын. Шоқан Уалихановтың: - « адам 
табиғат аясында еңбек етеді және өмір сүреді... Адам мен табиғат, өмір мен өлім қашанда өзіне 
таңдандырумен келуде және олар тұңғұйық тылсым күйінде қалуда. Табиғат және Адам! Табиғат пен 
адамнан асқан құпия бар ма?» [2], - деуі, өте әділ айтылған.  

Осындай қатынастың нәтижесі ретінде табиғат жанданады, оған жан беріледі – оның адам 
болмысына қатысты әрбір құбылысы, әрбір заты, жеке жалқылық сипат пен қасиетке, ерік пен жігерге 
ие болып шығады. Осындай қатынас тұрмыстық заттар мен еңбек құралдарын жасауда да сақталған. 
Мысалы, «қамшының сабын жасау үшін, қамшыгер тал – шілікті тапты... өзіне керекті тал шыбығын 
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көңілмен таңдап алды. Шыбықты белінен сол қолымен қыса ұстап, «...жол болсын?», деді. Сонан сол 
қолын жазбастан, оның үстінен оң қолымен қыса ұстап жауап берді: «тауға барам!» . Ал сонан соң, сол 
қолымен оң қолының үстінен қайта ұстап тағы да сұрады: «тауда не бар?». Сонан оң қолымен қайта 
ұстап айтты: «қамшыға сап кесуге... Маған бір сап ... Саған да біреу!». Сөйтіп барып, қолымен өлшеген 
өлшемдегі шыбықты кесті» [3]. Қамшыгердің осы бір табиғи философиялық, космоцентризмдік 
көзқарасы қазақтардың ғана емес, күллі Орталық Азия халықтарының менталитетін қалыптастыруға 
айрықша ықпал еткен аңызнамалық дүниетаным тәңіршілдікті қалыптастырды. 

Тәңір табиғаттың киесі, ал табиғат абсолюттік, мәңгілік бастау ретінде түсінілді. Тәңірі Көкті мекен 
етті және Көктен туындады. Тәңірі – құдіретті, жасампаз, білгір, дана. Ол – Универсумдағы тәртіптің, 
үйлесімділіктің кепілі. Үйлесімділікті өлім бұзады (Қайда барсаң да Қорқыттың көрі). Тәңірдің қалауы 
бойынша күллі болмыс жаратылды, соның ішінде адам да бар. «Көктің рухы (Тәңірі) мен жердің 
ортасында адам пайда балды», - дейді Күлтегін жырында. Адам да Универсумге тән қағидаттар 
негізінде жаратылды, ол – Универсумның кішкентай көшірмесі. Тәңірі үшін Ғаламдағының бәрі де - 
бірдей, атқаратын қызметінің алуан түрлігіне қарамай, бәрі де бірдей мәнді. Алайда адам үшін 
дайындалған міндет бар – ол әуел бастан біртұтас бөлінбейтін Универсумның қозғаушы күші болуы 
тиіс, оның бойында Универсумды жетілдіру үшін Тәңірдің құдайлық қуатының шоғырлануы және 
транцформациялануы жүзеге асып отырады.  

Сонымен тәңіршілдік көшпенді өмір салтымен үйлесе отырып, қазақтың түп атасының өзге 
философиялардан айрықша, өзіндік болмыс бітімі бар, атап айтатын болсақ, ашықтылығымен, 
тұтастылығымен, әмбебаптылығымен, ғаламдылығымен, табиғатты, өмірді ардақ тұтуымен 
ерекшеленетін қазақ философиясының негізін қалады. Бұл философияның ерекшелігі адамның 
Ғаламмен байланысы тарихи ұзақ мерзімді қамтып, ХХ ғасырға дейін жалғасқандығынан көрінеді. 

Бағзы замандардағы Тоқсары, Ақарыстардан бастау алған ғалам мен адам жайлы толғаныс біздің 
заманымызға келіп Абай, Шәкәрім шығармашылығында көрініс тапты. Заманы басқа болса да, рухани 
кеңістігі бір болған Абай мына жалған дүние, толайым тағдыр мен адамның міндеті туралы 
толғанғанда – түңіліс, үрей, жалғыздық, қараң қалу, ұмыт болу сияқты сезімдерді бастан кешіреді, 
көңілі күңгірт тартып, шарасыздық күйін кешеді, ашшы сырын ақтарып салады:  

 «Жүрегімнің түбіне терең бойла, 
 Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. 
 Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, 
 Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма! 
 Ішім — толған у мен өрт, сыртым дүрдей, 
 Мен келмеске кетермін түк өндірмей. 
 Өлең шіркін — өсекші, жүртқа жаяр, 
 Сырымды тоқтатайын айта бермей». 
Абай алуан түрге құбылған зұлымдықпен ұдайы күресуге мәжбүр болды. Ол өз елінің еңбекқор, 

адал һәм қарапайым болуына кедергі келтіретін келеңсіз әдеттерін қатаң сынға алады. Оларға – 
надандық, еріншектік, зұлымдықты жатқызып, «надандық – білімнің жоқтығы... Жалқаулық – адам 
дұшпаны. Ол бағыныштылықты, арсыздықты, жоқшылықты тудырады» [4] – дейді. 

Абай қазақ халқының қиял әлемінде ғұмыр кеше алмайтындығын түсінді, өйткені ол адамзаттың 
бір бөлшегі, сондықтан ғаламдық өркениеттің жолымен жүруі, оған тартылуы тиіс деп санады. Міне 
сол себепті де халқына көмектескісі келді, оның жолындағы кедергілерді көргенде шарасыз түңіліске 
бой алдырды. Абайдың санасы һәм жүрегі, ең алдымен жүрегі, мейірімділігі мен жан тазалығы міне 
осындай түңілістен, шарасыздықтан арылып, үмітсіздікті жеңуге, болашаққа үмітпен қарауға 
көмектесті. Абай ұлан – ғайыр далаға адамзат болмысының негізі, дамудың кілті ретінде білім 
қағидатын енгізді: ол өз халқының надандықтан, жалқаулықтан арылуын ғана аңсаған жоқ, ол елінің 
әлемдік мәдениетке тартылуын, оның өлшеусіз қазынасынан нәр алуын аңсады. Сананы асқақтата 
отырып, ол қазақтар үшін өмірдің мәні мен бақыт туралы түснікті жаңғыртып, жаңа құндылықтардың 
бағдарын жасады. Алайда ол үшін адами мұраттың өзегі болып табылатын – достық, махаббат, мейірім, 
адамгершілік сезімдері ең басты болып қала берді.  

Қуғын жолын дананың, данышпанның, тура жолдан таймағын, нық болсын басатын әр қадамың. 
Ертеңі үшін еліңнің еңбектенгін, нұрға толсын бар болмыс, қас-қабағың, - деген көненің тәмсіліне 
көңіл қойған Абай шәкірттерінің көш басында Шәкәрім Құдайбердіұлы тұр. 

Шәкәрім – ғаламдық, бірегей, кемел тұлға. Ол қазақ халқы үшін, қазақ философиясы үшін 
Ғаламдық құбылыс. Ол тек ақын, ағартушы, ойшыл ғана емес, ол сонымен бірге өз Отанының жалынды 
Жанашыры. Өткен ғасырдың ойранды отызыншы жылдарында Адам деген ұлы есімді ұлық тұтып, 
адамгершіліктен аттап баспаған санаулы жандардың бірі ғана емес, бірегейі де осы Шәкәрім 
Құдайбердіұлы. Алапат аштықтан сан мыңдаған жандар опат болып жатқанда қара бастың қамын 
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күйттемей, болашақ үшін бас көтерді, кеңестік қандықол милиция қызметкерлерінің қолынан қаза 
тапты.  

Шәкәрім болмысының пәктігі мен кемелділігіне биліктегілер төзе аламады. Оның басына төнген 
қасірет тарихи сипатқа ие, өйткені билік қашан да уақыт аясында шектеулі. Билік өзіне белгіленген 
уақыт ішінде өзінің мәнін толық ашуға талпынады. Ал тұлға трансценденттілігінің арқасында мәңгілік 
сипатқа ие. Егер де қалыптасқан жағдайға байланысты тұлға билік құрылымдарына бейімделетін 
болса, онда белгілі бір дәрежеде мәңгілік пен шектіліктің арасында үйлесімділік пайда болады. Алайда, 
дарын міндетті түрде шектеулердің шегінен шығуға талпынатын болады. Сол себепті тұлға 
объективтік түрде билік құрылымдарымен қарама-қайшылыққа тап болады. Осынау қарама-
қайшылықты жеңіп шығу мүмкін емес. Сондықтан Шәкәрім сынды тұлғаның қасіреті оның бір сәттік 
, күнделікті күйбең тірішіліктің мүддесінен жоғары тұрған трансценденттілік сипатынан, 
абсолюттілігінен, мәңгілікке талпынысынан туындайды. 

Шәкәрім философиялық тұрғыдан қарағанда маргиналдық тұлға. Ол өзінің данышпан ұстазы Абай 
секілді, көшпенділер өркениетінің соңғы ошағының күйреуіне куә болды. Ол өз жырларында сөніп 
бара жатқан өркениеттің мөлдір де таза рухани, экологиялық мәдениетімен қимастықпен қоштасады.  

Шәкәрім бір жағынан жаңадан үстемдік алып келе жатқан техникалық өркениеттің қажеттілігін 
мойындаса, екінші жағынан оның шектеулілігін, зардаптылығын, адамды міндетті түрде Ғаламнан 
алшақтатып, тар түсініктер аясында құндақталған өзімшіл пенде болуға жетелейтіндігінен қауіптенді.  

Өзінің философиялық толғаныстарында Шәкәрім адамдарды Ғаламға саналылықпен қатынас 
жасауға, табиғатпен үйлесімділікке шақырды. Осы тұрғыдан алғанда Шәкәрім - пассионарлық тұлға.  

Мұрат Әуезовтың бізде, қазақтарда үш пассионарлық тұлға бар – Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов, 
деуі шындыққа жанасады, сондай-ақ, олардың үшеуінің де Семейдің киелі өлкесінен нәр алуы тектен 
тек болмаса керек. Осынау үш ойшылдың ғаламдық энергиясы олар қайтыс болғаннан соң да күллі 
Қазақстанның рухани ахуалына ықпал етуде. 

Осы тұрғыдан алғанда Шәкәрім – әулие. Оның әулиелігі де айрықша. Бұл ішкі әлемі мөп-мөлдір, 
адамгершілігі мызғымас, кемел тұлғаның әулиелігі. Міне осы әулиелік, Универсумның баршаны 
қамтыған онтологиялық негізін табуға талпыныс, оны даңқты сопылар Ибн Араби, Хожа Ақмет 
Яссауиилермен бір қатарға қояды. Ол қазақтардың арасынан өз еркімен аскеттілікті қабыл алып, 
сопылық тақуа жолына түскен жандардың бірегейі.  

Шәкәрім сопылық әдебиеттің терең білгірі, ол теософиялық, мистикалық және жаратылыстанулық 
әдебиет жетістіктерінен де хабардар болды. Мұның жарқын дәлелі ретінде, әлемдік рухани 
мәдениеттің гуманистік дәстүрлеріне, соның ішінде суфизм философиясына негізделген оның әдеби 
мол мұрасын келтіруге болады.  

Жер жүзіне қарасам, 
Неше түрлі халық бар, 
Дін, иманын санасам, 
Мыңнан артық анық бар. 
Бұл қалай деп ойласам. 
Мұның да бір сыры бар... [5]. 
Шәкәрім ілімі адамның ішкі рухани әлемін зұлымдық, дүниеқорлық, аярлық, тәкәппарлық сияқты 

және т.б. рухани дерттерден тазартуға бағытталған.  
Ғұлама махаббатты адам болмысының субстанциялық негізі, жанның көкейкөзі, ақиқаттың, игілік 

пен әсемдіктің бірлігі ретінде қарастырады. Махаббат адамды тазартады, биікке самғатады, 
асылдандырады. Сол себепті Шәкәрім үшін басты ілім Ождан ілімі болып табылады. 

Шәкәрім орыс классикалық әдебиетіне көп көңіл бөлді, орыстың классик жазушысы Л.Н. 
Толстоймен хат жазысып тұрды. Байрон, Пушкин, Толстой, Лермонтов, Некрасов, Хафиз, Науаий, 
Физули және т.б. ақын-жазушылардың шығарамаларын қазақ тіліне аударды. 

Шәкәрімді қазақ халқының қалыптасуна қатысты мәселелер терең толғандырды. Ол өз өмірінің 
елеулі бөлігін қазақ халқының негізін құраған ру-тайпалардың шығу тарихын зерттеуге арнады. Осы 
салада жазған іргелі еңбектеріне «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі», «Шыңғыс хан шежіресі», 
«Хан шежіресі», «Қазақтың қайдан шыққаны», «Қазақтың түп атасы» және т.б. көптеген зерттеулері 
мен жырларын жатқызамыз.  

Шәкәрімнің «Қодардың өлімі», «Еңлік-Кебек», «Нартайлақ-Айсұлу», «Қалқаман-Мамыр», 
«Ұмытылғанның өмірі» және т.б. шығармаларында қазақ халқының өткені мен болашағына қатысты 
оқиғалар жырланды... 

Сайын даланы құйындата жоққан жел көшпелі қазақ өркениетін тарих қойнауына алып кетті...  
Көк жүзіне телміре қараған дала перзенті, өткеннің тылсым сырларын түсінгісі келгенде Шәкәрім 

шежірелеріне көз салары сөзсіз. Ол сонда ғаламға сіңіп кетсе де, жоғалып кетпеген өркениет әлеміне 
сапар шегетін болар ... 
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Каждый человек, объективно представляя собой индивидуальность, раскрывается в самобытном 

«авторском прочтении» социальных норм жизни, в выработке собственного, сугубо уникального и 
неповторимого способа жизни, своего осмысленного существования, естественно сочетаясь с высокой 
самооценкой и творческими способностями в своем бытии. Помогая развитию рефлексивных 
способностей, развитию самосознания личности, критическому восприятию общепринятых 
стандартов жизни, осмыслению и утверждению свободы, человеческая индивидуальность тем самым 
открывает новые грани в понимании смысла жизни, творческих возможностей человека, сути 
человеческих взаимоотношений. Поэтому сама индивидуальность оказывается естественным модусом 
стремления человека к чему-то высшему. В этом плане одним из важнейших вопросов современной 
философии является проблема определения роли индивидуального начала в бытии человека, а также 
проблема индивидуальности как преобразующей и динамической субстанции. 

В свою очередь, это требует понимания, что такое индивидуальность как самостоятельное целое, 
чтобы потом представить ее в различных отношениях к миру, к обществу и к настоящей эпохе, то есть 
индивидуальность должна быть взята в наиболее глубоком и широком ее понимании. Возникает 
теоретико-методологическая проблема определения критериев этого отличия и путей познания 
индивидуальности человека как первый необходимый этап теоретического анализа и 
проблематизации. 

Следует подчеркнуть, что существенным здесь является не только направленность темы – интерес 
к человеку в его индивидуальных проявлениях, – но и угол зрения, под которым рассматриваются 
феномен человеческой индивидуальности. В данном контексте особую значимость приобретают 
вопросы, связанные с осмыслением, конкретизацией и анализом индивидуальности как объективной 
закономерности развития человека и выражающей различные уровни ее взаимосвязи с обществом. 

Выявление методологических аспектов смыслообразующих основ человеческой 
индивидуальности приводит к некоторым разноуровневым «горизонтам» рассмотрения феномена 
индивидуальности в рамках социального и индивидного поля, а также установления соотношения этих 
сторон. Другими словами, рассмотрение модусов «индивидуальность – индивид», «личностное – 
индивидуальное», «индивидуальное – социальное» как компонентов концептуального подхода 
позволяет более детально подвергнуть анализу проблему динамики индивидуальности через призму 
современной реальности в условиях глобализации, информационного общества и социального 
реформирования. 

Обозначенная логика исследования, на наш взгляд, позволяет увидеть полноту и сложность 
индивидуальности человека как феномена и как процесса, обуславливает концентрический характер 
погружения в материал и его осмысление. 

Индивидуальность не дана в форме чувственно-воспринимаемого объекта; она существует как 
необозримая совокупность самых разных по осмыслению понятий. «…Суть этих понятий … 
заключалась в чувстве индивидуума, который … стал сам себе хозяином; в сознании автономии. Оно 
выражалось философски в теории о субъекте как основе всякого познания; политически – в идее 
гражданских свобод; жизненно – в представлении о том, что каждый человеческий индивидуум – 
носитель неповторимого внутреннего образа, – может и должен развить и выразить себя, прожив ему 
одному свойственную жизнь», – говорит Р. Гвардини [1, с. 144]. Но где гарантия, что это отнесение 
адекватно? Каковы критерии такой адекватности? Мы попадаем здесь в ситуацию «круга»: мы хотим 
знать, что такое индивидуальность, но чтобы иметь возможность избрать для изучения этого вопроса 
адекватные объекты, мы должны заранее знать, что такое индивидуальность. А если мы это уже знаем, 
то зачем нам изучать вопрос, ответ на который уже известен? Итак, круг: чтобы получить ответ, мы 



139 
 

должны его заранее знать. Но у нас есть возможность разорвать этот круг. Мы можем построить 
некоторую модель касательно того, что такое индивидуальность и какова ее динамика в современном 
обществе. 

При определении предмета человеческой индивидуальности сразу возникают некоторые 
трудности. Крайне сложно вычленить собственно тему индивидуальности в комплексе философского 
знания о человеке. Размышления об индивидуальности неотвратимо захватывают самый широкий круг 
проблем. Этот спектр оказывается практически неисчерпаемым. В результате едва ли не все 
философские сюжеты вовлекаются в орбиту социально-философской мысли. 

Но не меньшая трудность обнаруживается и при обратном устремлении, когда возникает 
необходимость предельно ограничить сферу социально-философского осмысления индивидуальности 
человека. Желание локализовать тему теоретической рефлексии только проблемой специфически 
индивидуального, наталкивается на другие рифы. Объект исследования – индивидуальность человека 
– никак не ухватывается в его целостности. Можно, разумеется, рассуждать об уникальности, 
особенности и пр., но все эти темы будут лишь фрагментами постоянно меняющейся картины, 
размывающие предмет социально-философского постижения человеческой индивидуальности. Чтобы 
понять, что делать, необходимо обсудить особенности того подхода и метода, которые мы предлагаем 
реализовать в данной работе. 

Комплексное изучение индивидуальности человека (объединение философской и конкретно-
научной информации, прикладных и фундаментальных положений в единую систему знаний) 
способно открыть новые перспективы при выборе стратегий цивилизационного развития человечества. 
При этом на первый взгляд, задача кажется не такой уж сложной: чего проще – объединить усилия 
философов, биологов, психологов, социологов, историков – и получить некое обобщенное целостное 
знание о человеческой индивидуальности. Однако комплексные усилия далеко не всегда приводят к 
глубоким и значительным достижениям. Это заметили уже многие специалисты, потерявшие интерес 
к синтезу накопленных сведений. Дело в том, что предпосылки и выводы различных конкретных 
дисциплин зачастую несовместимы. Если, скажем, экономика допускает, что человек способен к 
рациональному выбору, то психология исходит из того, что мотивы человеческого поведения в 
большей степени иррациональны. Социологи рассматривают человека как чрезвычайно пластичное 
существо, способное к различным общественным адаптациям. Психология в противовес данной 
установке ищет стабильные характеристики психики, которые обеспечивают постоянство поведения 
личности внутри любой эпохи. Биологи пытаются доказать неизменность человеческой природы, 
историки же, наоборот, проявляют интерес к тому, как под влиянием культурных факторов 
преображается человеческое естество. 

Известно, что изучение части само по себе не может обеспечить решение проблемы познания 
целого. По этой причине возникает необходимость целостного научного познания человеческой 
индивидуальности, объединения конкретных научных знаний, формирования комплексного 
понимания человека в единстве всех его многообразных качеств. Только такой подход позволит науке 
по-настоящему осмыслить, что есть индивидуальность, какой она является сегодня и какой будет 
завтра, понять и раскрыть мир в его уникальном измерении. Исходя из сказанного, главным на 
настоящий момент в разработке данной темы выступает поиск концептуального единства. 

Философская концепция человека должна выступить методологическим основанием науки в 
изучении динамики человеческой индивидуальности. Философский анализ поставленной цели 
обращает нас именно к индивидуальности как перспективе решения глобальных проблем 
современности через выдвижение человека в центр теоретического осмысления социальных 
процессов, включения его в систему детерминант общественной жизни и одновременно вырабатывает 
концептуальное знание о человеческих силах и качествах, современном уровне их познания и путях 
освобождения. 

Теоретическая концепция исследования человеческой индивидуальности в нашем исследовании 
«ограничена» одним универсальным аспектом – социодинамикой, поскольку сама 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. 
Соотношение «внешнего» и «внутреннего» – не просто сугубо теоретический вопрос. Это проблема 
природы человеческой индивидуальности, отражающая объективную закономерность развития 
человека и выражающая различные уровни его взаимосвязи с обществом. В этом случае исследование 
индивидуальности не ограничивается лишь прослеживанием исторической последовательности 
движения человеческой индивидуальности. Оно продолжается выявлением побудителей и 
направленности активности человека; мотивов и целей его деятельности; факторов, способствующих 
и препятствующих его осуществлению в имеющихся условиях; механизмов формирования социально 
приемлемых смыслов и значений, связанных с мотивирующими аспектами самореализации, ее 
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способами и результатами. В связи с этим речь идет об анализе не только изменений, вносимых 
человеком в свое окружение, но и о характере тех личностных сдвигов, которые происходят под их 
влиянием. Другими словами, изучение человеческой индивидуальности под таким углом зрения 
связано с анализом и теоретическим обобщением так называемых текущих индивидуальных 
изменений, т.е. изменений, порождаемых в ограниченных доступностью для наблюдения временных 
пределах. 

При всей аналитической важности и логической очевидности такая постановка вопроса 
оказывается, однако, отнюдь не тривиальной. Как показывают исследования, вплоть до последнего 
времени теоретики философии основное внимание уделяли поиску общих структурных компонентов, 
оснований единства социально-культурных процессов. Такое положение дел привело к трактовке 
динамики и многообразия индивидуальных явлений и процессов в микроисторических масштабах как 
не имеющих самодовлеющего значения. Интерпретация любых вариаций, изменений, разнородности 
обычно ограничивалась их сведением к общепринятому набору общих экономических, классово-
идеологических характеристик. Отчасти это верно, когда речь идет о выявлении в социуме его 
наиболее устойчивых компонентов, хотя названные аспекты следовало бы дополнить 
антропологическими. Но при этом наименее решенной оставалась проблема определения конкретно 
исторических источников изменений и многообразия в социуме собственно индивидуального. 

Наряду со сказанным, поставленная проблема исследования приобретает все большую значимость 
в связи с ускорением общественно-экономических процессов. Действительно, уже сегодня анализ 
социокультурной ситуации обнаруживает, что многообразие позиций в системе общественного 
разделения труда, образов жизни людей, культурных предпочтений, национально специфичных 
обычаев, привычек, представлений есть та исходная реальность культуры, с которой приходится иметь 
дело всем членам общества. С другой стороны, в культуре имеются устойчивые образования, 
например, нормы, ценности, которые обеспечивают и поддерживают совокупность значимых для 
большинства членов общества представлений о целях его развития, способах решения 
соответствующих задач в различных сферах социокультурной жизни, о наиболее типичных и 
одобряемых чертах деятельности, взаимодействия, образа жизни и т.п. В известной степени оба типа 
явлений можно трактовать как относительно независимые друг от друга уровни исследования. В то же 
время для них можно принять общие единицы анализа, логику построения, особенности внутреннего 
движения рассуждений. Это обусловит их теоретическую сопоставимость и возможность проследить 
реальные и потенциальные связи между ними. Ибо устойчивое и изменчивое суть те векторные 
составляющие теории индивидуальности, относительно которых явления, события, тенденции 
современной жизни людей могут интерпретироваться как способствующие или препятствующие 
самовыражению и самореализации человека. 

Природа изменений индивида в социуме выступает предметом широкого общественного интереса, 
ибо динамизм социокультурной жизни в обществе очевиден практически каждому человеку. Люди 
осознали динамизм и новизну как устойчивые проблемообразующие характеристики современного 
социума. И задача сегодняшнего дня – понять, что зависит и что не зависит в общественной жизни от 
желаний и действий отдельного человека, что ему по силам удержать или изменить в культуре в 
пределах доступного временного периода, а что оказывается вне его досягаемости во времени. 

Ответы на эти вопросы имеют особое значение в условиях, когда изменение социокультурных 
процессов и институтов ведется целенаправленно. С этой точки зрения важно для текущего отрезка 
времени представлять не только социально значимые идеалы, но и то, что человеческая 
индивидуальность реально имеет право хотеть при имеющихся условиях. Вот почему природа, 
механизмы формирования и распространения индивидуальных изменений, организация их в 
устойчивые образования становятся важным фокусом данного теоретического исследования. 

Исходя из сказанного, первым принципом нашего подхода выступает установка на современность. 
«Можем ли мы, – спрашивает М. Фуко, – рассматривать современность не как исторический период, а 
как установку? Под установкой я подразумеваю способ отношения к актуальности; добровольный 
выбор, делаемый отдельными людьми, и, наконец, способ мыслить и чувствовать, способ действия и 
поведения, который одновременно указывает на определенную принадлежность и выступает как 
задача. Несомненно, это несколько напоминает то, что греки называли этосом. И, следовательно, я 
считаю, что скорее стоило бы стремиться не к тому, чтобы отличить период современности от 
периодов пред-современности и пост-современности, а к пониманию того, как установка 
современности противостояла «контр-современным» установкам» [2, с. 48]. 

По нашему мнению, в рамках установки на современность речь должна идти об исследовании не 
просто объекта изучения, а «возможного объекта». То есть индивидуальность мы хотим исследовать 
как «возможный» объект: не только понять, что это такое, как индивидуальность развивалась, но также 
чем нас сегодня индивидуальность не устраивает и можно ли на нее повлиять в нужном направлении. 
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Представленный принцип исследования позволит проанализировать, проследить факторы, 
способствующие и препятствующие формированию индивидуальности в современном обществе. В 
свою очередь, разработки, связанные с анализом общественных процессов, позволят выявить 
динамику связей между планами, программами, проектами и результатами реализации различных 
путей самоопределения человека. 

Если мы учтем, что индивидуальность в своем развитии прошла определенные этапы, и главное, 
что природа явлений подобного типа содержит в свернутом виде ее генезис, то историографический 
подход может быть отнесен ко второму принципу нашего исследования. В соответствии с ним, чтобы 
понять природу индивидуальности, необходимо осуществить особую генетическую реконструкцию, 
суть которой в рассмотрении качественно-временных конфигураций восточного и западного социума. 
По нашему мнению, чтобы узнать о тех возможностях, которые данная конкретная культура 
предоставляла для развития индивидуальности, о тех социокультурных формах, в которых она могла 
формироваться, необходимо проникнуть в господствовавшую в сознании людей того времени картину 
мира. Также необходим обзор и последующий анализ философских и естественнонаучных теорий и 
гипотез не только традиционного, но и проблемно-постановочного и пограничного (стыкового) 
характера. Используемый подход позволит проследить кривую ее содержательного и ценностного 
роста как в хронологическом отношении, так и с точки зрения географической локализации. 

Но это лишь одна сторона историографического аспекта проблемы. Анализ индивидуальных 
проявлений исторической жизни в деяниях конкретного человека выступает одним из способов 
реконструкции социального генезиса феномена индивидуальности, позволяет высветить социально-
философский блок проблем с выходом в ментальные и психологические измерения. Индивидуальный 
духовный опыт не просто «отражает» в себе историю, но благодаря уникальному преломлению в 
субъекте разнородных структур психики, языка, логического мышления, имажинации опосредует ее в 
актах человеческого волеизъявления. 

Третий принцип нашего подхода очевиден: необходимость рассмотреть индивидуальность в 
контексте социума, иначе говоря, на первый план теоретического осмысления и изложения 
диссертационного материала выходит проблематика резонансного взаимодействия человеческой 
индивидуальности с культурно-историческими процессами, анализ основных тенденций, 
закономерностей развития индивидуальности и путей ее самоосуществления в контексте современной 
реальности. Имеются в виду те процессы, в которых человек осуществляет деятельность, 
направленную на развитие самого себя, через систематическое изменение представлений о себе, с 
целью полного раскрытия и реализации своего потенциала в интересах себя и общества. 
Представленный аспект рассмотрения индивидуальности позволит по-новому увидеть, поставить и 
решать сокровенные проблемы человеческого существования. 

При всем разнообразии методики и методологии, используемых для изучения поставленной 
проблемы, все усилия концентрируются, в конечном счете, вокруг двух тем: человека и общества, в 
которых индивидуальность может быть раскрыта или, наоборот, подавлена. И дело не в том, что 
индивидуальность ближе к кому-либо из нас по ценностным или экзистенциальным основаниям. Дело 
в том, что иные модальности человека оказываются неэффективными в критически усложнившейся 
современной реальности. Они еще существуют, поскольку остались ниши, в которых можно 
обходиться рутинными программами. Но в широкой перспективе обречены и исчезают в самом 
буквальном смысле, вымирают, самоуничтожаются по мере снятия лакун, в которых можно жить, 
обходясь без ресурсов индивидуальности. 

Несмотря на многочисленные подходы до сих пор не существует целостной разработки 
человеческой индивидуальности. Имеющиеся же концепции отличаются большой амбивалентностью 
– от крайне отрицательных до апологетических. В них начинают либо с индивида с его уникальными 
чертами, его свободой, волей и выбором, его неотчуждаемыми правами и т.д. и приходят к 
индивидуализму и анархии. Или наоборот – отдают первенство обществу, рассматривая человека в 
качестве социально детерминированного существа, и обещают ему безопасность в 
рационализированном обществе, но это почти всегда кончается некоей безымянной общностью, 
коллективной тиранией, безличным всезнающим государством, где человек чувствует себя одиноким, 
покинутым, не нужным никому. Первая реакция на такое положение человека – индивидуализм, 
попытка уйти в себя. Вторая реакция – коллективизм, конформизм, стремление человека раствориться 
в Мы. Но если индивидуализм видит человека только в отношении к самому себе, коллективизм же не 
видит человека вообще, а видит только общество. 

Итак, вопрос о динамическом режиме работы человеческой индивидуальности – это не вопрос о 
том, существовала ли она или нет. Вопрос заключается в другом: какие особенности 
интеллигибельной активности, запечатленной в самой сути индивидуальности приобретают в 
современном социально-культурном контексте особое значение. 
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Г.Дж. Берман в заключении своей книги в параграфе «За пределами Маркса, за пределами Вебера», 
показывая, что подход К. Маркса и М. Вебера к анализу права и социальной истории является 
неудовлетворительным, пишет следующее: «В самом деле, ключ к правильному пониманию 
Марксовой социальной философии, возможно, состоит в том, что он интерпретировал всю историю в 
свете теории, которую следовало бы применять главным образом к революционным эпохам. Это 
помогло бы также понять, почему Маркс перенес идею причинности, характерную для ХIХ в. и 
выведенную из естественных наук, на историческое развитие. Он искал научные законы истории, 
аналогичные научным законам физики и химии, и нашел такие законы в историческом материализме, 
например закон, что в каждом обществе способ производства обусловливает классовые отношения 
между собственниками средств производства и несобственниками, что, в свою очередь, определяет 
политическое развитие общества. 

Эта монистическая формула, которая представляется сверхупрощенным методом объяснения 
сложных явлений в нормальной социальной жизни, выполняла две функции в философии Маркса: 
объясняла революционные истоки существующих институтов и идеологических представлений и 
давала основу для революционной атаки на них. Сегодня, однако, теории причинности даже в физике 
и химии являются более сложными, а в социальной теории стало все труднее говорить о законах 
причинности вообще. Более уместно и полезно говорить о взаимодействии политики, экономики, 
права, религии, искусства, идей без расчленения этих нераздельно взаимосвязанных сторон 
общественной жизни на «причины» и «следствия». Это не означает, что мы отрицаем тот факт, что 
какие-то цели и интересы важнее других. Нет необходимости отступать с позиций детерминизма на 
позиции релятивизма» [3, с. 521]. 

Берман очень точно выражает новый подход к изучению не только права, но всех подобных 
популяционных сложных объектов – одновременное рассмотрение взаимосвязанных сторон этих 
объектов (политики, права, экономики, искусства и др.), и он в своей книге так и поступает. Не менее 
важный принцип, провозглашаемый им, анализ традиции, которая представляет собой «нечто большее, 
чем историческая преемственность», а именно – это «смешение осознанных и неосознанных 
элементов» [3, с. 532]. 

Оба последних принципа, на наш взгляд, входят в социально-философскую стратегию изучения и 
вполне могут быть распространены на анализ индивидуальности. 

Социальная наука относится к гуманитарному типу, специфика социально-философского подхода 
состоит в двух моментах: какую именно социальную действительность видит и хочет 
актуализировать ученый социальных наук, а также какими собственно средствами (с помощью каких 
социальных технологий) он рассчитывает решить свою задачу, иначе говоря, какой тип социального 
действия он принимает и обеспечивает с помощью своего исследования. Поясним, что мы имеем в 
виду, употребляя понятие «социальная действительность». С одной стороны, это то, что создается 
(творится) человеком, но с другой – особая природа, «социальная». Обычно, говоря о первой природе, 
мы в той или иной степени категорируем материал в естественной модальности. Обычная трактовка 
естественного плана такова: естественное не предполагает вмешательства деятельности с ее целями и 
преобразованиями; изменения, вызванные в природном явлении (ими в частном случае может 
выступить и деятельность), автоматически влекут за собой другие изменения; законы природы 
схватывают именно эти зависимости автоматических изменений. Но социальная природа устроена 
совершенно иначе, чем первая природа. 

Во-первых, ее явления сложились под воздействием культуры и деятельности, и в этом смысле это 
артефакты. Как артефакты социальные явления пластичны и могут меняться в значительных пределах. 

Во-вторых, социальные явления, с одной стороны, уникальны, а с другой – законосообразны. 
Уникальны они в том отношении, что являются элементами и составляющими определенной культуры, 
определенной формы социальной жизни (древневосточной, античной, средневековой, Нового времени, 
современной, казахской и пр.). В качестве таких элементов и составляющих социальные структуры 
отражают в своем строении уникальные проблемы и способы их разрешения, характерные для 
определенной культуры и времени. Законосообразны социальные явления, поскольку удовлетворяют 
логике формирования различных подсистем социума (например, социальная структура, сфера 
образования и воспитания, экономика, власть, общество, личность и др.). 

Таким образом, социальные законы позволяют сценировать возможные условия и зависимости, 
оценивать происходящее, самоопределяться, обсуждать и анализировать факторы и условия, которые 
могут повлиять на динамику человеческой индивидуальности в условиях современной реальности. 
Ведь для того, чтобы понять индивидуальную сущность человека не на каком-то конкретном этапе ее 
исторического развития, а абсолютным образом, ее необходимо соотнести со всей объективной 
реальностью. В этом случае проблема состоит не в том, чтобы определить, чем человек на одном этапе 
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своего исторического развития отличается от другого, а в том, чтобы решить более фундаментальный 
вопрос: чем человек вообще отличается от всего человечества. 

Итак, можно ли считать, что развитие индивидуальности составляет объективную тенденцию 
движения общества. Образно выражаясь, «заинтересовано» ли общество в том, чтобы человек 
совершенствовался, или ему это безразлично. Если обществу «нужно», чтобы человек развивался, то, 
во-первых, зачем; во-вторых, каким образом общество поощряет человека к совершенствованию. Если 
же общество «не нуждается» в свободных индивидуальностях, то каким же образом препятствует их 
появлению. 

Следовательно, индивидуальность человека можно понимать и как своеобразную меру 
проявленности неповторимых черт человека, удельный вес этих черт во всей человеческой 
жизнедеятельности. В таком случае, можно ставить вопрос о разнообразных проявлениях этой 
индивидуальности, о разной степени развитости и экспликации черт взаимоотношения человека и его 
общественного мира, в которых по-разному раскрывается, востребуется его индивидуальность. 

Индивидуальность, являясь необходимым условием раскрытия механизма самосознания человека, 
осмысления собственной автономности содержит в себе комплексное планирование и 
прогнозирование, возможность соединения результатов общественного развития с целями и 
стремлениями индивидов. Философские, правовые, медицинские, профессиональные, творческие 
теоретико-практические системы, информационно-коммуникативные технологии как социумные 
контексты развитости и экспликации индивидуальности открывают широкий путь человеку, расширяя 
возможности самосовершенствования, саморазвития, самореализации, самопознания, самосознания. 

Именно такой теоретико-методологический контекст, на наш взгляд, позволяет делать 
обоснованные заключения как для теоретического описания выделенных феноменов, особенностей 
общественных условий, порождающих устойчивую тенденцию к развитию индивидуальности в 
общественно-историческом процессе, в культурных инновациях и ее возможных последствий, так и 
для преодоления некоторой обособленности социально-философских исследований. 
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 При исследовании культуры сложно обойтись без понятия «ценность»; более того, большинство 

ученых определяют культуру как социокультурный феномен именно через ценностные ориентации. 
Каждой культуре свойственна собственная система ценностей, складывающаяся под влиянием 
комплекса факторов. Кочевая жизнь сформировала у наших предков свои обычаи и традиции, способы 
мышления, менталитет, ценностные ориентиры. 

 Обращение к истокам духовности и культуре предков – веление и вызов современного мира. Не 
случайно говорят: «Человек, не знающий и не понимающий самого себя, не поймет и своего соседа». 
И если человек не понимает, в каком мире он живет, что он должен делать, на что надеяться, вряд ли 
будут успешными его действия на любом поприще. 

 Культура кочевья, которая тесно связана с духовными традициями своих предков, выражает 
особенности своего народа, охватывает всю совокупность ценностей общества, определяет поведение 
его членов, затрагивая глубинные основания человеческого бытия. Находясь в постоянном движении, 
кочевники воспринимали жизнь в ее изменчивости и непостоянстве, что отражено в быте, культе, 
сознании, веровании, традициях. 

 Древние верования, мифы, образ жизни, обычаи и традиции кочевников, сложившиеся более двух 
тысяч лет назад, свидетельствуют о целом пласте культуры народа, проживавшего на территории 
Казахстана. Великая степь со своим сакральным миром повлияла и на образ жизни, культуру, религию, 
миропонимание людей. У кочевников все было приспособлено к суровым условиям кочевой жизни. 
Миграция кочевников не могла не носить строго упорядоченного характера: в ее основу ставились 
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сезонные особенности года, ландшафта, климата, водных ресурсов. Жизненная необходимость 
требовала от степняков накопления знаний о среде обитания, миграции, биологии животных, одним 
словом, практических знаний выживания. Кочевники не только приспособились к суровому характеру 
степи, но и создали оригинальную культуру гармоничного сосуществования природы и человека. 

 Важными ценностями номадов были Великая степь, религия, военное дело, земледелие и кочевое 
скотоводство. Постоянное передвижение кочевников было не только лишь хозяйственным 
мероприятием, но и жизнью. Суровая каждодневная жизнь под открытым небом требовала от номадов 
таких качеств как неприхотливость, выносливость, сила, самостоятельность, предприимчивость, 
умение подчиняться коллективу, боевая закалка, трудолюбие, щедрость. Учитывая номадический 
способ бытия как основания и системы ценностей, можно постулировать закон о том, что человеческая 
жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравновешивались теми трудностями, 
что она испытывала. Высокой физической и нравственной выносливости, твердости духа требовались 
от кочевника в годы засухи, джута. А. Тойнби отмечает следующее: «Кочевник-пастух, чтобы выжить 
и процветать должен был постоянно совершенствовать свое мастерство, вырабатывать и развивать 
новые навыки, а также особые нравственные и интеллектуальные качества. Кочевники не смогли бы 
одержать победу над степью, выжить в столь суровом естественном окружении, если не развили в себе 
интуицию, самообладание, физическую и нравственную выносливость» [1, с. 193]. 

 В космологии номадов человек равен мирозданию: он растворен в ритмах космоса, в циклическом 
круговороте. Мироощущение и миропонимание казахского этноса сформировано, прежде всего, через 
кочевой образ жизни. Обыденная жизнь, одухотворенная изначальной и органичной связью с миром, 
полна внутренней эмоциональной глубиной, человек живет в гармонии и в ладу с миром и в мире с 
самим собой. Кочевник понимал и чувствовал себя частью природы, естественным продуктом которой 
он является. Он знал, что его жизнь связана с природой больше, чем у кого-либо. Единственная опора 
жизни кочевника – скот, а скот зависел от природы, а потому сам кочевник через скот связан с 
природой. Кочевник восторгался природой, воспевал ее в своих песнях, кюйях, боготворил в дастанах, 
мифах, сказках. В них кочевник разговаривал с природой, советовался с ней, действовал по принципу 
«не навреди». Он оберегал природу, охранял ее растительный покров и фауну. 

 Этические ценности кочевников опирались на космологические представления о прозрачности 
границ между миром живущих и миром предков, органичности и непрерывности связи прошлого и 
настоящего. Кочевники представляли, что души умерших воздействуют на них и от них зависит их 
жизнь, благосостояние. Такой образ жизни нашел свое выражение в тенгрианстве – древней религии 
кочевников, восходящей своими корнями к V-IV тысячелетиям до н.э. 

 Тенгрианство возникло историческим путем на основе народного мировоззрения, воплотившего 
также ранние религиозные и мифологические представления, связанные с отношением человека к 
окружающей природе и ее стихийным силам. Своеобразной и характерной чертой этой религии 
является родственная связь человека с окружающим его миром, природой. Тенгрианство было 
порождено обожествлением природы и почитанием духов предков. Кочевники поклонялись предметам 
и явлениям окружающего мира из чувства благодарности к природе за то, что, несмотря на внезапные 
вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой. Кочевники умели смотреть 
на природу как на существо одушевленное. Именно тенгрианская вера давала кочевнику знание и 
умение чувствовать дух природы, острее осознавать себя ее частью, жить в гармонии с ней, 
подчиняться ритму природы, наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее 
многоликой красоте. Именно поэтому, природа для кочевника сохраняет особый статус, имеющий 
собственные, не зависимые от человека, равные с ним права и происхождение. Для кочевника гораздо 
естественнее было брать у природы произведенное ею в готовом виде, чем производить самому. 
Отношения людей с природой рассматривались, скорее, как взаимозависимость, чем как ее 
эксплуатация, и подобная почтительность по отношению к миру природы позволяла кочевникам жить 
на своей земле тысячелетия без отрицательных последствий для окружающей среды. 

 Ключевой мировоззренческой универсалией номадов, отражающей взаимосвязь человека с миром, 
выступает понятие «дорога» (жол). Дороги, перемещения в пространстве удаляют номада от 
повседневности, обыденности, привязанностей. Номад всегда готов к ежедневному началу бытия и при 
этом он обретает бесценный опыт динамического бытия в мире, постоянно принимает вызовы и 
выходит на предельную экзистенциальную орбиту бытия. Нахождение в непрерывном движении, 
перемещении выработало в нем знание законов пути, включающее не только практические 
экологические, но и этические и эстетические принципы. И поэтому, высшей ценностью кочевник 
считал способность перемещаться, двигаться, не останавливаться, надолго на ограниченной 
территории. Идея пути, дороги – одна из главных проявлений его бытия, основа жизнедеятельности, 
все то, что неподвижно, оседло, обладает вторичной ценностью. Оседлость номадами рассматривалась 
как вынужденное состояние, состояние несчастья. Именно поэтому динамизм – это элемент 
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мировосприятия, а впоследствии и мировоззрения кочевого общества. Динамизм кочевника как 
способность идти в ногу с развитием природы, продиктованная изначальной гармонией природы и 
человека. Кочевник живет в мире в соответствии принципа единства сосуществования и соразвития [2, 
с. 180]. 

 Кочевничеству в целом характерно именно целостное, ценностное освоение мира, причем 
приоритет отдается двум формам такого освоения – времени и пространству. Кочевая культура создала 
особый тип восприятия пространства, особую модель мира. Модель мира кочевников была основана 
на традиционном миропонимании, где пространство превалировало над временем. Кочевой образ 
жизни в противоположность оседлому подразумевает большую степень освоенности территории [3, с. 
111]. Весь окружающий мир воспринимался и понимался как единое пространство, причем 
пространство, не имеющее границ, но жестко структурированное. Исследователь Б.Г. Нуржанов 
отмечает, что у многих кочевых народов, отсутствует понятие «пространство» в его западном смысле. 
«Пространство – это всегда ограниченное место, это ментальное образование оседлого человека, 
закрепившегося на ограниченной территории как на подлинном месте своего обитания» [4, с. 187]. 
Именно поэтому пространство земледельца, активно преобразовывалось, и было перенасыщено 
следами его жизнедеятельности. 

 Пространство кочевничества – это синее небо, голубой простор, бескрайняя степь. По этой 
причине степняки созидали, творили свою жизнь в тесной сопряженности с тем, что близко к 
небесности. По мнению А. Оразбаевой, «собственно дифференциация времени и пространства в 
культуре кочевников отсутствует. На основе временного измерения здесь лежит космологическое 
представление о Всевышнем – Тенгри, а пространственного – четыре части света: Торткулдуние»[5, с. 
125]. Понятия пространства и времени выступают у кочевника организующими началами в восприятии 
окружающего мира. Пространственно-временные воззрения номадов по праву сегодня осознаются как 
бесценное уникальное наследие. Кочевникам присуще своеобразное представление о времени. Оно 
понималось как циклическое, в отличие от векторного, принятого у оседлых народов. Скотоводческий 
цикл не ограничивается одним годом, как у земледельцев, поэтому скотоводам свойственно более 
масштабное временное восприятие. Для кочевников циклическое движение, постоянное перемещение 
по кругу – принцип жизни, имеющий глубокий мировоззренческий смысл. Динамику времени 
кочевники соизмеряли динамикой природных и погодных изменений. Тем самым у номадов 
отсутствовало понятие времени вне его содержательной связи с переживаемыми людьми природными 
и социальными процессами. Например, время между двумя доениями кобылы или расстояние, на 
котором слышен зов человека и т.д. Отголоски такого понимания времени мы находим в казахском 
фольклоре, в котором время выступает как неделимое целое, как синтез прошлого и настоящего. 
Прошлое в такой же мере является настоящим, как и само настоящее, оно влито в сегодняшний день 
как неотъемлемая его часть. Предки постоянно существуют в структуре сознания живых. 

 Категория времени номадов далеко не однолинейна, она не складывается из простого движения из 
прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. Она легко сопоставима с движением природы и 
человеческой жизни, т.е. циклична, кругообразна, повторяет преемственность в смене человеческих 
поколений, последовательность годичных сезонов, сменяемость суток и т.д. Принцип цикличности 
времени распространялся и на циклическое понимание и организацию пространства – принцип 
концентричности. Последний прослеживался в иерархичности расположения юрт в казахском ауле: 
первый почетный круг составляли белые юрты старейшин, второй круг «молодые юрты» женатых 
сыновей, третий круг занимали юрты ближайших родственников. 

 Большая часть жизни кочевников проходит в постоянных перемещениях на обширных кочевых 
территориях, а потому ориентация в пространстве, его освоение являются жизненно необходимыми 
для кочевых культур. Номадическое пространство как одухотворенное пространство, имеющее 
семиотическую архитектонику, существует как в виде мыслимого, так и в виде реального ландшафта, 
заполненного символами неба, бескрайней степи, четырех сторон света, мирового дерева, священной 
горы, образов мифологизированных животных, атрибутов ритуальных обрядов. 

 Исследователь С. Вайнштейн в своем труде отмечает, что «одной из наиболее существенных и 
интересных проблем в истории жилища кочевников – это генезис юрты, которую, несомненно, можно 
отнести к числу важнейших достижений материальной культуры степных номадов[6, с. 44]. 

 К духовно-нравственным ценностям кочевников относились интересы рода, уважение к старшему 
поколению. Суровый климат степей, наличие постоянных внешних угроз воспитали у номадов 
корпоративность, чувство единства, доведенное до абсолюта. В обществе, где все социальные 
отношения жестко регламентированы, существовала очень сильная связь друг с другом. Кочевники 
ощущали себя жизненными частями целого, к которому принадлежали. Ценности культуры 
принимались и разделялись всеми ее членами как священные и вечные. Человек всецело растворялся 
в коллективном целом и уже не представлял свою жизнь вне рода. Свои индивидуальные качества 
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кочевник мог проявить только в рамках своего рода. Культ героя, воина-защитника получил 
наивысшее развитие, стал идеалом кочевой поведенческой модели, воплощением коллективных 
интересов, то есть интересов своей семьи, своего рода, народа в целом. 

 Стержнем социальных отношений кочевников и базовой ценностью мировоззрения являлось 
родственно-родовое начало, выступавшее основополагающим принципом самоидентификации 
индивида. Соответственно центральное место в иерархии традиционных ценностей занимали понятия 
«Атамекен», «Атаконыс». Хотя каждый номад по своему образу жизни был самодостаточен, но он 
видел смысл своей жизни в служении сакральному, а значит в добровольном служении роду. 

 Кочевники не придавали материальным ценностям особого значения. Для них был важен мир 
нравственных ценностей и духовный мир. Кочевой образ жизни определил духовно-культурное 
основание степняка-кочевника и, будучи на коне, находясь в состоянии движения, он просто не имел 
возможности накапливать материальные ресурсы, и, в принципе, не нуждался в них. Нравственность 
складывалась в непосредственной жизненной практике, из первых опытов человеческого общежития. 
Здесь вырабатываются нормы человеческих взаимоотношений, приобретающие характер 
непреходящих нравственных ценностей. 

Во все времена в Степи почитался закон гостеприимства, который заключался в предоставлении 
путнику–гостю от бога («құдайқонағы»), пищи и ночлега. Почти все путешественники и исследователи 
Великой Степи отмечали приветливость и гостеприимство степняков. Известный этнограф А. Диваев 
в своих записях пишет о гостеприимстве кочевого населения, которые оставались верны священному 
обычаю гостеприимства. Гостеприимство кочевники понимали, как право любого человека без 
исключений получить кров и пищу. Особенность кочевой нравственности как духовно-практической 
целостности состоит в том, что она выработала особое отношение, при котором человек не ждет 
благодарности, не говоря уже о каких-то материальных благах. Это нравственная культура со временем 
создала культ благодарения как ритуал благодарности Всевышнему, людям. 

В нравственном мире кочевников отсутствует религиозная нетерпимость. Можно говорить о 
толерантности кочевья, выражающей сущность духовного состояния народов Великой Степи. 
Необходимо отметить, что нынешнее понимание этого феномена различно по отношению к 
пониманию кочевников. Толерантность кочевника в большей степени основана на сакральности 
понятия «кең дала», определившая широту его мировоззрения. Представление человека как гостя этого 
мира, пространства, Вселенной, проясняет многие вещи, в частности, уважительное отношение к себе 
подобному и равному: путники-кочевники – дети Тенгри-природы. Многие этические ценности 
кочевого народа выражали благоговейное отношение к Живой природе, а толерантность выступала 
выражением сакрального живого общения. 

Подводя итог краткому анализу ценностных ориентиров кочевого народа, отметим, что данное 
исследование позволит расширить современные представления об истории и культуре кочевых 
народов и даст возможность рассматривать этот самобытный тип культуры как сложное 
социокультурное явление, которое раскрывает духовное наследие наших предков. 
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Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін, ұлттық бірігейлену үрдісі басталып, қазақ руханиятының тарихи 
тамырлары мен бүгінгі келбетіне, көкжиегіне де айрықша көңіл бөліне бастады. Бұл беталыс қоғамдық 
өмірдің барлық салаларын қамтиды, әсіресе, оның ішінде, білім берудің алатын орны айрықша. 
Өйткені, еліміздің одан әрі өркендеуінің идеясы мен иедологиясын айналып отырған «Мәңгілік Ел» 
стратегиясы ұлтымыздың тарихы мен халқымыздың рухани болмысын қайта саралап, ой елегінен 
өткізіп, оны жас ұрпақтың бойына сіңіре дәріптеуді негізге алып отырған шақта, қазақ философиясын 
түбегейлі зерттеудің нәтижелерін студенттердің ой-талғамына салу заман талабынан туындап отырған 
әлеуметтік шындық.  

Өйткені, өзіндік төлтума философиясы жоқ халық тарих сахнасында өзіндік орнын айшықтай 
алмайтындығы бесенеден белгілі. Мәселен, неміс, француз, ағылшын сынды еуропа халықтары, 
Қытай, Үнді, Жапон сияқты шығыс халықтарының философиясының тарихы тереңде жатыр, соның 
нәтижесінде осы мемлекеттер бүгінгі таңда да рухани-мәдени-экономикалық өрлеудің белестерінен өз 
орнын айшықтап, алға ұмтылып келеді. «Қазақстан-2030» стратегиясына сәйкес, Қазақстанның 
дамыған мемлекеттер қатарына қосылу мақсатына сәйкес, ұлттық философиямызды да ұрпақтардың 
бойына сіңіру отандық философия кеңістігіндегі маңызды қадамдардың бірі деп айта аламыз. Қазақ 
философиясы ұлттық руханияттың негізі өзегі – квинтэссенциясы екендігіне ешкім шүбә келтіре алмас. 
Әрбір халықтың философиясының тарихы қашанда тәуелсіз елдің әрі қарай дамуының шамшырағы 
іспеттес. Демек, Қазақстан Республикасының барлық жоғары оқу орындарындағы барлық 
мамандықтағы студенттерге қазақ философиясы мен оның тарихы міндетті пән ретінде оқытылуы тиіс 
деп санаймыз. Өйткені, біз, философия ілімі арқылы өскелең ұрпақтарды ұлтжандылық пен ұлттық 
рухы жетілген тұлға ретінде қалыптастыру мүмкіндігін кеңірек аша түсеміз. 

Сәйкесінше, ұлттық философияның негізгі ұстанымдары мен құндылықтық бағдарларын, дүниеге 
көзқарастық төлтума ерекшеліктерін жоғары оқу орындарында арнайы 1 сағат көлемінде оқыту мен 
философия мамандығындағы студенттерге 3 кредит көлемінде бір семестр оқыту жолға қойылған 
болатын. Қазақ философиясын зерттеу тереңдеген сайын, оқытылатын мәселелердің ауқымы да 
ұлғайып келеді. Бұл осы мамандық бойынша дайындалатын типтік оқу бағдарламасын уақыт тезіне 
орай жаңартуды қажетсініп отыр.  

«Қазақ философиясы» пәні студенттерге қазақ философиясы туралы жан-жақты білім беру мен 
ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруді мақсат ете отырып, мынадай жаңа міндеттерді алға тартты: 
білім алушыларды қазақ философиясының негізгі өкілдерімен және олардың іргелі еңбектерімен 
таныстыра отырып, ұлттық философияның қазақ халқының рухани мәдениетіндегі орнын анықтау, 
қазақ философиясының негізгі ерекшеліктерін және идеологемасының төлтумалылық қырларын ашып 
беру, қазақ этикасын, эстетикасын, логикалық ойлау жүйесін және қоғамдық-саяси көзқарастарының 
құрылымын үйрету.  

Ол үшін қазақ философиясын оқытудың мынадай өзекті мәселелері мен ахуалдарын саралап өтетін 
боламыз. Алдымен, студенттердің осы пән бойынша біліктілігін арттыру мақсатында оқытудың 
инновациялық-креативті әдістемелерін және заманауи мәселелерін былайша ұсына аламыз: Қазақ 
философиясын оқытудың өзектілігі мен негізгі мәселелері; Ұлттық философияны зерттеудің 
әдіснамасы мен оқытудың әдістері; Отандық философияның төлтумалылығы мен тарихи дамуының 
келбеті; Қазақ философиясының қалыптасуының қайнар көздері мен ерекшеліктері; Дәстүрлі түркі 
дүниетанымының өзіндік ерекшеліктері; Тәңіршілдік метафизикасы мен философиясы; Ерте 
қазақтардың діни дүниетанымы және ондағы шамандық; Түркі дәуіріндегі алғашқы діни сенім 
элементтері; Түркі қағанаты: жазба ескерткіштері, құқықтық ережелері, саяси-әлеуметтік жүйесі; Орта 
ғасырдағы шағылысты ренессанс философиясы; Алтын Орда дәуіріндегі халықтық дүниетаным; Қазақ 
ақын-жырауларының әлем мен адам хақындағы парасатты ойтолғамдары; Қазақтың би-шешендерінің 
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философиясы; Зар заман ақындарының ойтоғамдары; Қазақтардағы ХҮІІІ ғасырдағы күрескерлік Рух 
философиясы (Махамбет, Сырым т.б.); XIX ғасырдағы қазақ философиясының жаңашылдық сипаты; 
Абайдың «Қара сөздеріндегі» философиялық ой түйіндер; Шоқан Уәлиханов пен Ыбырай 
Алтынсариннің ағартушылық идеялары; Шәкірімнің философиясындағы ар ілімі; ХХ ғасыр басындағы 
қазақтың ұлттық ояну философиясындағы дәстүр мен жаңашылдық; Кеңестiк дәуiрдегi қазақ 
философиясының кәсіби ізденіс бағыттары; «Мәңгілік Ел» және Тәуелсіздік философиясы; Ұлы Дала 
идеясы – тарихи танымның философемасы; ХХІ ғасырдағы Қазақстандық Рухани жаңғыру 
философиясы т.б.  

Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары олардың қазақы ділі мен руханияттық деңгейін 
арттыру үшін былайша берілгендігі оңтайлы деп есептейміз:  

Қазақ философиясын кезеңдерге бөлудің мәселелері; Арғықазақтардың дәстүрлі сенім-нанымдары; 
Қорқыт шығармашалығындағы өлім мен өмір мәселесі; Орхон-Енисей мәтіндеріндегі дүниетанымдық 
бағдарлар; Әл-Фарабидің философиясындағы Ақыл туралы ілім; Қазақ ертегілеріндегі еркін ой мен 
ерлік идеясы; Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы философиялық ойлар; Махмуд 
Қашғаридің тіл философиясы; Ахмет Иасауидің сопылық ілімі; Сүлеймен Бақырғанидің эстетикалық 
көзқарастарындағы сұлулық категориясы; Мұхаммед Хайдар Дулатидың, Қайырғали Жалайырдың 
көркемдік, діни-философиялық, саяси-әлеуметтік көзқарастары; Асан Қайғы шығармашалығындағы 
«Жерұйық» концепциясы; Төле би, Әйтеке би және Қазыбек т.б. би-шендердің дүниеауи 
ойтолғамдары; Абайдың философиялық көзқарастары; Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» 
еңбегіндегі философиялық тағылым; Ы.Алтынсариннің ағартушылық философемасы мен болашақ 
туралы пайымдаулары; Мәшһүр Жүсүп Көпеевтің моральдік-этикалық концепциясы; Ғ. Қараштың 
дүниетанымдық пайымдаулары; А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханов, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. 
Жұмабаев, М. Шоқай, С. Торайғыров т.б. түпнұсқа еңбектеріне философиялық талдау жасау.  

Осы тапсырмалар бойынша студент жастарға қойылатын негізгі заманауи талаптар төмендегідей 
жүйемен ұсынылуы тиіс деп ойлаймыз: аталған қазақ ойшылдарының төлтума еңбектерін түпнұсқадан 
оқу тапсырылады; осы еңбектерді студенттер өзіндік ой елегінен өткізіп, мүмкіндігінше, сараптамалар 
жасауға машықтануы тиіс; олардың идеяларын оқытушы-профессордың көмегі арқылы қазіргі 
заманның өзекті мәселелерімен байланыстыра білуі қажет; әрбір студенттің өзіндік ойы ерекшеленіп, 
айшықталып тұруы керек т.б. 

Келесі кезекте, студенттердің оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмыстарына арналған 
тапсырмалардың үлгілік тізбесін былайша ұсынуға болады: Қазақтың философиялық ойлау дәстүрінің 
ерекшеліктері; Тәңіршілдік және ислам; Номадтық мәдениеттің синкреттік сипаты; «Жеті Жарғының» 
философиялық контексті; Шешендік сөз өнеріндегі саяси-өмірлік философия; Ш. Уәлихановтың 
этнографиялық философиясы; Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық көзқарастары; Абай 
философиясындағы «Адам бол» идеясы; ХХ ғасыр басындағы қазақ интеллигенциясының 
шығармашылығындағы рационалистік ұстанымдар; Қазақстандық кәсіби диалектикалық логика 
мектебі; Қазақстандық фарабитану мектебі; Қазақстандағы ұлттық философияның зерделену 
мәселелері; Ұлттық идея және өркениеттік дамудың қазақстандық моделін іздестіру т.б.  

Типтік оқу бағдарламасы аясына қосымша материалдар ретінде енгізілуі тиіс тақырыптар былайша 
құрылуы тиіс деп ойлаймыз: қазақ философиясының өзекті мәселелерін тарихи әлемдік философияның 
ауқымындағы өз орнын айшықтау; қазақ философиясы тарихи кезеңдерін сараптау кеңмәтінінде 
философиялық ойдың қалыптасу ерекшеліктерін айқындау; халық ауыз әдебиетін, жыраулар мен 
ақындар шығармашылығының рухани мәдениеттегі болмысын және жеке философиялық мәтіндерін 
талдау; ХIХ ғасырдағы қазақ ағартушылары көзқарастарына ұлттық болмыс стратегиялары 
тұрғысынан талдау жасап, қазақ ойшылдары философиясының жаңашылдық сипатын, тарихи-мәдени, 
дүниетанымдық маңызын пайымдау; қазақ дүниетанымының мән-мағынасын, негізгі бағыт-
бағдарларын, даму эволюциясын саралау; ХХ ғасыр басындағы қазақ философиясындағы дәстүр мен 
жаңашылдық үрдістерін зерттеу негізінде ұлттық ояну, ұлтық сана, ұлт-азаттық идея, мәдени мұраны 
жаңғырту үрдістерін байыптап, алаш мұрасының қазіргі қоғамымыздың рухани мәселелерін 
зерделеудегі орнын бағамдау. 

Қазақ философиясын тарихы пәнін оқытуда мынадай шарттар ескерілуі тиіс. 
 Біріншіден, әлемдік философияның эволюция аясындағы қазақ философиясының даму тарихынан, 

негізгі өкілдерінің концепциялары мен идеяларынан, халқымыздың философиялық танымының іргелі 
теорияларынан; ұлттық танымның негізгі принциптері мен ұғымдарынан; этноәлеуметтік дүниетаным 
мен болмыс негіздері мен заңдылықтарынан мағлұматтар берілуі тиіс;  

Екіншіден, ұлттық өнер, мәдениет, саясат, тарих т.б. ғылым салалары бойынша пәнаралық 
байланыс негізінде инновациялық тәсілдерді қолдануы тиіс; 

Үшіншіден, қазіргі мемлекеттік саясат ұстанған ұлттық идея бағдарына ыңғайластырылатын 
концепциялар мен идеяларды кірістіруі тиіс; 
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Төртіншіден, студенттер дайындаған еңбектерін өзара талдап, бір-бірінің кемшіліктеріне сыни баға 
беруі қажет; 

Бесіншіден, студенттер аталған тақырыптарға байланысты шығармашылық тұрғыда эссе жазу 
барысында өз ойларының төлтумалылығын білдірсе, біліктілік деңгейі жоғары бағаланады т.б.  

Алтыншыдан, қазақ этикасы ілімін метафизика мен таным теориясы мәселелерінен бөлек, жеке 
сала ретінде қарастырып, арнайы курс ретінде оқытуды жүйеге қоюды жөн деп есептейміз. Өйткені, 
халқымыздың қалыптасқан дәстүрлі тарихи-рухани, этикалық-моральдік құндықтарын қайта 
жаңғыртып, заманауи жастардың бойына отансүйгіштік, адамгершілік, ұлтын ұлықтай алатындық т.б. 
қасиеттерді сіңіру заман талабы.  

Жетіншіден, қазақ руханиятындағы эстетика мен өнер философиясын да арнайы пән ретінде 
оқытудың маңыздылығы артып отыр. Себебі, ұлттық көркемдік танымның деңгейі әлемдік 
эстетикалық талғамнан кем түспейтіндігін ескере отырып, сол мәртебелі руханияттық жетістіктерді 
өскелең ұрпақтың бойына дарыту бүгінгі таңдағы еліміз ұстанып отырған саясат – интеллектуальді ұлт 
қалыптастыру бағдарына келіп орайласады. 

Сегізіншіден, әлемдік философияның іргелі саласы ретінде қалыптасқан логика ілімінің жалпы 
негіздері мен ұстанымдары біздің халқымызға да тән екендігін ескеріп, сол ғылымның қазақ 
зиялыларының да дүниетанымдық шығармашылығында тұнып тұрғандығын көрсете білу маңызды 
болып отыр. Ақпараттық қоғам қалыптасу тұсында, виртуальды әлемнің үстемдік алып отырған 
жағдайында, рәміздік логиканы да (символикалық логика) арнайы пән ретінде оқыту аса маңызды 
болып есептеледі. Кеңестік дәуір кезеңінде Қазақстанның философиялық кеңістігінде қалыптасқан 
диалектикалық логика мектебінің негізгі идеяларын партикуляристік сарындардан тазартып, ұлттық 
ұстаным тұрғысынан жастарға ұсыну қажеттігі де өзекті болып табылады.  

Тоғызыншыдан, осы идеяларды жүзеге асыруда еуропорталықтық, русофобиялық, 
америкаландырушылық идеологиялардың жетегінде кетпей, ұлттық нақыштағы қазақ ойшылдарының 
еңбектеріне жүгіне отырып, ұлттық діл тұрғысынан түсіндіру керек.  

Оныншыдан, соңғы кезеңдерде, зиялылар қауымдастығының арасында сәнге айналып бара жатқан, 
ұлттық құндылықтарымызға сай келе бермейтін кейбір бағыттардың түп мағынасын терең түсіндіріп, 
оларға еліктемей өзіндік ой қалыптастыра білуге машықтандыру.  

Он біріншіден, осы тұста, айта кетерлік маңызды бір жайт, қазақ философиясын оқыту барысында 
да, тіптен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жүрген мақалаларда қазақтың төл сөздеріне 
байланысты бірізділіктің жоқтығы байқалады. Осыған байланысты, қазақ халқы философиясының төл 
сөздігін жасау және оны осы пән бойынша білім алушыларға, глоссарий, сөздік ретінде ұсыну заманауи 
және кезек күттірмейтін мәселелердің бірінен саналады.  

Қорыта айтқанда, қазақ философиясын оқытудың тарихи және әлеуметтік астары бүгінгі заманғы 
өзекті мәселелерді ерікті-еріксіз қозғап отырғандығы, түптеп келгенде, еуразиялық кеңістіктегі ұлттық 
деңгейде білім берудің ұлттық жүйесіндегі маңызды тетіктерінің бірі болып табылатындығы дау 
туғызбайды. Себебі, жаһандану заманында ұлттық бет-бейнесі айшықталған әрбір этнос өзінің 
бірегейлігімен, жасампаздығымен әлемдік тарихи-саяси сахнада өз орнын сақтай алады. Сонымен 
қатар, рухани жаңғыру саясатына, біздіңше, әрбір ғылым саласы өздігінше үлес қоса алады. Олай 
болса, философия ғылымы және оны оқыту нәтижесінде ұлтымыздың рухани жаңғыруына, «Мәңгілік 
Ел» ұстанымының тұғырын биіктетуге мәнді үлес қосатын тетіктердің бірі – инновациялық 
парадигмаларды негізге ала отырып, қазақ философиясын жаңа бағдарламалар негізінде оқытуды 
жүзеге асыру.  
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Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев көтеріп отырған бүгінгі тәуелсіз Қазақстандағы мәдени және дінаралық 

бейбітшілік мәселесінде діни – мәдени сипаттағы ұйымдарға дінтанулық мәдени талдау жасаудың 
қажеттілігі; Мұндағы дін деген мәселе – қазақ халқының бірнеше ғасыр бойы ұстанған иланымы 
болғандықтан, тыныс – тіршілігіне, діни дәстүрлеріне, тілі мен тарихына ықпалын тигізген, санасына 
сіңген дін ретінде исламның мәдениет әрі өркениет ретінде қазақ халқының дүниетанымына, салт – 
санасына ықпалының өзекті негіздемелерін сараптау. 

Қазіргі Қазақстан көпұлтты халық болғандықтан толеранттылық мәдениетті қалыптастыру 
мәселесі өте маңызды. Осы ретте, тиімді қарым - қатынас жасау үшін төзімділік мәдениетті дамыту, 
бір - бірінің ұлттық ерекшеліктеріне деген өзара сыйластық мәдениетті дамыту өте қажетті болып отыр. 
Мұндай өзара сыйластық қарым - қатынастың болмауынан, көбінесе этникалық және діни аралық 
қақтығыстар, шиеліністер, дау - дамайлар туындап отыр. 

Діни толеранттылық - қоғамның бірігуі мен ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. 
Діни толеранттылық - жеке бір діни қауымдастықтың ізбасарлары мен өзге діни қаумдастықтың 
ізбасарлары арасындағы толеранттылық қарым - қатынасы. Яғни, әрбір діни және конфессияаралық 
қоғамдастық өздерінің діни нанымдарын ұстанады және басқа діни қауымдастықтың құқығын 
қабылдайды. Дін ғасырлар бойы қоғамды біріктіруші және арандатушы факторларының бірі болып 
қала бермек. Басқа ұлт өкілдерінің діни сезімдері мен құндылықтарын қабылдамау және төзбеу, әр 
уақытта да қантөгіс соғысқа, ұлт пен халықтардың бөлінуіне, мемлекеттің құлдырауына әкеліп соғады. 
Сондықтан, діни толеранттылық мәселесі 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 әр 
алуандығымен ерекшеленеді. Қазақстан әлемдегі полиэтникалық мемлекеттердің бірі. Дәл қазір өзге 
ұлт өкілдерінің діні мен салт-дәстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған. Осындай ынтымақты 
тірлікке дүниежүзінің көптеген елдері қол жеткізе алмауда.  

Қазақстан Республикасында діни ұстанушылар діни рәсімдердің бірлесе атқару мақсатымен діни 
ұйым немесе бірлестік құруға құқылы. Бірте-бірте, осылардың ішінен, діни жол-жораларды атқару 
тәртіптерін жүйелеуші, ретке келтіруші тұлғалар оқшауланып, дараланып шығады. Қоғамдық қарым-
қатынастардың күрделенуіне орай бұл діни ұйымдардың да іс-әрекеті арнайы қалыпқа түсіріле 
бастайды. Сол себепті діни ұйымдар өз мүшелері үшін арнайы нормалар, құндылықтар жүйесін 
қалыптастырады.  

«Діни сенім бостандығы және 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 рәсімдерін 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 және христиандық екі бағытты тұтынады. 
Елімізде дінге сенішілердің шамамен 95% -ын осы екі діннің өкілдері құрайды. Елімізде дінге 
сенушілерді құрайды. Ал қалған 5%-ын әртүрлі 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 әлеуметтік мәселе болып отыр. Осы мақсатпен, мемлекет 
этникааралық және конфессияаралық келісімді қолдау саясатын жүргізуде. Этникааралық және 
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конфессияаралық келісімді қолдау принциптері әрбір өңірлерде іске асырылады. Конфессияаралық 
келісім ісінде ұлттық - мәдени орталықтар мен діни ұйымдар қолдау көрсетеді. 

«Ғаламдық трендтерді ескере отырып, біз мемлекет, қоғам мен діннің өзара әрекеттестігінің тиімді 
моделін табуымыз қажет. Зайырлы мемлекет пен қоғам бұл – біздің тарихи таңдауымыз. Зайырлы 
атеистік дегенді білдірмейді. Зайырлы дегеніміз бұл – озық, толерантты, ашық қоғам. Біз дәстүрлі 
діндерге қолдау көрсетіп, кез келген экстремизм түрін үзілді-кесілді мойындамаймыз. Жастарды 
радикалды діни ағымдардан қорғауымыз қажеттігіне сенімдімін. Сондықтан, Қазақстанның діни 
қайраткерлері 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 тәрбиелейтін 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 Әбішұлы 
Назарбаев қоғамда білім беру жүйесі мен тәрбие арқылы азаматтық сәйкестендіру, толеранттылықты 
дамыту қажеттілігі жайында сөз айтып республикамыздың мектептеріне толеранттылық негіздері атты 
курстар енгізуді ұсынды. Саяси мәдениеті жаңа қалыптасып келе жатқан біздің мемлекетімізде саяси 
толеранттылық орнығып болды деу қиын. “Бізде демократиялық мәдениеттің терең дәстүрлерінің 
жоқтығы, еркіндікті ойыңа келгенді істеуге болады деп түйсіну елді тұрақсыздыққа ұрындыруы, біздің 
болашаққа арналған барлық жоспарларымызды белінен басып, өзімізді алысқа кері серпіп тастауы 
әбден мүмкін екенін мойындауымыз керек”, – деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына 
Жолдауында [3]. Толеранттылық (лат. tolerantia — төзімділік, көнбістік) — басқа ойға, көзқарасқа, 
наным-сенімге, іс-әрекетке, әдет-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 және саяси мәдениетінің 
деңгейінің көрсеткіші [4,б.416]. 

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

Толерантты болу - өзгелердің құндылықтарын бөліп - жармау арқылы танып білу, құрметтеу 
дегенді білдіреді. Жаһандану жағдайында толеранттылық жеке басын куәландыру мәселесі ретінде 
қарастырылады. 

Толеранттылық - мультимәдени саясатының құрамдас бөлігі - түрлі мәдениет жақтаушылардың 
бірлесе тұра алуының үрдісін қолдау. 

Біздің, яғни қазіргі қоғамның мақсаты - барлық халықтармен, діндермен бейбітшілікте өмір сүру, 
өзгелерді қудаламай бір - бірімен татуластыру, сенімдерін өшірмей нығайту, арандатушылыққа жол 
бермеу, келеңсіз жағдайларды болдырмау, өзге дін ұстанушылардың сезімдеріне тіл тигізбеу, 
қорламау, тайталаспай әулетті 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 тәлім - тәрбие 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 және 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 
мәселелерді талқылау арқылы шешу жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. Сол себепті, тұрақты 
дінаралық диалогты қамтамасыз ету мен ұлтаралық келісімді нығайтуда барлық діндердің өкілдері 
қолдау көрсету керек. Егерде толеранттылық болмаса, өзге мәдениеттерді, құндылықтар мен наным - 
сенімдерді дұрыс қабылдау және 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 әлемде толеранттылық теңдікті құрметтеу, адамзат 
мәдениетінің, наным-сенімінің көптүрлілігін мойындау және басымдықтар мен зорлық-зомбылықтан 
бас тарту ретінде қарастырылады. 

Ал, қазіргі кезеңде қоғам бірте - бірте діни төзімділікті қалыптастыруда айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізді. Әлемдік діндердің ерекшелігі - өзінің әсерін тигізуге барынша ұмтылады. Демек, діндер 
арасындағы идеологиялық бәсекелестіктің болуы сөзсіз. Келісімдердің бейбіт жолымен өтуі көбінесе 
мемлекеттен, қоғам мен діни тәлімгерлерден байланысты. Толеранттылыққа тәрбиелеу осы мәселенің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%23cite_note-1
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оң шешілуіне септігін тигізеді. Дінаралық диалог тәжірибесі, барлық халықтардың бірігуі, кез келген 
этностық және діни айырмашылықтарға қарамастан, қазіргі кезде белсенді түрде дамып келеді.  
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Қазақ халқының дүниетанымын тану үшін оның еліне сіңген даналық рухын бәлу қажет. 

Философия адамзат дамуынан бастау алатын адамның этикалық, эстетикалық қабілетін арттыратын, 
қоғамда белгілі көзқарас қалыптастыратын даналық негізі болып табылады. Философия - қазақ 
халқының рухын танудың бірден бір жолы, сондығымен ол шығыс философиясының дәстүрін 
жалғастырушысы болып табылады. Айталық, батыс елдерінде философия жүйесінің қалыптасуына, 
логика, гносеология, әлем, мемлекет пен қоғамның пайда болуына баса назар аударылса, шығыс 
философиясында ең бірінші мәселе – адам, оның жан дүниесі, психологиясы. Егер батыс философиясы 
рационалдылықта басымдық танытса, шығыста мәселеге сезіммен, эмоциямен талдау жасалған.  

 Қазақ ойшылдары адамның этикалық, эстетикалық күйлеріне үлкен мән берген. Айта кету керек, 
этикалық мәселе деп отырғанымыз - бақыт, жақсылық, парыз, иман, адам болмысының мәні қазақ 
философиясының ең негізгі атрибуты болған. Осы тұста қазақ даналығына үлкен үлес қосқан Шәкәрім, 
Абай, Шоқан, Ыбырайды сынды даналарымыздыуға айтуға болады. Философия ойлауға (дұрыс 
ойлауға) үйрететін мектептің негізі болып табылады, өйткені ол сан ғасырлық адамзат даналығын 
бойына сіңірген. Сондықтан қазақ даналығын оқыған адам рухани байымақ. Қазақ даналығын әлемдік 
даму шеңберіне алып шыққан Абай Құнанбаев. Абайдың даналығы «Атымды адам қойған соң, қайтіп 
надан болайын» деген даналық қағидасынан басталады. Адамның табиғаты қызық қой...ол түбінде 
өзінің өлетінін біле тұра өмір сүреді. Әр адам өз табиғатына сай өмір сүрсін. Тек қана биологиялық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру адамды хайуанға айналдырмақ. Әрине биологиялық қажеттілік құрып 
кетпеу, тұқым жалғастыру үшін қажет. Бірақ, адамды мәңгілікке жетелейтін рухани өмірі екенін 
ұмытпауымыз керек. Рухина өмірі мол адам, мәңгілікке, өлмес құндылыққа ие болады.  

Абай адамды бір бірінен өзгешелейтін төрт нәрсе бар дейді: білім, иман, мінез, ақыл. Басқа 
нәрселермен өзгешеленемін деу нағыз ақымақтық, ол тек кербездің ісі екенін айтады. Адам өзінің 
өмірінде осы қасиеттерді игере алмаса, онда ол құрыды деген сөз. Нақ осы әрекеттерді адам баласы 
мықтап меңгеріп, игеріп кетсе, атақ та, даңқ та бәрі өзі ақ келеді. Абай өзінің философиялық 
дүниетанымында ғылым-білімге ерекше көңіл бөлетінін байқаймыз. Адам баласы өмір сүру барысында 
санасын жаңғыртып, өзін рухани дамытып отырмаса жан дүниесін қараңғылық басады. Рухани азық 
алып, сана жаңғыртып отыратын болсақ, қоғамдық өмірге белсене араласып, ақ пен қараны, жақсы мен 
жаманды айыра аламыз. Міне ғылым мен білімнің құдіреттілігі осында жатыр.  

Абай дүниетанымындағы келесі мәселе – еңбек. Адамның хайуаннан ерекшелігі сол, ол кез келген 
мәселені тек еңбек арқылы шеше алады. Өзінің мақсат мүддесіне жетуде еңбектің маңызы зор. Әр адам 
күнделікті өзіне өзі есеп беріп отырғаны дұрыс, «мен бүгін күндікке не істедім?», «қандай пайдалы іс 
жасадым?» деген сұрақтар саналы адамның күнделікті қағидасына айналуы тиіс. Осы тұрғыда:  

Ақыл мен жан –мен өзім, тән –менікі, 
«Мені» мен «менікінің» мағынасы –екі. 
«Мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, 
«Менікі» өлсе өлсін, оған бекі [29, 28 б]. 
Абайдың айтуынша, адам өлмейді, адамның табиғаты өледі. Адам мен адамның табиғатын 

шатастырмау керек – екеуі екі нәрсе. Адам –ақыл мен жан (ақылды жан немесе рух), Абай бұл екеуін 

http://baq.kz/search%3Fq%3D%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%2B%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%26t1%3D%26w%3Dnews
http://baq.kz/search%3Fq%3D%D0%94%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%2B%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3%2BIV%2B%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D1%96%26t1%3D%26w%3Dnews
http://baq.kz/search%3Fq%3D%D0%94%D1%96%D0%BD%2B%D0%BA%D3%A9%D1%88%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%2B%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D1%96%26t1%3D%26w%3Dnews
http://baq.kz/search%3Fq%3D%D3%98%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%2B%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%26t1%3D%26w%3Dnews
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«мен» деген ұғымға біріктіреді. Ал еңбек –осы «менікінің» (тәннің) «менге» (рухқа, ақылды жанға) 
бағынуы. Бағына отырып өз азығын адал жолмен тауып жеуі. 

Адам көбіне пендешілікке салынып түкке тұрмайтын нәрселерге алданып дүние қоңыздыққа 
салынып байлық қууға бой алдырады. Осы аталғандардың бәрі қалатын нәрсе, шындығында адам 
соңынан тек саналы ұрпақты асыл мұра ретінде қалдырады. Өмірінің мәңгілігі оның жасаған, 
тындырған ісімен байланысты. «Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боларсың өлсең 
тағы» деп тоқсан ауыз сөзді осылайша түйідейді. Яғни, істеген жақсы ізгі ісің, артыңа қалдырған ізің 
дейді.  

Әрине, адам баласы тіршілік қамының ырқына көнбей, соған бой ұрмай жүре алмайды. Бірақ сол 
жолда қай жерден шатастың? Ол үшін әр уақытта істеген ісіңді ойға алып, оның түпкі мәнін ойлау 
керек. Ал, терең ойдың таразысы данышпандықтың бірден бір өлшемі. Сондықтан, Абайша айтқанда  

Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, 
Бүгінгі өмір жарқырап өтер бірақ, 
Ертең өзің қайдасын білемісің,  
Өлмек үшін туғансың ойла шырақ. 
деп, әр адамның аржағында ажал бар екендігін еске салады. Адамның бір қызығы өзінің өлетінін 

біле тұра өмір сүреді. Бұл өмірде ешкім еш нәрсенің түбіне жете алмайды, тек құмартып өтеді. 
Күнделікті күйбең тіршілікте өз өзіне проблема тауып, жаны зардап шегеді. «Қанағат деген ұғым бар». 
Әркім өз тағдырын өзі жасайда. Оның жақсы не жаман болуы тек өзіңе ғана байланыста. Сондықтан, 
өр адамның бақытының кілті өз қолында, тек оны дұрыс бұрап аша білуі керек. Айталық, кімде кім 
алдына үлкен мақсат қойып соған жетудің жолында білім алып, әрекет қылып, бар мүмкіншіліктерді 
қолданса, басқаларға үлгі боларлықтай нәтижеге қол жеткізеді. Ал керісінше, ештеңеге ұмтылмай 
талапсыз, тек тән мұқтаждықтарын қамтамасыз ететін болса оған құндылықтар қайдан келмек.  

Мақсаты жоқ адам – нағыз ақымақ. Яғни адам атына лайық іс істеп оның мәртебесін көтеретін биік 
мұраттардан мұрындық болмаса, өзгенің бәрі- бәрін қойғанда пендешілік, тіпті әрірек айтсақ 
хайуандықтың айналасындағы бірдеңелер болып шығады. Тіршілікте биологиялық өмірдің шектеулі 
екендігі әр адамға мәлім екендігін жоғарыда айтқан болатынбыз. Биологиялық жағдай – ұрпақ 
жалғастыру із түзсіз жоғалып кетпеудің кепілі. Адам үшін белгілі бір мәндікке ие болған кезде ғана 
адам үшін өмір, өмір болып танылады.  

Айта берсек Абай шығармаларының маңызы өте зор. Өз ұрпағының азаматтық рухының 
көтерілуіне және жанына мәңгі азық бола алады. Олай болса адам өзінің адами табиғатына сай әрекет 
етуі тиіс. Философия-адамның рухани мәдениетінің басты негізі. Философияны оқу арқылы әрбір адам 
өзінің ойлау қабілетін арттырады, дүниеге ерекше көзқарас қалыптастырады, адамның этикалық, 
эстетикалық қабілетін жоғарлатып, қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтиды. Абайдың 
философиялық толғаулары адамды даналыққа бастайды, үнемі орынды харекет етуге шақырады. 
Абайдың философиялық ойлары адамдардың өз болмысына үңілуді көздейді. Яғни, адам дер кезінде 
өз қателігін біліп «контроль жасауға дағдылануы керек. Адам санасында «мен кіммін», «менің өмірдегі 
алатын орным қандай»деген сұрақтар мазалай бастағанда адамның өзіндік санасының қалыптасу 
жүйесі басталды деп айтуға болады. Яғни, өзіндік сана мен рух ұштасқанда адамның адами факторы 
даналығы айқындала бастайды. Бірақ бұл өте ауыр жол бұл жеке адамның тұлғаның ғана қолынан 
келеді. Сондықтан көп адам осыдан қашады. Қашу арқылы мүмкіндіктерден айырылады. Егер адам өз 
болмысына үңіліп, соған лайық әрекет етсе, дүниеде адам деген ат лайықты орын тебеді.  

Жалпы қазақтың даналығының дамуы сонау көне тарихпен байланысты. Қазақ бітім болмысын 
көшпелі мәдениеттен алады. Көшпелі болу деген сөз емін еркін болу дегенді білдіреді. Көшпелі қазақ 
үшін ар ұят, адамгершілік этикалық мәселелер бірінші орында тұрады. Мұны қарапайым ғана «өлімнен 
ұят күшті» деген даналық дүние тағылымынан көре аламыз. Қазақ философиясы өте қызық. Әлемдік 
дүниетанымдық көзқараста күшті күшпен тоқтатуға болады деген көзқарас бар. Егер зұлымдыққа 
зұлымдықпен жауап берсек, нағых хаус сол кезде болмайма. Қазақ бұл көзқарасқа керісінше пікір 
айтады. Оған мыналар дәлел: «таспен атқанды, аспен ат», «үйге кірген жыланды ақ құйып шығар». 
Осы айтылғаннан ақ қазақ дүниетанымында жамандықтың өзін жақсылық арқылы жеңе аласын. Сол 
сияқты жақсы мен жаман категорияларын қолдану арқылы қазақтың дәстүрлі мәдениетін ашып береді. 
Кез келген қоғам өз дамуында жамандықты емес жақсылықты мысаға алады. Қоғамда алда тұрған 
асуларды асу үшін, қиындықты жеңу үшін, жақсы адам образын жасайды. Оған мына сөз дәлел болмақ: 

Жақсы көргенін айтады 
Жаман ішкен жегенін,одан қалса кигенін айтады. 
Алғашқысы, санасы терең, көзі ашық, сана есі. Екіншісі, санасы материалдық игілікке байланып 

қалған, соның негізінде ол не өзін, не өзгені тани алмайтын,ойынған өмірін қанаға ететін адамдар 
дүниесі. Тіпті қоғамда жаман адамды пайдасынан зияны асып кететін болғандықтан күнделікті 
тіршілікте іске араластырмауға тырысады. Және ондай адамдарға сол өмірлері ұнайды. Қоғамда «сен 



154 
 

тимеде мен тиме» тактикасымен өмір сүру ол адамға қалыпты жағдай. Абай дүниетанымында осыған 
орай: «егерде бір адам жаман болса, оған замандасы кінәлі» деген. Яғни, адам туа жаман емес, жүре 
жаман болады.  

Дүние ешқандай қапшыққа симайды. 
Кейде жаяудың арбамен жүретін кезі болады, 
Кейде арбалының жаяу жүретін кезі болады,- 
деп аумалы төкпелі заманда адамның күні адаммен екенін баса айтады.  
Адам баласының дүниеге келгендегі мақсаты, өзгеге үлгі боларлықтай болу деген болатынбыз. 

Қазақ дүниетанымында ерекше орын алатын категориялардын бірі - ар-ұят мәселесі. Ар-ұят мәселесі 
Шәкәрім дүниетанымында ерекше орын алады: 

Сабыр сақтық ой толып болмаған жан 
Анық төмен болмайма хайуаннан 
Ынсап, мейірім, ар-ұят табылмаса 
Өлген артық дүниені былғағаннан. 
деп жырлайды. Әрине адам қарны ашса өмір сүруі мүмкін, қаны бұзылып, ар-ұятын сатса, саналы 

адамның өмір сүруі үмкін емес. Сонымен қазақ дүниетанымы даналығын оқи отырып, оның ұлының 
бойына сіңген даналық рухты, ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық ерекшелікті тани аламыз. Әр адам 
ең бірінші өзін қзі тануы қажет, содан кейін қлтына сіңген даналықты, дүниетанымды игере білуі керек. 
Кез келген нәрсе өз мәнділігенде өмір сүрсе, табиғи әсемдігін сақтай білмек. 

Қазақ даналығы – таусылмас дүниетаным. Қазақ даналығы адамдардың санасында шөгіп жатқан 
құндылықтарға сәуле түсіретін, ойлау қабілеін арттыратын дүнетаным. Сондықтан да Абайдың «толық 
адам» іліміне қазақ қана емес, ғылым мен прогрестің шыңына жетіп қайшылыққа ұрынған бүкіл 
адамзат баласы аса мұқтаж. 
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Бүгінгі таңда, Қытай елі исламшылдықтан қорқу себепті елде мұсылмандарға қатысты қайта пікір 
жасайды және бір жағынан, дін бостандығы мәселелерінде белгілі бір шегіністер, заңды жеңілдік жасау 
болса, екінші жағынан, жағымсыз идеялар негізгі факторлар болып қалуда. Атап айтқанда, Пәкістан, 
Ауғанстан және т.б. шекаралас елдердегі тынышсыздық, сонымен қатар, исламистік террористік 
ұйымдардың заңсыз әрекеттері.  

Енді, осы исламистік халықаралық террористік және сепаратистік ұйымдардың ықпалымен және 
қаржыландыруымен орын алып жатқан қазіргі Қытай еліндегі терористік және діни-экстремистік 
әрекеттердің салдары мен зардабын осы елдің тарихындағы қоғамдық-саяси өміріндегі ахуалдан 
байқалады.  

Мұсылмандардың Қытай мемлекетінің билігінің астында болуы оларға жат жерлік, жаулаушылық 
ғана емес, сонымен бірге “опасыздардың” билігі болатын. Бұл жағдай екі қауымның – жергілікті 
мұсылмандық және сырттан келген қытайлық (қызметшілер, жер аударылғандар және т.б.) 
қауымның арасындағы қарым-қатынасты шиеленістіріп жіберді. Қытайлық әскери бюрократтық 
жүйенің және сонымен байланысты сырттан келген элементтердің өндіруші мұсылмандарды тікелей 
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экономикалық қанауы, мұсылман қауымының күшейтілген саяси-әлеуметтік жүйеден бас тартуының 
бір себебі. Басқа себебі – психологиялық еді, яғни «опасыздардың» билігіне бағынушылықты түсіну. 

Біріншіден, мұсылмандар өзге дінді адамдармен некелесуіне қарсы болды. «Опасыздармен» тығыз 
қатынастан бас тартуының себебі, әйел адамның ерекше орнына негізделді. Ол бойынша мұсылман 
әйелінің өзге сенім өкілімен физикалық жақындығы, тіпті некелесуі де тұрмыстық ерекшеліктерді 
бұзу, мұсылман қауымының өмір сүру салтының негізіне балта шапқанмен бірдей болып есептелді. 

ХІХ ғасыр Қытайдың ішкі саяси өмірінде жер-жердегі мұсылмандардың көтерлісшілерімен есте 
қалады. Олардың бәріне ортақ дүние – өзінің мұсылмандық мемлекеттігін құруға талпынысы болатын. 
Бұдан басқа маңызды себеп «әйел мәселесі», нақты айтқанда өзге дін өкілдерінің мұсылман әйелдеріне 
зорлық-зомбылық әрекеттері туралы деректері болатын. Бұл жағдайды мұсылмандар өздерінің 
тұрмыстық парыздарын қорғау және діни уағыздарына қастандық жасау деп қабылдайды [1, 145 б.].  

 ХІХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарында Шығыс Түркістандағы наразылықтардың 
себептерінің арасында Бейжиннің өкілеттісі На Енченнің сөзі бойынша Қашқар билеушісінің 
мұсылман қызын бірге тұруға мәжбүрлеу дерегі бар. Әкесі қызын өлтіріп, билеушіге басын алып 
келеді. 

ҚХР-дегі ұлттық азшылықтар жөніндегі комиссияның материалдары бойынша «Шыңжаңдағы 
мұсылман қауымының санасына күшті әсер еткен жағдай ол - ханьдар мен мұсылмандар арасындағы 
некелер болатын. Бұл қауым аралық қатынастардағы өте шиеленісті мәселе болатын. Ол тұрмыстық 
тұрғыдағы мәселе шегінен шығып, саяси маңызы бар әскери мұсылмандық ұлтшылдыққа айналатын, 
өйткені, мұсылман әйелдерімен кәпірлердің арасындағы неке мұсылман еркектерінің намысына тиді, 
діни сезімін оятты» деп баяндайды [2].  

Мұсылман қауымының қысымымен Шыңжаң өкіметі қытай ұлтының өкілдеріне мұсылман 
әйелдерін әйелдікке алуға тиым салды. Бұл ереженің шығуына қанағаттанбаған мұсылман 
қайраткерлері бұл өзекті мәселеге Батыстың дипломатиялық өкілдерінің назарын аудартты.  

Қазіргі уақытта, мұсылмандар қоныстанған Қытай бөліктерінде тыныштық орнағанымен, ішінара 
қақтығыстар орын алып тұрады.  

Әртүрлі іс-шаралар мен қақтығыстар Шыңжаңның астанасы Үрімші қаласы көп кездеседі. Мұнда, 
исламдық сипаттағы сепаратистік топтардың құқыққа қайшы әрекеттері жиі орын алады. Мысалы, 
соңғы он жылдың ішінде аталған аймақта діни сипаттағы келіспеушіліктер салдарынан қақтығыстар 
олын алып, билік тарапынан террористік актіге баланған шабуылдардың салдарынан бес жүзге жуық 
адам қаза тапқан және мыңға жуық адам жарақат алған.  

Сонымен қатар соңғы жылдары діни-экстремизмді насихаттайтын -аудио, -видео материалдарын 
таратумен айналысқан бірнеше топтарды елдің құқық қорғау органдары құрықтап, қылмыстық жазаға 
тартқан деректер бар. Ал, 2014 жылдың 22 мамырында Үрімші қаласында қалалық саябаққа жақын 
базарда екі жеңіл көлік жоғары жылдамдықпен келіп, жарылғыш заттарды автокөлік терезелерінен 
лақтырылып, нәтижесінде жүзге жуық адамдар әртүрлі деңгейдегі жарақаттар алып, отыздан астам 
адам қаза тапқан [3].  

2014 жылы Қытайдың Үрімші және Куньмин қалаларында темір жол станцияларында исламистер 
тарапынан шабуылдар жасалды және Пекиннің бас алаңы саналатын Тяньаньмэнь алаңында ұлты 
ұйғыр, исламның радикалды ағымын қуаттаушы тұлға, көлікпен адамдарды қағып, нәтижесінде бес 
адам ажалға ұшты.  

2014 жылы 21 маусымда, Қытайдың Қашқар префектурасында 13 адам соққыға жығылып қаза 
тапты, оның батысындағы Шыңжаң провинциясында, полиция станциясына шабуыл жасалған. 
Жергілікті биліктің айтуынша, белгісіз адам полиция бекеті ғимаратына көлікке жарылғыш құрылғы 
орнатқан [4].  

2015 жылы 28 мамырда қытай сотында терроризм, сепаратизм және кісі өлтіруге 55 адам кінәлі деп 
танылған. Олардың үшеуі өлім жазасына кесілді. Сотталғандардың көпшілігі Шыңжаң-Ұйғыр 
облысында мұсылман ұйғырлар тарапынан болғаны белгілі болды. 2015 жылы Қытай құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері Шыңжаң облысында құқыққа қайшы әрекеттерін анықтап, терроризм 
және діни экстремистік насихат жүргізгендіктері және сепаратистік іс-әрекеттері үшін айналасында 
200 адамнан тұратын исламистік топты заңға тартқан.  

2016 жылдың 3 тамызында Қытай үкіметі елдің солтүстік батысындағы Шыңжаңда 37 адам өлімін 
хабарлады. Оқиға 28 шілдеде болған, бір ақақпарат қоғамға кейін хабарланды. Синьхуа мемлекеттік 
Ведомствосының хабарлауынша, азаматтық зардап жасаған белгілі бір қарақшы топтың артында 
жергілікті және халықаралық террористік ұйымдар бар екенін жариялады. «Шабуылшылар 
ығыстырылып, 59 адам қаза болған. Тәртіпсіздіктер діни негізде және құқық қорғау органдарымен 
қаруды пайдалана отырып қақтығысқа түскен. Сондай-ақ мұсылмандар, пышақ және балтамен 
қаруланған, 30 полиция авто көліктерін қиратып, полиция станцияларына және мемлекеттік 
ғимараттарға шабуыл жасаған. Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық өлкесінің үкіметінің мәлімдемесінде, 
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жергілікті және шетелдік террористік ұйымдардың қолдауымен жасалған террористік акт екені 
мәлімделді. Бұл оқиғаны, «қасақана ұйымдасқан, мұқият жоспарланып, қатерлі мақсаттарда 
жүргізілген торрорлық шабуыл» деп хабарлады билік өкілдері.  

Қытайдың билігін ұлттық егемендігі мен тұтастығын қорғауға келгенде мінезсіз деуге болмайды. 
Батыстықтардың демократиялап алақай салуы оларға жарлық емес, оған дәлел ретінде Тяньаньмэнь 
алаңында оқиғаларды мысалға алсақ болады. Осы тұрғыдан алғанда, олардың мұсылмандарға қатысты 
қатыгездік полициясы туралы ақпарат шынайы болуы мүмкін. 

Екінші жағынан, Қытайдағы жалпы мұсылман халқы, атап айтқанда, қақтығыстар нәтижесінде, 
олардың құқықтарының бұзылуына қатысты сезімталдықтың арту деңгейімен сипатталады. 
Тараптардың ешқайсысы шегінуге шешім қабылдамайды. Ол қалай аяқталатынын, тек бір ғана Құдай 
біледі.  

Исламның Қытайда бірнеше ғасыр жетілуі нәтижесінде Қытайда шамамен 25 миллионға жуық 
мұсылман бар, 40 000 мешіт, орталықтанған ислам ассоцияциясы бар (оның алғашқы президенті 
болған татар ұлтынан шыққан – Бурхан Шахиди), оқу орындары, газеттер, журналдар, және басқа да 
«стандартты» исламдық инфраструктурасы бар.  

Қазіргі таңдағы қытай қоғамындағы саяси және этномәдени процесстер Қытай діни тарихын 
тереңірек зерттеуге итермелейді. Қытайдың дәстүрлі діндері – конфуцианства, буддизм, даосизммен 
қатар қытайлық өркенитеттің қалыптасуына ислам да елеулі ықпал етті. Қытайда мұсылман 
қауымдастығы 1300 жылдан астам уақыт өмір сүріп келеді, және қазіргі таңда әлемдегі ең ірі 
қауымдастықтардың бірі болып саналады. Қытайдағы мұсылмандардың саны 27 млн. адамнан асады. 
Қытайдың кебір облыстарында (Синцзян Ұйғыр автономиялық районы, Нинся-Хуэси автономиялық 
районы) ислам басым діни дәстүр болып есептеледі. Мұсылмандар Қытайдағы ең әлеуметтік белсенді 
топтардың бірін құрайды. Ислам жақтастары мемлекеттік басқару органдарына, кәсіподақтарға, 
ғылыми-ағартушылық және саяси ұйымдарға кіреді. Қытайда мұсылмандық діни, қоғамдық мәдени 
ассоциациялардың және одақтардың, бұқаралаық ақпараттың баспа және электронды құралдарының 
біршамасы қызмет атқарады Қытайлық мұсылмандық экономикалық салада да біршама бастамаларға 
ие. Мемлекетте қытайлық мұсылмандр негізін құрған біршама сауда-экономикалық және өндірістік 
кәсіпорындар, қаржы ұйымдары жұмыс жасайды[5].  

Ойымызды тұжырымдайтын болсақ, Қытайдағы мұсылмандар аспан асты елінің жалпы халқының 
2% нан аспайтын бөлігін қамтитынын байқаймыз. 

Шындығында, «қытайлықтар қайда болса, Қытай сонда» деген ұранды ұстанады. Қытай халқының 
іргелі ерекшеліктерінің бірі ұтымдылық және прагматизм болып табылады. Ежелгі Қытай іліміне 
толық діни принципі: адамның орны - табиғатпен үйлесімде, заттардың өзара тиімді 
ынтымақтастығында деген ұғым. Қытайда конфуцийлік ғалым басқа адамның жанын қарауға 
тырысады, олар рухани тәжірибені түсінуге кісіні шақырады. Сол себепті, ол ортақ игілікке қол жеткізу 
үшін бірлескен тұрмысын құрып отыр. Конфуций ілімдері қатынастардың ұлттық жүйесі, 
трансперсоналды этикалық норма айналғанын қытай халқының санасына енгізген. Прагматикалық 
және осы ілімнің жоғары практикалық бағыттылығы Цзы цитатасының мысалынан көруге болады: 
«Егер сіздің арқаңызға түкіретін болса, онда сіз алда болғаныңыз». Бұл жеке адамға ғана қатысты 
қорытынды болып табылады, сондықтан ол жақсы. 

Осылайша, ислам жақтастары қытай қоғамының этнодіни, саяси, экономикалық және мәдни 
қатынастарына едәуір ықпалын тигізеді. Сондықтан да, Қытайдағы исламның тарихын және қазіргі 
жағдайын зерттеу қазіргі таңдағы қытайлық қоғамның ұлттық, діни, әлеуметтік-экономикалқ және 
саяси мәселелерін шешу үшін де, қытай мемлектінің тұрақты дамуының одан арғы стратегиясын 
жасақтау үшін де өзекті болып табылады. 

Қытайда дін мемлекеттен бөлінген. Өмірге осындай прагматикалық көзбен қарау құдайлық 
монотеистік идеялармен өскен біз үшін дәстүрлі Құдайдың дін және сенім мағынасын жоққа шығару 
сияқты көрінуі мүмкін. «Дін» мұндай менталитет үшін этика ғана болуы мүмкін және бұл шындық.  

Қазіргі бәсекелі заманда ұшқан құстай дамып самғап келе жатқан Қытай елі өз ішіндегі азұлтты 
халықтардың наным-сенімдерін де мемлекеттік тұрғыдан бақылауда ұстайды. Қытайдың қоғамдық-
саяси өміріне, мемлекеттің саяси тұрақтылығы мен ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ислам дінін 
ұстанатын халықтардың діни-этникалық сипаттағы өткізген көтерілістері кері әсерін тигізіп отыр.  
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АБАЙ ДАНАЛЫҒЫНДАҒЫ «АДАМ МЕН ӘЛЕМ» АРАҚАТЫНАСЫ МӘСЕЛЕСІ 
 

Муханбеткалиев Е.Е. 
философия ғылымдарының кандидаты, доцент,  

(Астана) 
 

Адам және Әлем мәселесі - философияның басты нысаны. Бұл арада «Әлем» ұғымын дәстүрлі 
«Дүние» деген ұғыммен бара бар күйде қолданып отырмыз. Олай болса, Абай даналығындағы «Адам-
Әлем» мәселесінің мән-жайына тереңірек үңіліп зерделейік. 

Абайдың атын бүкіл әлемге танытқан заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов ақынның әдебиеттегі 
және мәдениеттегі орнын Абай шығармаларындағы даналықпен, поэтикалық көркемдікпен, әлеуметтік 
сарынмен және қазақ тұрмысының олқы жақтарын қатал сынаумен қарастырады. Бірақ Абай 
шығармашылығының осы қырларын философияға тікелей қатысты деп ойламайды: «...Шын мәнінде 
алғанда, - деп жазады Мұхаң, - Абай философ емес..., оның арнап жазған философиялық жекеше терең 
толғаулы еңбектері, трактаты жоқ» [1, 180 б]. Сөз жоқ, бұл арада М.Әуезов философияға маркстік- 
лениндік тұрғыдан қарап, Абай шығармаларынан Батыс философиясына тән салаларды, бағыттарды, 
белгілерді көре алмай, Абайды философтар санатына қоса алмай отыр. Сонымен бірге ол Абайдың 
адамгершілік, ұждан, мораль философиясына тікелей қатысы бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір 
көлемді, әрі сапалы, терең ойлы пікірлері барын атап өтеді. 

Абай философия бойынша іргелі еңбек жазбаған, алайда оның қаламынан терең философиялық 
поэзиясынан басқа философиялық толғаныстардан, төлтума философиялық идеялардан тұратын 
«Ғақлия» немесе «Қара сөздер» атты еңбек туды. 1918 жылы жарық көрген «Абай» журналында 
Ж.Аймауытұлы «Журнал туралы» деген мақаласында Абайдың философиялық дарынына 
алғашқылардың бірі болып баға бере келіп, былай деп дәл атап көрсетті: «Ақыл, білім, сезім, терең 
ойлылығына қарағанда Абай қазақтан шыққан философ (данышпан)» [2]. Ойшыл ақын Мағжан 
Жұмабаев та өзінің «Алтын хакім Абайға» деген өлеңінде оның даналығына ерекше мән береді:  

Шын хакім, сөзің асыл баға жетпес, 
Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес [3, 22 б]. 
Әрине, біз Абай философиясын ғылым, таным теориясы, методологиялық пайымдау деп сипаттай 

алмаймыз. 
Қазақ философиясының тарихын зерттеуші, даналықтың табиғатына терең бойлаған ғалым Т. Х. 

Рысқалиевтің пікіріне жүгінетін болсақ: «Абай философиясын ХІХ –ғасырдағы қазақ жеріндегі 
қоғамдық сананың формасы деп қарау ақылға сыйыңқырамайды. Ол кезде ешкім де Абайдай ойлап, 
Абайдай түсінікке ие болған жоқ. Сондықтан да Абайды замандастары түсінбеді. Абайдың 
философиясы – оның өзінің ойы, пікірі, көзқарасы. Қоғамдық сананың формасы болып табылатын 
философия - көптің пікірі, түсінігі. Онда тереңдік, даналық жоқ. Абай мұндай философияны «ақсақал 
айтты, бай айтты, кім болса, мейлі сол айтты» деп қабылдамайды. Мұндай философия пікір деңгейінен 
әрі аса алмайды, түсінікке жете алмайды. Абай пікір мен түсініктің арасын айыра біледі. Кеңестік 
дәуірде философия анаған да, мынаған да, бәріне де түсінікті көзқарасқа айналды. Материалистік 
философияда түсінбейтін нәрселер аз. Ондай түсінікпен біз Абайдай ойшылдарға бойлай алмаймыз. 

Абайдың түсінігі таң қалдырады. Оған дейінгі, одан кейінгі қазақ ойшылдары мен ғалымдарында 
кездеспейтін түсінік. Өткенді де, қазіргіні де, болашақты да қамти алған түсінік. Оқумен, тоқумен, 
тәжірибемен, ойланумен, толғанумен, терең бойлаумен келген түсінік. Адамды өсіретін, сонымен бірге 
кімнің кім екенін, ненің не екенін таразыға салып өлшеп беретін түсінік» [4, 44 б]. 

Абай дүниетанымы мен философиясындағы даналықтың қыр-сырын, бүге- шүгесіне дейін ашып 
көрсете білген профессор Т.Х. Рысқалиевтің пікіріне тоқталайық: «Абай даналыққа, даналықты 
білдіретін сөзге, іске, мінез-құлыққа ерекше мән берді; ол даналықты танып, ажырата білді, жүзеге 
асыра білді. Даналық Абай ілімінде теориялық концепция болып қалған жоқ, өмір сүру тәсіліне 
айналды. 

Даналықты Абай ата-анасынан, әжесінен, халқынан, Батыс, Шығыс және орыс әдебиетінен, 
Құраннан, философиядан үйренді. Өзі де ізденіп оқып, танысқан ойшылдардан, оның іздегені, күткені 
даналық болды. Олар адамға қалай қарайды, не үшін бағалайды, олардың дүниеге көзқарасы қандай, 
дүниенің күрделі жақтарын, қайшылықтарын қалай түсінеді; олар неге ұмтылады, неге құмар болады; 
олардың өмірінде зат қандай орын алады; олардың қанағатқа, баққа, қайғыға қалай қарайтыны; 
олардың сөздерінің тәрбиелік мәні т.т. - міне, әдебиеттен, философиядан оның білмек болғаны осы еді» 
[4, 44 б]. 

http://islam-today.ru/blogi/ajdar_xajrutdinov/musulmanskij-faktor-bespokojstva-dla-kitaa/
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Абай жөнінде, бұл – «адам» дейтін орталық нүктеге қарап, тепе- теңдік ұстайтын тұтас әлем, Абай 
ғарышы деу жоқ. Адамшылық мәні, оның этикалық һәм эстетикалық келбеті, өмірінің мәні мен 
мағынасы, зерде мен сезім дүниесі, ойшылды тебіренте толғантқан. «Абайға келгенде ... адам мен 
адамгершілік, ұждан – мораль философиясына тікелей қатысы бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір 
көлемді, әр сапалы, терең ойлы пікірлері бар екені даусыз. Біздің білуімізше, Абайдағы философиялық 
көзқарастың көбі адамгершілік мәселесіне тіреледі», -деп жазады М.О.Әуезов [5, 171 б.]. 

Абай үшін негізгі мәселе – адам проблемасы, ол және де кең ұғымда алынған: адамның көңіл-күйі, 
мінез-құлқы, түсінігі, пейілі, ойы, көзқарасы. Дәлірек айтсақ, философиялық мәселенің бір-бірімен 
тығыз байланысты, сабақтас этикалық, эстетикалық, әлеуметтік, гносеологиялық және басқа қырлары 
болғандықтан адам проблемалары жиынтығы тұрғысынан келеді. 

Абайдың өз шығармаларындағы негізгі ұстанған этикалық қағидасы –бұл «Адам бол!» деген үндеуі 
– ол ақынның шығармашылығының өзегіне айналды. Абай үндеуінің этикалық мәні адамның өмірдегі 
міндеті мен ролін жоғары бағалау. Адам – ақын көзқарасында ақыл ойдың, адамшылықтың, 
еңбексүйгіштіктің және білімділіктің, достық пен махаббаттың түгелдей көрініс табуы, жинақталуы. 
Ай мен күн – аспан әлемінің әшекейі, орман мен жемістер – таудың әшекейі, ал жердің сәні – адам. 
Абай үлкен мақтанышпен: «Адам деген даңқым бар!», - деп жар салады [6, 86 б.]. 

Абайдың адамға қойып отырған талабы бүгін де мәнін жойған жоқ. «Адам болам десеңіз» - мұны 
қалай түсінуге болады? Адам әзір күйде туа салмайды, адам болып қалыптасады. Адам болу – екі түрлі 
өзара байланысты процесс: бір жағынан, қоғамға байланысты, қоғамдық ортаның сәбиге, жасөспірімге 
болашақ адам ретінде қарап, оның адам болуына жағдай жасауы; екінші жағынан, адамның өзіне де 
байланысты, есі кірген жастың өзінің адам болуға ұмтылуы. Абай бір кездегі Диоген құсап тілі бар, 
сөйлей алатын екі аяқты жануарлардың бәрін бірдей бірден адам деп танымайды, оның адамшылық 
белгілеріне қарайды: «талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой». Бұл талаптар бүгін артық деп 
кім айта алады? Әсіресе, Абайдың «терең ойды» қайта-қайта алға тарта беруі – таңқаларлық жәйт:  

Ғылым оқып, ой таппай,  
Құр үйінде жатады... 
(«Сабырсыз, арсыз, еріншек» деген өлеңінде). 
Ойлау да жоқ, білу жоқ, 
Келер менен кетерді...  
(«Көжекбайға»). 
Терең ой, терең ғылым іздемейді... 
(«Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»). 
Ынсап, ұят, терең ой, 
Ойлаған жан жоқ, жауып қой, 
Ойланар елдің сиқы жоқ... 
(«Сегіз аяқ»). 
Түбі терең сөз артық, бір байқарсыз... 
(«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»). 
Жүйрік тіл, терең ой, 
Сол күнде қайда едің?... 
(«Қызарып, сұрланып»). 
Терең ойдың телміріп, соңына ермей... 
(«Өлсе өлер табиғат, адам өлмес»). 
Малда да жан мен тән, ақыл, сезім болмаса, 
Тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса?... 
 («Жүректе қайрат болмаса»). Абайдың өкпесі де, назы да, өкініші де, үміті мен сенімі де 

болашақтың - біздің заманның, келер заманның өкілдеріне арналған. 
Адам ұғымы Абай шығармашылығында абстракты, жалпыға бірдей қолданыла беретін ұғым емес. 

Адамдарды ойшыл әр категорияларға бөледі. Ер адам мен ез адам:  
Ер ісі ақылға ермек, бойды жеңбек, 
Өнерсіздің қылығы өле көрмек. 
Шыға ойламай, шығандап қылық қылмай, 
Еріншек өздігінен көпке көнбек... 
 («Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек»). Ақылды және ақылсыз, надан адам:  
Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек,  
Әр нәрсеге өзіндей баға бермек. 
Таразы да, қазы да өз бойында, 
Наданның сүйенгені көп пен дүрмек (сонда), атқамінер адам:  
Бас басына би болған өңкей қиқым, 
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Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын?... 
(«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»). Пысық, қу адам:  
Пысықтықтың белгісі - арыз беру, 
Жоқ тұрса бес бересі, алты аласы... 
(«Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»). 
Пысық деге ант шықты 
Бір сөз үшін жау болып, 
Бір күн үшін дос болып, 
Жүз құбылған салт шықты. 
Пысық кім деп сұрасаң –  
Қалаға шапса демалмай, 
Өтірік арыз көп берсе, 
Көргендерден ұялмай. 
Сыбырдан басқа сыры жоқ, 
Шаруаға қыры жоқ. 
Өтірік, өсек, мақтанға 
Ағып тұрса бейне су. 
Ат -шапаннан кем көрмес, 
Біреу атын қойса «қу»... 
(«Сабырсыз, арсыз, еріншек»). Жиырма бірінші қара сөзінде Абай біреулердің өздерін «қу», 

«пысық» дегенге мақтанатынын айтып, оларды «наданның наданы» деп кекетеді.  
Абайдың түсінігінде топ бар (толпа), жеке, дара тұлғалар бар (идивидуальность). Топтағылардың 

бір бірінен айырмашылығы жоқ. Абай топты кейде тобыр, дүрмек дейді. Топ өздігінен ешнәрсе 
тындырмайды: «өңкей нөл». Топты жөнге салу үшін кемел басшы керек:  

Единица- жақсысы, 
Ерген елі бейне нөл. 
Единица нөлсіз-ақ, 
Өз басындық болар сол. 
Единица кеткенде, 
Не болады өңкей нөл?... 
 («Сәулең болса кеудеңде»). Отыз жетінші сөзінде Абай: «Сократқа у ішкізген, Иоанна Аркты отқа 

өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? – деген сұрақ қояды 
да, оған өзі былай деп жауап береді: -Ол көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тап та жөнге сал». Абай 
көпті немесе топты жартасқа теңейді:  

Жартасқа бардым, 
Күнде айғай салдым, 
Онан да шықты жаңғырық. 
Естідім үнін, 
Білсем деп жөнін, 
Көп іздедім қаңығырып. 
Баяғы жартас, бір жартас, 
Қаңқ етер түк те байқамас... 
 («Сегіз аяқ»). Дара тұлға деп Абайдың әкесі Құнанбайды айтуға болады: қарадан сұлтан болған ел 

ағасы, азулы, қатал, айлакер би, данагөй шешен. Абайдың әкесіне берген сипаттамасы: 
....Мұсылманға қоймаған 
Орынсыз жанжал, шатақты, 
Ерегіскен жауларын 
Кісен салып матапты. 
Зекет жиып, егін сап,  
Тойдырған ғаріп, жатақты. 
Ескендір, Темір, Шыңғыстай 
Мұсылманда атақты. 
Мұқым қазақ баласы 
Тегіс ақыл сұрапты. 
Тобықтыны ел қылып,  
Басын жиып құрапты... 
(«Бермеген құлға қайтесің»). 
Дара тұлға- Абайдың інісі Оспан: ажуар, тентек, ержүрек, ақкөңіл жан:  
Кешегі Оспан ағасы 
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Кісінің малын жемепті. 
Мал сұраған кісіге 
Жоқ, қайтемін демепті. 
Қуаты артық, ойы кең, 
Жұрттың бәрін шенепті. 
Досына дәл- жаз, жауға- аяз, 
Алысқанды демепті. 
Адалдық үшін алысып, 
Жегішке ақы төлетті. 
Бас шайқаймын дегеннің 
Басына салды әлекті... 
(«Кешегі Оспан ағасы»).  
Адам еңбекпен өседі, жетіледі. Еңбек - Абай іліміндегі негізгі ұғымдардың бірі. Адамға еңбектің 

қай түрі де лайық, жарасады.  
Әуелі өнер ізделік, қолдан келсе, 
Ең болмаса, еңбекпен мал табалық... 
(«Бір дәурен кемді күнге - бозбалайық»). 
Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас, 
Еңбек қылмас, еріншек адам болмас... 
(«Аш қарын жұбана ма майлы ас жемей»). 
Болмасын кекшіл, 
Болсайшы көпшіл, 
Жан аямай кәсіп қыл. 
Орынсыз ыржаң, 
Болымсыз қылжаң. 
Бола ма дәулет, кәсіп бұл? 
Еңбек қылсаң ерінбей- 
Тояды қарның тіленбей. 
Егіннің ебін,  
Сауданың тегін. 
Үйреніп, ойлап мал ізде. 
Адал бол - бай тап. 
Адам бол - мал тап. 
Қуансаң, қаун сол кезде... 
 («Сегіз аяқ»). 
 Сенбе жұртқа, тұрса да, қанша мақтап, 
Әуре етеді ішінде қулық сақтап. 
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар 
Еңбегің мен ақылың екі жақтап... 
 («Сенбе жұртқа тұрса да, қаншама мақтап»).  
Абайдың этикалық тұжырымдамаларында «еңбек» ұғымының айрықша орны бар, өйткені қазақтың 

ойшыл ақынының еңбектің адам өміріндегі мәні туралы айтылмайтын шығармасы жоқ деп әсірелеусіз 
айта аламыз. Еңбек әрекетін Абай адамның рухани, ақыл-ойының қалыптасуының негізі деп есептеді: 
«Ақыл, ғылым –бұлар кәсіби» [7, 219 б]. Ол сонымен қатар, еңбек адам жанын түлетеді, ал еңбектен 
алыс жүретін жалқауларда жаман әдеттерге бейімділіктер көп кездесетінін келтіреді. «Еріншектік –
күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан 
шығады», - деп жазады «Ғақлиясында» [7, 207 б]. 

Адам тақырыбы Абайдың барлық шығармаларында бар. Оның жарық дүниеге келіп, адамгершілік, 
танымдылық көзқарастары қалыптасып, өлгенге дейінгі аралықтағы сан соқпақты жолдары, тіршілік, 
бәрі-бәрі Абай шығармаларына арқау болған. Оның айтуынша: «Адам баласы жылаумен туады, күліп 
өледі. Бұл сөздің астарында үлкен мән-мағына, ой жатыр. Адам баласы тууы мен өлуі арасында бұл 
дүниенің рахаты қайда екенін біле алмай дал болып, бірін-бірі аңдып, болмашы қол жеткенді 
дабырайтып, мақтаныш қылып, жарамсыз қылықпен өмірін бос өткізіп алғанын өзі де ағармай қалады. 
Өмір тоқтап тұрмайды, әр нәрсені өзінің уақытында, дер кезінде алып қала алмасаң, кеш болады, жас 
келіп қартайғаннан кейін қанша тырысқаныңмен одан ештеңе шықпайды. 

Абай шығармашылығының адамшылық жаңғырық - үні, оның тартымдылығы мен жоғары 
құндылығы - оның адамды жаңарту жолдарын іздеуде, оның рухани дүниесін байытуға ұмтылысында, 
оның күш жігері мен қабілетіне сене отырып, жетілдіруге жағдай жасауға талпынуында жатыр. Абай 
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шығармаларын оқу арқылы адамның дүниенің жиынтығы, жаратылыстың шыңы, қоғамның негізі мен 
тамыры екеніне көзіміз жетті. 

Қазақ үшін әлі күнге дейін Абайдан асқан данышпан, ғұлама тұлға болмай отыр, мүмкін болмайтын 
да шығар. Абайды танып – білу шексіз. Әлі талай ұрпақ қазақтың бас ақынының жұмбақ әлеміне, оны 
толғандырған адам, қоғам, өмір мәселелеріне зерттеу жасайтыны сөзсіз. 

 
Әдебиеттер: 

1. Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы. -Алматы: Жазушы, 1985. -420 б. 
2. Аймауытұлы Ж. Журнал туралы // Абай. -1918. -№1. 
3. Жұмабаев М. Шығармалар: Үш томдық / Ред. алқасы М. Базарбаев.-Алматы: Білім, 1995. -Т.1.-256 б. 
4. Рысқалиев Т. Х. Философия тарихындағы даналық проблемасы: филос. ғыл. док. автореф. -Алматы: ҚР ҰҒА, 1999. 

-50 б.  
5. Әуезов М. Абай Құнанбаев: Мақалалар мен зерттеулер. -Алматы: Ғылым, 1967. -228 б. 
6. Габдуллин Б. Г. Этические воззрения Абая. -Алма-Ата: Казахстан, 1970. -104 с.  
7. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Шығармаларының екі томдық толық жинағы.- Алматы: Жазушы, 1995. -Т.1. -336 б. 

 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МОРМОНДЫҚ ШІРКЕУДІҢ ҚЫЗМЕТ БАҒЫТТАРЫ 
 

Әлтаева Н.С. 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  PhD докторанты 

(Алматы) 
  

Мақала «Иса Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуінің», яғни мормондардың Қазақстан 
Республикасындағы қауымдастығының қызмет бағыттарын ашуға бағытталған. 1992 жылы елімізде 
«Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» туралы заң қабылданып, халыққа қалаған 
дінін ұстануға рұқсат берілген соң көптеген діни бірлестіктер құрыла бастады. Соның нәтижесінде 
дәстүрлі саналып жүрген ислам мен православиелік христиан дінінен бөлек діни сенімнің түрлері 
көбейді. Осындай жағдайда жаңа діни ағымдар (ЖДА) саяси және қоғам қайраткерлері, дінтанушылар, 
журналистер мен дәстүрлі діндер өкілдерінің тарапынан қатаң сынға алына бастады.  

Қазақстандағы «Иса Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуі», яғни мормондар шіркеуі жайлы 
айтпас бұрын бұл ұйымның тарихына қысқаша тоқталып өтейік. Шіркеудің негізін қалаушы Иосиф 
(Джозеф) Смит. Ол 1805 жылы АҚШ-тың Вермонт штаты, Шарон елді-мекенінде дүниеге келген. 1820 
жылы Смитке аян келеді: Құдай Әке мен Иса Мәсіх дұға жасау кезінде көрініп, оның шынайы 
христиандықты қайта қалпына келтіру үшін таңдалғанын айтады. 1830 жылы 5 мың дана тиражбен 
Мормон кітабы жарыққа шығады да, сол жылдың 6 сәуірінде Иосиф Смит құрамы алты адамнан 
тұратын Мормондар шіркеуін құрады. Сол жылы атақты протестанттық уағызшылар Парли Пратт пен 
Сидни Ригтон осы жаңа ілімге кіреді де, бұл осы ұйымның санының артуына себеп болады. Шіркеу 
белсенді прозелетистік қызметтің арқасында тез тарай бастады. 1838 жылы айлық табысының он 
пайызын шіркеуге төлеп тұру парызы қабылданды. Біраз уақыт бойы мормондар көпнекелілікті 
ұстанды. 1844 жылы Смиттің көмекшісі Джон Беннет бұл жайында ашық айтқан болатын. Әшкерелеу 
жұмыстары жүргізіліп, штаттың әкімшілігі араласып Смит ағасы Хайраммен бірге түрмеге жабылады. 
Ашынған қалалықтар түрмеде жатқан Смитке шабуыл жасап, сол атыста Смит ағасы Хайраммен бірге 
қаза табады. Оның мирасқоры Бригам Янг болады. Оның жетекшілігімен Үлкен тұзды көлге қарай 
шеру ұйымдастырылып, мормондар 17 айда 1700 км жүріп өтеді. Сөйтіп айдалада Солт-Лейк-Сити 
(Жаңа Иерусалим) қаласы бой көтереді. Легализациялау жөніндегі АҚШ үкіметімен мормондардың 
келіссөздері көпнекелілік кесірінен сәтсіздікке ұшырады. Тек 1896 жылы көпнекелілік тәжірибесі 
тиым салынған соң ғана мормондар Юта штатында ресми орнықты [1].  

Қазіргі таңда мормондар саны шіркеудің ресми сайтындағы мәліметке сүйенсек әлемнің 170 елінде 
15 882 417 адамға жеткен, 157 храмдары бар. Әлем бойынша 70 946 миссионерлер жұмыс жасайды [2].  

«Иса Мәсіхтің соңғы замандағы Әулиелері шіркеуі» немесе мормондар Қазақстанда 2002 ж. ресми 
тіркеуден өткен. Оған дейін олар қазақ жеріне 1997 жылдан бастап келе бастады. Яғни, биыл 20 жыл 
болды. Осы уақыт аралығында бұл ұйым елімізде өз сенімдерін таратып, сенушілерінің қатары артып 
жатыр. Осы жерде қазақ халқының менталитетіне жат ағым қалайша осыншама уақыт бойы сенімін 
таратып, ізбасарларын тауып жатыр деген орынды сұрақ туындайды. Осы уақытқа дейін еліміздегі бұл 
ұйымның қызметі арнайы тереңдетіп зерттелмеген.  

Статистика бойынша сенушілер саны: 1830 ж. – 6 адам; 1850 ж. – 60000 адам; 1900 ж. – 230000 
адам; 1950 ж. – 1 000000 адам; 1961 ж. – 1 800000 адам; 1964 ж. – 2 000000 адам; 1970 ж. – 2 500000 
адам; 1985 ж. – 6 000000 адам; 2000 ж. – 11 000000 адам; мормондардың қазіргі президенті Томас С. 
Монсон мормондар санының 2017 ж. – 15 882 417 адамға жеткенін жариялады [3].  
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Шіркеу материалдары 188 тілде басылып шығарылады. Қазақстандағы бүгінгі күнгі статистикаға 
сүйенсек, 2 приход, 212 шіркеу мүшелері, сонымен қатар еліміздің батысында бір топ сенушілері бар. 
Бұл дегеніміз жақын арада елімізде осы ұйымның үшінші приходы ашылуы мүмкін деген сөз.  

Шіркеу Қазақстанда 2000 жылдың 16 желтоқсанында ресми тіркелді. Пол Пайпер (Paul Pieper) 
Қазақстандағы приходтың бірінші президенті болып сайланды. Шіркеудің еліміздегі алғашқы филиалы 
2001 жылдың 29 шілдесінде Алматы қаласында ашылған. 

Елімізде мормондар ұйымының 2 приходы бар дедік, олар бас қаламыз Астана мен Алматыда 
орналасқан. Алматы қаласындағы приход Достық пен әл-Фараби даңғылдары қиылысқан жерде 
орналасқан. Азиядағы статистикаға қарайтын болсақ, аталмыш шіркеудің сенушілер саны 1 111 204 
адамды құрайды екен. Сонымен қатар, 42 миссионер белсенді қызмет атқарып жүр [4]. 

Мормондар әлем бойынша белсенді миссионерлік жұмыс жүргізеді, бұл жұмысқа оларды арнайы 
дайындайтын орталықтары бар. Біздің елімізде де заңның шеңберінде миссионерлікпен белсенді 
айналысып жүр. Сонымен қатар олар аптасына екі рет шіркеуде тегін ағылшын курстарын өткізеді. 
Одан бөлек шіркеу мүшелері мен миссионерлер қоғамдық іс-шараларға да қатысады. Шіркеуде түрлі 
ұлттық мерекелерді, ашық есік күндерін өткізіп тұрады. 

 «Иса Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуі» 1985 жылдан бастап 189 елге гуманитарлық 
көмек көрсетіліп келеді. Оның ішінде біздің еліміз де бар. Жақында ғана 2017 жылдың 16 қазанында 
Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев Иса 
Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуінің «Он екі елшілері Кворумының» президенті Рассел 
Нельсонмен кездесті. Бұл кездесуде «Иса Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуі» Қазақстан 
үкіметімен отбасылық құндылықтарды және конфессияаралық келісімді нығайтуда ынтымақтасуға 
ниетті екендіктерін жеткізді. Кездесу барысында конфессияаралық және дінаралық диалогты нығайту 
мәселелері, сондай-ақ мұқтаж адамдарға қайырымдылық және гуманитарлық көмек көрсету 
саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Мормондар шіркеуі адамдардың діни, 
этникалық және ұлттық нәсіліне қарамастан көмек көрсетіп, әлем бойынша гуманитарлық 
бағдарламаларын белсенді түрде жүзеге асыруда. Шіркеу табиғи апаттық және төтенше жағдайларда 
көмек көрсетеді, халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету жолында жұмыс істейді және адамдардың 
көру қабілетін жақсарту және жаңа туған нәрестелерді реанимациялау саласында оқыту 
бағдарламаларын ұсынады. Мормондар әлемнің 35 елінде қызылшаға қарсы иммундау жүйесінің 
халықаралық бағдарламасына қолдау көрсеткен. 

Мормондар шіркеуінің жүзеге асырып отырған қайырымдылық бастамаларының бірі – мүмкіндігі 
шектеулі жандарға (мүгедектерге) қол ұшын созу болып табылады. Кездесу барысында осы бағытта 
Шіркеу басшысы Рассел Нельсон Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандарға 250 қоларбаны тегін 
ұсынуға дайын екенін мәлімдеді [5]. 

Сонымен қатар, мормондар өздерінің ресми сайтында жариялаған жаңалықтар бөлімінде 
Көкшетаудағы №1 түзету мектебін жаңа жабдықтармен қамтамасыз еткені туралы жазған. Олар 
мектепке жаңа тігін машиналары, ағаш ұстағыштары, бұрғылау машиналары, тегістегіштер, ара 
шаруашылығында пайдаланылатын арқандар, ағаш машина комбинаты, ағаш үгінділерін жинауға 
арналған шаңсорғыш алып беріпті.  

Тағы да Қазақстандағы «Иса Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуінің» мүшелері үйін су 
шайып кеткен мүгедекке үй салу үшін арналған сенбілікке қатысқандардың қатарында да болыпты. 
Осы секілді көрсеткен гуманитарлық көмектері көп-ақ. Бірақ, барлық жақсылықтың қайтарымы 
болатыны рас.  

Қорыта келгенде мормондар белсенді миссионерлік жұмыс жүргізеді, мұқтаж адамдарға 
гуманитарлық көмек көрсетеді, олар сонымен қатар ағылшын тілі курстарын тегін оқытады, бір сөзбен 
айтқанда бұл ұйым елімізде заңның аясында барлық қызмет түрлерін жүргізіп отыр. Еліміздің ата 
заңында ар-ождан бастандығы туралы, дінге және діни нанымға байланысты кемсітуге 
болмайтындығы, сондай-ақ қандай дін болмасын, азаматтардың ерекшеліктеріне қарамастан тең 
құқылы екендігі жазылған. Дегенмен, соңғы бірнеше жылда қалыптасқан еліміздегі діни ахуал заңдық 
жағынан болсын, діни сауаттылық тұрғысынан болсын әлі де болса біраз шараларды қабылдау 
керектігін дәлелдеді. 
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Есдәулет Е. 
әл-Фараби орталығының ғылыми қызметкері 

(Алматы) 
 

Орта Азия және қазақ топырағы сонау көне заманнан мәдениет пен өркениет ошағы болғандығы 
баршамызға мәлім. Ежелгі сақ ғұн дәуірлерінен қалған «Алтын адам» сынды құнды жәдігерлерді 
айтпаған күннің өзінде Күлтегін, Орхон-Енисей жазулары бұның бірден-бір дәлелі болып табылады. 
Сонымен қоса, әлем мәдениеттері мен өркениеттерін байланыстырған Ұлы жибек жолының қазақ 
даласы арқылы өтуі де оның әрі қарай ілгерлеп дамуына зор ықпалын тигізді. Бұл тұста VII-VIII 
ғасырларда осы өңірлерге келіп жеткен Ислам дінінің рөлін тілге тиек етпеу мүмкін емес. Ислам діні 
келісімен түркі халықтарының көп бөлігі оны қабылдап қана қоймай, өз салт-дәстүрлерімен 
ұштастырып, ұлттық саналарының қазығы етті. 

Орта Азия мен қазақ даласынан ғалым-ғұламалардың көптеп шыққаны анық. Әсіресе, олардың 
саны Ислам дінінің кеңінен етек жайған тұсында едәуір арта түсті. Ислам дін ретінде, мәдениет ретінде 
бұл өңірлерде кең тарауымен қатар ғылым ретінде, ғылымның кілті ретінде де көпшілік назарын 
аударды. Ғылымға бет бұру арқасында Орта Азия мен қазақ даласында өзіне тән ғылыми мектеп, 
ғылыми орта қалыптасты. Тіпті, Ислам діні мемлекеттік дін статусына да ие болды. Ал қалыптасқан 
ғылыми мектеп доктриналары осы мемлекеттердің ата заңы қызметін атқарды. Сол ханафи-
матуридилік доктриналар Орта Азияда Саманиттерден кейін билік құрған Қараханиттер (389-607/999-
1211) мемлекетінің діни идеологиялық платформасын құрады. Қараханиттердің билігі Орта Азиядағы 
Мауараннахр мен Түркістан аймақтарын қамтыды. Мемлекеттің рухани-мәдени орталығы Самарқан 
мен Бұхара болды. Қараханиттер кезеңінде Самарқан, Бұхарамен қатар Орта Азия аймағының Узгент, 
Ахсикент, Касан, Марғинан, Қашқар, Баласағұн, Тараз және Исфижаб сынды өзге өңірлерінде де 
отырықшыл қала мәдениеті дамыды [1, б. 146-147]. Қараханиттер мемлекетін түркі қағанаттарының 
ішіндегі ислам дінін мемлекеттік ресми дін ретінде қабылдап, өте сауатты діни саясат жүргізген 
алғашқы мемлекет деп бағалауға болады. Қараханиттер кезеңінде көптеген ортағасырлық шығыс 
ханафи ғалымдары арасынан имам Матуридидің ілімі ерекше мәнге ие бола бастады. 

Енді сол имам Матуриди ілімінің қара шаңырағы Мауараннахр мен Түркістан жерлеріне тоқталсақ:  
«Мауараннахр» араб тілінен аударғанда «өзеннің арғы жағы» деген мағынаны білдіреді, яғни 

Амудария өзенінің арғы жағын мекен еткен халықтарға айтылады. «Мауараннахр» деп аталуы және 
кейін де осы атпен тарихта қалуының түпкі мәні мынада жатса керек:  

Біріншіден, географиялық тұрғыдан алғанда Ислам халифатының негізгі орталықтары саналатын 
Бағдат, Басра, Дамаск қалалары тарапынан қарағанда Амудария өзенінің шығыс жағалауы өзеннің арғы 
жағы болып есептелуі. 

Екіншіден, этнологиялық тұрғыдан алғанда бұл өңірді мекен еткен халықтардың көпшілігі түркі 
және парсы тектес халықтар болуында. 

Үшіншіден, саяси-әкімшілік тұрғыдан алғанда өзеннің бер жағындағылар Аббаси халифатының 
толығымен қол астында болса, өзеннің ар жағындағылардың жартылай немесе кейбірінің толықтай 
тәуелсіз болуында. 

Төртінші себебі әрі ең маңыздысы ғылыми тұрғыдан алғанда Мауараннахр өңірінің тұтастай 
ханафи құқықтық мектебімен қоса Мәтуриди сенімдік мектебін ұстануында. Мәтуриди сенімдік 
мектебінің негізгі ерекшелігі: Ислам дінінің басты қайнар көздерімен қоса өз зерттеулерінде 
рационалдық әдісті кеңінен қолдануларында, бұл дегеніміз ақыл мен нақылдың әр қайсысын өз 
орнымен, өз ретімен қолдана отырып екеуін бір-біріне қайшы келмейтіндей етіп ұштастыру.  

 Бұл аталған себептердің барлығы Мауранахр даласында өзіне тән өркениеттің, өзіне тән 
мәдениеттің қалыптасқанын білдіреді. Үлкен ғылым мен мәдениет орталығы болған Мауараннахр 
жерінің біршама бөлігі қазіргі Қазақстан территориясының оңтүстік аймағына тиесілі екені мәлім. 
Алайда араб әдебиеттерінде Мауаранахр деп тек шектеулі территорияны ғана емес, керісінше 
Амударияның оңтүстігінде орналасқан барша ислам мемлекеттеріне берілген атау, бұл тұстан 
қарағанда Қазақстан территориясының барлығын жатқызуға болады. Өйткені, Мауаранахрда ғылым 
өте үлкен қарқынмен дамып отырған болса, еліміздің басқа өңірлері осындағы отырықшы мәдениет 
пен ғылымнан сусындап, нәр алып отырған.  

Мауаранахр жерінен шыққан ғалымдар санының көптігі сонша, ешкім олардың санын кесіп айта 
алмайды. Тек Түркістан мен Фараб қалаларының озінен қаншама әл-Фарабилер мен ат-Туркистанилер 
шыққан.  

Араб тілінде жазылған көптеген қолжазбаларда және басылып шыққан кітаптарда “ат-Туркистани” 
немесе “ат-Тарази” есімдері көптеп кездеседі. Есімізді жиып, іргемізді көтергелі сол ғалымдар мен 
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олардың еңбектерін іздеп тауып, зерттеп зерделеп, оқырман назарына ұсыну біздің бабалар алдындағы 
асыл борышымыз болып табылады. Бұл зерттеулердің басы Құдайға шүкір басталып та үлгерді. 
Мысалы, “Хибатулла ат-Тарази және оның рухани мұрасы”, деген атпен жарық көрген Ә.Дербісәлі 
атамыздың еңбегін атап өтуге болады. 

Хибатулла ат-Тарази Тараз қаласынан шыққан ханафи-матуриди ғалымы. Ол кісі Хазіреті Әбу 
Ханифа мен оның шәкірттерінің ақидасын яғни діни сенім-көзқарастарын жеткізген “Тахауи ақидасы” 
атты мәтінге ашықтама жазып қалдырған әйгілі матуриди ғұламасы. 

Ал, әл-Фарабилерге тоқталар болсақ, ғалымдарымыздың айтуынша қазақ топырағы 30-дан астам 
ал-Фарабилерді тарту еткен екен. Олардың кейбірі қазіргі таңда зерттеліп, еңбектері қайта өңделіп 
қолымызға жетіп жатса, қол жазба күйінде архивтерде шаң басып жатқаны қаншама. әлФараби сөзі 
“Фараб” қаласынан яғни “Отырар” қаласынан шыққан деген мағынаны беретінін ескерсек, Отырар 
қаласының қаншалықты үлкен мәдениет пен ғылым ордасы болғанын аңғару қиын емес. Бұған қоса 
Отырарда алып кітапхананың болғаны да сөзіміздің айқын дәлелі. Сол ғұламалардың бірі, әрі бірегейі 
Әбу Наср Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан әл-Фараби. 

Әбу Наср әл-Фараби Ислам философиясының негізін қалаушылардың бірі, үлкен ойшыл, 
энцеклопедист ғалым. Оның қалам түртпеген саласы кемде-кем. Әсіресе, оның әлеуметтік және саяси 
тақарыптарда жазған “Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы” сынды трактаттары бүгінгі күнге 
дейін өз өзектілігін жоғалтқан емес. Қазіргі таңда Әбу Наср әл-Фараби мұрасы өзінің тарихи отанына 
оралып, Егемен Қазақстанның ұлттық брендіне айналып отыр. 

Байқағанымыздай Орта Азия мен қазақ даласында ғылым мен мәдениет қоса дамып, әлемдік 
өркениеттің ілгерлеуіне үлкен үлесін қосқан. Ислам дінін толыққанды түсініп, тағылымдарына дұрыс 
амал етудің арқасында ешқандай діни теке-тірес орын алмаған. Керісінше, Ислам өркениетінің аясында 
қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман тудырып, тыныштық пен бейбітшілік саясында ғұмыр 
кешкен ата-бабаларымыздың ойларына діни алауыздық, экстремизм, терроризм, радикализм сынды 
теріс пікірлер кіріп те шықпаған. Өйткені олар Ислам дінінің ақиқатын терең түсініп, салғырт, үстіртін 
ойлаудан барынша аулақ-тын. 

Біз де өз кезегімізде еліміздің іргесін биік қалап, өсіп-өркендейміз десек, елімізде орын алып жатқан 
түрлі қақтығыстардың алдын аламыз десек міндетті түрде ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы 
ұстанған Ислам мәдениетін толық зерттеп, оны барша әлеуметке, әсіресе жат ағымның ықпалына 
көнуге бейім жастар қауымына кеңінен насихаттауға тиіспіз. Насихаттау барысында Ислам 
құндылықтарының негізін құрайтын ата-ананы сыйлау, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге ізеттілік 
таныту, ауызбіршілік пен ынтымақты, өзара сыйластық пен сүйіспеншілікті сақтау сынды басты 
принциптерді алғашқы кезекке қою керек. Сонда ғана елімізді радикализм, экстремизм, терроризм 
үрейлерінен аман алып қалмақпыз. Бейбітшілік пен ынтымақ орнаған жерде ғылым да, мәдениет те 
дамымақ. Ата-бабаларымыз ұстанған жолды мықтап қармансақ арамыздан Ибн Синалар, әл-
Фарабилер, ат-Туркистанилердің шығуы да еш ғажап емес. 

Сондықтан, рухани жаңғыруымыздың кілтін алыстан емес, төл тарихымыздың қойнауынан іздеуге 
тиіс екенімізді жадымыздан шығармағанымыз абзал. Бәрін айтта бірін айт демекші,мәтуриди сенім 
мектебі мен ханафи құқықтық мектебі сан ғасырлардан бері ата бабаларымыз ұстанған дәстүрлі 
Исламның негізін құрайтындықтан, Ислам дінінің құндылықтары мен оның әдептерін бұхара халыққа 
таныстыру - Тәуелсіз Қазақстанның рухани жаңғыру кепілі екендігін нық сеніммен айта аламыз. 
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Элвин Тоффлер является известным философом, социологом, футурологом. За свою жизнь он внес 

бесценный вклад в развитие социального прогнозирования. Его книги называют пророческими, так как 
многие его предположения о будущем оказались верными, а другим еще только предстоит воплотиться 
в жизнь. Изучение его трудов актуально, поскольку на его работы опираются при составлении своих 
стратегических планов правительственные учреждения США, а книга «Третья волна» изучалась в 
Китае фактически как материалы коммунистической партии. Поэтому нами были рассмотрены такие 
его книги, как «Третья волна» и «Шок будущего», а также их отражение в современном казахстанском 
обществе.  

Элвин Тоффлер говорит о том, что процесс развития общества не является прямолинейным, а 
осуществляется рывками, под которыми Тоффлер подразумевает волны. При этом каждая волна 
закладывает основы цивилизации. Таким образом, в истории человеческого развития было выделено 
три волны. Первая волна заложила основы аграрной цивилизации. Вторая волна породила 
индустриальную цивилизацию. Третья волна зарождает  уже сейчас постиндустриальную 
цивилизацию. В настоящее время мы находимся на стыке Второй и Третьей волн, между 
индустриализмом и постиндустриализмом [1, с. 10-14].  Мир находится у начала величайших 
социальных перемен, скорость которых возрастает многократно. Третья волна формирует 
цивилизацию со своим собственным представлением о мире, новыми установками и принципами. И 
общество необходимо подготовить к этим переменам,  иначе это может привести к саморазрушению, 
как писал Тоффлер, к шоку будущего [2,c. 15-16]. Соответствующего политического и экономического 
развития страны недостаточно. Необходимо изменить общественное сознание, о чем и говорит 
президент РК Н.А.Назарбаев в статье «Рухани жаңғыру». В этой статье говорится о видении того, как 
нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой 
нацией сильных и ответственных людей. Президент объявил о начале третьей модернизации 
Казахстана. Эти идеи находят свое своеобразное отражение в концепции постиндустриального 
общества Э.Тоффлера.  

Предметом нашего исследования является изучение характерных черт и признаков 
постиндустриального общества у современного казахстанского общества. С этой целью проводилось  
тематическое  анкетирование у жителей города Алматы, всего было опрошено 150 респондентов по 
специально подготовленным вопросам. Большая часть респондентов были молодые люди до 20 лет. 
Основную часть составляет именно эта возрастная группа, так как именно этому поколению предстоит 
работать и жить в новом обществе, они должны быть готовы к ее вызовам и угрозам. С помощью 
анкетирования мы сделали выводы о том, готово ли наше общество вступить в новую стадию 
цивилизации – постиндустриальную. 

Результаты анкетирования приведены ниже: 
1 вопрос: Сможете ли Вы жить, не используя компьютер, мобильный телефон, интернет?   50 

%  опрошенных ответили да, соответственно 50%  нет.  Этот показатель отражает зависимость 
современного человека от технологий и то, насколько технологии влились в нашу повседневную 
жизнь.   

2 вопрос. Поощряете ли Вы самостоятельность? 96% - да, 4% - нет. Через самостоятельность 
проявляются индивидуальные черты человека. Все сферы будущего основаны на учете 
индивидуальных интересов каждого из нас. Более самостоятельные люди всегда выигрывают.  

3 вопрос. Считаете ли Вы, что образование должно проводиться по единому образцу, 
предоставляя знания всем одинаково, исключая индивидуальный подход? 50% - да, 50% - нет. 
Дело в том, что образование индустриализма основывается на том, чтобы подготовить узких 
специалистов, которые будут четко выполнять свою работу, согласно требованиям подчиняемого лица.  
Возрастет роль индивидуализации образования, увеличится роль домашнего обучения. Половина 
опрошенных согласна с этим и приветствует.  
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4 вопрос. Хотели бы Вы, чтобы товар, представленный каким-то предметом, вещью, которую 
Вы намерены приобрести, изготавливали индивидуально для вас? 70% - да , 30% - нет.  
Потребитель глубже втянется в процесс производства.  Если производство 2 волны ассоциируется с 
большими партиями миллионов абсолютно идентичных, стандартизированных товаров, вот даже, к 
примеру, одна и та же форма бутылки Кока-Колы, то производство будущего представлено 
мелкосерийными партиями товаров, производством на заказ. Это возвращает нас к принципам 
производства доиндустриальной эпохи, но на базе высоких технологий. Общество этому не 
противоречит.   

5 вопрос. Хотели бы вы принять участие в производстве этой продукции, при этом используя 
ваш дизайн оформления? 73% -  да, 27% - нет. Возрастает самообслуживание. Тоффлер вводит 
понятие «производство для себя». Граница между потребителями и производителями постепенно 
стирается.  

6 вопрос. Как быстро вы изучаете новый материал, усваиваете новую для Вас информацию? 
13% - достаточно прочитать один раз, 59% - несколько раз, углубляясь в детали, 22% - заучивают 
информацию, 6% -другой вариант ответа. С ускорением темпов перемен, объем информации 
возрастает. Чем быстрее человек усваивает информацию, тем более приспособленным он является.  
Произойдет грандиозный скачок в объемах информации, которой мы обмениваемся между собой. 
Именно поэтому о цивилизации 3 волны можно говорить как об информационном обществе. 

7 вопрос. Как часто вы покупаете газеты, журналы? 71% - вообще не покупает. 
Свидетельствует о том, что век бумажных носителей информации подходит к концу.  

8 вопрос. Каков ваш основной источник получения информации? Радио-2%, телевидение - 
16%, общение с другими людьми - 29%, книги -2%, интернет - 49%, журналы - 1%. В настоящий 
момент мы наблюдаем, что радио и телевидение устаревают, количество пользователей сокращается.  
Тоффлер говорил о демассификации СМИ. Даже телевидение теряет своих зрителей. Клонится к закату 
день всемогущества централизованной сети вещания, контролирующей производство образов.  
Демассификация СМИ ведет к тому, что от телеканалов, продвигающих  единое представление о мире, 
мы стали получать информацию отрывками из гораздо большего количества часто противоречащих 
друг другу источников. [1, с.112-119]    Для человека третьей волны свойственна способность 
впитывать громадный объем разнородной информации, из сжатых кратких статей, полуминутных 
роликов в интернете, самостоятельно находить концепции.  

9 вопрос. Нуждаетесь ли вы в помощи другого человека по использованию электронных 
приборов, техники? 38% - да, 62% - нет Тоффлер говорил о модели будущей системы ремонта, 
которая позволит домовладельцу выполнять почти всю ту работу, которую раньше делал механик или 
другой специалист. Появились условия для развития системы ремонта, при которой владелец бытовой 
техники сможет, глядя на экран своего телевизора и слушая советы мастера, сам починить технику. В 
настоящее время можно говорить об использовании людьми YouTube.  

10 вопрос. Способны ли вы менять старые вещи, которые еще пригодны для 
эксплуатирования, на новые, более современные, таким образом, заменяя их?   78% – да, 22% – 
нет. Отношения человека с вещами, как писал Э.Тоффлер, приобретают все более временный характер. 
Большая часть запросто меняет старые вещи на новые, более усовершенствованные (базируются на 
недолговечности), а часть людей привязывается к старым, не может отпустить (базируются на 
постоянстве). [2,c. 32-34]   В этом и состоит разница между прошлым и будущим.  

11 вопрос. Быстро ли вы адаптируетесь к новым условиям, изменениям? 76% – да, 24% - нет. 
Путь супериндустриализма характеризуется кратковременностью отношений между людьми. Люди 
должны стать более мобильными. Ускоренные темпы перемен приведут к тому, что человек все чаще 
будет менять обстановку, места работы, учебы и т.д. Умение как можно быстрее приспособиться к 
новым условиям является важным для адаптации человека в обществе.  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что, в целом, молодое поколение готово к 
изменениям и переменам, которые порождает и породит Третья волна. Мы находимся на стадии 
столкновения Второй и Третьей волн - индустриализма и постиндустриализма.  Молодое поколение 
сможет дать отпор вызовам и угрозам, которые возникают в процессе ускорения темпов жизни. 
Общество открыто, готово для нововведений. Определяющую роль будут играть человеческое 
воображение, интуиция и интеллект. Главным сырьем новой экономики вместо труда и капитала 
станут именно информация и знание. Научные разработки становятся главной движущей силой 
экономики – базой индустрии знаний. Новые принципы организации производства и 
административные работы потребуют новых трудовых ресурсов, наделенных сообразительностью и 
изобретательностью, а не способностью выполнять рутинные, однотипные действия. Человека будут 
ценить за то, что он умеет. «Как отцам-основателям США, нам выпала судьба созидать» - писал 
Тоффлер в 1980 году. Мы являемся творцами новой цивилизации.  Поэтому  каждый должен 
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стремиться к саморазвитию, стоит постоянно расширять свой кругозор, не останавливаться на 
достигнутом. Если не получается, таким людям нужно попытаться помочь опытом, советами.  Важны 
вера и поддержка, не будьте равнодушными, вера в других людей мотивирует, побуждает действовать 
и потом эти люди могут помочь в трудную минуту.  Люди, которые находятся уже в зрелом возрасте, 
приспосабливаться к новым технологиям, если возникают трудности, поинтересоваться у молодого 
поколения, то есть идти в ногу со временем. Постоянно совершенствовать свои знания, навыки и 
умения, ведь они могут устаревать, их нужно постоянно обновлять. Вместе, благодаря таким навыкам 
людей, мир станет прогрессивней.   Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому на нас лежит 
ответственность закладывания и основания нового этапа развития человеческого общества – 
постиндустриализма.    
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