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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Генерального директора Института философии, 
политологии и религиоведения, академика НАН РК 

С.Т. Сейдуманова 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

Бүгін Философия, саясаттану және дінтану институты 
«Қазақстанның тұрақты даму стратегиясы контекстінде қоғамның 
мәдениеті мен құндылықтарын зерттеу» ғылыми бағдарламасы 
ауқымында «Қазіргі Қазақстанның жаңғыртылуы жағдайын-
дағы қоғамның мәдениеті мен құндылықтары» тақырыбына 
Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткі-
зеді.

 Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференцияның мақ-
саты – қазіргі Қазақстанның дамуының жаңа кезеңіндегі тұрақты 
және орнықты дамуды қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін қа-
зақстандық қоғамның мәдениеті мен құндылықтарын анықтау.

Уважаемые участники Республиканской научно-практиче-
ской конференции «Культура и ценности общества в условиях 
обновления современного Казахстана»! Мы проводим очень 
важный научный форум после проведенного Всенародного рефе-
рендума в стране. Конференция организована в рамках научной 
программы «Исследование культуры и ценностей общества в кон-
тексте стратегии устойчивого развития Казахстана» по программ-
но-целевому финансированию. В связи с этим участниками данной 
Республиканской научной конференции являются все исполнители 
научной программы, кроме того, в научном форуме участвуют так-
же преподаватели ВУЗ-ов г. Алматы и специалисты в области куль-
туры Республики Казахстан.

Цель Республиканской научно-практической конференции – 
выявить роль и место культуры и ценностей казахстанского обще-
ства в обеспечении устойчивого и стабильного развития Казахста-
на на новом этапе его развития. 
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Тематика Республиканской научно-практической конферен-
ции призвана рассмотреть ряд вопросов культуры и ценностей 
современного Казахстана в контексте стратегии устойчивого раз-
вития полиэтничного и поликонфессионального общества, а также 
во взаимосвязи с процессами трансформации общественного со-
знания.

   Основные научные направления конференции:

• характер и особенности современного состояния культуры и 
ценностей казахстанского общества;

• духовно-нравственный потенциал культуры и ценностей в 
условиях новой казахстанской реальности и задач устойчивого 
развития;

• место и роль нормативно-ценностного содержания традиций 
политической культуры казахского народа и этносов РК в процес-
сах модернизации общественного сознания; 

• сравнительный анализ европейских, исламских и казахстан-
ских культурных ценностей в контексте концепции устойчивого 
развития;

• особенности казахстанского ценностного дискурса и онтоло-
гическое значение религиозных ценностей в иерархии культурных 
ценностей Казахстана.

В Посланиях и статьях Президента Республики Казахстан                    
К-Ж.К. Токаева отмечается историческая важность для строитель-
ства Нового Казахстана системного подхода в процессе рефор-
мирования страны. Несомненно, Казахстан должен опираться на 
собственную уникальную культурно-цивилизационную самобыт-
ность и модель развития с учетом образцовых эталонов культур-
ного развития развитых стран современного мира. В данном про-
цессе очень значима роль межэтнических отношений, развития 
национальной культуры всех этносов Казахстана, общей истории, 
этноментального мира, духовного и религиозного разнообразия.  
Определяющие ценности и стратегические объединяющие идеи 
всегда должны быть объектом научного исследования и обсужде-
ния на научных форумах. В современный период развития нашей 
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страны необходима интеграция всех здоровых сил общества и 
сближение различных культур. 

В современных условиях Институт философии, политологии 
и религиоведения активно проводит научные исследования в об-
ласти гуманитарных наук, направленных на решение фундамен-
тальных государственных задач по модернизации казахстанского 
общества, его общественного сознания и формирования нового 
качества нации, опирающегося на национальный код, лучшие тра-
диции культуры и ценностей народа Казахстана. В связи с этим 
духовная модернизация казахстанского общества требует научно-
го анализа исторических и современных ценностей, ставших сущ-
ностно-значимыми и важными в процессе становления духовной 
культуры единого казахстанского народа. 

 Исследование вопросов культуры и ценностей современного 
мира, с одной стороны, актуализирует ценностно-смысловые исто-
ки прошлого, и, с другой стороны, заставляет пересмотреть многие 
проблемы обустройства государства. Для Казахстана очень важна 
гармонизация межкультурных и межэтнических отношений, регу-
лирование отдельных моментов между институтами гражданского 
общества и властных структур, которые несут угрозу основопола-
гающим ценностям и самому существованию сообщества. Защита 
духовных ценностей и культурных традиций народа Казахстана 
должны стать приоритетными задачами для всего государства. 

Уважаемые участники Республиканской научно-практиче-
ской конференции, приглашая вас на открытое и доверительное 
обсуждение наиболее актуальных вопросов развития культуры и 
ценностей современного мира,  хочу сообщить, что материалы Ре-
спубликанской научно-практической конференции издаются в бу-
мажном варианте.

Рабочие языки научной конференции: казахский, русский, ан-
глийский. Регламент для докладчиков до 10 минут, для выступаю-
щих в прениях – от 3-х  до 5 минут. 

Уважаемые коллеги, желаю вам творческой, продуктивной ра-
боты и хороших научных результатов в нашей Республиканской 
научно-практической конференции!
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Бижанов А.Х. 
лен оррес он ент  К

а а еми  Каз  о тор олити ес их нау  ро ессор

ДИНАМИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА*

Концепция устойчивого развития (УР) на различных стадиях 
развития мирового сообщества имеет различные интерпретации 
и противоречия. К примеру, на определенном этапе она начала 
противостоять идеям глобализации. Российский исследователь 
Д.В. Ефременко пришел к выводу, что дискурс УР начал вступать 
в конкурентные отношения с дискурсом глобализации со второй 
половины 1990-х годов [1, с. 10].

В настоящее время есть различные толкования понятия УР. 
Как известно, первый доклад был представлен в 1987 г., т.е. ещё 
при сохранении биполярной системы международных отношений. 
В свою очередь саммиты, посвященные УР состоялись в 1992 г. 
(Рио-де-Жанейро) и в 2002 г. (Йоханнесбург). т.е. первый саммит 
проходил в условиях «момента» одно полярности, как период 
определяет Ч. Краутхаммер [2].

Всемирный саммит Рио+20, который прошел в июне 2012 г. 
уже был связан с серьёзными сдвигами международной системы в 
сторону полицентричности, в основе которых были такие государ-
ства как США, КНР, Россия и ЕС.

В этой связи следует отметить, что глобальные экономические 
сдвиги влекут за собой глобальные политические трансформации.

Вместе с тем, как в прошлом, так и в настоящем при выработке 
концепции УР было достаточно много критиков. К примеру, аме-
риканский исследователь, профессор Стэндфордского университе-
та Д. Виктор придерживается мысли о кризисе самой концепции 
УР отождествляя её не с развитием, а с консервацией и искусствен-

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана
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ным ограничением экономического и технологического роста. Он 
считает, что произошла чрезмерная экологизация концепции. В 
этом же ряду ряд российских и отечественных исследователей, 
как Павленко В.Б., Орехов А.А., В.Б. Кара-Мурза С.Г. и другие, ко-
торые видят в концепции продвижение интересов развитых госу-
дарств Запада, как инструмент при помощи которой страны Запада 
отстаивают интересы некоторого ограниченного круга стран [3].

В этих условиях необходимость изучения политического 
аспекта концепции УР очевидна. Важнейшей политической про-
блемой УР на современном этапе, является вопрос устойчивости 
миропорядка как такового, так и отдельно взятого государства.

Действующая концепция УР не дает ответа на вопрос о том, ка-
ким образом удастся предохранить человечество от феномена «не-
равномерного роста». Как известно, «неравномерный рост» силы 
среди государств способствует наступлению войн среди государств, 
а неравномерное однобокое распределение доходов внутри государ-
ства между богатыми и бедными приводит к внутригосударствен-
ным конфликтам граждан, дестабилизации обстановки страны.

Таким образом, возникает вопрос о необходимости формиро-
вания более устойчивого и в тоже время более гибкого подхода к 
позитивным или другим изменениям и как следствие более спра-
ведливого миропорядка. Сама же концепция УР нуждается в со-
вершенствовании и раскрытии политических аспектов.

На политико-прикладном уровне рассматривается вопрос как 
существующая политическая система позволит реализовать воз-
можности органического роста наиболее эффективно.

Традиционные модели УР устаревают. Традиционно-модер-
нистская модель развития сегодня все больше локализуется в 
Азиатском регионе, в первую очередь в КНР. Западный же мир де-
монстрирует предложить новые цели для мирового развития, за ис-
ключением идеи «самоподдерживания» и допустимости развития.

В этой связи возникает вопрос необходимости формирования 
качественно нового формата, обеспечивающего развитие стран и 
народов.

В основу УР, принятого на всемирной встрече на высшем уров-
не в Йонханнесбурге август-сентябрь 2002 г. является – План дей-
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ствий. В нем подчеркивается, что главными задачами и основными 
требованиями УР на национальном уровне является продуманная 
социально-культурная и экономическая политика, а также полити-
ка в области охраны окружающей среды, демократические инсти-
туты, правопорядок, меры по борьбе с коррупцией, обеспечение 
гендерного равенства и создании благоприятных условий для ин-
вестиций. Было подчеркнуто также, что существенно важное зна-
чение для достижения УР имеет мир, безопасность, стабильность 
и уважение прав человека и основных свобод, включая право на 
развитие, а также уважение культурного разнообразия.

Особое место в решении вопросов устойчивого развития при-
надлежит Целям ООН в области устойчивого развития, изложен-
ная в соответствующей программе и принятая в сентябре 2015 года 
Генеральной Ассамблеей ООН. Цели устойчивого развития (ЦУР) 
или глобальные цели представляют совокупность 17 взаимосвя-
занных глобальных целей, разработанных как “план достижения 
лучшего, более устойчивого будущего для всех”. Они включены в 
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием Повестка 
дня на период до 2030 года, и как бы являются будущей глобальной 
основой развития для достижения Целей развития тысячелетия, 
которые были завершены в 2015 году. Культура прямо упоминает-
ся в задаче “ЦУР II” Активизировать усилия по охране мирового 
культурного наследия.   

Анализируя свои обязательства государства, разработали и ре-
ализуют свои планы действий по различным направлениям жизне-
деятельности страны.

К примеру, в 2006 году Указом Президента страны принята 
Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому раз-
витию на 2006-2024 годы, где подчеркивается, что «Устойчивое 
развитие страны – это совокупность условий, факторов, инстру-
ментов, обеспечивающих постоянное от поколения к поколению, 
возрастание общественного богатства, природного капитала, куль-
турного наследия и уровня жизни общества» [4].

В этом же документе отмечается, что основными составляю-
щими УР являются политическая, социальная, культурная, эконо-
мическая и экологическая устойчивость.
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Время и реальность сегодняшнего дня, вызовы современности 
требуют новых подходов в выработке критериев развития стран и 
народов.

Сегодня Казахстан переживает последствия январских собы-
тии 2022 года, которые оказали серьезное влияние на все стороны 
социально-экономической и политической жизни страны.  Эти со-
бытия еще раз продемонстрировали, что обеспечение благососто-
яния граждан имеет особо важное значение для социальной ста-
бильности и основу устойчивого развития  страны. Оно придаст 
особую целостность обществу и  оказывает прямое воздействие на 
устойчивость экономик    и, политики и культурной жизни. Таким 
образом  социальная стабильность формируется  по мере удовлет-
ворения потребностей людей, реализации их интересов.

В этой связи реалии сегодняшнего дня выявили ряд важных 
направлений развития казахстанского общества и государства, на 
которые предстоит обратить особое внимание. Это и вопросы со-
циального равенства, социальной ответственности   государства и 
общества, инвестиции в человеческий капитал, поддержка соци-
ально уязвимых слоев населения; обеспеченность граждан рабо-
той  и стабильным доходом, доступность и качество социальных 
благ (жилья, образование, здравоохранение, культура),  вопросы 
обеспечения безопасности государства и каждого гражданина.

В предстоящие годы предстоит принять кардинальные меры  
по развитию малого и среднего бизнеса, формированию среднего 
класса, играющих важную роль в обеспечении социальной ста-
бильности и соответственно устойчивого развития государства.

Сегодня, рассматривая вопросы устойчивого развития обще-
ства, нельзя также обойти вниманием такое важное свойство, как 
особенность государства, бизнеса и наемных работников осущест-
влять сотрудничество,  партнерство, цивилизованно  решать воз-
никающие конфликты, достигать социального мира, посредством 
переговоров, компромиссов и консенсусов. Все это также требует 
повышения уровня политической культуры. 

В этом отношении важен механизм трипартизма – законода-
тельно установленной процедуры переговоров между профсою-
зами, работодателями с участием государственных чиновников, 
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а также корпоративно-социальная ответственность, означающая 
добровольное решение компаний  участвовать в улучшении жиз-
ни общества и защите окружающей среды. В последние годы по-
лучает все большее распространения новая система социального 
партнерства с участием гражданского общества, которая требует 
поддержки и влияния со стороны государства.

В устойчивом развитии государства немаловажная роль от-
водится и нематериальным фактором мы выступаем в период 
развития нашей государственности, когда вопросы культурного, 
духовного, будут иметь не меньшее значение, чем вопросы эконо-
мического, материального порядка. 

В этой связи вызовы времени актуализируют проблемы форми-
рования социокультурный сферы, ориентированной на укрепление 
единства нации, общественного согласия, воспитание казахстан-
ского патриотизма, а также развития  казахстанского культурного 
кода, основанного на синергии многообразия культур и духовных 
традиций этносов страны. 

Как показывает события начала 2021 года в стране во многом 
от политической зрелости, патриотизма и ответственности  каждо-
го гражданина страны зависит то, насколько успешно будет про-
цесс  устойчивого развития казахстанского общества  и сохране-
ния в нем социального консенсуса.

Сегодня в стране в ответ на вызовы современности активно при-
нимаются меры по укреплению независимой государственности.  
Наглядным примером этому является иницированное  Президентом 
страны Қ-Ж.К. Токаевым проведение референдума по внесению из-
менений и дополнений в Конституцию республики, которая создает 
правовую базу, фундамент обеспечения общественной стабильно-
сти  и устойчивого развития казахстанского государства.
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КУЛЬТУРНЫЙ ТРАНСФЕР КАК ФАКТОР 
ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ*

Переосмысление или переоценка культурных ценностей – это 
всегда трансформация культурных, социально-политических и об-
разовательных процессов, и она должна способствовать качествен-
ному изменению таких процессов как инкультурация, аккультурация 
и др. динамика культурных процессов показывает, что продуцирова-
ние новых культурных форм и интеграция в различные культурные 
системы, происходит постоянно. Поскольку культура не является 
разовым событийным процессом, культурное моделирование, из-
менение происходит перманентно и будет нонфинальным. И в этом 
большую роль играет такой процесс, как культурный трансфер. 
Концепция культурного трансфера, введенная французским ученым 
Мишелем Эспань, особенно актуализируется в связи с необходи-
мостью возрождения диалога культур. Говоря обыденным языком, 
культурный трансфер – это пересечение культурных границ и вовле-
чение, не вторжение, а именно вовлечение в иное культурное бытие, 
при переходе в которое мы совершаем межкультурное взаимодей-
ствие традиции как религиозных, так и научных, образовательных.

О диалоге культур в ХХ веке было написано огромное коли-
чество работ, посвящено проблематизации диалога культур мно-
жество исследований. Причем, разрабатывались различные мето-
дологические подходы, связанные с разрешением противоречий, 
возникающих в процессе диалога культур: культурный конфликт, 
культурное отчуждение и др.

Так, например, уже в неклассической философии появляется 
критическая аналитика противоречий в культурно-цивилизаци-

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана
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онных процессах, связанная с деконструкцией диалектики транс-
цендентально-критического идеализма. Если Гегель полагал, что 
противоречие есть категория, разрешающая вопрос об истине, то 
Мерло-Понти в своей работе «Приключения диалектики» вносит 
новое прочтение диалектики как тоталитарно-разрушительного 
метода, ведущего к насильственному разрешению противоречий, 
в том числе и противоречий, возникающих в межкультурной ком-
муникации. Методология, например, антропологов Боаса, Херско-
вица и других, позитивна и применима для  исследования куль-
туры, но не для диалога культур, поскольку их настойчивость на 
презумпции уникальности любой культуры и на этом основании 
выдвинутой концепции абсолютной автономности культуры, не 
нуждающейся в диалоге с другими культурами. Высвобождение 
культуры от взаимодействия и коммуникации с другими культу-
рами оказалось также позитивным для фундирования культурного 
плюрализма. 

Хотя, конечно, культурный плюрализм также имеет множе-
ство истолкований, и одно из них связано с признанием онтологи-
ческого «бессилия» культурного плюрализма в постижении общих, 
универсальных законов развития культурных процессов. Для рас-
крытия проблемы диалога культур и методологии, необходимой для 
решения этой задачи, были признаны наиболее релевантными под-
ходы и принципы, разработанные Л. Уайтом. Именно в его работах 
культура была представлена в качестве постоянно развивающегося 
процесса, имеющего диалогическую природу и связанного с комму-
никативным воздействием. Во многом труды Л. Уайта оказали влия-
ние на постколониальный дискурс, который, в свою очередь, оказал 
влияние на формирование стратегии диалога культур, как равных 
субъектов культуры в процессе межкультурной коммуникации.

В условиях постмодерна или постнормальности, или постпри-
вычности диалог культур представляется уже чем-то не нужным, 
поскольку экономические, политические и социальные процессы 
«задвинули» его не в эпицентр современных проблем, а на перифе-
рию культурной жизни, делая из него «эпифеномен». Однако в ХХI 
веке пришло вновь осознание того, что диалог культур необходим 
в любых формах и моделях – текстах, переводах, научных знаниях. 
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Нелишне вспомнить слова М. Бахтина о том, что сама жизнь и есть 
диалог, а жить – просто означает творить диалог. Почему диалог 
культур вновь актуален? В связи с международными, глобальными 
коммуникативными процессами необходима толерантизация куль-
туры взаимодействия, культуры интеграции. Сам диалог культур, 
в который вступает человек, создает уникальное пространство вза-
имодействия, способное снять отчуждение, напряженность и даже 
конфликт.

В этом контексте значение культурного трансфера усиливает-
ся как процесса, способного формировать коммуникативные прак-
тики с Другим. В культурном трансфере осуществляется взаимо-
действие моделей культуры, а не просто рецепция.

Культурный трансфер в исследованиях трактуется неодно-
значно: как культурная экспансия, как культурное заимствование, 
как культурное обогащение. В определениях культурного трансфе-
ра, например, у Биттерли, можно увидеть связь его с культурным 
контактом, культурным столкновением, вовлеченными в динамику 
процесса культурного взаимодействия. Нужно отметить, что в ХХ 
веке в связи с постколониальными исследованиями, «культурный 
трансфер» имел несколько негативную коннотацию, связанную 
с тоталитарной культурной политикой, сегодня же «культурный 
трансфер» понимается как процесс диалога национальных, рели-
гиозных традиций разных моделей культурных жизней, способов 
культуры мысли. Осуществление связи культурного Я и культур-
ного Другого, согласно М. Буберу, есть не только связь с Приро-
дой, человеком, но и духовная связь [1, с. 16-92]. 

М. Бубер считает, что встреча Я и Ты как встреча двух форм 
культуры может привести к встрече с Богом, духовным началом: 
«Дух в его обнаружении через человека есть ответ человека к сво-
ему Ты. Дух не в Я, он между Я и Ты. Человек живет в духе, если 
он может ответить своему Ты» [1]. В этой цитате М. Бубера мы 
открываем тему духовного равноправия Я и Ты, которая осущест-
вляется только через диалог.

Можно вспомнить и Гадамера, его идею о «слиянии горизон-
тов» разных культур как модели равноправного диалога субъектов 
культур.
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Культурный трансфер как модель стирания онтологических 
граней культур в работе Л. Фидлера «Пересекайте границы, за-
сыпайте рвы» редуцирует тему диалога культур, для нас наиболее 
важную. По своей сути, эта работа раскрыла тему постмодернист-
ской интерпретации диалога как диалога элитарной и эгалитарной 
культур. Культурный трансфер в диалоге культур призван осуще-
ствить не только культурный обмен, но и толерантную культуру 
восприятия иной культурной парадигмы.

Очень важным представляется методологическое значение 
культурного трансфера, поскольку благодаря ему мы можем рас-
крыть базовую культуру, ее предельные смыслы, базовые ценно-
сти, их трансформацию, либо устойчивость, алгоритмы передачи 
тех или иных культурных артефактов (материальных и духовных), 
которые сыграли роль в формировании культурных парадигм. В 
целом, культурный трансфер играет диалогическую роль в куль-
турном пространстве и «слиянии горизонта» (Гадамер) взаи-
модействия культур. Культурный трансфер в цивилизационном 
пространстве способствовал взаимодействию и обогащению, воз-
можно даже защите тех культурных форм, подвергшихся ассими-
ляци по разным причинам, особенно политическим.

Разнообразие культур есть фактор разнообразия моделей жиз-
ненных миров, но условием сохранения этого разнообразия явля-
ется национальное содержание, духовный исток культуры, и куль-
турный трансфер необходимо понимать как процесс, который не 
направлен на деконструкцию национального контента. Процесс 
культурной глобализации следует отличать от культурного трансфе-
ра, поскольку первый направлен на фундирование западных (теперь 
уже глобальных ценностей), на унификацию ценностных культур-
ных парадигм. В одной из известных работ Ж. Бодрийара «Наси-
лие глобализации» отмечается бинарное противостояние ценностей 
культуры Запада и Востока, причем западные культурные ценности 
предлагаются в качестве паттерна для Востока, которые не могут 
быть приняты в качестве мировоззренческих ценностей, но прини-
маются в качестве прагматического ресурса [2, с. 10-21].

В контексте культурного трансфера формировались цивилиза-
ции, например, античная цивилизация, исламская цивилизация и 
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другие. Культурный трансфер в ХХI веке способствовал моделиро-
ванию таких проектов, как евроислам, новоевразийство и другие, 
в которых синтезированы национальные и глобальные ценности, 
в нем существует презумпция культурного суверенитета. На при-
мере такого феномена, как исламская культура, можно увидеть ре-
ализацию культурного трансфера.

Исламская культура – культура, которая сформировалась в 
эпоху возникновения ислама и развивалась в лоне исламской исто-
рии. Началом исламской культуры, как и исламской цивилизации, 
можно считать 622 год хиджры (переселение Пророка Мухаммада 
из Мекки в Медину). Исламская культура – феномен многогран-
ный, соединяющий в себе исламскую традицию и традиции доис-
ламских культурных парадигм, сложившихся на обширных терри-
ториальных пространствах проникновения ислама. На территории 
Казахстана исламская культура формировалась в контексте тюрк-
ских духовно-культурных традиций, вбирая в себя номадическую 
модель жизни и номадическое мирочувствование. 

Исламская культура проходит несколько этапов своего разви-
тия, прежде чем сформироваться в уникальный феномен, которому 
ученые дают различные определения.

В энциклопедических словарях имеется несколько определе-
ний, вот некоторые из них: «Исламская культура (мусульманская 
культура) – средневековая культура, сложившаяся в странах го-
сподства ислама и под его влиянием в VII–XIV веках. Подразделя-
ется на классический и современный периоды развития. Класси-
ческий период характеризуется главенствующей ролью арабского 
языка как языка религии, науки, культуры» (Педагогический тер-
минологический словарь). Другие определения исламской куль-
туры также связаны с языком арабов, исламским вероучением и 
исламскими принципами жизни. Однако, более универсальным 
является определение исламской культуры как культуры народов, 
исторически принявших ислам, исповедующих его и созидающих 
духовно-материальную практику в лоне исламской традиции.

Исламскую историю культуры в Казахстане необходимо рас-
крыть как объективное и, вместе с тем, величайшее событие в 
культурно-цивилизационном мировом процессе.
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Основными источниками для реконструкции исламской куль-
туры на территории Казахстана являются рукописи, в которых 
представлены: история исламской культуры как живого организма, 
вступавшего в процесс вовлечения в тюркскую и казахскую куль-
туру; исторические хроники; научные, богословские и философ-
ские трактаты, а также духовно-материальные артефакты, создан-
ные в исламской традиции, и, в целом, духовно-этическая модель 
жизни, основывающаяся на исламском вероисповедании.

Исламская культура формировалась одновременно как про-
цесс культуры ислама, который включал в бытие исламской куль-
туры ритуальность, обрядность, сыгравшие значительную роль в 
становлении и развитии исламского сознания и исламского мыш-
ления.

Тюркская культура до появления ислама представляла собой 
высокую духовно-этическую ценностную систему, включающую в 
себя кодексы морального поведения, кодексы чести, щедрости. Ко-
дексы формировали номадическую модель жизни, номадическое 
мировоззрение и мироотношение. Номады, именно они являются 
основателями культуры, которая войдет в историю как номадиче-
ская и станет фундаментом казахской культуры. 

Формирование исламской культуры на просторах уже средне-
векового Казахстана связано с культурными процессами, происхо-
дившими в лоне тюркской цивилизации. 

Интеллектуальное развитие Туркестана в период расцвета ис-
ламской цивилизации связано, как это ни парадоксально, с двумя 
направлениями: рационализмом – в лице науки и философии, и 
мистицизмом, иррационализм – в лице суфизма. Исламский ра-
ционализм, стремившийся к ясности, логике и к диалогу разума 
и веры, и исламский мистицизм, провозгласивший тарикат (путь) 
сердца и веры в качестве единственно верного пути в жизни.

Духовно-культурная атмосфера Туркестана была очень веро-
терпимой, или, как теперь говорят, толерантной. Здесь жили не 
только мусульмане, но и иудеи, христиане, представители иных ве-
роисповеданий. Вообще, что касается толерантности, то действи-
тельно, исламская толерантность была феноменом удивительным. 
А. Мец, ссылаясь на христианские и исламские источники, отме-
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чает, что исламская веротерпимость признавалась самими христи-
анами. Более того, были приняты законы, согласно которым, жизнь 
христианина или иудея была равноценна жизни мусульманина. 
Большое значение в принятии таких законов имела школа права 
Абу Ханифы, детально разработавшая концепцию комфортабель-
ного мирного сосуществования во всех регионах Арабского Хали-
фата, особенно Мавераннахра и, в целом, средневекового Казахста-
на. Покровительствуемые – именно так назывались немусульмане 
свободно исповедовали свою религию, соблюдали религиозные 
законы, отмечали христианские праздники: монастыри и церкви 
были неотъемлемой частью интеллектуальных городов. Интерес-
но также, что многие места с хорошим заработком занимали хри-
стиане и иудеи, особенно связанные с финансами, медициной [3]. 

 Тюркские традиции в исламской культуре раскрывают содер-
жание ее как культуры единства и многообразия. О влиянии тюрк-
ских традиций в культурных тенденциях Исламского Средневеко-
вья повествуется во многих исторических хрониках. Историки и 
путешественники отмечают толерантность, открытость тюрков и их 
традиций. Об этом мы узнаем из хроник Ибн Биби, Афляки, Акса-
раи, Ибн Батуты, знаменитого труда итальянца «Кодекс куманикус» 
– истории о кыпчакском культурно-духовном материальном образе 
жизни, его значении для цивилизационного пространства [4].

Династия Великих Моголов, которая также тюркского про-
исхождения, способствовала расцвету исламской культуры в 
Мусульманской Индии. Исламская литература, исламская архи-
тектура, увековеченная в таких памятниках, как «миниатюра», 
«Тадж-Махал», поэзия Дехлеви, «Бабур-наме», формировалась в 
диалоге культурных традиций – тюркских, исламских и индий-
ских. Знаменитая могольская миниатюра, которая процветает при 
шахе Акбаре, основывалась на среднеазиатской миниатюре, полу-
чившей развитие в Туркестане. Так, например, в «Шейбаниаду» 
были включены 9 миниатюр, в которых прослеживается влияние 
гератской школы, а в «Зафар-намэ» использованы все стили сред-
неазиатской миниатюры» [5, c. 102-108].

Эпоха Великих Моголов, в которую было создано знаменитое 
могольское искусство, с собственным стилем, известным как мо-
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гольский, содержит в себе синкретический сплав художественных 
традиций тюрков, иранцев и индусов. Практически 300 лет мо-
гольский стиль живописи господствовал в Индии, влиял на поко-
ления художников всех времен. Знаменитая могольская миниатю-
ра имеет собственную технологию, не имеющую аналога в мире. 
В отличие от персидской миниатюры, могольская отличалась ро-
скошным оформлением, искуснейшей каллиграфией и интеллек-
туальностью сюжетов. При шахе Акбаре исламская культура до-
стигает необычайного подъема. 

Тюркская традиция использовать библиотеку (китабхане) 
для интеллектуальных бесед на философские, научные и теоло-
гические темы была сюжетной во многих миниатюрах. Влияние 
тюркской традиции на духовную атмосферу Индии при правле-
нии Великих Моголов проявилось в формировании толерантного 
общества, особенно при шахе Акбаре, оно сказалось на констру-
ировании диалога между религиями, создании образовательных 
центров с установкой на синтез науки и религии, веры и знания [4].

Интересно, что в могольских миниатюрах использована тюрк-
ская орнаментика, вошедшая в искусство казахского орнаменталь-
ного искусства. Если учесть, что исламское искусство выработало 
исключительные каноны и принципы для исламской живописи, 
среди которых – недопустимость изображения живых существ, то 
именно поэтому исламская орнаментика, вошедшая в культуру как 
«арабески», являет собой пример многообразного соединения ор-
наментальных стилей: тюркского меандра, персидской, арабской 
вязи, метафор и символических концептов. Туркестанские мини-
атюристы сделали искусство миниатюры символическим и совер-
шенным.

На территории Казахстана устная традиция, включавшая в 
себя поэтическое, песенное творчество, органично оформилась в 
исламскую литературу, превращая чисто исламское изобретение 
– адаб – в тюркский адабиет, превратив его в направление гума-
нистического и просветительского характера. Различные эпиче-
ские истории о батырах, о тотемных животных, о борьбе добра со 
злом, все эти легенды, сказания составляли не просто мифо-эпи-
ческий фон, а фонд устного поэтического творчества, которое за-
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тем трансформировалось в героико-воинственную поэзию тюрков, 
и даже то, что создавалась она в исламских формах (жанрах), со-
держание оставалось прежним. И только в период классического 
Исламского Средневековья (ХI–ХIII в.) мы наблюдаем расцвет уже 
тюркско-исламской литературы, так называемого тюркско-ислам-
ского адаба. Даже в манихейских текстах, которые были найдены в 
Турфане (Китай, Синьцзян) и в Египте, написанных в том числе и 
на тюркском языке, нашли свое отражение духовные притчи тюрк-
ских народов. 

Переплетение культурных традиций, особенно литературных, 
эстетических: хорасанских, туркестанских, пехлевийских и других 
доносили до нас удивительное искусство Слова, которым владели 
наши предки, вернее, те люди, культурными должниками которых 
мы являемся. На древние сюжеты были сложены песнопения в 
честь празднования Наурыза, семейных торжеств, и все это проис-
ходило в период устоявшейся исламской традиционности. 

Тюркская культура до прихода ислама, как мы уже отмечали, 
была высокой. Пройдя несколько этапов своего развития от скиф-
ско-сакской, пратюркской, она стала культурой, в которой произо-
шла диалогизация. Диалогичность тюркской культуры проявилась 
в выработке культурной парадигмы, основой которой стала удиви-
тельная толерантность к другим культурам и традициям. Самодо-
статочность любой культуры заключается в ее открытости другим 
культурным мирам и в отсутствии страха перед угрозой ассимиля-
ции другой культурой, именно поэтому в пространстве Казахстана 
существовали, «жили», передавались различные культурно-рели-
гиозные традиции.

Заключение

Все эти примеры культурного трансфера демонстрируют куль-
турный обмен и диалог, в которых сохраняется устойчивость культур-
ного паттерна и способность к коммуникативным культурным прак-
тикам, благодаря которым происходит ренессанс культурных форм.

Нелишне отметить и роль культурного трансфера в обновле-
нии ценностей, особенно в эпоху исторических перемен. Сегодня 
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Казахстан моделируется как Новый Казахстан, в котором происхо-
дит и перезагрузка, и переоценка культурных ценностей, их обнов-
ление, встраивание в новую парадигму культуры мысли, и обнов-
ление такой ценности как диалог культур обретает новое качество 
смысла для консолидации казахстанского общества.

Список литературы:

1. Мартин Бубер. Два образа веры. – М., 1995.  
2. Бодрийар Ж. Насилие глобализации // Логос. – 2003. – № 1(36).
3. Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1972.
4. Сейтахметова Н.Л. Феномен исламской культуры. (Работы разных 

лет).
5. Пугаченков Г.А. К проблеме среднеазиатской школы миниатюри-

стов ХVI–XVII вв. // Труды двадцать пятого международного конгресса 
востоковедов. Том 2. – М., 1963.  

    



25

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

Косиченко А.Г.
главн  нау н  сотру ни  нститута илосо ии  

олитологии и религиове ения К   К
о тор илосо с их нау  ро ессор

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕЙНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНЦЕВ*

Идейно-мировоззренческая культура – термин сложносостав-
ной. В него, как можно видеть, входит идейная составляющая жиз-
ни общества, мировоззрение общества (не одинаковое для различ-
ных социальных, этнических и религиозных групп казахстанского 
общества); и все это объединено термином культура, под которой 
в данном случае понимаются именно идейно-мировоззренческие 
аспекты культуры. Казахстанскому обществу на сегодняшнем эта-
пе его развития как никогда ранее необходимо идейное единство. 
Но единство это, не должно быть формальным; в современном 
крайне нестабильном мире, формальное единство легко рушится 
под воздействием внешнего давления и внутренних противоре-
чий. Идейное единство казахстанского народа может быть содер-
жательным и устойчивым только в том случае, когда оно явилось 
результатом реального учета и согласования интересов различных 
слоев и групп, образующих это общество.

Уже когда есть идейное единство, возникает общее мировоз-
зрение, опять-таки не навязанное, но органично сложившееся на 
основе идейного единства. Идейное единство и общее мировоззре-
ние, воплощенные в национальной культуре, и есть, по существу, 
идейно-мировоззренческая культура казахстанского общества. Вот 
каково содержание этого сложносочиненного понятия.

Требуется ясное понимание чем является культура в ее сущно-
сти. Культура как возделывание пространства человеческого и об-
щественного бытия – абсолютно верное определение культуры. Но 
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несколько неясное. Оно проясняется, если мы уточним, что само 
возделывание пространства общественного бытия осуществляется 
человеком, который тем самым реализует свое предназначение - 
быть сознательным творцом своей жизни. Ситуация в отношении 
культуры сегодня в высокой степени парадоксальная. Культура 
почти отсутствует в настоящее время (это повсеместное явление). 
И при том, никогда ранее, как сегодня, столь много не говорилось 
о культуре, о ее значении, о важности. Как тут не вспомнить апо-
стола Павла: «…когда будут говорить «мир и безопасность», тогда 
внезапно постигнет их пагуба…» (I Фес. 5:3). 

Так и о культуре более говорят при ее исчезновении. Когда 
культура живет и расцветает, о ней не говорят, ее творят. А вот 
когда пишутся работы, подобные «Закату Европы» О. Шпенглера 
или «Постижение истории» А. Дж. Тойнби, когда   культура делает 
критический анализ себя самое, это указывает на «закат культу-
ры». Культура – естественная среда обитания человека: любое его 
отношении к миру есть акт культуры, при условии, что в своей 
жизни он воплощает сущность человека. И почти полное отсут-
ствие культуры сегодня говорит о том, что человек лишь в исче-
зающе малой степени воплощает сущность человека, что очень 
симптоматично.

Если мы делаем предметом нашего анализа процесс транс-
формации идейно-мировоззренческой культуры казахстанцев, то 
уместен вопрос: под воздействием каких факторов меняются идей-
но-мировоззренческие основы культуры?  В какой мере культура 
устойчива и в какой она подвержена новым влияниям, в том числе 
влиянием политического и экономического свойства? Как и многое 
в обществе, данные взаимосвязи многоуровневые и многоаспект-
ные. Культура и ее базовые ценности лежат в основе социумного 
развития, во многом предопределяют развития экономики и т.д. Но 
и развитие социально-экономической реальности оказывает вли-
яние на актуальную культуру, меняет ее содержание и структуру, 
переформатирует ее ценности. Поэтому только в целях специаль-
ного исследования можно разорвать эти сложные взаимосвязи и 
выделить некоторые центральные моменты этой системы, умест-
ные именно под этим углом зрения. Ибо невозможно в специ-
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альном анализе удерживать в полноте отмеченные связи, хотя их 
удержание и желательно для адекватности воссоздаваемой карти-
ны живой реальности. Здесь имеется аналогия с естественными 
науками, которые вынуждены брать реальный процесс и разрывать 
его, членить на части; а затем изучать эти части по отдельности, и 
только затем делать попытку воссоединения этих изученных ча-
стей – причем попытки эти нечасто завершаются успехом.

Идейно-мировоззренческая культура включает в себя несколько 
важнейших элементов: традиционную культуру; ценности, разделя-
емые народом Казахстана сегодня; идеалы, которые движут обще-
ство сейчас и которые, меняясь и развиваясь, способны быть целями 
развития на будущее; нравственные и духовные ориентиры обще-
ства. Религия является одной из составляющих этой системы. Впол-
не уместно поставить вопрос: каковы роль и значение религии в 
трансформации идейно-мировоззренческой культуры казахстанцев?

Религия – феномен сложнейший, как для человека, так и для 
общества. Сложность эта имеет исток в неверном отношении чело-
века к религии: человек привык всегда делать себя мерилом всего, 
применяет он этот прием и в религии. А в религии главный не че-
ловек, но Бог. Человек же все пытается показать свою значимость. 
Но религия - связь, взаимодействие человека и Бога, при верховен-
стве Бога. Когда это признается, то религия сразу становится очень 
простой сферой жизни верующего человека. Для этого надо знать 
сущность религии и формы ее проявления в обществе и государ-
стве, то есть изучать религию. Если не изучать даже, к примеру, 
арифметику, то и она остается сложной, неясной, непосильной для 
человека. Пока он не согласится считаться с ее правилами. Так и в 
религии: если человек вроде веруют, но постоянно противостоит 
Богу, то условия такой жизни непосильны человеку; она сложна и 
выматывает его. Но мучиться не надо, надо правильно веровать.

Теперь зададим вопрос: какова роль религии в трансформации 
идейно-мировоззренческой культуры казахстанцев? Стала ли ре-
лигия более притягательной для казахстанцев, заняла ли она боль-
шее место в их мировоззрении, стала ли она идеей, ведущей их по 
жизни, мыслят ли они себе культуру без религии? На все вопросы, 
кроме последнего, приходится дать отрицательный ответ. Религия 
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не может быть абстрактным интересом; она или захватывает чело-
века или остается внешней ему. Нельзя совмещать веру и безраз-
личие к Богу в повседневной жизни, а в массе своей казахстанцы 
именно таковы.  

Поэтому тенденции трансформации идейно-мировоззренче-
ской культуры идут и, по-видимому, будут идти в направлении 
атеизма, агностицизма, безверия и безразличия к этой сфере. Это 
и плохо, и хорошо. Плохо, потому что никакая глубокая культура 
не может быть безразличной Богу. И если Казахстан движется в 
сторону безверия, то культура его станет менее содержательной. 
Но это не все. Ведь религию, и не без оснований, считают одним 
из важнейших источников нравственности и духовности в обще-
стве. И когда роль религии в обществе падает, что происходит с 
нравственностью и духовностью? 

Какие другие общественные феномены, помимо религии, спо-
собны продуцировать нравственность и духовность? Искусство, 
наука, творческая интеллигенция? В какой-то мере, да. Обыденная 
жизнь, которая несмотря на свою «невзрачность», богата содержа-
нием? Все же следует признать, что нравственность и духовность 
имеют в религии, в Боге свой исток. Уже затем и нравственность, и 
духовность, пройдя через различные формы деятельности и реалий 
жизни, могут приобретать и иное, не религиозное содержание, но 
исток нравственности, и это очевидно, в чем-то более высоком, чем 
обыденная жизнь. Нравственность не произрастает из обыденной 
жизни. Нравственность возвышается над обыденностью и является 
ее духовным наполнением. Нравственность задает ориентиры, цели 
и формы развития общества. Так должно быть. Но сегодня это не так. 

Почему роль религии и соответственно, религиозность на-
селения Казахстана падают? Тому есть несколько причин. Во-
первых, сразу после обретения независимости Казахстаном масса 
людей обратились к религии, надеясь найти в ней устойчивое ос-
нование жизни и ее смысл. Отчасти нашли, но обнаружилось, что 
в религии надо постоянно преодолевать свои недостатки, духовно 
расти, выполнять заповеди, с любовью относится к окружающим 
– и все это в условиях конкуренции, борьбы, усложнения условий 
жизни. Причем гарантий того, что верующие выиграют в этих об-
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стоятельствах нет. И массы стали покидать ряды верующих. Впро-
чем, одни покидают, другие приходят. Во-вторых, позициониро-
вание представителей власти и элиты в качестве верующих, тоже 
сыграли свою роль – ближние круги чиновничества тоже стали 
считать себя верующими, впрочем, формально и поверхностно. С 
некоторым угасанием этого процесса количество верующих в эли-
тарных слоях уменьшилось. В-третьих, религия, воспринимаемая 
поначалу целиком и полностью позитивным феноменом, проявила 
(при ее искажении, а искажение при религиозной неграмотности 
и привитии ложных ее интерпретаций неизбежно) и негативные 
аспекты что тоже привело к падению числа верующих. И наконец, 
многие ложно идентифицировали себя в качестве верующих, а 
затем отошли от религии. Есть и иные причины падения уровня 
религиозности, но и приведенных достаточно, чтобы понять, что 
проблема религиозности носит многоуровневый характер.   

Снижение роли религии можно рассматривать как позитив-
ный момент, если понимать сущность этого процесса и, если иметь 
в виду, что многие принадлежали к религии ложно, конъюнктур-
но. Их уход не нанес никакого вреда религии; напротив она укре-
пилась. Произошло очищение. Помимо этого, снижение уровня 
религиозности в РК лежит в контексте общемирового падения 
религиозности, и пытаться сопротивляться этому формальными 
средствами ни к чему. Уровень религиозности в Казахстане уста-
новится естественным образом.    

Что же означит падение уровня религиозности для идейно-
мировоззренческой культуры казахстанцев? Культура становится 
более атеистической, более светской, значит, более бездуховной. 
Культура отрывается от традиционных ценностей. «При адекват-
ном понимании культуры именно религия предстает в качестве 
истока и основы традиционной культуры. И потому, казалось бы, 
религия всегда может «напомнить» культуре свое «первородство» 
и оказывать ощутимое воздействие на культуру. Но нет. Современ-
ная культура скорее стоит в оппозиции религии, чем сотрудничает 
с ней. Это хотя и странно, но симптоматично. Здесь можно усмо-
треть глобальный тренд на вымывание из культуры сколь-нибудь 
значимого духовного содержания» [1].
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Отказ от традиционных ценностей, среди которых особое 
место занимают религиозные ценности, вместо ожидаемого про-
дуктивного плюрализма, может привести к мировоззренческому 
хаосу и распаду осмысленного отношения к природе, обществу 
и бытию в целом. Религия при этом может стать более агрессив-
ной, радикальной. Раз религиозные или традиционные ценности 
не сдерживают агрессивные устремления, мировоззрение станет 
более прагматическим, рациональным, а затем – и агрессивным. 
Кроме того, крупнейшие современные исследователи религии по-
казывают, что религию не так-то легко вывести за скобки обще-
ственной и государственной жизни. «Поскольку в современных 
обществах религия часто определяет идентичность, трудно сохра-
нять простое разделение публичного и частного. Более того, эти 
идентичности являются, как правило, транснациональными и по-
тому не могут быть ограничены национально-государственными 
границами. Можно сказать, что публичное пространство сакрали-
зовано постольку, поскольку публичные религии играют важную 
роль в политической жизни» [2].

Известно, чем в меньшей степени религия проявляет свои по-
зитивные стороны, тем в большей мере реализуются ее негатив-
ные аспекты. Поэтому надо исследовать позитивные возможности 
религии и находить формы и механизмы реализации этих возмож-
ностей. Эти найденные формы и механизмы надо адаптировать к 
реалиям казахстанской жизни, формулировать практические пред-
ложения в адрес государственных структур с целью совершен-
ствования политики в сфере государственно-конфессиональных 
отношений, что и будет практическим вкладом в решение задач 
трансформации идейно-мировоззренческой культуры на совре-
менном этапе развития Республики Казахстан. 
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В настоящее время в Казахстане активно обсуждаются вопро-

сы перехода ко Второй Республике и продолжает осуществляться 
реформирование политической системы общества. Это первооче-
редные задачи, стоящие на повестке дня, но они не снимают акту-
альности вопросов, касающихся духовно-нравственного самочув-
ствия и развития ментального мира казахстанцев, т.е. сердцевины 
всего модернизационного процесса в Казахстане. Курс, обозна-
ченный Президентом К-Ж.К. Токаевым как движение к Новому 
Казахстану предполагает преемственность стратегического курса 
развития казахстанского общества, нацеленного на демократию, 
культурное многообразие, открытость, устойчивое развитие и мо-
дернизацию общественного сознания. 

Особенность модернизационного процесса в сфере обще-
ственного сознания представляет собой чрезвычайно тонкую ра-
боту, требующую кропотливости и постоянства, которые, в свою 
очередь, не приемлют и отталкивают попытки сиюминутных и не 
продуманных решений. Поэтому для представителей научной со-
циогуманитаристики эта предметная область не должна оставаться 
в стороне в силу выдвижения на передовые позиции тех или иных 
задач политического и экономического развития или пребывать 
в забвении в силу современной ослабленности идеологической и 
идейно-воспитательной работы.   

Как известно, модернизация Казахстана и его устойчивое раз-
витие осуществляются, исходя из концептуальных установок тео-
рии «национальной модернизации», пришедшей на смену теории 

 татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле
ование ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого 

развития Казахстана
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«догоняющей модернизации», которая представляет собой даль-
нейшее развитие интеллектуальной мысли периода постмодерна. 
Данная модернизация проводится на основе собственной культуры, 
пытающейся сохранить самобытность и уникальность в современ-
ном мире, найти оптимальный баланс между традицией и новацией. 
Двигаясь в своем поступательном развитии ко Второй Республике, 
Казахстан в настоящее время сохраняет преемственность в фунда-
ментальной установке на модернизацию общественного сознания 
и следует полагать, что данный курс будет иметь устойчивое про-
должение и сохранится в своих константных установках.  

Социологические опросы, проведенные в последние годы 
Центром бизнес информации, социологических и маркетинговых 
исследований «BISAM – Central Asia», по заказу нашего Института 
включали в себя и вопросы, направленные на решение задач разви-
тия культуры и реализации стратегии Рухани Жаңғыру. Сохраняя 
жизненный принцип «единства в многообразии» и делая его не-
зыблемым, Казахстан следует повестке дня в области устойчиво-
го развития и основополагающим принципам, провозглашенным 
мировым сообществом о сохранении своего культурного многооб-
разия, как в отношении материальной культуры, так и нематери-
альной культуры.  

Это подтверждается и данными проведенного социологиче-
ского опроса. Чуть более половины казахстанцев (56,2%) вне за-
висимости от национальной, гендерной и демографической при-
надлежности видят в качестве модернизационного потенциала 
культуры Казахстана культурное многообразие, присущее казах-
станскому обществу. С самого начала своего независимого разви-
тия Казахстан утверждал и призывал сохранять этот ресурс поли-
этнического и многоконфессионального Казахстана. 

Рухани Жаңғыру, являясь сердцевиной модернизационных 
преобразований, тем не менее, представляет собой большое иссле-
довательское пространство, в котором его проблематика активно 
дискутируется и обсуждается, и в силу этого решается неодно-
значно. Находясь на стадии теоретической концептуализации, эта 
проблематика постепенно внедряется в образовательную сферу, не 
находя должного отражения на всех ступенях ее развития. 
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Руководствуясь такой посылкой, изучение вопросов культуры 
и ценностей в контексте модернизации общественного сознания 
имело бóльшую отсылку к специалистам, чем к массовой аудито-
рии опрашиваемых казахстанцев. Поэтому проблематика Рухани 
Жаңғыру в большей степени обсуждались экспертным сообще-
ством и в фокус группах, позволяя провести качественную ана-
литику, которая в известной мере подтвердила отмеченную выше 
предварительную исследовательскую гипотезу о непроясненности 
данной проблематики и недостаточной работе в этом направлении, 
несмотря на прилагаемые усилия со стороны, как научного сооб-
щества, так и управленческого аппарата, осуществляющего преоб-
разования в данной сфере.

Вильгельм Дильтей в свое время писал: «Жизнь – это полно-
та, многообразие, взаимодействие всего того единообразного, что 
переживают индивиды. Она по своей материи едина с историей. 
История в любой точке есть жизнь. Жизнь всякого рода в различ-
ных отношениях составляет историю» [1, с.306]. История казах-
ского народа, как и его культурное наследие, связано с той терри-
торией, культурной и географической средой, которая получает в 
современной социогуманитарной науке название «Великая степь». 

Рассматривая в этом контексте ценностное содержание культу-
ры и национальной истории, участникам социологического опроса 
был задан следующий вопрос: Какова роль культурного наследия 
Великой степи в формировании ценностей современного казах-
станского общества? Треть казахстанцев (35,8%) вне зависимости 
от этнической и демографической составляющей полагают, что 
наследие Великой степи – неотъемлемая часть казахской культу-
ры, поэтому оно оказывает существенное воздействие на ценност-
ные ориентиры казахстанцев. В то же время 42,7% казахстанцев 
считает, что казахстанцы мало знают о наследии Великой степи, 
поэтому оно оказывает слабое воздействие на формирование цен-
ностей (27,5%), культурное наследие Великой степи не влияет на 
формирование ценностей современного казахстанского общества 
(15,2%). Также часть респондентов утверждала, что тема культур-
ного наследия Великой степи слишком сильно вовлечена в поли-
тику и поэтому формирует неверные ценности  В большей 
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степени так думают люди с высшим образование (17%) и в мень-
шей люди со средним образованием (9,3%.). 

Социологический опрос в фокус-группах также показал, что 
большинству респондентов мало знакомо наследие Великой степи, в 
том числе само это понятие интерпретируется по-разному: в качестве 
образов жизни предков; Великого Шелкового пути; земли, оставлен-
ной предками и вызывающей ответственность за сохранение этого 
наследия, а также в качестве пафосного понятия, принятого полити-
ческой элитой общества для усиления этнического самосознания. 

Малое количество респондентов показало подлинное знание 
культуры и культурных памятников Великой степи, хотя главный их 
исторический ориентир был определен в статье «Семь граней Вели-
кой степи». Некоторые участники фокус-группового опроса говори-
ли о том, что концепт «наследие Великой степи» не находит пони-
мания у широкой общественности в силу отсутствия современного 
запроса, так как в настоящее время усилия казахстанского общества 
в большей степени направлены на поднятие уровня экономического 
развития общества, улучшение материальных условий граждан. 

Подтверждая маркер традиционности казахстанского обще-
ства, респонденты подчеркнули следующие особенности наци-
ональной культуры казахов, которые важны для перспектив его 
дальнейшего упрочения: миролюбивость и открытость националь-
ной культуры казахов и их положительное отношение к традициям 
и культуре других народов (соответственно 48,9% и 44% опрошен-
ных). Этот показатель совпадает у представителей разных этносов, 
проживающих в Казахстане. 

Ценностное значение и роль культуры тонкими нитями связа-
ны с экономическими, политическими, социальными проблемами 
развития общества. Культура позволяет осознать во всей полноте 
бытие человека и общества, посредством исторической памяти в 
культуре выделяется самое ценное и значимое, культура воспи-
тывает новые поколения в преемственной связи с национальной и 
общемировой историей. 

Важным шагом и исторически значимым событием современной 
казахстанской истории стала государственная программа «Культур-
ное наследие» (2004-2011), выполнение которой было нацелено на 
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«создание целостной системы изучения культурного наследия наро-
да; воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных 
памятников; обобщение многовекового опыта национальной литера-
туры и письменности и создание развернутых художественных, на-
учных, биографических серий; создание на государственном языке 
полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших до-
стижений мировой научной мысли, культуры и литературы» [2]. 

Эта программа выполнила свою первоначальную функцию, но 
она не должна остаться разовым актом, а должна быть продолжена 
в силу востребованности в настоящих условиях новых переводов 
для фонда гуманитарного образования и открытости поставленных 
ею проблем и задач, характера и силы ответов на вызовы времени, 
непрерывности культурно-исторического процесса и целостност-
ной представленности культуры. 

Отмеченные аспекты исторического прошлого, развития тра-
диционной культуры, сохранения культурного наследия, его оцен-
ки в глазах широких слоев казахстанского общества, а также на-
учного сообщества получили свое политическое оформление и 
закрепление в ряде проектов масштабных государственных про-
грамм модернизации общественного сознания Казахстана, в фун-
даменте которых заложена идея национально-государственного 
строительства, основанного на признании казахского этноса го-
сударствообразующим этносом Казахстана, чьи язык и культура 
являются основой гражданской консолидации общества и форми-
рования его общенациональных интересов. 

На вопрос: Может ли традиционная казахская культура высту-
пить в качестве объединяющего фактора для культуры современ-
ного Казахстана? были получены следующие результаты. Менее 
трети (26,4%) населения полагают, что традиционная казахская 
культура может стать объединяющим фактором и треть (33,3%) ви-
дят в ней объединяющий фактор в силу интеграции ею культурных 
традиций других этносов. Это видение характерно как для самих 
казахов, так и представителей других этносов (31,8% и 31,1%). 

В этом же ключе, но с целью выявить практический аспект по-
ставленных перед казахстанским обществом модернизационных 
задач экспертам был задан вопрос: Считаете ли Вы, что модерни-



36

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

зация культурного пространства, реализуемая в рамках стратегий 
Рухани Жаңғыру и Мангілік Ел, в должной мере способствует 
практическим изменениям в этой сфере? Экспертное сообщество 
показало разнообразие позиций, которые в большей степени ут-
вердительно отвечали на данный вопрос, обрисовывая позитивные 
практические изменения в культуре Казахстана под воздействием 
принятых программ. 

Но при этом были и позиции, которые говорили о том, что при-
нятые программы выполняются не в должной мере, имеет место 
формализм, на практике их суть и содержание не доходят до широ-
ких масс, поэтому необходима разъяснительная и популяризатор-
ская работа среди всех слоев казахстанского общества. Эксперты 
подчеркивали большое значение сферы образования и воспитания, 
прививающих культуру с раннего возраста, роль и значение работы 
с молодежью, важность деятельности государственных структур и 
их ответственность в обеспечении доступа к культурным ресурсам 
общества и обеспечения высокого уровня развития культуры, сво-
боды творчества в Казахстане. 

Таким образом, завершая краткий абрис обсуждения пробле-
матики Рухани Жаңғыру, согласно социологическим опросам, сле-
дует сделать следующие выводы:

- запущенный политической элитой государства идейный и идео-
логический процесс по изменению общественного сознания в целом 
удовлетворительно и позитивно оценивается казахстанским социумом;

- вместе с тем его тематика, являясь центрирующей и интегри-
рующей модернизационные преобразования в Казахстане, оста-
ется для ученых актуальной научной темой для идеологического 
сопровождения проводимых реформ, а для широкой общественно-
сти во многом не концептуализированной, недостаточно или мало 
известной, а, следовательно, имеющей слабую ценностную значи-
мость на практике. Даже в среде профессионалов-искусствоведов 
встречаются мнения, свидетельствующие об этом;

- существуют очевидные пробелы как в административно-
управленческом подходе к решению задач Рухани Жаңғыру, вы-
разившемся в формализме, желании вовремя отчитаться, а также в 
организации образовательного процесса и внедрении новых обра-
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зовательных программ в русле Рухани Жаңғыру на разных уровнях 
образования. К этому следует добавить и недочеты организации и 
проведения воспитательного процесса в школах.

Для решения данных проблем необходимо:
- продолжить теоретическое обоснование Рухани Жаңғыру, 

сосредоточиваясь, как на решении отдельных фундаментальных 
проблем, так и на комплексных междисциплинарных исследовани-
ях; укреплять и активизировать сотрудничество ученых и творче-
ской интеллигенции в теоретической разработке и идеологическом 
сопровождении модернизационного процесса в этой сфере;

- в свете этого имеет важное значение продолжение той благо-
родной миссии, которую преследовала государственная программа 
«Мәдени мұра – Культурное наследие», создавая фонд гуманитар-
ного образования на государственном языке, но теперь уже с более 
значимой целью – модернизации общественного сознания на ос-
нове новой интеллектульной культуры нации; 

- планомерно и последовательно внедрять программы обуче-
ния и воспитания в русле Рухани Жаңғыру на всех уровнях обра-
зовательного процесса с учетом особенностей и отличий каждого 
уровня, избегая искусственности темы, с одной стороны, и ее из-
битости, с другой стороны.

В целом данные социологических опросов позволяют заклю-
чить, что лучшие ценности традиционного общества могут стать 
опорами и конструктами современной модернизации казахстан-
ского общества, равно как и культурное наследие при умелом и 
вдумчивом подходе может быть гарантом мира, согласия и духов-
ной устойчивости общества.   
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАЗАХСКОГО НАРОДА: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ*

Часто сегодняшние понятия и идеологемы являются результа-
том утраченных изначальных смыслов и определений или транс-
формирующейся реальности нынешних иллюзий и мифов. Мы 
имеем дело с мифологизированной реальностью, имеющей особое 
практическое значение в сфере политики, поскольку она призвана 
менять саму эту реальность в соответствии с нашими представле-
ниями о ней. Вспоминается тезис работы Маркса «Тезисы о Фей-
ербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело состоит в том, чтобы его изменить» [1]… Такова поли-
тологическая терминология, которая используется в современной 
«придуманной», спроектированной и мифологизированной, таким 
образом, политической практике, хотя имеет совершенно иное 
значение и историческую коннотацию. Хотелось бы в этой связи 
актуализировать вопрос о казахском политологическом тезаурусе, 
который приходит в известное противоречие с тем, что мы хотим 
определить в современной реальности Казахстана как казахское в 
политике. Это напрямую относится к миру ценностей казахов, их 
надеждам и чаяниям, которые могут быть воплощены в проекте 
«Новый Казахстан».  

 

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана
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Одним из таких терминов является понятие «нация». С тех пор 
как оно впервые вошло в научный оборот, оно неоднократно изме-
няло свое изначальное значение и… часто вводит нас в заблужде-
ние и сегодня. Как мы помним, под ним в русском языке разумеют 
как этно-генетическую принадлежность, так и политическую де-
финицию «государственное образование». Таким образом, напри-
мер, вопрос о том, когда образовалась казахская нация, упирается в 
вопросы и даже сомнения у некоторых о том, когда и как образова-
лась казахская государственность… В казахском аксиологическом 
ряду и терминологии, отражающей понятие «нация», наблюдают-
ся разночтения разных по форме, но отражающих общий смысл 
понятия «нация» в разные периоды истории у протоказахских и 
казахских племен, создавших свою государственность, – «ұлт», 
«миллет», «тұған ел», «өлке», «ел», «мекен», «халық», «ұлыс». В 
тюркском языке изначально использовалось слово «bodun» [2], ха-
рактеризующее население, народ, подданных государства. В древ-
нетюркские времена широко использовалось понятие «Эль» для 
обозначения единства тюркских племен… 

Интересно, что в казахской традиции не сохранилось понятие 
«bodun», но укоренилось за казахами-кочевниками самоназвание 
«Қазақ елі», явившееся новообразованием для выбравших свобод-
ный, кочевой образ жизни - «қазақылық», и в этом смысле явившееся 
политической новацией. К примеру, в период принятия ислама в сте-
пи использовалось арабское понятие «al’uma», идентифицировавшее 
себя с приверженцами ислама. А в условиях завоевания монголами 
Чингисхана, войдя в состав его империи стали называться «Монго-
лын эзэнт гүрэн» и часть империи монголов, – «Улыс Жошы хана». В 
казахском политическом языке закрепилось понятие «ұлыс» и «орда» 
как ставка хана, символизирующая собой народ под властью едино-
го правителя. Последствием же колониального и постколониально-
го дискурса стало использование лидерами «Алаш-Орды» понятия 
«millet», означавшего переход к современному понятию «граждан-
ской нации», которое в эпоху Советской власти вышло из оборота 
политической терминологии. Народный характер государства Сове-
тов соответствовал классовому понятию «халық». В настоящее вре-
мя для обозначения нации в Казахстане были приняты синонимы 
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«ұлт», «ел», «халық», «жұрт», «азаматтар» для определения принад-
лежности людей к данному народу, а для обозначения страны стали 
использоваться «мемлекет», «тұған ел», «өлке», «мекен». Интересно, 
что до сих пор не утихают дискуссии по самоназванию нашего госу-
дарства. Известны предложения переименовать «Казахстан» в «Қазақ 
Елі» и даже «Қазақия»… Таким образом, под влиянием драматичных 
общественных коллизий, переживаемых нашим народом в разные 
исторические периоды происходила и смена актуальных социальных 
парадигм с изменением политической терминологии, обозначавшей 
переход от одного дискурса к другому.  

Как известно, дефиниция дается через родо-видовое отличие, 
но в данном случае, понятие отражает выбор того или иного поли-
тического дискурса, смысла и ценностей, объединяющих людей. 
Если обратиться к современным западным изысканиям в области 
нациестроительства, то стоит констатировать, что до сих пор не 
лишены познавательного смысла вопросы: Что такое нация? Су-
ществует ли нация? Является ли она конструктом? Фикцией? Не-
ким воображаемым явлением? Реальна ли нация? Есть ли у нации 
будущее? Будет ли это воображаемое играть ту же роль в будущем?

В поиске ответов на эти вопросы обратимся к ряду работ за-
падных исследователей, это: Хаген Шульце «Государство и нация 
в Европейской истории» и «Краткая история Германии» [3], Бе-
недикт Андерсен «Воображаемые сообщества. Размышления об 
истоках и распространении национализма» [4], Эрнест Геллнер 
«Нации и национализм» [5], Тимоти Снайдер «Реконструкция на-
ций» [6]. Приведем для понимания разницы в определениях неко-
торые из них. Так, Парсонс определяет «Нацию как систему цен-
ностных ориентиров, к-рая является общей для членов социальной 
системы». Эрнст Гелнер считает, что «Нация - функция модерного 
общества, обеспечивающая процесс социальной мобилизации и 
трансформации. Таким образом, она представляет собой результат 
индустриальной системы». У Бенедикта Андерсона находим, что 
«Нация есть воображенное политическое сообщество, где важно 
рассмотрение идентификационных кодов, имиджа народа». 

Таким образом, рассматривая процесс нациеобразования за-
падные ученые опираются на конструктивистские позиции о том, 
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что нации – это производное, проектируемое явление. Например, 
по Геллнеру, «носители национальной идеи – небольшие группы 
интеллектуалов. И миссия этого просвещенного меньшинства 
«разбудить нацию», пробудить в народе национальное самосозна-
нию». Задача заключается в том, чтобы «изобрести нацию там, где 
ее не существует». Актуальным становится конструирование на-
ции. Хаген Шульце отмечает, что «с начала 20 века национализм 
становится массовым явлением». В этой связи вспоминается из-
вестное изречение премьер-министра Сардинского государства 
Массимо де Адзельо: «Италию создали, теперь нужно создавать 
итальянцев».

Для современного Казахстана, «воссозданного» 30 с неболь-
шим лет назад, сегодня стоит задача обновления, – движения к 
Новому Казахстану, и в этом плане актуален вопрос о том, какова 
миссия Казахстана, его культурные паттерны? Можно ли опреде-
лить современный Казахстан только лишь как наследника Великой 
Степи, то есть «двигаться вперед с оглядкой назад»? И если да, то 
в чем заключается это величие сегодня? Можно ли его сконструи-
ровать? Что может быть предметом нашей гордости сегодня?..

Интересно, что в 1981 году в Европе был проведен широкий 
общественный опрос с единственным вопросом: «Гордитесь ли 
Вы своей нацией?» Результаты оказались поразительными: Лишь 
21% жителей Западной Германии ответили утвердительно (можно 
предположить, что это последствия, модной сегодня, денацифи-
кации?!), датчане – 30%, британцы – 55%, ирландцы – 66%, гол-
ландцы – 19%, бельгийцы - 27%, французы – 33%, испанцы – 49%, 
итальянцы – 41%, американцы – 79%. Это данные в наиболее раз-
витых странах мира.

Как известно, зарождающиеся нации наблюдают взрыв нацио-
нального самосознания. Это закономерный процесс формирования 
новой социальной общности. Для Нового Казахстана, таким обра-
зом, национальный дискурс весьма актуальный вопрос. Сегодня 
важно конструирование обновленной нации, основанной на цен-
ностях модернизации; новой политической культуре; правовой ле-
гитимности, выстроенной не «по понятиям», а на законах; фунди-
рованные на широкой культурной основе и общей интерпретации 
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истории и смысла государственности, при активной роли граждан-
ского общества. Полагаем, что состоятельность Нового Казахстана 
будет зависеть от степени мобилизации социальной энергии обще-
ства с опорой на развитый социальный капитал.
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(по итогам социологических исследований)*

Институты парламентской демократии являются неотъемле-
мой частью процесса успешного и конструктивного продвижения 
к установлению устойчивой демократической системы в процессе 
общественно-политических реформ. Независимо от формы прав-
ления и модели разделения властей, главное, чтобы парламент 
представлял интересы всех социальных групп и имел реальное 
влияние на принятие политических решений. В этом контексте 
исследование формирования и развития электоральной культуры 
населения современного Казахстана является важной целью науч-
ных исследований.

Партийное строительство становится непременным услови-
ем продвижения страны по пути становления демократического, 
суверенного, правового и эффективно функционирующего госу-
дарства. Однако за последнее десятилетие партийное поле стра-
ны сузилось. Например, если по партийным спискам для участия 

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана
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в выборах 1999 г. в Мажилис были зарегистрированы кандидаты 
от 10 партий и было выдвинуто беспрецедентное на тот период 
времени число кандидатов – в среднем 8 человек на одно место 
(выборы проходили по «смешанной схеме»), то в 2021 году из 6 
зарегистрированных партий в выборах приняли участие 5 партий. 

Дело, конечно, не в количестве зарегистрированных партий, а 
в том, что интересы всех групп населения должны выражать пар-
тии, а не улица. Поводом для политической мобилизации населе-
ния и участия его в митингах, которые могут перерасти из мир-
ной акции в неконтролируемые противоправные действия толпы, 
может стать событие, которое затрагивает интересы каждого че-
ловека лично (например, повышение стоимости топлива, проезда 
по платным дорогам, обман дольщиков и т. д), что и подтвердили 
январские события в Казахстане. Поэтому особенно важна роль 
именно оппозиционных партий, способных взять под контроль и 
направить в цивилизованное русло протестные настроения и ак-
ции.

Как показывают наши социологические исследования, населе-
ние Казахстана раньше большой политизированностью не отлича-
лось. Рядовые члены партий, как правило, не могли чётко сформу-
лировать отличия программных целей своей партии от программ 
её политических оппонентов. Однако в настоящее время полити-
ческая ситуация в стране стала турбулентной, и прежде пассив-
ное в политическом отношении население становится активным. 
На политическую арену выходит новое поколение – молодёжь, в 
общественном сознании которой политические ценности начина-
ют приобретать тот же «удельный вес», что и ценности, связанные 
с удовлетворением базовых жизненных потребностей. 

стория ормирования ле торально  ультур  азахстан
цев

Современная электоральная культура казахстанцев берет на-
чало в 90-х годах прошлого века, когда альтернативные выборы 
становятся неотъемлемой частью демократического развития Ка-
захстана, а прогнозирование исходов выборов – важной полити-
ко-идеологической функцией экспертного и аналитического сооб-
щества республики. Хотя при анализе электорального поведения 
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казахстанцев не могут считаться вполне релевантными «класси-
ческие» модели, например, «воронка причинности», схемы Шэнк-
са-Миллера и Т. Дж. Колтона и т.п., тем не менее, имеющийся у 
отечественных экспертов опыт и наработанная за годы независи-
мости методология анализа выборных кампаний позволяют делать 
достаточно точные прогнозы. 

Рассмотрим выборные компании второго десятилетия незави-
симости, в которых авторы приняли участие как социологи в раз-
личных регионах республики, в том числе в г. Алматы – центре 
политической активности электората в те годы. Это десятилетие 
выбирается нами для анализа потому, что в этот благополучный 
для экономического развития страны период процессы демокра-
тизации в стране набирали силу, на различных площадках активно 
обсуждались вопросы государственного строительства, а в каче-
стве политических лидеров выступали известные в стране деятели, 
в том числе и ушедшие в оппозицию по политическим мотивам. 

бор  в маслихат   го а
Маслихаты, как представительные органы власти, сформиро-

вались в марте 1994 г., сменив Советы народных депутатов. Вы-
боры в маслихаты 20 сентября 2003 г. стали в независимом Ка-
захстане третьими по счёту. Кандидатами в депутаты выдвинулись 
7547 человек, из которых было избрано 3322 депутата, в том числе 
в областные маслихаты – 550, в городские – 625, районные – 2147 
человек.

В 2003 г. предвыборная агитация пришлась на период летних 
отпусков, то есть на время относительного затишья политической 
активности. По нашим наблюдениям, даже за три-четыре недели 
до выборов избиратели, по крайней мере, во многих районах г. Ал-
маты, не имели представления не только о программах кандидатов 
в депутаты по своему избирательному округу, но и не могли на-
звать фамилию хотя бы одного из них. Тем не менее, как показало 
социологическое исследование, проведённое ИФПР в августе 2003 
г., твёрдо приняли решение участвовать в выборах в маслихаты 
41,7% респондентов, не приняли решение 32%, решили опреде-
литься в день выборов 16%, не проявили желания участвовать в 
голосовании 8,3%. Наши данные практически совпали с результа-
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тами опроса, проведённого в 10 крупных городах РК Ассоциацией 
социологов и политологов. По ее данным, окончательно опреде-
лились идти на выборы 44,4% респондентов, колебались – 32%, 
отказались – 23,4%. 

Несмотря на достаточно высокую электоральную активность 
респондентов, исследование показало, что они слабо разбирались 
в выборном законодательстве. Только каждый десятый (9,8%) ре-
спондент читал Закон о выборах полностью. 15,8% респондентов 
читали отдельные его статьи, 13,2% опрошенных читали важней-
шие для них статьи, 16,1% респондентов читали только толкования 
о законе. Пятую часть респондентов (19,3%) этот закон вообще не 
интересовал, 21,1% вообще не хотели с ним знакомиться, потому 
что, по их мнению, его всё равно нарушают.

Сами члены избирательных комиссий также слабо разбира-
лись в выборном законодательстве. Некомпетентность избиратель-
ных комиссий признала руководитель Центральной избирательной 
комиссии З. Балиева, объясняя незнание законодательства работой 
членов избиркома на общественных началах. По её словам, «нуж-
но вместе со всеми проводить правовую работу, правовое обучение 
членов комиссий всех уровней».  Следует заметить, что исключи-
тельное право на формирование избирательных комиссий принад-
лежало исполнительной власти.

По мнению респондентов, в первую очередь маслихаты долж-
ны решать три социально-экономические проблемы: борьба с 
бедностью, сокращение безработицы и улучшение социальной за-
щиты населения. Во всех областях основная часть респондентов 
подтверждала необходимость первостепенного решения масли-
хатами актуальных для всех социально-экономических проблем. 
Остальные проблемы, связанные с медицинским обслуживанием, 
образованием, защитой прав и свобод и др., также стояли достаточ-
но остро. Отметим, что маслихаты в РК функционируют на уровне 
городов республиканского значения, районов и городов областно-
го значения. Это значит, что представительная власть в сельской 
местности отсутствует. Кроме того, сессионный характер работы 
маслихатов способствует тому, что многие актуальные проблемы 
того или иного населённого пункта остаются без внимания депута-
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тов, а решением повседневных проблем занимаются исполнитель-
ные органы в лице акиматов различного уровня. 

Недостаточно активная деятельность кандидатов в депутаты в 
2003 году вследствие элементарного отсутствия времени привела 
к тому, что практически за месяц до выборов половина респонден-
тов (49,2%) не имела никаких сведений о кандидатах в депутаты, 
хотя хотела бы их получить. 

Заслуживают внимания и ответы респондентов о программах 
кандидатов в депутаты. Не интересовались программами кандида-
тов в депутаты более трети избирателей. Однако значительная часть 
электората – 43,6% – хотя и не знакома была с программами, но хо-
тела познакомиться с ними. Эти цифры говорят о крайне неудовлет-
ворительной работе партий и кандидатов в депутаты с населением.

бор  в а илис  го а
Выборы в Мажилис по смешанной системе прошли в 67 из-

бирательных округах 19 сентября 2004 года. Кандидатами в депу-
таты Мажилиса были 513 человек. Было избрано 77 депутатов. В 
выборах принимали участие 12 политических партий, некоторые 
из них – в составе избирательных блоков. Как сообщается на сайте 
Мажилиса Парламента РК, из общего числа избранных парламен-
тариев 59 депутатов были выдвинуты политическими партиями: 
Республиканской политической партией «Отан» – 42, избиратель-
ным блоком «АИСТ» – 11, Республиканской партией «Асар» – 4, 
Демократической партией «Ак жол» – 1, Демократической парти-
ей Казахстана – 1. Самовыдвиженцами были 18 депутатов.

Прошедшие 19 сентября 2004 года выборы в Мажилис были 
оценены различными международными организациями неодина-
ково. Хотя в ходе голосования миссией СНГ были зафиксированы 
только отдельные недостатки в выборной кампании: небрежность 
при составлении списков избирателей, отсутствие информации 
о кандидатах в депутаты, имевшие место факты выхода из строя 
элементов электронной системы голосования, – наблюдатели СНГ 
признали парламентские выборы в Казахстане легитимными, сво-
бодными и транспарентными. По мнению же наблюдателей ОБСЕ, 
во многих отношениях выборы в мажилис парламента Республики 
Казахстан не соответствовали стандартам ОБСЕ и Совета Европы.
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Различная оценка выборов наблюдалась и у партий РК. Если 
пропрезидентские партии были итогами выборов удовлетворены, 
то в заявлении трёх оппозиционных партий – «Ак жол», КПК и 
ДВК – «О политической оценке выборов в мажилис парламента 
республики Казахстан» отмечено, что парламентские выборы не 
могут быть признаны справедливыми. 

Нам удалось на протяжении года осуществлять мониторинг 
электоральной активности населения – от выборов в маслихаты 
2003 года вплоть до выборов в Мажилис 2004 года. Можно было 
констатировать повышение интереса населения к политической 
сфере жизни РК, усиление внимания к основным политическим 
фигурам страны. Однако этот интерес стимулировали не столько 
программы и декларации политических партий и движений, сколь-
ко личности их лидеров. Результаты мониторинга показывали, что 
твёрдое решение участвовать в выборах в Мажилис изъявляли 
свыше третьей части респондентов  

О том, что партийно-политическая система в оценках массо-
вым сознанием не стала системой представительства дифферен-
цированных интересов социальных страт, говорили результаты 
исследования: лишь незначительная часть опрошенных смогла 
определить свои предпочтения относительно политических пар-
тий в Казахстане. Основная же масса населения РК, как и прежде, 
не идентифицировала свои политические убеждения с программа-
ми политических партий и движений. Тем не менее, новая партия 
«Асар» имела высокий рейтинг среди потенциальных избирателей: 
за неё были готовы проголосовать 52,1% респондентов. Её резко 
возросшую популярность можно объяснить наличием внутренних 
ресурсов для формирования имиджа через СМИ, грамотно прове-
дёнными пиар-кампаниями, активной работой в регионах.

Основной мотивацией участия в предстоящих выборах были 
надежды электората на разрешение важных социально-экономи-
ческих проблем страны теми депутатами, которые, по мнению из-
бирателей, обладают достаточными властно-административными 
ресурсами (представители действующей власти) и вместе с тем 
относительно независимы от давления различного рода олигар-
хических лобби (лидеры общественных движений). Этим обсто-
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ятельством, по-видимому, в значительной мере определяется ста-
бильный рост рейтинга популярности партий «Отан», «Ак жол» и 
«Асар». 

Наибольшим доверием респондентов пользовались кандидаты 
в депутаты от общественных объединений и от партии власти. Им 
могли отдать свой голос каждый третий респондент, в то время как 
за кандидата от оппозиции только каждый пятый. Это говорит о 
том, что в массовом сознании продолжали жить завышенные ожи-
дания от власти, поэтому в числе политиков, которых респонденты 
хотели видеть в Мажилисе, были названы по большей части пред-
ставители действующей власти. Представители оппозиционных 
сил и объединений имели меньше шансов на победу в предстоя-
щих выборах в Мажилис, поскольку как либерально-демократи-
ческая риторика, так и эклектические лозунги «конструктивной 
оппозиции» были менее способны привлечь на свою сторону ос-
новную часть прагматически ориентированного политического со-
знания основной части электората.

Из данных социологического опроса можно с достаточной 
степенью категоричности сделать вывод, что значительная часть 
избирателей (почти половина респондентов) не хотела бы видеть 
в Мажилисе никого из известных общественных деятелей, бизнес-
менов, политиков не столько потому, что не испытывает доверия 
лично к ним, сколько из-за недоверия самому Мажилису как ин-
ституту представительной власти. Исследования поствыборной 
ситуации в г. Алматы показали, что только десятая часть опрошен-
ных была твердо уверена в том, что новый состав мажилиса бу-
дет решать важные для них проблемы, в то время как более трети 
респондентов (39,6%) сомневались, но всё же надеялись на это. В 
качестве претензий респондентами были высказаны следующие: 
в ходе выборов имели место нарушения в подсчете голосов; кан-
дидатами в депутаты осуществлялся подкуп избирателей; прово-
дилось давление на избирателей со стороны властей и некоторых 
кандидатов.

бор  в а илис  го а
Выборы в Парламент и маслихаты стали наиболее значимым 

политическим событием в Казахстане в 2007 г. Остановимся на 



50

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

выборах в Мажилис. За 98 мест в Парламенте боролись 7 партий 
– Республиканская политическая партия «Нур Отан», Общена-
циональная социал-демократическая партия Казахстана (ОСДП), 
Демократическая партия «Ак жол», Коммунистическая партия Ка-
захстана, Партия патриотов Казахстана, Политическая партия «Ру-
ханият», Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл».  
На сайте Мажилиса Парламента говорится, что на выборах 18 
августа 2007 года 7-ми процентный барьер преодолела только Ре-
спубликанская Народно-Демократическая партия «Нур Отан» (98 
мест в Мажилисе Парламента). 9 мест в Палате были предостав-
лены депутатам, избранным Ассамблеей народа Казахстана 20 ав-
густа 2007 года.

В наших исследованиях наиболее известной оставалась, как 
и на выборах 2004 г. пропрезидентская партия «Нур Отан»: 70,6% 
респондентов считали, что партия «Нур Отан» защищает их ин-
тересы. Её популярность объяснялась несколькими причинами: 
активным использованием для пропаганды своих успехов государ-
ственного медийного ресурса; перманентной пиар-компанией, в 
которой успехи в экономике страны напрямую связывались с пра-
вильным курсом этой партии, занимающей большинство мест в 
парламенте; фигурой главы государства, рейтинг которого в стране 
был чрезвычайно высок. 

Социологическое исследование, проведённое накануне выбо-
ров – в конце июля 2007 г. – показывало, что в электоральных пред-
почтениях лидировала партия «Нур Отан». В нашем исследовании 
она набирала 56,2% голосов, при том, что собирались прийти на 
выборы 60,1% респондентов, а 20,1% респондентов находились в 
стадии принятия решения. 

Социологический опрос показал, что рейтинг партии «Ак 
жол» к 2007 году снизился. В 2007 году ей отдавали предпочтение 
9,9% респондентов, а ОСДП – 5,2%. Однако, это вовсе не означает, 
что в казахстанском обществе к оппозиционным партиям избира-
тели относились однозначно негативно. Наш опрос показал, что 
примерно одинаковое количество респондентов давали как поло-
жительные, так и отрицательные оценки их деятельности: 42,3% 
респондентов относились к оппозиции вполне лояльно, из них 
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9,8% считали, что она защищает интересы простых людей, стре-
мится улучшить их жизнь, 21,8% – что она критикует «огрехи», 
«проколы» властей и тем самым помогает решить проблемы раз-
личных социальных групп. 10,7% респондентов отмечали работу 
политической оппозиции на благо страны, потому что её идеи спо-
собствовали продвижению Казахстана по пути демократических 
реформ. 

В то же время 44,8% респондентов негативно оценивали дея-
тельность оппозиции. 12,6% респондентов считали, что её лидеры 
реализуют собственные политические амбиции и не думают об ин-
тересах простых людей, 16,9% – что её лидеры рвутся к власти и 
используют для этого все методы, 15,3% – что её лидеры по каким-
то причинам «выпали» из властных структур и сейчас стремятся 
вернуться туда через оппозицию. 

В качестве первоочередных проблем, которые должны были 
решать депутаты, были названы следующие социально-экономи-
ческие проблемы: борьба с бедностью, сокращение безработицы, 
защита материнства и детства, охрана здоровья населения и равная 
доступность сферы образования.

во
Краткий экскурс в историю проведения избирательных 

компаний казахстанцев показывает, что политическая культу-
ра казахстанского общества определяется спецификой социаль-
но-экономического и политического развития страны, а также на-
ционально-культурными традициями (имеется в виду ориентация 
избирателей на личность кандидата в депутаты, а не на программы 
партий). В своём продвижении по пути построения демократиче-
ского и правового государства Казахстан сталкивается с различно-
го рода проблемами, препятствиями, трудностями, порождёнными 
комплексом причин социально-экономического, геополитического 
характера. Становление политических установок и ценностей в со-
временном Казахстане проходит в условиях экономической модер-
низации, отягощённой ломкой системы старых ценностей и уста-
новок и выработкой новых. 

Казахстанский электорат при ближайшем к нему подходе ока-
зывается аморфной массой, не структурированной по своим инте-
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ресам. Достигнутый определённый уровень жизни – когда денег 
хватает на самое необходимое – оказывается тем, за что держит-
ся рядовой избиратель – и никакая критика оппозиции власти не 
может убедить его в том, что можно и нужно жить гораздо луч-
ше. Даже если он достаточно резко критикует работу чиновников, 
даёт низкие оценки своей социальной защите, имеет немалые со-
циально-экономические и бытовые проблемы – в представлениях 
рядового избирателя периода второго десятилетия независимости 
правящая партия представляется защитником его интересов. И тот 
настрой электората нужно поддерживать правящей партии в со-
временных условиях. В то же время другим партиям необходимо 
бороться за голоса своими программами, авторитетом лидеров. Ни 
одна партия не должна потерять сегодня свой исторический шанс 
войти в представительный орган страны. Закончим статью слова-
ми одного из участников фокус-группы, проведенной сотрудника-
ми ИФПР в Алматинской области в мае 2022 г.: «Да, создать но-
вый Казахстан можно. И для создания Нового Казахстана нужны, 
в первую очередь, новые выборы… У всех нас есть надежда, что 
новые выборы будут честными. Если выборы пройдут честно…, 
то есть надежда на светлое будущее». 
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ПРОФИЛИ ЦЕННОСТНОГО ДИСКУРСА 
В КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
(социогуманитарное измерение)*

Задача удержания механизмов целостности общества, сег-
ментированного по многообразным сущностным основаниям, в 
современной ситуации становится чрезвычайно трудной. В ми-
ровоззрении казахстанцев происходит переоценка ценностей: 
коллективистские уступают место корпоративным и индивидуа-
листским, привязанности вытесняются стремлением к свободе, 
иждивенчество замещается настроем на конкуренцию. Процесс 
деидеологизации сменился осознанием необходимости редеидео-
логизации. Начался интенсивный поиск  парадигмы, объединяю-
щей ценностно значимые смыслы: возрождение традиций, обра-
щение к исторической памяти, которые реализуются в условиях 
снижения их значимости под направленным воздействием совре-
менных факторов и условий. Дистанцирование от некоторых анти-
ценностных концептов этапа первой республики и критическая 
переоценка происходящего привели к пересмотру характеристик 
должного менталитета. 

В этом контексте важно знать и понимать, как глобальные 
влияния и внутренние факторы приводят к существенной транс-
формации системы ценностей, меняют установки общественной и 
групповой ментальности, переопределяют ценностную структуру 
сознания, формируют новые стратегии поведения в социуме. Для 
этого необходимо выявить профили ценностного дискурса и опре-
делить критические дистанции ментальных разломов. 

 татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле
ование ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого 

развития Казахстана
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Пролонгированное изучение состояния и динамики ментали-
тета населения, экспертные оценки, фокус-групповые измерения, 
ивент-, контент- и дискурс-анализ проявляют, что 

- общественная ментальность находится в ситуации концепту-
ального разлома, маркерами которого стали изменения ценностно-
смысловой и экзистенциально-психологической атмосферы;

- на всех уровнях: от государственного до индивидуально-лич-
ностного, происходит переосмысление парадигмы развития обще-
ства;

- требуются конструирование государственной идеологии, ре-
интеграция социальных групп, ресоциализация индивидов. 

Поэтому процессы обновления и модернизации сознания вы-
двигаются на передний край казахстанской социогуманитарной 
науки и культурной политики. Все более актуальным становится 
критический взгляд на мир, на  отношения и  задачи развития. 

Соответствовать ритмам новейшей эпохи, попадая в такт с 
технологическими переменами, можно только через модерниза-
цию различных сфер жизнедеятельности, включая мировоззренче-
ские предпочтения. Реализация курса нового Казахстана возможна 
лишь при активном гражданском участии и вовлеченности всех в 
реализацию преобразований.

Социологическое измерение предпочитаемых устремлений 
населения (ценностей, ориентаций, норм) выявило, что на взгля-
ды и убеждения каждого второго опрошенного влияют учителя, 
преподаватели, родители и родственники, а также представители 
государственной власти и политические деятели; для каждого чет-
вертого казахстанца важно мнение ученых и друзей, для каждо-
го пятого – позиция творческой интеллигенции, коллег и соседей;  
журналисты и блогеры,  партии, движения, общественные орга-
низации наиболее авторитетны для каждого десятого казахстанца. 

В иерархии жизненных приоритетов (по степени убывания 
значения) наиболее важны семья, здоровье, дети, их воспитание 
и социализация; родители и забота о них; счастливая жизнь. Во 
второй по значимости подгруппе приоритетов - работа и деньги. 
В третьей – учеба и образование, карьера, активный образ жизни. 
Менее ценны занятия спортом, досуг, религиозная вера, интернет 



55

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

и компьютерные технологии. Ценности гражданского активизма, 
патриотизм, свобода мысли и демократия, государство и власть 
наиболее важны только для 7-12 % респондентов.

Из личностных качеств казахстанцы высоко оценивают добро-
ту и милосердие, любовь и взаимопомощь (их выбирает практи-
чески каждый второй). А такие важные социальные качества, как 
ответственность, стремление к истине, воля и энергия не получают 
должного внимания и масштаба, они актуальны только для каждо-
го пятого. В гендерных (у мужчин и женщин), в возрастных, в со-
циально-профессиональных, в поселенческих (городские жители 
и сельчане) группах приоритеты не совпадают, что связано с раз-
ным уровнем включенности в социальные отношения в зависимо-
сти от социальных ролей, достигнутых статусов и возможностей 
реализации. В разных этнических проекциях ценностный выбор 
имеет нюансы, которые указывают на переоценку места и значи-
мости не титульными группами места и роли в структуре общества 
в ситуации акцентированного национального возрождения.

Обобщенный социологический «портрет» казахстанца воспро-
изводит образ нравственно-порядочного человека, но в то же время 
недостаточно активного гражданина. Именно поэтому основной 
вывод исследований о необходимости наращивать динамизм пре-
образований, включая активную культуру гражданского участия, 
совпадает с задачами переустройства общества. Так, важной зада-
чей научной интеллигенции остается сопричастность к духовному 
развитию общества, ведущему к культу знаний и прогрессу – в ат-
мосфере свободы и творчества, рождающих новые идеи.

Увеличивается дистанционный разрыв и несовпадение иерар-
хии ценностей в предпочтениях у старшего, среднего и молодого 
поколений. У этносов при сохранении общего сходства каркаса 
ценностной матрицы в целом наблюдается различная иерархия 
конкретных ценностей, отображающая позиционирование в со-
циальной структуре. Продолжает оставаться невысокой и недо-
статочной для активизации общества значимость ценностей со-
циальной направленности и общественной активности во всех 
социальных когортах: возрастных, этнических, образовательных, 
поселенческих, имущественных и др. Не получает должного при-
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знания в общественной ментальности необходимость ускорения 
технологических прорывов и инноваций и др. 

Синхронизация экономических, социальных, политических 
изменений проявилась в переходе к рыночному укладу и повлек-
ла перестройку социально-стратификационной структуры, вызвала 
внутренние и внешние миграции, изменила демографическую кар-
тину, способствовала усилению региональной гетерогенности, обу-
словила сдвиги в культурном ландшафте, инициировала выработку 
политических стратегий развития. За годы независимости повзрос-
лело поколение её ровесников, их социализация происходила в си-
туации динамичной изменчивости. Модифицировалась возрастная, 
этническая, социально-профессиональная, поселенческая структу-
ры общества, которые не могли не повлиять на сдвиги ценностей. В 
результате деидеологизации, объективно появившейся в ситуации 
перехода к новому экономическому укладу и политической систе-
ме, обрушилась система воспроизводства общегражданских кол-
лективистских ценностей в сфере образования, в СМИ. Система 
просвещения массового сознания как важнейший инструмент вос-
питания ценностной структуры ментальности исчезла.

Пересмотр парадигм и принципов организации общего и про-
фессионального социогуманитарного образования всех его уров-
ней привел к эклектике содержания и утрате мировоззренческого 
фокуса. Под воздействием развернувшихся экономических, по-
литических, социальных процессов и при направленном воздей-
ствии заинтересованных субъектов влияния прежнее содержание 
ценностно-ориентированного общественного сознания утратило 
свою системность, общезначимость, аксиологическую цельность. 
Деидеологизация привела к дисперсии ценностной матрицы ка-
захстанской ментальности, и сменивший её период редеидеологи-
зации оказался сопряжен с поиском и концептуализацией (обще)
национальной идеи с ведущими парадигмами, значимыми для всех 
поколений казахстанцев. 

Между тем, стремительная дифференциация социальной 
структуры общества (от появления когорты олигархов до форми-
рования страты «самозанятых», от рантье до социальных маргина-
лов без определенного рода занятий и места жительства), ставшая 
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результатом передела собственности; акцентированная этническая 
самоидентификация как способ определения векторности государ-
ственного строительства; открывшиеся в условиях мировоззрен-
ческого плюрализма многочисленные «окна Овертона» с методи-
ками насаждения инокультурных ценностей; предопределённые 
воздействия на менталитет сформировали у сограждан ареал мно-
говекторных ценностных устремлений. 

Анализ оценки институтов и значимых субъектов, влияющих 
на ценностную структуру ментальности, выявляет следующие 
сильные стороны: сложившийся в казахстанском обществе миро-
воззренческий плюрализм; сохранение достаточно высокого авто-
ритета института семьи; обращение населения к истокам этнона-
циональной культуры и традиций. 

К негативным аспектам, оказывающим существенное влия-
ние на процесс формирования ценностной матрицы ментальности 
следует отнести ослабление мировоззренческой и воспитывающей 
функций системы образования; отсутствие системы массового 
просвещения и авторитетных идейных наставников за пределами 
семьи; зависимость мировоззрения от ситуативных внешних фак-
торов; неоднозначное влияние информационных ресурсов (книги, 
СМИ, Интернет), расширение в них негативного и недостоверного 
контента; возрастание роли религиозных институтов, формирую-
щих свою картину мира и мировоззренческую идентичность. 

Транзитное развитие Казахстана осуществляется без учета со-
стояния и тенденций развития гражданской ментальности. В обще-
стве отсутствует система просвещения как способ донесения до 
массового сознания базовых концептов идей правового, социаль-
ного государства, общественно-значимых ценностей. Если образо-
вание и просвещение не формируют и не воспроизводят структуру 
ценностно ориентированного сознания, то индивиды не проходят 
требуемую гражданскую социализацию. Неразработанность тех-
нологий воспроизводства убеждений приводит к тому, что интен-
сивнее стали проявляться ослабление преемственности поколений, 
возрастает массовая маргинализация, которые ведут к атомизации 
и отчуждению, способствуют утрате чувства гражданского един-
ства, межпоколенческим дистанциям, межэтническим разрывам.
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Поляризация нарастает не только по признаку имущественно-
го расслоения, образа жизни, но и по общему восприятию жиз-
ненного контекста. Оппозиционные СМИ, интернет-платформы 
постоянно и целенаправленно формируют концепты противосто-
яния по линиям «государство-гражданин», «общество-человек», 
«власть-индивид» и др. и существенным образом влияют на мас-
штабы протестного сознания. Для сохраняющегося полиэтниче-
ского и многоконфессионального общества это обстоятельство 
выступает существенным сдерживающим моментом, и при опре-
деленных условиях может стать серьезным фактором угрозы соци-
альной, политической стабильности из-за экстремизации сознания 
социально неадаптированных или вовлеченных в противоправную 
деятельность групп.  

В годы суверенизации функционирование государства осу-
ществляется в условиях глобального мира, и этот процесс тре-
бует формирования новой казахстанской гражданственности как 
предпосылки и условия консолидации общества. На данном эта-
пе совершенствования казахстанской государственности приоб-
ретает особую актуальность процесс развития общенациональ-
ного менталитета, основанный на принципах воспроизводства 
человеческого духа (общегражданского сознания, воли, смысла 
жизнедеятельности). Их формирование связано с социальными и 
психологическими установками на деятельность в обществе: как 
с позиций индивида, так и точки зрения различных групп, с ко-
торыми он самоидентифицируется. Проявление патриотических 
настроений и устремлений сограждан на созидание новой соци-
окультурной среды связано с осмыслением (пониманием, приня-
тием и превращением в целевую установку) социальной деятель-
ности, которая не происходит сама по себе, а является результатом 
государственной идеологии, проводимой через системы обучения, 
воспитания и просвещения. 

Требуется системная деятельность по исследованию и влия-
нию на процессы мировоззренческой идентификации казахстан-
цев. Процессы мировоззренческой идентификации требуют раз-
работки соответствующих моделей, а для этого важно проводить 
социологический мониторинг на постоянной основе. 
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ЗДОРОВЬЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ*

Здоровье – одна из ключевых ценностей культуры, то, к чему 
всегда стремится человек. Потому что это – жизнь, а значит твор-
чество, наука, искусство, семья, дети и все, что включает в себя 
емкое понятие «жизнь». Здоровье нации – государственный при-
оритет, условие экономические и духовного процветания страны.

Но что такое здоровье? В наше время темой завладел меди-
цинский дискурс, понимая здоровье, прежде всего, как телесное, 
физическое состояние. Не отрицая значимость такого подхода, за-
явим все же право на более обширный, метафизический дискурс. 
Считаем, что здоровье надо вписать в контекст мировоззренческих 
универсалий Бог-человек-душа-тело-жизнь-смерть. Тогда здоро-
вье будет трактоваться как категория, прежде всего, философская, 
метафизическая и, соответственно, как социальная и даже полити-
ческая: здоровье универсума, общества, государства. И что очень 
важно при подобной постановке вопроса, здоровье будем пони-
мать в единстве состояния духа, души, тела – при решающем зна-
чении духовного начала.

Постараемся понять суть этой идеи, согласившись, что здоро-
вье следует рассматривать в метафизическом, философском дис-
курсе. Если речь идет о здоровье человека, то надо выяснить, а кто 
же такой человек? Каково его происхождение, сущность и пред-
назначение? Центральная проблема истории мировой философии. 

 татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле
ование ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого 

развития Казахстана
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От того, с каких позиций будет дан ответ, зависит и трактовка ка-
тегории «здоровье».

Не претендуя на воспроизведение драмы мировой философии, 
напомним только основное. В восточной традиции был утвержден 
тезис о «великой демократии сущего»: все в мире равновелико и 
равнозначно, человек не выделяется из природных явлений. От-
сюда – принцип реинкарнации, кармы, сансары.

Впервые в античном мире появляется идея об особой сущно-
сти и назначении человека. Он выделяется из окружающего мира 
как обладающий индивидуальной душой. Человек – микрокосм и 
содержит в себе все основные стихии универсума, являясь его ото-
бражением и символом. А макрокосм понимается антропоморфно, 
как живой одухотворенный организм. Здоровье человека – есть 
гармония в нем природных стихий.

Героем античного дискурса о здоровье можно считать, прежде 
всего, Гиппократа. Его имя на слуху благодаря «клятве Гиппокра-
та», которую произносили приступающие к изучению медицины, 
уверяя, что будут соблюдать этический кодекс, сформированный 
древнегреческим целителем. Но кто читал его труды? Кто знаком 
с принципами его врачевания? Гиппократ придает медицине циви-
лизационную функцию. Она находила и утверждала нормы пита-
ния, формировала правила здорового образа жизни и, тем самым, 
побуждала людей к совершенствованию среды обитания и спосо-
бов сохранения здоровья. Особую миссию Гиппократ отводил эти-
ке взаимоотношений врача и пациента. Принцип его титанический 
деятельности есть признание философии как основы медицины 
[1]. Римский хирург и опытный врач-универсал Клавдий Гален во-
плотил в своей деятельности девиз Гиппократа: «Наилучший врач 
есть также философ», превратив доктрину стоиков в практическое 
врачевание [2].

Но ответ на вопрос «Что есть здоровье на категориальном 
уровне?» должна была дать квинтэссенция античной мудрости. 
Аристотель придал здоровью космическое звучание. Он ввел при-
вычное для нашего слуха понятие «здравый смысл». Но вот что 
непривычно – то значение, которое он под этим подразумевает. Это 
не ориентация на полезность, приспособление к ситуации с выго-
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дой для себя, как мы привыкли полагать. Здравый – означает у него 
– здоровый. А самое важное в сочетании – слово смысл. Комплекс 
«здравый смысл» (orthos logos) характеризует и умственное, и 
нравственное здоровье человека, его рассудительность и добропо-
рядочность. И более того, «здравый смысл» имеет в виду упорядо-
ченность и гармонию универсума, преисполненного смыслом [3].

Платон не довольствуется обыденным значением термина 
«здоровье». Его задача – выяснить, что есть «здоровье само по 
себе», т.е. каков его всеобщий смысл, его «идея». Подобно тому, 
как он вместе с Сократом размышлял, что есть «добродетель сама 
по себе», «прекрасное само по себе», он в том же ключе подвергает 
испытанию привычное для каждого, но проблемное и полное за-
гадок слово «здоровье». Разве можно утверждать, что у мужчины 
– одно здоровье, а у женщины – другое? «… если оно – здоровье, а 
не что иное, то идея его везде одна и та же, будь то здоровье муж-
чины и кого угодно еще» [4, с. 577]. 

В диалоге Платона «Протагор» приводится разговор Сократа 
с молодым аристократом. Он сообщает, что решил обучаться му-
дрости у софиста. Сократ удивлен: ведь когда ты хочешь доверить 
врагу лечение тела, то долго раздумываешь, стремясь выяснить, 
хороший ли это целитель. «А тут речь идет о более важном, чем 
тело – о душе, от состояния которой зависят все твои дела и жизнь. 
И при этом проявляешь крайнюю неосмотрительность, собираясь 
вверять свою душу тому, к ом ничего толком не знаешь, не совету-
ясь ни с отцом, ни с братом: […] как бы не проиграть самого для 
тебя дорогого» [4, с. 423]. 

Уже у Платона находим мысль о превосходстве здоровья 
души. «Искоренив невежество моей души, ты сотворишь мне го-
раздо большие благо, чем если бы ты излечил болезнь моего тела» 
[4, с. 213].

Если состояние души есть первое условие общего здравия че-
ловека, то практическую философию, этику можно считать прак-
тическим врачеванием. Таковой является «Никомахова этика», где 
Аристотель поясняет, что «мы ведь проводим исследование не 
затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добро-
детельными, иначе от этой [науки] не было бы никакого прока» 
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[3, с. 79]. Философ проводит аналогию между лечением больного 
тела и больной души. Первому в случае жара следует пить больше 
воды и воздерживаться от чрезмерной пищи. А тому, у кого ни одна 
душа тоже надо воздерживаться – от порочных мыслей, желаний и 
поступков – стремления к богатству, власти, силе. «Самый пороч-
ный человек, конечно, тот, чей порок обращается на него самого и 
близких, однако, самый добродетельный не тот, чья добродетель 
обращается на него самого, а тот, чья на другого, ибо это трудное 
дело» [3, с. 148]. Наказание за дурные поступки Аристотель считая 
своего рода лекарством, ведь лекарства по своей сути противопо-
ложны болезни.

Мировоззрение эпохи, философская квинтэссенция культуры 
определяет стало быть, и трактовку категории «здоровье». При-
шло время монотеистических религий откровения и человек по-
знал свою духовную сущность. Он – существо конечное, бренное. 
Бог – бесконечное, вечное. Но конечное (Бог) и наоборот. Человек 
бессмертен, и в том его определение. Вне отношения к Богу, вне 
встречи с ним, без осознания бесконечности и вечности человека 
все попытки определения его сущности обречены на провал.

Абу Хамид аль-Газали напоминает, что человек сотворен не 
для игр и пустого время препровождения, но ему предстоит круп-
ная ставка [5]. В земной жизни он должен накопить «посмертный 
запас», т.е. добиться духовного здоровья, избавиться от «погубите-
лей» – зависти, алчности, и призвать «спасителей» – любовь, ми-
лосердие, сострадание.

Ибн-Араби тоже пишет о предстоящем «перевале» – от жиз-
ни к смерти, а через нее – снова к жизни. Но преодолеть перевал 
сможет только тот, кто духовно здоров, кто избавился от пороков 
и недугов души [4]. В исламской дискурсе в трактовке здоровья 
появляется новый акцент. Поскольку сущность человека определя-
ется его отношением к Всевышнему, первостепенным становится 
здоровье души, т.е. нравственное состояние, следование божеским 
заповедям любви и милосердия [6].

И что очень важно – здоровье не есть категория только ин-
дивидуальная. Здоровым, как и счастливым, в одиночку стать не-
возможно. Человек живет среди людей и условием его здоровья 
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и счастья является состояние общества, в котором он поселяется. 
Философы не умалчивали об этом аспекте здоровья. Но самое убе-
дительное и веское доказательство того, что здоровье есть катего-
рия социальная и политическая находим у Абу Насра аль-Фараби.

Восточный мыслитель, прославленный в веках, выполняет ис-
конную философскую задачу: создает реальность должного, чело-
веческое сообщество, изгнавшие пороки, построенное на принци-
пах добра и справедливости: духовно здоровый, добродетельный 
град, воспроизводящий гармонию универсума. Никто из жителей 
не может быть счастливым и здоровым за счет страданий и болез-
ней окружающих. И счастье, и здоровье у них общее, коллектив-
ное, в нашей терминологии, социальное.

Аль-Фараби проводит аналогию между добродетельным гра-
дом и человеческими телом, поскольку их руководящим принци-
пом является целостность, создающая качество живого, растуще-
го. Как в теле человека органы согласно взаимодействуют, чтобы 
обеспечить здоровья всего организма, так и в граде жители спо-
собствуют процветанию сообщества. Как вокруг сердца формиру-
ется человеческое тело, так и вокруг правителя нарастает град.

Здоровье согласно аль-Фараби, есть не только социальная, но 
и политическая категория. Правитель, непосредственно связанный 
с Первосущим, призван исцелять души людей. «Врачу, лечащему 
тела людей, необходимо знать все тело, его части и их отношение 
к телу в целом, болезни, которые могут поражать тело и каждую из 
его частей […] Точно также государственному деятелю или прави-
телю, который лечит души, необходимо знать всю душу, ее части… 
те душевные состояния, при который человек совершает добрые 
поступки […] какими искусными приемами добиться укрепления 
[добродетелей] [7, с. 174].

Можно сказать, что уже аль-Фараби ставит вопрос нашего вре-
мени – о здоровье нации, хотя и в других, адекватных его эпохе, 
терминах, это то, к чему сегодня стремится наша страна: коллек-
тивный иммунитет, коллективное здоровье – национальный прио-
ритет, имеющий международное значение, всечеловеческий смысл.

Самым эффективным врачеванием можно назвать казахскую 
философию, поскольку она являет себя миру в облике этики, приняв-
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шей эстетическую форму. Ни одна из современных западных моделей 
философии не выполняет свою первостепенную миссию – быть уче-
нием о добродетельной и прекрасной жизни, т.е. практическим вра-
чеванием души. Абай Кунанбаев возвращает философии ее исконное 
предназначение, стремясь к совершенствованию души своего наро-
да, избавлению от пороков и приобщению к знаниям, наукам, искус-
ствам. Он выступает в роли великого целителя, предназначение кото-
рого – ввести свой народ в мировое цивилизационное пространство 
и показать западному миру, настигнутому «помрачением разума», 
Истину жизни и подлинный смысл истории. «Береги в себе человеч-
ность. Всевышний судит о нас по этому признаку» [6, с. 31].

Но не принижаем ли мы роль тела в вопросе о здоровье? В 
историко-философских контекстах дается развернутый ответ на 
этот вполне законный вопрос. Вспомним, какое значение, прида-
вал телу Абу Хамид аль-Газали, восхищаясь его целостностью и 
совершенством, как твореньем божьим. «В каждом из внешних и 
внутренних органов заложены удивительные смыслы. И в каждом 
из них содержатся удивительные премудрости» [5, с. 33]. Фило-
соф считал, что только врачеванию, связанному с религиозным 
опытом, открывается великое чудо человеческого тела, созданного 
милостью Всевышнего. 

Через века, в другой культурной и религиозной эпохе та же 
мысль высказывается энциклопедистом немецкой классики Геге-
лем. Он тоже пишет о духовности тела человека. «Духовное вы-
ражение принадлежит преимущественно лицу, так как голова есть 
настоящее местопребывание духовного» [6, с. 212]. В остальном 
теле духовное проявляется преимуществнно в осанке. Художни-
ков древности привлекала поэтому именно осанка, ибо так они де-
лали дух созерцаемым в его телесном выражении. Рука человека, 
в особенности, кисть есть то, что характеризует его в отличие от 
животных. «Ни одно животное не имеет такого подвижного ору-
дия деятельности, направленного во вне. Рука человека, это орудие 
орудий, способна служить бесконечному множеству проявлений 
воли» [8, сс. 212-213].

Гегель утверждает тезис о гармонии души и тела. Нет надоб-
ности возводить тело в самоцель, подобно канатным плясунам, но 
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«я должен отдавать моему телу должное, должен щадить его, под-
держивать его здоровье и силы, и, следовательно, не имею пра-
ва обращаться с ним пренебрежительно и враждебно» [8, с. 208]. 
Если же обращаться с телом, пренебрежительно, оно будет вынуж-
дено мстить нам. Более того, «человек …должен посредством сво-
ей собственной деятельности сделаться господином своего тела» 
[9, сс. 208-209].

Стало быть, нет никакого спора между душой и телом в вопросе 
о здоровье. Человек есть целостность, единство души и тела. Но 
энтелехией тела, его водительницей и предводительницей является 
душа. Она воздействует на тело, поддерживает жизнь и способству-
ет здоровью тела, испытывая, в свою очередь, и его влияние.

Целостность – вот принцип умного врачевания. И высказан 
он был еще Платоном в истории юного Хармида, страдавшего го-
ловной болью. Излечить его берется Сократ, прибегая к примене-
нию принципа целостности. «Как не следует пытаться лечить гла-
за отдельно от головы и голову – отдельно от тела, так же следует 
и лечить тело, не леча душу, и у эллинских врачей именно тогда 
бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не при-
знают необходимости заботиться о целом… Ибо… все – и хоро-
шее, и плохое – порождается в теле и во всем человеке – душою, и 
именно из нее – все проистекает» [4, с. 345].

Здесь содержатся два взаимосвязанных тезиса. Первый – тезис 
о необходимости лечить тело в его целостности – не отдельно гла-
за или голову, а все тело. И второй – лечить человека в целостности 
души и тела, причем приоритет отдается душе. Восточная медици-
на в диалоге с античной традицией восприняла принцип целостно-
сти и главенство души, тогда как в западном дискурсе врачевание 
предало забвению этот «принцип»: лечат не душу, а тело и не тело 
в его целостности, а отдельные органы: глаза так глаза, голова так 
голова. Рассекли человека на части, как механизм, котрого у меди-
цины много-много проблем, а, значит, и у пациентов. 

Принцип целостности – один из основных в восточной ме-
дицине прославленного врачевателя и философа Ибн-Сины, пере-
осмыслившего этот метод в контексте исламского вероучения. Здо-
ровье человека он понимает в целостном дискурсе Бог-Человек. 
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«Не удивительно, что очень сильная и благородная душа оказы-
вает очень сильное воздействие на тело, предназначенное ей» [10,                                                                                                                                    
с. 471]. Нельзя делить целителей на «врачей тела» и «врачей 
души». Человек существо целостное, обращенное к своему Созда-
телю, - поучает Ибн-Сина.

Но что же такое здоровье как философская категория в его 
противоположности болезни? Как можно ответить на вопрос, по-
ставленный в свое время еще Платоном? «Здоровье – это способ-
ность или состояние, благодаря которому функции [органа], пред-
назначенные для их выполнения, оказываются безупречными» 
- отвечает Ибн-Сина [11, с. 6]. С точки зрения восточного фило-
софа человека может и должен жить, не испытывая болезней: если 
он совершенствуется духовно, правильно питается и овладевает 
искусством сохранения здоровья, врачи и лекарства ему не нужны. 
Продукты питания и есть его лекарства. Хороший замысел – жизнь 
вне болезни! Но пока еще далеко нам до его осуществления.

Гегель соглашается с Ибн-Синой и делает важное дополнение, 
акцентируя духовную сущность здоровья. «Будучи здоровым и 
здравомыслящим, субъект располагает наличным сознанием упо-
рядоченной тотальности своего индивидуального мира, в системе 
которого он подчиняет всякое переживаемое им особенное содер-
жание ощущения, представления, вожделения, склонности и т.д. 
помещая его в надлежащее место этой системы» [9, с. 176].

Речь идет о гармонии души и тела, об овладении человеком 
самого себя в целостности и умиротворении. А болезнь, согласно 
Гегелю, есть отключение от целостности. Сущность ее «должна 
быть полагаема в отделении частной системы организма от все-
общей физиологической жизни […] вследствие того, что такая 
особая система отчуждается от упомянутой всеобщей жизни, жи-
вотный организм раскрывается в своей конечности, бессилии» [6, 
с. 164].

В современной философии проблеме здоровья, к сожалению, 
не уделяется столько внимания, как того требует сложившаяся в 
культуре ситуация. Признается, что здоровье можно рассматри-
вать в нескольких дискурсах: медицинский, тесно связанный с тех-
нократическим; духовно-экологический; гуманитарный. Но какой 
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дискурс является доминирующим, неужели все они выступают на 
равных? Философский подход предполагает, что дискурсы долж-
ны «собираться» в единое целое. Здоровье, как уже было сказано, 
располагается в контексте мировоззренческих универсалий Бог 
– человек – душа – тело – жизнь – смерть. Все названные выше 
дискурсы, включая претендующий ныне на превосходство, меди-
цинский, должны включаться в единое смысловое поле, где здо-
ровье понимается, прежде всего, как категория метафизическая, а 
потому социальная, культурная, политическая. 

Необходимость философского осмысления проблемы обнару-
живается со всей очевидностью в связи с невероятными успехами 
«эмерджентных» технологий, претендующих не только на излече-
ние, но и улучшение человеческой природы, включая интеллекту-
альные и нравственные качества человека. Чтобы приостановить 
чрезмерную, не знающую удержу любознательность, ставящую 
под вопрос само существование рода человеческого, нужна фило-
софская экспертиза и обоснованный ответ на вселенский вопрос: 
кто такой человек и что такое его здоровье – души и тела.

Признание метафизического статуса здоровья дает возмож-
ность дать полноценный анализ социального аспекта проблемы. 
Можно и нужно согласиться с тем, что «здоровье – система от-
крытая: меняются социальные условия и требования к здоровью, 
постоянно создаются новые медицинские технологии и услуги, 
меняется образ жизни людей» [12, с. 49].

Соответственно, появляются дополнительные определения 
категории здоровья. Традиционно здоровье понималось на проти-
вопоставление болезни. Подчеркивалось, что опыт здоровья дает-
ся нам не изначально. Будучи здоровыми, мы его не замечаем, а 
вторично, когда возникает недомогание, болезнь, и приходится их 
преодолевать. «Здоровье мы впервые воспринимаем как избавле-
ние от боли» [12, с. 70]. Сегодня предлагаются другие позиции: 
отказаться от привычного понимания здоровья и болезни «как 
отчетливо выраженных состояний». Можно спросить, например, 
здоровы ли старики или больные, идущие на поправку? «Средин-
ное состояние» зафиксировал, напомним, еще восточный целитель 
Абу Али Ибн-Сина, считая его наиболее успешным для излечения.
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Во все времена люди воспринимали здоровье как ценность. 
Но сегодня, подчеркивает Б.Г. Юдин, появляется новый, очень 
важный аспект: понимание здоровья не только как «здоровья от…» 
болезни, но и «здоровья для…» активной, полнокровной жизни, 
творчества, любви, добродеяния. Критерием здоровья становится 
«способность к делу». Меняется и смысловой ряд, в который впи-
сывается анализируемая категория. Традиционно здоровье рассма-
тривалось в ряду таких понятий как недомогание, боль, лечение, 
врач, медицина. Сегодня здоровье меняет адреса и предпочитает 
иных «соседей»: истина, добро, красота, жизненный мир, творче-
ство, деятельность, общение, качество жизни. Переосмысливается 
и назначение медицины: не лечить больного, а поправлять здоро-
вье здорового. Человек должен стать хозяином, господином свое-
го здоровья. Современные технологии и активизация внутренних 
духовных резервов позволят ему все более и более избавляться от 
ограничений, связанных с состоянием его телесности [13].

Но сегодня однако этот тезис кажется преждевременным, 
воспринимается, скорее, как должное, а не как сущее: пандемия 
внесла в ситуацию существенные коррективы. В современной по-
вестке дня проблематика здоровья становится одной из ключевых: 
в философии, экономике, политике и, конечно, медицине. Панде-
мия создает новую реальность – помимо нашей воли и желания. 
Меняются онтологические, антропологические, аксиологические 
характеристики бытия человека в мире. Постпривычный мир на-
стоятельно требует принять ультиматум, отказаться от прежних ус-
ловий, обстоятельств, предпочтений и неукоснительно следовать 
новым императивом: жить так, чтобы не умереть и заботясь о здо-
ровье ближних и дальних, сохранять, тем самым, и свое здоровье. 
Духовная составляющая, этическая сущность коллективного здо-
ровья, взаимоподдержка, солидарность, сострадание – все харак-
теристики здоровья, принятые в традиционной культуре казахов 
и утвержденные в мировой философии – словно оживают, входят 
в повседневность. Неоспоримым становится первостепенность 
нравственного здоровья нации, осознание здоровья как ценности 
культуры и национального приоритета.
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Габитов Т.Х. 
Каз  им  аль араби

о тор илосо с их нау  ро ессор

  УМОМ  РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ,  
АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ 

Повышенный интерес к проблемам культуры характерен для 
общества в периоды «разлома цивилизации», перехода ее в новое 
качественное состояние. В России начала XXІ века, появляются 
интересные культурфилософские и цивилизационные теории как 
формы самоутверждения «патриотичных» слоев России, противо-
поставившей собственную народную, соборную и славянскую 
культуру западной машинной цивилизации. Ощущение непохоже-
сти и на восточных, и на западных соседей разрешилось допуще-
нием множественности цивилизаций, а свою собственную русские 
культуроведы окрестили евразийской. Об этом чуть позже. Снача-
ла рассмотрим культурологические искания представителей золо-
того века русской культуры.

Как известно, в истории «пяти Россий» (Н. Бердяев) XIX век 
занимает особое место и называется «золотым веком» русской 
культуры. «ХIХ век – многоаспектен, полифоничен: он и уника-
лен, и во многом традиционен для христианско-православного 
древа русской культуры девяти веков, объединенных общенацио-
нальной русской идеей, основой и концентратом российского мен-
талитета… с его нацеленностью на будущее («звезду пленитель-
ного счастья»), со своеобразным мессианством и верой в особую 
миссию русского народа – объединителя великого евразийства» 
[1, с. 124]. Именно в XIX веке русская идея получает различную 
трактовку, становится определенной «знаковой» системой самых 
разных общественных движений: от западников и славянофилов 
до либералов, народников, панславистов и марксистов.

В XIX веке оформились культуроведческие идеи Н.Я. Дани-
левского, выдвинутые в его книге «Россия и Европа». Н.Я. Дани-
левский, продолжая традиции Вико и Гердера, разработал цикли-
ческую концепцию развития мировой культуры и предложил одно 
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из основных понятий современной культурологии «культурно-
исторический тип» (локальная цивилизация) в качестве исходного 
принципа теоретического анализа культуры. Множество его идей 
в дальнейшем были развиты О. Шпенглером и А. Тойнби, хотя их 
знакомство с работами русского культуроведа маловероятно.

В культурфилософском смысле особое значение имеет подчер-
кивание самобытности, уникальности каждого культурно-истори-
ческого типа. Любая культура, с точки зрения Данилевского, даже 
та, у которой был незначительный вклад в мировую историю, тем 
не менее, имеет ценность уже в силу своей неповторимости, напри-
мер, европейская и китайская цивилизации при всем их несходстве 
равноценны и одинаково важны. Как мы видим, основная заслуга 
философии истории Н. Данилевского заключается в выделении 
культурно-исторических типов (локальных цивилизаций) в каче-
стве объекта культуроведческих исследований. Таких типов 10:                                                                                                                                         
1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, 
халдейский, или древнесемитский, 4) индийский, 5) иранский,           
6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический, или 
аравийский, 10) германо-романский. Все эти культурно-историче-
ские типы с его точки зрения частично или полностью исчерпали 
свой потенциал. Будущее связывается им с так называемым русско-
сибирским типом, который только вступает на арену истории.

 Для самопознания зарождающейся новой культуры (русско-
сибирская) Н. Данилевский берет ее в виде некоей «органической 
целостности, замкнутой локальной культуры»: «Начала цивилиза-
ции одного культурно-исторического типа не передаются народам 
другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя, при большем 
или при меньшем влиянии, чуждых ему предшествовавших или 
современных цивилизаций» [2, с. 101]. Например, утверждает Н. 
Данилевский, история Европы свидетельствует об обилии агрес-
сивных и насильственных действий, что является исконной чер-
той франко-германских племен. В отличие от своих позднейших 
последователей, Н. Данилевский считает, что циклы культуры не 
исключают диалога и взаимодействия цивилизаций. 

Следует обратить внимание и на методологию социокуль-
турного поиска у Н. Данилевского. Для лучшего понимания роли 
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русской культуры и определения ее места в мировой цивилизации 
он широко применяет сравнительный метод (компаративистика) 
анализа социокультурных явлений. Для наглядности приведем 
компаративистскую характеристику русской культуры, которую 
представили российские ученые Г.А. Югай и М.Н. Пак: «Убегаю-
щая от себя, стыдливая и в то же время великая и саморазрушаю-
щаяся культура и цивилизация России. В мире нет такой цельной 
и глубокой по своей духовности культуры, как, русская. Эти черты 
аккумулированы в русской идее духовности, соборности, гума-
низма и ненасилия. Эта культура настолько высоконравственна и 
мистична, что непонятна и таинственна даже для самих русских, 
привыкших исторически учиться у Запада уму и разуму, не ведая 
при этом, что важнее сочетание ума и сердца, чем бессердечный 
ум, могущий натворить много бед в мире [3].

Для понимания социокультурных оснований российской куль-
туры  непреходящее значение имеет культуроведческое наследие 
В.С. Соловьева. Он прошел увлечение как западничеством, так 
и славянофильством, и на вершине своего творчества сформули-
ровал две основные идеи – универсализма, всеединства и особой 
миссии России в их достижении. Исторически прецедент и символ 
такого единства мыслитель усматривал в петровской эпохе: «Что 
реформа Петра Великого могла успешно совершиться и создать 
новую Россию, это одно уже доказывает, что Россия не призвана 
быть только Востоком, что в великом споре Востока и Запада она 
не должна стоять на одной стороне, представлять одну из споря-
щих партий, – что она имеет в деле обязанность посредническую 
и примирительную, должна быть в высшем смысле третейским су-
дьей в этом споре» [4, с. 18].

В плане рассмотрения современных тенденций в мировой ци-
вилизации интересно обращение к концепции В.С. Соловьева о ти-
пах культур. Следуя евразийской традиции, он выделяет три типа 
культур: восточную, российскую и западную. Первый тип культуры 
(например, индийская, китайская и т.д.) характеризуется «уединен-
ностью», партикуляризмом и не участвует в «историческом собира-
нии» культур, является неперспективным. Второй тип (главным об-
разом – российская) имеет две тенденции: соборность и сепаратизм:
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О, Русь! В предвиденье высоком,
Ты мыслью гордо занята:
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Сложнейшими проблемами современной России являются со-
отношение духовной культуры и технической цивилизации, поиск 
национальной идеи и ее взаимосвязь с общечеловеческими цен-
ностями, взаимообусловленность культуры и демократии и т.д. И 
многие проблемы современной культурфилософии нашли отра-
жение в творчестве Н.А. Бердяева. В центре внимания русского 
мыслителя – история, настоящее и будущее культуры России. Он 
выделил пять периодов русской культуры: дохристианская языче-
ская Русь, христианская культура Киевской Руси, татаро-монголь-
ский период, культура Московской Руси, императорская культура 
России. Характеризуя общую культуру России, он писал: «Россия 
менее всего страна состояний, средней культурности.… В низах 
своих Россия полна дикости и варварства.… На вершинах своих 
Россия сверхкультурна… историческая задача русского самосо-
знания – различить и разделить русскую сверхкультурность и рус-
скую докультурность, логос культуры в русских вершинах и дикий 
хаос в русских низинах» [5, с. 73-84].

Высшим стремлением духовной культуры, которая сама есть 
способ самосознания бытия человека, выступает ее воплощение в 
национальной идее. Нехватка ее ощущается и в современной со-
циокультурной ситуации стран СНГ. Страна способна играть до-
стойную роль в мире до тех пор, пока ее творчески активное насе-
ление вдохновлено национальной идеей, преобразующей мир (на-
пример, американская мечта). Можно утверждать, что рефлексия 
над национальной идеей является необходимой стороной культур 
философии. И как раз в этом заключается ценная сторона творче-
ского наследия Н. Бердяева. 

Национальная идея тесно взаимосвязана с национальным 
характером. Последний как один из определяющих элементов 
этнокультуры составляет важнейший объект изучения культуро-
логии. Вернемся к истокам исторического анализа националь-
ного характера русского народа. Н.А. Бердяев писал: «Есть 
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соответствие между необъятностью, безграничностью, беско-
нечностью русской земли и русской души, между географией 
физической и географией душевной. В душе русского народа 
есть такая же необъятность, безграничность, устремленность в 
бесконечность, как в русской равнине. Поэтому русскому на-
роду трудно было овладеть этими огромными пространствами 
и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии 
и сравнительная слабость формы. Русский народ не был наро-
дом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, 
он был более народом откровений и вдохновений, он не знал 
меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы 
все гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено 
на категории и конечно. Не так у русского народа» [5, с. 44]. В 
поэтической форме эти идеи красочно переданы Ф. Тютчевым:

Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Н.А. Бердяев отмечает, что если западная культура имеет не 
природную и не духовную, а машинную основу, то многие в России 
верили, что только в ней возможна еще культура на религиозной ос-
нове, подлинная духовная культура. «Капитализм новейших времен 
убивал Бога, он был самой безбожной цивилизацией. Ответствен-
ность за преступление богоубийства лежит на нем, а не на револю-
ционном социализме, который лишь усвоил себе дух «буржуазной» 
цивилизации и принял отрицательное ее наследие» [5, с. 80].

Учитывая символичность, соотносительность и субъектив-
ность выделения черт национального характера, все-таки при-
ведем типы национального характера русских, выделенные рос-
сийскими исследователями. Без преувеличения можно сказать, 
что, сколько есть исследований по национальному характеру, 
столько существует трактовок данной проблемы. Приведем не-
сколько опытов типологизации национального характера русского 
народа. В книге о стилях мышления и поведения в России этноп-
сихолог В.А. Артамонов выделяет следующие типичные черты 
русского характера:
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1) Долготерпение. Качества, превосходные в экстремаль-
ных условиях – терпеливость, выносливость, способность по-
спартански обходиться малым и даже самоотверженность, в мир-
ной жизни оборачивались долготерпением («притерпелость наро-
да», покорность судьбе, послушность, природная выносливость);

2) Национальная терпимость. Отсутствие национальной спе-
си, чванства и кичливости оказало положительное влияние на 
русскую историю. Борьба «партий» в российском обществе, вклю-
чавшем, помимо русских, татарские, черкесские, литовские, укра-
инские, немецкие и т.д. фамилии, не приобретала национальную 
окраску;

3) Гражданское достоинство, которое включало и честь дво-
рянства, и кодекс офицера, и честь разночинной интеллигенции;

4) Покаянность. Изначально русская государственность опи-
ралась на византийскую традицию обожествления центральной 
власти. Не трусость, а святость власти заставляла разных бунтарей 
прийти к покаянию. Она же есть чувствование своей вины за вну-
треннее несогласие с освященным авторитетом верховной власти;

5) Пассивность – исполнительность. От деспотизма варяж-
ских князей, через самодержавие к сталинизму и авторитаризму;

6) Широта души. Возможно былинная, от избытка сил, удаль по-
добна тем же качествам наших братьев по духу – степных батыров;

7) Халатность – беспечность. При русском природном уме, 
сноровке, универсальной талантливости – лень, беспечность, рус-
ский «авось»;

8) Доверчивость и максимализм. Простота, прямодушие, от-
сутствие критического духа – признаки восходящей нации и мень-
шего исторического опыта русских по сравнению с народами гер-
манскими, романскими и некоторыми другими;

9) Патриотизм – русский мессианизм. Степень развитости на-
ционального самосознания, сплоченность нации, любовь к боль-
шой и малой Родине, самоценность независимого государства и 
общенациональная идея [6, с. 54-78].

Все отмеченные черты характера в силу их постоянной злобод-
невности и тонкости приводят неизбежно к спорным выводам. Но 
они неизбежно влияют на исторические события и определяют мен-
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тальные особенности этнокультуры. Как писал известный культуро-
лог ХХ века Герман Гессе: «Каждый народ должен покопаться в себе 
самом, понять, насколько он сам, из-за своих собственных ошибок, 
упущений, дурных привычек, виновен… в бедах мира» [7, с. 309]. 
Конечно, на эти мысли-покаяния известного писателя навеяли раз-
мышления о событиях в гитлеровской Германии. Но его слова не пу-
сты и для русского, и для китайца, и для казаха. Поэтому представи-
тели определенной этнокультуры, помимо национальной гордости, 
должны осознавать национальную ответственность за свои деяния.

Теперь попытаемся в реферативной форме привести типологи-
зацию ментальных особенностей русской культуры. Белорусский 
культуролог И.Я. Левяш характеризует их следующим образом:

• Изначально полиэтнические (сплав славянских, угро-фин-
ских и тюркских этносов) русские являются суперэтносом и одно-
временно титульным этносом России – чрезвычайно полиэтнич-
ного социума.

• Русская ментальность – уникальный архетип народа. Его 
ядром является византийское православие. Центральная антино-
мия русской идеи – одна из главных во всех «осевых» культурах 
– диамотика тела и духа, сущего и должного, «дольнего» и «горно-
го» миров. До социализма она выражалась триадой: «Самодержа-
вие, православие, народность».

• Базовая идея русской духовности направлена, в отличие от 
Запада, не вовне, а к внутреннему человеку, экзистенциальному 
«самостоянию», «домостроительству» его души (вспомним позд-
него А. Солженицына с его «Как нам обустроить Россию»). Идеа-
лом выступает формирование «общечеловека». Но по А. Солжени-
цыну, стремясь обнять весь мир, он завершает тем, что дома дети 
не кормлены.

• Русская культура амбивалентна, она есть единство свободы 
и ее искушений (Ф. Достоевский), софийности – постижение и во-
площение истины, доброты и красоты (В. Соловьев) и склонность 
идти «по краям и пропастям», призывы к топору (Чернышевский).

• В русском менталитете уживаются аполитичность и этатизм 
– вера в патерналистскую миссию государства, спасительность его 
контроля и опеки, фатализм и радикализм.
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• Русский человек – не просто государственник, но и держав-
ник. Исторический опыт показал, что если Российская держава не 
«сосредотачивалась» на решении проблем внутреннего обустрой-
ства, а истощала свои жизненные силы в экспансии «третьего 
Рима», ее постигала участь первого – распад. Такова и судьба ком-
мунистического «четвертого Рима» [8, с. 160-220].

Можно выделить следующие социально-политические осно-
вания  «русской идеи». Во-первых, данная идея возникла как осоз-
нание отличия России от Европы, в широком плане – православной 
цивилизации от западно-христианской. В самом западном мышле-
нии часто Россию не относят к Европе, границы которой заканчи-
ваются не Уральскими горами, а где-то в районе Карпат. Например, 
Ф. Ницше утверждал, что послепетровская Россия является гро-
мадным срединным царством, где Европа как бы возвращается в 
Азию. Имеются и реальные основания для таких утверждений, т.к. 
Европа и Азия составляют единенный континент, и Россия занима-
ет его хартлент (середину). Проблема европейской идентичности 
России стала предметом острых философских и культурологиче-
ских дискуссий.  «Мыслитель, – писал он, – у которого на совести 
лежит будущее Европы, при всех своих планах, которые он состав-
ляет себе относительно будущего, будет считаться с русскими, как 
наиболее верными и вероятными факторами в великой борьбе и 
игре сил» [8, с. 335].

«Евразия предстает перед нами, как возглавляемый Россией 
особый культурный мир, внутренне и крепко единый в бесконечно 
и часто, по-видимости, противоречивом многообразии своих про-
явлений. Евразия – Россия, – развивающаяся своеобразная культу-
роличность. Она, как и другие многородные культурные единства, 
индивидуализирует человечество, являя его единство во взаимо-
обращении с ними, и потому осуществляет свою общечеловече-
скую, «историческую миссию» [9, с. 142].

С этой позиции, «Россия представляет собой особый мир. 
Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно 
от судьбы стран к западу от нее (Европа), а также к югу и вос-
току от нее (Азия). Особый мир этот должно называть Евразией. 
Народы и люди, проживающие в пределах этого мира, способны 
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к достижению такой степени взаимного понимания и таких форм 
братского сожительства, которые трудно достижимы для них в от-
ношении народов Европы и Азии» [10, с. 298].
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СУВЕРЕНИТЕТ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА*

В январе 2022 г. в Казахстане произошли трагические собы-
тия, вызвавшие резонанс во всем мире. В феврале этого же года 
Россия развязала войну против Украины, которая на наших глазах 
меняет весь мировой порядок, сложившийся после Второй миро-
вой войны. Оба этих события оказывают существенное влияние 
на Казахстан, на его социальную, политическую, экономическую 
системы, вызывая сильнейшую их трансформацию, в результате 
которой происходит невиданное в истории страны переплетение 
внутренних и внешнеполитических процессов. В данной статье 
мы хотим рассмотреть влияние «Трагического января» и войны 
России против Украины на национальное строительство и сувере-
нитет Казахстана.  

Под национальным строительством мы понимаем процесс 
выработки единой идентичности у полиэтнического населения в 
рамках определенной территории и превращения его, тем самым, 
в нацию как единство политического и культурного сообществ. 
Под суверенитетом национального государства мы понимаем его 
статус политической самостоятельности, связанный с его способ-
ностью вести свою внутреннюю и внешнюю политику, в том числе 
и прежде всего отстаивания территориальной целостности и иден-
тичности нации и государства. 

В национальном строительстве Казахстана ведущую роль игра-
ет государство, которое стремится сформировать нацию из полиэт-
нического населения своей страны на основе единого гражданства, 

 татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле
ование ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого 

развития Казахстана
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при этом культурным фундаментом гражданской нации должны 
стать язык и культура титульного этноса страны – казахов. Следу-
ет отметить, что формирование нации как культурного сообщества 
на основе казахского языка и культуры представляет собой труд-
ную задачу, поскольку с советского времени и до сегодняшнего дня 
ведущее положение в казахстанском обществе занимает русский 
язык, а язык титульной нации в течение тридцати лет независимо-
сти так и не смог занять положения основного языка в межнацио-
нальном общении. Можно поэтому утверждать, что национальное 
строительство в Казахстане сегодня еще не достигло своей цели 
создания нации и национального государства. Хотя в формальном 
смысле Казахстан является национальным государством, членом 
международного сообщества, однако, с точки зрения национально-
го строительства Казахстан, по мнению экспертов, может быть от-
несен к числу национализирующихся государств. 

Будучи активным членом системы международных отноше-
ний, Казахстан опирается на свой суверенитет для поддержания 
равноправных отношений с другими государствами. Казахстан 
проводит многовекторную внешнюю политику для развития взаи-
мовыгодных отношений со странами различных регионов, несмо-
тря на проводимые ими политические курсы и отношения между 
собой. Особое значение для поддержания национального сувере-
нитета имеют отношения Казахстана с Россией, Китаем, США и 
странами ЕС. Особенно чувствительными с точки зрения поддер-
жания суверенитета являются отношения Казахстана с Россией, в 
которой имеются политические силы, высказывающие территори-
альные претензии к нашей стране. К чувствительным для сувере-
нитета Казахстана могут быть отнесены его отношения с Китаем, 
руководство которого проводит в последние годы политику пре-
следования мусульманских национальных меньшинств в западной 
провинции Синьцзян, включая и казахов. 

Известна взаимосвязь национального строительства и сувере-
нитета в полиэтническом обществе и государстве. Успешность на-
ционального строительства в полиэтническом обществе означает 
существование общей идентичности и связи этносов между собой, 
когда различные этносы страны объединены общим «мы». В этом 
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случае этнические группы воспринимают тесную связь с государ-
ством, гражданами которого они являются, укрепляя тем самым 
его суверенитет. И наоборот, чем слабее в полиэтническом обще-
стве национальное строительство, тем слабее, в свою очередь, 
связь этносов между, их коллективное «мы». В этом случае иден-
тичность этносов с государством неравномерная, будучи сильнее 
у одних этносов и слабее у других. В этом случае суверенитет го-
сударства слабее, не имея той интегрированной силы, которой об-
ладают государства, где произошла консолидация нации. 

События января 2022 г. имеют важнейшее значение в соци-
ально-политической жизни современного Казахстана. В поли-
тическом плане эти события завершились сменой власти от На-
зарбаева к Токаеву. Взяв в руки всю полноту власти, Токаев начал 
политическую реформу, направленную на переход от суперпрези-
дентского режима Назарбаева к президентской форме правления 
с сильным парламентом. В целом политические реформы Токаева 
способствуют демократизации политической системы Казахстана, 
но трудно сказать, как далеко пойдут эти реформы для того чтобы 
сделать демократию в стране крепкой и необратимой. 

Опираясь на утвердившееся в научной литературе понимание 
нации как единства политического и культурного сообществ в рам-
ках определенных территориальных границ, необходимо признать, 
что демократизация полиэтнического общества способствует его на-
циональному строительству. В то же время следует указать, что из 
демократизации общества, то есть утверждения в нем свободных и 
независимых от вмешательства посторонних сил выборов власти, ав-
томатически не следует национального строительства в этом обще-
стве. В мировой практике имеется немало случаев, когда за демокра-
тическими выборами следовали этнические конфликты с высоким 
уровнем насилия, что приводило к жесткому разделению общества 
по этническим линиям и даже распаду национальных государств. 

Одной из главных причин этнических конфликтов является 
восприятие несправедливости, которое испытывает одна из вовле-
ченных в конфликт групп, и связанный с этим протест. При этом 
протестующая группа пытается разрешить воспринимаемую ею си-
туацию несправедливости политическими средствами, среди кото-
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рых может быть обращение к внешним силам, в частности, к сосед-
ним государствам, особенно если это государство рассматривается 
этой группой, этносом, как историческая родина. Поэтому внутрен-
ний этнический конфликт, как показывает мировая практика, неред-
ко становится международным, межгосударственным конфликтом. 

Для Казахстана как полиэтнического общества недопущение 
этнических конфликтов имеет жизненно важное значение, одним 
из главных приоритетов национальной политики. В силу истори-
ческих, демографических и иных причин ключевое значение для 
национального строительства и суверенитета Казахстана имеет 
предотвращение конфликта между двумя крупнейшими этноса-
ми страны – казахами и русскими. Для руководства Казахстана 
предотвращение такого конфликта является первейшей задачей 
политического развития страны как во внутриполитическом плане 
отношений казахов и русских в рамках казахстанского общества, 
так и в плане внешней политики межгосударственных отношений 
с Россией. Иначе говоря, отношения казахов и русских имеют пер-
воочередное значение как для национального строительства, так и 
для суверенитета Казахстана на современном этапе его развития. 

С самых первых дней независимости Казахстан провозгласил 
социальную справедливость важнейшим принципом своей наци-
ональной политики. Социальная справедливость в национальном 
строительстве основывается на инклюзивном гражданстве всех ка-
захстанцев независимо от их этнической принадлежности, их рав-
ном доступе к важнейшим социальным ресурсам, и других видах 
социального равенства. Благодаря этому в обществе сохраняется в 
целом межэтническая стабильность, прежде всего в отношениях 
главных этносов страны – казахов и русских. 

Однако в условиях суперпрезидентского режима в Казахстане 
возникли благоприятные условия для роста социально-экономи-
ческого неравенства, чему способствовали непотизм, коррупция и 
другие негативные факторы. Это привело к тому, что, по словам 
президента Токаева, 162 приближенные к бывшему президенту 
страны Назарбаеву семьи владели половиной национального бо-
гатства Казахстана, что является, наверное, одним из самых высо-
ких в мире уровней социального неравенства. 
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Пытаясь преодолеть причины глубокого социального неравен-
ства в казахстанском обществе, Токаев направил усилия против 
суперпрезидентского режима и олигархического капитализма. В 
марте 2022 г. Токаев предложил пакет предложений, направлен-
ных на реформу политической системы Казахстана в направлении 
преодоления суперпрезидентского режима. Эти предложения при-
обрели форму поправок в Конституцию РК, которые должны быть 
приняты на референдуме 5 июня 2022 г. Во время визита в Турцию 
в мае 2022 г. Токаев на встрече с представителями бизнеса Турции 
и Казахстана заявил: «5 июня в нашей стране произойдет всена-
родный референдум. Поправки внесены в 33 статьи Конституции. 
Моя цель – дать больше свободы моему народу, укрепить демокра-
тию и верховенство закона. Меня, как президента, не интересуют 
никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого». 

Демократизация политической системы Казахстана создаст усло-
вия для преодоления глубокого социального неравенства, утвердив-
шегося в условиях суперпрезидентского режима и олигархической 
системы. Поправки в Конституцию РК направлены на формирование 
нового политического режима, главной целью которого будет не под-
держание олигархической системы с ее социальным неравенством, 
но укрепление социального равенства и социальной справедливости. 
Политическая система, ставящая своей главной целью утверждение 
социальной справедливости, является более устойчивой и стабиль-
ной, чем политический режим, который не может справиться с со-
циальным неравенством и, тем более, охраняет его. 

Необходимо отметить, что социальная справедливость не мо-
жет быть равенством в бедности. Социально-политическая систе-
ма должна стремиться к тому, чтобы представить своим гражданам 
достойный уровень жизни. Только в этом случае политическая си-
стема будет стабильной и устойчивой. Об этом говорит мировой 
опыт. Социальная справедливость не означает также действие по 
принципу «взять и поровну поделить». Во многом этот принцип 
действовал в советской социально-экономической системе. Сегод-
ня многие с ностальгией вспоминают о советской плановой эконо-
мике и ее социальных гарантиях. Не следует при этом забывать, 
что советская экономика с ее государственным регулированием и 
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стремлением к равенству в оплате труда нарушала индивидуаль-
ные стимулы к стремлению больше зарабатывать за счет отсут-
ствия восприимчивости к экономическим и технологическим но-
вациям. Это вело к неэффективности экономики, что и послужило 
одной из главных причин ее развала. 

Социальная справедливость означает не равенство в оплате тру-
да, а равенство в доступе к социальным благам и ресурсам. Одним из 
таких социальных благ является образование, которое создает чело-
веку фундамент для самореализации и достижения социальных вы-
сот. Наряду с образованием необходимо обеспечить равный доступ 
всем гражданам страны к другим социальным ресурсам, например, 
к финансовым средствам. Сегодня в нашей стране нет формально-
правовых препятствий для получения кредитов для, например, от-
крытия своего дела и других видов предпринимательской деятель-
ности. Однако высокие процентные ставки банковских кредитов на 
самом деле создают неравные условия для их получения. Следова-
тельно, при формально-правовом равенстве доступа к финансовым 
ресурсам фактически сохраняется экономическое неравенство. 

Решение вопросов преодоления неравенства и утверждения 
социальной справедливости в рамках программы политического 
реформирования нового Казахстана имеет не только социально-
экономическое значение. На самом деле преодоление суперпрези-
дентского режима имеет большое значение и для национального 
строительства. Здесь важно понимать, что более высокий уровень 
социальной справедливости в обществе повышает уровень социаль-
ного доверия, включая и межэтническое доверие. В научной литера-
туре доверие в обществе между его различными группами называ-
ется «социальный капитал». Чем выше уровень доверия в обществе, 
тем выше его социальный капитал и, соответственно, выше уровень 
гражданской политической культуры в этом обществе. 

Политическое реформирование в сегодняшнем Казахстане, 
способствуя развитию социального капитала в обществе, будет 
вместе с тем оказывать воздействие на развитие горизонтальных 
связей между социальными группами в казахстанском обществе, 
в том числе между этническими группами. С развитием горизон-
тальных социальных связей в обществе должны получить раз-
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витие гражданские институты как организационный фундамент 
гражданского общества. Благодаря развитию гражданских инсти-
тутов возникнут условия для укрепления гражданской политиче-
ской нации в Казахстане как надэтнического сообщества. Разви-
тие гражданской нации предполагает достаточно высокий уровень 
межэтнического доверия, возникающего на основе регулярных 
межэтнических контактов, что означает преодоление этнических 
границ, а не замыкание внутри них. 

Мы можем, таким образом, сказать, что демократизация по-
литической системы Казахстана должна способствовать дальней-
шему формированию гражданской нации в обществе. Это означает 
укрепление идентичности всех этносов Казахстана с государством, 
следовательно, укрепление суверенитета страны. Государство по-
этому может быть уверено в гражданах своей страны в том, что их 
идентичность в Казахстаном является залогом поддержания неза-
висимости и территориальной целостности государства, составля-
ющих ядро суверенитета Казахстана. 

Выше мы отметили, что демократизация политической системы 
и демократия как политический режим не могут автоматически обе-
спечить успех национального строительства в смысле построения 
нации в данном обществе. Это же суждение мы можем применить к 
Казахстану, утверждая, что на формирование нации и суверенитета 
оказывают влияние не только демократизация, но и другие факторы 
как внутри-, так и внешнеполитического характера. 

Сегодня для Казахстана важнейшим событием, оказываю-
щим влияние на его суверенитет, является война России в Укра-
ине. Хотя это событие имеет внешний для Казахстана характер, 
однако, его воздействие на общественное мнение нашей страны 
так велико, что его влияние сказывается прямым образом на суве-
ренитете страны. Связано это с тем, что, начиная с 24 февраля 2022 
г., казахстанское общество разделилось на сторонников России и 
тех, кто поддерживает Украину в этой войне. В обществе наблю-
даются жаркие дискуссии сторонников и противников действий 
России, развязавшей войну против Украины. Эти споры разделяют 
семьи, друзей, близких людей, коллег и просто граждан Казахста-
на. Власти страны не разрешают разгореться страстям в СМИ и 
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общественном пространстве. Был разрешен только один митинг в 
поддержку Украины, проведенный в начале марта в Алматы. Все 
попытки активистов в Алматы, Нур-Султане и других городах Ка-
захстана провести новые митинги в поддержку Украины нет полу-
чили согласия от властей. 

Для изучения и понимания суверенитета современного Казах-
стана ситуация с общественным мнением по поводу войны Рос-
сии в Украине требует пристального внимания. Эта ситуация по-
казывает не только кто в Казахстане поддерживает Россию, а кто 
Украине в этой войне. На самом деле, по нашему мнению, речь 
идет о суверенитете Казахстана, поскольку те, кто поддерживает 
Россию, так или иначе поддерживают ее имперскую политику на 
постсоветском пространстве. При этом кто-то из сторонников Рос-
сии хочет и вполне допускает применение имперской политики и 
по отношению к Казахстану в виде восстановления той или иной 
формы СССР или аннексии какой-то части Казахстана. Другие сто-
ронники России, среди которых имеются русскоязычные казахи, 
поддерживают российскую политику на постсоветском простран-
стве и в отношении Запада, в силу сохраняющейся русификации и 
не связывают эту политику с Казахстаном. 

Наша интерпретация позиции сторонников Украины в ее со-
противлении российской агрессии состоит в том, что для этой ча-
сти казахстанского общества важной ценностью их политической 
культуры является суверенитет Казахстана. Их поддержка Украи-
ны определяется в решающей мере тем, что они проецируют им-
перскую политику России на Казахстан, то есть если сегодня жерт-
вой этой политики является Украина, то завтра ею вполне может 
оказаться Казахстан. Поэтому поддерживая суверенитет Украины, 
ее казахстанские сторонники серьезно обеспокоены суверените-
том Казахстана, его защитой от посягательств России. 

2022 год имеет важное, можно сказать, судьбоносное значение 
для политического развития Казахстана. Этот год создал благоприят-
ные условия для демократизации и политического реформирования 
страны. В то же время появились серьезные угрозы суверенитету Ка-
захстана. Это требует от политической науки глубокого исследования 
сложившейся в Казахстане социально-политической ситуации.
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АРХИТЕКТОНИКА АКСИОСФЕРЫ*

У человека едва ли есть для другого 
человека что-либо, что не несло бы 
определённых ценностных или 
контрценностных акцентов

            он артманн [1, с. 436]

Ценность как таковая представляет собой на -полезностное 
смысловое содержание в составе культуры, ни в одном своём мо-
менте нередуцируемое к полезности и нев во имое из неё. Цен-
ность в архитектонике человеческого бытия находится выше 
полезности, но ниже уровня креативности, на котором регламен-
тируется потребностно-полезностное отношение человека к миру 
и созидаются и изменяются сами ценности. Человек в границцах 
уровня ценностей может лишь устремляться к готов м ценно-
стям, выбирать одни из них и отклонять другие. Его отношение 
к ценности есть отношение устремл нности как особая мироот-
ношенческая модальность. В конкретном бытии конкретного че-
ловека эти три уровня развиты различно и различно соотносятся 
друг с другом. Как правило, у большинства людей наиболее явно 
представлен потребностно-полезностный уровень, менее явно 
– устремлённостно-ценностный, а уровень креативности в пол-
ной мере является развитым лишь у меньшинства. Тем не менее 
нормальным является соотношение этих трёх уровней, когда оно 
соответствует принципу иерархии, то есть потребностно-полез-
ностный уровень подчинён устремлённостно-ценностному и, так 
сказать, получает санкцию на свою аритикуляцию от него. Оба же 
они подчинены третьему уровню – уровню креативности, который 

 татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле
ование ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого 

развития Казахстана
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по сути является уровнем со-творчества, на основе принципа не-
алиби в бытии (понятие, как известно, введено М.М. Бахтиным). 
Когда каждый из этих уровней находится и функционирует в своих 
собственных границах и не выходит за них, тогда бытие данного 
человека соответствует своему понятию. Если же уровни выходят 
за свои границы или же меняются местами в иерархии (тем самым 
создавая субор инаци  как анти-иерархию), тогда происходит де-
струкция иерархического соотношения.

В границах потребностно-полезностного уровня доминант-
ным является модус «иметь». Сообразно с ним на этом уровне 
формируется шкала полезностей, являющаяся той призмой, через 
которую человек видит окружающую действительность и вообще 
мир. В свете данной шкалы всё в окружающей действительности 
– в природе и в культуре – как а) полезное, б) бесполезное, в) вред-
ное и полезностно нейтральное. При абсолютизации значимости 
данного уровня в бытии человека (и даже общества) мир предстаёт 
окрашенным в утилитарные тона, всё рассматривается как средство 
потребления (от однозначного расходования предмета потребно-
сти до его лишь частичного, продиктованного функциональными 
соображениями распредмечивания). Для абсолютизации данного 
уровня характерен культ обогащения ради обогащения. «Бери от 
жизни всё, что можешь» – таков девиз утилизатора-потребите-
ля. При этом парадоксом является то, что сама изнь становится 
всего лишь сре ством потребностно-полезностного отношения к 
миру. Абсолютизация устремлённостно-ценностного отношения 
человека к миру прежде всего влечёт за собой абсолютизацию кон-
кретных ценностей, чтимых индивидом или общностью. Модус 
«иметь» здесь вытесняется модусом «быть». Одной из крайних 
форм проявления данной аб-солютизации в данном аспекте яв-
ляется полное безразличие к модусу «иметь» и даже презрение к 
нему.

Ценности противостоит анти-ценность. Это – тоже ценность, 
но с проти-воположным знáком. Она ценность лишь для тех, кто 
исповедует её. Она конкретна и потому собою она отрицает тоже 
какую-то конкретную ценность. По отношению к ценности анти-
ценность втори на и находится относительно неё в положении 
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негативной зависимости. Исторически и логически ценность пер-
вична. Анти-ценность оформляется и артикулируется как полное 
и тотальное отрицание ценности. Этим она и живёт. Стало быть, 
анти-ценность паразитарна относительно ценности. Но она, тем 
не менее, не находится вне уровня ценностей, она тоже находится 
внутри него.

Всякая ценность конкретна. Ей поэтому на уровне конкрет-
ности противостоит онтр-ценность. Это тоже ценность, но от-
личная по каким-то характеристикам от данной ценности, тем не 
менее не доходящая в своём наличном бытии до анти-ценности. 
Контрценность отрицает не ценность вообще, а некую конкретную 
ценность. Она есть тоже ценность, но иная. Как отмечает Н. фон 
Гартманн, «чёткой границы между ценностным и контрценност-
ным акцентированиями в жизни нет; она расплывается, колеблет-
ся – сообразно собственной разомкнутости или замк-нутости» [1, 
с. 437]. Отношения между ценностями и контр-ценностями могут 
быть разной степени напряжённости. Может иметь место их он

ли т; но это, тем не менее, взаимоотношение ценностей. Такой 
конфикт рано или поздно разрешается в той или иной форме.

Конкретный набор ценностей или контрценностей, чтимый 
конкретным индивидом или определённой общностью, может 
быть как более или менее разомкнутым, открытым, так и отно-
сительно замкнутым, закрытым. Степень замкнутости или ра-
зомкнутости определяется характером отношения индивида или 
общности к своим ценностям или к контр-ценностям. Полная зам-
кнутость воз-никает как следствие тотальной абсолютизации ин-
дивидом или общностью своих ценностей и тотальное отвержение 
контр-ценностей. В такой абсолютизации своих ценностей таится 
опасность разделения всех наличных в культуре ценностей на свои 
и не свои (в пределе – у ие и даже у е) ценности, а испове-
дующих их – на «наших» и «не наших». Такое отношение может 
рождать догматизацию собственных ценностей, почитание их под-
линными, а также ценностный фа-натизм, который может перерас-
тать в не-толерантное, нетерпимое отношение к иным ценностям и 
их носителям, а также в агрессивную сено оби . Испо-ведуемые 
другими другие ценности, то есть контр-ценности, в этом случае 
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толкуются как лже-ценности: как л е-истина, л е-добро, л е-
крастота, л е-вера и т. д. Ценностный фанатизм не только проти-
вопоставляет свои ценности – чужим, но исходит из презумпции, 
согласно которой свои ценности следует чтить и поклоняться им, а 
также стремиться распространить их на весь мир, навязать их ему, 
чего бы это миру ни стоило. Чужие же ценности, контр-ценности в 
соответствии с этой презумпцией следует не просто игнорировать 
и развенчивать как л е-ценности, но и всеми средствами ис оре
нять.

Следует отметить, что анти-ценность как таковая равно от-
вергает как ценность, так и контр-ценность, ибо и та и другая ля 
не  равно суть ценности, которые она равно не приемлет. Совокуп-
ность, или система, ценностей, контр-ценностей и анти-ценностей 
образуют в составе социокультурной действи-тельности особый 
слой, который может быть определён как а сиос ера (от ἀξία – 
ценность и σφαῖρα – шар). Внутри аксиосферы создаётся акиоло-
гическое силовое поле, аналогичное электромагнитому силовому 
полю. Но, прежде чем обратиться к архитектонике аксиосферы, 
необходимо пояснить, как бытийствуют ценности, контр-ценности 
и анти-ценности в составе культуры. Поскольку способ их бытия 
один и тот же, будем говорить лишь о ценностях.

Ценности суть достояние ультур ; в ней они вырабатывают-
ся, в ней функционируют, преобразуются и прекращают своё су-
ществование. Онтологиче-ски культура – феномен над-природный 
(или, если угодно, сверх-естественный). Каждый предмет культуры 
реально и еален, есть единство реального и идеального измерений. 
«Включая предмет в систему деятельности и тем самым в систему 
своей культуры, человек населяет его огромным множеством иде-
альных зна ени , совершенно отличных от реального изменения 
его реальной формы: предмет “означает” всё то, что деятельность 
заставляет его “означать” в соответствии с логикой, распредмечен-
ной в других предметах опредмеченной в данном хотя бы фрагмен-
тарно. И только вместе со всеми этими идеальными своими значе-
ниями (а отнюдь не просто как реальное тело с реальной формой) 
каждый предмет культуры вполне конкретен как предмет человече-
ской действительности, как человеческий предмет» [2, с. 105]. 
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Ценность есть см словая, то есть и еальная (ideelle) опреде-
лённость. Это значит, что она всякий раз предметно фиксируется. 
Но, конечно, полезность тоже смысловая, идеальная определён-
ность предметности, только рангом ниже ценности. В этой связи 
почти каждый предмет, каждый поступок, поведение или действие 
имеет ценностную определённость. В границах устремлённостно-
ценностного уровня вырабатывается ала ценносте . Феномен 
ценности не-разрывно связан с феноменом оцен и. Оценка есть 
акт подведения того или иного феномена (предмета, чьих-то дей-
ствий, поступков и поведения) под принятую шкалу ценностей и 
результат такого подведения. Индивиды, придерживающиеся од-
них и тех же конкретных ценностей, являются со-ценителями. 

Предметы обладают ценностной определённостью. Например, 
вечный огонь есть предметное наличное бытие, символизирующее 
память о павших на полях сражения за Родину. Но есть такие пред-
меты, которые собой репрезентируют ценности. Это – символ . 
Символ – это, конечно, зна , но он больше, чем знак. Знак снят в 
нём, стало быть, он нередуцируем к знаку. Знак, конечно, как пред-
мет означает не себя, а то, что за ним стои́т; он – есигнат, а то, 
что за ним – енотат. Знак собою означает енотат. В этой связи 
необходимо различать зна ение и зна имость. Знак тоже обладает 
значимостью, но как вне не , утилитарной, прагматической. Он 
ценностно не трален. Цвет света светофора пешеходного перехо-
да полезен, но не является ценностью. Символ же обладает значи-
мостью как таковой; он – предметно представленная значимость 
чего-то. Например, он воплощает в себе сакральный смысл. Неко-
торые символы многосмысленны: в одних контекстах они имеют 
один смысл, в другом – другой, в третьем – третий. Так, шестико-
нечная звезда, понятая как наложенные друг на друга двух треу-
гольников (один вершиной вверх, другой вершиной вниз) в рам-
ках культа Плодородия символизировали coitus, в эзотерических 
традициях – единство духовного и телесного («материального») 
начáл, а в Израиле это «звезда Давида», в наше время символизи-
рующая это государство. Ещё один пример. В древней тибетской 
религии бон левосторонняя свастика, символизирующая космиче-
скую инволюцию, в национал-социалистском Третьем Райхе стала 
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символом пос-леднего. Следует добавить, что совокупность всех 
семиотических средств в культуре образует её семиос еру (от σημε 
и σφαῖρα – шар).

Развитая социокультурная действительность сложно органи-
зована. В ней, прежде всего, выделяются различные сферы – сфе-
ра материального производства, сферы политики, права, науки, 
искусства, религии. Этическая сфера не дислоцирована так, как 
дислоцированы предыдущие сферы (она рассредоточена по всей 
социокультурной действительности). Кроме того, существуют 
такие феномены, как любовь, дружба, общение, свобода и др. В 
каждой из этих сфер и в каждом из феноменов существуют класте-
ры ценностей, контрценностей и антиценностей. Скажем, в сфере 
науки основными ценностями являются истина, достоверность, 
доказательность, мировоззренческая обоснованность, методо-ло-
гическая достаточность и др. Поскольку в сфере науки существу-
ют различные направления, школы и иные общности, постольку 
существуют и находятся в тех или иных формах взаимоотношения 
такие же специфически научные, когнитивные контрценности. Су-
ществуют также и антиценности – заблуждение, недостоверность, 
недоказанность и т. д. Кроме того, различными школами, направ-
лениями и т. д. та же истина может трактоваться различно, и, есте-
ственно, на этой почве могут возникать разногласия, конфликты и 
т. п. Анти-ценностью любви является ненависть, дружбы – враж-
да, общительности – разобщённость, свободы – зависимость и т. д. 
Дружба «против кого-то» – это, конечно, не дружба. А относитель-
но свободы К. Маркс писал так: «Ни один человек не борется про-
тив свободы – борется человек, самое большее, против свободы 
других» [3, с. 55]. 

Ценности исторически вырабатываются в процессе антропо-
социо-культу-рогенеза и откладываются в общественном и ин-
дивидуальном сознании, а также в мировоззрении. У индивидов 
формируются ценностные ориентации, которые позволяют им 
надёжно ориентироваться в социокультурном и природном мире. 
Конечно, они несут на себе культурно-историческую и этно-куль-
турную спе-цифику. Однако в ходе истории в процессе взаимодей-
ствия разных культур вы-рабатываются и некие общие для них 
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ценности. Существует выражение «обще-человеческие ценности». 
Это ценности, входящие в фундамент культуры. Их не так много. 
Все они относятся к сфере жизни человека, отношениям человека к 
человеку, к культуре и миру в целом. Среди них особо выделяются 
ти ес ие ценности. Почему? Да потому, что – вопреки древнему 

уже предрассудку – основанием социокультурной действительно-
сти является не религия, а этика. Этика всегда была и есть форма 
неинституциализованной нормативной регуляции. Этим она прин-
ципиально отличается от прáва. Конечно, этика фор-мировалась 
исторически и всякий раз обладала культурно-историческим и 
этно-культурным характером, а внутри социо-культурных общ-
ностей – групповым, клановым, классовым и тому подобным ха-
рактером. Имя такой этике – мораль. Однако наряду с этим по-
степенно формировалась и некая единая, общече-ловеческая этика 
– нравственность. Различие между ними следующее.

«Нравственность связана с потенциальной универсальностью 
человека как трансцендирующего бесконечного существа, и пото-
му её принципы безусловны, безоговорочны и всеобщи.

Мораль связана с актуальной ограниченностью человека как 
члена той или иной социальной группы в их наличном бытии и 
представляет собою конечную систему норм и правил. Она есть 
нравственность, приспособленная к сохранению данного соци-
ального организма, нравственность с оговорками, ограничени-
ями. Она не общечеловеческая, а всегда групповая (сословная, 
классовая, национальная и т. д.). …Мораль связана с внешней 
целесообразностью (необходимостью), а нравственность – с целе-
полаганием самогó индивида (свободой)» [4, с. 78]. В этой связи 
ценности нравственности и ценности морали принципиально раз-
личны. Ценностям конкретной морали могут противостоять контр-
ценности как выражающие иные этические нормы и принципы.

Анти-ценности могут вырабатываться и распространяться 
теми или иными деструктивными по способу своего существова-
ния группами (криминальными, радикально националистскими, 
террористическими и т. д.). Но с конца ХХ века и особенно в XXI 
веке возник феномен, внешне напоминающие анти-ценности, но 
являющиеся по своей сути сев о-ценностями и направленные на 
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естру ци  любых ценностей, контр-ценности и даже анти-цен-
ностей, то есть на деструкцию аксиосферы как таковой. Внешне 
они выглядят как конкретные анти-ценности, но по своей сути они 
не таковы. Эти псевдо-ценности в наше время стали намеренно 
вырабатываться и подчас насильственно внедряться в сознание и 
бытие целых государств. Почему именно в этот период? Следу-
ет иметь в виду, что на нашей планете с очень и очень древних 
времён наряду с видимой и считающейся официальной историей 
существует и теневая, скрытая история. Это история тёмных сил, 
медленно, но упорно и целенаправленно стремящаяся к мировому 
господству. Эти силы с древних времён неуклонно укреплялись и 
подчиняли своей власти видимую, официальную историю. Пер-
вым крупным явн м шагом на этом пути было создание ими Фе-
деральной Резервной Системы (ФРС). Первая и Вторая мировые 
войны были организованы ими с помощью своих слуг. 

Как отмечает Дж. Колеман (другое прочтение: Коулман), 
«люди, работающие в… правительстве, это не совсем те люди, ко-
торые в действительности принимают решения по политическим 
и экономическим вопросам как во внутренней, так и во внешней 
политике. <…> Эти люди – НА ВИДУ. Эти люди – слуги Мирового 
Правительства и Нового Мирового Порядка» [5, c. 9, 11]. В 1972 г. 
по их заданию группа учёных сделала доклад «Римскому клубу» 
(организации, непосредственно обслуживающей Мировое Прави-
тельство) на тему «Пределы роста».  Один из их выводов гласит: 
«Если существующие на настоящий момент времени тенденции 
роста населения мира, индустриализации, загрязнения окружаю-
щей среды, производства продуктов питания и истощения ресур-
сов сохранятся неизменными, то уже в течение следующего сто-
летия (то есть нынешнего, XXI-го. – ) человечество подойдёт 
к пределам роста» [6, c. 25]. На основе данного и последующих 
докладов других учёных Римскому клубу была сформулирована 
идеологема избранного «золотого миллиар а», который должен про-
цветать, и остальное человечество – это балласт, который необходимо 
сокращать всеми методами и как можно более быстрыми темпами.  
Была также выработана разветвлённая стратегия и тактика действий 
по решению этой проблемы. Активизировалась она сразу после разру-
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шения совместными усилиями Запада («Гарвардский проект») и вну-
тренней компрадорской элитой Советского Союза.

Сокращение численности населения планеты – одна из состав-
ляющих этой стратегии и тактики. И последние осуществляются 
весьма разнообразно. К примеру, поддержание ЛГБТ-движения и 
тому подобного – лишь момент этой стратегии и тактики. Сюда 
же относится и узаконивание однополых браков, и так называе-
мое сексуальное просвещение детей, и предоставление им воз-
можности без разрешения родителей менять свой пол, и запрет 
на словá «мать» и «отец», и многое другое. Глобальная мировая 
элита посредством своих многочисленных слуг поддерживает та-
кие феномены, как анти-сексуализм (категорическое неприятие 
секса), мизопéдия (паталогическая ненависть к детям), движение 
Childfree (движение за воздержание от деторождения), движение 
за оптимальную численность населения (ЩЗТ), движение за до-
бровольное вымирание чело-вечества (VHEMT), агитацию через 
соцсети подростков к суициду и т. д.  

На сегодня разработана целая система сев о-ценностей, ко-
торые – в отличие от обычных анти-ценностей – направлены не 
против каких-то конкретных ценностей и (или) контр-ценностей, 
а против ценностей как таковых, против самóй аксиосферы. Ко-
нечно, тем самым они направлены и против конкретных ценностей 
и контр-ценностей, вследствие чего создаётся иллюзия, будто они 
стремятся внедрить некие ин е, альтернативн е ценности, не 
разрушая, а лишь переформатируя аксиосферу. И правители всех 
уровней ревностно поддерживают все эти новшества. И о том, что 
нынешние главы государств суть всего лишь слуги Мирового Пра-
вительства, свидетельствует тот факт, что в самый первый день 
своего президентства Джозеф Робинéтт Байден-младший издал 
указ о защите ЛГБТ-сообществ и их представителей от дискрими-
нации во всех сферах общественно-человеческой жизни.

Принято говорить о феномене ризиса ценносте . Обычный 
кризис цен-ностей обычно возникает на рубеже перелома эпох, 
когда одни ценности начинают уходить, а другие появляться. По-
нятие кризиса относится к отми-рающим ценностям. В нынешней 
же ситуации кризис испытывают не тради-ционные ценности или 
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контр-ценности как таковые, а те л и, для которых почитание и 
проведение в жизнь этих ценностей блокируется навязыванием 
глобальной элитой и их разноуровневыми слугами своих корыст-
ных функ-циональных псевдо-ценностей.
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АНА – МӘҢГІ ӘРІ ТАНЫМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ

Ана – сарқылмайтын құдіретті күш, таусылмайтын қуат, 
мәңгілік құндылық, шексіз нұр. «Ана сұлулығы жүзіндегі 
мейірімінен көрінед» [1], – деп айтылған пікірдегі «мейірім» ка-
тегориясы сол ана болмысындағы бар оң әлеуметтік әлеуеттің это-
сы болатынын аңғару қиын емес. Міне осыбір ардақты теңеудің 
тереңінде саналы адамды тебіренте әрі емірене сөйлететін 
перзентнамалық ойтолғамның әлемі жататыны зайыр. Бұған 
теориялық-әдіснамалық негіз: «Жұмақ – аналардың табаны астын-
да», -деп келетін мұсылмандық эзотерикалық ұстаным.  Фарабидің 
түсінігіндегі: «Тек тамаша көркемдікке жетуді мақсат ететін...» 
аналардың мейірімділік философиясы «...абсолюттік мағынада 
айтқанда даналық деп аталатыны» [2, 138 б.], сондықтан болар. 
Аналарға берілген сарқылмайтын әрі таусылмайтын күш-қуат 
осындай ислами тылсым-табиғи болмысында жатса керек. Сол 
бір үш бастау: сарқылмас күш, таусылмас қуат, мәңгілік нұр Ана 
бойына мызғымас Ұлы қасиет болып қалыптасқаны өзінше бір 
философиялық мәні бар құбылыс болмақ. Демек, қасиет «ешқашан 
жоғалмайтын»  [2, 128 б.], адамның сапалық атрибуты болса керек.

Шындығында Ана деген әлеумет бұл дүниедегі жұмақтың 
ордасы сияты көрінеді. Бұл қасиетті ол кісілердің сабырлы да 
салиқалы, байыпты да биязы, байқампаз да сезімтал, төзімді де 
шыдамды, орнықты да тиянақты, кең де көлемді, болжампаз да са-
рапшыл, ойлампаз да көреген  мінезінен анық көрінеді. Ананың 
ұлылық қасиеттерінен жұмақ мәйегін анық сезуге болады. Тағы бір 
хадистерінде Пайғамбарымыз: «Кімде-кім ата-анасының жүзіне 
мейіріммен қараса, қабыл болған қажылықтың сауабын алады», 
«Аллаһтың разылығы – ата-ананың разылығында, Аллаһтың ашуы 
– ата-ананың ашуында» [3, 457 б.], – деп ескерткен. Міне, бұл 
бүкіл аналар табиғатына Алладан берілетін шексіз мәңгілік нұр 
сәуле спекторын білдіретіні анық. Оған дәлелді негіз Мұхаммед 
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пайғамбарымыздың өсиетті тәжірибесі. Мысалы, Мұхаммед 
пайғамбарымыз тұл жетім өссе де, өзін кішкене кезінде емізген 
сүт анасы Халиманы көрген кезде, әрдайым құрмет көрсетіп, ша-
панын төсеп төріне отырғызған. «Әке-шешемнің екеуі бірдей, 
не біреуі қазір қасымда тірі болып, егер мен түнгі намазда «Фа-
тиха» сүресін оқып отырғанда, олар «Мұхаммед!» деп дауыстап 
шақырса, «Иә, құлағым сіздерде» деп дереу жандарынан табылар 
едім» [4, 318 б.], – деген Аллаһ елшісінің өнегелі өміріне куә бола-
мыз. Бұл ана мәртебесін, ана қадірін, ана құдіретін мойындаудың 
үлгісі. Біз анамыздың қадірін осындай дәрежеде бағалағымыз 
келеді, алайда кейде пендешілікпен ананың биік мәртебесін түсіне 
алмай қалдымыз ба дейтін күдік те жоқ емес. Бірақ қазақ-ананың 
бала-шағасы, келін-кепшегі, немере-шөберелерінің бәрі дерлік 
Жұмекеңнің сөзін екі етпей құптап жатады. Ұрпағының қай-
қайсысы да ана батасын алуға тырысады. Мүмкін жоғарыдағы 
«Аллаһтың разылығы – ата-ананың разылығында» деген қағиданы 
дұрыс түсінгендік болар, дейтұрғанмен, біздің пікірімізше, ана-
ның табиғат-болмысының ерекшелігі сонда, Ана тұлғасына одан 
басқаша қарым-қатынас жасау мүмкін емес. «Аллаһтың ашуы – 
ата-ананың ашуында» деген ережені мықты ұстанғандықтан Ана 
әр кезде қандайда бір іске тым қатты кейімейтін, үнемі «Аллаға 
шүкір» деп, бәріне ризашылықпен, қанағатпен қарап, тәубасын 
білдіріп отыратыны анық. Қашаған жыраудың сөзімен айтқанда 
«дүниеге бізді шығарып, перзентті болып қуанып» есі кеткен, сәби 
біткен «періште көңіл пәктікпен, ақ сүтін сорып жұбанып» [5,                                                               
282 б.] өскен Ана – әркімнің ең қимас асылы, қол жетпес шыңы. 
Ана қалай асылың болмасын, «талай бөлдік ұйқысын, бесікте 
жылап мазалап; мәпелеп бізді өсірді, тәрбиелеп, тазалап», «және 
де көңілі шат болды, көтеріп алып сүйгенге, апыл-тапыл алдын-
да, аяқ басып жүргенге, Шақырып еді балым деп, сүйіп еді жа-
ным деп, жылы шырай күлгенде!». Осыларды ескерсек, ана деген 
жарықтықтың бізге сіңірген еңбегін ақтау біз үшін өтеп болмай-
тын ғұмырлық парыз болып қала бермек. 

Сондықтан Ана қызметі айрықша құбылыс. Ана әуелі үй-іші, 
отбасы береке-бірлігінің ұйтқысы, одан ауыл, ел ынтымағының 
нәзік үйлестірушісі. Біздің анамыз осындай Ұлы жүкті арқалаған 
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жан иесі. Ана шіркін жоғарыда айтылған үш тағанды: сарқылмас 
күш, таусылмас қуат, мәңгілік нұр – бастама-қасиеті арқылы ел-
жұрты берекесінің берік ұстаушысы, әулеттің епті елдестірушісі, 
жұрт тоғыстырушысы, оның бірлігін жарастырушы болғанына елі, 
қазақ тарихы куә. Тарихқа үңілсек, адуын би, азулы хандардың өзі 
ел аналарының алдында кішірейіп, оларға ақыл салып отырған. 
Осы бір дала өркениеті тарихында болған құрметті құбылыс 
біздің кешегі және бүгінгі аналарымыздың тәжірибесінде 
көрініс тапқанына қайран қаламыз. Аналар Домалақ ененің 
(Нүрила ананың) образын бұлжытпай орындаған өнер иесіне 
ұқсайды. Аналарымыздың нәзік жанын, оның иірім сезімі мен 
қасиеттерін, биік рухын, жан дүниесіндегі түрлі өзгерістерді, 
психологиялық құбылыстарды ыждаһаттылықпен зерделеп көру 
Ана-тұлғаның тыныс-тіршілік логикасынан туындады. Жанының 
тазалығын, табиғи бітім-болмысын, әр әрекетке барар қадамын, 
ақылмен сараптап басатын сабырлығын бірінші орынға қойуға 
болады. Аналардың бойындағы сөз жеткісіз шыдамдылық пен 
байыптылыққа толы қуаты, балаларына, айналасындағы туған-
туысына, көрші-қолаңына, дос-жарандарына деген риясыз, 
шексіз мейірімін айтып тауыса алмайсың. Ааналардың қоғамдық-
әлеуметтік бейнесі осындай сыйымдылық пен жұғымдылық 
қасиеттері арқылы көрініс табады. Осылайша аналардың 
ғұмырнамасының ішкі үндестігі, іштей гармониялық байланысы 
ананың адами болмысын ашудағы басты сипат болып табыла-
ды. Аналардың «шексіз күш-қуат – мәңгілік Нұр-әлем» бейнесі 
адамдық қасиеттерді бекіте түсетін образдардың бірі. Аналардың 
осындай «бастамалық» болмыс-бітімі біз үшін мәңгіге рухани 
алтын қазына бола бермек. Жалпы айтқанда, әйел-аналарының 
бейнелері әлемдік сөз өнерінде жарқырап жанып тұратыны тари-
хи шындық. Жазба әдебиет шеберлері ана бейнесі арқылы әлем 
әдебиетіндегі әйел-Ана галереясын айшықтандыра түседі. Мы-
салы, сәби мінезді, арманшыл Ана– тазалық, пәктіктің, елдіктің, 
бірліктің, ынтымақтың, тұтастықтың символы ретінде сипаттала-
ды. Қазақ аналары – өмір Анасы, әділдік анасы, төрткүл дүниедегі 
адамдар анасы, тіршілік анасы тұрғысында сүреттеледі. Қазіргі 
аналар бейнесі арқылы замандастар өмірін таразылау, олардың 
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рухани келбетіне үңілу, бүгінгі әлеуметтік ортада болып жатқан 
өзгерістер себептерін ана сезімі мен мейірімі, ана қуаты арқылы 
пайымдау – ұрпаққа тән парыз.

Аналар жандүниесі – өзіндік адамгершілік мораль әлемі. 
Сан ғасырлық әдебиетімізде Ананың жан дүниесі мен сырлы әлемі, 
көңіл нәзіктігі мен жан сұлулығы, даналығы мен кемеңгерлігі, 
төзімділігі мен ерлігі, адамгершілік сапалары ерекше тақырып 
ретінде зерттеліп те, айтылып та жүргені тарихтан белгілі. Жаз-
ба әдебиет шеберлері ана жандүниесін бейнелеу арқылы әлем 
әдебиетіндегі әйел-Ананың рухани галереясын айшықтандыра 
түседі. Мысалы, пәк мінезді, арманшыл Ана – тазалық, пәктіктің 
символы ретінде сипатталады. Демек, қазақ анасы болмысынан 
ардың тазалығын, жанның жомарттығын көреміз. Осындай ананың 
ұрпаққа үлгі болар ерекше бейнесі бір ғана отбасы емес, бүкіл 
ауыл балаларының абзал анасы сияқтанатын. Ұрпақтарының бір 
бақыты үшін өмірдің барлық ауыртпалығын қара нардай көтеріп, 
мойымаған ана құдіретін танытатын портрет көз алдыңызға келе-
ді. Бүгінде көз алдымызда: арық, ашаң, аласа бойлыана, икемді 
деепті саусақтар, аққуаша жарасты ажар, кимешегінен дудырап 
шығыңқырап жүретін ақ шалмаған қара шаш біздің көз алдымызда 
бола береді. Мата пішіп киім тігетін,тері илеп, тон тігіп отырған; 
жүн түтіп көрпе қабыған, ешкінің қылын сұрыптап арқан ескен, 
жіп иіріп алаша тоқып, оюлап сырмақ тігіп отыратын Аналар өмір 
тәлімгері болып жүр. Сондай апалар қазақ әйелінің ғана емес, 
ер-азамат атқарар істі қара нардай қасқая көтерген – Ана. Мыса-
лы, осындай ана образын біз өз анамыздың болмысы-бітімінен 
көріп жүрміз. Анамыздың болмысынан сүйегі асыл, еңбекқор 
ана бейнесімен таныса отырып, оның сыртқы тұлғасы мен ішкі 
дүниесінің, жан тазалығы мен ар тазалығы, сөзі мен ісі үндестігін 
аңғарамыз. Мұзтаудың басындағы адам аяғы баспаған аппақ қардай 
пәктік пен тазалықтың символы болған Ана бейнесін байқаймыз. 
Сол кездегі біздің отбасы қиындығын, өткен тарихты ана көзімен, 
оның түйсік-пайымымен, жан дүниесімен байланыстыра отырып 
айтатын болсақ,тоғыз баланың, кәрі ененің қамы мен тауқыметі 
жалғыз ананың иығына жүктелген өмір айналымы сипатталған 
жанды суреті көз алдыңызға келеді.  Міне, сол ғибратты өмірдің 
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тұлғасы болған ақ сәулелі ана – Жұмақан Омарқызы. Ананың жеке 
отбасының ғана емес, әулет қайғысы мен қиындығын бірге көтерген 
қажымас әрекеттері мен шыдамдылығына бас иесің. Анамыздың 
жан дүниесінің жаңғырығын ананың ішкі үнсіз монологынан 
білетінбіз. Қарапайым әйел-Ананың қажырлы еңбегі арқылы 
биік адамгершілік, азаматтық, шынайы аналық сезімнің мәтінін 
оқуға болады. Анамыздың рухани кейіпкерлік іс-әрекетінен, ол 
кісінің ішкі әлемінің кеңдігін, жан дүниесінің тереңдігін көбірек 
байқауға болады. Жан тазалығы, рух биіктігі, сезімтал сергектігі, 
жақсылыққа жаны құштар екендігі анық аңғарылады. Анамыздың 
болмыс-бітімінен жүрек сырының кілтін, жастығын балаларына 
арнаған, өмірінің бар базары мен арманын, сыр сандығын кілтімен 
бірге берген, тән азабы мен жан азабын бірге тартқан әйел-Ана 
бейнесін көреміз. Шешеміздің бала-шағасына, келген жұртына 
арнаған ғұмыры шынайы жесір ананың өмірінің суреттелуімен, 
әйел тағдырының әулет тағдырымен үндес келуімен ерекше. 
Мұнда жаны көркем әйел-Ана бейнесінің айрықша ландшаф-
ты бар:Аналық сезім, Аналық ақыл, Аналық парасат, Аналық 
мінез, Аналық төзім, Аналық сабыр, шыдам, Аналық жүрке, 
Аналық мейірім адамгершілік-имандылық жағынан бірінен-бірі 
өтеді. Жоғарыда көрсетіп кеткеніміздей, Ана табиғатынан жер 
бетіндегі тазалықтың, сұлулықтың, адалдықтың символы – әйел-
Ана бейнесімен кездесеміз. Анамыздың ғұмырнамасын дада-
ла заңына бағынып өскен қазақ қызының ешбір қиындықтарға 
қарамай, тағдыр тауқыметіне шыдап, алға талпынған алмағайып 
та таңғажайып тағдыр-талайы суреттелгендей болады. Осыдан ана 
тағдырына немкетті, атүсті қарауға болмайды дейтін шынайы жа-
нашыр үнді жеткізуге болады. Жалпыәйел тұрмысындағы күйбең 
тірлік, ақжүрек мінездерін, биік парасатын, шыдамды да төзімді 
қасиетін зерттеу, іздестіру, тану үдерісі барысында ана танымы-
ның, ой санасының дамуын, пісіп-жетілуін зерттеу Ұлы ізденіс 
тақырыбы болатынын мойындау керек. Бұл арқылы айналадағы 
әр проблеманы әйел әлемінсіз, ана дауысынсыз, ана әлдиінсіз 
ашу мүмкін емес екендігін дәлелдегендей боламыз.Сондықтан 
да ел тарихынан орын алған аналардан өнеге алуға шақырамыз, 
олардың өшпес бейнелерін болашақ ұрпаққа үлгі тұтуміндетіміз. 
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Қазақ аналарының жан дүниесіне үңілу, оларды әр азаматтың 
жақын адамына айналдырып, ана образына тіл бітіріп, ана сезімін 
сөйлету, нәзік те әсем әйел әлемін әр алуан қырынан аша түсу 
баршаның борышы деп есптейміз. Біздің анамыз–бұл аса төзімді, 
шыдамды, берік жан.Бұл орайдағы біздің мақсатымыз анамыздың 
сабырлы да аяулы бітімі арқылы – табиғат-Ананың әйел адамның 
бойына ерекше қасиеттерді жинап бергендігін, жалпы әйел-Ана ісі 
тек бала тәрбиелеп, жар күтумен шектелмейтіндігін, жалпы «әйел-
Аназаты – Ұлылық» деген пікірді қауымға дәлелдеу. Әрі «Ана бір 
қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербейді» [6, 82 б.] демей 
ме, халық даналығы?! Жалпы қазақ аналары бейнесі этикалық 
тұрғыда арнайы сөз етуге тұрарлық тұтас бір желі дейтін болсақ, 
әр ана сол бір адамгершілік жүйенің басты кейіпкеріне айналады. 
Олар бүкіл қазақ халқының әр кезеңдегі әйел-Ананың тіршілік-
тынысын бергендей болып, ұлтымыздың өзіндік адамгершілік 
моралін, дүние-ғалам жайында өзіндік философиясын арқалап 
жүрген тұлға бейнесіне ойысады. Көрегендік көзқарастардың, ар 
мен әдептің қатаң межесінен көп аса бермейтін ұстамдылық пен 
мейірімділік өмірдің көркем баянына әлемдік ауқымда қарай ала-
тын аналар қандай бар болса, қазіргі ана әлемін көрсете алатын 
интеллектуалды жазушыға да тап сондай қасиет тән болуға тиіс. 

Қазақ аналары – Ана бейнесінің ұлттық үлгісі. Қазіргі 
қазақ прозасында аналар образының сомдалуы әдебиттегі әйелдер 
бейнесіне деген ықылас біздің елімізде едәуір өскендігінің куәсі. 
Қазақ анасының ұлттық бейнесі әдеп пен әдеміліктен, адал махаб-
баттан, биік рухтан, ұрпағына деген ғажайып сезімнен, телегей 
теңіз адамгершілік пен мейірімнен туындаған. Қазақ әдебиетінде 
әйел-Аналар туралы халқына эстетикалық құнды, көркем деңгейі 
жоғары туындылар берген қаламгерлер шығармаларындағы 
ықылым замандағы бабаларымыз ғұмыр кешкен қиын ғасырлар 
шеруі, қоғам дамуында айрықша орын алатын дүбірлі дәуірлер 
тынысы, елі үшін отқа түскен ерлер ерлігі мен аналар бейнесі 
тарихи романдардың берік арқауы болды. Қоғамда аналар орны 
тек ынтымақтастыру, мейірбандық, сезімталдық, болжампаздық, 
шыдамдылықпен шектелмейді. Тарихқа үңілсек, өмір өзенінің 
ағысын өзге арнаға бұрып, тарихи оқиғаларды жасаған тұлғаларға 
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көзіміз түседі. Түркі, оның ішінде қазақ даласында әлемді 
таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздар, қадірлі әжелер аз 
болған жоқ.

Әдеби шығармаларды оқи отырып, қаламгерлер сомдаған 
әйел-Ана бейнесін екі топқа бөлуге болады: бірі - жер бетіндегі 
бар тіршіліктің бастау көзі, қамқоршысы мен ұйтқысы, киелі Ана-
лар, екіншісі – жер бетіндегі тазалықтың, сұлулықтың, махаббатқа 
адалдықтың символы әйел-Ана. Осы орайда қазақ-ананы көлемді 
әлеуметтік кеңістікпен, ауқымды ұлттық көзқараспен, өмірге 
тұрмыстық күйкіліктен гөрі адамзаттық ыңғайда қарайтын 
танымдық өріспен қарастырамыз. Әрі әр ана ұлттық ауқымдағы, 
ұлттық үлгідегі Ана деп айтуға әбден негіз бар. Олай болса, Қазақ-
Ана бейнесін тұлғалық, өте қайраткерлік деңгейде суреттеу үшін 
жалаң баяндау емес, негізгі Аналық болмысн шындығымен де 
реалды сәйкестіріп сүреттеу шартына жүгінеміз. Өйткені, қазақ-
ана образы – ол шын мәнінде әйелдік сыр мен сымбатты, мінез 
бен қылықты, жалпылап айтқанда, көркемдікті ғана місе тұтып 
қоймайды, ол жалпы ана атаулының кесек-кесек оқиғаларға ара-
ласып, қоғамдағы белгілі бір ұлттық мүдделер мен мәселелерді 
көтеріп, өзінің қайраткерлік қырын баса тануға негіз болады. Ал 
мұндай нәрселер тек сезіммен ғана өрби бермейді, саналы талғам, 
сарабдал ойларды да қатты талап етуі мүмкін. Көркем әдебиетте 
Аналар және әйелдер бейнесі деген екі үлкен образдар жүйесі 
бар деген ғалымдар пікіріне сүйенетін болсақ, бұлар бір-бірінен 
артық не кем емес,бірінен-бірі туындайтын ұлы бейнелер дегенді 
мойындауымыз керек. Осы тұрғыдансөз етсек, аналарымыздың 
ұлттық үлгідегі болмысы, олардың тәуелсіздік ел мұраттары, ел-
жер тарихы мен тағылымы, адам әлемі, өмірі мен еңбегі, әсіресе 
Отан мен отбасының биік те берік діңгегі мен тірегі болған – Ана 
бейнесінен, тұғырлы тұлғасынан терең танылады. Атап айтсақ, 
ұлт пен ұрпақтың тілеуқор, тірегі болған аналарымыздың өнегелі 
ғұмыры мен бедерлі бейнесі, елдік үлгісі, қайраты мен қажырлы 
еңбегі, өмір-тұрмыстағы орын-үлесі кеңінен көрініс береді. Осы 
тұрғыдан алғанда қазақ-ана балалаларына, ұрпақғына ақылшы 
ана, әже, ұлттық мінез-құлықтар мен әдеп-салтты көзінің 
қарашығындай сақтаған елінің Анасы болғанына куә боламыз. 
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Түп негізіне кетсек, анамыздың бойында сонау қазақ эпосындағы 
Қыз Құртқа, Гүлбаршын, Ақжүністерден бері жалғасып келе 
жатқан қас парасаттылық пен мейірлілік, яғни Ұлы аналық та-
мырлар бар. «Ат айналып қазығын табады» деген де тәмсіл содан 
қалыпты. Қазақ анасы – әулетіне, отбасына екі талай күн туғанда 
ақыл берген, ақылшы болған, жол нұсқаған, тыңғылықтыісімен, 
сабырлы мінезімен, төзгіш қасиетімен елінің үлкен-кішісіне үлгі-
өнеге болған кемеңгер жандар. Енді, шартты түрде айтқанда, ба-
сты мәселеде анамыздың ұлттық образы тұрады. Міне, осындай 
анамыздың бойына ақыл мен көрікті, аналық сезім мен ұлттық 
сезімді, дәстүрді, рухани кемелділікті, саналы қайраткерлікті 
жинақтап әкеп өмірді, қоғамды, тарихты, гуманизмды, басқаша 
айтқанда жалпы адми және ұлттық болмысты кең түрде 
тоғыстырған «Жаратушы» болмыстың құдіретіне тәнті боласың. 
Мұнда нағыз Ұлт анасына тән Аналар бейнесінің ғажап үлгісі 
бар. Сөзімді түйіндей келсем, көркем әдебиеттегі Аналар бейнесі 
күрделі мәселе ғана емес, сирек игерілетін образдар қатарына жа-
тады. Бұндай ұлттық, адамзаттық, керек болса әлемдік деңгейдегі 
Аналар бейнесін М.Әуезов, Б.Майлин сияқты таланттар жа-
сай алды. Рақымжан Тұрысбектің: «Ана бейнесін сомдау – ұлт 
алдындағы қарыз» [7, 27 б.], – деп айтқаны сондықтан болар.Осы 
реттен келгенде, біздің анамыздың Ұлттық болмысын сомдаудағы 
ойымыздың басым бөлігі Ана әлемінің иірім, сырларын ашуға ар-
налды. Анамыздың Ұлт анасы ретіндегі бейнесі ол кісінің бекзаттық 
айбыны мен айдыны, көпшіл де қоғамшыл қасиеттері, қайсарлығы 
мен қамқорлығы, жан жылуы мен мейірім шуағы, табандылығы 
мен төзімділігі терең көрінеді. Көрнекті қаламгер Ә.Кекілбайұлы 
айтқанындай: «Ел мен Ер қадірін білетін, Бала мен Бақыт қадірін 
білетін, ана мейірдің, жар пейілдің, қарындас төзімнің құдіретін 
терең түйсінтіп, кемел ұқтырады» [6, 73 б.]. Сол сияқты қазақ-
ана әлемінен ізгілік пен жасампаздық, мейірім мен шапағат сын-
ды мәңгілік ұлттық құндылықтар хақындағы галлереяны айқын 
көруге болады. Аналарымыздың суырып-салма айтыс  өлеңдерінде 
әйел-ананың адами сапалары,  елдік-ерлік сипаттары, сыр мен 
сымбат ерекшеліктері өзіндік өрнек, өзгеше үйлесіммен беріледі. 
Ал аналардың қара өлеңдерінен уақыт пен кеңістік парадигмасын, 
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тарих пен тағдыр тағылымын тануға болады. Біздіңше, аналардың 
айтқан мақал-мәтелдерінде, өсиет сөздерінде ана бейнесі, оның 
ұлт пен ұрпақ алдындағы қарыз-парызы, өмір-тұрмыстағы орын-
үлесі нақты да сенімді суреттеледі. Кеше-бүгін байланысы, дәстүр 
мен жаңашылдық қырлары, тарих пен таным тоғысы, елдік-бірлік 
сабақтастығы көркем де жинақы жеткізіледі. Қазақ аналарының 
жоқтаулары мен арнау өлеңдерінде, әлеуметтік-фәлсафалық Һәм 
көркемдік-эстетикалық құбылыс – құндылықтары басым ел мен 
жер жайлы өсиет-жырларында  қоғам мен заман, тарих пен тағдыр, 
уақыт пен кеңістік, адам мен еңбек, дала мен қала, халық пен нарық, 
патша мен ханша, ақындар мен әкімдер, отан мен отбасы, өмір мен 
өнер, жастық пен достық сырлары кең орын алады. Ал, Ана бар 
асылдан да биік Һәм еңселі, ізгілігі мен мейірімі мол – ардақты да 
даңқты Ананы аңсау мен сағыныштан, жан-жүректің, сыр-сезімнің 
мөлдір де тазалығынан тұрады. Біздің ана-толғау эссеміздегі –Ана 
бейнесі ұлт пен ұрпақтың тілеуқор-қамқоры, Отан мен отбасының 
ұйытқысы, мейірім шуағы мол,кең жүректі жан ретінде беріледі. 
Міне сондықтан болар:  «Әуелі анаңды, тағы да анаңды,тағы да 
анаңды құрметте!» [3, 332 б.]. деген хадис қағидалары сәт сайын 
сезіледі. Қазақ даласының әр өңірінде аналардың табиғаты мен 
тағылымы қалың көпке таныс. Өмір-тағдыры, тұрмысы сенімді 
өнегелі сипат алады. Ана-Тұлға болмысы мен образын ел-жұрты 
толымды айта алады. Үлгі-ғибратты тұстары мол. Ана рухына 
сан құрмет пен мың тағзым – біздің ана туралы тағлымнамамыз 
бен ғибратнамамыздың күретамырын құрайды. Аналарымыздың 
ғұмыр-тәжірибесі  – ел өмірінің қилы кезең, сергелдең сәттерін 
ақыл-парасат пен өмірге құштарлық арқылы айқындап, біз үшін 
келелі келешекке жарқын жол, кең өріс ашады. Жалпы Ана-
бейнесі – ақыл-парасатқа құрылған дана да дара әрекеттерімен, 
аналық мейірім-шапағатымен халық жадында қалады. Ел анасы 
ретінде де тұлғасы таныс. Ақыл-парасаты, әрекет-қимылдары, 
көркем мінезі, ерік-жігері, тұлғалық характері шындыққа сиымды, 
мәнді, көркемдік-рухани олжасы мол. Қазақ-ананың ұлт пен ұрпақ 
хақындағы әрекет-қимылдары, елдік мұрат пен мүдде жолындағы 
қажырлы еңбектері, олардың ғұмырындағы сенімді серігі 
болғанына тарих куә. Ел-жерге адалдығы, өмірге құштарлығы, 
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әйел-ана ретіндегі жан-жүрек толғаныстары шыншылдығымен 
мәнді. Қазақ-ана табиғаты, шындығы осы. Жинақтап айтқанда, 
Қазақ-ана бейнесі – ана тұғырнамасының құнарлы қайнары, ру-
ханият әлемінің мәңгілік мәйегі. Ана-өмірдің нұры, шындықтың 
сыры болса, ол біздің ана туралы жырымыздың берік арқауы Һәм 
мәңгілік мәселесі.
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ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ В ПАРАДИГМЕ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Проблема и цель исследования

У человека есть духовные качества, которые призваны допол-
нять гармонию универсального бытия. И именно на них строится 
подлинная, высокая культура. Поэтому сегодня, в глобально-кри-
тический период существования человечества, культуре нужен со-
вершенно новый дух.

Между тем сегодня в мире нарастают совершенно извращен-
ные формы поведения людей. Ценности обесценены и разрушены. 
Поэтому необходимы истинные, высшие, абсолютные ценности.

Но каковы они? Как обосновать объективную природу ценно-
стей? Не являются ли они сугубо субъективными проявлениями?

Объективная природа ценностей

Человек не сам наделяет себя сознанием, оно ему дано от при-
роды. Следовательно, необходимо различать содержания нашего 
сознания и само сознание как предзаданную способность. В по-
следнем случае мы говорим о сознании в его объективном смысле.

Объективное сознание распределяется по сознаниям субъек-
тивным, превращаясь в широчайший веер, диапазон, в котором 
крайние точки могут расходиться настолько, что становятся про-
тивоположностями, антиподами.

Вот почему и ценности столь различны у разных людей. А се-
годня, в мире индивидуализма и плюрализма, ценности субъекти-
вируются все больше и резче. Тем важнее понять их объективный 
статус.

Николай Гартман справедливо указывал на следующие обсто-
ятельства, имеющие силу аргумента. Подозрение, под которым 
стоят ценности, писал он, – это субъективность. Не получается ли 
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так, что «блага» все же имеют ценность только для оценивающих 
людей? В этом случае ценностным сущностям недостает объек-
тивности. А это открывает двери ницшевскому ценностному ре-
лятивизму. Но факт соотнесенности, например, психологических 
законов с одушевленными существами не означает, что законы су-
ществуют только в сознании этих существ: наоборот, как раз таким 
законам субъекты, для которых они действительны, подчинены 
безусловно. Так же обстоит дело и с нравственными ценностями. 
Субъект не может провозгласить ценным для себя то, что для него 
таковым не является [1, с. 191–192].

Речь в случае сугубо субъективной природы ценностей идет 
об оправдании полной анархии в вопросах нравственных оценок.

Для отдельного индивида может быть или казаться ценным то, 
что вовсе не ценно с точки зрения эволюции человека в Человека. 
Эта эволюция и есть объективное мерило ценностей. Ценно то, что 
помогает человеку правильно развиваться. Поэтому объективность 
ценностей предполагает и задает их подлинность и абсолютность.

Ограничения компаративистики и ее критерий

Каждая культура по-своему интересна и ценна. Но, следова-
тельно, есть ли смысл сравнивать культуры между собой? Изна-
чально ясно, что при этом сравнении мы увидим как плюсы, так и 
минусы каждой культуры и ее системы ценностей.

Более того. Здесь возникает тонкий и довольно неприятный пара-
докс. Как только мы говорим, что опираемся на такие-то конкретные 
культурные ценности, мы тем самым сразу отвергаем или уничижаем 
все другие ценности. К примеру, если мы основываем нашу культуру 
на ценностях исламских, мы одним этим уже отрицаем или принижа-
ем значимость ценностей христианских. Утверждая, что мы опираем-
ся на ценности светские, мы тем самым отвергаем ценности религи-
озные. Если мы утверждаем ценности казахстанские как наиболее (а 
то и единственно) важные и ценные, мы приуменьшаем или отрицаем 
ценности советские, российские, американские, китайские и т.д.   

Самовосхваления быть не должно: де, мы самые лучшие! 
Каждая культура, если доводить ее принципы до крайности, ста-



109

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

новится радикальной и потому экстремистской. «Око за око», 
«мы – лучший народ Земли, богоизбранный народ», «наша рели-
гия истинная, остальные зловредные секты», «наш язык – самый 
древний и благозвучный» и т.д. Вот где опасность: самозамыкание 
культур, их самолюбование и, как следствие, опасность для всего 
инокультурного. В этом есть своя неизбежность, покуда человек 
живет природными инстинктами и, к тому же, подводит под них 
теоретические основания с помощью разума.

Пример – европейская культура и ее ценности. Казалось бы, 
ей есть чем гордиться: великая история, произведения, гении. Но 
если абсолютизировать европейские ценности, то придется при-
знать и ценность так называемой «новой морали» Запада: педофи-
лии, людоедство, толерантность без берегов, пропаганда гомосек-
суализма и т.д. [2].

Тогда в борьбу за «истинные ценности» вступают, например, 
так называемые мировые религии. Но если их ценности безуслов-
ны, абсолютны, то почему же эти религии разделены между собой? 

Есть неизбежность в том, что одна культура ставит себя выше 
другой или, как минимум, отделяет себя от другой своей особой 
системой ценностей.

Только единство ведет к развитию. Разделение ведет к дегра-
дации.

Культуры разнообразны, в этом их внешняя красота, однако 
это разнообразие само по себе отнюдь не обеспечивает единства. 
Подлинное единство состоит не в разнообразии, напротив: под-
линное разнообразие может быть только внутри единства, глубин-
ной связи, прочного отношения между разнообразными проявле-
ниями. Разнообразие хорошо в стилях и жанрах искусства, как и 
в других областях, где первостепенную важность имеет форма, но 
не в существенности содержания.

Следовательно, нужно внутреннее единство, духовное род-
ство – и тогда даже при наличии великого многообразия культур и 
ценностей будет единство общества.

Сравнивать культуры, мировоззрения, религии между собой, 
вообще-то, не имеет смысла само по себе: это не даст ничего, 
кроме взаимных обвинений. Уже само желание сравнивать гово-
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рит здесь о том, что у того, кто хочет сравнивать, есть подспудное 
допущение об ограниченности разных культур с их ценностями. 
И, соответственно – подспудное представление о том, что его соб-
ственная культура – самая лучшая, так сказать, абсолютная. Либо 
– сомнение в ее абсолютности.

Поэтому надо сравнить религии не друг с другом или с их 
прошлыми, традиционными ценностями, а с Истиной, т.е., проще 
говоря, с теми ценностными критериями, которые являются бес-
спорными и безусловными. 

Примеры. Национализм как ценностная парадигма (в част-
ности, в постсоветских республиках) означает отрицание един-
ства человеческого рода, его внутреннего родства в отношениях. 
Именно национализм привел к разрушению Советского Союза как 
строя, основанного на интернационализме. Именно национализм 
сегодня ведет к дальнейшему самоуничтожению человечества. Это 
ясно видно по множеству конфликтов: США и Ирак, Армения и 
Азербайджан, Россия и Украина, Китай и Тайвань и т.д.

Или другой пример. Идейный плюрализм как ценностная па-
радигма Запада есть отрицание единого миропонимания. Между 
тем мир един и его понимание должно быть единым. В этом отно-
шении правы исследователи: плюрализм – болезнь современного 
общества [3].

Тогда оказывается: едва ли не все сегодняшние ценности не 
дотягивают до уровня абсолютных, высших, единственно достой-
ных высшего звания – Человек. И у них огромные резервы для раз-
вития. 

При этом важно всегда помнить: объективное мерило ценно-
стей – эволюция человека в Человека.

Выводы и перспективы

Человек выделяется из всей природы. Выделяется не столько 
в силу субъективно сопутствующего горделиво-эгоистического са-
мовозвеличения, сколько в силу принципиальной внутренней не-
похожести на всех других существ, на все природные структуры и 
явления. Благодаря этому глубинному качеству, этой удивительной 
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способности человек предстает в своей сути как создание не толь-
ко универсально-природное, «микрокосм», но и, главным образом, 
как «микротеос», создание уникальное, не имеющее аналогов в за-
конах и сферах мироздания, а именно – как нравственно-творче-
ская воплощенная индивидуальность.

Она-то и делает человека человечным, той Ценностью, которая 
обогащает Мир дополнительным, внутренним светом и теплом.

Одухотворение окружающего мира и расширение внутрен-
него мира человека – вот задача культуры уже на ближайшее бу-
дущее. Вот и та принципиальная идея, которая органично сочета-
ет уникальность и всеобщность. Если в культуре Казахстана всё 
чаще станут появляться люди и произведения высокой чистоты, 
образуя целую тенденцию, серьезное течение, Казахстан окажется 
уникальной страной в мировом сообществе. При этом такого рода 
культура объективно является необходимой всем, а значит – мая-
ком, духовным ориентиром для мирового сообщества и в принци-
пе для любого человека.
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КУЛЬТУРНЫЙ И ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАЗАХСКОЙ ФИЛОСОФИИ В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ*

В современных казахстанских реалиях возрастает значимость 
освоения богатого культурного наследия казахов и воспроизведе-
ния уникального национального образа мира с его ценностными 
смысложизненными ориентирами. Ценности казахской филосо-
фии, раздвигая границы своего времени, являются значимыми для 
современного казахстанского общества в условиях поиска людьми 
мировоззренческих ориентиров и обретения приемлемых перспек-
тив духовного развития. 

В эпоху независимости в Казахстане значительно расшири-
лись горизонты и диапазон философских исследований, а направ-
ления поисков стали более разнообразными и многовекторными, 
стала изучаться тюрко-казахская философская традиция. Казах-
ская философия содержит этические ценности, обогатившие об-
щую сокровищницу мировой философской и этической мысли. 
Крупнейшие казахские мыслители подняли духовную культуру и 
мышление своего народа на новую ступень, открыли новое духов-
ное пространство, разработали неизвестные ранее образцы худо-
жественного освоения действительности, по меркам которых тво-
рили все остальные представители казахской мысли.

Примечательно, что каждая эпоха предлагает свой ответ на 
«вечные вопросы» бытия, но нет «вечных ответов» на них. Мы 
должны каждый раз искать их сами. Казахская философия цен-
ностей хранит этот интеллектуальный духовный опыт, но не как 
музейную реликвию, а как основу сегодняшней мысли, как такое 
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прошлое, без которого нельзя глубоко и основательно осмыслить 
настоящее. В Послании «Новый Казахстан: путь обновления и 
модернизации» Президент РК К.-Ж.К. Токаев особое внимание 
обращает на необходимость обновления ценностей: «Нам нужно 
перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценно-
стей. Это непростой процесс, который занимает годы» [1]. Необхо-
димо заметить, что обновление ценностей подразумевает возврат к 
подлинным ценностям, заложенным в многовековом опыте народа 
и представленным в богатом философском наследии мыслителей 
Великой степи. 

Казахскую философскую мысль следует рассматривать как 
древнейшую степную ветвь тюркоязычной культуры, включаю-
щую глубинные пласты индоиранской, китайской, арабской куль-
тур и развившейся в тесном взаимодействии с сопредельными ци-
вилизациями и народами Востока и Запада.

Философский мир казахов веками вбирал в себя многие куль-
турные влияния, переплавляя и ассимилируя их в горниле своих 
исконных степных тюркских традиций. И эти традиции были столь 
глубоки и прочны, что ни политические катастрофы, ни войны, ни 
культурная экспансия великих соседей, таких как Китай и Иран, 
ни арабское и монгольское влияние, ни исламизация не смогли из-
менить их коренным образом.

Темой для интересной дискуссии является вопрос: «Почему 
тюркской и казахской философии, являющейся одной из ее вет-
вей, отказывали в праве на существование?» Потому что, на наш 
взгляд, за образец принимали европейскую модель, сближающую 
философию с наукой. Один конкретно-исторический тип филосо-
фии выделялся из всех и объявлялся полномочным представите-
лем философии как таковой. Но ведь исторически известно мно-
жество типов философии, ее сближении не только с наукой, но и 
с поэзией, фольклором, народной мудростью. Философское миро-
восприятие может быть выражено нетрадиционными средствами. 
В сознании людей существуют и переплетаются разные уровни и 
пласты, а философское осмысление действительности может раз-
виваться в латентной форме, скажем в философско-религиозной, 
философско-художественной. На наш взгляд, не может и не долж-
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но быть никакого выделения и предпочтения в этом многообразии 
мировоззрений.

Обращение к проблемам культуры и ценностей общества, их 
вдумчивое осмысление – одна из насущных задач сегодняшнего 
дня. В эпоху независимости в Казахстане начала формировать-
ся новая система ценностей и общественное сознание эволюци-
онировало от ценностей социализма к ценностным ориентациям 
рынка и демократии. Изменившаяся в связи с этими переменами 
духовная ситуация поставила перед казахстанскими философами 
достаточно сложную и трудную задачу углубленного осмысления 
новой социальной реальности, культурно-исторических предпо-
сылок интеграции независимого Казахстана в мировое сообще-
ство. Мировой опыт свидетельствует, что не только Казахстан, но 
и многие страны, особенно в периоды своих переходных состоя-
ний, обращаются к своей истории, культуре и ценностям в контек-
сте выдвигаемых современностью новых требований.

Примечательно, что для нынешней ситуации характерен рост 
общественного внимания и интереса к ценностной проблематике. 
Настойчивое муссирование самого понятия «ценность» в сред-
ствах массовой информации с различными эпитетами типа эконо-
мических, правовых, моральных, художественных, общечелове-
ческих, социальных, духовных, наконец, культурных ценностей, 
из уст хозяйственных, политических, религиозных и культурных 
деятелей прочно внедрили эти понятия в массовое сознание. Сам 
факт популяризации ценностной терминологии вплоть до своего 
рода моды на нее, ее вхождение в публичную общеупотребитель-
ную лексику, превращение из философского понятия в обыденное, 
привело, по мнению некоторых специалистов, к философской де-
вальвации ценностной проблематики и фактическому исчезнове-
нию из фундаментальных философских исследований.

На наш взгляд, это не совсем так. Более того, если проанали-
зировать статус и предмет аксиологии, науки о ценностях, то мож-
но обнаружить одиннадцать направлений, существующих в этой 
науке: феноменологического, позитивистского, онтологического, 
натуралистичес-кого, психологического, социологического, экзи-
стенциалистского, нормативистского, герменевтического, теологи-
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ческого и культурно-исторического [2, с. 16-36]. Эти направления, 
как считают исследователи, формируются в зависимости от ответа 
на три кардинальных вопроса аксиологии: «Что такое ценности? 
Каким образом они существуют? Откуда возникают ценности?»

Сегодня можно считать устоявшимся положение о том, что 
как писал С.Л. Франк еще в 1909 году, культура есть «совокуп-
ность осуществляемых в общественно-исторической жизни объ-
ективных ценностей» [3, с. 177]. А принципиальный противник 
аксиологии М. Хайдеггер утверждал в своих лекциях 1919 года во 
Фрейбургском университете: «Философия ценности оказывается 
истинной научной философией культуры» [4, с. 38]. И для совре-
менных исследователей, век спустя, вся совокупность культуры 
является выражением определенных ценностей: «Весь мир чело-
века, мир его души и мир пространственного ландшафта, окружа-
ющий его тело, пронизан ценностным отношением» [5, с. 48-49].

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что акси-
ологический подход к культуре позволяет объединить все ее бес-
численные свойства вокруг понятия ценности, в любом ее понима-
нии, а сама культура есть реализация ценностей в людских делах 
и отношениях. Культура сохраняет единство нации, государства и 
общества в целом, так как она определяется степенью осущест-
вления ценностей и реализации ценностных отношений во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности. Ценностная философия 
культуры – это не просто одно из средств философского позна-
ния, а подлинное самосознание культуры на современном этапе ее 
исторического развития.

Сегодня ускоренные темпы социального развития многое меня-
ют в культуре и жизнедеятельности людей. Как верно отмечает В.С. 
Степин, «ряд базисных ценностей техногенной цивилизации пробле-
матизируется, возникают точки роста новых ценностей. Их надо про-
анализировать, установить, насколько они жизнеспособны, какие по-
следствия могут вызвать» [6, с. 17]. Очевидно, что сегодня это уже не 
чисто абстрактные занятия, а практическая потребность определить 
возможные стратегии и направления развития цивилизации.

Богатейшая сокровищница казахской духовной культуры 
способствует тому, что казахский народ состоялся как целост-
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ный феномен в мировой истории. Необходимо отметить, что ка-
чественное своеобразие казахского общества заключается в том, 
что ценностные аспекты жизни имеют здесь большую значимость 
по сравнению с другими реалиями общества. Обращение к исто-
рии культурного наследия казахов особенно необходимо сегодня 
потому, что именно его нравственная и ценностная составляющие 
все чаще осознаются стержнем национальной мировоззренческой 
компоненты сознания, важнейшим фактором возрождения отече-
ственной культуры.

Внимательный анализ особенностей и специфики националь-
ного типа философствования казахов и его функции в системе 
культуры показывает, что поэзия у казахов – это особый тип са-
мого философствования, насыщенного серьезными раздумиями 
о духовном существовании народа. Казахское поэтическое фило-
софствование – это сплав ума и сердца, суфийского мистицизма и 
рационально-логизированного знания, философской публицисти-
ки и лирики.

Анализируя культуру казахов в контексте развития реалий со-
временности, ценности казахского народа, включающие в себя гу-
манность и милосердие, доброжелательность и гостеприимность, 
открытость и миролюбие, невозможно обойти тему толерантно-
сти, так как толерантность есть органически присущая казахскому 
менталитету особенность, его важнейшая ценностная характери-
стика.

 Великий Шелковый путь, пролегавший через территорию 
Средней Азии и Казахстана, являлся связующим мостом диалога 
культур и цивилизаций Запада и Востока, взаимно обогащая всех 
участников этого процесса. Караванные пути, с постоянно цирку-
лирующими идеями, знаниями, вероисповеданиями и товарами, на 
протяжении тысячелетий влияли на менталитет народа древнего 
Казахстана. Это явление, на наш взгляд, сделало казахов толерант-
ными по отношению к иным культурным традициям и влияниям.

Гостеприимство как ценность входит в моральный кодекс любого 
народа, но далеко не у всех он стоит не первом месте. В восточной си-
стеме моральных ценностей гостеприимство занимает одну из верх-
них строк, тогда как у европейских народов оно выражено довольно 
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слабо. И потому любой европеец, побывавший в прошлые века в ка-
захской степи, обращал на этот обычай особое внимание и выражал 
свое искреннее восхищение этой чертой национального характера, 
которая как нельзя лучше говорит о стремлении людей любить себе 
подобных и о своеобразном проявлении толерантного сознания и гу-
манизма, свойственного казахскому народу. Следует заметить, что 
обычай гостеприимства является одним из самых устойчивых обыча-
ев – в Казахстане он сохранился до настоящего времени.

Философская мысль казахов, в которой хорошо выражена суть 
национального характера и менталитет народа, открыта к другим 
культурным влияниям и традициям, она всегда свободно воспри-
нимала любой полезный опыт.

Примером подлинного и глубокого понимания традиций иных 
культур, а также признания важности расположенности страны 
на стыке восточных и западных ветров является Абай, впервые в 
истории народа реализовавший синтез идей Востока и Запада, чем 
выразил сокровенные желания, думы и умонастроения казахов.

От Абая путь лежит к глубинам национального духа и от него 
же открывается путь к глобализированному восприятию мира. А 
это в наше время подразумевает разнообразие культур, верований, 
религий, экономических, социальных и политических устройств, а 
также всех способов жизни, существующих в гармонии и взаимо-
действии. Культивируемое разнообразие не означает изоляции лю-
дей или культур друг от друга, оно призывает к межкультурному 
контакту и диалогу.

Этические ценности казахов, уходя корнями в глубокую древ-
ность, проникнуты высокими общечеловеческими идеями добра и 
милосердия. Милосердие, выступая одним из наиболее глубоких 
проявлений человеческого бытия, само по себе не может не быть 
толерантным. Именно милосердие и гуманность как высшие про-
явления толерантности являются главными темами этики Шакари-
ма, выдающегося продолжателя традиций Абая.

Известно, что фундаментальный принцип справедливости, 
для своей реализации требует толерантности. Шакарим был убеж-
ден, что человек должен быть справедливым, но не упрямым, он 
не должен проявлять своенравности и упорствовать перед лицом 
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справедливости. Важно, полагал казахский философ, быть совер-
шенно непреклонным перед всякой несправедливостью и низо-
стью. Справедливость по отношению к своим и к чужим людям – 
именно в этом суждении, на наш взгляд, толерантность выступает 
как основа социальной справедливости. 

Сегодня справедливость – это ключевая ценность Нового Ка-
захстана. Как отметил Президент нашей страны К.-Ж.К. Токаев, 
Новый Казахстан – это, по сути, справедливый Казахстан [1].
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ЗНАЧЕНИЕ ТЮРКСКИХ ДУХОВНЫХ 
ИСТОКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ* 

 Необходимость возрождения национальной культуры в усло-
виях мирового кризиса духовных ценностей является возможной 
при обращении к истокам традиционной культуры, т.е. для казах-
станского народа – духовно-нравственному, философско-этиче-
скому наследию общих тюркских мыслителей. Обращение к на-
следию тюркских мыслителей, ставшего источником казахской 
духовной культуры, изучение его с позиций сегодняшних реалий, 
несомненно, будет способствовать духовному обновлению совре-
менного казахстанского общества. Сегодня ощущается необходи-
мость возобновления культурного диалога между тюркскими на-
родами. Особенно между соседними тюркскими народами данный 
факт является весьма актуальным. В условиях духовного упадка 
человечества в современном мире для наших народов необходимо 
использовать потенциал тюркских этико-нравственных и эстети-
ческих норм. Тюркские философско-мировоззренческие, духов-
ные истоки должны быть основополагающими при определении 
будущего нации и национальной культуры в целом. 

Очевиден тот факт, что без глубокого и всестороннего научно-
го осмысления роли и значения тюркского ценностного источника 
в материальной и духовной культуре казахского народа изучение 
мировоззренческой трансформации современного казахстанского 
общества в условиях духовной модернизации не будет продук-
тивным и полноценным. Этнокультурная традиция, понимаемая 
как конструктивное и критическое возвращение к своему исто-
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рическому и глубинному истоку, делает тюркский пласт истории 
закономерным фундаментом, на основе которого формируются и 
адекватно раскрываются корни и истоки духовной жизни совре-
менного казахстанского общества. Специалистам широко извест-
на плеяда видных тюркологов, развивавших лучшие традиции 
научного анализа. Среди них такие замечательные ученые, как                                 
В.В. Бартольд, В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, Б.А. Серебренни-
ков, Н.К. Дмитриев, Н.А. Баскаков, Л.Н. Гумилев, Н.Т. Сауранбаев, 
М.Б. Балакаев, А.И. Искаков, С.А. Аманжолов, С.Г. Кляшторный, 
А.Б. Дербисали, М.Х. Абусеитова, С.Б.Булекбаев и многие другие. 
Эти ученые внесли большой вклад в изучении истории, языка, 
традиций всех тюркских народов, а также мировоззрения лучших 
представителей тюркской культуры.

В Послании Президента нашей страны К.К. Токаева «Един-
ство народа и системные реформы – прочная основа процветания 
страны» содержатся важнейшие положения, отражающие дух 
стратегии устойчивого развития, выраженной в документах ООН 
И ЮНЕСКО. Президент К.К. Токаев подчеркивает, что Казахстан, 
входя в новую эпоху, время глобальной нестабильности и вызовов 
должен сохранять свои ценностные ориентиры, четко видеть образ 
будущего [1]. С помощью Государственной программы «Культур-
ное наследие» (2004-2009 гг.),  был осуществлен активный поиск 
учеными гуманитарной отрасли новых источников по истории и 
культуре казахского народа в зарубежных странах – в Узбекистане, 
Турции, Китае, Иране, Монголии, Кыргызстане, России и странах 
Европы. Осуществлены оригинальные переводы ранее неизвест-
ных и неопубликованных источников, специалистами сделаны 
новые переводы прежних трудов под углом зрения научной объ-
ективности, расширился диапазон и ареал изучения культурных 
феноменов исторического прошлого. Таким образом, наши уче-
ные и творческая общественность получили новые научные под-
тверждения и свидетельства, обогащающие современное знание о 
тюркской эпохе и истории, культуре казахского народа в этом исто-
рическом контексте. Следовательно, появились новые возможно-
сти в приращении знаний об историческом прошлом и духовном 
богатстве наследия тюркских народов. 
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В бескрайних степях Евразии сосуществовали разные культу-
ры, где оставили свое культурное наследие и тюркские племена, 
которые являются предками современных казахов. Удивительный 
фольклор, поэзия, музыка тюрков могут отражать все тонкости 
общественной жизни и исторических событий того периода. Изна-
чально была создана целостная картина мира «земля – голубое небо, 
вдохновленная» Умай Ана – Кок Тенгри». Понятие «Умай Ана», оз-
начающее уважение тюрков к природе, стало этико-экологической 
моделью, которая в настоящее время называется «природа-Мать». 
Турки, верующие в Тенгри, Умай, были уверены, что их каганы 
вступят на престол только тогда, когда святая земля даст им свое 
добро. А каган понимал, что для того, чтобы его Господь благосло-
вил и возвел в ранг кагана, у него должен быть «кут». Тюрки – это 
народ, который создал свою особую цивилизацию в Великой степи. 
У тюркских народов были своеобразные правила межличностных 
отношений, товарообмена, капитала, транспорта и культуры госте-
приимства и взаимодействия между странами Запада, и Востока. 
Своим свободолюбием, открытостью, гостеприимством, щедро-
стью они внесли огромный вклад в совершенствование механизмов 
торговли на Великом Шелковом пути, который стал столь незыбле-
мым и прочным столпом для сохранения тюркских традиций. 

Одна из главных задач, обозначенных Главой государства 
К.К. Токаевым в Послании от 1 сентября 2021 года, – привитие 
молодежи общечеловеческих ценностей [1]. Как известно, нрав-
ственность отражает общечеловеческие ценности, она является 
и для тюрков основополагающим категорическим императивом 
для человеческой жизни. Нравственность, как правила общения, 
взаимодействия не только между людьми, но и общения с миром, 
природой и самим собой, должно быть определяющей ценностью. 
Как отметил в Послании президент Республики Казахстан К.К. 
Токаев, «такие качества, как патриотизм, стремление к знаниям, 
трудолюбие, единство и ответственность должны быть популяри-
зированы» [1], для возрождения тюркских традиций необходимо 
углубить изучение наследия тюркских мыслителей. В поисках оп-
тимальных моделей будущего духовного развития наследие тюрк-
ских мыслителей дает колоссальный источник. Сегодня необходи-
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мо новое переосмысление и целостное изучение этого наследия 
с позиций новых реалий, способствующее формированию нацио-
нальной идентичности и самосознания, человеческих отношений 
нового типа в казахстанском обществе. Через возрождение тюрк-
ского философского наследия перед учеными поставлена задача – 
включить в научный оборот мировоззренческо-методологические 
основания изучения тюркской цивилизации и культуры в целом. 

Творчество тюркских мыслителей направлено на духовное 
совершенствование человека. Самым главным показателем зрело-
го цивилизованного общества является совершенный человек. А 
тюркский период подтверждает, что философские размышления 
вносят свой вклад в повышение нравственных качеств человека. 
Историческое и духовное наследие, берущее свое начало с Орхо-
но-Енисейских надписей и продолжившееся в творчестве Коркы-
та, аль-Фараби, Х.А. Ясави, Ахмета Йугнеки, Жусупа Баласагуни, 
Махмуда Кашгари, Асана Кайгы и других тюркских мыслителей, 
содержит в себе нравственно-религиозные и художественно-эсте-
тические ценности, мировоззренческие, этнолингвистические и 
познавательные категории. Культурный багаж и ценные идеи этих 
мыслителей занимают значительное место в духовной культуре, 
мировоззренческих традициях и истории народов Востока. 

Легендарный Коркыт, общая персона для всех тюркских на-
родов, был деятелем, мыслителем, жырау, композитором, предска-
зателем будущего, шаманом, укрепляющим единство Огуз-кип-
чакских племен в VIII-IX веках. Вопросы смысла, цели и идеала 
человеческой жизни были для Коркыт-Ата основополагающими. 
Его взгляды на мир отражены в его философско-этических концеп-
циях и через притчи дошли до современного поколения.  В памяти 
народа до сих пор сохранились сказания о Коркыте, выраженные 
прорицателем-святым. Заповедь Коркыт-ата дает нам путь к исто-
кам, она имеет еще большее значение для наших современников, а 
для будущего поколения как вечный Маяк. 

Мировоззрение народа всегда отражалось в его нравственных 
идеалах. В тюркских легендах и мифах идеал женщины, матери 
раскрывается через этико-эстетические понятия честности, поря-
дочности, искусства и красоты. Древние тюрки с большим уваже-
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нием относились к своим дочерям, женам, матерям. Созидатель-
ный и творческий мир Коркыта не был ограничен его мудрыми 
словами, шаманством. Он создал первый кобыз и заложил основу 
традиции кюя. Само творческое существо Коркыта определяет са-
мобытность всей древнетюркской культуры. Музыкальные произ-
ведения Коркыта до сих пор привлекают народов степи, его кюи 
для кобыза «Қорқыт күйі», «Қорқыт сарыны», «Қорқыт толғауы», 
«Кілем жайған», «Тәңір күйі», «Қорқыт күйі», «Башпай» дошли до 
наших дней. Сам факт превращения коркытских кюев в духовное 
достояние современных казахов является свидетельством нераз-
рывной преемственности между поколениями. Кюи для қобыза, 
сопровождаемые мелодиями времен, несомненно, прививают 
эстетический вкус слушателю, погружают в удивительный мир 
музыки и душевного состояния, пришедшие из недр веков. 

Основные гуманистические идеи, которые были заложены в на-
следии великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби, должны стать 
составной частью современного деятельного гуманизма, способ-
ствуя процессу интеграции культур не только в демократическом 
Казахстане, в становлении нашего гражданского общества, но и в 
мировом цивилизационном сообществе. Наряду с фундаменталь-
ными понятиями - счастье, благо, справедливость, добро – ключе-
вой для аль-Фараби становится категория здоровья. Это – единство 
здоровья души и тела, где душа считается исходной, определяющей 
субстанцией. Вот очень важный для нас тезис. Современная меди-
цина лечит тело, не имея желания обратиться к душе. Но если не из-
менится, не излечится душа, если не исправится человек, не видать 
ему телесного здравия. Может быть, появление загадочного вируса 
объясняется реакцией природы на бесчеловечное к ней отношение, 
и в будущем избежать подобных глобальных эпидемий можно бу-
дет, только изменив свой нрав, осознав свое единство с природной 
средой? Прогрессивные идеи великих мыслителей всегда являются 
основой межкультурной солидарности, доверия и согласия [2, 44 с.]. 
Следует отметить, что созидательные идеи и философская традиция 
средневекового тюркского мыслителя аль-Фараби получили свое 
развитие и продолжение в учениях других знаменитых тюркских 
мыслителей Евразийского пространства. 
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Произведение выдающегося поэта, крупнейшего государ-
ственного деятеля, философа Жусупа Баласагуна, жившего в ХІ 
веке, «Кутадгу Билик», является первым энциклопедическим 
трудом, написанным на языке тюркских народов. Исследователи 
считают, что это произведение выполняло функцию основного за-
кона Караханидского государства. В произведении предпринята 
попытка мировоззренческого решения социальных проблем того 
общества. Ведь в этом труде рассказывается, каким должно быть 
поведение, степень образованности, интеллект, права и обязанно-
сти социальных групп в государстве от верха до низа. Творческое 
наследие Жусупа Баласагуна значимо не только для народов цен-
трально-азиатского региона, но и всего человечества. 

Великий тюркский мыслитель Махмуд Кашгари составил исто-
рико-лингвистический труд «Диван лугат ат-турк» («Свод тюркских 
наречий»), содержащий богатый материал по языку, истории, куль-
туре, исторической географии и этнографии тюркоязычных народов. 
Еще один выдающийся мыслитель и поэт Ходжа Ахмед Ясави, один 
из ярких проповедников мусульманской религии, остался в народной 
памяти как человек, сумевший найти компромисс между догматами 
ислама, суфизма и доисламскими верованиями кочевников. Ему при-
надлежит сборник стихов «Диван-и Хикмет» («Книга о премудро-
сти»), проповедующий смирение, аскетизм, содержащий сведения 
культурного и нравственно-дидактического характера. Стремление 
познать здравую мудрость, глубокие философские аспекты жизни 
давно стало традицией на Востоке, поэтому стремление определить 
основы нашего духовного наследия, возродить культурную и истори-
ческую преемственность между поколениями является одним из важ-
нейших цивилизационных шагов на сегодня и завтра. 

Актуализация духовности в современный исторический пери-
од, систематизация философских взглядов вытекает из социальных 
потребностей общества и напрямую связана с задачами построе-
ния современного цивилизованного государства, процессом духов-
ной модернизации общества.  Сегодняшнее межкультурное обще-
ние – это современное требование, необходимость адаптироваться. 
Знакомство с другой культурой открывает большие возможности 
для любой национальной культуры. Знание образа жизни, обыча-
ев и верований других народов, экономики, искусства и медицины 
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расширяет мировоззрение людей, позволяет по-новому взглянуть 
на окружающую среду и свою жизнь, понять свои особенности. 
В силу изменившихся условий казахстанская гуманитарная наука 
обращается к национальному самосознанию, к изучению основ 
национального кода, к аутентичным корням мировоззрения и к на-
ционально-культурным истокам человеческой духовности.

Культура Казахстана находится на переломном этапе и потеря-
ла часть своей прежней национальной культурной самобытности и 
вынуждена изменить многие аспекты своей культуры в результате 
наплыва внешних культурных волн. Только развитая культура мо-
жет выдержать этот сложный поворот, не теряя своей националь-
ной идентичности. Без стабильного культурного фонда культура 
не может противостоять внешним воздействиям, будь то сопро-
тивление или трансформация. А создание и сохранение культуры 
Казахстана на основе нашей национальной культуры возможно 
только тогда, когда мы имеем право полностью контролировать и 
управлять своим собственным культурным пространством.

Современный Казахстан являет собою многообразие этносов 
и этнических культур и в условиях утверждения и укрепления не-
зависимости происходит сближение культур, мировоззренческих 
и ценностных установок различных социокультурных и этнокуль-
турных образований. В историческом плане основной формой су-
ществования казахской культуры являлась кочевой образ жизни, 
так называемая цивилизация евразийских номадов. В связи с этим 
исследователи выдвигали различные варианты типологизации 
хронотопов казахской национальной культуры. Историческая пе-
риодизация духовной жизни казахов как вектор исследования на 
сегодняшний день является объектом научной дискуссии. Напри-
мер, казахстанский философ А.Х. Касымжанов в своих исследо-
ваниях выделил три основных типа духовной культуры казахов:         
1) Мифология, 2) Ренессанс, 3) Просвещение [3]. В свою очередь, 
отечественный культуролог Т.Х. Габитов выделяет следующие 
историко-культурные хронотопы: 1) мифологическое время, 2) ге-
роические века, 3) цивилизационное время, 4) традиционное вре-
мя, 5) инновационное время [4].

Тюркско-казахская духовная традиция уже в эпоху средневеко-
вья обратила внимание на различные вопросы социально-этической 



126

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

жизни общества, ценностного мира социума. Она актуализировала, 
прежде всего, роль и значение культуры и ценностей как активных 
регуляторов жизнедеятельности человека и общества в целом, при-
давая значимость межкультурной коммуникации, и не случайно 
культура согласия и компромисса ею признана в качестве ведущего 
принципа межчеловеческих и межэтнических отношений. Этиче-
ские ориентиры и принципы гуманизма как основные ценностные 
установки в традиционном обществе сыграли свою созидательную 
роль, являясь консолидирующим фактором мировоззрения. 

Обращение к проблемам культуры и ценностей общества, их 
вдумчивое осмысление – одна из насущных задач сегодняшнего 
дня. С обретением независимости в Казахстане начала формиро-
ваться новая система ценностей и общественное сознание эволю-
ционировало от ценностей социализма к ценностным ориентациям 
рынка и демократии [6]. Изменившаяся в связи с  переменами ду-
ховная ситуация поставила перед казахстанской философией доста-
точно сложную и трудную задачу углубленного осмысления новой 
социальной действительности, культурно-исторических предпосы-
лок интеграции независимого Казахстана в мировое сообщество.

Мировоззренческое воспитание молодежи должно развиваться на 
основе тех базовых ценностных ориентиров, которые отражают исто-
рико-культурные и духовно-нравственные традиции этносов страны. 
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ОБ ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ: НОВАЯ ЭТИКА, 
НОВАЯ ЦЕННОСТНАЯ ПАРАДИГМА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ*

В пространстве современного мирового цивилизационного 
развития происходят глобальные трансформации, затрагивающие 
не только геополитическое пространство, но и глубинные пласты 
культурного развития. Формируется новая социокультурная реаль-
ность, которая не может быть описана с помощью прежних миро-
воззренческих универсалий и в которой значительным изменени-
ям подвергнется, как сам человек (его тело, интеллект, геном), так 
и его этико-онтологическое отношение, как к окружающему миру, 
так и к собственному бытию в нем. 

Стержнем нового этико-онтологического отношения человека, 
новым способом этого отношения, как к окружающему миру, так 
и к собственному бытию в нем, должна стать экология культуры 
или экологическая культура, все феномены которой экологически 
релевантны и включают в себя, прежде всего, новую этику, Боль-
шую этику. 

Новая  социокультурная реальность формирует  новую эти-
ку  как пространство осознанного, свободного, жизненного, цен-
ностного выбора. Рациональным становится такой поведенческий 
императив, когда, как  писал А. Швейцер, «стать нравственным 
означает стать истинно мыслящим» [1, с.217]  и «только истинно 
этическое есть истинно разумное» [1, с. 229], что, надо отметить, 
во многом совпадает с сократическим утверждением предметного 
тождества нравственности и мышления.

 татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле
ование ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого 

развития Казахстана
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Вообще, как отмечают многие исследователи, современный 
этап в развитии планетарного мега-социума характеризуется, пре-
жде всего, тенденцией становления новой парадигмы культуры, 
стержнем которой становится ценностное сознание как новая форма 
мировоззрения. Концепция ценностного сознания как новой формы 
мировоззрения, разработанная российским ученым Н.С. Розовым, 
опирается, в первую очередь, на идею доминирования ценностного 
сознания над  другими формами мировоззрения (религия, мифоло-
гия), а также на идею о том, что ценностное сознание – это глобаль-
ная этика новой исторической эпохи [2]. В контексте идеи формиро-
вания глобальной этики, новой этики, универсальной этики ведутся 
дискуссии о формировании глобального этоса, то есть универсаль-
ной системы ценностей для всего планетарного мега-социума  [3].   

Формированию новой этики, – в первую очередь, экологиче-
ской этики, – на наш взгляд, способствовала, прежде всего, эко-
логическая проблематика, приобретшая, по мере превращения 
деятельности человека в геологическую силу, смысложизненный 
характер. Сегодня многие исследователи согласны с  основателем 
американского журнала «Environmental ethics» Юджином  Харк-
гроувом, который считает, что уже сегодня экологическая этика 
включает в себя не только этику и эстетику, но и метафизику, эпи-
стемологию (и т. д.) и что в будущем экологическая этика и фило-
софия будут одним и тем же [4]. 

Сегодня экологическая этика обосновывает непосредствен-
ную взаимосвязь между экологической парадигмой постнекласси-
ческой науки и новой всеобъемлющей теорией внутренней ценно-
сти. В частности, такое обоснование дает концепция Б.Колликота, 
которую многие исследователи считают одной из наиболее мони-
стических в экологической этике [5]. Сам Бэйрд Колликот в сво-
ей статье «Intrinsic value, quantum theory, and invironmental ethics» 
(«Внутренняя ценность, квантовая теория и экологическая этика»), 
опубликованной в журнале «Environmental ethics»   (1985), писал, 
что центральной и наиболее неподдающейся (сложной)  решению 
проблемой экологической этики является построение адекватной 
теории внутренней ценности для природных сущностей (явлений) 
и природы в целом [6, с.257]. В то же время он отмечает, что кван-



129

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

товая теория «опрокинула» классический картезианский подход, 
разделяющий субъект-объект, и что открытия квантовой физики 
и экология дают возможность выработки  всеобъемлющей  тео-
рии ценностей в качестве метафизической основы экологической 
этики [6, с. 257]. Надо сказать, что такое обоснование экологиче-
ской этики, подтверждающее всеобщую взаимосвязь всех явлений 
окружающей реальности, имеет существенное значение в ее «про-
тивостоянии» индивидуализму и холизму. 

Сегодня можно выделить следующие конституирующие тен-
денции в развитии современного мира: уплотнение и ускорение 
событийного ряда; тенденции десуверенизации государственных 
образований; тенденции гомогенизации мирового культурного 
пространства; пандемия коронавируса; «культура отмены», гро-
зящая перейти в отмену культуры в целом; усиление тенденций 
переформатирования существующей архитектуры и форм между-
народного управления мировым сообществом в условиях глоба-
лизации и цифровизации, в условиях перехода на новый уровень 
технологического развития (Четвертая промышленная револю-
ция); развитие коммуникационных технологий, так называемого 
киберпространства. 

Помимо усложнения имеющихся тенденций и проблем, в про-
странстве мирового мега-социума разворачиваются явления и собы-
тия, имевшие ранее имплицитный  (скрытый) порядок. Это явления 
и события объективного и субьективного характера. Публично речь 
идет о «Глобализации-2.0», о формировании так называемого «ин-
клюзивного капитализма», или как его называют скрытые создатели, 
«капитализме для всех». На деле же, мы имеем дело с предполагае-
мой  следующей фазой развития капитализма, в которой общество, 
по замыслу авторов «инклюзивного капитализма», будет делиться 
на три основные страты: хозяева, управленцы и «служебные» люди. 

Так, в новой книге Клауса Шваба и Тьери Маллере «COVID-19: 
The Great Reset», опубликованной 9 июля 2020 года [7], говорится 
об «ответственном капитализме» и ответственных корпорациях. 
Несмотря на это, книга подверглась критике и справа, и слева. А 
некоторые политологи говорят о том, что это «возрождение фа-
шизма в новом виде» (норвежский политолог Пол Стейган) [8]. 
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В соответствии с указанным выше планом построения «ин-
клюзивного капитализма», на данном этапе развития мирового 
мега-социума предполагается разрушение института государства, 
одним из основных инструментов сохранения которого является 
идеология. Таким государствам переходного типа, как наша ре-
спублика (Казахстан), в этом плане мировой элиты отводится роль 
«периферии» или «резервуара природных ресурсов» [9-6]. 

Кроме того, процессы переформатирования связаны с пробле-
мами экзистенциального характера, а именно с поисками новых 
моделей общественного устройства. В странах развитых демокра-
тий налицо экзистенциальный кризис, связанный с кризисом ду-
ховности и всех феноменов культуры в целом.

К попыткам переформатирования существующей архитекту-
ры мирового сообщества и международного управления можно 
отнести и предложения-установки, изложенные в новой книге 
Клауса Шваба и Тьери Маллере «COVID-19: The Great Reset», уже 
упоминавшейся выше и опубликованной 9 июля 2020 года [7]. 

Самые главные процессы переформатирования связаны с по-
пытками изменения человеческой природы как существа духовного. 
В открытую активируются процессы расчеловечивания, а именно: 
то, что было невозможным в традиционных обществах, переводит-
ся в сферу возможного, из сферы возможного – в сферу рациональ-
ного, из сферы рационального – в юридическую плоскость. 

В целом, практически перед всеми странами мира, желающими 
быть не объектами, а субъектами мирового геополитического про-
странства, стоят задачи модернизации всех сфер общественной жиз-
ни, включая, в первую очередь, общественное сознание, которое се-
годня должно быть, в первую очередь, экологически релевантным.   

Сегодня этическая составляющая научных исследований ста-
новится одним из безусловных требований научной рационально-
сти.  Кроме того, формируется такая новая этика, без которой не-
возможна реализация ни одного проекта общественного развития.        

К явлениям феномена «новой этики» можно отнести также и 
изменения в структуре этики, а, точнее, формирование новых на-
правлений в современных исследованиях этики. К такой «новой 
этике», а, точнее, к новым тенденциям в современных исследовани-
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ях этики, можно отнести формирующееся в философии и экологи-
ческом знании новое направление – философию экологии, которая 
может внести большой вклад в формирование нового миропонима-
ния, новой ценностной парадигмы, экологического мировоззрения. 
На наш взгляд, философия экологии представляет собой результат 
преодоления чисто сциентистской трактовки философии и осозна-
ния важности соединения рефлексии над наукой (в данном случае, 
экологического знания) с этической экспертизой. Философию эко-
логии  можно рассматривать в контексте аристотелевского пони-
мания этики и как этическую теорию, и как этическую практику. К 
этой области знания можно отнести, прежде всего, экологическую 
этику, или энвайроментальную этику (от англ. environment – окру-
жающая среда). Под ней в настоящее время понимают направление 
философских исследований, в которых «в качестве моральных про-
блем человека рассматриваются не только благополучие и социаль-
ные связи людей, но и ответственность за благо будущих людей, 
домашних животных и других форм жизни» [10, с. 422]. 

Экологическая этика предлагает ценностную переориентацию 
сознания от антропоцентризма к биоцентризму и экоцентризму как 
новому типу экологического сознания, основанному на принципе 
коэволюции человека и биосферы. Разрабатываются основные ха-
рактеристики и практические указания по формированию экоцен-
тризма [11]. В рамках этих разработок формируется понятие «эко-
логическая ценность», чему способствовал сущностный диалог 
между современным человеком и окружающей средой, выявивший 
смысложизненный характер экологической проблематики. 

Близость понятия «ценность» к понятию «благо» (в широком 
сократовском смысле), служит, в свою очередь, основанием для  
вывода о том, что в рамках современной прикладной аксиологии, к 
понятиям которой, в контексте экологической проблематики, эко-
логической этики, можно отнести и «экологическую ценность», 
правомочно   констатировать близость категории духовность к уже 
упомянутому понятию «экологическая ценность». 

Сегодня, на наш взгляд, есть все основания для формирования 
нового подхода к пониманию феномена духовности, основанного на 
новом понимании принципа целостности и новейших научных иссле-
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дованиях. Суть  нового подхода состоит в том, что под духовностью 
(в контексте сказанного выше) следует понимать не только и не столь-
ко мораль или интеллектуальность, но и осознание своего единства 
с окружающим нас миром и формирование на основе такого осозна-
ния новой модели поведения, нового нравственного, поведенческого 
императива, построенного на гармонии, сотрудничестве и заботе об 
окружающем мире. Следовательно, понятие «экологическая цен-
ность» отражает такой сущностный диалог между человеком и окру-
жающим его миром, в котором основным является осознание своего 
единства с окружающим миром и формирование на основе такого 
осознания стратегии поведения, нравственного императива, направ-
ленного в сторону сотрудничества, заботы об окружающей среде. 

Одной из важнейших проблем современности является осоз-
нание мировым сообществом  диалектического единства (взаимо-
обусловленности и взаимоопределения) экологических проблем 
и проблем человека. Соответственно, одной из определяющих 
тенденций развития духовно-интеллектуальной сферы современ-
ного мира является возникновение и усиление роли экологически 
ориентированной науки и философии. Экологическая парадигма, 
экологические критерии и регулятивы, экологическое мировоззре-
ние и экологическое сознание становятся органической составной 
частью новой картины мира и методологии ее построения совре-
менным естественнонаучным и социогуманитарным познанием. 

Отсюда возникает необходимость конституирования экологи-
ческой проблематики как качественно нового уровня осмысления 
реальности, необходимость  осмысления экологической и фило-
софско-антропологической проблематики в единстве естествен-
но-природных, социальных, культурных, духовных детерминаций 
человеческого бытия. 

Экологический императив ввиду актуализации смысложиз-
ненности экологической проблематики в контексте мирового ци-
вилизационного развития должен обрести твердый статус катего-
рического императива и стать одним из определяющих в вопросах 
политики и безопасности любого государства. 

Сегодня в условиях глобализации, усиления тенденций десу-
веренизации государственных образований, в условиях перехода 
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мирового сообщества на новый уровень технологического развития 
(«Индустрия-4.0») практически все государства мира стоят перед 
необходимостью модернизационных преобразований. Целью лю-
бых модернизационных изменений  в идеале должно быть благо (в 
конечном счете, в широком сократовском смысле) для всех членов 
конкретного модернизируемого человеческого сообщества. Видный 
американский политолог Данкварт Растоу в своей работе «О мире 
наций» также отмечал: «Модернизация представляет собой соеди-
нение западных (вестернизация) и традиционных влияний…Одно-
временно с известными преимуществами она приносит с собой 
опасности и лишения. Последствия модернизации не определены в 
моральном плане» [12, с. 401]. Следовательно, у любых модерни-
зационных преобразований, у любых проектов общественного раз-
вития должен быть этический фундамент. Сегодня в пространстве 
мирового мега-социума, в пространстве новой социокультурной 
реальности  формируется, как уже отмечалось ранее,  новая этика. 

В контексте современного потребленческого вектора развития 
мирового мега-социума экологическая проблематика рассматрива-
ется политической элитой практически всех стран мира все еще 
как фактор лимитирующий развитие. Однако предельная актуа-
лизация экологических проблем заставляет политическую элиту 
многих стран предпринимать усилия по включению их (экологи-
ческих проблем) в повестку дня государственного строительства. 

Особенно важна экологическая парадигма в вопросах госу-
дарственного строительства для государств догоняющего типа, го-
сударств «позднего старта» (по А. Гершенкрону) [13], государств 
«третьей волны демократизации» (по С.Хангтингтону) [14], к 
коим можно отнести Республику Казахстан наряду практически 
со всеми постсоветскими республиками. Поскольку экологическая 
проблематика, рассматриваемая политическими элитами, как уже 
отмечалось ранее, в качестве фактора, лимитирующего социокуль-
турное развитие, в государствах догоняющего типа становится  
тесно взаимосвязанной с проблемами сохранения национальной 
идентичности. Однако, как верно отмечают многие исследовате-
ли, «ведущим фактором, определяющим развитие экологической 
угрозы, является дефицит приоритетности экологической пробле-
матики на уровне общественного сознания» [6, с.14; 7]. 
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Таким образом, одной из важнейших составляющих госу-
дарственного строительства, включая безопасность государства, 
должен быть экологический императив, имеющий твердый статус 
категорического, поскольку сегодня экологическая проблематика 
как новый уровень осмысления реальности становится одной из 
основных конституирующих особенностей современного цивили-
зационного развития. Экологическая политика Республики Казах-
стан должна быть направлена не только на сбережение природных 
ресурсов, окружающей среды, но и на внедрение в систему образо-
вания  полноценных программ экологии культуры с целью форми-
рования экологического мировоззрения, экологического сознания, 
в том числе и как иммунитета от различных деструктивных, ато-
мизирующих общество движений. 

В целом, социокультурное развитие, в первую очередь, долж-
но быть устойчивым экоразвитием, которое предполагает форми-
рование экологически релевантной науки, экономики.

Но самое главное заключается в том, что экологически реле-
вантным должно быть сознание человеческого сообщества, осно-
ванное на новом понимании духовности и принципа целостности, 
в котором акцент смещен с самодетерминированности объекта в 
сторону его связи с извне-окружением, то есть, в сторону всеоб-
щих связей. Для этого в школьную программу и программу вузов 
должна быть встроена полноценная программа экологии, включа-
ющая в себя непросто некие статистические данные по состоянию 
окружающей среды, а программа экологии культуры, включающая 
такие понятия, как экологическое сознание, экологическое миро-
воззрение, экологическая ценность и т.д. 

Экологическое мировоззрение может стать мировоззренче-
ским основанием концепции устойчивого экологического раз-
вития. Эта концепция должна разрабатываться в соответствии с 
обоснованными и проанализированными философскими и науч-
но-теоретическими принципами духовной эволюции. 

Экологический императив, новая экология и построенная на 
их основе концепция устойчивого экологического развития могут 
стать своего рода мировоззренческой, этико-аксиологической и 
теоретико-методологической платформой для разработки новой 
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стратегии и нового типа социально-политических технологий на 
новом этапе культурно-цивилизационного развития, как мирового 
сообщества в целом, так и Республики Казахстан, – этапе постро-
ения общества знания. 
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Мырзахмет Жүзей 
нтану бо н а 

ИСЛАМ ДИСКУРСЫНДАҒЫ САКРАЛДЫЛЫҚ*

Исламдағы сакралдылық туралы айтар болсақ, мұсыл-мандар 
үшін ең қастерлі дүние – бұл, ең алдымен, Алланың сөзі, кәламы – 
қасиетті Құран кәрім  (ондағы әрбір сүре Алланың атымен бастала-
ды, соған қарамастан мутазилиттер оны жаратылған деп есептеді) 
және одан кейін Пайғамбардың (с.ә.у) өсиеті – Сүннет. Десекте  
халықтың діни дүниетанымында «нанды басып Құранды алуға 
болмайды, ал Құранды басып нанды алуға болады» деген түсінікті 
кездестіруге болады. Халықтың нанды осылайша қастерлеуінің 
астарында да «бидай Адам ата мен Хауа анамен бірге жұмақтан 
түскен» деген діни астардағы ұғым бар. Дегенмен, Құран мен 
Сүннеттің ислам дінінің қайнар бастаулары екендігі, олардың 
сакралдылығы, әрбір мүмін және мұсылман адам өз ниеті мен 
іс-әрекеттерінде оларды басшылыққа алу қажеттілігі бірауыздан 
қабылданған. Бұл қайнаркөздер мен олардың үзінділері жазылған 
мәтіндерді аяқасты етуге болмайды, бірқатар мұсылман елдерін-
де ондай құрметсіздікке заңмен тыйым салынған. Сондықтан 
әлемнің кейбір елдерінде исламофобтар тарапынан бұл қасиетті 
мәтіндерді өртеу немесе тағы басқаша қорлау бүкіл дүниедегі 
мұсылмандардың наразылығын тудырады. 

Заманауи танымал дінтанушы Тауфиқ Ибрагимнің айтуынша, 
Құран (Қасиетті Жазба) мен Сүннеттің (Қасиетті Аңыз) «сакрал-
ды мәтіндерін жасырын экспликациялаудан» үш модальдылықты 
байқауға болады: «нормативтілік», «идеалдылық» және «тарихи 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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реалдылық». Бұларды мұсылман өркениетінің әртүрлі қырларын 
қарастырғанда айқын анықтау қажет [1, с. 138-146.]. Мұхаммед 
пайғамбардың (с.ә.у.) көзі тірісінде Құранның мәтіндері ауызша та-
ралды, тек халифа Османның (644-656 жж.) жазба формаға ие бол-
ды. Материалдық формасындағы жазба Құранға деген сакралды 
да аялы қатынас халық арасына кеңінен тарады. Мұсылмандардың 
үйінде Құран кітабы жоғары әрі қадірлі орында сақталады, оны 
қолға алып оқығанда немесе тыңдағанда кітаптың деңгейі белден 
жоғары тұруы тиіс. 

Күнделікті діни практикада Сүннет пен шариғаттың қол-
данылуын ресейлік исламтанушы А.А. Игнатенко Құранның 
«нормативтік тапшылығымен» байланыстырады. Оның айтуынша, 
Құрандағы үш жүзге жуық аят қана (барлық аяттардың 5 % да азын 
құрайды) қоғамдық тәртіп пен әлеуметтік нормалардың «дайын» 
ережелерін береді және оның өзі де тұтас жүйелі емес [2, 61-б.]. Айта 
кету керек, Құран болмыстың барлық мәселелерін шешуді міндет 
қылмайды, Қасиетті кітапта айтылғандай, «Құран – тақуалар мен  
имандыларға арналған жетекшілік», сондай-ақ онда мағынасы айқын 
аяттармен қатар, «түсіндірмесін Алладан басқа ешкім білмейтін» аят-
тар да бар (Құран кәрім, 3:7.). Қасиетті кітапты тәпсірлеу мәселесі 
мен ғылымы осыдан келіп шығады. Құран, Сүннет және шариғат пен 
фикхтың негізінде пәтуа шығару имамдардың мойнындағы қызмет. 
Ислам тарихында Құранды тәпсірлеген қаншама ғұламалар мен 
мүджтәһидтердің есімдері белгілі.   

Исламда парыз саналатын және мұсылман өмірінің қажетті, 
интегралды қыры саналатын ғұрыптық практикалар мен мін-
деткерліктер – атап айтқанда, бес уақыт намаз, қайыр-садақа 
мен зекет, ораза ұстау мен қажылыққа бару және тіпті зікір мен 
жихад – оларды орындаудың қатаң ережелерімен бекітілген. 
Бұл ережелердің мұқият реттелгені соншалық, бұл ғұрыптық 
әрекеттердің кішкентай бір бөлігін бұзу оны «діни» мәртебесінен 
айырады. Діндегі мұндай ғұрыпшылдықты ортопраксия деп атай-
ды. Бұл туралы зерттеуші С.А. Семедов былай дейді: «Барлық 
діндердің бойында ортопраксиялық компонент бар, өйткені 
діндерде адамның өмір сүру тәртібін, қоғамның саяси құрылымын, 
экономикалық өмірін, мәдениеттің іргелі құндылықтарын және 
т.б. айқындайтын тоталды (ауқымды) дүниетаным бар» [2, 79-б.].



138

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

Мұсылмандық діни практиканың өн бойын алып жатқан 
іргелі де киелі бастаулардың бірі «тазару» ұстыны болып табы-
лады. Физикалық тазару (дәрет алу мен ғұсыл) болсын, руха-
ни тазару (зікір мен намазда) болсын, ол интенционалды түрде 
Жаратушымен байланысқа түсудің дайындығын білдіреді. Ис-
ламда бұл ұстын сакралдық сипатқа ие, оның түпкі бастауы мен 
ұшар шыңы Алла Тағаланың «әл-Құддыс» (Тазартушы) есімімен 
шағылысады.   Қасиетті Құранда тазалыққа байланысты көптеген 
аяттар бар, мысалы, Мәида сүресінде дәрет пен ғұсыл шарттары 
айтылады: Әй мүміндер! Қашан намазға тұрсаңдар, (тұрарда,) 
жүздеріңді және шынтақтарға дейін қолдарыңды жуыңдар. 
Бастарыңа мәсих тартыңдар. (сипаңдар.) Және екі тобықтарға 
дейін аяқтарыңды жуындар. Егер де жүніп болсаңдар, (бой 
дәретсіз болсаңдар,) толық тазалаңындар. (Шомылыңдар) Егер 
науқас не сапар да болсаңдар немесе сендерден біреу түзге оты-
рып келсе не әйелге жақындассаңдар, сонда су таба алмасаңдар 
таза жерге тәяммүм соғыңдар; онымен беті-қолдарыңды сипаңдар. 
Өйткені, Алла, сендерге ауыршылық қаламайды. Бірақ, сендерді 
тазартуды сондай-ақ шүкірлік етулерің үшін сендерге нығметтерін 
тамамдауды қалайды» (Құран кәрім, «Мәида» сүресі, 6-аят). Ис-
лам діні тазалыққа ерекше көңіл бөлген. Тіпті алғашқы түскен 
бұйрықтардың өзі хазірет Мұхаммедке (с.ә.у.) «Әй, бүркенген жан! 
Тұр, халыққа ескерт. Раббыңды ұлықта. Киіміңді таза ұста» (Құран 
кәрім, «Мүддәссир» сүресі, 1-5 аяттар)деп тазалыққа шақырғаны 
тазалықтың қаншалықты маңызды екендігін меңзеп тұр. 

Исламда құлшылықтардың  барлығы  тазалықтан  басталады.  
Күнделікті  тұтынатын  тағамы  мен  киімі, бойы мен басы, төсек-
орны және т.б. қажеттіліктері  таза болмаса, адам  жаны  мазасыз-
данады.  

Ал  исламдағы  парыз  амалдарды  тазалықсыз атқару  мүлде 
мүмкін  емес. Қасиетті  Құран «Бақара» сүресінің  222-аятын-
да: «Сөзсіз Аллаһ  тәубе  еткендер мен тазаланғандарды жақсы  
көреді», – деп, тазалықты мадақтайды. Пайғамбар Мұхаммед 
(с.ә.с.) хадистерінде «тазалық – иманның  жартысы» дей  отырып: 
«Он  түрлі істі  атқару – жаратылыстың, тазалықтың  негізгі  талап-
тары. Олар:  мұртты басу, сақал  қою, мисуак  қолдану арқылы  тіс 
тазалау, ауызды, мұрынды  сумен  шаю,  тырнақ  алу, саусақтардың  
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арасын  жуу,  қолтықты  түктен   арылту,  қасағадағы  жүнді  қыру,  
үлкен  және кіші  дәреттен  кейін  сумен  тазалану», – деген. 

Ислам  ғалымдары  Құран  мен  хадистерге  қарап,  тазалықты  
төртке  бөледі: біріншісі – дене, киім  мен  намаз  оқитын  жердің 
ластықтан  тазаруы.  Екіншісі –  ғайбат, харам  жеу, қиянат  жа-
сау, т.с.с. күнәлардан тазалану. Үшіншісі – жүректің қызғаныш, 
тәкаппарлық, рияшылдық, қаскөйлік, т.б. жаман  әдет, аурулардан 
тазалануы. Төртіншісі – жүректің Аллаһтан басқа өзге  нәрселер-
ден  тазаланып, «Ләә иләһә иллаллаһ» (Аллаһтан  басқа Құдай 
жоқ) тәухидіннің жүректен  толық орын алуы.

Исламдағы рухани тазару адамның «ішкі әлеміне», оның 
жаны мен санасына бағытталған. Исламның рухани практикасын-
да жүрек пен сананы тазарту сопылықтың негізгі ұстындарының 
біріне жатады. И.Р. Насыров нақышбандилік тариқаттағы сопы-
лық мистицизм мен тазарудың «сыртқы шарттары» мен «ішкі 
шарттары» жайлы баяндайды [3, 52-б.]. Байқап отырғанымыздай, 
осының бәрі исламдағы тақуалықпен және діни сананың басқа да 
рухани құндылықтарымен байланысты. 

Ислам дискурсындағы рухани құндылықтар Жаратушы мен 
адам арасындағы байланыстың өзегін құрайды және ол сакрал-
ды мен сакралданушылық арақатынасынан туындайды. Жалпы 
мұсылман дініндегі ең жоғары рухани құндылықтар ретінде үш 
негізгі феноменді атайды: оның біріншісі – иман, діни сенімнің 
субстанциясы десек болады, иманның теориясы мен теология-
сын ақида саласы зерттейді, иманды адамды мумин деп атайды, 
екіншісі – ислам бұл дінді ұстанудың бүкіл практикалық қырларын 
қамтиды, фикх пен шариғат осы саланы қадағалайды, ішкі сені-
мін қоғамда жариялап, сәйкесінше ұстанатын адамды мұсылман 
дейді, үшіншісі – ихсан, бұл шынайы құлшылық, кемел ғибадатты 
білдіретін ықыласы. Алла көріп тұрғандай ниет пен амал жасау, 
мұны жасайтын адамды тақуа десек болады, рухани жетілудің бұл 
мәселелерімен тасаууф пен ахлақ салалары айналысады. Иман-
шарт тәухидті дін ұстанудың догматы мен теориясы болса, ис-
ламшарт оның каноны мен практикасын құрайды, ал ихсан осы 
екеуін кемел жетілдірудің шарты. Ислам тек діни ғұрыптардың 
жиынтығы емес, ол мұсылманның өмір сүру салты. Ол Жаратушы 
Алладан Мұхаммед пайғамбар (с.ә.у.) арқылы арқылы түскеннің, 



140

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

оның сахабаларға үйреткенінің, олардың табиғиндерге, олардың 
табиу-табиғиндерге жеткізгенінің барлығымен жүріп, бүгінгі 
күнге дейін жеткен ілім, жол. Шариаттық ғылымдар Хижра жыл 
санауының үшінші жүзжылдығында, табиу-табиғиндердің зама-
нында қалыптасты. Хадис жаттауға маманданып, осы саланың 
білгірі болғандар мұхаддис атанды, Құранды толығымен жат-
тағандар хафиз, ал оны тәпсірлеушілер мүфассир деп аталды, 
заңнаманы терең меңгергендер факих болды. Ал рухани тәрбиеге 
көңіл бөліп, тасауфпен айналысқандар сопылар еді. Ғалымдардың 
басым көпшілігі ихсан ғылымын сопылық деп біледі. Мысалы, 
заманымыздың жалпыға танылған әлімдерінің бірі Мұхаммед 
Саид әл-Бути былай деп жазады: «Тасаууф Исламның жүрегі, 
мұсылманның жүрегіне жасырынған гәуһар тас. Егер тасаууф бол-
маса, ислам дәстүрге, әдет-ғұрыпқа айналып кетеді. Тасаууф шын 
мәнінде бұрын (Пайғамбар (с.ә.у.) мен сахабалар заманында) да 
болған, оның аты ғана кейін пайда болды». 

Исламдағы ихсан мен тақуалықтың шынайы үлгісін ілім-
дерімен де, бұл өмірдегі жүріс-тұрысымен көрсетіп кеткен тұлғалар 
мұсылман өркениетінің тарихы барысында аз болмаған. Пайғамбар 
заманы мен алдыңғы үш буыннан кейінгі (Уәйс Қарани мен Ха-
сан әл-Басриді табиғиндер буынына жатқызады) ең аты мәшһүр 
ғұлама тақуалардың қатарына Имам Ағзам Әбу Ханифа, Имам 
Шафиғи, Имам Ғазали, Имам Матуриди, Рабиа әл-Әдабиа, Мәнсүр 
әл-Халладж, Баязид Бистами, Жүнайд әл-Бағдади, Зуннун әл-
Мысри, Зиауддин ас-Сухраварди, Фариддун Аттар, Мұхаммед ибн 
Араби, Әбдіқадыр Гейлани, Ахмет ар-Рифаи, Қожа Ахмет Йасауи, 
Жәлеладдин Руми, Бахауддин Нақышбанд, Имам Раббани (Ахмад 
ас-Сирхинди) және т.б. кешегі дүниеден өткен Саид Нұрси, Рама-
дан әл-Бутиге дейін жалғастыруға болады. Бұлардың көпшілігі 
жергілікті халық арасында Жаратушының достары – «әулие» ретінде 
құрметтеледі, олардың көпшілігі «кереметтер» жасайтын сакрал-
ды тұлғалар болды. Сондай-ақ, осылайша тақуа өмір сүргендердің 
қатарына әлемге әйгілі мұсылман философтары – әл-Фарабиді, Ибн 
Синаны, Ибн Рушдты және тағы басқаларын жатқызуға болады.  

Шынайылық ұғымын араб тіліндегі «әл-ихлас» терминімен 
білдіреді және ол ешқандай қоспасы жоқ саф тазалықты байқатады. 
Қазақ лексиконындағы «ықылас» сөзі осы араб тілінен енген, кей 
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жағдайда ниет, зейін, талап, тілек түсініктерімен астасып жата-
ды. Шариғи мағынасында ықылас – дүниелік пайда көздемей, 
құлшылық арқылы Алла тағалаға жақындауды ғана ниет ету және 
өзге адамдардың назарына ілінуді мақсат тұтпау. Ықылас адам-
ды ихсан дәрежесіне жеткізеді, ихсан деген Алла Тағала көріп 
тұрғандай құлшылық қылу. Құран кәрімдегі сүрелердің төресі – 
«Ықылас» сүресінің аяттары тәухидтік ұстынды қысқа да нұсқа 
түсіндіріп беретін сакралды сүре, оны «Фәтиха» сүресімен 
қосып үш қайталап оқыса, Құранды қатым қылғанмен бірдей деп 
есептеледі.  

Әл-Фирузабади «Алла разылығы үшін ықыластылық дегені-
міз бұл – рия мен екіжүзділікті тастау» [4, 39-б.] деген екен. Демек, 
ықыластың қарама-қарсы ұғымы – рия. Ал рия деген – дүниелік 
пайдаға кенелу мақсатында ақирет амалын істеу арқылы неме-
се амалын әдейілеп адамдардың біріне көрсетіп білдіру. Алла 
Тағаланың разылығынан басқа мақсат етілген істің бәрі рияға 
әкеледі. Рия сөзінің мағынасы екіжүзділікке жақын, сондай-ақ 
қазақ тіліндегі ұқсау, еліктеу, көріну, жасандылық сөздерін жақын 
ұғымдар ретінде пайдаланады. Имитация, симуляция, понт-
мания деген халықаралық терминдер де осы түсініктің белгілі 
бір қырларын береді. Ал қазіргі ақпараттық-технологиялық 
көшірменің заманында риясыз адам мен риясыз ой, сөз, амал табу 
қиынның қиыны. Рия, әдетте барынша жасырын, бүркемеленген 
болып келеді, сондықтан оның белгілерін білу мейлінше маңызды. 
Әл-Биркауидің «Әз Пайғамбар Хақ жолы» кітабында алпыс жүрек 
дертінің тоғызынша түрі ретіндегі рияның анықтамасы, түрлері 
(мысалы, діндар адамның риясы бес түрлі болады – егер адам ама-
лында ақиретте пайда көруді мақсат етпесе оның амалы толық рия 
болады; егер ақиретпен қоса дүниелік пайданы көздесе аралас рия 
болады; аралас рияда адам жүрегінде ақиреттік мүдде дүниелік 
мүддеден басым түсуі мүмкін; екі мүдде қатар жүруі мүмкін; не-
месе дүниелік мүдде ақиреттік мүддеден басым түсуі мүмкін), рия-
ны тудыратын нәрселер (дене-бітімге қатысты рия, киімге қатысты 
рия, сөз сөйлеу арқылы болатын рия, амал арқылы болатын рия, 
серіктері мен зиярат жасаушы адамдар арқылы рия қылу), рияны 
жасалу себептері, жасырын рия мен оның белгілері, ғалым мен 
уағыз айтушы адамға қатысты рияның белгілері, рияның үкімдері 
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мен құлшылыққа тигізер зардаптары [5, 132-143-бб.] егжей-
тегжейлі жазылған. 

Діни дүниетаным бойынша құдайдан қорқу немесе тақуалық 
ең ұлы рухани байлық және адамның ең маңызды абыройы болып 
табылады. Бұл ұлы сезім және оның мекені – жүрек. Бұл – діннің 
негізі және онсыз өмірдің мәні жоқ, онсыз өмір жануардан төменгі 
деңгейге түседі. «Құдайдан қорықпағаннан қорық» дейді қазақ 
даналығы. 

Ықыласпен сипатталатын шыншылдық ниетте ықыласты бо-
луды, сөзде өтірік айтпауды, уәдеге берік болуды, бел буған істе 
табанды болуды, адалдықты сақтап, айнымай опалы болуды, амал-
дың ішкі дүниеге сай болуын, жасандылықтың болмауын және 
Алланың қаһарынан шынайы хақиқи қорқуды білдіреді. Мұндай 
адам өз бойына тақуалықты мынадай жолдармен тәрбиелейді: өзіне 
күнәларды тәрк етіп, күнделікті зікір мен құлшылықты міндеттейді; 
Раббысының үнемі көріп тұратынын ескеріп, сақсынып, жүрегіне 
үнемі үңіліп отырады; амалдан кейін өзін үнемі есепке тартады; 
кемшілік жіберсе, өзін сөгіп, тиісті жаза қолданады. Мысалы, 
екінші рет кемшілікті қайталамайтындай нәпсіні ашықтырып, 
шөлдетіп, демалдырмай, өзін ізгі амал жасауға (садақа беру, ораза 
ұстау және т.б.) міндеттейді. 

Тақуа адамның Жаратушымен арадағы мұндай қарым-
қатынасы сакралды сипатта болады. Жалпы сакралдандыру кез 
келген діннің арнайы функциясы екендігін есте ұстаған жөн. Осы 
мәселені зерттеумен айналысқан танымал орыс ғалымы Д.В. Пиво-
варов былай деп жазады: «Қоғамдағы интеграциялық үдерістерді 
сақтау мен дамытуға тек дін ғана жауапты емес; оған мифоло-
гия, философия, өнер, мораль, ғылым және басқалары да септігін 
тигізеді. Алайда рух пен сананың бұл формаларының ешқайсысы 
да іргелі құндылықтарды сакралдандыра алмайды. Егер дін мифті 
қасиеттілендірмегенде, миф сакралды бола алмас еді. Филосо-
фия мәселе қоюмен айналысады, қандай да бір дін оған діни реңк 
бергенше ол пікірталаспен өмір сүреді. Өнер болса, ол өз өзінде 
көрерменнен қылқалам бояуындағы немесе әлемдік сахнадағы 
бейнелі болмысқа сенуді талап етпейді, бірақ дін оған діни си-
пат беріп, өнерді өз қызметіне көндіруі мүмкін. Демек, дәл осы 
базалық құндылықтарды сакралдандыру шарасы қоғамның басқа 
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институттары мен дүниетанымның өзге формаларынан түбегейлі 
айрықшаландырып тұрады» [6]. «Шіркеуден шыққан адамның 
жүзі нұрлы» деп орыс жазушысы А.П. Чехов айтқандай, түн орта-
сында тәһәжжуд намазына тұрып, Құдаймен қасиетті байланысқа 
түскен тақуа адамның ертесіне жүзінен нұры тамып тұрады.

Ислам діні де жекелеген халыққа немесе қоғамға емес, бүкіл 
адамзатқа түскен дін болды. Ол өзіне дейінгі барлық қасиетті 
кітаптар мен бүкіл пайғамбарларды мойындайды, осылайша барлық 
ханиф діндердің тұтастығын, Жаратушының Бір және Бар екендігін 
уағыздайды. Бұл тұрғыдан алғанда, ислам дінінің қатаң моноте-
измге негізделген нуминоздылығымен немесе сакралдығымен 
қатар, рационалдылықты да, этикалықты да қолдайтынын жо-
ғарыда рухани құндылықтарды талдау барысында көрдік.  Ислам 
дінінде, сондай-ақ, басқа да ыбырайымдық діндерде насихатта-
латын бұл рухани құндылықтар адамдардың бейбіт қатар өмір 
сүруін қамтамасыз ететін жалпыадамзаттық құндылықтар ретінде 
зайырлы мемлекетте де мойындалады. Діндегі сакралды да рухани 
құндылықтар мен жәдігерлер адамдардың арасын ажыратуға емес, 
моральдың, этиканың және руханилықтың жоғары деңгейіндегі 
қоғам құруға адамдарды шоғырландыруы тиіс.     
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ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ КАЗАХСКИХ ЦЕННОСТЕЙ: 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС*

Национальные ценности представляют собой фундаменталь-
ную основу национальной идентичности и выступают как ядро 
духовной жизни народа. Национальные ценности формируются 
задолго до формирования нации и проходят все стадии генезиса и 
развития этноса: от родо-племенных образований – через народ-
ность – к нации. Стало быть,  национальные ценности каждого на-
рода зарождаются задолго до времени институционализации самих 
наций. Причем, на каждом этапе развития этноса меняется состав 
ценностей, находящийся в зависимости от факторов природно-
климатического, военного, государство-образующего характера, а 
также исторических событий, политических и экономических про-
цессов и связанных с ними изменений образа жизни. 

Что касается казахских ценностей, то они прошли длитель-
ный путь эволюции, поскольку на их генезис и развитие оказали 
влияние многообразные цивилизационные процессы [1, 2]. Ана-
лиз  генезиса и развития казахских ценностей в цивилизационном 
контексте и составляет цель данного исследования.

Так, общечеловеческая мировая цивилизация характеризует-
ся общностью базовых универсальных ценностей, таких как че-
ловеческая жизнь, материнство, здоровье и другие. В древности, 
в период антропо– и культурогенеза формирование  ценностей в 
большинстве своем было связано с репродуктивной жизнедеятель-
ностью человека. И хотя в разных культурах эти ценности могут 
иметь культуро-особенный характер, однако, их наличие  в разные 
исторические эпохи  у всех народов свидетельствует о том, что 

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана



145

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

данные ценности можно отнести к мировым культурным универ-
салиям. Прежде всего, это касается  таких ценностей, как женская 
детородность, мужская сила, семья, преемственность поколений.

Как представляется, данные ценности отражают стремление 
древних людей к выживанию. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные петроглифы, распространенные во многих точках мира, 
созданные от эпохи палеолита и до средневековья. Значительное 
их количество представлено на территории Казахстана, составля-
ющей центральную часть Евразийского степного пояса – Великой 
степи. Здесь одним из самых распространенных изображений яв-
ляются петроглифы с изображениями матерей-прародительниц, 
а также фаллические образы – как выражение мужской силы и 
источника воспроизводства человека. Репродуктивные ценности 
древнего мира визуализируются и в петроглифах, воспроизводя-
щих межпоколенные связи, идущие по материнской линии. Тем 
самым, можно заметить, что древнее петроглифическое искусство 
наглядно демонстрирует базовые общечеловеческие ценности ре-
продуктивного характера.

Издревле человечеством была осмыслена также и ценность 
природы и животных – как источников жизни и средств выжива-
ния человека. Как показывают многочисленные  петроглифы, в 
первую очередь, это касается особой ценности таких животных, 
как мамонты, быки, козлы и др. Изображения этих животных, так 
же, как и сцены охоты на них, распространены в любой точке мира 
– в центрах распространения петроглифов.

Наиболее значительное влияние на формирование  казахских 
ценностей оказала номадическая мировая цивилизация в ее евра-
зийской локации. Евразийская степь, Сибирская тайга, пустыни 
Африки, Ближнего Востока и Австралии, американские прерии, - 
все эти особенности природных условий, где имеется небольшой 
процент плодородных земель, пригодных для введения земледелия, 
обусловили доминирование кочевого образа жизни. Соответственно 
этому, номадическая цивилизация сформировала такое представле-
ние о благе, которое было возможным только в пути, движении, в 
цикличном и непрерывном перемещении в открытом пространстве.

 Об этом  свидетельствуют петроглифы, повсеместно обна-
руженные в тайге, степных и пустынных зонах. Они свидетель-
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ствуют об особой распространенности изображений караванов, 
колесниц, а также животных, использующихся в качестве средств 
передвижения – верблюдов, оленей и коней. Многие из них идут в 
упряжке, подгоняемые людьми. 

В номадческой цивилизации ценными являлись и определен-
ные навыки – охота, доместикация животных, верховая езда и дру-
гие. Всех их можно отнести к группе деятельностных ценностей.

Данный образ жизни сформировал представление о том, что 
высшей ценностью для номада выступает кочевой образ жизни. Для 
кочевника мир – это открытое степное пространство, не имеющее 
искусственных барьеров, а передвижение требовало такой системы 
координат, которая бы позволила ему выжить в этой суровой среде. 
И такой системой координат выступало Небо, где точками отсчета 
становились Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн и, конечно же, звезды. 
Именно поэтому ценности номада – это, прежде всего, онтологиче-
ские ценности -  глубинные смысло-жизненные ценности взаимо-
действия Человека, Земли и Неба, которые выступают как начало 
фундаментальных принципов устройства бытия. Взаимодействие 
этих онтологических ценностей раскрывает сущностные формы и 
свойства самой номадической цивилизации и всех локальных эн-
догенных цивилизаций, созданных на территории Великой степи. 
К ним относятся тенгрианская, скифо-сакская, гуннская, тюркская 
и монгольская цивилизации, которые выступают «сыновними» по 
отношению к номадической мировой цивилизации. 

Не случайно поэтому, данные локальные цивилизации сохра-
нили в себе все фундаментальные ценности номадической циви-
лизации, развивая и трансформируя их  в соответствии с полити-
ческими, военными, экономическими, социально-культурными 
реалиями своего времени. В лоне этих локальных цивилизаций и 
сформировались казахские национальные ценности.

Тенгрианская цивилизация – первая цивилизация, созданная 
кочевниками Евразии. Ее истоки восходят к периоду мезолита, на-
чиная с которого на обширной территории было распространено 
тенгрианство, возникли первые поселения-города, наметились за-
чатки государственности, а петроглифы запечатлели первичную 
ценностную систему. Следует заметить, что тенгрианская циви-
лизация, являясь самой ранней на территории Центральной Азии, 
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воплотила в себе многие космологические и мировые культурные 
универсалии, а потому ценности этой цивилизации имеют много 
общего с ценностями других древних цивилизаций. 

В тенгрианской цивилизации Небо становится источником ми-
ровоззренческих, религиозных, духовно-нравственных ценностей. 
Зарождение представлений о Небесном боге Тенгри, возникших в 
среде евразийских кочевников и распространившихся среди многих 
оседлых народов, привело к тотальному ценностному сдвигу, в ос-
нове которого, - идея возврата. Не случайно поэтому, особую соци-
альную ценность представляли медиаторы миров – шаманы и бак-
сы. Кроме того, в тенгрианской цивилизации распространенными 
становятся культовые ценности - природы, солнца,  предков, огня, 
Небесных сакральных животных (Коня, Оленя, Верблюда, Лебедя). 

Скифо-сакская цивилизация представляет собой второе поко-
ление цивилизаций, созданных кочевниками Великой степи. Буду-
чи преемницей тенгрианской цивилизации, она сохранила в себе 
многие ценности своей прародительницы. Однако наряду с этими 
ценностями, скифо-сакская цивилизация породила новые ценно-
сти. К ним относятся ценности семьи и рода, государственности, 
коллективности, воинственности, средств передвижения, золота, 
искусства в его сакральной ипостаси. 

Значительным достижением скифо-сакской цивилизации стало 
создание механистических средств передвижения – колесниц. Их 
ценность в освоении степного пространства, в создании государ-
ственности – «Скифии», в укреплении политической, экономической, 
культурной  целостности очевидна. А потому по изображениям колес-
ниц можно воссоздать картину распространения всей скифо-сакской 
цивилизации, а также ее воздействие на цивилизации, с которыми она 
входила во взаимодействие и которые восприняли технические но-
вации своих соседей-кочевников. Большое скопление петроглифов с 
изображением колесниц обнаружено  на всей Великой степи – на тер-
риториях Казахстана, Узбекистана, Кыргызстане, Туркмении, Монго-
лии, Башкорстана, Татарстана, в Горном Алтае, Якутии, Туве. 

В скифо-сакской цивилизации особую ценность приобретает  
искусство как выражение сакрального начала. Образы, запечат-
ленные в петроглифах, отходят от реалистических, и становятся 
воплощением художественных ценностей. Так, например, претер-
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певают метаморфозы изображения животных. В отличие от реа-
листичности предшествующего времени скифо-сакские животные  
могут иметь фантастические облики. Так, к примеру, олень может 
иметь вытянутые ноги  (как образ жертвенного животного), с пти-
чьими лапами, ветвистыми древовидными рогами, клювообразной 
мордой, расчлененным на части телом. Эти изменения затронут не 
только петроглифы, но и станут эталоном всего скифо-сакского ис-
кусства, в особой мере,  ювелирного, создавая особую декоратив-
ную эстетику «звериного» стиля всей скифо-сакской цивилизации.

Гуннская цивилизация относится к третьему поколению ло-
кальных цивилизаций Великой степи; она является преемницей 
скифо-сакской цивилизации. Наследуя от предшествующих циви-
лизаций набор их ценностей, в гуннской цивилизации кристалли-
зуются ценности империи, дипломатии, права, ораторского искус-
ства. В этой цивилизации принимаются также ценности и других 
цивилизаций. Особенно толерантно гунны относились к религиоз-
ным и культурным ценностям других народов.

Тюркская цивилизация представляет собой  четвертое поколение 
цивилизаций Великой степи. Она отличается  от предшествующих ей 
цивилизаций, наследницей которых она является, высокой степенью 
включенности в межцивилизационные связи с буддийской, арабо-ис-
ламской, китайской, а в более поздние периоды своего развития, – ев-
ропейской и славянской цивилизациями. Следует заметить, что меж-
цивилизационные связи отличают все номадические цивилизации, 
однако в тюркской цивилизации эти связи приводят к некоторому 
изменению ценностной системы. Поэтому, продолжая традиции про-
шлых цивилизаций, тюркская цивилизация включила в свой состав 
следующие ценности: государство-образующие ценности (ценности 
Тюркского каганата), религиозные ценности (буддийские, исламские, 
христианские), политические ценности, идеологические ценности, 
духовные ценности (языка, искусства, традиций, обычаев, ритуалов). 

В особой мере в тюркской цивилизации ценились родной язык. 
Так, М. Кашгари в «Диван лугат ат-Турк (словаре тюркских языков)», 
представляющем собой энциклопедический словарь тюркского языка 
и тюркской культуры, пишет: «тот, кто постиг красоту речи, обретает 
достоинство благодаря ей», что дает основание мыслителю  утверж-
дать: «Вершина добродетели – в языке» [3, с. 26]. В этом же Словаре 
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отмечаются и нравственные ценности тюрков: «тюрки – это народ, 
воплощающий в себе лучшие человеческие качества. …Им присущи 
добродетель, красота, изящество, благопристойность и учтивость, 
уважение к старшим и верность слову, скромность, гордость и бес-
страшие, – всего, что достойно похвалы, и не счесть!»  [3, с.25].

Монгольская цивилизация, относящаяся к пятому поколению, 
представляет собой цивилизацию-империю, расширение ее гра-
ниц  привело к укреплению и качественному наполнению ценно-
стей империи, родной земли,  права, свободолюбию, независимо-
сти, культур других народов.

Что касается казахских ценностей, то процесс институциона-
лизации казахов как нации в  ХV в. практически не изменил пред-
шествующую ценностную систему, поскольку до этого времени 
сохранились в неизменности онтологические основания всей си-
стемы ценностей – кочевой образ жизни.

Начиная с 1731 г. – периода колониальной зависимости казах-
ской нации, было положено начало переходу к оседлому образу 
жизни, что, с одной стороны, обострило восприятие ценностей ко-
чевого мира – открытого пространства, движения,  пути, свободы, 
независимости, а с другой –  укоренило ценности оседлой мировой 
цивилизации – города, индивидуализма и частной собственности.

Вхождение Казахстана в состав СССР определило распро-
странение социалистических ценностей, основанных на классовой 
борьбе и диктатуре пролетариата, осмыслении ценности человека 
как общественного существа, приоритете общественной собствен-
ности над частной собственностью, преобладание коллективных 
потребностей и интересов над индивидуальными. 

С периода обретения независимости в 1991 году особую цен-
ность приобретает национальная идентичность и культурное 
наследие казахов, а обретение собственного голоса в мировом 
культурном пространстве запускает процессы гармонизации наци-
ональных ценностей и ценностей мирового сообщества.

В завершение важно отметить, что современный период раз-
вития ценностной системы казахов обнаруживает доминирующее 
влияние глобального распространения ценностей европейской ци-
вилизации, которые приобретают характер «эталонности». К ним 
относятся ценности, сформулированные Великой французской ре-
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волюцией, – свобода, равенство, братство. Именно они положили 
начало ценностям всего Европейского Союза, что нашло выражение 
в статье 2 Договора о Евросоюзе в числе которых – «уважение че-
ловеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верхо-
венства закона и уважения прав человека, включая права лиц, при-
надлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для 
совокупности государств-членов, которые характеризуются плюра-
лизмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, со-
лидарностью и равенством между женщинами и мужчинами» [4]. 
Следует заметить, что многие из этих ценностей, за исключением 
прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, в той или иной форме 
уже существовали в ценностной системе Великой степи, в харак-
терных для нее культуро-особенных формах. Возможно, что такая 
общность в некоторой степени может свидетельствовать о глубоких 
общих корнях ценностной системы евразийских номадов с европей-
скими народами, что подтверждается историко-культурными, тор-
говыми, политическими и военными контактами, с регулярностью 
возникающими на протяжении длительной истории. Конечно, этот 
вопрос  требует отдельного научного осмысления, однако важно 
отметить, что восприятие этих ценностей в Казахстане не сопрово-
ждается их отторжением, конфликтностью и агрессивностью.

Тем самым, анализ формирования и развития ценностной  си-
стемы казахов отчетливо демонстрирует ее зависимость от типа 
и особенностей цивилизации. Так, необходимо признать, что кри-
сталлизация ценностей в рамках номадической мировой и соз-
данных на ее основе локальных цивилизациях – тенгрианской, 
скифо-сакской, гуннской, тюркской и монгольской, отвечало по-
требностям населения, поскольку данные цивилизации были соз-
даны самими насельниками Великой степи и, соответственно, 
представляли собой эндогенный тип цивилизации.

Что касается восприятия казахами ценностей экзогенных циви-
лизаций – буддийской, арабо-исламской, российской, советской и ев-
ропейской, то нельзя забывать, что их распространение, как правило, 
сопровождалось реализацией собственных интересов этих цивилиза-
ций посредством миссионерской деятельности, завоеваний, полити-
ческого и экономического доминирования. Так, интересы различных 
цивилизаций и современных держав в Центральной Азии отчетливо 
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выразил в начале ХХ в. британский геополитик Х. Маккиндер, кото-
рый отметил: «Тот, кто правит Центральной Азией, управляет Евра-
зией, а тот, кто правит Евразией, правит миром» [5].  Современная 
геополитика подтверждает актуальность этих слов и в наши дни. 

В условиях борьбы за доминирование в Центральной Азии 
крупнейших держав, важным становится и то, что, в отличие от 
предшествующих исторических периодов, ценности становятся 
тем инструментом, который позволяет добиться существенных ре-
зультатов в достижении тех или иных интересов.

Как показывают социологические исследования, в Казахстане 
ядро ценностной системы составляют жизненные ценности, кото-
рые отражают национальный дух – с его стремлением к свободе, 
открытостью новому и терпимостью [6]. Вместе с тем значимым 
остается обретение того баланса взаимодействия ценностей раз-
ных цивилизаций – эндогенных и экзогенных, который позволит 
достичь поставленных целей в укреплении ценностей, историче-
ски присущих народам цивилизаций Великой степи, и развитии 
тех современных ценностей, которые составляют суть националь-
ных интересов независимого государства. 
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МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ 
МӘДЕНИ-ӘЛЕУМЕТТІК ТҰҒЫРЛАРЫ

 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 

1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстан Жаңа 
нақты ахуалда: іс-қимыл уақыты, ұлттың жаңа сапасы деп атап 
көрсетіліп, «Бізге мемлекеттің болашағы үшін зор жауапкершілік 
жүктеліп отыр. Жаңарған ұлт қана жаңғырған елдің жетістігін 
жаһан жұртына таныта алады. Мен халқымыздың әлем үлгі 
тұтарлық жақсы қасиеттерінің көбірек болғанын қалаймын. 
Ұлтымыз жаңа сапаға көшуі үшін біздің күнделікті өмірлік 
ұстанымдарымыз да өзгеруі керек. Қазақ қоғамында жаңа 
қағидаттар және жаңа бағдарлар салтанат құруға тиіс» – [1] деген 
т.б. Бұл көзқарас қазіргі таңда өте маңызды мәселелер болып 
алдыға шықты. Алдағы уақытта осы Қазақстан халқына Жолдауы 
стратегиялық құжат болып танылып, көрсетілген ауқымды 
мәселелер  саяси  өмірге  қатысты  қалыптасқан көзқарастардың, 
түсініктердің, идеялардың тұжырымдамалы жүйесі ретінде 
мемлекет пен қоғамның мүддесін, дүниетанымын және идеал-
дарын аңғартып, елдің дамуында бағыт таңдайтын маңызды 
рөлді атқарады. Ол мемлекет құрудың әрбір кезеңінде қажет, 
өйткені мемлекеттік идеология қоғам интеграциясы, тұлғаның 
әлеуметтенуі және әлемдік қауымдастықтағы мемлекеттің өзін 
ерекшелеуіндегі ауқымды әлеуетін қамтиды. Әрбір азамат сана-
сезімінің арқасында қоғамға қажет мемлекеттік идеологияны 
іске асыруға септігін тигізуі мүмкін. Бірақ, мемлекеттік сана-
сезімді қалыптастыру проблемасы тек өскелең ұрпақта ғана емес, 
Қазақстан Республикасының азаматтарында да бар екенін атап 
өту қажет. Мемлекеттік сана-сезім, ең алдымен, ұлт пен халықтың 
тарихи санасының негізінде қалыптасатыны барлығына аян [2, 
б. 4]. Олай дейтініміз өмір сүріп кеткен ата-бабаларымыздың 
мұраларына деген сұраныс, көптеген кейінгі ұрпақтың – біздердің 
қайдан шықтық?, біз кімбіз?, болашағымыз қалай болмақ? деген 
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т. б. сұрақтарын туындатып отыр. Бұл сұрақтар қоғамда түрлі 
пікірлер мен көзқарастарды туындатты, нәтижесінде салалық 
түсініктер талқылануда. 

Қазіргі егеменді Қазақстан мемлекеті құрылған сәттен 
бастап ұлттық идея қалыптастыру мәселесінің төңірегінде 
пікірталастардың өткір әрі мағыналы болғаны белгілі. Атап 
айтатын болсақ, Ә. Нысанбаев: «Мемлекет халықты іштей топ-
тастырып, біріктіретін, ілгері дамуға жетелейтін, көпшіліктің 
мүддесіне сай келетін жалпыұлттық идеяны темірқазық етіп 
ұстайды... Қазақстанда «ұлттық идея», яғни «қазақ ұлтын немесе 
қазақстандықтарды топтастыру идеясы» халықты біріктіруші идея 
болу керек. Мұны қазіргі таңдағы жалпыұлттық-мемлекеттік идея 
деп атасақ та артық емес...», – дейді [3, б. 54]. С. Нұрмұратов: 
«Ұлттық идея қоғамдық санадағы прогресті қамтамасыз етуші 
рухани күш... Кез келген халықтың ойлау жүйесі ұлттық идеяның 
өсіп-өркендеуіне ықпал етеді [4, б. 38-39]. «Толеранттық көзін 
байқататын екі жүйені атап көрсетуге болады: біріншіден, бұл 
психологиялық деңгейде, мұнда ол жеке адамның немесе топтың 
мақсаты ретінде байқалады; екіншіден, саяси деңгейде, онда 
ол заңмен немесе дәстүрмен бекітілген іс-қимыл, немесе норма 
ретінде көрінеді» [5, б. 159-160]. Десекте, еліміздің стратегиялық 
бағдары мен ұстанымдарын жүзеге асыру үшін: құзырлы 
көзқарасты, креативті, жаңашыл ойлануды, инновациялық тех-
нологияны жетілдіруді басшылыққа алу, жаңа бірлестіктің әдіс-
темесін қалыптастыру әрі оны қолдануды үйренуге мұқтажбыз; 
гуманистік дәстүрдің тірегіне – ұлттық сана-сезімнің нығаюына, 
елдің тәуелсіздігіне, этносаралық және конфессияаралық қарым-
қатынастың орнығуына мүдделіміз; Қазақстанның ел болып 
жаңаруына, өзіндік даму жолын қалыптастыруға ерекше ықпал 
ететін халықтық дәстүрге, рухани факторға, интеллектуалды 
мәдениетке сұраныс артуда. Бұл сұраныс тарихтың өмірлік сабағы 
көрсеткендей, тәуелсіздік тәжірибесінде, гуманистік жаңғыру мен 
тәуелсіздіктің ережесінде – гуманистік жаңғыру адам капиталын 
арттырады делінген. Гуманистік жаңғыру өз кезегінде – өз еліне 
пайдасын тигізуден, өз Отанының тағдырына жауапты болудан; 
жаңа тұрпаттағы мемлекеттік ой-сананы қалыптастырудан 
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және бірлесіп пәрменді жұмыс істеуді үйренуден білінеді. Бұл – 
қоғамдағы тұрақтылықтың ең мығым кепілі, ел бірлігінің қадыр-
қасиеті. Ал біздің ел бұл дағдарысты байсалдықпен қабылдап, 
адам бойындағы ақыл-парасаттың, күш-қайраттың жаңа көздерінің 
сыртқа шығар мүмкіндігі ретінде қарастырып, бұқара болып 
жұмыла жұмыс жасауда. Әрине, ұлттық идеяның жеке авторы 
болған емес, ұлттық идеяны халық жасайды, насихаттайды, іске 
асырады.

Қазақстандық қоғамның жаһандану жағдайындағы әлеуметтік-
мәдени өзгерістер барысында ұлттық құндылықтарды сақтай 
отырып, жаңа қоғамдық қатынастарды, оған жауап беретін ұлттық 
идеяны қалыптастырудың ғылыми алғышарттарын орнықтыруға 
өзіндік үлесін қосады. Әрбір қазақтың өзін-өзі тануы адамдардың 
өмірінің негізі мен бағдары қоғамдағы әлеуметтік және мәдени 
саладан көрініс табады.

Хронологиялық тұрғыдан келер болсақ, қазақстандағы ұлттық 
идея – қазақ этносымен сабақтас. Ол қазақтармен бiрге дүниеге 
келдi, әрi тарих сахнасына бірге шықты. Мұратсыз ұлт ұлт болып 
қалыптасуы да, сақталып қалуы да мүмкiн емес. 

«Қазіргі кезде «Қазақстан – жалпы біздің үйіміз» деген 
ағымдық ойға негізделген мемлекеттік және азаматтық бірегейлік 
бағдарында түрлі көзқарастарды аңғаруға болады. Белгілі философ 
Аманжол Қасабек азаматтық қоғам қалыптасуындағы қазақ 
идеясының орнына тоқталады. «Қазақстан-жалпы біздің үйіміз» 
деген идея ғалымның ойынша өткен қоғамдағы лозунгтардың 
біріне ұқсас, негізінен саяси мәнге ие болып тұрған сияқты. Ұлттық 
идея – адамдардың ішкі рухани дүниесімен астасып жатуы ғанибет. 
Сондықтан, біздің ойымызша, қазақ идеясы мынадай формулаға 
айналса ұлтымыздың өресінен шыға ма дейміз: «Еркіндік түбі 
бірлікте» [6, б. 89]. Бұл бүгінгі күннің сұранысына жауап беретін 
дұрыс тұжырым. «Жоғарғы идеясыз адам да, ұлт та өмір сүре 
алмайды»,  – деген Ф. М. Достоевскийдің сөзін еске ала отырып, 
қазіргі таңда жалпыхалықтық қолдауға ие болатын біріктіруші 
идеяның жоқтығын мойындауға тура келеді... Ұлттық идея – ойдан 
шығарылған қиял емес, ұлттық болмыстың, тарихтың көрінісі» [7, 
б. 34]. 
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Ұлттық әдет-ғұрыптары мен дәстүрлер жүйесін жаңғырту 
арқылы ғана кез-келген халық өзінің рухани мәдениеті мен өзіндік 
дүниетанымын қалыптастыра алады. Ал мәдени мұраға деген 
ілтипаттық қатынас, оны байыту жалпы әлемдік мәдениетке 
қосылған үлес болып табылады. Олардың мінез-құлқын 
азаматтық борышқа, азаттық идеясына тұстайды, қоғамдық 
санасын жаңғыртады. Халық мұрасын зерттеуде жүйелі ізденіс 
пен әрекеттердің бағдары анықталып, ол әлемдік мәдениет пен 
өркениеттен үйренетін мүмкіндікті арттырады. Атап айтсақ: 
еліміздің бірлігін-бітімін сақтау; әлеуметтік-мәдени өлшемдерді 
қазақ ұлтының мүддесіне жұмылдыру; қазақ еліміздің әлеуметтік-
рухани тәуелсіздігін нығайту; осы ұстанымдар арқылы еліміздің 
болашағы алдындағы оның жауапкершілігін арттыру. Қазақстан 
Республикасының ұлттық идеясын қалыптастырудың басым 
бағыттары мыналар: 1) ұлттық идеяның бірінші басымдығы 
– ел бірлігін сақтау. Ел бірлігі ұлттық идеяның ұйтқысы. 
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, интеллектуалды 
қоғамды қалыптастыру; 2) Өркениетті мемлекет құру. Қазақтарды 
мемлекет құраушы ұлт ретінде жаңа белеске көтеріліп, Қазақстан 
халқының берік өзегіне, сенімді діңгегіне айналдыру. «Мәңгілік 
ел» идеясын жүзеге асыру үшін келесі міндеттерді орындау керек: 
қазақстандық халықтың ұлттық тұрмыстың барлық салаларында 
материалдықпен қатар, рухани салаларда өмір сапасының күрт 
жақсаруы; әр халықтың маңызды құраушы белгісі ретінде 
ұлттық болмысты дамыту; ұлтаралық қатынастарды үйлестіру, 
ұлтаралық келісім мен бейбітшілікті нығайту; жаңа қазақстандық 
интернационализмді дамыған, күшті мемлекеттің құрамында 
Қазақстанның барлық халықтарының бірлігі мен араласуының 
негізі ретінде қалыптастыру; патриотизм ең жоғары ұлттық 
сезімдердің бірі ретінде көрінуі, әр қазақстандыққа өз Отанының 
полиэтникалы, демократиялық және еркін елдің ажырамас бөлігі 
ретінде сезінуге мүмкіндік береді [8, б. 35]. 

Тарихымызды саралай келе қазақ идеясының өзегі – 
«Азаттық», «Жер» және «Намыс» деген ұстанымдар негізінде 
болған. «Ұлттық идея негізгі 4 тіректен құралады», – дейді 
Р.С. Арын. Ғалымның пайымдауынша, олар: 1) идеологиялық 
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негізі: ұлттық идеяның бұл негіздегі құраушылары дәстүрлі 
құндылықтар, моральдық – өнегелі дәстүрлер, салауатты жоғарғы 
деңгейдегі ақыл-ес және де саяси жоспардағы саяси центризм; 
2) мәдени-әлеуметтік негіздегі Ұлттық идеяның – ментелитеттің 
жалпылығы, бірлігі, әлеуметтік экономикалық бағыты, мәдени 
дәстүрі т. б.; 3) әлеуметтік-экономикалық негіздегі Ұлттық идея 
– шаруашылықтану типі жинақталынған (бүтінделген) ұлттық 
экономикалық комплексте негізделген, жалпы және жеке тең 
құқықтыққа қызығушылық, әлеуметтік бағытталған рыноктық 
қатынасты реттеу; 4) геосаяси негізіндегі ұлттық идея – мүдде 
және қауіп-қатердің жалпылама жүйесі, ұлттық қауіпсіздіктің 
жеке приоритетін жасау [9]. Ұлттық идеяны қалыптастыруда 
қазіргі кезде көптеген зиялылар мен қоғам қайраткерлері оны 
жан-жақты қарастыра отырып өз пікірлерін ұсынуда. 

Ә. Нысанбаев, А. Сейдімбек, Д. Кішібеков, Т. Ғабитов, 
А. Айталы, Ә. Ғали, Ж. Молдабеков, А. Шәріп тәрізді белгілі 
ғалымдарымыздың қаламынан туындаған еңбектері қоғамдық 
санаға игі әсер еткені сөзсіз [10, б. 246]. 

Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіру және 
Еуразиялық одақты басқаруға байланысты алға қойған мақсаты 
мен Батыс өркениеті мен Шығыс өркениетін жалғаушы бірден-
бір көпір міндетін атқаруды өз мойнына алуы Қазақстанның әлем 
алдындағы жауапкершілігінің өте жоғары екендігін аңғартады. 
Осы тұрғыда Ә. Нысанбаев: «Қазақстандық Еуразия идеясы» 
– жалпыұлттық бірліктің, әлеуметтік әділеттіліктің идеясы, ол 
жаңа рухани адамгершілік кеңістігі қалыптасуының белгісі. Бұл 
идеяның аясында әр халықтың ұлттық сана-сезімі жаңғырып, 
бейбітшілік пен молшылықтың кепілі бола алатын қуатты мемлекет 
құрылады», – дейді [11, б. 246]. Ал қазақ мәдениеттанушысы Т. 
Ғабитов Еуразиялық мәдениетті тек Батыс пен Шығыс арасындағы 
буферлік аймақ ретінде қарастыруды сыңаржақтылықтың бір түрі 
ретінде батыл сынай отырып, бұл ойын былай деп түйіндейді: 
«Өйткені біз бұл жерде адамзат тарихындағы екі суперөркениеттің 
жай қарым-қатынасы емес тұтастану үлгісінің қалыптасуының 
куәсі болып отырмыз» [6, б. 194]. 

 Жоғарыдағы зиялы қауымның талдап-талқыға салуы, тереңдігі 
мен маңыздылығын шоқтығы биік мәдени мұраларымызды ұлттық 
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идея тұрғысында жүйелеп, анықтап, ғылыми түрде сараптауы 
бүгінгі күндегі өзекті мәселе болмақ. Талдауға ерік берсек те, 
бүгінгі болмыстың негізі мен нұсқауы мен нәтижесін айқындайтын, 
ұстанымдар жетіспеуде. Осындай мәселелердің нәтижесінде жарық 
көрген ғылыми-зерттеу жұмыстарды сараптап жүйелеу жұмыстары 
жеткіліксіз, сол себептен де осындай әлеуметтік-гуманитарлық 
бағдардағы интеграциялық сараптауларға мұқтаждық артуда.

Бүгінде ертеңімізге деген әуесқойлық артып, қызықтыратын 
жайттарға деген талдаулар тосылмай бірқалыпта жүріп жатқан 
жайы бар. Қазақтың ежелгі даласындағы түркі тілді мәдениеттің 
терең астарлы тарихына үңілетін болсақ, онда әлемдік мәдениетке 
өзіндік үлесін қосатын талай мәдени мұраның қорына тап 
боламыз. Оның өзара түсіністікті құптайтын, өрбітетін рухани 
табиғаты бар екенін қазіргі гуманитарлық сала мамандары ерекше 
атап өтуде. Алайда, тарихи, әлеуметтік-мәдени заңдылықты 
білмейтін болсақ, онда сәуегейліктен қай жеріміз артық болмақ. 
Олай болған жағдайда қоғам мен ұлтқа әсері қандай болмақ деген 
сұрақ туындайды. Осындай себептерден өмірдің әлеуметтік және 
мәдени өлшемдерін үйлестіретін және сол қозғалысты қолдайтын 
бастама қажет. Ол үшін алдымен жұмысымыздың бағыты осы 
ұстанымның әлеуметтік бағдарына және мәдени ұстанымын 
талдасақ, мәдени арқауы: а) адамның еркіндігі мен бостандығы; 
ә) адамның рухани қабілетін қалыптастыруға қызмет етеді;                                                                
б) жеке адам мен топтың өзіндік ерекшелігін сақтайтын құрал;                  
в) мұра мен межеге жетуде нақты іс-әрекет арқылы ілгері жылжи-
ды. Сондағы міндет – қоршаған ортаға деген бейімделу қызметін 
атқарады, әлеуметтік жүйеде бейімделеді, шығармашылық пен 
құндылықты игереді, серіктестермен бірлесіп, қарым-қатынаста 
болады, межеге бағытталған жеке бастың әрекетін мәдени тұрғыда 
тұрақтандырып, басты бағдарға күш-қуатты жұмылдырады. Ал 
мәдени мұраларымызды ұлттық құндылық ретінде зерделеп 
ғылыми айналымды толықтыру: осы танымдық және тәжірибелік 
жаңаруға қатысты бағдарлы жүйені және бақылаушы жүйені қамту, 
қарастыру, өзара салыстыра отырып сабақтастыру. Ол дегеніміз 
елімізде ұлттық, гуманистік дәстүрді рухани мұраларымызды 
мәдени тұрғыда жаңғыртудың теориялық-әдістемелік бастауы 
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және бағдары, халқымыздың құнды бағдарламасын жинақтаудың 
құралы. Оның қағидалары ұстанымдыққа үнемі үлкен мүдде, 
мұрат бағытында ізденушілікті қажет етеді. Бұл қағидалар, 
халқымыздың мәдени мұрасын қарастырады, қалыптастырады, 
оған деген мемлекеттік және мәдени сұранысты арттырады. 
Нәтижесінде әлеуметтік саясаттың ұлттық аумағы кеңейіп, мәдени 
мұраларымыз ұлттық өлшем негізі бола алады.

Мәдени құндылықтардың әлеуметтік құрылымы: а) қоршаған 
ортаға бейімделе әлеуметтенуі; ә) теңдік пен еркіндік, бостандық 
пен азаттық, сол әлеуметтік сұранысқа қызмет ететін әдістеме 
жүйесін қарастырады; б) өз ұрпағының еркіндігі жолында қызмет 
етеді, ұлт пен оның өкілдерінің ұқсастығы нәтижесінде өз ара 
жақындастырады, әлемдік өркениетке өз ықпалын тигізетін құрал 
ретінде пайдаланады. Мәдени құндылықтр – нақты стратегиялық 
бағдардың өзекті көрсеткіші. Олай дейтініміз, мәдени құндылықтар: 
а) Қазақстан Республикасының болашағын қалыптастыру құралы 
ретінде пайдаланылады, оның қоғамдық әлеуметтік жүйесінің 
дамуына нәтижелі бағыт бағдар беріп, кешенді түсіндіреді;                                                                                             
ә) тәуелсіз елдің ішкі және сыртқы дамып-жаңаруын саралайтын 
ұлттық сана құралы; б) азаматтың ұлыстық, ұлттық үйлесімділігін 
қадағалау құралы; в) ұлттық мәдениетті өркениет деңгейінде 
дәріптеп, насихаттайтын әдіс-тәсілдер жиынтығы болып табылады. 
Ал халқымыздың өзіндік ерекшелігін, оның әлемдік рөлімен қатар 
көрсету – біртұтас мәселе. 

Құндылық дегеніміз – адамдар арасындағы қарым-
қатынасының сипаты, адам еңбегінің жемісі, өмір сүруінің құралы 
мен жағдайы, шынайы өмірдің мәні мен құбылысы болып табылады. 
Жеке тұлғаның тұлға ретінде дүниетанымының қалыптасуына 
құндылық дүниесінің ықпалы зор. Өмірдің әр саласындағы 
адамдардың рухани, әлеуметтік дамуына қатысын айқындайтын, 
олардың білімдерінің, көзқарастарының, сенімдерінің және 
идеяларының жүйесін қамтитын сананың бір түрі деп қарауға 
болады.

Құндылық бағдары – әлеуметтік тәжірибені, эстетикалық, 
этикалық және субъект үшін маңызы зор жеке құндылықтар мен 
бағдарлар болып табылатын басқа да айналадағы болмыстың 
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маңызына қарай бағалай білудің негіздерін игеру үдерісі. Адам-
ның құндылық бағдарлауының дамуы әлеуметтік дамудың барлық 
заңдарымен тығыз байланысты. Ол жеке тұлғаның маңызды 
сапасын және қоғамдық құрылымдағы алатын орнын, әлеуметтік 
қасиетін сипаттайды. 

Құндылық бірлестіктерінің арасында ұлттық мәдениет ерекше 
орын алады. Құндылық деңгейінде ұлт пен этносты теңестіре 
қарастырып отырғанымыз, осы бірлестіктердің мәдени және 
табиғи негіздерінің жақындығын да байқауға болады. Құндылық 
деңгейінде ұлт пен этносты теңестіре қарастырып отырғанымыз, 
осы бірлестіктердің мәдени және табиғи негіздерінің жақындығын 
да байқауға болады. Этномәдениет туралы Л. Гумилевтің 
концепциясына көңіл аударсақ: этнос – жер биосферасының 
бір бөлігі; этнос – таза әлеуметтік құрылым емес, ол бірнеше 
формацияларда өмір сүре алады; этнос – бұл Homo Sapiens-тің 
өзін және өзіне жақындарды топтастырып, басқаларға қарсы 
қоятын бірлестігі; этнос – тек адамға тән ұжымшылдық түрі; этнос 
– бір-біріне ұқсас адамдардың тобыры емес, керісінше ол әртүрлі 
қабілетті және мүдделі топтарды, олардың дәстүрін, мәдениетін, 
географиялық және басқа этностармен қарым-қатынасын 
қамтитын жүйеге жатады [12, б. 30]. Қысқаша айтқанда, 
этномәдениет табиғи факторлармен қоса ерекше руханилық 
тұтастыққа негізделеді. Сондықтан да этномәдени құндылықтар 
өзінің өміршеңдігімен көзге түседі. Ұлттық құндылық ретінде 
бірегейлену функциясын қарастырған жөн. Адам қанша жеке 
субъект болғанмен, өзіне арқа сүйейтін тірек іздейді. Отбасы 
осындай тірек қызметін өте жақсы атқарады. Отбасылық, рулық, 
әлеуметтік топтық деңгейде қалыптаса алмайтын этникалық 
маңызды құндылыққа ана тілі жатады. Тіл арқылы ұлттық 
мәдениеттің құндылықтары қалыптасады, таратылады және өзгеріп 
отырады. Тіл – ұлттық мәдениеттің коммуникациялық құралы, 
оған сөзбен қатар өнер түрлерінің тілі, миф-аңыздардың рәміздік 
астары, салт-дәстүрлері, қысқаша айтқанда бүкіл халықтың тілі 
жатады. Ұлттық мәдениеттің құндылықтарын бойына сіңірген 
адам қай тілде сөйлесе де өз ұлтының өкілі ретінде саналады. 
Күнделікті қарбалас тірліктен шаршаған сәттерде адамның музыка 
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әлемінде тынығып, демалуы тегін емес. Осындай сезімдерден 
екінші бір сезімдер пайда болып, өмірге деген қызығушылық 
арта түседі. Жаңа істерге, жаңа мұраттарға, мақсаттарға жетелеу 
арқылы құндылықтар құрылысындағы өзгерістерге де әкеледі. 
Қоғам дамуымен қатар алға қойған мұраттарға жету үшін осы 
құндылықтар қажет-ақ. Демек, ұлттық мәдениет – халықтың өзін-
өзі тұрақтандыратын және оның барлық әрекеттеріне негіздеме 
беретін, әсіресе, жастардың асқақ мұраттарын қалыптастыратын 
рухани ізденіс аймағы. Ұлтымыздың мәдениетін, дүниетанымын 
зерделеудегі басты мәселе біздің өскелең ұрпаққа басқа 
елдермен тең боларлық рухани қор жинауды, ұлттық идеяның 
жаңа ұстанымдарын меңгеруді және жүзеге асыру жағдайларын 
жүйелеуді, жаңғыртуды қажет етеді. Ал қазіргі жаңа Қазақстан 
жағдайында, нақты іс қимыл уақыты көрсеткішін, нәтижесін және 
деңгейлерін көтермелеу үшін бірнеше шарттар орындалуы тиіс: 
(1) экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізу; Қазақстанның әлем-
дік экономикалық қауымдастыққа мүшелікке өтуі. Өтпелі кезеңде 
бұл міндеттерді жүзеге асыруда елді экономикалық құрдымнан 
алып шығу үлкен қажыр-қайратты талап етеді; (2) мемлекеттік 
– дамудың өзіндік жолын таңдап алу, жаңа саяси құрылымның 
қалыптасуы, қоғамдағы әрбір адамды қорғауды құқықтық және 
әлеуметтік механизмдерін қарастыру, әлеуметтік таптардың бәріне 
жағдай жасау; (3) мемлекеттік – өлкенің мәдени-тарихи дәстүр 
негізінде көркеюі, қоғамның тұрақтылығы ретінде ұлттық бірлік 
саясатын жүргізу; (4) мемлекеттік – адамзаттық және ұлттық 
құндылықтар негізінде жаңа тұлғаны қалыптастыруды көздейді. 

Осылайша, мәдени мұра құндылықтарын ұлттық идея 
негізінде жүйелеудің басты үш жолы мен бағдарын кеңінен атап 
көрсететін болсақ, оларға мыналар:

1) ұлттық саяси-интеллектуалды элитаның рөлін арттыру;
2) ұлттық экономикалық орта қалыптастыру;
3) ұлттық идеяның ықпалын жетілдіру жатады.
Ойымызды қорытындыласақ, көпғасырлық тарихы бар 

еліміздегі дәстүрлі, мәдени көзқарастарды нығайту және тарату, 
олардың қағидалары мен құндылықтарын басшылыққа алу болып 
табылады.
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Бейісбаев С.Е.
  К илосо ия  саясаттану не нтану 

институт н  бас сара с  
амб л ат н а  хал арал  с л т  лауреат

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫМЫЗ – БАСТЫ НАЗАРДА*

Әр азамат ең алдымен өз мүддесін ойлайтыны табиғи 
заңдылық. Сол арқылы жақсы білім алып, өзі ұнатқан мамандық 
иесі болып, өз бейіміне қарай жұмысы жемісті, қызметі өрісті 
болатыны белгілі. Осыдан келіп  мемлекет өркендейді. Демек, 
осыған орай әр қазақстандық мемлекетшіл, халықшыл болуы тиіс. 
Міне, осы қағиданы әр азамат берік ұстанып, санасында менің 
елім, Менің Қазақстаным деген ұғым, патриоттық сезім  берік 
қалыптасуы тиіс. Сонда еліміз ілгері дамып, алға жылжиды. Осы 
елімізде тұрып, өмір сүріп жатқан әр азаматтың бойына сіңген 
ұғым болса дейсің. Бұл біздің ұлттық құндылығымыз болуы тиіс.

Қазір көріп, біліп отырғанымыздай, мына алмағайып заманда 
көршілес кейбір елде  небір дүрбелең орын алып, бейбіт  халық 
қырылып, соғыс өрті шалған аймақта жан сауғалап, қашып, босқан 
жұртшылық аз емес. Солардың біразы біздің елімізді сағалап, 
паналап  келіп жатқаны байқалады. Өйткені олар Қазақстанды  
тұрақты, шыдам-төзімі мықты бейбіт  ел санайды.

Ол үшін елімізде берік, жұрт көңілінен шығатын, халық жыл-
дар бойы аңсап, күтіп жүрген Ұлттық идеология ауадай қажет. Ол 
мемлекет пен қоғам өмірінің барлық саласында халыққа қызмет 
ететін, әркімнің жүрегіне жол тапқан идеология болуы тиіс. Барша 
халықты бір тудың астына топтастыратын, жұртты үйіріп әкететін, 
әркімнің көңілінен шығатын Ұлттық иеологияны  халық көптен 
күтіп жүр. Сондай идея берік орын алса, ел мүддесінен шығатын 
басты Ата заңы, яғни Конституциясы қалыптасса, ол мемлекет 
дамуында маңызды рөл атқарар еді. Бұқара халық міне осыны 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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күтуде. Жаңа Қазақстанды қалыптастырудың басты тетігі осында 
жатқандай.

Қазақстан Республикасының Ұлттық идеологиясы – Қазақстан 
Республикасында мемлекет пен қоғам өмірінің барлық сала-
сында ұстанылатын қағидаларды қалыптастыруы тиіс. Ұлттық 
идеяға негізделген мемлекеттік идеология Қазақстанның әлемдік 
қауымдастықта өзінің лайықты орнын алуына көмектеседі. Мем-
лекет идеологиясының рөлі, мақсаттары мен мәні өте маңызды. Ол 
ұлттық идеядан бастау алып, Конституциялық құрылыс пен Қазақ 
мемлекеттілігінің дамуына шешуші үлес қосатын бағыт. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық идеологиясы Қазақ 
мемлекеттілігін нығайтуға бағытталуы тиіс. Халқының үштен 
екі бөлігінен астамын (ресми дерек бойынша 70,18 пайыз) қазақ 
халқы құрайтындықтан Қазақстан көп ұлтты мемлекет болып са-
налмайды. 

Тәуелдсіздіңктің алғашқы отыз жылындағы жетістіктер мен 
қатар кеткен кемшіліктерді сараптап, орын алған қателіктер  батыл 
түрде айтылып, түзетілгені абзал. 

Қазақ халқы, оның тілі мен өмір салты Қазақстан халқын 
ұйыстырушы фактор болуы тиіс. Қазақстан елде тұратын барлық 
ұлт өкілдерінің азаматтық құқықтарын сақтай отырып, Қазақ 
Ұлттық мемлекеттігін жаңаша  құру мен дамыту бағытын қажет.  
Бәлкім, Конститутцияға батыл өзгерісете енгізіліп,  ел атауын 
ҚАЗАҚ РЕСПУБЛИКАСЫ деп атау қажет  болар. 

Ұлт пен мемлекеттің мүддесіне қайшы келетін, бұрын 
қабылданған, қазіргі қолданыстағы кез келген құжат пен келісім-
шарт заңсыз деп табу қажет шығар... Жемқорлықпен, рейдерлік 
жолмен қорқытып тартып алынған, алаяқтық жолымен табылған 
байлықтың бәрі тәуелсіз сот арқылы заңсыз деп танылып, 
национализациялануға жатқызу керек. Көзбояушылық пен кор-
рупция Отанға жасалған сатқындық болып есептелуі тиіс.  

Қазақ еліне, қасиетті Отанына адал болуға барлық 
мемлекеттік қызметшілер мен күш құрылымдарының өкілдері 
АНТ беруді қалыптастыру керек.  Ұранымыз – бір халық, бір 
Отан, бір мемлекеттік тіл. Бізге Отанымыз қымбат деген ұғым-
түсінік қалыптасуы тиіс.  Қазақстанның ұлттық демократиялық 
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бағытта дамуы – басты нысана! Туған ел, туған жер үшін жаны-
мыз пида! Қазақстандағы ұлтаралық саясат онда тұратын түрлі 
диаспоралардың мемлекет құраушы – қазақ ұлтының төңірегіне 
топтасу, шоғырлану бағытында жүргізілуі тиіс. 

Қазақстан – қазақ халқы мен онда тұратын түрлі ұлт 
өкілдері үшін – ортақ Отан. Экономикасы мен руханияты мықты 
дамыған өркениетті Қазақстанды қалыптастыру – басты мақсат. 
Сепаратистік немесе диаспоралық астамсу көріністеріне жол 
берілмейді. Тарих саласында Қазақ мемлекеттігінің тарихы 
қазақ этносын құрауға атсалысқан Үйсін (б.д.д. VІІІ -V ғғ.) және 
Қаңлы мемлекетінің (б.д.д. ІV – б.д. ІІІ ғғ) тарихынан басталады. 
Қазақ мемлекеттілігінің тарихына – кемінде 2500 жыл. Уақытша 
бодандықтан құтылып, тәуелсіздігімізді қайта жеңіп алған 1991 
жыл Қазақ мемлекеттілігі тарихының бір бөлігі ғана. 

Қазақстан армиясы – ел тәуелсіздігін қорғайтын қарулы 
құрылымды баырнша нығайту қажет. Онда қызмет ету жастар 
үшін маңызды мектеп. Жастарды Қазақстан әскерінде қызмет ету-
ге ынталандыратын тетіктер іске қосылуы тиіс. Әскери ұлттық 
идеология қазақстандық патриотизмді дамытуға бағытталады. 

Қаржы-қаражат, ақша саясатында барлық есеп-қисап 
құжаттары қатаң бақылауда болып, жеке басқа табынушылық 
жойылып, банкноттарда жеке адамдардың суреті салынуына жол 
берілмеуі, Қазақстанның шетелдерге қарызы біртіндеп азайтылуы 
тиіс. 

Қазақстанға түпкілікті тұруға келген әр адам Қазақ 
мемлекеттігінің Атазаңына  бағынып, бұлжытпай орында-
уы тиіс. Мемлекет мүддесін сатқандарға, мемлекет қаржысын 
аса ірі көлемде қымқырғандарға, ірі көлемде парақорлықпен 
айналысқандарға, сепаратистік әрекет жасаушыларға, шынайы 
террористерге, педофилдерге қатаң жаза енгізілсе дұрыс болады.

Экономикалық байланыстар саласы жаңа сипат алып, 
Қазақстан елдің тәуелсіздігіне қауіп төндіретін пайдасыз Еура-
зиялық экономикалық одақ құрамынан шығуы тиіс. 

Қазақстанның Түркі елдері достастығымен әскери, эконо-
микалық, мәдени байланыстары нығайтылады. Бұл Қазақстан 
үшін ең маңызды одақ. 
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Ұлттық қауіпсіздік саласында. Ұлттық қауіпсіздік қызметі 
ұлттық мемлекеттілікті қорғау мен нығайтуға бағытталады. 
Күш құрылымдары үшін қару-жарақ сатып алу ісі  шетелдік 
озық үлгідегі қару-жарақтарға басымдық берілуі тиіс. Қазақстан 
аумағын әскери базалар үшін жалдау ақысы қайта қарастырылғаны 
дұрыс. Қазақстан аумағындағы шетелдік әскери базалар азайтыла-
ды әрі біртіндеп жойылады. 

Ғылым саласында Ұлттық Ғылым академиясының мәртебесі 
қайтадан қалпына келтірілуі аса маңызды. Ғылымды дамытуға 
бөлінетін қаражат бюджет анағұрлым арттырылуы  маңызды. 
Ғылымның ауылшаруашылығына қатысты салалары барынша да-
мытылады. Цифрлық дамуға басымдық беріледі. 

Ақпарат саласында жаңа бетбұрыс қажет. БАҚ жүзінде 
айтылған сындарға мемлекеттік органдар жауап беруге міндетті. 
Ғылым мен білімді, жастардың техникалық, технологиялық ұм-
тылыстарын насихаттауға әрі қолдауға, азаматтық белсенділікті 
арттыруға баса назар аударылады. 

Дін саласында діни экстремизмге тыйым салынады.  Ұлттық 
идеология зайырлы бағыт ұстанады. Басқа діндер мен ағымдарға 
жол жоқ. Тәрбие жұмыстарында сол ислам құндылықтары пайда-
ланылады. Ұлттық дәстүрлерге қайшы келетін, ұлт пен Қазақстан 
халқы арасына жік түсіретін экстремистік, террористік пиғылдағы 
ағымдар мен секталарға, сепаратистік ұйымдарға тыйым салына-
ды. 

Жер – халықтыкі. Оны баспана салу мақсатынан басқа 
жағдайда сатуға болмайды. 49 жылға дейін пайдалануға берілуі 
ықтимал. Жерді шетелдіктерге сатуға да, жалға беруге де тыйым 
салынады. 

Демократияны тереңдету біздің елдің маңызды міндеттерінің 
бірі болуы тиіс. Осы мақсатта Сайлау туралы заңнамада әр 
адамның төтелей сайлау мен сайлану құқығына жол ашылады. 
Демографиялық мәселелерге назар аударсақ,  2030 жылға дейін 
Қазақстан халқының санын 25 миллионға жеткізу шаралары қолға 
алынуы тиіс.  Елімізде отбасы, ана мен балаға қамқорлық және 
бала туу көрсеткіштерін арттыруға қаржылық ықпал ету шарала-
ры назарда болғаны абзал. Көп  балалы әйелдердің  зейнеткерлікке 
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ерте шығуы заңда көрсетілуі, оларға жәрдемақы ұлғайтылуы тиіс. 
Әлеуметтік тұрғыдан мүжәлсіз топтарға, бала күтіміне байланы-
сты отырған әйелдерге ай сайын берілетін жәрдемақы мөлшері 
көтерілетін болды. Дарынды жастардың жаңашылдығы мен 
өнер табыстарына арнайы орталықтар арқылы үкімет тарапынан 
қаржылық қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ  қандастарымызды ата-
мекенге оралту бойынша жыл сайынғы квота саны айтарлықтай 
ұлғайтылуы өте маңызды саяси мәселе.

Елімізде сот билігі шынайы тәуелсіз болады. Сот судьяла-
рын округтер бойынша халық сайлайды. Жоғарғы Сот судьялары 
бүкілхалықтық сайлау жолымен сайланады. Сот судьялары халық 
алдында есеп беріп отырады. 

Осының бәрін халыққа Жолдауында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев қадап айтты. Мемлекет алдындағы қадау-қадау 
тапсырмалары қазір біртіндеп орындалып келеді.  Бұл халықтың 
көкейінен шығуда. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында Ұлттық 
құрылтай құруды ұсынды. «Біз дала демократиясының бастауын 
жалғастыруымыз керек. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі өз міндетін 
табысты атқарды. Енді оның орнына құрамы жағынан ауқымды 
Ұлттық құрылтай құруды ұсынамын», – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев. Президент жаңа құрылымның қызметі мемлекеттік 
деңгейде болатынын айтты.

«Құрылтай – қоғамдық диалогтың біртұтас институционал-
дық моделін қалыптастыруы тиіс. Сөйтіп, билік пен халықтың 
арасындағы дәнекерге айналатын болады. Қазіргі қоғамдық 
кеңестің бәрін өз айналасына топтастырады. Ұлттық құрылтайдың 
құрамында барлық аймақтың өкілдері болады. Сондай-ақ оған 
Парламенттің бірқатар депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясы, 
азаматтық альянс, қоғамдық кеңес пен ұйымдардың мүшелері, 
мемлекет және қоғам қайраткерлері кіруі керек», – деді. Бұл мәселе 
жұртшылық тарапынан қызу қолдау тауып отыр. 

Бір елдің ішіне іріткі салып, ұйып отырған жұртшылықтың 
ішіне алауыздық тудыратын түрлі діни ағымдардың әрекеттері 
жұртты қашанда  алаңдатады. Діни алауыздық, экстремизм, терро-
ризм  деген қауіпті дерт екені айтпаса да түсінікті. Олардың көздеген 
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мақсаты – мемлекет ішіне іріткі салу, ол әсіресе кім көрінгеннің 
артынан ілесіп кете беретіндерді дінге бейімдеу арқылы елді ар-
байды. Сол арқылы діни-саяси экстремизмге ұрындырады.

Бұл өзі әлемдік деңгейде бүкіл  қоғамдастықты алаңдатып 
отырған   үлкен проблема. Қарап отырсақ, террорлық әрекеттердің 
садарынан дүниежүзінде ондаған мың адам көз жұмады екен.  Ал 
солардың артында кім тұр, көздеген мақсаты қандай? Осының 
бәрі діни идеология арқылы діннің атын жамылып, аңқау елге 
арамза молда болатындардың әрекеті.  Айталық,  кейбір топ дінді 
өздерінің саяси мақсаттары үшін тиімді пайдаланып,  қитұрқы 
әрекеттерін жасауда. Кешегі қаңтар оқиғасында да осындай 
қауіпті әрекет орын алғанын бүгінде көпшілік айтуда. Осыған 
жете мән беріп, терең зерттеген адам діннің кейбір элементтерін 
идеология түрінде пайдаланып, «егер осы жолмен жүрсең ертең 
жұмаққа барасың» деу арқылы саяси мүддеге жету үшін айлалы 
әрекеттерге барады.  Экстремистік бағыттағы діни ұйымдар белгілі 
бір дәрежеде  қаржыландырылады, оқытады, жихадқа дайындай-
ды, содан кейін «уақытың келді, енді біздің күніміз келді,  құдай 
үшін сен әрекет жасауың керек» дейді. Дін-апиын арқылы басы 
айналған тұста дәл осылай көптеген жастарды материалдық, діни 
әрекеттер жасап, Сирияға апарған.  Олар сонда барғанда алдап-
арбауға түскендерін, ешқандай мұсылмандық жоқ екенін көрген. 
Осыдан кейін «жұмаққа барасың» деп жихадтық соғысқа салған, 
әйелдерді бұзылған жолға итермелегені мәлім.

Мәдениет, әдебиет және өнер саласы ұлттық идеологияны 
нығайтуға, ұлттық патриотизмді өрістетуге қызмет етеді. Ұлттық 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді, имандылық қағидаларын кедергісіз 
насихаттауға жол ашылады. Ұлттық шығармаларымыздың әлемдік 
әдебиет пен мәдениеттен және өнерден лайықты орнын алуына 
мүмкіндіктер жасалады. Аударма қызметі жетілдіріледі. Қазақ ті-
лінен тікелей ағылшын, неміс, француз тілдеріне аудармалар жасау 
өрістейді. Ұлтқа қызмет ету – мәдениет, әдебиет және өнер саласы 
қызметкерлерінің абыройлы міндеті. Осының бәрі түптеп келгенде 
ұлттық құнылықтарымызды арттыруға бағытталған нақты қадам.

Қазір еліміздегі жастардың дінге деген бетбұрысы үлкен. 
Мешіт толған жастар, олардың қатарында сақал қойғандары да, 
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келте балақ шалбар кигендер де ұшырасады. Солардың қатарында 
Аллаға құлшылық жасап, дінге жан-тәнімен беріліп, эмоцияға 
елітіп кететіндері де аз емес. Алғашқыда осындай жастарды 
көптеген діни ағымдар өз мақсаттарына пайдаланып кеткені 
анық. Жастар мұның артында не тұрғанын аңғармай, жағдайдың 
ақ-қарасын білмей ұрынып қалады. Өкінішке орай, үлкен атала-
рымыз жастарға дұрыс жолды, яғни дәстүрлі Исламды түсіндіре 
алмады. Кешегі атеизм заманынан шыққандар  оны қайдан білсін. 
Тіпті соңғы кездері түрлі  Азиялық ағымдар пайда болды. Бұларды 
қадағалап, бақылап отырмаса осындай түрлі ағымдар елімізде 
көбейіп барады. 

Дін фанатизмге айналғанда тоқырау болады. Яғни ол адам 
тек сол дінге беріліп, басқаны ойламайды. Құдай адамды өзіне 
ұқсатып жаратқан дегенді оқығанымыз бар. Жетілдірсем, дамыт-
сам,  өзгертсем, қоссам деген ниеттің, ілгері жылжудың бәрі соған 
дәлел. Әлемде саналы өмір жүйесін құруға адам баласы талпынуы 
тиіс. 

Осының бәрі біздегі Ұлттық идеологияның кемшін жатқанын 
көрсетсе керек. Егер адамның жан-дүниесінде, руханиятында бір 
ұлттық құндылықтар байқалмаса, оны жастар сырттан іздейді. Ал 
жастардың осындай құндылықтарды сырттан іздеуі әлгіндей түрлі 
діни ағымдарға таптырмайтын құрал болып отыр. Сол себепті де 
жастардың түрлі діни ағымдарға еліктеуі көптеп байқалады. Де-
мек, осыған батыл тосқауыл қою керек.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ЦЕННОСТНЫЙ 
ОРИЕНТИР КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА*

В переломные моменты истории любого государства на по-
вестку дня остро встает вопрос социальной справедливости. Воз-
никает необходимость сопоставления реальный жизни с социаль-
ными институтами, степени их соответствия и в целом выработки 
новых принципов функционирования общественной системы.

Каждый человек понимает ее по-своему, но она является важ-
ной характеристикой сознания и поведения большинства. В соот-
ветствии с этой ориентацией люди оценивают, насколько, по их 
мнению, справедливо относятся к ним в производственных орга-
низациях, что делают органы власти и прежде всего государствен-
ные для их благополучия, оценивают перспективы социального 
успеха.

В самом общем виде в социологической науке справедливость 
рассматривается как соответствие роли социальных субъектов и их 
положения в обществе, соответствие прав и обязанностей в рамках 
социального пространства. Вместе с тем, несмотря на многочис-
ленные исследования феномена справедливости, все же не выра-
ботан универсальный принцип в определении этого явление (1).

Современные теории о справедливости связаны с теорией 
американского ученого Дж. Роулзе. Основой его теории является 
справедливость общественных институтов, а не справедливость 
отдельной личности. Если в обществе сочетаются два основных 
компонента – индивидуальная свобода и справедливое распреде-
ления материальных и духовных благ, то оно становится более 

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    оциаль
ная мо ернизация азахстанс ого общества  и е но мировоззрен ес ие основа
ния  онце туальн е мо ели  социо ультурн е роцесс  социально олити е
с ие технологии
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стабильным и как следствие может поддерживать общественное 
равновесие. Он сформировал три принципа справедливости: прин-
цип равных максимальных свобод, принцип равенства возможно-
стей и принцип различия. Социальное неравенство возможно, в 
том числе, и на основе природных способностей, но оно служит 
благом для наименее успешных людей. При рассмотрении этого 
феномена важно учитывать специфику социально-экономических 
отношений общества, ее историю и культуру. Влияние националь-
ного самосознании проявляется в том, что не существует единой 
модели социальной справедливости (2).

Основоположник теории либертарной справедливости Р. Но-
зик исходит из того, что принцип справедливости должен при-
меняться на микроуровне. Подход Р. Нозик – это минимальное 
вмешательство государства в вопросах перераспределения для 
возможности реализации принципа справедливости. Социальная 
справедливость – это не перераспределение, а совокупность пра-
вил, организующих пространство свободного (3). 

Говорить о справедливости в современном Казахстане слож-
но, так как возникает целый ряд вопросов. Какое общество считать 
справедливым?  Каковы индикаторы, определяющие справедли-
вость? Является ли социальная справедливость консолидирую-
щим потенциалом общества? В то же время очевидно, что в казах-
станском обществе есть огромный запрос на справедливость. Об 
этом неоднократно говорит Президент Республики Казахстан. Так, 
выступая на внеочередном XXIII съезде партии Аманат, Касым-
Жомарт Кемелович Токаев заявил, что сегодня казахстанцам не 
хватает социальной справедливости, к сожалению, пренебрежение 
интересами простых людей происходит сплошь и рядом. (4) Со-
циальная справедливость прочно заложена в сознании граждан Ка-
захстана. Потенциал идеи справедливости огромен и может быть 
общественной силой, и поэтому государство заинтересовано в его 
реализации. К социальной справедливости, как отмечает Прези-
дент, надо стремиться, чтобы достойные, способные люди смогли 
найти свое место в обществе и смотреть в будущее с оптимизмом.

Казахстанское общество остро реагирует на существующие 
проблемы в реализации принципов социальной справедливости. 
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Основное противоречие между существующим в общественном 
сознании представлением о справедливости и его действительным 
состоянием в обществе.

Специальных исследований феномена социальной справед-
ливости Институтом философии, политологии и религиоведения 
не проводились. Но по проведенным исследованиям других про-
блем возможно рассмотреть некоторые аспекты социальной спра-
ведливости казахстанского общества в ее соотношения с неравен-
ством. (Эмпирической базой данной статьи являются материалы 
социологических опросов по следующем проектам: «Диагностика 
системно обусловленных причин воспроизводстве социального 
патернализма и иждивенческих настроений» (2014 г.), «Формиро-
вание казахстанской идентичности в контексте задач модерниза-
ции общественного сознания» (2019), «Исследование культуры и 
ценностей в контексте устойчивого развития в Казахстане» (2021)).

Социальная справедливость тесно связана с проблемой равен-
ства и неравенства людей, поэтому эти понятия как правило ана-
лизируются в тесной связи друг с другом. Но если неравенство, 
так же, как и равенство – это объективные величины, измеряемые 
по отношению размеров доходов или процентных долях населения 
самых богатых и самых бедных, то и справедливость – это субъек-
тивная оценка неравенства. Понятие справедливости не поддается 
количественному измерению и точному описанию, скорее, речь 
идет об оценочном понятии.

Субъективная оценка неравенства как самого человека, так 
и социальной группы и обществ имеет такое же большое значе-
ние, как объективная оценка, полученная на базе статистических и 
иных объективных показателей. 

Социальная справедливость выступает как категория с по-
мощью которой характеризуется мера равенства и неравенства в 
жизненном положении различных социальных общностей и инди-
видов (5).

Как показали результаты наших исследований для казахстан-
цев ценность справедливости очень значима, при этом она пони-
мается и как равенство перед законом. Абсолютное большинство 
опрошенных казахстанцев считает, что в основе процесса консоли-
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дации общества должны лежать прежде всего следующие факто-
ры: социальная справедливость (94%), равноправие перед законом 
(94%), независимость (85%).

Для казахстанцев характерен акцент на социально-эконо-
мической составляющей оценки справедливости. Большинство 
опрошенных уверены, что на жизненные позиции и мировоззре-
ние человека оказывают влияние в большей степени, следующие 
факторы: ухудшение материального положения (92%), забота о се-
мье (91%), смерть близкого человека (88%), отсутствие перспектив 
и уверенности в завтрашнем дне (88%), личностный рост (85%), 
рост преступности и наркомании (82%), падение общественной 
морали (83%), необходимость задуматься о смысле жизни (80%). 
В меньшей степени на жизненные позиции оказывают влияние ре-
лигиозные факторы: активная деятельность религиозных органи-
заций по вовлечению новых сторонников (47%), стремление замо-
лить грехи (61%) и понять необъяснимые явления (58%), а также 
усиление потребности с возрастом быть ближе к Богу (68%). 

Представления казахстанцев о социальной справедливости 
тесно связаны с оценкой противоречий в современном обществе. 
Так, на вопрос «С Вашей точки зрения, насколько в современном 
казахстанском обществе сильны противоречия между …?» ответы 
респондентов распределились следующим образом (по 5 балльной 
шкале): богатыми и бедными – 3,5, чиновниками и гражданами – 
3,5, властью и народом – 3,4, собственниками предприятий и наем-
ными работниками – 3,3, людьми разных политических взглядов и 
убеждений – 2,9, представителями традиционных и нетрадицион-
ных религий – 2,8, молодежью и людьми старшего возраста – 2,5, 
верующими и неверующими – 2,4, людьми разной национально-
сти – 2,4, православными и мусульманами – 2,1.  

Проблема социально-экономического неравенства в современ-
ном казахстанском обществе одна из самых актуальных. Социаль-
но-экономическое неравенство отражает структуру доминирую-
щих экономических интересов общества, одновременно являясь 
важнейшим фактором и результатом общественного развития.

Сравнивая временные этапы развития страны, многие наши 
граждане считают, что советское общество было устроено более 
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справедливо. Наш опрос показал, что более половины (57,64%) 
опрошенных считают, что в советское время доходы распределя-
лись более равномерно, чем сегодня. На неравномерность доходов 
в наше время указали 65% опрошенных. Более 50% считают такое 
распределение несправедливым. 

Отсюда, не случаен следующий выбор желаемой социаль-
но-политической системы, которая отвечала бы интересам боль-
шинства казахстанцев: любая система, лишь бы она обеспечивала 
порядок – 41,7%; социалистическое государство советского типа 
– 24,7%; демократия западного типа (США, ЕС) – 13,9%; ислам-
ское государство – 11,3%. Казахстанское общество уже не является 
социалистическим, но в массовом сознании сохранились базовые 
ценности уходящей в прошлое социальной системы.

Перспективы в достижении богатства и социального успеха 
оцениваются неоднозначно. Более половины опрошенных отрица-
ют наличие в настоящее время равных стартовых условий, но и 
«оптимистов» достаточно много – 29%. Подавляющее большин-
ство (80,16%) считают, что выходцы из обеспеченных семей име-
ют лучшие возможности для достижения успеха. Вместе с тем, 
значительна доля тех, кто считает, что люди из малообеспеченных 
слоев общества могут достигнуть успеха (58,56%). Шансы моло-
дых на социальный успех оцениваются высоко, около 70% респон-
дентов считают, что им (молодым) легче интегрироваться в новое 
общество, чем людям старшего поколения. Аналогичные тенден-
ции обнаружились в исследованиях казахстанского социолога 
Салтанат Ермахановой, которая пишет: «Несколько обнадёживают 
ответы экспертов на вопрос: «В какой мере жизненный успех со-
временного жителя Казахстана определяется его личными усилия-
ми, качествами и способностями, а в какой – внешними условиями 
и обстоятельствами, не зависящими от него?». Ответы на данный 
вопрос можно интерпретировать как оценку степени свободы че-
ловека и меру либерализации общества. Около половины (44%) от-
ветило, что жизненный успех современного казахстанца в равной 
мере определяется как его личными качествами и усилиями, так 
и внешними условиями и обстоятельствами; практически каждый 
пятый (22%) эксперт полагает, что в большей мере определяется 
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его личными качествами и усилиями, нежели внешними услови-
ями и обстоятельствами; 5% экспертов считают, что жизненный 
успех целиком определяется личными качествами и усилиями, 
такое же количество экспертов считает, что он в большей мере 
определяется внешними условиями и обстоятельствами, нежели 
его личными качествами и усилиями. Доля же тех, кто уверен, что 
жизненный успех целиком зависит от внешних условий и обстоя-
тельств, составила лишь 16%.» (6).

Становление и развитие собственности за сравнительно ко-
роткий срок для страны с полным огосударствлением, беспреце-
дентен в мировой практике. Сегодня пройден лишь первоначаль-
ный этап – формирования формальных рыночных институтов и 
институтов частной собственности. Пока рыночная экономика 
отягощена многими проблемами, и, в конечном счете, не является 
социально ориентированной (7).

Отношение населения к итогам приватизации неоднозначное 
и формируется во многом через призму оценок происходящих из-
менений. Для того, чтобы понять это отношение, необходимо по-
смотреть, как респонденты ответили на вопрос: «Согласны ли Вы 
с тем, что приватизация государственной собственности сделала 
богатыми меньшинство и бедными большинство?» С таким мне-
нием полностью согласились 45,46% опрошенных граждан, скорее 
согласных, оказалось 18,23%, полностью несогласных – 7,14% и, 
скорее не согласных – 11,00%, затруднились с ответом – 18,15%. 
Такой выбор по сути дела означает, что в глазах общества привати-
зация оценивается как несправедливая.

Отсюда – довольно высокий уровень продолжающейся под-
держки пересмотра итогов приватизации. Для того чтобы понять это 
отношение, целесообразно проанализировать ответы респондентов 
на вопрос: «Правильны ли на Ваш взгляд призывы отдельных поли-
тиков делить нефтяные доходы между всеми гражданами страны?». 
С таким мнением согласились более половины участников опроса 
– 52,2%, не согласились, потому, что доходы надо вкладывать в раз-
витие страны – 28,6%, и затруднились с ответом – 18,1%.

Негативное отношение к приватизации означает не столько 
принципиальное неприятие частной собственности, сколько не-
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довольство тем, как она была проведена в начале экономических 
реформ. Возникшие в постприватизационный период крупные со-
стояния казахстанцами рассматриваются как нелегитимные, а сам 
процесс приватизации оценивается как несправедливый.

Опросы, проведенное многими исследователями показыва-
ют, что меньше всего из социальных институтов люди доверяют 
бизнес-структурам. О подобном обстоятельстве в России россий-
ский социолог Ж.Т. Тощенко замечает – «парадокс заключается 
в том, что общественное сознание, поддерживая рыночное пре-
образования, настроено против субъектов этих преобразований, 
кто реально и на деле олицетворяет изменения экономической 
жизни» (8).

Такие ценности, как справедливость, свобода, равенство до-
стоинство, стали для казахстанцев значимыми. Но какого типа ра-
венства может обеспечить государство – равенства возможностей 
или равенство результатов. С одной стороны, граждане поддержи-
вают равенство возможностей, с другой – выступают и за равен-
ство результатов. Причем такое понимание характерно не только 
для старших поколений, но и для молодых.

В казахстанском обществе наблюдается существование двух 
групп по отношению к этому вопросу. Первая группа считает, что 
уровень справедливости общества зависит от ответственности го-
сударства, вторая – источником справедливости является сам че-
ловек. Из этой ситуации вытекают различия в решении проблемы 
повышения справедливости общества – от деструктивных до кон-
структивных.

Социальная справедливость определяет, когда и где люди вы-
ступают как равные друг другу и в чем и как они могут отличаться 
друг от друга. Равенство может быть источником несправедливо-
сти, а неравенство – согласия и справедливость. Сегодня в обще-
стве справедливым считается общество с высокой однородностью, 
но при этом делается акцент на равенстве возможностей.     
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ: 
ЦЕННОСТНЫЙ КОНТЕНТ И СТРАТЕГИЯ*

Знаменитому канцлеру Германии  Отто фон Бисмарку, авто-
ру идеи объединения всех германских земель и создания единой 
империи, принадлежат две фразы, раскрывающие по своему суть 
того, чем для государства является образования и ее центральная 
фигура – Учитель. Первая гласит, что сила и слабость любого го-
сударства зависит от того, как оно относится к Учителю. Вторая 
(есть правда определенные сомнения, что именно Бисмарк ее вы-
сказал), что победа  Пруссии в австро-прусской войне  была побе-
дой прусского учителя над австрийским. Это очень показательные 
слова, особенно с учетом того, что немецкое образование и его пе-
дагогические технологии были самыми передовыми не только для 
того времени, но явились идеальной проекции для систем образо-
вания многих европейских государств, в том числе и российской 
империи, опыт которой перенял Советский Союз. И современной 
классическое, в особенности гуманитарное образование, все  еще 
несет в себе классические стандарты, наработанные в германской 
педагогической школе. Эти фразы демонстрации значимости об-
разование в процессах построения общества и его внешнего и 
внутреннего функционирования. Так как от качества человеческо-
го материала, вырабатываемого системой образования, зависит 
качество и уровень развития социума. Это неоспоримый факт и 

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана
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государство не учитывающее его несет все риски, связанные с не-
возможностью функционирования на должном уровне всех своих 
составных частей. Очень ярко это демонстрирует современная ми-
ровая политическая элита, действия которой в значительной мере 
показывают недостатки современного образования.

Проблема модернизации образования стала одной из болевых 
точек казахстанского социума. Система образования Казахстана за 
последние несколько десятков лет пережила несколько стадий рез-
ких изменений. После развала СССР, какое-то время инерция еще 
определяла движение образовательного процесса в рамках класси-
ческой парадигмы. Но выведение из нее идеологической составля-
ющей привело к тому что она стала прокручиваться на холостом 
ходу, потеряв к тому же ценностные ориентиры, сцеплявшие ее. 
Требовалось реформирование образования,  которое и произошло 
в рамках вестернизированного проекта. Казахстан присоединился 
к Болонской системе, начав отчет бесконечных реформаторских 
проектов, каждый из которых был нацелен на полное преобразова-
ние существовавшего порядка вещей.  На тот момент многие экс-
перты считали, что в Казахстане и так довольно высокий уровень 
образования, способный обеспечить необходимы профессиональ-
ный уровень для выполнения задач преобразования общества. И, 
действительно,  советское образования представило ту интеллек-
туальную базу, на которой зиждется, например, современная ка-
захстанская наука(хотя к этому тоже есть множество претензий). 
Ревнители прежней системы образования в качестве аргумента 
приводили тезис о том, что советская школа на всех образователь-
ных ступенях устраивалась по университетскому принципу, учи-
ла мыслить глобально, решать сложные разнообразные задачи, 
ориентироваться в ситуациях. Основном недостатком западного 
образования представлялась  его мозаичность, которая  дает  спо-
собность лишь к определённому набору функций, очень узко очер-
ченных, а об остальных областях знания  либо не дает  никакого 
представления, либо оно не отличается  системой и  глубиной [1].  
Тем не менее,  было очевидно, что система образования в целом, 
в том числе высшее образование, находятся в затяжном кризисе, 
выходом из которого и представлялся переход к западным обра-
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зовательным стандартам, в том числе участие в Болонском про-
цессе, позволяющем получить качественное образование в любых 
университетах мира,  позволяющем разделить выпускников на две 
основные категории: люди с конкретной специальностью и сфор-
мированная профессиональная элита. То есть изначально, переход 
обуславливался, в первую очередь желанием встроиться в миро-
вую систему и только в последующем внимание переключилось 
на содержательный контент. В результате Казахстан имеет систему 
образования, которая не устраивает никого из активных участни-
ков образовательного проекта, к нему предъявляют претензии пе-
дагоги, обучающиеся, родители, работодатели и, в какой-то мере, 
педагогический менеджмент.

   Каждый из этих стейкхолдеров имеет собственные претензии 
к системе, но если свести их воедино, они сводятся к следующим: 

- казахстанское образование не соответствует мировому уровню
- цена не соответствует качеству образования
-выпускники высших учебных заведений не обладают необхо-

димыми компетенциями для выполнения профессиональной дея-
тельности

- учебные планы не отражают быстро меняющиеся технологии
- уровень педагогического состава не соответствует требова-

ниям современных образовательных технологий и т.д.
Нельзя сказать, что положение абсолютно плачевно и нет 

никаких положительных моментов, но все они теряются ка фоне 
значительных проблем, сопровождающих на сегодняшний момент 
образование в Казахстане. Нужно отметить, что эти проблемы не 
оригинальны, и характерны для многих стран, да и в целом для 
всей мировой образовательной практики, которая находится перед 
вызовами стремительных социальных изменений политического, 
экономического и информационного-технологического характера.

Основные риски для развития высшего образования  выглядят 
в Казахстане  следующим образом:

- низкий спрос на исследования, инновации, качественное об-
разование из-за сырьевой ориентированности экономики;

 - «утечка мозгов» из-за плохих экономических условий учеб-
ной деятельности;
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- высшая школа проигрывает конкуренцию с корпоративными 
исследовательскими центрами, корпоративными университетами, 
зарубежными вузами в области разработок, инноваций, подготов-
ки кадров и  теряет статус и доступ к ресурсам. 

- программы, технологии образования и кадры высшей школы 
устаревают, формируется сеть альтернативных образовательных 
центров, высшая школа теряет статус и ресурсы.

 - модернизация образования и науки ограничивается больши-
ми городами,  усиливается деградация общего образовани  в сель-
ских регионах. 

- снижается качество школьного образования. Высшая школа 
вынуждена «дотягивать» слабых абитуриентов до «нормального» 
уровня – это блокирует образовательный процесс. 

- есть значительные проблемы с доступом к образованию. Ка-
чественное образование сохраняется в элитных вузах и школах, 
обучение в которых по цене недоступно подавляющей части на-
селения, 

- массово внедряются технологии усиления интеллекта (ком-
пьютерно-мозговые интерфейсы, визуализация объектов мышле-
ния, программные средства коллективного решения задач и т.д.). 
Полностью устаревают образовательные стандарты, программы, 
технологии и кадры высшего образования; формируется внеуни-
верситетская образовательная среда – высшая школа теряет роль 
главного образовательного института. - резко ускоряется техно-
логическое развитие (робототехника в сфере услуг, экспертные 
системы в сфере принятия решений и др.), изменяется объем и 
структура занятости населения, набор профессий и квалификаций. 
Высшая школа откровенно не успевает за этими изменения[1]. 

   Несмотря на постоянное реформирование высшего образо-
вания в Казахстане и постоянное увеличение финансирования его 
качество остается под большим сомнением   и, в целом, не соот-
ветствует быстро изменяющимся условиям жизнедеятельности со-
циума. Причинами такого сложного положения являются:

- устаревшая система управления в  вузах;
- плохая инфраструктура;
- слабая интернационализация;
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- слабый уровень подготовки ППС;
- низкий уровень оплаты ППС и, следовательно, отсутствие моти-

вации к повышению уровня знаний и применения новых технологий;
- излишняя теоретическая направленность и, соответственно, 

низкая практическая     направленность;
- низкий уровень финансирования;
- слабая взаимосвязь между различными уровнями образования;
- избыточное количество высших учебных заведений, что при-

водит к появлению большого количества вузов, не способных обе-
спечить высокое качество образовательных услуг;

- коррупция;
Необходимость модернизации образования осознавалась и 

определенные шаги осуществлялись и осуществляются до сегод-
няшнего времени. К ним относятся:

- корректировка образовательного контента вузовских про-
грамм для их соответствия современному уровню развития гума-
нитарного и естественнонаучного знания  и  его технологического 
сопровождения;

- усиление практической направленности образовательного 
процесса, привлечение преподавателей практиков, внедрение в об-
разовательные программы практических дисциплин;

- интернационализация высшего образования и повышение 
мобильности преподавателей и студентов, возможность более ши-
рокого обмена опытом;

- изменение образовательной модели с учетом предоставления 
студентам большей свободы в выборе способов освоения образо-
вательных программ;

- изменение роли вузовского преподавателя с транслятора зна-
ния на наставника в процессе самостоятельного поиска актуаль-
ной информации;

- повсеместное внедрение в образовательный процесс мульти-
медийных технологий, форм дистанционного о электронного об-
разования;

- решение проблемы массового обновления кадров за счет 
привлечение иностранных специалистов высокой квалификации и 
практиков;
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- модернизация вузовской инфраструктуры как в качествен-
ном, так и в количественном плане (создание больших универ-
ситетских кампусов как кластеров, включающих в себя учебные, 
научно-лабораторные, опытно-производственные, общественно-
рекреационные, жилые объекты на обособленной, принадлежащей 
вузу территории);

- обеспечение непрерывного образования;
- увеличение финансирования (в том числе бюджетного) с уче-

том структурных реформ;
Все эти инновационные проекты имеет основания и должны, 

в конечном итоге, привести к повышению качества образования. 
Но есть еще одна проблема, решение которой гораздо сложнее, так 
как затрагивает сущностный контент, а именно, ценностную пара-
дигму образовательного процесса. Система образования наряду с 
семьей является активным непосредственным агентом социализа-
ции и помимо знаний, должна заниматься воспитанием, формиро-
ванием мировоззренческой базы обучающего. К сожалению, здесь 
ценностная база болонской системы вступила в противоречие с 
ментальными установками казахстанцев и образовавшийся пал-
лиатив создал значительные проблемы для духовного ориентиро-
вания студентов. Основанная на либерализме система ценностей 
западного образца не соответствовала в полной мере традицион-
ным жизненным установкам нашего общества. Эта система опре-
деляется как пирамида, на вершине которой находится человек, 
ниже идет общество и еще ниже государство, призванное обеспе-
чить права и свободы граждан. Такая установка противоречила, 
в условиях авторитарного государства, основным традиционным 
ценностям и привела к противоречию внешней формальной ев-
ропеизированной организационной структуры образовательного 
процесса и внутренней системы ценностного ориентирования. 
Базовый нарратив – обучение конкурентоспособного професси-
онала, получает несколько искаженный вариант реализации, в 
котором конкурентоспособность обеспечивается не столько про-
фессионализмом, сколько способностью самопродажи на рынке, с 
использованием различных технологий. Введение в систему обра-
зования принципа коммерциализации и перевода ее в сферу услуг, 
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стали противоречить тому, о чем было заявлено в начале статьи 
в цитатах Бисмарка. Учитель перестает быть наставником, вос-
питателем, потому что его главной задачей становится продажа 
товара – образовательного контента и сам он превращается в про-
давца, стремящегося не к глубине подачи материала, а к адаптации 
своей деятельности под желания клиентов-обучающихся. Такой, 
продающийся и, стремящийся угодить из-за страха потери работы 
клиентам,  преподаватель не может и никогда не станет носителем 
ценностей, способных обеспечить воспитание целостной лично-
сти, с ясной гражданской позицией. И эта одна из самых тяжелых 
потерь в казахстанском образовании. Без разрешения этой пробле-
мы все остальные,  предпринимаемые государством и обществом  
инновационные проекты, не сработают. 
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ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ ДӘСТҮРЛІ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ 

БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ*

Әр халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды 
дүниелері – рухани және адами қасиеттері, моральдық нормала-
ры, ұлттық құндылық-тары бар. Ұлттық құндылықтар – қандай 
да бір этникалық қауым өкілдері-нің өзіндік тарихи көрінісі бар 
рухани мұраттарының жиынтығы. Ұлттық құндылықтардың әрбір 
халықтың өмірінде алатын орны өзгеше екені белгілі. Сондықтан 
да әрбір жаңа ұрпақ үшін мәнді тәрбие – ұлттық тұрғыдағы тәрбие 
үлгісі болып табылады. Өйткені, мұнда тәрбиенің негізі ғасырлар 
бойы қалыптасып келген асыл рухани құндылықтар және биік 
ізеттілік пен моральдық тұрғысындағы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып 
жататын, адамның адамдық қасиетін нығайтып әрі асылданды-
ра түсетін, халықтың даналық өмір–салтынан туындап отыратын 
бұлжымас ережелер мен қағидалар. Қазақы дүниетаным, ақыл-
ой, тағылымдық ұлағат ғасырлар бойы шыңдалып қалыптасты, 
сол сан ғасырлық ұлттық тәрбиенің негіздерін бір арнаға түсіріп 
тәрбие мәселесінде пайдалану бүгінгі таңда күн тәртібінде тұрған 
ең басты қажеттілік деп білеміз.

Құндылықтар туралы алғашқы түсінік ежелгі грек ғалымы 
Сократтан бастау алады. Сократ үшін құндылық «адамның 
өмірді бағалауы» екен, ал Аристотель «жақсылық», «игілік» 
ұғымдарын жағымды мінез-құлықты, рухани құндылықты бейне-
леуде қолданды. Құбылысты, затты жағымды бағалау адам үшін 
құнды игілікті түсінуге негізделген. «Ізгілік» сөзі салыстырмалы 
мағынада белгілі бір жағдайдағы адам үшін жақсылық, пайда-
лы нәрсе деп түсіндіріледі. Рухани-адамгершілікке тәрбиелейтін 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
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ғылым ретінде этиканы белгілеген. Аристотельдің пайымдауында 
«этиканың мақсаты – таным емес, ізгілікке үйрету. Этикалық зерт-
теулер рухани-адамгершілік дегеннің не екендігін білу үшін емес, 
осы рухани-адамгершілікке жетудің жолдарын үйрету үшін қажет, 
олай болмағанда бұл ғылымның пайдасы болмас еді» [1] – дейді.

Ұлттық құндылықтар – ұлттық идеяның негізгі өзегі, ұлт 
қалыпта-суының басты факторларының бірі. Осы ұлттық иде-
яны іске асыратын басты фактор мемлекет болып табылады. 
Сондықтан да осы мемлекеттік іске салғырт қарамай ұлттық 
идеяның негізгі бағыттарының тетіктерін жасау қажет. Ұлттық 
идея – туған жер, өскен орта әсерлерінен қалыптасып, халықтың 
тілі, ауыз әдебиеті, салт-санасы, әдет-ғұрпы, ырымдары мен 
тыйымдары арқылы жүйеленген сезім. Ол – ұлттың болмысы, 
психология-лық өзіндік ерекшелігі. Ал, осы ұлттық идеологиямыз 
әлсіз болса барлық салаға өзінің кері ықпалын тигізетіні шүбәсіз. 
Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды деген әдет-ғұрып, нормалар 
мен мағыналар қызметін өзіне бағындыра отырып, оны реттейді. 
Қазақ қоғамының өмір сүру салтында құндылықтарды жоғары 
бағалау, жас ұрпақты соған баулу дәстүрге айналған. Тұлғаның ру-
хани өлшемі адамгершілік қасиеттермен анықталады және ол адам 
тұлғасының даму-деңгейінің көрсеткіші болып табылады. 

Қазақ қоғамының өмір сүру салтында құндылықтарды 
жоғары бағалау, жас ұрпақты соған баулу дәстүрге айналған. 
Тұлғаның рухани өлшемі адамгершілік қасиеттерімен анық-
талады және ол адам тұлғасының даму деңгейінің көрсеткіші 
болып табылады. Қазақ халқының ұлы ағар-тушысы Ыбырай 
Алтынсарин өзінің еңбектерін ана тілінде жазып, «бала тәрбиесі 
оның табиғи ортасы мен халқының салт-дәстүрі рухында 
тағлым болса, оның сана-сезімінің дамып, жетілуі де ұлты мен 
халқына қызмет ететін көкірегі ояу, тұлға болып өседі» [2] деп 
ой түйіндеген. Еңбекті сүю, үлкенді құрметтеу, мейірімділік, 
кішіпейілдік сияқты қасиеттерді жастарға түсінікті болатындай 
еңбектері арқылы жеткізе білді.

Тәрбие iсi – мемлекеттiк iс, өйткенi бүгiнгi дұрыс тәрбие – 
болашақтағы жақсы елдiктi танытар азаматтардың өсетiнiн та-
нытады. Бүгінгі күн тұрғысынан қарайтын болсақ, егемен елдің 
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бейбітшілігі мен бірлігін сақтайтын жас ұрпақтың бойына жастай-
ынан ата-бабаларымыз негізін салған ерлік рухты, отаншылдық 
сезімді сіңіру кезек күттірмейтін мәселелердің бірі болып отыр. 
Ұлттық сезім мен ұлттық намыс, ұлттық рухты көтеру – бүгінгі 
таңның кезек күттірмес міндеті деп білемін. Яғни елдің туын 
көтеріп, тәуелсіздік талаптарын орындау ісіне батыл бетбұрыс 
жасаған бүгінгі таңда адамзаттық игіліктерді, халқымыздың 
ғасырлар бойы армандаған мәдени-рухани мұрағаттары мен 
ұлттық тәрбие саласында жұмыс жасау басты міндетіміз. Ұл-
тымыздың көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мұстафа 
Шоқай: «Ұлттық құндылықтардан жұрдай рухта тәрбиеленген 
ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы 
азамат шықпайды» – [3] деген болатын. 

Ұлттық отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабаларымыздың 
ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің атқаратын орны ерекше. 
М. Жұмабаев: «Ұлт тәрбиесі – баяғыдан бері сыналып, көп буын 
қолданып келе жатқан тастақ жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз 
жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. Және әр ұлттың баласы өз 
ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, 
тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесі мен тәрбие қылуға міндетті», – 
[4] деп атап өтеді. 

Отаншылдық міндетті түрде тұлғаның жоғары әлеуметтік 
белсенділігін көрсетеді, өйткені, оның өзі еңбекте табыстарға жету 
үшін, қоғамға, ел жұртқа, халыққа қызмет ету үшін биік серпін бо-
лып табылады. Осы себепті, күрделі рухани және саяси-әлеуметтік 
құбылыс ретіндегі қазақстандық патриотизм Отанды қорғау, 
нығайту және гүлдендіру жолында онымен ажырамас тұтастығын 
саналы түрде ұғынатын тұлғаның руханилығы, азаматтығы және 
саяси-әлеуметтік белсенділігінің бірлігі болып табылады. Ал, 
бұл кез-келген мемлекеттің түбірлі саяси міндеті екендігі белгілі. 
Отаншылдыққа тәрбиелеудің негізгі көздеген мақсаты – өзінің 
бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты еңбекке, 
өнер-білім машықтарын меңгеруге, отбасын, туған өлкесін, от-
анын сүюге, ар-намысын қорғауға және т.б. ізгі адамгершілік 
қасиеттерге баулу. Оның басты қағидасы Отанға, өзінің халқына, 
Атамекеніне деген сүйіспеншілік болып табылады.
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Халқымыздың ауыз әдебиеті шығармашылығы ұрпақ тәр-
биелеуге өлшеусіз үлес қосты және әлі де үлес қосып келеді. 
Сол бай құндылықтардың ішінде, отаншылдықты дәріптейтін 
мұра – батырлар жыры. Отанын сүйген, елін жаудан қорғау үшін 
қасық қаны қалғанша аянбай шайқасатын Қобыланды, Қамбар, Ер 
Тарғын, Алпамыс тұлғалары. Елін, жерін сырт жаулардан қорғаған 
Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай сияқты мыңдаған қазақ батырла-
рына арналған көптеген дастандар, өз халқының мүддесі, арман-
тілегі, туған жері үшін жан аямаған батырларға деген халықтың 
сүйіспеншілігі, азаматтарының рухани жан дүниесінің беріктігі, 
ерлігі мен отаншылдық қасиетін баяндайтын асыл қазыналары, 
ақын-жыраулардың, билердің татулыққа, адамгершілікке, елін 
сүюге шақырған өлең жырлары, шешендік сөздері оқушыларының 
бойында отаншылдық сезімді қалыптастыруда маңызы өте зор.

Отансүйгіштік рух – тәуелсіз еліміздің әлемдік өркениет 
көшіне қосылып, дүниежүзілік қауымдастықтан лайықты орнын 
алуына мүмкіндік беретін бірден-бір күш. Осы жерде жас ұрпақ 
ең басты отбасында асқақ отансүйгіштік сезімге тәрбиеленуі тиіс. 
Ұлы Абай: «Бала мінез үш алуан адамнан жұғады: біріншісі – 
ата – анасынан, екіншісі – ұстазынан, үшіншісі – құрбысынан» 
– деген екен. Отансүйгіштік сезімнің қалыптасуына ата-ана, ауыл 
аймағының ықпалы зор. «Отан отбасынан басталады»-дейді дана 
халқымыз, отанды сүю – отбасынан басталатыны рас. Сондықтан 
да бала тәрбиесінде шешуші факторы – отбасы. Оның ер жетіп 
өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері отбасында 
қалыптасады.

Ұлттық тәрбиенің өлмес негізі, рухани күші оның өмір 
сүру болмысынан туындаған өзіндік ұлағаты, тәжірибесінің 
молдығы, рухани мұрасының тереңдігі мен өнегелігінде жатыр. 
Қазақ қашанда ұрпағының толыққанды тұлға болып қалыптасуына 
атсалысып, жырлары, әпсаналары, ертегілері арқылы бала кезінен 
ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп отырған. Бауырмашылдық, адалдық, 
адамгершілік, үлкенге ізет, кішіге қамқорлық сияқты қаситтерді 
Қаз дауысты Қазыбек былай суреттейді:

Біз қазақ елі мал баққан елміз, 
       Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.
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Елімізді жау басынбасын деп
Ордамыздан құт қашпасын деп,
Найзаға үкі таққан елміз...
Атаның өсиетін балаға,
Баланың өнерін атаға
Айтып, тарата білген елміз [5].
Ата-бабамыздан келе жатқан салтымыз бойынша бала 

тәрбиесінің маңызы зор. Үлкенге құрмет, кішіге ізет ұрпақты 
бауырмалдыққа, мейірімділікке баулиды. Баланың қайырымды, 
қамқор болып өсуі ең алдымен ата-анаға, оның берген тәрбиесіне, 
қоршаған ортасының өнегесіне байланысты. Қыз балаға «қырық 
үйден тию» деген аталы сөзден «қызды кісінің үйіне қондырма, 
ұлды біреудің үйінен тойдырма» деген мағыналы, астарлы өсиетті 
түсінеміз. Қай адам баласын жамандыққа қияды, тәрбиелі, 
өнегелі болуын қалайды, дегенмен, өмірде «тәрбиесіз» ұрпақтың 
кездесетіні де өкінішті. 

Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту бүгінгі мемлекет-
тен өзінің ішкі және сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді 
талап етеді. Қазақи рухы биік ұлттық идеяның қалыптасуында 
ұлттық құндылықтардың маңызы зор. Ұлттық тәрбие туралы 
идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап отыр. 
Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне 
үлес қоса алатын, ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық 
құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды 
тұлғаны тәрбиелеу ұлттық идеяның негізгі бағыты болып табыла-
ды. Ұлттық идея – қазақ халқы тудырған моральдық нормаларда 
және ұлттық құндылықтарда бекітілген патриоттық тәжірибені 
меңгеру, ұлттық этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды тану, 
тарихты құрметтеу арқылы іске асырылады. 

Ұлттық құндылықтар – ұлттық идеяның негізгі өзегі, ұлт 
қалыптасуының басты факторларының бірі. Осы ұлттық идеяны 
іске асыратын басты фактор мемлекет болып табылады. Сондықтан 
да осы мемлекеттік іске салғырт қарамай ұлттық идеяның негізгі 
бағыттарының тетіктерін жасау қажет. Ұлттық идея – туған жер, 
өскен орта әсерлерінен қалыптасып, халықтың тілі, ауыз әдебиеті, 
салт-санасы, әдет-ғұрпы, ырымдары мен тыйымдары арқылы 



189

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

жүйеленген сезім. Ол – ұлттың болмысы, психологиялық өзіндік 
ерекшелігі. Ал, осы ұлттық идеологиямыз әлсіз болса барлық 
салаға өзінің кері ықпалын тигізетіні сөзсіз.

Бұл өз еңбегімен, жанкешті ерліктерімен елінің беделін артты-
рып, халқының абыройын асыратын қазақстандық азаматтардың 
күнделікті өмірінде пайда болады. Ол Отан мен Қазақстан халқына 
қауіп төнген сындарлы жағдайларда, әсіресе, айшықты әрі қарқын-
ды түрде туындайды. Күнделікті тіршілікте азаматтардың өндіріс-
тегі, ғылымдағы, өнердегі, спорттағы, сондай-ақ, жауынгерлерді 
туған өлкені батыл қорғауға, өз халқының, елінің, Атамекенінің 
егемендігін, «құрмет көрсетіліп, қастерленуі» тиіс шекарамыздың 
бұзылмауын, қоғамдық құрылыстың мызғымастығын қамтамасыз 
етуге даярлайтын әскери қызметтегі жасампаз еңбегінен көрінеді.

Осы жерде еліміздің тарихы жетекші орын алады. Қазақ 
елінің тарихын насихаттап, өскелең ұрпақты ұлтжанды етіп 
тәрбиелейтін, әрқашан мемлекеттік мүддені көздеп, мемлекеттік 
тәуелсіздігіміздің мәңгі баянды болуын насихаттау жолында аян-
бай еңбек етуіміз керек. Тарихты оқу арқылы отаншылдыққа, өз 
халқына, басқа халықтарға деген сүйіспеншілікке, жауынгерлікке, 
еңбек сүйгіштікке, Отаны үшін кез келген қиындыққа әзір тұруға, 
халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастыққа, қоғам үшін, 
халық үшін, елі үшін қызмет етуге дайын болуға, адалдыққа, 
шыншылдыққа, тазалыққа, қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке, 
өз мүддесін халық, Отан мүддесінен жоғары қою сияқты 
қасиеттерге тәрбиеленеді. Ал, мектептегі тарих сабақтарында 
ерлікке, жауынгерлікке тәрбиелеу күрделі міндет. Осы жерде 
ержүрек батырлар мен қолбасшылардың қаһармандығын, ерлігін 
көрсеткен шайқастары туралы толық нақтыланған материалдар 
болуы тиіс. 

«Атамекен, туған жер» ұғымы – әрдайым қастерлі де қасиетті 
ұғым. Бұл қасиеттер ұрпақ бойына оқумен, біліммен, үйренумен, 
талпынумен бітеді. Халық батыры Бауыржан Момышұлы бы-
лай деген екен: «Біздің тарихымыз батырға бай тарих, халқымыз 
батырлықты биік дәріптеп, азаматтық пен кісіліктің символы, 
үлгісі санаған. Батырлық деген, ерлік деген ұрпақтан ұрпаққа 
ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін білмеген, тәлім – тәрбие, 
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ғибрат алмаған халықтың ұрпағы – тұл, келешегі тұрлаусыз. Біздің 
қазақ халқы – батыр халық». Қазақ халқын құрып кету қаупінен 
сақтап қалған, жерін жауға бермей, ұлан байтақ өлкесін қазақ еліне 
мәңгі қоныс ету мақсатында жарғақ құлағы жастыққа тимей, елім 
деп еңіреп өткен хас батырлар қаншама десеңізші! Бұлардың ерлігі 
кейінгі ұрпаққа қашан да болса өнеге болмақ.
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ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ КЕЛІСІМ МӘСЕЛЕСІ:
СЕМАНТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ 

КОНТЕКСТТЕР*

Қазіргі әлем жаһандық дағдарыс жағдайында болғандықтан 
бүгінде адамдар мен халықтар арасындағы келісімнің құндылығы 
бірнеше есе артып келеді. Келісім тақырыбы этникалық, азаматтық, 
діни, өркениеттік бірегейлік мәселесімен тығыз байланысына 
қарай өзектене түседі.

Келісім ұғымын түсіну осы түсінікке жақын әмбебаптармен 
салыстыруды және жұптастыруды білдіреді. Келісім мағынасы 
бойынша үйлесімділікке, тепе-теңдікке, сондай-ақ сәйкестікке, 
ұқсастыққа және т.б. сәйкес келеді, бірақ осы түсініктер арасында 
өзіндік, қайталанбас, сапалы, белгілі бір ерекшелігімен болмыстың 
әмбебап сипаттамалары арасында ерекше орын алады.

Келісім ұғымы, асыра айтпағанда, гипермәтін немесе өзара 
байланысты мағыналардың гипержелісін құрайды, олардың 
әрқайсысының өзіндік реңктері мен ерекшеліктері бар. Кең 
мағынасында гипермәтін – бұл  мәтіннің семантикалық бірліктері 
ерекше, сызықты емес жүйелілікпен ұсынылатын мәтінді құру 
әдісі. Гипермәтін дегеніміз – әртүрлі мәтіндік бірліктердің 
бағыну режимі, олардың мүмкін болатын комбинацияларының 
семантикалық бірлігінің көрінісі.

«Гипермәтін» термині «келісім» тұжырымдамасының 
мазмұнын анықтаудағы маңызды ерекшелікті білдіреді, яғни 
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бұл тұжырымдаманы мағынасы және мәні бойынша ұқсас басқа 
ұғымдардың тұтас жүйесіне қоспай ашу мүмкіндігі өте төмен. 
Шын мәнінде, «келісім» бірқатар өзіндік ерекшелігі бар «субка-
тегорияларды» үйлестіруді, оларды бір жүйеге немесе «желіге» 
біріктіруді келтіруді білдіреді.

Логикалық және мәдени-тарихи тұрғыдан келісімнің екі 
формасы ерекшеленеді: коммуникативті-рационалды (немесе 
келісім-шарт, сыртқы жағдайлармен анықталған) және стихиялық 
(сезімдік-бейнелі, ішкі, тікелей). Қоғамда келісімнің екі формасы 
әдетте, тек жеке-жеке өмір сүреді, кейде бір-бірмен соқтығысады, 
бірлікте келісімнің шынайы түрін жүзеге асырады, шын мәнінде 
идеалды шешім бұл екі түр бір-біріне байланыса отырып, 
үйлесімді бірлікте әркет етуі. Олардың байланысы мен бағынуы 
ішкі сезімдік, тікелей келісімнің логикалық және экзистенциалды 
біріншілігіне негізделуі керек.

Келісімді орнатудың рационалды формасы негізінен күрделі 
әлеуметтік қатынастарда орын алады. Қазіргі әлемде қатаң бә-
секелестіктің құндылығы артып отырғанда, келісімнің рационал-
ды формасы басымдылыққа ие болып отыр. Келісімнің екінші фор-
масы – шынайы, шын жүректен, сезімдік-эмоционалды тікелей, 
стихиялы түрде жүреді және көбінесе  тұлғааралық қатынастарда 
орын алады.

Осылайша, зейінді талдау арқылы келісім екіұшты құбылыс 
екендігі белгілі болды. Өз көріністерінде келісім екі жақты, 
амбивалентті болып сипатталады, оның жағымды жағы да, теріс 
жағы да алдыңғы орынға шығуы мүмкін. Келісімнің осы неме-
се басқа да сипатын анықтауда жағдайында келісім кіммен және 
не үшін, қандай мақсаттар үшін орын алатындығын анықтауға 
мүмкіндік беретін нақты тәсіл қажет. Сыртқы ұстанымдар 
арқылы келісімді бағалау өте қиын, өйткені келісу әрекеті әртүрлі 
ниеттерден туындайды. Келісім екі жақтың бірігу мен өзара 
әрекеттесуіндегі ішкі, рухани-эмоционалды тартымдылығының 
нәтижесі немесе пайда табудың жолы болуы мүмкін.

Ең дұрысы келісімнің екі түрі бірлікті қалыптастыруы керек, 
сонда рухани және эмоционалды жағы рационалды ұғынуға жата-
тын перспективалар мен мүмкіндіктерді анықтайды.
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Екіжақтылыққа қарамастан, оның ұғымдық ядросында келі-
сімнің оң жағы әрекет етеді. Келісім – әрқашан тұтастықтың 
белгілі бір формасын құру болып табылады, яғни, белгілі бір 
дәрежеде өміршеңдік пен даму мүмкіндігіне ие. Сәйкесінше, 
келісім тұжырымдамасы бірліктің ішкі негізі, бола отырып, 
қарама-қайшылықтарды біріктіру, қарама-қайшылықтарды жеңу 
және қақтығыстарды шешу қызметін орындайды.

Қоғамдағы келісім тұтастай алғанда идеалды типтік модель 
болып табылады, өйткені, шынайы қоғамда әртүрлі қабаттар, 
бөлімдер мен әлеуметтік кемшіліктерді білдіреді. Сондықтан 
келісім құбылысы, оның түрлерінен басқа, әртүрлі деңгейлерге 
ие. Горизанталды деңгейдегі келісім халықтың әртүрлі топтары 
арасындағы өзара түсіністікті білдіреді, ал келісімнің вертикалды 
деңгейі – бұл халық пен биліктің бірлігі.

Кез келген қоғамда, оның ішінде қазақстандық қоғамдық 
келісімді сақтау және нығайту саясаты аталған екі үлгіге сәйкес 
түзілуге тиіс. Қоғам өзінің бірлігін қамтамасыз етудің сыртқы ша-
ралары мен тетіктерін (мысалы, медиацияны, келісу рәсімдерін 
және т.б. кеңінен пайдалануды), сондай-ақ әрбір азаматтың 
(Шәкәрім бойынша «ар-ождан ғылымы») қоғамдық тұтастықтың 
бірлігіне ықпал ететін ішкі қасиеттерін тәрбиелеуді қажет етеді.

Қазақстан Республикасында қоғамдық сананы жаңғырту 
және қоғамдық келісімнің идеалды түрін жүзеге асыру үшін 
философиялық ойлауды дамыту, оның қағидаттары мен әдістерін 
жаңа ұрпаққа сіңіру қажет сияқты. Философия келісім ұғымына 
тікелей шығуға мүмкіндік береді, өйткені, оның тұжырымдамалық 
арсеналында осы тұжырымдамамен байланысты көптеген катего-
риялар арқылы танылады, бұл қатардың арасында бірлік пен бай-
ланыс, сәйкестік және үйлесімділік бар.

Келісімге немесе мәмлеге келу мақсатында диалогизм не-
месе диалогтық (диалогизм или же диалогичность) принципін 
қолдануға болады. «Диалог» ұғымына толығырақ тоқтала отырып, 
диалог келісім ұғымымен қаншалықты байланысты екенін және 
консенсустың дамуына ықпал ететінін түсінуге тырысайық.

Келісімге келу керек жағдайда диалогтың маңызы келесідей. 
Егер тақырып бойынша әртүрлі дәлелдер келтіруге мүмкіндік 
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беретін кез келген мәселені талқылаудың бірлескен келісімі болса, 
онда, әрине, мұндай қарым-қатынасқа түсу қалыпты және қажет. 
Алайда, мұндай жағдайларда теріс ақпаратты оң ақпаратқа сана-
лы түрде өзгертуге бағытталған кез-келген әрекет, кімге қатысты 
болса да, керісінше жасалғаннан гөрі әрқашан құнды болады. 
Басқаша айтқанда, диалог барысында келісімді іздеудің орнына 
қарсылыққа, шабуылға көшу әңгімелесушіні айыптау ұстанымы 
жағымсыз әсеріне және келісімге келе алмаудың себеп-салдары 
болып табылады.

Диалог мәселесіне қатысты негізгі идеялар Мартин Бубердің 
әйгілі «Мен және Сен» кітабында баяндалған [1]. Бұл жұмыста   
М. Бубер «Мен – Сен» және «Мен – Ол» қарым – қатынасына 
қарама – қайшы келеді, мұнда біріншісі – махаббат «диалогы», 
тұлғааралық қарым-қатынас, екіншісі –күнделікті утилитарлық 
көзқарас. Қарым – қатынастың екі түрі, Бубер тұжырымдамасы 
бойынша, әлемнің екі қарама – қарсы бейнесін тудырады; адам 
үнемі «Мен – Сен» қарым-қатынасында бола алмайды, бірақ,  кім 
тек Ол болып  өмір сүретін болса, Ол – адам емес.

Демек, диалог – өте күрделі процесс және нәтижесінде мүл-
дем басқа арнаға кетуі мүмкін. Адамдар бірегей тұлғалардың ең 
қайталанбас әр алуандығын ұсынады, бұл олардың материалдық 
мүдделері мен әлеуметтік жағдайына байланысты. Сондықтан, 
диалогқа қақтығыстар, соның ішінде диалог барысында туындай-
тын қақтығыстар үнемі кедергі келтіреді.

Тарих – бұл әртүрлі мәдениеттер мен діндер арасындағы 
тұрақты күрес аренасы. Бұл бүкіл әлемдік тарихтың өзіндік, 
қайталанбас құндылықтар жүйесі, өзіндік өмір салты мен ерекше 
даму жолы бар елдер мен халықтардың өзара әрекеттесу процесі 
екендігімен түсіндіріледі. Бұл халықтар арасындағы қарым-
қатынастың негізгі модустары, бір жағынан, ынтымақтастық, 
екінші жағынан бәсекелестік. Сонымен қатар, олардың си-
паты өте кең ауқымда өзгеруі мүмкін. Мысалы, бәсекелестік 
кейде бақталаластық түрінде жүзеге асырылады, бірақ басқа 
жағдайларда ол барлық теріс салдармен тікелей қарсыласу 
сипатын қабылдай алады. Сәйкесінше, елдер мен халықтар 
арасындағы ынтымақтастық әртүрлі формаларға ие болуы мүмкін. 
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Халықтардың өзара әрекеттесуінің сипаты шұғыл шаруашылық 
және мемлекеттік мүдделермен анықталады, бірақ көбінесе бұл 
мүдделердің артында терең меншік факторлары, атап айтқанда ру-
хани және мәдени құндылықтар жатыр. Оларды есепке алмай және 
түсінбестен халықтар арасындағы тату көршілік қатынастарға 
келіп, болашақты жоспарлау өте қиын және тіпті мүмкін емес.

Мәдениеттердің өзара іс-қимылы – қазіргі заманның жаһандық 
мәселелер контексіндегі аса өзекті тақырыптардың бірі. Мәдениет 
белгілі бір тұтастықты білдіреді, сондықтан белгілі бір мәдениеттің 
басқа мәдениеттермен ішкі және сыртқы қатынастары неғұрлым 
көп болса, соғұрлым ол өзінің дамуында жоғары көтеріле алады.

Мәдениеттердің қазіргі диалогына келесідей факторлар тән 
деп саналады:

– Шығыс пен Батыс өркениеттер арасындағы диалогты 
тұрақтандыру шарты ретінде әлемдік геосаяси ландшафттың екі 
полюсті ұйым күшінің сарқылыуы немесе болмауы;

– халықаралық қатынастардың әлемдік институттарының 
(халықаралық құқық, БҰҰ және т. б.) реттеуші рөлінің әлсіреуі;

– бұқаралық ақпарат құралдарындағы және коммуникациядағы 
ақпараттық революция, диалогтан өте алыс (парадоксальды түрде, 
өмір сүрмейтін бейнелерге және шындыққа ұқсас ұғымдарға 
сендіру) коммуникативті тәжірибенің ерекше түрін қалыптастыру; 

– әлемнің мәдени алуан түрлілігін кеңейту және бұқаралық 
көпэтникалық және көпмәдениетті қоғамдастықтарды дамыту;

– әлемнің үдемелі десекуляризациясы және іпгелі 
идеологияларының таралуы; 

– этностық, діни және мәдени-өркениеттік бірегейліктің жеке 
өзін-өзі біріктіру көзі ретіндегі рөлінің айтарлықтай артуы.

Қазіргі жағдайда ақпарат алмасудың ауқымы мен нәтижелері 
едәуір артады, мәдениетаралық қарым-қатынасындағы көптеген 
кедергілер жойылады, әлеуметтік-мәдени өмір салты біріктіріледі 
және т. б. Сәйкесінше, мәдениеттердің өзара әрекеттесуінің әртүрлі 
формалары бар: интеграция (конвергенция, инкорпорация, асси-
миляция), өзара оқшаулау, үздіксіз қақтығыс, өзара байыту, парал-
лель даму, диалог белсенді алмасу көзі ретінде.

Өркениеттер диалогы – бұл мәдениеттердің идеялық негіздері, 
бастапқы символдар мен қасиетті құндылықтар туралы диалог, 
олардың айналасында күрделі мәдени құрылымдар құрылады.
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Диалог құбылысында көптеген құнды және қажет түсініктер 
бар. Бұрыннан келе жатқан немесе туындайтын мәселелерді 
талқылау және түсіндіру үшін диалог өте маңызды; мәдениеттер, 
конфессиялар, елдер мен халықтар арасындағы диалогы қажет; ди-
алог адамдардың терең қарым-қатынасы ретінде де үлкен маңызға 
ие және т.б. Бірақ, диалогизм принципінде адамдардың өзара 
келісімге келу үшін диалогтың өзі жеткіліксіз. Диалог адамзаттың 
үйлесімді даму жолында айтарлықтай ілгерілеуіне әкелген жоқ, 
диалог парадигмасының бірқатар маңызды сәттері жаңа түсінуді 
қажет ететіндігі бүгінде айқын болып отыр.

Мысалы, монологтың, диалогтың, полифонияның арақаты-
насын түсіндіруде кейбір қайшылықтар бар. И.И. Евлампиев былай 
деп жазады: «... Бахтин ... монологизмнің барлық мүмкін форма-
ларын бір уақытта жоққақабылдамайды, феноменалды деңгейдегі 
диалогизм оны қабылдамай қана қоймайды, тіпті» монологизмді 
« субъект деңгейінде де қарастырады (яғни, көркем шындықтың 
метафизикалық негіздері деңгейінде) – жеке орталықтардың 
плюрализмін жеңетін көркемдік әлемнің маңызды орталықтануы 
ретінде және полифонияны мағыналы мәнде иллюзиялық етеді [2].

Сонымен қатар, диалог арқылы түсіну тұжырымдамасы, 
әдетте, рационалистік дискурстың негізінде құрылады. Бірақ, диа-
логтағы әр пікір, әр дәлел және әр болжам әрқашан ішінара бола-
ды, яғни, диалогқа кіретіндердің дүниетанымының бір бөлігін ғана 
білдіреді. Демек, адамдар бір-бірін түсіну үшін олар әркім өзінің 
дүниетанымын басынан соңына дейін тұтас түрде білдіруі керек. 
Бірақ бұл көп уақытты қажет етеді, сонда ғана адамдар бір-бірін 
толық түсінуге мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, бұл мүмкіндік егер 
біреуінің ақиқаты екіншісінің ақиқатына қарағанда жоғары бол-
са, жүзеге асырылады. Шынайы нәтижелі диалогта тараптардың 
толық және абсолютті теңдігі болуы мүмкін емес: біреу екіншісіне 
қарағанда әлдеқайда мұқият және қатаң дүниетанымға ие болуы 
керек. Сонда ғана бірін-бірі түсінуі мүмкін, бір ұстанымды екіншісі 
немесе басқа қабылдау мүмкіндігіне қол жеткізуге болады.

Бүгінде әлем біртұтас болып келеді, жаһандану процестері 
серпінді дамуда, саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени өл-
шемнің жалпыға бірдей қолданылатын стандарттары барған сай-
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ын кең етек алуда. Сонымен бірге, елдердің тәуелсіздікке ие болу 
мүмкіндігі күшейе түсуде, оны іске асыру халықаралық құқық пен 
халықаралық ұйымдар тетіктерінің жұмыс істеуіне ықпал етеді. Бұл 
іс жүзінде әртүрлі халықтардың өзіндік ерекшелігін, мәдени және 
рухани табиғатын білдіруге ықпал ететін жаңа мемлекеттердің 
пайда болуына әкеледі. Басқаша айтқанда, біз әлемнің әртүрлі 
мемлекеттері мен өңірлерінің әртараптандыру процестері аясын-
да бір уақытта бірігу мен унификация орын алатын көп бағытты 
процестердің куәсі болып отырмыз. Бұл көрнекі құбылыстар диа-
лог, өзара түсіністік және келісім мәселелерін өзекті етеді.

Қазіргі әлемдегі өркениеттер диалогының әлемде жылдам 
өзгеріп жатқан мемлекеттер арасындағы өзара қарым-қатынас 
үлгілеріне қарамастан, өз маңызын сақтайтын терең негіздері бар 
екені сөзсіз. Қазіргі дәуірде әлемнің жаһандануының қарқынды 
дамып келе жатқан процестерінің нәтижесі ретінде әр түрлі елдер, 
мәдениеттер, әлемді қабылдау нормалары және т.б. арасындағы 
қарым-қатынастың жаңа стильді қалыптастыру болып табылады, 
мұнда жалпы әлемдік стандарттардың біріздендірілуі ғана емес, 
сонымен қатар «өз» және «бөтен» түсінігіндегі екпіндердің өзгеруі 
де байқалады. Әлемдік стандарттардың әмбебап таралуы белгілі 
бір алтын орта болатын үлгінің қалыптасуына әкеледі, олардың 
кейбіреулері міндетті деңгейге көтеріледі, мысалы, міндетті баста-
уыш және орта білім, мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелері және 
т.б. мұндай стандарттар жергілікті дәстүрлерге қайшы келмейтініне 
және тарихи қалыптасқан негіздермен толықтай сәйкес келетініне 
күмән жоқ.

Өркениеттердің конструктивті диалогындағы қиындықтар, 
ең алдымен, бөтен мәдени модельдердің экспансиясын қабыл-
дамауға негізделген. Бірақ, қалай болғанда да, «қазіргі адамның 
дүниетанымы басқа мәдениетке деген өсіп келе жатқан қызығу-
шылықты білдіреді, өйткені физикалық әлем туралы білімнің өсуі 
басқа адамдардың әлемі туралы білімнің өсуімен қатар жүрмей 
қоймайды. Адам туралы білім диалог арқылы келеді, содан кейін 
олардың арасында бөтен түсінігі жойылады» [3, 112 с.].

Келісімнің тұтас түсінігін дамыту келісім құбылысының 
барлық ішкі және сыртқы байланыстарын, оның басқа, жақын 
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құбылыстар мен ұғымдармен қарым-қатынасын ескеруді талап 
етеді. Келісім, консенсус көзқарастардың бірлігіне қол жеткізу 
ретінде, ымыраға келуден (компромисс) – созылған, негізінен 
мәжбүрлі немесе жартылай келісімнен, сондай – ақ, конформизм-
нен – ойын ережелерін айқындайтындармен үнсіз келісімнен 
ажыратылуы керек. Бұл дихотомиялар келісімнің сыртқы (ресми, 
енгізілген және т.б.) немесе ішкі (терең психологиялық, шынайы) 
байланыс ретінде әрекет ететіндігін айқын көрсетеді.
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Қоңырбаева К.М.
  К илосо ия  саясаттану не нтану 
институт н  ете  л ми змет ер

илосо ия л м ар н  ан и ат

ТҮРКІЛІК РУХАНИ-ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚАЗІРГІ 
ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІН ӨРКЕНДЕТУДЕГІ ӘЛЕУЕТІ*

Елімізде жаңа қазақстандық қоғамды құру және оның тұрақты 
дамуын нығайтуда халқымыздың философиялық мұраларына 
оралу, олардың дүниетанымдық негіздерін санада жаңғыртудың 
атқарар рөлі зор. Ал түркілік рухани құндылықтар қазіргі 
қоғамның жаңаруы жағдайында ұлттық код пен ментальдылыққа 
негізделген  іргетасы болып табылады. Өйткені түркілік ой-
толғаулардың идеялық негізін құрайтын: адалдық, әділеттілік, 
уәдеге беріктік, намысшылдық қатарлы рухани-мәдени фило-
софиялық құндылықтар солғын тартқан қазақтың өзіндік 
санасының архетиптерін оятуға әсер етері сөзсіз. Сондықтан 
түркілік ой  жауһарларын философиялық тұрғыдан талдау, оның 
этикалық, эстетикалық қырларын ашу – бұл ұлттық түп тамыр-
дан тарқатылған рухани әлемді танып қана қоймай, болашаққа 
бағдар ретінде тиянақ болатын негіз деп білеміз. Түркілік рухани 
құндылықтарды жаңғыртудың мақсаты ұлттық өзіндік санасы мен 
намысын ояту.

Халықтың төл әдеби-мәдени туындыларының адамға жоғары 
деңгейде әсер ету күші арқылы тарих қойнауынан үн қатуы, 
оның қазіргі және болашақ ұрпақтың рухын оятарлық әлеуетін 
дәйектейді. Қазақ философиясының аясы көне рухани мұраларды 
зерттеп-зерделеу нәтижесінде әлі де қарқынды түрде кеңи түсері 
сөзсіз. Ұлттық ділдің арқауы түркілік рухани құндылықтардың 
дүниетанымдық қырларын зерделеу, қазіргі жаңа Қазақстанның ру-
хани кеңістігін қалыптастыруда өзінің өзектілігімен алға шығуда. 
Сонымен қатар тарихи сананың үнемі жаңғырып отыруының 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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көрінісі. Сондықтан еліміздің мәдениеті мен руханиятының бар-
лық салаларында рухтандырушы екпінге айналуы тиіс. 

Түркі философиялық ой-толғулары өзіне тән өзгеше үлгіде 
және мазмұны жағынан да өзіндік ерекшелікке ие. Өйткені түркі 
халықтарына ойдың негізгі түйінін поэтикалық түрде тұжырым-
дау тән болды. Осы негізде олар философиялық пайымдауларын, 
әдеби мұраларын жасады. Түркілер дүниетүсінігінде әдептілік, 
сыпайылық, ибалық, қырмызылық, бекзаттық сияқты этикалық 
ұғым-түсініктер өзін берік бекіткен болатын.

Түркілер апайтөс Ұлы Далада мәдениет мәйегінен жеміс көріп, 
өркениет ошағын құрған төлтума қасиетін сақтап қалған бірдін-
бір ұлт. Олар Батыс пен Шығыс елдері арасындағы адамаралық 
қарым-қатынастың, тауар алмасудың, капиталдың, көлік және 
қонақжайлылық пен қызмет көрсету мәдениетінің ырғақты қоз-
ғалысының ережесін жасады. Өздерінің еркін, ашық, қонақжай, 
жомарт қатарлы оңды да оңтайлы қасиетттері арқылы Ұлы Жібек 
жолы бойындағы сауда мәдениеті тетіктерін жетілдіруге зор 
үлесін қосты. Түркілердің этномәдениетін мұқият зерделеген 
Л.Н. Гумилевтің: «түріктердің қоғамдық тұрмысы мен әлеуметтік 
институттарының маңызы зор: ел, елшілік-тәспихтық жүйе, шен-
дер иерархиясы, әскери тәртіп, елшілік үрдісі, сол сияқты көрші 
елдердің идеологиялық жүйелеріне қарама-қарсы қоятын мұқият 
әзірленген дүниетанымның болғаны таң қалдырмай  қоймайды», 
– деген пайымдаулары ұлы Қағанаттар құрған түркілердің ұлттық 
сана мен мәңгілік ел болудың іргетасы сонау түркілік кезеңнен 
де ертеректе қалыптасқандығының айғағы [1, (86 б.)]. Осын-
дай мызғымастай берік те бекем орныққан түркілік дәстүрлердің 
діңгегі теңселсе де, қазіргі кезге дейін өзінің түпқазығынан ажы-
рамай сақталып келді.  Бұл өміршеңдіктің сырын  ғалымдардың 
олардың шаруашылық тәсілі мен өркениет түрінің  өзгеріссіз 
қалуы деген пікірі мақұлдауға тұрарлық. 

Түріктердің VІ–VІІІ ғасырлардағы тарихы мен тағдыры 
«Күлтегін» (Үлкен жазу) тас ескерткішінде баяндалған. Жырда 
Иоллығ-тегін: «Биікте көк тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, 
екеуінің арасында адам баласы жаралған, адам баласы үстіне 
ата тегім Бумын Қаған, Істеми қаған отырған, отырып, түрік 
халқының ел жұртын қалыптастырған, иелік еткен. ... Басы бар-
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ды идірдік, тізесі барды бүктірдік» [2, 43,46 бб.], – деген салта-
натты мәлімдемелері қазіргі Қытай қорғанынан бастап Жерор-
та теңізіне дейінгі аралықтағы, бір-бірімен аудармашысыз-ақ 
түсінісе алатын  қырыққа тарта түркі тілдес ұлт өкілдерінің ру-
хын көтеріп, мақтаныш сезімдерін тудырады. Күлтегін жырының 
негізгі мақсаты мен идеясы елін-жерін қорғауда, сыртқы жау-
ларымен шайқаста түркілердің ауызбіршілігін сақтап, ата-баба 
дәстүрлерінен айрылып қалмауға үндейді. Ең бастысы түркілерді 
қытайлардың тәтті сөздері мен алтын, күміс, ішімдік пен астық, 
жібектеріне қызығып кетіп өздерінің тәуелсіздіктерінен айрылып 
қалмауын басты қару ретінде ұстанды. Н.Л. Гумилевтің пайымда-
уынша, мұнда тек мемлекеттердің күресі ғана емес, сонымен бірге 
мәдениеттердің де күресі, екі дүниетаным мен дүниетүсініктердің 
күресі бар. Ұлы Дала өз манифесімен қытай болмау, ол тек өзінше 
болу құқын мәлімдеді. Мұндай күрес тіпті хундық Модэ-шанью 
уақытынан бері қарай созылып келеді, бірақ мұнда ол құжатта 
қисынды мазмұндалып жазылып қойылған. Қытайдың ырқына 
берілмеу үшін орасан зор күш-жігер жұмсау керек болды, әне 
соны Құтлұғ, Тоныкөк, Күлтегін және Иолығ-тегін сықылды көк 
түріктер жүзеге асырды [1, 339 б. ] 

Түркі елінің өсіп-өркендеуіне зор үлес қосқан, түркілер 
жайында мәңгілік мұра қалдырған Тоныкөк тұлғасынан өнеге 
аларлық тұстар аз емес. Қытай сарайында жүріп, олардың көрші 
түркілермен қандай саясат ұстанатыны жөнінде жақсы хабары 
бар Тоныкөк түркі тайпаларын ортақ жауға қарсы ұйымдастыруда 
асқан шеберлік танытады. Тоныкөк  ақыл-парасаты мен білім-
ділігінің арқасында түрік жұртын біріктіру, дербес ел болуы жо-
лында аянбай тер төкті. Екінші Шығыс Түркі қағанаты әскерінің 
бас қолбасшысы «көк түркінің көк семсері» атанған Күлтегін 731 
жылы қайтыс болғанда төркүл дүниенің елшілері келіп тағзым 
етті. Бұл оқиға VIII ғасырдағы түркілердің көрші мемлекеттер-
мен халықаралық қатынастары деңгейінің жоғары болғандығын 
көресетеді. Күлтегінге орнатылған ескерткіш тас адамгершілікке 
негізделген түркі этикасының құндылығын және түркілік 
философиялық-этикалық ойдың шыңдалуын паш етті. Түркі-
лердің дәстүрлі этикалық ой парасаттылығынан хабар беретін ес-
керткіштің ғылыми көшірмесі қазіргі Қазақстанның Астанасында 
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Еуразия университетінің бас ғимаратының төрінен орын алды. 
Түркілердің рухани мәдениеті терең дәстүрлі, алуан қырлы, көп 
деңгейлі құбылыс екендігін, «борыш», «жауапкершілік», «ізгілік», 
«жақсылық» қатарлы қағидаттардың қатаң сақталуын талап ететін 
императивтерді ұстанғаны анық байқалады.  

Түрікілерде туған жер, ата-баба бейіт-қорымдары, ел-жұрт 
қасиетті ұғым-түсініктер. Түркілер қайтыс болған бабалары рухын 
қатты құрметтеген. Оларда қайтыс болған алғытектерінің рухтары 
ұрпақтарын үнемі желеп-жебеп отырады деген ұғым қалыптасқан. 
Тіптен қайтыс болған адамнан қалған киім-кешек, қару-жарақтары 
көздің қарашығындай сақталған. Кеңістік пен уақыттан тәуелсіз ата-
баба аруағы өз ұрпақтарын қайғы-қасіреттен сақтап, алапат соғыстар-
да жеңіске жетуіне көмектесетіндігіне сенімдері күшті болды.

Халықтың дүниетанымы әрдайым оның адамгершіліктік иде-
алдарында көрініс тауып отырады. Жетілген өркениетті қоғамның 
ең басты көрсеткіші сапалы адам. Осы көзқарас тұрғысынан алғанда 
түркілік кезең этикалық-философиялық ой-толғаулары адамының 
адамгершілік сапасын арттыруға өз үлесін қосты деп толықтай 
айта аламыз.  Бүгінгі таңда  көтеріліп отырған мәселелерінің 
бірегейі, қазақтың кісілік келбетінің қалыптасуына келіп тіреледі. 
Көшпелі өмір салты орныққан, өзіндік кісілік бітім-болмысы 
толысқан дала жұрты сырттан таңылған кез-келген жаңалықты қа-
былдай салмаған. Өте талғампаздықпен сүзгіден өткізіп отырған.                
Ш. Уәлиханов бұл үдерісті «Сахарадағы мұсылмандық туралы» 
еңбегінде мұсылмандық әлі де қазақтардың «сүйегі мен қанына» 
сіңбеген деп атап көрсетеді. Ислам таралауы барысындағы 
халықтың ежелден қалыптасқан сән-салтанатты өмір салтының 
кейбір элементтерінің ығыстырылуына, қазақтардың той-томалақ 
кезіндегі ойын-сауық құруын сайтандық деп тану, халықтық 
аңыз, ертегі, заң және сот әдет-ғұрыптарына ислам қағидаларын 
жөнсіз енгізуді де қаламағаны байқалады. Өз ұлтын өркениетті 
ұлттар қатарына қосуды көксеген ағартушы-ғалым үкіметтен кез-
келген білімге қастандықпен қарайтын дінге қамқорлық жаса-
мауын, сондай-ақ құдайға сиынуды үрей мен таяққа негізделген 
заңдарды сахараға енгізбеуін талап еткен [3, 198 б. ]. Бұл пікірлер 
діни сенім бостандығына деген көзқарастардан туындаған еді. Ал  
қазіргі кезде әлемде мұсылмандарының басым бөлігі ұстанатын 
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дәстүрлі ханафи мазхабының іргесін қалаған имам Ағзам Әбу 
Ханифа ілімінде ислам дінін қабылдаған жергілікті халықтардың 
салт-дәстүріне баса мән берілді. Құран үкімдерінде, хадистерде, 
ислам ғұламаларының пәтуасында қарастырылмаған қандай да 
бір жағдайға қатысты жергілікті халықтың әдет-ғұрпы арқылы 
шешім берілген болса, сол әдет пәтуа ретінде қабылданады. 
Кең байтақ қазақ даласына өз діндерін таратуға ұмтылған кез-
келген миссионерлік іс-әрекет оларды қабылдаушы ортаның 
самарқаулығына тап болғаны белгілі. Ислам дінінің басты пары-
зы бес уақыт намаздың араб тілінде оқылуына да байланысты 
қиыншылықтар туындады. Далалық жағдайда Алла тарапынан 
түсірілген Құран  Кәрімнің мағыналарын түсіндіретін маман-
ұстаздардың зәрулігімен түсіндіруге болады. 

Орта ғасырларда түркілік рухани әлем өздеріне дейінгі 
мәдени мұраның қордаланған бай тәжірибесін байыптап, фи-
лософиялық ой-кешудің алғашқы тұжырымдамаларын шығар-
машылықпен жүзеге асыра бастады. Түркі әлемінің дәстүрлі 
дүниетанымдық негізде қалыптасқан жыр-дастандары басқаша 
реңде түрленіп, сопылық ағымдағы философиялық еңбектер 
пайда болды. Түркілік философияда терең дүниетанымдық 
түсініктер қалыптасып ислам діні адамгершілік тұғырлардың 
биіктей түсуіне, мәдени жетілдірулерге ықпал етті. Араб, пар-
сы классикалық туындылары түркі халықтарының рухани 
кеңістігінде сенім мен білім көкжиегін кеңейтуге жол ашып, 
ислам діні  сахара жұртшылығының араб жазуын игеруіне де 
игі әсерін тигізді. Адам тіршілігінің философиясы, этика мен 
эстетикасы жаңғыртылған түрге енді, түрік тілінде этикалық-
дидактикалық, ғылыми-танымдық, философиялық еңбектер жа-
зылды. Мұсылман мәдениеті жайылған Ұлы Дала елінің сәулеті, 
әдебиеті, ғылымы, музыкасы мен қала құрылысы өнері қайта 
құрулар нәтижесінде басқаша реңкте қайта жаңғырды. Ислам 
діні тарала бастаған кездері көне түркі жазуларының орнын 
араб жазулары алмастырды. Араб және парсы әдебиеті қазақтың 
линвистикалық кеңістігінде жиырма пайыздан асып барады деген 
тіл білімі ғалымдарының көрсеткішіне назар салсақ, қазақтар ол 
сөздерді талғамсыз қабылдай бермеген. Жаңадан енген сөздердің 
дені категориялық ұғымдар болып табылады. Мәселен адам – 
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араб сөзі. Түркілерде ол – кісі деп аталады. Саясат, мәдениет, ке-
мел, шапағат, мұғалім – деген сөздер де ислам арқылы еніп сөз 
қорымызды толықтырған ұғым-түсініктер. 

Ислам діні қағидаты бойынша бір Аллаға ғана табынды. 
Алайда ислам дінін түркілер арасында таратуда ерекше тәсілдер 
қолданылды. Ұлы Дала тұрғындарының ежелгі әдет-ғұрыптарына, 
салт-дәстүрлеріне тікелей қарсы келмеген. Сол себептен де түркі 
тайпалары арасында ислам діні адамгершілік тұғырлардың биік-
тей түсуіне, мәдени жетілдірулерге ықпал еткені аян. Халықтың 
табиғи-ұлттық ерекшелігіне нұсқан келтірген жоқ. Ислам ілімі өзі 
тараған аймақтарында игі істерді жүзеге асыруының нәтижесінде 
нығая түсті. Оны ортағасырлардағы Қазақстан жерінде сәулет 
өнерінің тамаша ескерткіштерінің салынуынан көруге болады. Фа-
раб, Отырар, Испиджаб, Алмалық, Тараз, Бұхара, Шаш, Сығанақ, 
Баласағұн, Қашғар сияқты жүзден аса қала сылаңдап сайын дала 
көркіне айналды. Қарахан мемлекетінде қалалық мәдениет өркен 
жайды. Қазіргі кезге дейін жеткен Айша биі, Алаша хан Күмбезі, 
Әулие Ата Мазары сәулет өнерінің тамаша ескерткіші. Рухани 
өмірде мұсылмандық дін арқылы ислам құндылықтары да орныға 
түскендігі байқалады. Қазақстан аумағында мешіттер мен медре-
селер, мектептер салынып, мұсылмандардың игілігі үшін қызмет 
ете бастады. Ғылым, білімді игерген жастар өнегелілік тұрғыдан 
тұлғаға айналды. Түркілер дүниетанымы, дүниетүсінігі, таным 
көкжиегі кеңейді. Діни сананың жаңғыруы арқасында бірте-бірте 
мұсылмандық дүниетанымның негізгі ұғымдары мен қағидаттары 
мойындалып, рухани өмір мазмұны жағынан кемелдене бастады. 
Ислам діні адамдардың діни санасы мен ақыл-ойына зор әсерін 
тигізді. Мұсылман адамның жаңа бейнесі халықтың көңілінен 
шықты. Мұсылман адам өзінің өнегелі өмірі мен адамгершілікті 
қасиеті арқылы нағыз қоғамды біріктіруші күшке айналды.

Түркілік кезеңдегі ойшылдардың шығармашылығының дені 
этикалық-моральдік, адамгершілік мәселелеріне арналғандығын 
олардың бізге жеткен мұраларын талдап-тарқатсақ көзжеткізері-
міз анық. Түркілік қайнарлар ұлттық шеңберден шығып жалпы-
адамзаттық категориялармен ой кешті. Адамзатты ізгілікке 
баулыды. ХІ ғасырда өмір сүрген көрнекті ақын, аса ірі мемле-
кет қайраткері, философ-этик Жүсіп Баласағұнның «Құтадғу 
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білік» 85 тарау, 6520 бәйіт және 124 қосымша бәйіттер тұрады. 
Бұл шығарма түркі халықтарының тілінде жазылған алғашқы 
энциклопедиялық еңбек. Түркі династиясының аса бір гүлденген 
шақтарында Қараханидтер дәуірінде жазылды. Баласағұнның бұл 
еңбегі исламның үстемдік құрған дәуірінде жазылса да, автордың 
өмірге көзқарастарының философиялық мәні ашып көрсететін 
мол материал жинақталып тұжырымдалады. Жүсіп Баласағұнның 
гуманизм принциптеріне терең мән бере адамгершілік пен 
имандылыққа, білімділік пен біліктілікке, әділдік пен еңбекке 
үндеген философиялық-этикалық еңбегінің маңызына көптеген 
зерттеушілер баса назар аударады. М. Орынбеков пайымдауын-
ша: «Егер «Құтты білікті» этикалық тұрғыдан қарастырсақ, оның 
пәндік сұхбаттан айырмашылығы – мұнда қызмет етуші адамның 
қиналысы мен адамгершілігінен және парасаттылығынан бастау 
алатын ар-ождан басты нәрсе болып табылады. Этиканың онто-
логиядан және метафизикадын айырмашылығынаң өзі адамның 
қайғы-қасіретке тап болған жан дүниесіне бойлауында жатыр. 
Баласағұн сондықтан да көбінесе кедейліктің, қайғы-қасіретті ң 
тауқыметін тартқан адамдардың жан айғайын тақырыпқа арқау 
еткен. Сондықтан да гносеология мен ғылымдағы орталық ұғым 
ретіндегі ақиқаттың орнын этикада қасірет иеленген» [4, 66 б.].

Қарахан әулеті билік құрған кезеңінде өзінің мемлекеттік ел 
басқару жүйесін нығайта бастайды. Елдің билік басында Қара-
Бограхан отырды. Ол өзінің әділдігі, тазалығы, батырлығына 
қоса адамгершілікті қасиетімен және білімділігімен халық ара-
сында зор беделге ие болған хан. Қарахан мемлекетінің осындай 
соғыссыз, бейбіт өмір сүрген кезеңінде рухани дербес шақтарында 
Ж. Баласағұн өзінің атақты шығармасын Қара-Бограханға тарту 
еткен. Еңбекті жоғары бағалаған хан Жүсіпті «Ұлы Хас Хажыб» 
– хан сарайының бас кеңесшісі, бас уәзірі етіп тағайындайды. Бұл 
лауазым қызметіне – мемлекет заңдары мен елдің әдет-ғұрпының 
дұрыс орындалуын қадағалау, сонымен қатар сарайда қызмет 
ететін хат көшірушілер мен қолөнершілерге патша атынан әмір 
беру. Елшілерді қабылдау, оларды шығарып салу, ресми түрдегі 
жиындардың өтуін қадағалау. Сондай-ақ кедей адамдар мен 
жетім-жесірлердің арызын ханға жеткізумен айналысу жатады. 
Осы атқарған қызметінен-ақ Жүсіп Баласағұнидің қайраткерлігі 
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танылады. Зерттеушілер бұл шығарманың Қарахан мемлекетінің 
Ата Заңы қызметін атқарғандығына тоқталады. Шығармада 
жетілген қоғам орнатудың әлеуметтік-этикалық мәселелерін 
дүниетанымдық тұрғыдан шешуге талпыныс жасалған. Өйткені 
бұл еңбекте мемлекеттегі жоғарыдан бастап төменге дейінгі 
әлеуметтік топтардың мінез-құлқы, білім дәрежесі, ақыл-парасаты, 
құқығы мен міндеті қандай болуы қажет екендігі баяндалады. Ал-
дымен ел басқарушысының бойынан табылар қасиеттерге: ұшан-
теңіз ақыл-парасат, түзу ниет, білімді, өнерлі, шешен, жомарт, кең 
пейілділік, жарқын жүзділік, кекшіл болмауды жатқызады. Ел 
билеушіге барынша жоғары талаптар қояды. Мемлекеттің гүлденуі 
мен халқының бақытқа кенелуі ел билеушінің өте зеректігі мен 
іскерлігіне байланысты деп топшылайды. Дастанда елбасының 
бойынан табылуы тиіс қасиеттерді:

Әскер толып, тұрса күші дігірлеп,
Тұрмыс, заңды тураласа іліммен,
Бектің аты бар жаһанға тараса, 
Күн-күн сайын құты артса тамаша.
Бектік үшін туған олар анадан,
Бектік сүтпен, іспен бойға тараған.
Бектің ісі, тек бектердің еншісі –
Бектер ісін ұғар бекке тең кісі.
Бек хаалықты тек білікпен сендірер,
Барлығын да ақылына жеңдірер.
Бек дегенің білікпенен берік тұр
Білік кетсе, бек қалады – желік құр [5, 215 б.].
Ел билеушінің этикалық-адамгершілікті тұғырлары: парасат-

тылық, ізгілік, қайырымдылық болуға тиіс. Ал мемлекеттің ел-
шісі бойынан: көріктілік, зеректік, жат-жұрттықтардың тілдерін 
меңгерген шешен, жақсы аңшы, құсбегі, жұлдызшы, түс жорып 
белетін, музыкаға бейімділікті тала етеді. Түркілік этикалық ойдың 
негізгі қарастырған мәселелерінің бірі «бақыт» туралы ұғым. 
Жүсіп пікірінше, «Кім бақытты? Жомарт бақытты, Мәрт бақытты, 
Басқаларға бақыт берген адамның өзіне де бақыт тиесі. Құлқы 
пәк, қылығы ізгі бектердің көрген күні де сүйінішті, рахымды. Жа-
ратушы кімге ізгі құлық берсе, сол құлқымен жөн-жосық келер, 
сол құлқымен көгеріп, көктер. Бақ адамның құлқына бұйырар» [6,   
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180 б.]. Жүсіп пайымдауында адамға бақ, дәулет, құт оны қадірлей 
алмаса тұрақтамайды. Бақытты болсам, дәулетті болсам, құт қонса 
екен үйіме деп арамандамайтын адам жоқ. Бірақ  бұл игіліктер 
этик-ойшылдың топшылауында қасиетті адамға қонады. «кісіге екі 
дүниедегі пайдалы [нәрсе]., ізгі іс немесе мінезі түзулік, екіншісі – 
ұят, үшіншісі – әділдік, бұл үшеуі арқылы адам шын бақыт табады, 
үшеуі біріксе сүйініш болды [де] ...  » [5, 107 б.].

Сондықтан жан тазалығы, ар тазалығы алдыңғы орынға 
шығуы тиіс. Ойшыл адамзаттың мәңгілік этикалық-философиялық 
мәселелері болып табылатын қанағат, ынсап, дүниеқұмарлық, 
ашкөздік, тойымсыздық қатарлы ұғым түсініктерге тоқталады. 
Ашкөзденбе, ұятты ойла, адал бол, Ашық айтып, әділ іске жарар 
бол! Мешкей тынып, сұғанақ көз, тояр ма? Ашкөзділер жаһанды 
жеп, тояр ма? Мемлекет қызметіндегі шенеуніктерді парақорлық-
тан ада болуға шақырады. Бүгінгі ашкөзік жайлаған қоғамда осы 
парақорлық өршіп, өз шегіне жеткендігін көрсетіп отыр.   

Адамдардың мейрімділігі мен зұлымдығының табиғаты туа 
бітетіндігі және қалыптасатындығы жайлы Ж. Баласағұнның ой-
толғауларында, шығыс перипатетиктерінің қоғамдық орта мен 
тәрбиенің адам мінезін өзгертетіні туралы әлеуметтік тұрғы-
дағы дәлелдері мен алдын-ала анықталады дейтін діни идея жат-
қандығы байқалады. Алайда Жүсіп Хас Хиджабтың этикалық 
тұжырымдамасының философиялық мәні мен мағынасы: жақсы 
адамның аты – мәңгі өлмей артында қалдырған шапағаты, оған деген 
құрмет деген даналықпен астасып жатыр. Түркі ойшылының қазір де 
ұрпақтарының рухани жетілуіне атсалысып жатқандығының айғағы. 
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Алматы: Ғылым, 1995. – 160 б.  
5 Баласағұн Ж. Құтты білік / Көне түркі тілінен ауд. және алғы сөзі 

мен түсінік. жазғ. А. Егеубаев. – Алматы: Жазушы, 1986. – 616 б.
6 Егеубаев А. Жүсіп Баласағұн. – Алматы: Арда, 2005. – 311 б.



208

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

Омарова Г.С.
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АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ «ЖЕРҰЙЫҚ» ИДЕЯСЫ*

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде аңызбен жеткен ру-
хани мұралардың бірі Асан Қайғының бейнесі. Қазақ халқының 
дәстүрлі мәдениетінде қазақ даласының дана ойшылдары атанған 
жыраулар мектебінің негізін қалаушылардың бірі ретінде танылған, 
ХV ғасырда өмір сүрген Асан жыраудың ауызша дәстүрде тараған 
мұрасы қазақ халқының ұлттық рухани құндылықтар әлеміне 
терең әсерін тигізген. Алғашқы қазақ мемлекеттігінің құрылуы 
кезінде қазақ хандарымен бірге қазақ мемлекеттілігінің құрылуына 
ат салысып, саяси идеологиялық қызмет атқарған Асан бидің 
қазақ тарихы мен мәдениетінде алар орны ерекше. Асан Қайғы 
дүниетанымын зерттеуші ғалымдар Асан биді қазақ даласының 
данышпаны ретінде таныта келіп, оның есімін кейінгі ұрпақ Асан 
Қайғы әулие, Асан Қайғы деп аталып кеткенін айтады. Аты аңызға 
айналған абыз әулиені Ш.Ш. Уәлиханов «көшпелілер философы» 
деп атаған. Асан би туралы деректер М.Х. Дулатидің «Тарих-и 
Рашиди», Қ. Халидидің «Тауарих хамса шархи», Г.Н. Потанин,                            
Ш. Уәлиханов, Ә. Марғұлан, М. Әуезов, С. Мұқанов, С. Қасқабасов, 
М. Мағауин, Ә. Нысанбаев, С. Нұрмұратов, Қ. Әлжанов т.б. ең-
бектерінде айшықталған. Асан би туралы деректердің бір арна-
сы Ү. Сұбханбердина Мәскеу архивінен әкелген материалдар 
негізінде «Дала уәллаятының газеті» (№ 47, 1897ж., №12, 1901 ж.) 
атты библиографиялық көрсеткіштерде көрсетілген. К.Толысбай 
Асан Қайғы әулие «қазақ хандығының рухани атасы» болғандығы 
жөнінде өз пайымдауларын білдірді.

М.О. Әуезов Асан Қайғыдан қалған өсиет сөздер мен оның 
сын болжаулары арқылы ол өзі жайынан да, заман аңғарынан да 
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бірталай деректер қалдырғаны жайында атап көрсеткен. «Орыс 
зерттеушісі Г.Н. Потанин «Казак-киргизские и алтайские преда-
ния, легенды и сказки»(С.-П. 1917 г, с.170-171) еңбегінде Асан 
Қайғы көшпелі қоғамдағы хан ақылшысы» десе, Ш. Уәлиханов: 
«Әйгілі дала философы Асан Қайғы Жетісудағы Жырғалаң деген 
жерде көшіп қонып жүрген» деп жазады [1, 8 б.].  Ә.Х. Марғұлан: 
«Халық шежіресі бойынша Асан Ата Майқы бидің алтыншы 
әулеті еді деседі. Ол өзі Қорқыт сияқты жұрт қамын жеп өткен 
дана, батагөй, кемеңгер кісі. Өзінің ұзақ жасында халықтың қамын 
көп ойлап, уайым жеп өткендіктен, «Асан Қайғы атанған» [2, 102 б.] 
дейді. Ә. Қоңыратбаев т.б. Асан Қайғы туралы бірқатар ой-пікірлер 
қалдырды. Қазақ ханы Абылай Құдайбай ақыннан «Асан Қайғы 
кім, оның сөздерінен есіңізде қалғаны бар ма?» дегенде: Құдайбай 
ақын:

Тегінде ноғай-қазақ түбіміз бір, 
«Алтай, Ертіс, Оралды еткен дүбір.
Өр Мәмбетхан Ордадан шыққан күнде,
Асан Ата қайғырып айтыпты жыр» деген, бұл деректер 

Құрбанғали Халидтің «Тауарих Хамсасынан» алынған [2, 101 б.]. 
Асан Қайғы дүниетанымы философиялық қырларын зерттеуші    
Қ. Әлжанов «Асан Қайғыны сол тарихи дәуірдің ғұламасы ретінде 
қазақ халқының бірігуіне, жас мемлекеттің өмір салтын, аймағын 
зерттеп білуге үлес қосқан тұлға» дей келіп, есімі түркі тілдес 
тайпалардың бәріне кең таралған ойшыл Асан бидің сол ерте кез-
де айтып кеткен ой пікірлері халқымыз даналығының інжу мар-
жандары қатарына енетінін, оның шығармашылығы адамгершілік 
пен гуманистің алтын қорымен әрленген тұлға екендігі жөнінде 
өз пікірін білдірді [2, 101 б.]. Асан Қайғының есімі қырғыз, түрік, 
өзбек т.б. түбі бір түркі елдерінің рухани дүниесінде терең көрініс 
берген. Мәселен, Түркиядағы «Асан Қайғы» аталатын таудың 
сыры осы күнге дейін терең зерделеу нысанында қалып отыр.

Жоғарыда аталған ғалымдардың зерделеу қорытындылары-
нан байқалғандай ХV ғасырда өмір сүрген, Асан Қайғы қазақ 
хандығы кезінде сол тарихи дәуірде ақыл парасаттылықтың 
жоғары иесі – дана ойшыл, бірнеше хандар тұсында кеңесшілік 
қызмет атқарып, елдің идеологиялық саясатының тізгінін ұстаған, 
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қазақ халқының тұтастануына өз идеяларымен дем берген, жас 
қазақ мемлекеттігінің құрылуына ат салысқан тарихи тұлға, мем-
лекет қайраткері, би, әрі сөзге шешен, жырау, қазақ мәдениеті 
мен тарихына елеулі үлес қосқан ғұлама данышпан, философ 
болғанын байқаймыз. Асан Қайғының дүниетанымы қазақтың 
дәстүрлі мәдениеті арқылы ұрпақтан ұрпаққа дәстүр жалғастығы 
арқылы жаңғырып, тарихи сабақтастық арқылы бүгінгі біздің 
заманымызға жеткен тарихи сана көрінісі. Қазақ хандығы тұсында 
«тар жол тайғақ кешкен» қиын заманда ел тәуелсіздігі күн тәртібіне 
қойылған сын сәттерде көрегендікпен ел мен жер тағдырын шешу, 
елдің бірлігін сақтау мен қорғау мәселелерінде саяси идеологиялық 
рөл атқарған Асан биге қазақ хандарының өзі үлкен құрметпен 
қараған. Кейінгі дәуірлердегі ел билері Асанның қоғамдағы ор-
нын, оның азаматтық келбетін жоғары деңгейге көтеріп, оның ой 
түйіндерін ауыздан ауызға тарату арқылы қарапайым халық оның 
өсиет сөздері мен атын аңызға айналдырған. 

Асан Қайғы туралы аңыздарды терең зерттеген белгілі мифо-
лог ғалым, С. Қондыбай Асан Қайғының аңызға айналған есімдері 
ертеден келе жатқан бірнеше жырларда кездесетіні жөнінде пай-
ымдайды. Мәселен, «Қырымның кырық батыры» шығармалар 
желісінде ойшылдың есімі «Асан Қайғы, Абат, Тоған, «Қарғабойлы 
Қазтуған», «Жаңбыршыұлы Телағыс», «Айсаұлы Ахмет» жырла-
рында кездеседі. С. Қондыбай Асан Қайғының тарихи тұлға емес 
екені жайында пайымдап, Асан Қайғының тұлғалық бейнесі бізге 
ежелгі мифтік-поэтикалық дәстүрмен жалғасып келе жатқаны жай-
ында айта келіп, ғалым оның тұлғалық болмысын «абыз» және «түп 
тата»  бейнесімен байланыстырады. Сонымен қатар С. Қондыбай 
Асан Қайғыны халық ХІV ғасырда, Жәнібек пен Бердібек сияқты 
хандардың кезінде ел қамын ойлаған алқамен бірге оны қазақ 
ұлтының жанашыр басшыларының бірі, тарихи тұлға тұлға ретінде 
атап кеткенін айтады. С.Қондыбай Асан Қайғының болмысы та-
рихи тұлғалық бейне мен мифтік бейне қабысып, синкретті образ 
қалыптастырғанын айтады. Осыдан келіп, Асан Қайғы бейнесі ту-
ралы аңыздар шын тарихи тұлғаға айналғандығы жөнінде пайым-
дайды. Асан Қайғыдан қалған дейтін ауызша дәстүрде көптеген 
жырлар қалғандықтан оның бейнесі жырау деңгейінде көрінген.  
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Әлкей Марғұлан: «Тегінде жырау ақын емес, ол толғау айта-
тын ақылшы, қиыншылық үстінде халық ортасына шығып қамқор 
сөздер сөйлейтін данышпан ойшыл адам. Ол ерте кезде ұлыс ор-
дасында отырып ақыл, кеңес беретін әрі тәрбиеші, әрі ұстаз, әрі 
сәуегей, ұлы ойдың иесі» [3. 139б.] – десе, Е. Тұрсынов «жырау-
лар ханның әскери кеңесіне қатысып, жауынгерлердің рухын 
көтеріп, жыр айтатын. Жыраулар ру тайпалар шежіресін аса жақсы 
меңгерген, батырлық эпос пен тарихи жырларды орындаған» 
дейді [3, 139 б.]. Г. Нұрышева «жыраулар поэзиясындағы басты 
ұран ерлік пен батырлық жалаң айқай емес, оның мәні тереңде. 
Философилық санаға тән болашақты болжау қасиетіне ие жы-
раулар елін жаудан қорғаудың негізінде бүкіл елдің түпкілікті 
тәуелсіздігі, қазақтың халық ретінде жер бетінде сақталып қалу 
мәселесі тұрғандығын түсіне білді, сондықтан да өз жырларында 
ерлікті өмірмәндік мәселелерге дейін көтерді» дейді [3, 141 б.].

Отандық ғалымдарымыздың пайымдауларынан белгілі бол-
ғандай қазақ халқы дәстүрлі мәдениетінде жыраулар мектебінің 
даналығы, ақыл парасаты мен ғибраттық қанатты сөздері, ел арма-
ны мен аманатын арқалаған зерделі ойы тұнық күйінде сонау ерте-
ден дәстүрлі мәдениет арқылы біздің дәуірімізге жетіп отыр. Қазақ 
хандығы құрылған кезде бүгінгі құқық қорғайтын құрылымдардың 
қызметін, ол кезде, қара қылды қақ жарған, даналықтың биік шыңы 
есептелетін, ақыл-парасат иелері, дана жыраулар, ел көсемдері, 
ел ақсақалдары, би-шешендер әділ қазылық қызметті атқарып 
отырғаны тарихтан белгілі. Осы жыраулық дәуір мен қазақ билер, 
қазылар алқасының бір ауыз сөзіне хан да, қара да тоқтаған. Қазақ 
жыраулары мен қазақ қазылар, билер алқасы ел ішіндегі дау-да-
майларды ғана емес, ел мен жер тағдыры, басқа елдермен қарым-
қатынас, мемлекеттер арасындағы маңызды мәселелерді, яғни 
бүгінгі халықаралық қатынастар мәселесіне дейін шешіп отырған. 
Мұндай қызметке ел арасынан шыққан суырып салма өткір 
сөздерімен көзге түскен ақылгөй, дана жыраулар мен шежіреші 
би-шешендерді қоятын болған. 

Қазақ мемлекетінің құрылуы тұсында ірілі ұсақты хан-
дықтардың басын қосып бір орталықтан басқарылатын хандық 
жүйенің сол кездегі тарихи жағдайда ауадай қажет екендігін 
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түсінген жыраулар осы идеяның өзектілігін халыққа түсіндіріп, 
елдің береке бірлігін сақтауда үлкен идеологиялық қызмет атарды. 
Қазақ хандығы құрылғаннан кейін хандардың жанындағы жыра-
улар ел басқару ісіне араласып, кеңесшілік қызмет атқара жүріп, 
хандарға әділетті ел басқару принциптерін үйретіп, халыққа тең 
қарамаған хандарды тезге салып, халыққа жақсы мен жаманды 
айыра білуді, имандылық ақыл ой мен адамгершілік, адал еңбекті 
жырлап жыраулар қазақ мемлекетінің құрылуына өз идеялары-
мен дем беріп, елінің көркеюіне үлкен үлес қосты. Жыраулардың 
даналығы мен идеялары қазақ батырларының қаруы іспетті бол-
са, қазақ халқы бұл азаматтық ақыл ой даналық идеяларды ту 
етіп көтерді. Жыраулар мен би шешендердің даналық мектебі 
сонау көне замандарда әлеуметтік мәдени ортада болып жатқан 
алуан түрлі құбылыстарды мәселен, адам мен қоғам арасындағы 
әлеуметтік қайшылықтарды, адамдар арасындағы дау дамайларды 
шешіп, адам өмірінің мәнін түсіндіріп, тұлғаның өзін өзі тануына, 
адамның өзін қоршаған әлемді дұрыс танып білуі туралы ойларды 
олардың санасына жеткілікті тілмен түсіндіре білген. Ел тағды-
рын өз тағдырынан жоғары қойған халық батырларының рухын 
көтерген жыраулар өз замандастарының санасында имандылық, 
адамгершілік ақыл-ой, кіндік қаны төгілген атамекен туған жер-
ге деген патриоттық қимастық сезімдерді қалыптастырып, қазақ 
мемлекетінің құрылуы кезінде хандарға халықты тұтастандыруға 
өз идеяларымен болысып, халықтың біртұтастануына өзінің өткір 
сөздерімен кеңес беріп, көмектесті.

Елді сыртқы жаудан қорғау секілді күрделі мәселе туындаған 
қиын заманда жаңа құрылған жас қазақ мемлекеттігінің шексіз, 
шетсіз кең даласын иеленіп отырған қазақ хандарына, халыққа, ел 
басшыларына, батырларға моральдық этикалық ақыл кеңес, руха-
ни күш қуат берген қазақ ақын-жырауларының қазақ тарихында 
алар орны ерекше. Билер кеңесінің қазылық қызметі мен жыраулар 
идеологиялық қызметінің күрделі қырлары қазіргі кезде біздің са-
намыздан тым алшақ жатқанымен, оның мәні зор. Теріс әрекеттері 
үшін ханды да, қараны да аяусыз сынға алып отырған жыраулар-
дың әділ қазылық мектебі жалпы қазақ адамына, халыққа этика-
лық ақыл кеңес, тәрбие берудің басты құралы болды. Осы жырау-
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лар мен билер кеңесі әділ сотының тезге салуынан қаймыққан ел 
жұрт, жалпы қазақ адамы өзін өзі жөнге салып, сөзге тоқтап, сын-
ды көтере білген. 

Әйгілі жиһангез, ағылшын саяхатшысы Т. Аткинсон 1848-
1852 жылдары Қазақстанның Аягөз өңірінде Барақ сұлтанмен 
кездесіп, Махмұд байдың үйінде қазақ ақынымен кездескеннен 
кейінгі жазған естеліктерінің бірінде батырлық туралы ақындар 
жырын тыңдағаннан кейінгі сол жердегі халықтың көңіл күйіне 
таң тамаша болғандығын айтады. Қарапайым халық ақынның 
табиғаттың алуан түрлі күйлерін, таулар мен көкорай шалғын, 
бәшешектің әсем сұлулығын, қазақтың құстай ұшқан сәйгүліктері 
жайында жырланғанда қызыға үнсіз отырған тыңдаушылар, қазақ 
батырларының шайқастарда жеңіске жеткендігі жайында айта 
бастағанда  олардың жүзі өзгеріп, көкірегін қуаныш пен мақтаныш 
кернегенін байқаған. Т. Аткинсон бұл дала жырауы өзінің керемет 
шабыттандырушы жырымен өз замандастарының көңілін, жүрегін 
баурап алғандығы жайында қызыға да тамсана жазған екен. Со-
нымен қатар Т. Аткинсон жыраудың жырын тыңдаған  халықтың 
соншама терең әсерде қалғанын жаза келіп, кезінде Гомер де 
осындай керемет ілтипатқа ие болмаған шығар деп жазған. Қазақ 
ақынның жыры өз халқына Гомер жырларының гректерге әсерінен 
ешқандай да кем емес екенін айтып қалдырған еді. 

Ойшыл абыз әулие атанған Асан бидің «жерұйық» идея-
сы бүгінгі қоғамымыздың заманауи талаптарына сәйкес елді 
қайта жаңғырту жағдайында елді көркейтуге қатысты айтқан 
көптеген ой пікірлерімен астасып жатқанын байқауға бола-
ды. Асан ждыраудың «жерұйық» немесе «алтын заман» идея-
сында қазақ мемлекетінің ішкі, сыртқы жағдайын жақсартып, 
қазақ елінің саяси өмірінде тәуелсіздік мәңгілікке орнап, жаңа 
мемлекет құру идеясы, елді құтты қонысқа көшіріп, ел өміріне 
түбегейлі өзгеріс әкелу мәңгі ел болу идеясы жатыр. Ішкі саясат-
та жер-су, қоныс үшін қақтығыстарды реттеу мақсатында Асан 
Қайғы хан алдына өзінің «ымыраға келу теориясын» ұсынады. 
Ал, сыртқы саясатта халықтың өркендеуіне жол ашып ұйтқы бо-
латын жаңа қазақ қоғамы дамуының стартегиялық үлгісін жаса-
ды. Асан Қайғының пайымдауындағы «алтын заман» идеясы, 
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бұл қазақ елінің мемлекеттік саяси стратегиялық жоспарының 
үлгісі «Жерұйық» қазақтардың  шұрайлы қонысы ғана емес, елін 
сыртқы жаудан қорғайтын қазақ халқының тәуелсіздігін сақтап 
қалу бағдарламасы болып табылады. Асан бидің «Жерұйықты» 
(«Жиделібайсынды») іздеуі қазақ сахарасына жаңа қоныс «қой 
үстінде боз торғай жұмыртқалаған» «алтын заманды» әкелу, 
қазақ даласының заңдылықтарын түбірімен өзгертетін ғаламдық 
өзгерістерді әкеліп, жаңа қоғам орнатуды армандаудан, қазақты 
бақытты заманға кенелту идеясынан туындаған. Асан бидің 
философиялық пайымдаулары Европаны дүр сілкіндірген Томас 
Мор «Утопиясы» (1516 ж.) мен Томаззо Кампанелланың «Күн 
қаласы» (1602 ж.) шығармаларындағы қиял-арманмен ұштасып 
жатыр [1, 191 б.]. 

Асан Қайғының әкесі Сәбит Арал өңірі, Сырдария жағасын 
мекендеген екен. Ал, аты аңызға айналған әулие «көшпелілер фи-
лософы» Асан бидің мазары қазіргі Қызылорда облысының Шиелі 
ауданындағы «Жеті Әулие» деп аталатын қорымда – «Оқшы әулие», 
«Ғайып Ата», «Есабыз әулие» т.б. кесенелерінің жанындағы «Асан 
ата» деп аталатын, шағын, ескі кесенесі бар. 

Қазақ мемлекеттігі қалыптасуы кезінде өзінің данышпандық 
көзқарастарымен біртұтас қазақ елінің тұтастығы мен елдің 
жарқын болашағын ойлап, ел аралап, қайғырып, еліміздің көр-
кеюіне үлес қосқан абыз әулие тегі қыпшақ, Асан Қайғының Қа-
зақстанның Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Қазақстан темір 
жолының 2-ші разьезінде орналасқан кесенесі «Қазақ ССР Ми-
нистрлер Советінің 26.08.1982 ж., №38 қаулысы бойынша үкімет 
қорғауына алынған» [4, 8-9 б.].  

Қазақ тарихы мен мәдениетінде алар орны ерекше асқан дана, 
абыз әулие, дала философы, кемеңгер ойшыл, мемлекет қайраткері, 
тарихи тұлға Асан  Қайғы қазақ мемлекеттігінің құрылуына ат са-
лысып қазақ тарихы мен мәдениетіне терең үлес қосты. Ол қазақ 
халқының біртұтастануына өзінің өткір сөздерімен әлеуметтік 
мәдени ортада, қоғамда болып жатқан алуан түрлі дау-дамайлардың 
әділ кесімін жасап, адамға өмірдің мәнін түсіндіру мақсатында 
айтылған сөздері кейін ауыздан ауызға тарап, халқымыздың інжу 
маржандарына, философиялық даналық сөздеріне айналды. Ой-
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шыл Асан Қайғы қоғамда болып жатқан алуан түрлі құбылыстар 
ішінде әсіресе елдікті жырлап, Қазақ халқының қалыптасуы 
кезінде қазақ адамының санасында  кіндік қаны төгілген атамекен 
туған жерге деген қимастық сезім, отанға деген ұлы махаббат пен 
сүйіспеншілікті қалыптастырған идеяларымен қазақ халқының 
жадында елдікті жырлаушы, ұлтқа деген ұлы рухты жырлаушы бо-
лып әлі де ғасырлар бойы сақтала берері хақ.

Дегенмен Асан Қайғы туралы түркі елдері аңыздарында 
сақталған мұраларды жаңа қырынан айшықтап, Гайшан Лидің 
«Бағылық оңғыттары» зертеуіндегі ХІІ ғ. Асан әулиенің ханға 
сәлем беріуі туралы аңыз, Асан Қайғының қытай қазақтары 
қоныстанған өлкеде қытай қорғанынан басталған Асан Қайғының 
сапары Кіші Азиядағы Қайсары жотасындағы Асаната  шоқысында 
жатқан Ақсарайдағы Асан атаның іздерін зерттеу өзекті күйінде 
қалып отыр. 
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Исмагамбетов Т.Т.
ве ущи   нау н  сотру ни  нститута илосо ии  

олитологии и религиове ения К   К
ан и ат олити ес их нау

«ДИАЛОГ ВЛАСТИ И НАРОДА: 
ПРОЯВЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ НОРМ 

И ЦЕННОСТЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»*

Республиканский референдум 5 июня 2022 г. подводит черту  
под диалогом власти и общественности, имеющим  место после 
январьских событий с.г. С февраля по май с.г. в диалог были во-
влечены экспертные круги и зарегистрированные партии. Обсуж-
дение контуров нового Казахстана привело к выдвинутым властью 
поправкам в Конституцию. 

 Есть аксиома – страна без согласованных ценностей обречена 
на внутреннее противостояние, когда различия в базовых религи-
озных и политических ценностях чреваты конфликтом. Достаточ-
но вспомнить историю Средних веков с их войнами христиан и 
мусульман, а внутри христианства раскол 1054 г. между право-
славными и католиками, затем под занавес Средних веков войны 
протестантов и католиков в Западной Европе.

В «авангардных» странах Центральной Европы и некоторых 
странах Восточной Европы нормы конституционных и электо-
ральных преобразований принимались в 1989-1990 гг. в ходе рабо-
ты «круглых столов» методом консенсуса и были обязательными 
для власти. 

Напротив, основополагающие решения в постсоветских об-
ществах нередко принимались ad hoc (для каждого конкретного 
случая) и ad hominem (ориентируясь конкретно на свойства какого-
то лица). Консенсус в таком случае являлся консенсусом вокруг 
харизматического лидера по разрешению злободневной пробле-

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    ссле о
вание ультур  и ценносте  общества в онте сте стратегии усто ивого раз
вития Казахстана
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мы – ситуация в Казахстане в начале 1990-х гг. Консенсусы такого 
рода, по замечанию классика социологии Р. Михельса, если не ис-
ключают, то ослабляют выборы и парламентаризм: “... консенсус 
вместо парламента – консенсус часто лишь молчаливый, но иногда 
весьма громогласный и ощутимый, даже если и не фиксируемый 
статистически”  [1].

Противодействие демократии – величайший из мятежей со-
временности. Эта мысль высказана была Ницше (Nietzche F.) Од-
нако страны сильно различаются по степени соответствия нормам 
демократии. Истоки этого находятся в прошлом и настоящем.

Крах  коммунистических режимов поставил в число первосте-
пенных построение демократических режимов. В случае с СССР 
имелось важное обстоятельство – крах коммунизма сопровождал-
ся крахом Советской мировой державы. 

Казахстан с начала 1992 г. получил возможности для выбора 
собственного политического устройства. Проявления этого были 
заметны во всех сферах общественно-политической жизни. Логи-
ка демократизации требует свободы слова и прочих прав и сво-
бод человека и гражданина (европейское начало). Однако свобода 
слова соблюдалась больше в первые годы независимости. Вместо 
преобразования прежних институтов – партия, профсоюзы, моло-
дежная организация произошло на деле их разрушение. Вместо 
построения самостоятельного гражданского общества (европей-
ское начало) получилось ослабление функций прежних государ-
ственных институтов (вычет советского и имперского российского 
прошлого). Свято место пусто не будет и функции этих институтов 
по выдвижению кадров заняла клановость (проявление восточного 
начала). 

Персонификация власти на уровне от главы государства до 
акима сельского округа дополнялась притягательностью харизма-
тичных лидеров. 

В 2002 году Ермухамет Ертысбаев, в то время советник пре-
зидента по политическим вопросам, озвучил концепцию «управ-
ляемой демократии». Основная идея концепции: демократизация 
в стране должна идти под чутким руководством государственной 
власти, которая задает этому процессу темп, определяет ее параме-
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тры и расставляет красные флажки. Это подразумевало перехват 
оппозиционной повестки дня в пределах вышеупомянутых «крас-
ных флажков» [2].

Тезис об «управляемой демократии» представляет нонсенс 
для европейского политического сознания и культуры, но вполне 
вписывается в ключевую роль государственных институтов в стра-
нах Востока (доминирующая партия, либо армия, церковь и пр.). 
Но в наших реалиях мы не имеем ключевой роли институтов, по-
строенных по западному образцу. Например, личность Президента 
Нурсултана Назрбаева имеет большее значение для политического 
процесса, чем возглавляемая им партия «Нур Отан». Если запад-
ные и восточные партии переживают своих лидеров, то в Казахста-
не после отхода лидеров от активной политической деятельности 
исчезали прежде возглавляемые ими партии. Вычет западных за-
имствований восточным началом налицо.   

Противоположность политической риторики о демократиза-
ции  и фактов жизни должна была выявиться в проблемах, не ре-
шаемых при подобном раскладе. Местное самоуправление – осно-
ва западных демократий должно было быть учреждено через два 
года после принятия действующей Конституции 1995 г. Однако ре-
шения последних лет демонстрируют, что на практике произошло 
возвращение к практике назначения руководителей областей, горо-
дов и районов по рекомендации «сверху». Только вместо послуш-
ных парткомов и местных Советов действуют местные маслиха-
ты. Но слабая конкуренция (2-3 кандидата) за мандаты депутатов 
маслихатов в 2007 г. резко контрастирует с жесткой конкуренцией 
1999 г. Если учесть, что оппозиция не имела кандидатов в подавля-
ющем большинстве округов по избранию депутатов маслихатов 
даже в наиболее политизированном городе страны – Алматы, то 
очевидна слабость интереса к низовым основам демократии.

Итак, в основе несформированности собственной, казахстан-
ской модели демократии находятся внутренние причины: непоста-
новка идеи общего блага, вычет европейского начала восточным 
началом. Открытость политического процесса и принятие субъ-
ектами политики взаимно приемлемых «правил игры» оказались 
невостребованы в условиях доминирования исполнительной вер-
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тикали. И, наконец, существенным моментом является недоста-
точное внимание политической элиты и контр-элиты к становле-
нию полнокровного местного самоуправления.        

Политическая жизнь последних десятилетий показала, что 
каждой из стран Центрально-Азиатского региона присуща кон-
струкция аналогичная конструкции «централизованная власть, 
персональная власть, которая ведет Россию к некоторому образу 
будущего». Понятны замыслы появления казахстанских «Страте-
гии-2020» и затем «Стратегии-2050» и их аналогов  в других стра-
нах региона.  

Однако собрание казахских, также как кыргызских, узбекских, 
туркменских, таджикских, каракалпакских и памирских ценностей 
непременно богаче чем гостеприимство и толерантность. Впро-
чем, Казахстан – не Россия и в наших пенатах имеют место своео-
бразный характер, специфика «легкости и быстроты» определения 
и властью и обществом культурно-цивилизационных координат.  
Дело в том, что существует т.н. межцивилизационное состояние. 

По существу, не имея разработанный интеллектуалами и вла-
стью набор национальных ценностей, казахстанцы и, казахи в 
частности,  определили неясность своих культурно-цивилизаци-
онных координат.  В словах о том, что  Казахстан есть не совсем 
Азия и не Европа кроется часть правды, поскольку также как фраза 
«Казахстан – мост между Европой и Азией» отражает  межцивили-
зационное  состояние. 

Второе проявление этой межцивилизационности как неясно-
сти культурно-цивилизационных координат, на наш взгляд, – это 
реанимация идей евразийства к середине 1990-х гг. Как известно, 
евразийство объединяет разные взгляды: от имперских централи-
заторских до стремлений не быть под новой империей, но не быть 
также под влиянием западных демократий. 

Межцивилизационность такого рода, по-видимому, больше 
свойственна Казахстану и Кыргызстану, в меньшей степени Узбе-
кистану и далее по убывающей – Таджикистану и Туркменистану.

В рамках этой межцивилизационности сосуществуют словеса 
о модернизации и ползучая архаизация в политике. Истинный мо-
дерн-комплекс – ответственность в делах, важна квалификация, бо-
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лее ценностно значимы  статусы приобретаемые трудом, заслугами, 
а не наследуемые от высокодолжностного отца – противоречит ар-
хаизации. В сложившихся обстоятельствах архаизации понятно по-
чему непомерно выросла роль  персональных отношении при одно-
временном  упадке деятельности многих политических институтов, 
например, роли и активности партий, СМИ  в Казахстане и Кыргыз-
стане по сравнению с началом и серединой 1990-х гг. Узбекистан, 
Таджикистан и Туркменистан имеют в этом собственные различа-
ющиеся истории.

Межцивилизационность многолика и негативной стороной 
скрытого отторжения истинного модерн-комплекса является недо-
статочное понимание важности норм и ценностей трудовой этики, 
личной ответственности,  институционализированных, а не пер-
сонализированных отношений в производстве, экономике, культу-
ре, праве и политике для достижения высокого уровня и качества 
жизни.  

Оборотная, другая негативная сторона межцивилизационно-
сти: обсуждение важности заимствований и вообще инноваций  
подменяется пассивностью «внизу» и бюрократической активно-
стью «вверху» по имитации бурной деятельности по восприятию 
новаций (должность чиновника обязывает). Часто неформальные 
правила, вызванные ценностями, которыми руководствуемся, зна-
чат больше писаных, формализованных правил конституционных 
и законодательных норм. 

Незавершенность процессов демократизации выражается так-
же в  октроированности (данности «сверху» по воле власти) кон-
ституций и электоральных систем ряда постсоветских государств, 
ведущей роли исполнительной власти в проведении избиратель-
ной кампании и контроле за процессом выборов 

Ключевое значение для перспектив демократизации страны, 
судя по опыту постсоциалистических стран Центральной Европы, 
имеет применение консенсусных технологий. Казахстан пока что 
не имел опыта применения настоящих консенсусных технологий. 
Их неотъемлемая черта - внимательный учет мнения всех сторон, 
согласование принимаемых решений, и главное, обязательность 
выполнения принятых всеми участниками решений. В декабре 
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2002 - мае 2003 г. в ходе работы ПДС (постоянно действующее Со-
вещание по дальнейшей демократизации и развитию гражданского 
общества) эти технологии были применены в суженном виде. Дело 
в том, что решения ПДС имели лишь рекомендательный характер, 
не было механизма прямого, без корректив со стороны правитель-
ства, воплощения решений в законодательные нормы. То же самое 
наблюдалось в деятельности Национальной комиссии по демокра-
тизации и развитию гражданского общества (с декабря 2004 г.) и 
Государственной комиссии по конкретизации и разработки про-
граммы демократических реформ (2006 –весна 2007 гг.).

Историческая память была не только элементом идеологии 
борьбы за демократию. После крушения коммунистических ре-
жимов вступил в действие «операциональный код» прежней по-
литической культуры, включающий ее правила и ценности. По-
литики нового поколения обращались к прежнему опыту, чтобы 
соединить прежнюю традицию и современные подходы. Память 
о периоде демократии в предшествовавшие коммунистическому 
режиму времена выразилась также в выработке соответствующих 
механизмов и процедур. Новые политики в странах Центральной 
и Восточной Европы оказались способны критически оценить до-
военный и кратковременный послевоенный опыт демократии. Это 
позволило избежать установления таких конституционно-право-
вых и избирательных систем, последствием которых была бы по-
литическая нестабильность и неустойчивость правительств. 

В ряде стран Центральной и Восточной Европы воссоздали 
так называемые исторические партии: социал-демократов, аграри-
ев, либералов. Возникли и новые партии как дополнение к ранее 
существовавшим компартиям (и/или их преемникам) и партиям-
сателлитам компартий. 

Каждой из постсоциалистических стран предстояло пройти 
три этапа  демократических преобразований [3]. 

Первая фаза преобразований – ликвидация однопартийной 
системы, разрешение свободы слова. Второй этап демократиче-
ских преобразований – принятие демократических конституций 
и учреждение избирательной системы, проведение свободных и 
честных выборов в профессиональный парламент, выборы в пред-
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ставительные органы местного самоуправления. Третий этап демо-
кратических преобразований из всех постсоциалистических стран 
первыми был достигнут «авангардными странами» – Польшей, 
Венгрией, Чешской Республикой. На этом этапе демократические 
политические институты стали самоподдерживающимися: сфор-
мировались устойчивые партии и партийная система, закрепилась 
политическая и правовая культура демократии, формировалась 
предпринимательская культура. Продвижение к демократии под-
креплялось ростом инвестиций и, заметим, вступлением вслед за 
«авангардными странами» ряда стран (Словении, Словакии, Лит-
вы, Латвии, Эстонии) в НАТО (с 1 апреля 2004 г.) и Европейский 
союз (с 1 мая 2004 г.). Процесс интеграции в Европу примечателен 
тем, что одновременно с этими постсоциалистическими государ-
ствами в объединенную Европу вступили Мальта и Кипр, никогда 
не бывшие в коммунистическом мире.  

Для сравнения, в 1991-1993 гг. Казахстан без открытых поли-
тических конфликтов прошел первую фазу преобразований – лик-
видацию однопартийной системы, разрешение свободы печати. 
Второй этап демократических преобразований затянулся. Его вехи 
– принятие Конституции в 1993 г., учреждение мажоритарной из-
бирательной системы относительного большинства в конце 1993 г., 
проведение свободных выборов в первый профессиональный пар-
ламент – Верховный Совет XIII созыва и одновременные с этим 
выборы в маслихаты. Если исходить из классификации этапов 
демократических преобразований по З. Бжезинскому, признаком 
пролонгации второго этапа является нерешенность проблемы де-
централизации государственной власти и становления полнокров-
ного местного самоуправления. 

Минимум межэтнических разногласий способствует успеху 
демократизации – эта закономерность подтвердилась в Венгрии, 
Чехии и Польше. Более медленная демократизация  в Словакии, 
Болгарии, Румынии и особенно в республиках бывшей социали-
стической Югославии, за исключением Словении, – Сербии, Чер-
ногории, Хорватии, Боснии, объясняется наличием этнических 
проблем [4]. В отношении минимизации межэтнических конфлик-
тов Казахстан близок к «авангардным» государствам. 
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В то же время необходимо отметить то, что в исторической 
памяти казахстанцев не было сколько-нибудь продолжительного 
периода демократии. Наряду с этим, предложение о диалоге как 
основы для построения легитимных демократических процедур 
было предложено в Казахстане оппозицией с опозданием, только в 
1996 г. Шанс был надолго упущен в 1990-1991 гг. 

В последующем, преобладание подданической культуры над 
культурой активистской не привело к  консенсусным технологи-
ям по модели «Круглых столов» в постсоциалистических странах 
Центральной и Восточной Европы 1989-1990 гг., в свою очередь  
являвшихся аналогом «пакта Монклоа», итога «Круглого  стола» 
в послефранкистской Испании. Ситуация  изменилась к 2019 г. 
Пусть несколько выросшая активистская политическая культура 
отступила перед давлением власти. Весна 2022 г. показала более 
полноценный диалог, чем в 2000-х гг. В то же время влияние  пре-
обладающей подданической культуры  проявилось в роли власти 
в отборе инициатив  и обращении к референдуму, проведенному 5 
июня 2022г.
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ДІННІҢ РУХАНИ-ТӘРБИЕЛІК ҚЫРЫ 
(Қазақстан контексінде)*

Дін – саналы адамның Құдай, адам және өзге де жаратылы-
стармен қарым-қатынасын реттейтін, өз ерік-қалауымен кәмілдік-
ке ұмтылдырып, жақсы нәрселерге бағыттайтын қағидалардан 
құралған жол [1, б. 210]. Дінге Алланың бұйрықтарының бар-
лығына берілген ортақ атау деп анықтама бергендер де болған. 
Дін феномені иман ету, құлшылық жасау, дұға ету секілді адамның 
жан дүниесіне қатысты құбылыстарды; жеке тұлға, отбасы және 
қоғамға қатысты тақырыптарды қарастырады. Адамның Құдаймен 
және өзге адамдармен арадағы қарым-қатынасын реттейді. Адамға 
жаратылыс мақсатын, өлімнің хикметі мен өмірдің мәнін, Жа-
ратушы мен жаратылыстың алдындағы өзінің міндеттерін, 
жақсы мен жаманды үйретеді. Ал руханият болса, діннің баты-
ни, ішкі мазмұнын, тылсым күшін білдіреді. Дін адамға сергек, 
саналы түрде өмір сүру арқылы рухани тұрғыдан жоғарылауға, 
менмендік пен тәкаппарлықтан алыс болуға, жақсылықсүйгіш пен 
шешімталдыққа болуға шақырады [2, б. 184-187]. 

Ал діндарлық адамның иман-амал мәселесіндегі ұстанымы, 
өлшемі, іс-әрекеті. Сонымен қатар діннің бұйрықтары мен 
тыйымдарының аясында өмір сүруді білдіреді. Сенім, білім, діни 
тәжірибе, құлшылық секілді мәселелерді қамтиды. 

Адам баласы дінге сену секілді әмбебап құбылысқа дүние 
есігін аша сала бейім боп туады. Дінге сенбейтін немесе өзін 
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дінге сенбеймін деп есептейтін аз ғана адамды қоспағанда, жал-
пы тарихта дінсіз қоғам болмағанын көреміз. Тіпті бұл мәселеде 
адамдардың мәдениетті немесе мәдениеттен алыс болуында еш 
айырмашылық жоқ. Адамның діни сенімінің рухани қырын ұстап 
тұрған шынайы діндарлығы сенімі мен құлышлығында, жалпы 
өзге адамдармен қарым-қатынасында көрініс табады. 

Діннің екі қыры бар. Бірі – материалдық, екіншісі – руха-
ни қыры. Діннің рухани қыры деп біз адамның жан дүниесіне 
қатысты батыни, яғни рухқа қатысты, материалдық емес дүниені 
айтамыз. Діндегі ең басты нәрсе осы. Шынайы діндарлық болған 
жерде, кісінің барлық іс-әрекетіне жүрегіндегі иманы бағыт-
бағдар беріп отырады. Рухани байыған адам Жаратушыға бет 
бұрған сайын өзінің менмендігінен баз кешіп, жүрегі мен рухын 
иманына, ал иманын жүрегі мен рухына мықтап орнықтырады. 
Мешіттер мен құлшылық орындары, діни символдар діннің көзге 
көрінетін материалдық қырлары. Ал оқылып жатқан намазды 
мейлінше сезініп (хушуғпен) оқу, адамның әрқандай арсыз істер 
мен жамандықтан ұзақ болуы нағыз діндарлық. 

Ислам діні жалпы төрт нәрседен тұрады: Ақида (сенім), 
ахлақ (мораль), ғибадат және муғамалат (сауда, неке, өсиет, ми-
рас т.б. секілді әрқандай қоғамдық қатынастар). Енді осы төрт 
тақырыптың ішіндегі ең бастысы қайсы? Бірінші орында қайсысы 
тұрады? Міне, осы сауалдың жауабын беруде ғалымдар мен 
зерттеушілер пікір қайшылығына түскен. Бірқатар ғалымдар дінд-
егі ең басты нәрсе бұл ақида, сенім деген. Ал кейбір ғалымдар 
моральдың басты орында тұратынын алға тартқан. Құран аят-
тары мен пайғамбар хадистерін саралайтын болсақ, біз Ислам 
дінінде ахлақты, яғни мінез-құлықтың басты орында тұратынын 
аңғарамыз. Діндарлықтың рухани қыры діннің, сенімнің ең басты 
қыры. Жалпы діндегі бекітілген құлышылықтардың басты функ-
циясы - бұл адамның мінезін жақсарту. Исламдағы бес парыздың 
қайсыбірін алып қарасақ та, ол туралы сөз болған аяттардан оның 
тек мінезге қатысты екенін байқаймыз. Мәселен, «Шынайы намаз 
арсыздық пен жамандықтан тыяды» [4, 29/45] делінеді. Ал ора-
за туралы аяттан да біз осы мінез мәселесін көреміз: «Уа, иман 
келтіргендер! Өздеріңнен бұрынғыларға парыз етілгендей сендер-
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ге де ораза ұстау парыз етілді. Бәлкім, сол арқылы (асау нәпсіні 
тізгіндеп), күнә атаулыдан сақтанып, тақуалыққа жетерсіңдер» 
[4, 2/183]. Мұхаммед (с.а.с) пайғамбар өзінің бір хадисінде: 
«Дүние-мүліктеріңді зекет беру арқылы қорғаңдар» делінеді [3, 
б. 520]. Ал қажылық туралы аятта «Кімде-кім қажылық парызын 
өтеуге ниет етіп, бел буса, онда қажылық парызын өтеу барысын-
да жұбайлардың төсек қатынасына түсуіне, шариғат шеңберінен 
шығуға, дауласуға жол жоқ» [4, 2/197] делінеді. Аятта айтылған 
кей дүниелерді былайғы уақытта жасауға болады. Тыйым 
салынған іс емес. Мәселен, адамның өз жұбайымен қосылуы және 
пікір қайшылығына түсіп, сөз таластыру. Әдетте мұндай істерге 
рұқсат. Ал қажылық кезінде осындай рұқсат істердің өзінен тыйы-
луды шарт етіп қойған. Адамды тәрбиелеу үшін. Оразада біз адал 
астың өзінен белгілі бір мезет тыйыламыз. Қажет болса кез келген 
уақытта тыйыла алуға адам үйреніп, өзінің ерік-жігерін басқарып 
үйренеді. Құлшылықтың адамға беретін басты пайдасы осы. Ерік-
жігерін басқаруды үйренген адам өзін басқара алады. Оразаға 
қатысты аятта тақуалықты айрықша атап өтеді. Оразаның басты 
функциясы кісіні тақуалыққа жеткізу делінеді. Ал енді тақуалық 
ұғымын қалай түсінеміз?! Тақуалық ұғымының тілдік тұрғыдан 
«сақтану», «қорғану» деген мағыналарды береді. Ал терминдік 
мағынасы «Алла тағала тыйған нәрселерден тыйылып, бұйырған 
нәрселерін орындау» дегенге саяды. Ал исламды ұзақ жыл зертте-
ген жапон ғалымы Тошихико Изутсу тақуалыққа «жауапкершілік» 
деген мағына береді. Егер біз тауқалық ұғымын жауапкершілік деп 
осы қырынан түсінетін болсақ, «Бақара» сүресіндегі «Бұл кітап 
тақуаларға тура жол көрсететін кітап» деген аят керемет ашыла 
түседі [4, 2/2]. Бұл аят Құранға анықтама беріп отыр. Бұл кітап 
бойында жауапкершілігі бар адамға ғана тура жол көрсетеді деп 
отыр. Демек, бұл жерден жауапкершілігі жоқ адамға тура жол 
көрсетпейді деген тұжырым шығады. 

 Жалпы біз Ислам дінінде бес парыз бар деп жүрміз. Бірақ ең 
қызығы Құранда бес парыздың тысында да көптеген парыздар бар. 
Мәселен, «Кісі ақысын жемеңдер» [4, 2/188], «Аманатқа қиянат 
жасамаңдар», «Адамдар арасында билік айтқанда әділ болыңдар» 
[4, 4/58], «Дін атынан, Құдай атынан өтірік айтпаңдар» [4, 6/21], 
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«Жетімнің мүлкін жеп қиянат жасамаңдар» [4, 4.10], «Өз-өздеріңді 
өлімге итермелемеңдер» [4, 4/29], «Таразыдан жемеңдер» [4, 
83/1] т.б. парыздар бар. Мұның бәрі намаз, ораза, зекетпен бір 
деңгейдегі парыздар. Бес парызды орындау міндетті, ал қалған 
парыздарды мүмкіндігінше орындау керек деген сөз емес. Тіпті 
жоғарыда аталған парыздар бес парыздан да маңыздырақ болып 
келеді. Себебі, бес парыздың басты функциясы осы парыздарды 
адамның өмір салтына енгізу, өмірде тұтыну. 

Кез келген құлшылық адамның мінезін түзеуге, адамшы-
лығын арттыруға жұмыс істеуі керек. Мұсылманның мұсыл-
маншылығы тек құлшылық үстінде немесе мешіт секілді ар-
найы орындарда ғана емес, былайғы өмірде де көзге ұрып 
тұруы тиіс. Ислам әлемінде адам сапасының түсіп кетуінің бір 
себебі – түпсанамызда «Біз бес парызды орындап жүрміз» де-
ген қанағаттану сезімі бар секілді. Соның нәтижесінде Құранда 
аталған өзге парыздар назардан тыс қала береді. Бес парыздың 
басты функциясы бізді жақсырақ адам ету екендігін ұғынуымыз 
керек. «Мұсылманшылық кімде жоқ, тілде бар да ділде жоқ» деп 
Махамбет ақын жырлағандай, Ислам ұсынған құндылықтар дін 
ұстанған адамның санасы мен жүрегіне сіңіуі керек. 

Жалпы діннің функциясы қандай? Адам дін үшін жаралған ба 
әлде дін адам үшін бе? Адам болмаса дін болады ма? Дін адамға 
жіберілген болса, адам болмаса діннің болуында ешқандай мән 
болмас еді, әрине. Демек, дін адам үшін. Ал егер де адам дін үшін 
десек, тек «дін үшін өмір сүру» идеясы бізді шынайы өмірден 
алыстатып, ақиқаттан ауытқытар еді. Бұған тарихтан мысал көп. 
Діни танымы мәтіншілдікке негізделген діндарлардан біз осы-
ны көреміз. Олардың өміріне қарасаң, дін адамды әуреге салып 
қоятын құбыжық құбылыс секілді әсер қалдырады. 

Ал енді дін адам үшін десек, іле-шала тағы бір сұрақ туындай-
ды. Дін адамнан нені талап етеді? Ислам діні адамды не нәрсеге 
шақырады? Негізінде Ислам адамды фытратқа, яғни адамды адами 
табиғатқа қайтуға шақырады. Фытрат деп отырғанымыз адамның 
натурасы, о бастағы саф табиғаты. Ислам адамға «өзіңе қайт, сон-
да дұрыс адам боп қаласың» деп айтады. Адам табиғаты әрқандай 
күнә мен қылмыстан ластанып, кірлейді. Ислам сол бастапқы 
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тазалыққа қайтуға шақырады. Былайша айтқанда ожданыңа 
құлақ ас, жүрегіңді тыңда, ақылыңа жүгін дейді. Хакім Абайдың 
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез де-
ген нәрселермен озады...» деуі содан. Адам адамнан адамшылығы 
арқылы ғана артыла алады. Одан өзге нәрсемен оздым деуді Абай 
ақымақтыққа балайды. 

Кісінің мінезін түземейтін құлшылық оны ақыретте 
«құтқармайтынын» есте ұстаған жөн. Себебі, дін ұстанады, бірақ 
адам сүйерлік қылығы жоқ, мінезі мінез емес адамдар жетерлік. 
Бірақ мұндай жағдайлар құлшылықтың құнын түсірмейді, 
маңызын төмендетпейді. Дұрыс түсінілген Ислам адам өмірін 
қиындатпайды, керісінше жеңілдетеді. 

Шәкерім Құдайбердіұлы бір өлеңінде: 
Сыртыңды сыланасың өң беріп, 
Ішіңнің түзетпейсің хатасын. 
Айламен алдағанды жөн көріп, 
Адамды аң орнына атасың, – деп жырлайды. 
Адамның адамшылығын арттырмаған діни таным қауіпті 

болары анық. Әл-Фараби бабамыздың «Тәрбиесіз берілген 
білім адамзаттың қас жауы» деуі бекер емес. Діни нормаларды 
қалтқысыз атқаратын, бірақ діннің ішкі рухын түсінбеген адам 
шынында қауіпті. Себебі, ол өзін ақиқат жолдамын деп есептей 
отырып әрекет етеді. Мен сөзсіз дұрыс жасап жатырмын деп са-
найды. Сондықтан жалпы кез келген адамда сыни пайым, ішкі 
сүзгі сөзсіз болуы керек. Егер адамда сыни пайым болмаса, дүмше 
діндардың сөзіне иланып, зұлымдыққа ұшырауы бек мүмкін. Бұл 
туралы да Шәкәрім атамыз:

Дін тазасын діннен ізде, 
Дін шатағын сынға ал. 
Анық айна өзіңізде, 
Айда ақылды қаттырақ, – дейді [5, б. 274]. 
Жалпы дінің екі қыры бар. Бірі – діннің өзі. Екіншісі – діннің 

қоғамдағы әсері. Яғни, діннің дін ұстанушылардың өмірінде 
көрініс табуы. Қоғамда діни танымның қандай екенін оны 
ұстанушылардың әрекетінен аңғаруға болады. Діннің рухы на-
зардан тыс қалып, оның сыртқы формасына ғана акцент қойылған 
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қоғамда дін қорқынышты құбылысқа айнала бастайды. Діннің 
ішкі мәні деп біз Ислам ұсынған негізгі құндылықтарды айтып 
отырмыз. Пайғамбар хадистерінде мұсылман деген қолымен де, 
тілімен де ешкімге зиян бермейтін адам, өзіне қалағанды өзгеге де 
қаламайынша иманы кәміл болмайды, өтірік айтудан тыйылмаған 
адамның оразасы тек ашығу мен шөлдеу деген құндылықтарға 
айрықша маңыз береді [6, Иман. 6.].

Қорыта айтар болсақ, дүниедегі ең қиын нәрсе адамды өзгерту. 
Себебі, адам үшін ең қиын нәрсе өзінің ерік-жігерін басқару. 
Есімі елге белгілі сопы Абдулла әт-Тустари деген ғалымның жа-
нында тұрған адамдар оған әулиелердің көрсететін кереметтерін 
аузынан суы құрып айта беріпті. Сонда Абдулла сөз алып: «Әй, 
ол жәй бір кереметтер ғой. Нағыз кереметтің не екенін айтайын 
ба? Ол адамның өз бойындағы жаман қылығы мен теріс мінезін 
жақсы жаққа өзгертуі» деген екен. Адамның адамға түпкілікті 
бағынуы мүмкін емес. Сол себепті, адамды түзейтін жалғыз күш 
бар. Ол – дін. Адам өзін астамшылықтан сақтау үшін, ақыретте 
есеп беретіндігін, Құдай алдында әр ісіне жауап беретіндігін білуі 
ләзім. Осы тұрғыдан діннің қоғамдық өмірге әсері айтарлықтай 
үлкен.  
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Тоқтарбекова Л.Н.
  К илосо ия  саясаттану не нтану 

институт н  ете  л ми змет ер  

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ДІНИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР МАҢЫЗЫ*

Тұлға құндылық негізінде қалыптасады. Құндылықтар қоғам-
дағы адамның мінез-құлқын анықтайды, оның іс-әрекеттерінің 
бағытын белгілейді, өмірлік мақсаттарды таңдаудың өлшемі, 
өмірлік басымдықтардың иерархиясын құрудың негізі болып та-
былады. Жасанды, өтпелі құндылықтар адамзат үшін тұрақсыз 
тірек қалыптастырады. Сондықтан шынайы құндылықтардың 
қалыптасуы мен дамуына тиісті назар аудару қажет.

Құндылықтар да мәдениеттің іргетасы болып саналады. 
Құндылықсыз мәдениет мүмкін емес. Құндылықтар жасанды, 
өтпелі мерзімге ауысса мәдениет азайып, алдамшы мәдениетке 
айналады, құнсызданады. Бұған жол бермеу үшін оның құндылық 
негізіне дамуына тиісті назар аудару қажет.

Мәдениетті құндылықтар жүйесінің қажеттілігін іс жүзінде 
мойындамайтын бұқаралық құбылысқа айналдырып, өзі жасаған 
құндылықтарды құнсыздандыруға бейім заманауи қоғамның 
алдында басымдықтарды түбегейлі қайта қарау және шынайы 
құндылықтардың сенімді көзін табу міндеті тұр.

Құндылықтар салыстырмалы, өзгермелі және жылжымалы 
болады. Олар үнемі қозғалыс үстінде және белгілі бір мәдениет 
шеңберінде бағаланады. Мәдениеттің дамуы, оның тұрақтылығы 
құндылықтардың ұдайы өсіп-өнуіне, таралуына мен сақталуына 
және өзгеруіне байланысты. «Құндылықтар» ұғымы «құндылық 
бағдары» ұғымымен байланысты. «Құндылық бағдар жүйесі 
өздігінен кез-келген қоғамның ішкі құрылысын қалыптастырады 
және маңызды әлеуметтік жағдайды реттеушілік функциясын 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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атқарады» [1]. Сондықтан құндылық бағдар адамның жеке және 
топтық деңгейде рухани қызметінің, сондай-ақ оған сәйкес келетін 
әлеуметтік-психологиялық білімнің индикаторы ретінде көрінеді. 
Құндылықты бағдарлаудың көрсеткіштері ретінде ұсыныстар, 
білім, мүдделер, уәждер мен қажеттіліктер, сондай-ақ мақсаттар, 
стереотиптер және т. б. болуы мүмкін.

Ал мәдениет дегеніміз – ( латын тілінде cultura – өңдеу, 
тәрбиелеу, білім беру, даму, сыйлау) – адамдардың өмірі мен 
қызметін ұйымдастыру қалпы мен түрлерінен, сонымен қатар 
олардың жасаған материалдық және рухани құндылықтарынан 
көрінетін қоғам мен адам дамуының белгілі бір дәрежедегі тарихи 
деңгейі [2, 5 б.]. 

Мәдениет ұғымының бірнеше анықтамасы бар. Біріншіден, 
мәдениет – бұл барлық әрекеттердің, әдет-ғұрыптардың, на-
нымдардың жиынтығы. Екіншіден, мәдениетті қоғамның дәстүр-
лерімен немесе әлеуметтік мұрасымен байланыстыратын анық-
тамалар. Үшінші, мәдениет – бұл біздің өміріміздің негіздерін 
анықтайтын тәжірибе мен нанымдардың әлеуметтік мұра кешені. 
Мұнда адамның мінез-құлқын реттейтін ережелердің мәдениет 
үшін маңыздылығын атап көрсетуге болады. Басқа жағдайларда 
ғалымдар мәдениетті қоғамды табиғи ортаға бейімдеу құралы деп 
немесе оның адам әрекетінің жемісі екенін атап көрсеткен. Кейде 
мәдениетке белгілі бір топқа немесе қоғамға тән және ұрпақтан-
ұрпаққа берілетін жүре пайда болған мінез-құлық формаларының 
жиынтығы деген анықтама берілді [3].

Мәдениет қоғам мен адамның рухани әлемін қалыптастырады, 
қоғамды тұтастай алғанда қоғамда өмір сүретін қызметтің барлық 
түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білімдер мен бағдарлардың 
сараланған жүйесімен қамтамасыз етеді. Ол қоғамды оның 
қызметінің әртүрлілігін реттеуде басшылыққа алатын идеяларды, 
нормаларды, мағыналар мен мақсаттарды дамытады.

Мәдениет рухани құндылықтарды, нормаларды, білімді, иде-
яларды, мағыналар мен символдарды құру, сақтау, тарату және да-
мыту жүйесі ретінде рухани өндіріс процесі мен өнімі ретінде. Ру-
хани өндіріс мораль мен құқық жүйесінде, дінде, өнер саласында 
және ғылымда көрініс табады.
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Мәдениет кез келген қызметтің рухани өлшемі ретінде, онда 
әрекеттің мотивтері, принциптері, ережелері, мақсаттары мен 
мағыналары қалыптасады. Бұл түсінікте мәдениет осы өндірістік 
және жалпы қоғамдық қатынастардың сақталуын және өзгеруін 
қамтамасыз ететін жалпы өндірістің рухани құрамдас бөлігі ретінде 
көрінеді. Мәдениетті мұндай түсіну оны әлеуметтік реттеудің жал-
пы механизмінің құрамдас бөлігі ретінде қарастыруға барынша 
толық көзқарасты қамтамасыз етеді [4, с. 8, 24].

Мәдениет шындықтың рухани даму жолы, рухани өндіріс 
ретінде тарихи түрде қалыптасты. Ол ең алдымен әртүрлі форма-
лар мен түрдегі рухани құндылықтарды өндіру, сақтау және беру 
қабілетімен сипатталады. Мәдениеттің негізгі қызметі – адамзат-
тың жалпы рухани тәжірибесін сақтау және жаңғырту, ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізу және оны байыту. Осы міндеттерді орындау үшін 
бірте-бірте дербес мәртебеге ие болған және қазіргі мәдениетте 
мәдениет институттары ретінде бар рухани қызметтің әртүрлі ны-
сандары мен әдістері пайда болды. Мәдениет іс-әрекетінде, форма-
лары жағынан алуан түрлі рухани тәрбие кешеніне айналды. Бұған 
мораль, дін, өнер, ғылым, философия және идеология, саясат, миф, 
дүниетаным және т.б. кіреді. Бұл артефактілер жүйелерінің күрделі 
өзара әрекеттесуі мәдениеттің ажырамас тінін құрайды.

Жалпы мағынада мәдениеттердің кейбір тұтас функциялары 
туралы айтуға болады [5, 58-59 б.]. 

Біріншіден, бұл рухани құндылықтарды өндіру және жинақ-
тау. Мәдениет бірте-бірте әртүрлі құндылықтарды үйлестіреді 
және адамзаттың рухани байлығының ажырамас кеңістігін жа-
сайды. Екіншіден, рухани құндылықтар адамдардың бұқаралық 
іс-әрекетінде сыналады және бұл жерде мәдениеттің нормативтік 
(реттеушілік) мәні бекітіледі. Ол адам өмірінің әрекеттерін, 
құралдарын және мақсаттарын қалыпқа келтіреді. Мәдениеттің 
реттеуші рөлі оның шектеулер қоюында, адам табиғатының не-
месе нормативтік шеңберге сәйкес келмейтін әлеуметтік топтың 
табиғи көріністерін шектеуінде жатыр. 

Мәдени құндылықтар – бұл әлеуметтік-мәдени іс-әрекеттің 
қайнар көзі және нәтижесі, бұл оларды зерттеудің, сақтаудың, 
өндірудің, игерудің, пайдаланудың және нәтижесінде көптеген 
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барабар білім беру, ақпараттық, рекреациялық, шығармашылық 
дамыту, оңалту және басқа бағдарламаларды әзірлеу мен жүзеге 
асырудың тұрақты объектісі.

Сондай-ақ, мәдени құндылықтар – бұл әлеуметтік субъект 
үшін оның қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыру тұрғы-
сынан белгілі бір маңызы бар материалдық заттар немесе рухани 
қағидалар. Құндылықтар адам үшін қандай да бір объектілердің 
(материалдық немесе рухани) маңыздылығын ұғыну нәтижесінде 
пайда болады.

«Дін – адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды 
әлеуметтік-мәдени сана. Діннің басты мақсаты – адамның ру-
хани жетілуі және оның Жаратушы Құдайға сенімі. Ислам 
философиясының түсіндіруінше, дін дегеніміз – әлемді байланы-
стыратын күш Алланың барлығына сенім. Ислам тұжырымдамасы 
бойынша, рухани жетілу сатысының бірінші деңгейінде тұрған 
адамның алғашқы махаббаты, таза құлшылығы, қорқынышы 
Аллаға арналады» [6]. 

Рене Генон «Дін, сөздің бастапқы түпнұсқа «байланыстыру-
шы» дегенді білдіреді; бірақ бұл сөз адамды жоғары қағидатпен 
немесе адамдарды бір-бірімен байланыстыратынын білдіреді 
ме?» деген сауал қойса, оған жауап ретінде ХХ ғасырдың ең 
ықпалды теологтарының бірі саналатын американдық неміс тео-
логы Тиллихтың «Дін күнделікті күйбең тіршіліктің көлеңкесінде, 
дүниелік бейнеттің тасасында қалған адамның рухани өмірінің 
терең тамырын ашады. Ол бізге қол тигізуге болмайтын және діни 
үрейді, шекті мағынаны, шекті батылдық көзін жеткізетін Қасиетті 
нәрсенің тәжірибесін береді» [7] деген анықтамасы сәйкес келеді.

Демек, дін – бұл айрықша көзқарас, келісті мінез-құлық, 
сондай-ақ табиғаттан тыс, тылсым әрі Ұлы және қасиетті сенімге 
негізделген ерекше әрекеттер. Ол психологиялық, иррационалдық 
(ақылға негізделмеген) элементтер басым болып табылатын 
шындықты меңгерудің мәдени нысаны. Олар жанның әртүрлі 
күйлері, көңіл-күй және мистикалық көзқарас және т.б.

Қазіргі кезде діни құндылықтардың рөлі жиі бағаланбайды, 
өйткені діннің қоғамға және мәдениетке әсері, өткен уақытпен 
салыстырғанда айтарлықтай әлсіреген. Діннің ең маңызды 
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жетістіктерінің бірі – құдайлық бастауына байланысты даусыз 
гуманистік принциптерге негізделген мызғымас моральдық-құн-
дылық негізін жасау. Бұл құндылық екі жақтылықтан, салыс-
тырмалылықтан ада, өйткені ол абсолютті көзден келеді. Шы-
нында да, басқа салыстырмалы құндылықтар жүйелерінің жалпы 
маңызды кемшілігі бар: оларды адам қалыптастырғандықтан, адам 
оларды жоюға құқылы деп санауы мүмкін. Діни құндылықтар, 
керісінше, догмаларда бекітеді, сондықтан адам оларды жоя ал-
майды.

Діни құндылықтардың пайда болуы адамның рухани болмы-
сын тәннен ажыратуға, ондағы альтруизм қабілетінің, өзі үшін 
емес, Құдай мен адамдар үшін өмір сүруге деген ұмтылыстың пай-
да болуына айтарлықтай әсер етті. Яғни, дін өзімшіл адамнан аль-
труист адамды ауысуына, яғни тек қана алатын емес бере алатын 
адамды жасайды. Сонымен қатар, діни құндылықтар адам болмы-
сын мүлде жаңа, жоғары мағынамен қамтамасыз етуге қабілетті. 
Олар қоғамды руханиландырады, оны өзара әрекеттесудің жаңа 
деңгейіне, жаңа идеологиялық тұғырнамаға шығарады.

Түптеп келгенде, адамды мәдени, өнегелі тұлғаға айналдырған 
діни құндылықтар жүйесінің пайда болуы болды. Олай болса, 
барлық моральдық нормалар, әдептілік ережелері, қоғамдағы 
мінез-құлық, адамдарға деген көзқарастар адамгершілік, жақынды 
сүю діни ұстанымдарынан бастау алады. Қоғамның, отбасының, 
адам өмірінің құндылығын түсіну осыдан туындайды.

Рухани құндылықтар қоғаммен бірге өзгереді, сонымен 
бірге бір тарихи кезеңнен екіншісіне ауысып, сәйкесінше, адам 
мен қоғамның өміріне белсенді ықпал етіп, мәдениеттің дамуын 
бейнелейді. Дін арқылы адамға отбасылық, күнделікті өмірде, 
қоғамда мінез-құлық белсенділігінің нормаларын анықтайтын 
қарым-қатынастарды реттейтін белгілі бір құндылық жүйесі 
беріледі. Діни мәтіндер білім беру мен тәрбиелеу компоненттерін 
қамтиды. Діни педагогикада тәрбиелеу мәселелері терең дамыған, 
олар ғасырлар бойы ұшталған, сондықтан қасиетті мәтіндерді 
ашық уағыздау күштеусіз, керісінше, ерекше бойсұнушылық 
сезіммен қабылданады.

Өзара әрекеттесу процесінде жеке тұлға басқа адамдарға 
қатысты рөлдердің толық кешенін орындайды және өзінің 
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мінез-құлқының және әлеуметтік құндылықтарды бағалаудың 
критерийлері туралы әлеуметтік болжаммен басқа адамдармен 
кездеседі, яғни оның қоғам мен айналасындағы адамдардың мінез-
құлқы нормативтік түрде реттеледі.

Діни құндылықтар – тұрақтылығымен, жан-жақтылығымен, 
әмбебаптығымен және даусыздығымен сипатталатын құнды-
лықтардың ерекше жүйесі. Адамның дүниеге қатынасын қа-
лыптастыратын, қоғамда белгілі бір моральдық нормаларды, 
заңдарды, идеалдарды бекітетін барлық тұрақты құндылықтар 
жүйесінің негізінде діннің құндылық қағидалары жатыр. Діни 
құндылықтардың арқасында жеке тұлғаның қоғамның толыққанды 
мүшесі ретінде қалыптасуы жүзеге асады.

Діни құндылықтардың ең қуатты әлеуеті бүгінде толық іске 
асырыла қоймағаны анық. Мұның себебі, қазіргі құндылықтар-
дың діни негіздері жиі ескерілмейді, кейде тіпті жоюды қажет 
ететін «қалдықтар» ретінде орналасады. Негізінде, дін көп нәрсеге 
қабілетті және оған берілгеннен де көбірек лайық.

Этнопедагог Г.Н. Волков: «Тәрбие халық қанша жыл ғасыр 
өмір сүрсе, сонша ғасыр жасайды, өйткені ол сол ұлтпен бірге 
туып, бірге өскен, сол ұлттың тарихы мен ең жақсы қасиеттерін 
бейнелейді» [8, с. 30] деп тәрбиеге анықтама береді. Яғни, жас 
ұрпақты тәрбиелеуде әрбір ұлттың ғасырлар бойы жинақталған 
баға жетпес тәжірибелері мен рухани байлығының көмегі зор. 
Адамгершілік, ізгіліктік, парасаттылық, азаматтылық тәрбиесінің 
түп тамыры тарихта, халықтың мәдениетінде. Егер оның мәдени-
тарихи түрлері неғұрлым әртүрлі болса, адам мәдениетінің даму 
деңгейі соғұрлым жоғары. Ал қоғамның сапалы дамуы әрбір 
тұлғаның өзін тәрбиелеуінен бастау алады. Адам түзелмей, 
қоғам жөнделмейді. Ал тұлғаны тәрбиелі болып қалыптасуына 
құндылықтардың 

Мәдени және діни құндылықтар қоғаммен бірге өзгереді, со-
нымен бірге бір тарихи кезеңнен екіншісіне ауысып, сәйкесінше, 
адам мен қоғамның өміріне белсенді ықпал етіп, мәдениеттің да-
муын бейнелейді. Дін арқылы адамға отбасылық, күнделікті өмір-
де, қоғамда мінез-құлық белсенділігінің нормаларын анықтай-
тын қарым-қатынастарды реттейтін белгілі бір құндылық жүйесі 
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беріледі. Діни мәтіндер білім беру мен тәрбиелеу компоненттерін 
қамтиды. Өзара әрекеттесу процесінде жеке тұлға басқа адамдарға 
қатысты рөлдердің толық кешенін орындайды және өзінің 
мінез-құлқының және әлеуметтік құндылықтарды бағалаудың 
критерийлері туралы әлеуметтік болжаммен басқа адамдармен 
кездеседі, яғни оның қоғам мен айналасындағы адамдардың мінез-
құлқы нормативтік түрде реттеледі.
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RELIGIOUS VALUES AND STATE-CONFESSIONAL 
RELATIONS (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)*

In Uzbekistan and Kazakhstan, which have adopted a legal 
framework governing relations between religion and the state based on 
a separatist model of secularism, religion has become a phenomenon 
in the last decade requiring important political decisions. The two 
countries that are members of intergovernmental organizations such 
as the SCO on regional security have similar positions regarding the 
protection of public harmony and national integrity. Both countries 
maintain traditional religious beliefs that have historically been part 
of their culture. The experience of the state in using the potential 
of traditional religious knowledge in the prevention of religious 
extremism and terrorism has reached a new level in Uzbekistan and 
Kazakhstan over the past decade. Some researchers attribute this to the 
identification pattern of secularism. Under the identification scheme, 
the state establishes partnerships with several religious organizations; 
supports traditional religions as cultural values and allows them to be 
taught in educational institutions [1].

Due to the fact that the issues of religious extremism and terrorism 
are on the agenda of world geopolitics, the two countries became 
members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) – the 
CIS military-political security organization, created on May 15, 1992 in 
Tashkent. Since then, the organization’s agenda has focused on regional 
security issues, religious terrorism-related threats, and organized events. 

Chapter 7, Article 31 of the Constitution of the Republic of 
Uzbekistan states: “All citizens are guaranteed freedom of religion. 
Everyone has the right to promote their religion or not to promote any 

*                      
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religion. Compulsory confession of religious beliefs is not allowed» [2]. 
This secular principle, enshrined in the Constitution, was developed in a 
special law on education. In 1992, the Law of the Republic of Uzbekistan 
“On Education” was adopted, which was amended in 1997 and 2020. 
The law states that the state education system is based on the principles 
of science and secularism. Some subjects, such as philosophy, are also 
considered “essential components of the educational program” because 
they “promote the development of religious and ethnic tolerance among 
young people” [3]. Article 7 of the Law on Freedom of Religion and 
Religious Organizations, adopted in 1991 and amended in 1998 and 
2021, states that “the right of citizens of the Republic of Uzbekistan 
to secular education (secular science) is guaranteed, regardless of their 
religious beliefs” [4].

In this connection, it is important to note the difference between 
religious education and religious studies education. If religious 
education refers to confessional education within the framework of a 
certain religious worldview, then religious studies education is defined 
as a secular and scientific direction that studies religion as a social 
phenomenon. Since religious education is also a constitutional right 
of citizens, many religious institutions and Islamic research centers 
have been opened in Uzbekistan in recent decades to promote religious 
heritage in order to prevent religious extremism. The introduction of 
religious studies in secular educational institutions, which is a scientific 
religious studies, is also one of the manifestations of the state concept 
in the formation of the foundations of religious tolerance in society, as 
well as the study of religion as a social phenomenon.

A number of measures have been taken in this direction, and 
since 1998 the subject “History of World Religions” has been taught 
to 9th grade students of secondary schools in Uzbekistan. The course 
“Fundamentals of Spirituality and Religion” was introduced as a 
mandatory component of all specialties of higher education.

The main center of higher education in Uzbekistan in terms of 
religious methodology was the Tashkent Islamic University, established 
in 1999. Currently, Tashkent Islamic University offers a bachelor’s 
degree in religious studies, which includes “Fundamentals of Religion”, 
“History of World Religions”, “Philosophy of Religion”, “Sociology 
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of Religion”, “Psychology of Religion”, “History of Religions of 
the Peoples of Central Asia”. Within the framework of master’s and 
doctoral programs, such advanced disciplines as “Regional Study of 
the History of Religions”, “Comparative Religious Studies”, “Problems 
of Religious Studies in Western Oriental Studies” are taught, as well as 
new methods for studying religion as a social phenomenon are being 
developed. All this is connected with the need for a methodology in 
accordance with the modern and secular model of the development of 
religious tolerance. 

The opening of a number of religious educational institutions, in 
particular Islamic educational institutions registered with the Muslim 
Board of Uzbekistan, has been systematically taking place over the 
past decade, especially with the coming to power of President Shavkat 
Mirziyoyev. This was an important step in preventing religious 
extremism and politicized Islamic movements such as Hizb ut-Tahrir, 
Tablighi Jamaat and the Taliban, which are regional problems. It can 
be said with confidence that the policy started in the first decade of 
independence is now being implemented systematically. Defining 
the framework for the development of religious tolerance, the former 
President of Uzbekistan Islam Karimov defined religious education 
as the basis for the practice of interaction between state bodies and 
religious associations.

An important step in regulating the religious sphere was the re-
registration of all religious associations, including the registration of 
confessional educational institutions. The government has provided 
significant support to the Muslim Board of Uzbekistan in improving 
religious education. These measures contributed to the training of 
qualified religious cadres. In 2018, Shavkat Mirziyoyev opened the 
higher madrasah “Mir Arab” in Bukhara, and the Higher Islamic 
Institute in Tashkent became part of the International Islamic Academy 
of Uzbekistan, and there are about 10 Islamic secondary schools. Among 
them there are 2 women’s schools. The Islamic Academy of Uzbekistan 
was established in 2017 by decree of President Shavkat Mirziyoyev as 
part of the state’s efforts to study and revive the traditional religious and 
spiritual heritage. The Muslim Board of Uzbekistan was approved as 
the founder of a non-state university and research center.
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If we look at the policy towards other confessions, we will see that 
in Uzbekistan the state guarantees freedom of religion. For example, 
the number of Jewish communities in Uzbekistan, which has been 
declining rapidly since 1991, has fallen from 100 000 to 10 000, but 
this is not the result of religious discrimination. The migration of Jews 
to America and Israel is mainly due to such factors as socio-economic 
and historical return to their homeland. Religious associations of various 
Christian denominations, Baha’is, Hare Krishnas, Buddhists and other 
religious communities are easily registered and act as missionaries. Non-
religious people are also free to express their views. In the first decade of 
independence, secular state structures were formed in Uzbekistan. First 
of all, the state tried to take the religious process in the country under 
state control. This policy extended to all religious communities, and the 
state established relations with traditional Islamic, Christian and Jewish 
communities and introduced the principle of cooperative secularism. [5].

With the coming to power of Shavkat Mirziyoyev, the process 
of religious liberalization in Uzbekistan reached a new level. As 
of 2020, 2 276 religious associations are registered in Uzbekistan, 
including 183 non-Islamic religious organizations. Eight of them 
are Jewish communities, six are Baha’is, one is Jehovah’s Witnesses 
and one is a Hare Krishna and Buddhist temple. There is also an 
Interdenominational Bible Association that unites 16 different faiths. 
By a decree of the President of Uzbekistan dated April 2018, the leaders 
of these 16 religious denominations became members of the Council of 
Confessions. The Council is a public advisory body of the Committee 
for Religious Affairs of the Government of the Republic of Uzbekistan.
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Бақытжан Ш.Е.
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ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ҚОҒАМДА АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ* 

Қазіргі таңда цифрлы технологиялардың қоғамдық-саяси 
өмірдің барлық салаларына етене енуі әлемдік экономикада бас-
ты тенденцияға айналды. Атап айтқанда, мемлекеттік басқару 
саласында цифрлы технологиялардың кеңінен қолданыс табуы 
мемлекеттік аппараттың бір мезетте бірнеше операцияларды 
орындауына мүмкіндік бере отырып, қызмет көрсету саласының 
жұмысын жеңілдете түсуде. Мемлекеттік басқару жүйесіне        
цифрлы технологияларды енгізу – іс-әрекеттер мен қызметтерді 
«қашықтан басқару формасына» көшіру ғана емес, сонымен 
қатар үлкен деректерді цифрлық тұрғыда басқару, кең ауқымдағы 
ақпаратты игеру немесе «цифрлы миграция» болып табылады. 
Қазақстан жағдайында соңғы жылдары цифрлық технология мен 
цифрландырудағы жаңалықтарды мемлекеттік-әлеуметтік бас-
қару жүйесіне белсенді түрде ендіру ғылыми зерттеу орталықтары 
мен қоғамда азаматтар арасында да белсенді түрде талқыланып 
келеді.

2017 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған кезекті Жолдауын-
да мемлекет және қоғам алдына цифрландыруға негізделген ең 
дамыған 30 елдің қатарына кіру бойынша тапсырма қойды. Ол 
мемлекеттің экономикасын дамыту үшін озық заманауи цифрлы 
технологияларды қоғамның әртүрлі саласына белсенді түрде 
енгізудің маңыздылығын баса атап өтті. Оның пікірі бойынша 

* а ала   аза стан  астар  саяси м ениет не 
ци ровизациян  ал  л ми обас  аяс н а з рлен
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жаппай цифрландыру бірінші кезекте елдегі барлық кәсіпорындар-
дың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен ел тұрғындарының өмір 
сүру сапасын жақсарту үшін қажет. Сонымен қатар Н. Назарбаев 
ғылым зерттеу институттары, жоғары оқу мекемелері базасында 
және инновациялық кластерлер шеңберінде кәсібі жоғары маман-
дар даярлау мен құзіретті орталықтарды дамытуды да басты назар-
да ұстау қажеттілігін айтты [22, б. 65]. 

Осы жылы ҚР Үкіметі елдің Үшінші жаңғыруы шеңберінде 
2018-2022 жылдарға арналған «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын бекітті. Бұл бағдарламаның мақсаты Қазақстан 
Республикасының экономикасын дамытудың қарқынын жылдам-
дату және орта мерзімді келешекте цифрлы технологияны қол-
данудың есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-
ақ, Қазақстан экономикасының келешекте цифрлы экономиканы 
құруды қамтамасыз ететін дамудың арнайы жаңа траекториясына 
өтуіне жағдай жасау болып табылады. 

Бүгінгі күні қазақстандықтар «Цифрлы Қазақстан» мемлекет-
тік бағдарламасының алғашқы нәтижелерін өздерінің күнделікті 
өмірлік тәжірибесінде көріп отыр. Заманауи цифрлы технология-
лар елдің әрбір азаматының күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне 
айналып үлгерді, олар күн өткен сайын біздің өміріміздің әр түрлі 
салаларына тереңірек ене түсуде. Атап айтқанда қазақстандық   
жастар заманауи цифрлы технологияларды жылдам игеру арқылы 
аталмыш жаһандық үрдістің барлық игіліктерін қолдануға мүм-
кіндік алып отыр. Оған қоса бүкіл әлемде орын алып отырған 
пандемия салдарынан білім беру саласының онлайн форматқа 
ауысуы, жастардың заманауи технологияларды қолдану аясының 
кеңеюі мен ғаламтордың оларға тигізетін ықпалының одан әрі ар-
туына септігін тигізді.

Цифрлы технологияларға жаппай трансформация барысында 
көптеген елдер мемлекеттік бірегей бағдарлама арқылы жүйелі 
түрде жаңа кезеңге қадам басты. Әлемдік банк зерттеу мәліметіне 
сүйенер болсақ 2030 жылға қарай әлемдік экономиканың 40 пайы-
зы цифрлық платформаға ауысады [24]. 2016 жылы Еуропалық 
Одақ елдері «4.0 Индустрия» бағдарламасын қабылдады. Өз ке-
зегінде Еуразиялық Экономикалық Одақ елдері де одақ аясында 
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«ортақ цифрлық аймақ» қалыптастыру арқылы қызмет көрсету-
дің, тауар айналымының ортақ базасын қалыптастыруды көздеп 
отыр [25]. Қазақстан үкіметі 2017 жылы «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасын қабылдаған тұста 1200-ден аса шалғайдағы 
елді мекендерді жоғары жылдамдықты ғаламтор желісіне қосу, 
электронды сауданы жолға қою, венчурлы инвестиция жүйесін 
қалыптастыру сынды нақты 17 міндеттемені 2018-2022 жылда-
ры жүзеге асыруды міндет етіп қойды. 2022 жылы ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды дамыту индексі бойынша 
– 30 орын, 2025 жылға дейін 25 орын, 2050 жылы ең озық 15 ел 
қатарына кіруді  қалайды [26]. 

2020 жылы Бостондық Портуланс Консалтинг Груп (Portulans 
Institute) компаниясының дерегінше Қазақстан ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша дамушы 
134 елдің ішінен 56 орынды иеленеді [27]. Осы орайда «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2022 жылы элек-
тронды үкіметті дамыту бойынша БҰҰ рейтингісінде 28 орынға 
көтерілу қажет деген мақсат қойып отыр. Тізім үш критерий бой-
ынша анықталады: халықты сапалы интернетпен қамту деңгейі 
мен интернет қызметтерінің сапасы, АКТ инфрақұрылымының да-
муы және адами капитал. Тізімде көтерілу үшін онлайн режимінде 
мемлекеттік қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру бойынша ша-
ралар қабылдауды негізгі басымдық ретінде алынды.  

Қазақстандағы цифрландыру үрдісі елдегі үшінші жаң-
ғырудың өзегі болып табылады. Цифрлық дәуірге арналған 
индустрияны қалыптастыру Қазақстан үшін «Индустрия 4.0»  
қалыптастырудың алғышарты болады деп сенеміз. Үкіметтің 
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 2022 жылға қарай 
ғаламтордың ену жылдамдығын 82,3 пайызға дейін жеткізуді 
көздеп отыр. Елде мобильді желілер кеңеюде, бірақ Economist 
Intelligence Unit мәліметінше 2020 жылы Қазақстан инклюзивті 
интернет индексі бойынша 3G қызметтері халықтың 88 пайызы-
на ғана қол жетімді, ал 4G қызметтері 75 пайызға дейін жетті. 
Бірнеше ұялы байланыс провайдерлері қамту кезеңінде бесінші 
буын (5G) қызметтерін пилоттық түрде енгізу жоспарланып отыр 
[28].



244

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

Осы орайда адам капиталын дамытуға білім беру жүйесін 
әлемдік озық тәжірибеге сәйкес жаңарту арқылы қол жеткізу қазір-
гі таңдағы барлық дамыған елдер тәжірибесінде жиі кездесетін 
тренд. Үкімет орта білім беру бағдарламаларын робототехникаға, 
виртуалды шындыққа және 3D басып шығаруға енгізу және 
халыққа цифрлық қарапайым дағдыларды беру үшін оқыту кур-
старын ұйымдастыруды қайта қарауды қолға алып отыр. Бұл сала 
адам капиталы мен әлеуметтік капиталды қалыптастыруда өте 
маңызды рөлге ие болатыны сөзсіз. Азаматтарды кәсіби тұрғыда 
қайта даярлау жоғары кәсіби стандарттарға сай болуға және 
бәсекелестік заманында сұранысқа ие болуға мүмкіндік беретін 
жаңа талап.

Цифрлы қоғам қалыптастыруда азаматтардың интернетке 
қолжетімділігі, мобильді және кабельді интернет байланысының 
біржақты шешілуі үлкен рөл атқарады.  Жалпы халықтың 42 
пайызы ауылдық жерлерде тұратын еліміз үшін интернетке қол 
жетімдімділік қазіргі дейін өзекті проблема күйінде қалып отыр. 
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында үкімет 2018 жылдың 
соңында ауылдарға тұрақты интернет байланысына 60 милли-
ард теңге (160 миллион доллар) қаржы бөлді. Соңғы 3 жылда  2,4 
миллион ауыл тұрғындары интернетке қосылды. Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік кестесі бойынша орындалатын бұл жұмыс 
барлық ауылдардың үштен бірін талшықты-оптикалық технологи-
ямен, ал қалғандарын WiMax (телекоммуникациялық технология) 
базалық станциялары арқылы қосты [29]. 

Қазақстандықтардың электронды бағдарламаларды қолда-
нуындағы жоғары белсенділігіне қарамастан, жеке деректердің 
ақпараттық қауіпсіздігі мәселесі әлі де өзекті күйінде қалып 
отыр. Ақпаратты жоғалтудан қорқу немесе жеке мәліметтердің 
қауіпсіздігіне күменмен қарау ел тұрғындарының порталды пайда-
лануына негізгі техникалық кедергі болуда. Биометриялық дерек-
термен және ұялы телефондардың қорғалған SIM карталарымен 
сәйкестендіру шаралары арқылы азаматтар жеке деректерін мем-
лекет бақылауындағы ақпарат базасына беруден қорқады. 

Индустриялық дамудың постиндустриалды кезеңіне өту қо-
ғамның бүкіл өмірінің, соның ішінде экономикалық, әлеуметтік 
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және саяси бағыттардың өзгеруіне әкелетіні сөсіз. Азаматтар 
мен мемлекет арасындағы қарым-қатынас қалай өзгереді деген 
сұраққа жауап бере отырып, біз электронды үкімет ашықтықты, 
есептілікті, үкімет пен қоғам арасындағы алшақтық пен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы компонентті арттырады деп сенімді түрде 
айта аламыз. Электронды үкімет – бұл мемлекет пен азаматтар 
арасындағы және мемлекеттік органдар арасындағы олардың 
ақпараттық технологиялардың көмегімен үйлестіруді қамтама-
сыз ететін өзара іс-қимылының бірден-бір тетігі. Бұл механизм 
мемлекеттік қызметтерді алу үшін күту уақытын қысқартуға және 
әр түрлі ресми құжаттарды қабылдауды жеделдетуге, мемлекеттік 
қызмет менеджменті тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді. 

Цифрлық трансформация қоғамдық өмірдің барлық сала-
ларында орын алуы керек, ол үшін қазақстандық экономиканың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін кеңінен таралған цифрлық 
технологияны енгізуді тұрақты түрде қамтамасыз ету қажет. 
Үкімет экономикалық цифрландыру бағдарламасын қолдана оты-
рып, еңбек өнімділігінің деңгейін жылдан-жылға арттыруды жо-
спарлап отыр. Бұл процеске жабдықтарға орнатылған датчиктер 
арқылы мәліметтерді жинайтын, өндірістің оңтайлы процесін 
қамтамасыз ететін, реагенттердің шығынын бақылайтын, жаб-
дықтың тоқтап қалуын азайтатын және төтенше жағдайларды 
тез анықтайтын және жоюға мүмкіндік беретін Digital Mine 
ақпараттық жүйесі көмектеседі.

Қазақстан әлемдегі ең дамыған отыз елдің қатарына кіру 
жолында XXI ғасырда өмір сүру деңгейі мен заманауи техноло-
гияларды, оның ішінде барлық салада цифрлық технологияларға 
көшуде жоғары деңгейге тең болуы тиіс. «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасын неғұрлым жылдам ендіру мен оны табысты іске 
асыру үшін шет мемлекеттерден озық тәжірибелерін ескеру қажет. 
Қазіргі уақытта Қазақстан электронды қолтаңбаны қолданғаны-
мен, бірақ барлық тұрғындар қамтылмаған. 

Біздің зерттеуіміз бойынша «Цифрлы Қазақстан» бағдар-
ламасында цифрлық экономикаға көшу үшін тиісті құзыреті бар 
мамандар қажет екендігі анық көрсетілгенімен, мамандарды 
дайындаудың жолы мен «цифрлы сауаттылық» қалыптастыру 
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жолдары егжей-тегжейлі ұсынылмаған. Сондықтан бұл мәселені 
шешу үшін «цифрлық сауатсыздықты жою» мәселесі мемлекет та-
рапынан барынша қолға алыну керек. Барлық деңгейлерде, атап 
айтқанда бастауыш мектептерден бастап колледждер мен жұмыс 
орындарына дейін пайдаланушыларға «цифрлық дағдылар» мен 
АКТ құзыреттілігін үйрету орнына қысқа мерзімді тренингтермен 
шектелген.

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасында бұл бағытта адами 
капиталды дамытатын шаралар немесе «болашақтың цифрлық 
экономикасын құруды», Қазақстан экономикасының мүлдем жаңа 
даму траекториясына өтуіне жағдай жасауды қамтамасыз ететін 
басқа да ұзақ мерзімді перспективалық институционалдық шаралар 
қарастырылмаған. Бағдарламаның мазмұнын қарастыра отырып 
жалғыз мақсат – «БҰҰ АКТ даму индексі бойынша Қазақстанның 
30-дыққа енуін тездету» екені анық. Менеджмент, маркетинг және 
әлеуметтік коммуникация салаларында цифрландыруды қарасты-
ру және оларды бейімдеу жөніндегі жұмысқа «қадам басу» және 
интеграцияның гуманистік негіздерін анықтамау саяси әлеуметтік 
тұрғыда цифрлық шынайылыққа өтуде жүйелі проблемалар негізін 
салатын болады. 

Әлемнің озық 30 ел экономикасының қатарына қосылу үшін 
Қазақстанға экономиканы әртараптандыруға белсенді түрде 
көшіп, өзінің келесі өскелең ұрпағының заманауи дағдыларын 
қалыптастыра алатын экономикалық моделін қайта қарау қажет.  
2011 жылдан бастап, ел астанасы мен өзге өңірлерде ақпараттық 
технологиялар саласындағы стартаптарға жүйелі қолдау көрсетіліп 
келуде. 2021 жылы 1 қыркүйекте мемлекет басшысы Қ.Ж.Тоқаев 
2030 жылға дейін елімізге 100 мың ақпараттық технологиялар са-
ласында мамандар қажет деп атап өтті [31]. Ұлттық стратегиялық 
бағдарламада да, цифрландыру стратегиясында да Қазақстан 
үкіметінің даму траекториясында цифрландыру негізгі басымдық 
беріліп отырған сала. Себебі дәстүрлі экономикалық жүйенің 
трансформациясының басты қозғаушы күші экономиканы циф-
рландыру болып табылады. Адам капиталын көтеруде, цифрлы 
технологиялар саласындағы мамандарға сұраныс күн санап артып 
келуде. 
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Бұл жағдай ұлттық стратегияларда сипатталғандай ересек-
терге білім беру мен  қайта даярлау барысында салалық біліммен 
шектеліп ғана қоймай, тұлғалық дағдыларды қоса меңгертудің 
маңыздылығын көрсетеді. Жастар арасында цифрлық дағдыларды 
қалыптастыру арқылы адам капиталын көтеру бойынша мемлекет 
тарапынан жүзеге асып келе жатқан бірнеше бағдарламаны атап 
өтуге болады. Мысалы  «Еңбек жол картасы 2020» бағдарламасы,  
барлық азаматтарды техникалық біліммен 6 ай мерзімде қайта    
даярлауды жолға қойды. Алайда, адам капиталын қалыптастыру-
да маңызды рөл атқаратын жобада, жұмыс берушілер тарапынан 
да, азаматтар тарапынан да қайта білім алып, кәсіп меңгеруде 
немқұрайлық басым болып келуде. 

 Қорыта келе қазақстандық азаматтардың білімі мен қабілетін 
халықаралық стандарттарға сай етіп қалыптастырып, адам капи-
талын дамыту қажет. Адами капиталын дамыту және халықтың 
заманауи техникалық дағдыларын арттыру басты ұстанымдардың 
біріне айналуы тиіс. Осы орайда жастар арасында кәсіптік білім 
беру мен ақпараттық-коммуникациялық құралдарды меңгеру 
деңгейін көтеру адам капиталын қалыптастырудың негізі екені 
анық. Ол үшін білім сапасы мен адам капиталында көтеруде қала 
мен ауылдық білім беру орталықтарында сапа айырмашылығын 
жою, білім беру саласына ақпараттық-сандық технологияларды 
жаппай енгізу негізгі басым бағыттардың бірі. 



248

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

Исаева М.И.
рзин ан инал  л р м ниверситет

рзин ан  ур ия

Қойгелдиева З.
 умилев ат н а  уразия лтт  ниверситет

р лтан  аза стан

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢАРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 
ҚОҒАМНЫҢ МӘДЕНИЕТІ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ*

 
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған ел дамуының 

жаңа кезеңін айқындайтын «Жаңа Қазақстан» жобасының іске 
асуы барлығымыз үшін өте маңызды және жауапты мақсатқа 
айналуға тиіс. Қазіргі  Қазақстан  әлеуметтік кеңістікте және 
әлемдік тарихтың уақыт межесінде өз орнын айқындау мақсатында 
барынша жұмыс жасап келеді. Еліміздің дамуындағы үлкен 
көрсеткішке қоғамдық тарихи сананы жаңғырту, өзіндік ұлттық 
бірегейлікті сақтау және мәдени тұтастықты қалыптастыру жа-
тады. Ел азаматтарының  рухани бағдарын анықтау және нықтау 
жаңа Қазақстан  қоғамын құру үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
Себебі биік саналы қоғам құруда саналы азаматтың ой-өресі келелі 
мәселені шешеді.

Жаңа Қазақстанның саяси жүйесінің жаңаруы, қоғамның 
жасампаз тұлғасын қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа 
белестерін жасау барысында  тарихи сабақтастықты жалғастыру 
еліміздің әрбір азаматының басты міндеті болуы тиіс. Бүгінгі 
Жаңа Қазақстан Ұлы Далада  сонау өткен ғасырдан бастап бүгінгі 
күнге дейін орын алған тарихи оқиғалардың, құбылыстардың, 
фактілердің, үдерістердің  негізінде пайда болған қоғам.

Қоғамда болған тарихи заңдар мен заңдылықтарды байла-
ныстыра отырып, оларды тығыз байланыста тұтас ұстау қажыр 

* а ала   аза стан  о амн  леуметт  а ру  
и еял ниетан м  нег з емелер  онце туал  лг лер  леуметт
м ени р стер  леуметт саяси технологиялар  л ми ба арлама аяс н

а з рлен
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қайратты, уақытты талап ететін еңбек.  Өткен ғасыр қазақ халқының 
тарихи тағдырында саяси ойдың дамуы, Қазақ мемлекеттілігін 
жаңғырту идеясының пайда болуы секілді тарихи процесстер 
жүзеге асқан өте маңызды кезеңдердің бірі. 

ХХ ғасыр қайшылықтарға толы көптеген саяси-әлеуметтік 
бетбұрыстар мен мәдени төңкерістердің, дүниежүзілік соғыстар-
дың, экономикалық өзгерістердің орын алған кезеңі болғандықтан 
және бүгінгі күнмен етене байланысып жатқандықтан, осы үдеріс-
терді зерттеуге аса көңіл бөлген жөн. Күнделікті болып жатқан 
өзгерістер, ақпараттар ағыны адамзат арасындағы шекараларды 
бұзып, тосқауылсыз біздің ортамызға келуде. Осындай жағымды-
жағымсыз жаңалықтың болуы, әлемнің бір бұрышында немесе 
ғарышта болып жатқан жаңалықтың бізге бірден жетуі ақпараттық 
технологиялар ғасыры деген атауды қалыптастырды. Осы ақпарат  
ғасырында ұлттық рух, қазақы құндылықтар біздің еліміздің 
санасының, бүкіл болмысының өзегі болмақ керек.

Жаһандану дәуірі деп аталатын ХХІ ғасыр адамзат тарихына 
үлкен өзгерістер алып келді. Жаһандану қоғам дамуының ғасыр-
лар бойғы дамуы барысында қалыптасқан адамзат баласының 
бүгінгі өмір сүру жүйесін өзгерту арқылы жүзеге асырылуда. 
Қазіргі таңда ғаламдық ауқымда жүріп жатқан жаһанданудың 
дәстүрлі қоғамдық және әлеуметтік жүйені өзгертуге, түрлі 
қауымдастықтарда тіршілік жасап жатқан адамардың болмы-
сын мүлдем өзгертіп, дәстүрлі сана-сезімнен ада «жаңа адам», 
яғни космополиттерді дайындауға күш салып жатқаны белгілі. 
Сондықтан да жаһандану өткеннің барлығы өз заманына қызмет 
етті, енді біздің жаңа дәуірімізге жарамады деп, оларды жаңғырту, 
немесе тарихтың тастандысына айналдыру мақсатында тарих, 
дәстүр атаулыны мойындамай, оған қарсы бағыт ұстануда [1]. Бұл 
деген сөз Жаңа Қазақстан болып қалыптасып келе жатқан қоғамда  
жаһанданудың  пайдасы мен қатар бізге зиян  жағы бар деген 
ұғымды білдірсе керек.

Қазір жаһанданудың ұлттық тіл, ұлттық мәдениет, ұлт, ұлттық 
мемлекет атаулыға қарсы екендігі, соларды жойып, барлық адам-
дар еркін өмір сүретін әлемдік қоғам орнатқысы келетіндігі белгілі 
болып отыр [2].



250

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

Жаһанданудың  қоғамға тигізген пайдасын тізер болсақ:
1. Әлемдік экономиканың жаһандануы мемлекеттерді бір-

біріне интеграциялауға, қолайлы және бәсекеге қабілетті жағдай-
лар жасауға мәжбүр етеді.

2. Экономиканың жаһандануы әрқашан оның дамуы болып та-
былады.

Міне, жоғарыда атап өткендей жаһанданудың әлемдік эко-
номикалық жетістіктердің орны бөлек екеніне көзіміз жетті. 
Жааһандану үрдісінің зиян тұстары болса төменде көрсетілген:

1. Экономикалық жаһандану мәдени саладағы ұлттық ерек-
шеліктердің жойылу қаупіне толы.

2. Бірдей тауар немесе қызмет маркаларының қолданыс 
аясының кеңеюі.

 3. Қажеттілік сипатына ие болып келе жатқан тұтынушылық 
мінез-құлық алгоритмінің нәтижесінде ұлттық өндірістің құл-
дырауы [3].

Экономикалық жаһандану салдарынан мәдени саладағы 
ұлттық ерекшеліктердің жойылу қаупінің алдында тұрғандығы 
болжамдар бар. Жаһандану кезеңінде  мәдениетте дәстүрлі құн-
дылықтарды жоғалтумен қатар келеңсіз процестер де жүріп 
жатқаны жайлы атап көрсетілді. Жаһанданудың мүмкіндіктерін 
орынды пайдалана білсек және ұлттық мүддемізге қызмет жасата 
алсақ Жаңа Қазақстанды құру барысында ұтарымыз көп болмақ.

Ұлттық құндылық – бұл процесс ұлт тарихының аса күрделі, 
сыну кезеңдерінде қарқынды жүреді. Ұлттық сана-сезім ұлт пен 
адам ретінде, осы қауымдастықтың мүшесі ретінде сипаттала-
тын маңызды фактор болып табылады. Жеке тұлға өзін ұлттың 
ажырамас бөлшегі ретінде сезіне отырып, өз халқының тарихын, 
ұлттық құндылықтарды (жазу, ұлттық тіл, рухани мәдениет пен 
тағы басқа жетістіктері), ұлттық менталитет, халықтың әлемдік 
мәдениет қазынасына қосқан үлесін бағалап, оның дамуына ықпал 
етеді. Ұлттық сана-сезімнің дамуы индивидтің өз ырымдарын, 
дәстүрлерін, яғни этникалық тамырын білуімен байланысқан, 
сонымен бірге осы үдерісте адамгершілік жалпыадамзаттық 
құндылықтарды тану маңызды. Яғни, ұлттық сана-сезімді 
дамытудағы маңызды тарап ондағы этностық, ұлттық және 
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жалпыадамзаттық құндылықтардың арақатынасы болып табыла-
ды [4]. Ұлттық мүддені жасайтын адамдар, жан-жақты дамыған, 
адами қасиеті мол адамды ұлттық рухтағы адам дейміз.

Жаңа Қазақстан адам санасының жаңаша сатыға көтеріп, үл-
кен жаңалықтар тасқынымен таңғалдырған дәуірмен қатар келіп 
тұр.  Халық жазушысы Әбіш Кекілбаев «Жалпақ әлемді аузыңа 
қарату үшін – рухани ерлік керек, жалпақ әлемге қысылмай, 
қымтырылмай қарау үшін – рухани байлық керек» деп ой 
түйіндеген [5]. 

Ұлттың ұлылығы оның тілі, тарихы және әдебиетінде. 
Қазақ қашанда тілінің көркемдігімен, байлығымен, тарихының 
тағылымды оқиғаларымен, теңіздей терең, көркем әдебиетімен 
көзге түскен ұлт. Тілін терең сезініп, салт-дәстүрін біліп қана қой-
май, берік ұстана білетін, ұлттық құндылықты ұлықтай алатын 
ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да тіл халықтың ғасыр-
лар бойы жинаған даналық тәжірибесінің сандығын ашатын кілт. 
Тіл бір буыннан келесі буынға үзілмей жүретін трансмиссияның 
кілті десе болады. Тілдің басқаларға тәуелсіз өзіндік кеңістігі, бол-
мысы, орны бар [6].

Адам жетілуінің негізгі бағыты рухани кемелдену болса, ал 
кемелдену адал еңбек, көркем мінез, ізгілік, парасаттылық, ізденіс, 
ғылым-біліммен толығады. Кемелділікке жетудің мәні – рухани 
жетілген немесе рухани толық адам деңгейіне көтерілуде. Руха-
ни жетілген адам туралы әр заманда, адамзаттың даму сатысына 
сай белгілі ғұламалар әртүрлі атаумен анықтама, түсініктер беріп, 
адамзат өркениетінің дамуына зор ықпал жасаған [7].  

Жан-жақты дамыған, жоғары адами қасиеттері мол, басқалар-
ға үлгі болатын адамдарды кемел адам деп атаймыз. Кемел, «әл 
Кәмил» сөзі араб тілінен аударғанда тұтас, толық, бүтін, жетілген 
мағынаны білдіреді. Толық адам – Абайдың армандаған, аңсаған 
мұрат-мақсаттарының ең биік қол жетпес асқар шыңы. Толық адам 
ғана нұрлы ақылдың иесі бола алмақ. «Үш-ақ нәрсе – адамның 
қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек». Абай адам ба-
ласына осы қажетті үш нәрсе ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 
жүрек екенін тереңнен толғап, толық адамға тән қасиетті көрсетеді 
[8]. Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге» 
деген өнегелі сөзі  ғылымға ұмтылуға, тіл білуге, әрбір жастың 
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білімді болуға шақыратын  өсиеті болуы тиіс [9]. Ұлтымыздың 
ұраны болатын хакім Абай еңбектерінің нәрін өскелең ұрпақтың 
санасына сіңіру және өмірлік азығына айналдыру  арқылы  ұлтты  
Жаңа Қазақстанға жол ашатын бағытқа айналдыру қажет. 
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АҚПAРAТТЫҚ ҚОҒAМДАҒЫ ТҰЛҒА МӘСЕЛЕСІ

Бүгінгі тaңдa тұлғa – филocoфиядaғы eң өзeкті мәceлeлeрінің 
бірі бoлып caнaлaды. Өйткeні, қoғaмымыздың қaрқынды тeхнo-
лoгиялaр aрқылы дaмуы бeлceнді, жacaмпaз тұлғaны қaлып-
тacтыруғa жoғaрғы тaлaп қoяды. Aл қoғaмның қaзіргі жaғдaйын-
дa, eлдің caяcи, мәдeни, әлeумeттік-экoнoмикaлық жaқтaрын 
жaңaрту кeзіндe – aдaмның бoлaшaқтa ізгі ниeтті тұлғa бoлып 
дaмуынa oның дұрыc қaлыптacу үрдіcі үлкeн ықпaлын тигізeді. 
Тұлғa – бұл қoғaмдық-тaрихи дaмудың өнімі. Тұлға – нақты 
адамның дамуының нәтижесі, адамдық қасиеттердің толығымен 
көрініс табуы. Aдaмның қoғaмдық қaтынacтaр жүйecіндe aлaтын 
oрны, oның oрындaйтын іc-әрeкeті – бұл oның тұлғacының 
қaлыптacуын aнықтaйтын жaғдaйлaр. Aдaм өмір дaмуының ең 
жоғaрғы деңгейінің көрінісі, қоғaмдық еңбек бaрысының жемісі 
әрі тaбиғaтпен әлеуметтік болмыс тұтaстығын aңдaтaтын тіршілік 
иесі.

Көптeгeн ойшылдaр тұлғa бaғыттылығының мaзмұнын түр-
лішe қaрacтырaды. Aдaм мәселесі, оның пaйдa болуы, өмірде 
aлaтын орны, тіршілігінің мәні мен мaқсaты aдaмзaт тaнымының 
формaлaры – философиядaғы, ғылымдaғы ең негізгі мәселе. 
Протaгор: “aдaм — зaттaрдың өлшемі”, Сокрaт: “өзіңді өзің тaнып 
біл”- деген концепциялaрынaн бaстaу aлaды.

Тұлғa филocoфиялық тұрғыдa aдaмды “aдaм” рeтіндe тaнуғa, 
яғни oның рухaни-aдaмгeршілік, ділдік, мәдeни қырлaрынa бaca 
нaзaр aудaрумeн пaйымдaлaды [1, 149]. 

Coнымeн aқпaрaт, бұл – aйнaлaдaғы дүниe турaлы aнықтaл-
мaғaнды (бeлгіcізді) aнықтaйтын мәлімeттeр. Oлaр caқтaу, түр-
лeндіру, бeру жәнe пaйдaлaну oбъeктіcі бoлып тaбылaды. ХХ ғa-
cырдың 60-шы жылдaрындaғы пocтиндуcтриaлизм тeoрияcының 
aяcындa Мaхлуп Ф. жәнe Умecao Т. тaрaпынaн ғылыми aйнaлымғa 
«aқпaрaттық қoғaм» тeрмині eнгізіліп, қoғaм дaмуы жaйлы жaңa 
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тeoрияның пaйдa бoлуынa бacтaмa бoлды. Винeрдің oйлaрынa 
тoқтaлaтын бoлcaқ, oның aйтуыншa, «Aқпapaт – бұл қoршaғaн 
oртaғa бiздiң икeмдeлуіміздің жәнe oғaн біздің ceзімдeріміздің 
икeмдeлуі прoцecіндe cыртқы oртaдaн aлынғaн мaзмұнды 
бeлгілeу», – бoлып тaбылaды. 

Мaртин В. aқпaрaтты қaрacтырa oтырып «Aқпaрaт-бұл 
қoғaмдық игiлiк, мұндa көбici aқпaрaтқa бiр мeзeттe иe бoлaды, 
ocығaн oрaй жeкe aдaмдaғы aқпaрaттық дeрeктiң бoлуы бacқa 
aдaмдaрдың aқпaрaтты иeмдeну дәрeжeciн төмeндeтпeйдi» [2, 37]. 

Өркeниeттің жaңa түрі aқпaрaттық қoғaм oрнaудa. Қaзіргі 
уaқыттa қoғaмдық caнaғa ықпaл eтeтін, бұқaрaны oртaқ мaқcaтқa 
жұмылдырaтын біpдeн-біp күш aқпaрaт бoлып тaбылaды.  ХХІ 
ғacыр – aқпaрaт ғacыры бoлып тaбылaды, aдaмзaт қaуымы дaмудың 
жaңa кeзeңі – aқпaрaттық қoғaмғa aяқ бacты. Бүгіндe oрнaғaн 
aқпaрaттық қoғaмғa зeрттeушілeр әртүрлі aнықтaмa бeрудe: Бeлл Д. 
eңбeктeріндe «бec ceктoр», «aғaртылғaн қoғaм» Флeкcнeр К., Бeк У. 
«қaтeр қoғaмы», Друккeр П. «пocткaпитaлиcтік қoғaм», Coрoc Дж. 
«aшық қoғaм», Тoффлeрдің «үш тoлқыны», Литхaйм Дж. «жaңa 
буржуaзиялық қoғaм», Дaрeндoрф Р. – «пocткaпитaлиcтік», Кaн 
Г. – «пocтэкoнoмикaлық», Бoулдинг К. – «пocтцивилизaциaлық», 
Этциoни Л. – «пocтмoдeрниcтік», кeй бірeулeр «жaһaндaну дәуірі» 
т.б. [3, 72].

Aқпaрaттық қoғaмдa – жұмыc icтeйтiн aдaмдaрдың көпшiлiгi 
aқпaрaтты өндiрумeн, өңдeумeн жәнe icкe acырумeн aйнaлыca-
тын қoғaм. Қaзіргі зaмaнғы тaлaп бoйыншa, aқпaрaтқa иe бoлу 
мүмкіндігі қoғaмның бaрлық мүшeлeрі үшін өмірлік мaңызы 
бaр құндылыққa иe бoлумeн тeңecтіріліп oтыр. Aқпaрaттaндыру 
aдaмзaттың жaһaндық caрқылмac қoрынa aйнaлды.

Aқпaрaттық қoғaмдaғы тeхникaлық рeвoлюция кeзeңіндe тұл-
ғa нeғұрлым жoғaры жәнe мaңызды бoлғaн caйын, oның өзінің 
жәнe өзгeрлeрдің aлдындaғы жaуaпкeршілік дeңгeйі дe жoғaры 
бoлaды. Aдaм қoғaмдa әрі жacaмпaз жacaушы, әрі тaлқaндaушы 
рөлін aтқaрып oтыр.

Қoғaмның қaзіргі кeздeгі дaмуының eң бacты бeлгіcі – бұл 
өндіріcтің, тұтынудың жәнe aдaм әрeкeттeрінің бaрлық ca-
лaлaрындa aқпaрaт жинaудың aртуы бoлып тaбылaды. Aдaмның 
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бaр өмірі – қaлaй дa бoлcын – aқпaрaт aлу, жинaу жәнe өңдeумeн 
бaйлaныcты болудa.

Жaңa aқпaрaттық өркeниeттің қaлыптacуы көптeгeн жaңa 
мәceлeлeрді дe туғызaды. Әлeумeттік-экoнoмикaлық тaбыc бүгінгі 
күндeрі білім мeн тeхнoлoгияғa бaғынышты  бoлғaндықтaн 
aқпaрaттaндыру жoлынa дeр кeзіндe түce aлмaғaн eлдeрдің 
aқпaрaтты дaмушы eлдeргe бaғынышты бoлып қaлaтыны 
күмән туғызбaйды. Тұлғa бір мeзгілдe өндіруші дe, мәдeни дe, 
aдaмгeршілікті дe, caяcи дa жәнe т.б. жaн бoлып тaбылaды. Oл 
өз бoйындa бeлгілі дәрeжeдe қoғaмдық қaтынacтaрдың бaрлық 
түрлeрін жия oтырып өзінің әлeумeттік бoлмыcын іcкe acырaды.

Осы ретте амeрикaндық caяcaткeр Гoрдың oйлaрын айта 
кеткен дұрыс: «Aдaмзaт өзi қoлмeн жacaғaн дaғдaрыcқa тaп 
бoлды, oл aқпapaт тeңiзiнiң тұңғиығынa бaтып бapaды. Бiз жep 
бeтiнe көптeгeн cтaтиcтикaлық мәлiмeттeрдi, фoрмулaлaрды, бeй-
нeлeрдi, құжaттaр мeн дeклaрaциялapды әкeлдiк бiрaқ oлapды 
мeңгeругe қaбiлeтiмiз жeтпeйдi. Жacaп қoйғaн дүниeнi ұғыну-
дың жәнe мeңгepудiң жaңa жoлдapын iздeудiң opнынa, бiз aca 
жылдaмдықпeн жaңa aқпapaт өндipудi жaлғacтыpудaмыз».

Сонымен қатар алғаш қазақ философиясына постмодер-
низм ұғымын енгізген отaндық зерттеуші, философ, ғалым 
Нұржaнов Б.Ғ.: «Сондaй-aқ, интернет+компьютер бүгінгі 
гумaнитaрлы ғылымның күн тәртібінде тұғaн идентификaция 
формaтын рaдикaлды түрде өзгертуде. Қaзіргі тaңдa әлеу-
меттaнушылaр, философтaр мен психологтaр көп жaзып жүрген 
ұлттық идентификaция қaуіптілігі болсa, ол жaһaндaну, ин-
тер немесе трaнсұлтшылдық т.б. үдерімтерінен емес, қоғaмның 
компьютеризaциялaнуы мен интернетизaциялaнуынaн. Соны-
мен қaтaр терең экономикaлық, сaяси, әлеуметтік, мәдени және 
көркем трaнсформaциялaнғaн жaңa медиa «aдaмды» және оның 
субективтілігі мен идентификaциясының қaлыптaсу тәсілдерінің 
құрылымын рaдикaлды түрде трaнсформaциялaудa» – деп 
тұжырымдaды [4, 168].

Дaйзaрд У. өзінің “Aқпaрaт ғacырының қaдaмы” дeгeн eңбe-
гіндe aқпaрaттық қoғaм дaмуының үш кeзeңінe көңіл aудaрaды: 
aқпaрaтты өндіру мeн тaрaту бoйыншa нeгізгі экoнoмикaлық 
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caлaлaрдың қaлыптacуы; өнeркәcіптің өзгe caлaлaры мeн 
өкімeт үшін aқпaрaттық қызмeт нoмeнклaтурacының кeңeюі; 
тұтынушылық дeңгeйдe aқпaрaт құрaлдaрының кeң тoрaбының 
қaлыптacуы.

Мaркузeнің «бір өлшeмді aдaм» aтты eңбeгіндe «aдaмдaр, 
зaттaр, қaжeттіліктeр, әлeмдe бір түйіргe ғaнa aйнaлaтыны» 
aйтылaды. Шын мәніндe БAҚ − caяcи құрылым, aдaмның 
дүниeтaнымын, өзіндік eрeкшeліктeрі бoлa тұрa oның жaлпы 
қaжeттіліктeрін, oртaқтaндырылғaн, яғни қoғaмдық oй үрдіc-
тeрінің жeміcі мeн өмір cүру шaблoнынa кeлтірілгeн кeйпіндe 
қaрacтырaды. Oл «бір өлшeмді қoғaм» жәнe «бір өлшeмді aдaм» 
ұғымдaрын eнгізді. Бір өлшeмді қoғaм дeгeніміз – бұрынғы 
aдaмгeршілік құндылықтaрының бәрінeн aйырылғaн, бacты құн-
дылығы индуcтриaлды дaму бoлып тaбылaтын тoтaлдық жүйe; 
бұл қoғaм жүйeнің өз ішіндeгі қaндaй дa бір eркіндіккe шeк қoя 
oтырып, «cыртқы eркіңдік» үшін күрeceді. Бірaқ күрec қaншa 
нaқты жүргізілгeнімeн, aдaмғa eркіндік бeрілмeйді. Бір өлшeмді 
қaлып-күйдeн шығaрылу үшін мәдeни құндылықтaрдың өзгeруі 
жәнe «ішкі eркіндікті» тaбa aлу қaжeт. Бір өлшeмді қoғaм caяcи 
жәнe рухaни тeңгeрмeшілдік кaтeрлі тeндeнцияcын тудырды жәнe 
бұғaн «бір өлшeмді» aдaмның қaлыптacуынa кінәлі құқық пeн 
бocтaңдықтың мән-мaғынacынa дeгeн пaрықcыздығымeн ғылыми, 
oқу-aғaрту, білім мүмкіндіктeрді тудырды. Бір өлшeмді қoғaм, 
бір eceптeн, кoнcтруктивтіліктің жoқтығынaн қaлыптacты, aл бұл 
oппoзицияның бoлмaуынa әкeп coқтырды. Бір өлшeмді қoғaмның 
қaуіптілігі – oл eрeкшe «aдaм типін», eштeңe aйтa aлмaйтын жәнe 
aйтқыcы кeлмeйтін, мeмлeкeттік құрылымдaрғa тoлық тәуeлді 
aдaмды тудырaды. Жaлпылық қoғaмдa caнaны бacпacөз, тeлeдидaр, 
рaдиo, жaрнaмa, cән жәнe т.б. aрқылы қaлыптacтыру үрдіcтeрі 
қoғaм мүшeлeрінің пікірлeрі мeн қaжeттіліктeрін ғaнa eмec, ішкі 
ceзімдeрі мeн aқылдaн тыc рeaкциялaрын дa мaнипуляциялaйды 
[5, 10].

“...Aқпaрaттық қoғaм aдaм бoлмыcының мәнімeн қaтaр 
құрылымын өзгeртeтіндіктeн мыңдaғaн жылдaр бoйы филoco-
фияның жұмбaқ құбылыcтaры бoлып кeлгeн шығaрмaшылықтың 
құпиялaры мeн aдaмзaт aқыл-oйының тeрeң тылcымдaрынa eну 
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мүмкіншіліктeрі мeн oны aдaми игeру дeңгeйлeрін, тұлғa жүйecін 
түбeгeйлі өзгeртeтін бoлғaндықтaн филocoфияның көкжиeгіндeгі 
зeрттeу aймaғы бoлып қaлa бeрeді” [6, 158].

Бoлaшaқтa aдaмзaт өркeниeтінің дaмуы қaндaй бoлмacын, 
мeйлі oл ғaрыштық дәуір, кoмпьютeрлік нeмece aқпaрaттық жәнe 
т.б. бoлcын, мұның бәрі aдaм үшін, aдaмның игілігі үшін жacaлып 
жaтқaндығын ecкeруіміз қaжeт.

Жоғaрыдa келтірілген теориялaрмен келiсе отырып, aқпaрaт-
тық қоғaм мен индустриaлды қоғaмдaғы тұлғaның  ерекшелiктерiн 
бaйқaуғa болaды. Aқпaрaттық қоғaмдa ең aлдымен, тұлғaның 
қызметінің түрi өзгередi. 

Aқпaрaттық қоғaм ерекшелiктерi қaтaрынaн келесi белгiлердi 
aтaп aйтуғa болaды:

- тұрғындaрдың мaмaндық деңгейiмен жоғaры бiлiмдi қолдaуғa 
мүмкiндiк беретiн, қоғaмның ой-өрiсi мен ғылыми күш-жiгерiн 
aрттыруды ұдaйы өндiретiн бiлiм жүйесiнiң өсiңкi дaмуының бо-
луы;

- жaңa технология төңiрегiнде құрaстырып өндiру және зерт-
теу жүргiзуге мүмкiндiк беретiн орнықты ғылым бөлiмiнiң бaр бо-
луы;

- дәстүрлi элементтермен (кiтaпхaнa, мұрaғaт) бiрге көптеген 
есептеуiш бекеттерi, мaмaндaндырылғaн бекеттер, жергiлiктi желi 
мен жеке компьютер, сондaй-aқ, aқпaрaттық aрнa мен қaтынaс 
жүйесiн құрaйтын aқпaрaттaрды беру, сaқтaу, өңдеу, жинaқтaу 
бойыншa ерекше экономикa бөлiмiнiң болуы;

- тез әрекет ететiн, сыртқы құрылғылaрмен жaбдықтaлғaн, 
бaғдaрлaмaлaрмен қaмтaмaсыз етiлген, еске сaқтaйтын тез үдегiш 
пaрaметрлерi бaр сенiмдi де, қымбaт емес компьютерлердiң көптеп 
өндiрiлуi;

- қызметтiң бaрлық сaлaсынa aдaмдaрдың тұрмысы мен 
қоғaмдық қызметiне, өндiрiстi ұйымдaстыруғa қaтысaтын 
мaшинaлaрдың, құрылғылaрдың, aспaптaрдың және бaсқa элемент-
тер тиiмдiлiгiн шaпшaң aрттырaтын процессорлaрдың ендiрiлуi 
мен жaппaй өндiрiлуi;

- бaйлaныстың әр aлуaн түрлерiнiң тaрмaқтaлғaн желiсiнiң қa-
лыптaстырылуы және aқпaрaттық құрaлдaр жиынтығының болуы.
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Қорытa aйтқaндa қoғaмның дaмуының aлғaшқы кeзeңіндe 
де  aқпaрaттық-кoммуникaциялық бaйлaныcтaр мeн қaтынacтaр 
бoлғaн. Жaбaйы индуcтрияғa дeйінгі қoғaмдa aқпaрaт aлмacу 
қaжeттілігі eң aлдымeн тaйпaның қoрeгі мeн қaуіпcіздігін 
қaмтaмacыз eтумeн бaйлaныcты бoлды. Cыртқы oртaны бaқылaу 
жәнe oның жaй-күйі турaлы aқпaрaттaрды тaрaту біртіндeп aдaм 
іc-әрeкeтінің өмірлік мaңызды бөлігінe aйнaлды. Aқпaрaтқa 
дeгeн қaжeттіліктің қaлыптacуындa бірлecкeн eңбeк мaңызды 
рөл aтқaрaды. Қaрым-қaтынac пeн aқпaрaттық-кoммуникaциялық 
бaйлaныcтaр aдaмдaрды бeлгілі бір қaуымдacтыққa біріктірe 
oтырып, aдaм бoлмыcының aжырaмac бөлігінe aйнaлды.
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Мейірманов А.Д.,
  К илосо ия   саясаттану не

нтану институт н  а а л ми змет ер
гуманитарл  л м ар магистр

Қ.А. ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІНДЕГІ КОСМОЛОГИЯЛЫҚ  
ТҮСІНІКТЕРДІҢ ЭТИКАЛЫҚ МӘНІ*

Ұлттық рухани-мәдени мұраны танымдық семиотикалық 
тұрғыдан пайымдау барысында ең алдымен діни-мәдени мұра-
лардың рәміздік мазмұнына назар аударған абзал. Рәміздер әлеу-
меттік-мәдени құбылыс ретінде адамзат тарихында маңызды 
орын алып, оның рухани мәдениетінде терең таңбаланған. Оның 
көркемдік-эстетикалық қырларын бағамдау арқылы мәдениеттің, 
рухани мұрамыздың мән-мазмұнын тануға мүмкіндік туады. Рәміз 
-  тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін беретін, терең мазмұн мен 
мағынаға толы категория. Ол тек танымдық қызметте ғана емес, 
сонымен бірге адамның әлеуметтік-мәдени қызметінде де маңызды 
мәнге ие.

Рәміз дүниетанымдық сипаты бар, ықшам, тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінін беретін, мағыналық әлеуеті өте күшті, рухани 
және материалдық қасиетті бойына сақтаған, болмыс және сана 
арасында ауқымды мазмұнға ие болатын ұғым.

Рәміз адам санасының даму тарихына сәйкес қалыптасқан 
көне, ежелгі категориялардың бірі. Алғашқы қиялдау, болжау, 
ертедегі әпсаналық-мифтік түсініктер, наным-сенімдер рәміздің 
пайда болуына ықпал еткен құбылыстар. Ол өз тамырын жазу-сы-
зу  қалыптаспаған ықылым заманнан алады.

Қазақ философиясы тарихының зерттеу нысаны ретінде 
анықтағанда жүгінеріміз рухани мәнге ие мифологиялық, діни, 
рәміздік мазмұндағы әдеби және мәдени жәдігерлер. Бұл мұралар-
ды көркем-эстетикалық және танымдық қырлары тұрғысынан 
қарастыра келіп, сырлы мазмұнның астарынан философиялық 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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мағыналар мен түсініктерді тұжырымдаймыз. Осы мақсатта қол-
данатын негізгі әдістеріміздің бірі герменевтикалық әдіс және 
дәстүрлі ұғымдар мен түсініктерді семиотикалық тұрғыда талдау. 

Қазақ дүниетанымының сопылық іліммен ұштас негізгі 
ұстанымы бойынша Құдай – Халық деген сипатына сай мәңгі 
жаратушы. Оның ұлықтығы мен қалауынан (ирадасынан) көзге 
көрінер дүние сан алуан көптігімен, құлпырған бояуымен, түр-
ленген көркемдігімен жаралып, жасанып,  жаңғырып жатыр. 
Жаратушылық актісі өзінің мақсатты себебіне ие. 

Жаратылыстың мақсатты телеологиялық себебі – адам. Сон-
дықтан, ол – адам, осы жаратылыс дүниесінің сырларына бойлау 
арқылы Хақты – Құдайды танып және сүйе алады. 

Рухани мұраларда осы адам және Құдай қарым-қатынасын 
пайымдауда көзге көрінбейтін рухани дүние мен періштелер 
әлемі кеңінен баяндалады, сонымен қатар, көзге көрінер 
материалдық әлем мен  ғарыш та ескерусіз қалмайды.

Өзінің онтологиялық барлығы тұрғысынан «жалған дүние» 
ретінде бағаланып, ақиқаттығы жөнінде шәк-күмәнға мүмкіндік 
беретіндігімен қатар, бұл дүниенің эмприкалық ой мен сезімдік 
қабылдау үшін бар екендігі шүбәсіз шындық. Ғалам мен дүниеге 
байланысты, олардың адамның абсолютті хақиқатты тануына 
бөгет болуы немесе жәрдем беруі мүмкіндіктері жайлы қарама-
қайшы екі түрлі ұғым белгілі.

Біріншіден, бас көзімен көретін бұл дүние көптіктің негізі 
ретінде жалғандығымен белгілі. Бұл дүние – таухид талаптан 
адасуға себеп болып, өзінің қызыл-жасыл бояуымен, баянсыз-
дығымен сан алуандығымен адам көңілінде көптеген мақсат тілек 
тудырушы. Хақ дидарын қалаған  талаптанушы мен екі ортадағы 
перде ретінде тануға бөгет ретінде сипатталады.

Ал, екінші жағынан, дүние-ғалам Құдайдың ғажап кемел 
сұлулығы сәулеленетін айна, құдайлық ақиқат әлемдегі идеялар-
дың жүзеге асқан формасы. Бұл дүниедегі заттар мен құбылыс-
тарды тану арқылы адам олардың астарынан ақиқатты бағамдай-
ды. Бұл дүниелік заттар талапкерге ақиқат әлемдегі идеялардың 
формалары ретінде адамның түпкі отанын, яғни о дүниені, 
ақиқат әлемін еске салады. Сондықтан, қазақ дүниетанымында 
бұл дүниелік заттар адамды ақыреттен бөтен қылатын бөгет 
ретінде де, оған жақындататын саты ретінде де пайымдалады. 
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Адамның көкейкөзінің ашықтығы ақиқатты танудағы басты шарт. 
Ащкөздікпен көңілі дүниеге байланған адамның көзін жалған 
дүниенің перде болып тұтып, ақиқаттан алыстатуы мүмкін, ал 
керісінше, Хаққа ғашық адам жаратылыс дүниесінің астарынан да 
ақиқатты бағамдай алады.  

Өз бастауын көне космологиялық түсініктерден алатын 
жаратылыстың төрт негізі ретінде белгілі топырақ, су, от, жел 
стихияларының қасиеттері Ясауи шығармаларында да өзін-
дік символдық (рәміздік) жүгін арқалап тұрған және діни-
мұсылмандық этикалық ғибратты иеленген ұғым түсініктерді 
белгілейді. Ғаламның жаралуы адамның жаралуынан бұрын бол-
ғанымен, мақсатты себеп тұрғысынан адам бүкіл жаратылыстың 
ішінде бірінші орында, яғни бүкіл ғаламның мақсатты себебі 
сол – адам. Қ.А. Ясауи шығармаларында ғалам жаралуы жайлы 
жүйелі баяндауларға бармайды, алайда, жаратылыс дүниесіне об-
разды астарлы сипат беру арқылы адамның моральдық-этикалық 
жетілуіне көбірек көңіл бөледі. «Топырақ сипат алу», «Зәмзам бо-
лып жер астына ену» т.б. сияқты сөз тіркестерінің қолданылу реті-
не қарай, космологиялық ұғым түсініктердің байырғы мағыналық 
негізін сақтай отырып, негізінен моральдық-этикалық ғибрат бе-
руге бағытталғанын аңғарамыз.

Топырақ, ауа, су, от алғашқы күйінде формаға ие емес, ол 
жанмен қосылғанда ғана формаға ие болады және бастапқы 
күйге мүлдем ұқсамайтын нәрсеге тіршілік иесіне айнала-
ды. Мәселен: қазақ халқы төрт түлік малдың жаратылыс тегін 
төрт стихиямен байланыстырады. Түйе – сордан (минералдан) 
топырақтан, жылқы – желден, ауадан, сиыр – судан, қой – от-
тан жаратылған деп біледі. Бұл жануарлардың көзге көрінер 
сыртқы формаларын сипаттауда олардың бұл тектік бастаулары 
оншалықты маңызды ақпар бермейді. Бірақ, олардың көзге көмес 
ішкі сипаттарын, маңызды қасиеттерін ашу үшін олардың тегін 
осылай анықтаудың маңызы зор. Жылқы түлігі жүйріктігімен 
мінген адамды желпінтер, көңіліне желік берер қасиетке ие. 
Оның сүтінен дайындалған сусын қымыздың да адамның 
көңілін көтеретін, жеңілдететін қасиеті бар. Ал, «қойдың сүті 
қорғасын» дегенде, сүтінің құнарлылығы, сол сияқты қой етінен 
дайындалған тағамның құнарлылығы оның күш-қуаттың рәмізі 
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отпен сипаттас қасиетін ашады. Түйе түлігі-нің көнбістігі мен 
төзімділігі оның топырақ сипатын білдіреді.

Көне замандардан бері мифологиялық ой-дүниедегі космо-
логияның негізі заңдылықтарының бірі диалектикалық даму 
заңдылығы болып табылады.

Мәңгі айналымдағы дамудың шарты біріне-бірі қарама-қарсы 
белсенді және бәсең күштердің (актив және пассив) болуымен 
байланыстырылады. Материалдық дүниенің заттануын төрт сти-
хиямен байланыстырса, осы  төрт стихияның өзі қарама-қайшы 
қасиеттердің қосылуынан пайда болады. Мәселен: құрғақ пен 
жылудың қосылуы – от береді; суық пен ылғал – суды береді; Жылу 
мен ылғал – ауаны береді; құрғақ пен суық – топырақты береді.

Ал, осы төрт бөлшектің бірігуінен бір нәрсе пайда болса, 
ыдырауынан жойылады. Жоғарыда космологиялық ілімге негіз 
болған түсініктерден аңғаратынымыз, әралуан бөлшектердің 
өзара әрекеттестігімен ұштас қасиеттері белгілі бір дәрежеде 
рәміздік мағынаға ие. Әрбір жануардың немесе нәрселердің жа-
ратылыс бастауы ретінде белгіленген әрбір стихияның өзіне тән 
қасиеттері бар. Ал жануарлар мен нәрселердің де кейбір көмес 
қасиеттерін осы стихиялардың қасиеттеріне сай тұспалдап, иша-
рамен білдіреді, нұсқайды.

Қазақ халқының тұрмысында мал шаруашылығы маңызды 
орын алған. Сол малдың әралуан қасиеттерін осы меңзеулер 
арқылы ашуға болатынын аңғарамыз. Мәселен сиыр түлігі су 
текті болғандықтан («сиыр судан» дегендей), ол суыққа төзімсіз. 
Отығып жейтін жұғымды шөбі – сулы жердің, өзен бойының, көл 
жағасының құрағы. Шөлге төзімсіз. «Сиыр суды көрсе аузын ма-
лымай өтпейді» дейтін тәмсіл де бар. Бұлақтай аққан мол сүті бар.

Ал түйе топырақ текті болғандықтан («түйе сордан деген-
дей»), ол сортаң шөлейт жердің жайылымына бейімделген, 
құрғақшылыққа төзімді.

Ал жылқы жел текті болғандықтан, ол желмен жарысқан жүй-
рік, оның жайылымы да жел жайлаған қырат. Ол қыстың боран 
шашынына төзімді. Қой от текті, ол құнарлы шүйгін жайылымды 
қажет етеді.

Сондай-ақ, осы төрт түліктің шаруашылыққа байланысты 
қасиеттерімен қатар халықтың наным-сенімі мен ритуалдық 
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салт-жоралғылардағы олардың алатын орны мен оларға телінетін 
қасиеттерден де осы тектіліктің маңызын аңғарамыз.

«Жерді көк өгіз көтеріп тұр» деген ежелгі мифологиядағы кос-
мологиялық наным жердің астында судың барлығына, құрлықтың 
өзі су бетінде тұр деген білімге меңзейтін символдық ишара.

Ал қойдың адамның ауруын аластау, жын көшіру т.б. 
ритуалдық ырым, жоралғыларда жиі қолданылуы шайтанның 
оттан жаралғандығы мен қойдың да от текті болуымен байла-           
нысты. Суық тиген адамның бойындағы жел-құздан айыру үшін 
де қойдың терісіне салатын халық емі белгілі.

Түйе малының аса киелі саналып, пайғамбарлардың әу-
лиелердің көлігі болуы түйенің топырақ текті жануар болуы-
мен байланысты деуге болады. Қазақ тарихындағы халық аса 
құрметтеген, әулие тұтқан Абылай хан, Райымбек батыр сияқты 
адамдарының киелі түйесі болуы осының бір айғағы. Осы мы-
салдардан аңғарғанымыздай, космологиялық ұғымдардағы нәр-
сенің тегін белгілеу оны тура мағынасында түсінуге емес, оның 
символдық (рәміздік) меңзеу деп қана түсініп, оның астарындағы 
сырлы мағынасына үңілуді қажет етеді. Тікелей мағынасымен 
балаң ойдың немесе білімсіздіктің мысалындай қабылданған 
осындай символдық ишара білімдердің астарында ақиқат ілімнің 
жатары күмәнсіз.

Адам универсалды жаратылыс болғандықган ол – микрокосм 
оның бойынан осы төрт стихиямен байланысты бүкіл қасиеттерді 
табуға болады. Жер – Хақ тағаланың рахман рахым нұрынан 
жаратылған ырзыққа кенелтуші. Су – Хақ тағаланың тірі деген 
сипатынан жаратылған, тіршілік беруші. От – оның қаһарынан 
жаратылған. Сондықтан ол жоюшы, жазалаушы.  Жел – оның 
ұлықтығынан жаратылған. Жер мен Су – жұмақта, от пен жел – 
тозақта. Адамның бойында топырақ пен суға тән қасиеттер басым 
болса, оны жұмаққа бастайды. От пен желге тән қасиеттер басым 
түссе оны тозаққа тартады.

 Адамның бұл дүниеге келудегі мақсатының өзіне моральдық-
этикалық тұрғыда қарайтын Ясауидің хәл ілімі адамды рухани 
тәрбиелеу мен жанын емдеуді басты нысана қылып белгілейді. 
Ясауидің дәруіштік дүниетанымындағы космологиялық ұғым-
дардың өзі адамның сан алуан қасиеттерін ашу және сипаттау 
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мақсатында қолданылады. Адам орталық тұлға ретінде оның ру-
хани даму жетілу жолдарындағы әртүрлі сипатты иеленуі хик-
меттердегі мынадай астарлы, ишаралы меңзеулерден көрінеді. 
Мәселен, «топырақ сипат алуы», «тозаң   болып жолаушының 
(тариқат жолшысының) бетіне қонсам деуі», «зәмзәм болып 
Жер астына енуі», яғни әралуан қасиеттері ашылуымен оның 
универсалдылығы, микрокосм кіші ғалам екендігі айғақталады.

529.  Сұмдығымнан тау менен тас сөкті мені, 
Өткір тілмен зекіп айтты «ісің қані?»
Ғашық болсаң әуел барып Хақты таны!» 
Дәнекер боп жер астына кірдім мен [1] – деген жолдардан 

аңғаратынымыз, әрбір зат – органикалық заттар немесе ми-
нералдар болсын, Құдай нұрының шұғыласымен сәулеленіп, 
оның ғажайыбын паш етеді. Мистик үшін ғаламдағы жанды-
жансыз заттардың барлығы Алла ұлықтығына һәмду сана ай-
тады. Әрқайсысы өз тілінде оны мақтайды. Бес сезім мүшесіне 
сүйенген жәй адам мұны байқай алмайды. Оны тыңдау үшін 
рухани құлақ керек. Сондықтан жер астында сопының таумен 
тастың сынын естіп, қабыл алуының өзі оның жоғары рухани 
дәрежесін көрсетеді. 

Тау менен тас бұл дүниеде тек формаға ие болса, идеялдық 
ақиқат әлемде оның рухани идеялық мағынасы бар. Ол дүниеде 
бұл дүниелік әрбір жанды-жансыз зат куәлік береді, адамның 
жақсы-жаман бүкіл істеріне куә болады деген ұғым жалпы 
исламдағы эсхатологиялык  ілімге  жат емес. 

541.   Құлды көрсем қызмет қылып, құлы болсам,
Топырақ сипат жол үстінде жолы болсам
Ғашықтардың күйіп-өшкен күлі болсам
Ламдаш (дос) болып жер астына кірдім мен 
557.   Басым – топырақ, өзім – топырақ, тәнім – топырақ, 
575.   Ел-жұрт, туыс ешқайсысы болмас жолдас. 
Мәрт болғайсың: ғұмырың желдей өтер, ғаріпбас 
Құл Қожа Ахмет тағат қыл 
Білмейсің ғұмырың неше жыл 
Асыл тегің – су менен күл, 
Тағы айналып боларсың күл, [1,221б] – деген жолдардан 

көргеніміздей, сопы топырақтан кішіктіктің, әдептіліктің, 



265

Культура и ценности общества в условиях обновления 
современного Казахстана

тақуалықтың, Құдайға құл болудың  нышанын тауып, сол си-
патты қалайды. Басы топырақ болуы құлшылықтың жоғарғы 
дәрежесін ишаралайды, өзінің топырақ болуы,  өзін жоғалтып 
Құдайдың рахым нұрына ұласа еріп, жоқ болуын нұсқаса, 
тәні топырақ болуы – әрбір адам үшін жер қойнына кіруінің, 
өлімнің хақтығын ескертетіндей.

Топырақ жалпы атауы болса, ол өз мағынасына күл, мине-
рал сияқты жекелеген символдарды да сыйғызады. Бірақ «тау», 
«тас», «күйіп өшкен күл» «тариқат жолының шаңы», т.б. деп 
олардың әрқайсысын жеке атағанда, өзіндік символдық бояуы 
қоюлануына сай жаңа меңзеу жаңа экспрессивтік мағынасы 
ашылады.

Ғашықтық отының адамды бастапқы асыл тегі – су мен күлге 
ажыратардай қасиеті бар. Бұл дүниелік от затты бу – суға және күл 
– топыраққа айналдырады. Сол сияқты, ғашықтық оты адамның 
су – дәнекерлік, топырақ –  кішіктік дегдарлық сипаттарын ашып, 
айқындайды. Өрттің бетін қарсы от салу арқылы қайтарғаны 
сияқты, нәпсінің отын тек Хаққа ғашықтықтың оты ғана қайтара 
алады. Ғұмырдың тоқтаусыз қозғалыс ырғағына ие екендігін жел-
мен ишаралаудан да осы космологиялық ұғым түсініктерді көре-
міз. Осы хикмет жолдарының түпкі сырын, астарлы мағынасын, 
ишаралы меңзеулерін пайымдасақ, адамға этикалық, дидактика-
лық (ғибраттық) білім беріп, адамның рухани-интеллектуалдық 
жетілуіне, моральдық тазаруына нұсқайтынын аңғарамыз. Яғни, 
космологиялық ұғым түсініктің өзін Ясауи моральдық-этикалық 
мақсатта қолданады.

1031. Асылым – топырақ, нәсілім – топырақ, баршадан хар 
Құл Қожа Ахмет құл болған, жол үстінде күл болған – де-

ген хикмет шумақтарында   да   Ясауи адамды кішіпейілділікке, 
мейірбандыққа шақырады, тариқат жолындағы дәруіштің тақуа-
лық, кішіктік сипатын ашады. Ясауимен рухани сабақтастығы өз 
жалғасын тапқан қазақ әдебиетінің кейінгі кезеңдегі өкілдерінің 
бірі Шал ақын Құлкеұлы адамзат баласының жаратылысында осы 
төрт нәрсенің бар екенін жырға қоса отырып, былай дейді: 

Адамзат төрт нәрседен болған екен, 
Адамзатты төрт нәрседен қылған екен. 
Адамға су нәсілі көп қосылса, 
Жомартлық, шешен болмақ содан екен. 
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Адамзат төрт нәрседен болған екен, 
Адамзатты төрт нәрседен қылған екен.
Адамға топырақ нәсілі көп қосылса, 
Мінезінің ауырлығы сонан екен. 
Адамзат төрт нәрседен болған екен, 
Адамды төрт нәрседен қылған екен. 
Адамға жел нәсілі көп қосылса, 
Дегбірсіздік, сабырсыздық сонан екен. 
Адамзат төрт нәрседен болған екен, 
Адамды төрт нәрседен қылған екен. 
Адамға от нәсілі көп қосылса, 
Ашуланшақ болуы сонан екен [2].
Қорыта айтқанда қазақ дүниетанымындағы космологиялық 

ұғымдардың мәніне үңілгенде біз олардың ұлттық санада өзіндік 
ерекшелікке ие айшықтарымен терең таңбаланғанын, соны-
мен қатар, рухани мұраларда кеңінен қолданыс табуымен сырлы 
символдық мәнге ие мазмұнмен байытылғанына көз жеткіземіз. 
Салт жораларда қоғам өмірінің барлық негізгі сәттері бейнеленеді. 
Осыған қатысты біз рәміздерді мәдени құбылыстардың кілті, ру-
хани және материалдық мәдениеттің қалыптасуына қатысатын, 
мәдени ескерткіштерді рухани қуатын өз бойына сақтайтын 
қойма қазынаға балауға болады. Архетиптік сипаттағы мәдени 
рәміздер өз бойларына қашанда құпиялықты жасырған. Оның 
астарында кодтық-мағыналық негізге сүйенген мәдени-этикалық 
дәстүр сақталған. Рәміздер адамзаттың рухани жасампаздығы 
мен шығармашылығының барлық сатысына тән ақпараттық ал-
масу жүзеге асатын қарым-қатынас құралы. Ол адамзаттың сан 
ғасырлық мәдени-тарихи және рухани мұраларын, құндылықтарын 
бейнелеп, өз бойына мәдени-эстетикалық дәстүрін сақтайды. 
Мәдениеттің даму үрдісінде рәміздер өнер шығармашылығының 
негізгі өзегін құрап, таңбалық-рәміздік жүйе болып қалыптасады. 
Сонымен рәміздер әрбір мәдени-этикалық дәстүрімен тығыз бай-
ланысты, өйткені әрбір өркениет өзінің рәміздер жүйесінен тұрады. 
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Сағиқызы А. 
  К илосо ия  саясаттану не нтану 

институт н  бас л ми змет ер
илосо ия л м ар н  о тор  ро ессор

Жаңабаева Д.М.
  К илосо ия  саясаттану не нтану 

институт н  ете  л ми змет ер  D

ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУДАҒЫ 
ДӘСТҮР МЕН МӘДЕНИЕТТІҢ РӨЛІ*

Қазірігі Қазақстанның жаңғыруы аясында қазақстандық 
ұлттық бірегейлікті сақтау, ұлттық-мәдени ерекшелікті, жаһандану 
аясындағы өзіндік анықталуын, қазақстандық қоғамның дамуын 
болжау мәселесін қарастыру – оның маңызды аспектілерінің бірі. 
Жаһандану жағдайында елдің әлемдік экономикалық кеңістікке 
интеграциялануы, халықаралық стандарттар мен құндылықтарға 
бағдарлануы қажет етіледі. Бір жағынан, қазақстандық қоғамда 
ұлттық-мәдени ерекшеліктер, дәстүршілдік пен қазақ халқының 
ұлттық сана-сезімінің өрши түсуі айқын көрініс табуда. Бұл 
мәселелерді шешу жаһанданудың объективті барысынан қашып 
құтыла алмайтынымызды мойындап, қазақстандық қоғамның 
ұлттық мәдени өзегін сақтай отырып, жаңа қоғамдық шынайылыққа 
өту қажеттілігінен тұрады. Ол үшін Қазақстанның рухани, білім, 
діни, қоғамдық-саяси, экономикалық, этномәдени саласындағы 
ұлттық-мәдени әлеуетті нығайту факторларын егжей-тегжейлі 
анықтау керек. Сонымен қатар, даму жолында қазақстандық қоғам 
мәдениеті мен дәстүрін модернизациялық және инновациялық 
үдерістермен үйлесімді біріктірген императивтерді ұсыну керек. 

Қазіргі қоғам аясында ұлттық-мәдени бірегейлікті сақтау 
маңызы ерекше, себебі бұл халықтың ұлттық-мәдени өзегін, бол-
мысын, философиясын анықтауға мүмкіндік береді. Осы орайда 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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орыс жазушысы А. Сложеницынның «халықты жою үшін, оны та-
мырынан ажырату керек» [1] деп санаған пікірімен келісуге бола-
ды, себебі, өз мәдени бірегейлігіңнен алшақта даму – жансыз да-
мумен тең. Осы себептен бұған деген Қазақстанның «рухани» 
жауабы ретінде көне ұстанымдардың, дәстүрдің еш кедергісіз жаңа 
инновациялық негізде, мәдени унификация мен мәдени 
ерекшеліктерді ескере отырып жүргізу стратегиясын айтуға бола-
ды. Осылайша, әлеуметтанушы Мануэль Кастельстің «болашаққа 
ұмтылған өзіндік ерекшелік» термині қазіргі таңда өзектілігін 
тапқан секілді. Мәдени плюрализмді сақтай отырып, өркениеттік 
синтезге қол жеткізудің парадигмалық ұстанымы қауіп-қатер ал-
дында тұрған адамзаттың үйлесімді бірлігі жолында ұлт пен 
мәдениеттің өзара сұхбатқа талпынып отырғандығын аңғартады. 
Сұхбатқа түсудің негізгі принциптерін орындап, сақтау маңызды 
стратегиялық міндет болып табылады және олардың шешімі – 
түрлі деңгейдегі өзара ықпалдастықтағы мәдениаралық коммуни-
кация жағдайында ұлттық-мәдени бірегейлікті сақтап қалу. Осы-
лайша, заманауи қоғамның шынайылығына кірігуге болады. 
Саяси, әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, мәдени-өрке-
ниеттік, тарихи аспектілер – ұлттық-мәдени бірегейліктің ажыра-
мас бөлігі, енді бұл тұста философияның рөлін анықтаған абзал. 
Себебі, бұл бірегейліктің астарында қазақ халқының тарихына, 
дәстүрі мен мәдениетіне негізделген қазақы мазмұн жатыр. 
Бірегейлік ұғымы негізгі зерттеулерінің бірі болған американдық 
ғалым Эрик Эриксонның пікірінше, бірегейліктің қалыптасуы ба-
рысында шешуші рөлді адамның өзінің әлеуметтік ортасына деген 
қатынасы анықтайды. Бұл үдеріс барысында жеке сипаттамалар, 
әлеуметтік тәжірибенің сан түрлілігі, өзгелердің мойындауы, 
олардың берген бағасы сол индивидтің өз әлеуметтік ортасындағы 
мәдени жинақтан алған мәдени құралдары арқылы дамиды, осы-
лайша, ол өзіндік ерекшелігін сақтай отырып, ортаның өзге 
мүшелеріне теңеседі. Тұлғаның әлеуметтік-мәдени жағдайының 
өзгеруі бұрынғысын жоғалтып, өзге жаңа бірегейліктің қалып-
тасуына алып келеді. Ал кейде, керісінше, «өзін жоғалтып» терең 
тұлғалық қиындықтарға соқтырады» [2]. Қазақ халқы мың 
жылдаған тарихында өзіндік ұлттық діл мен мәдениетті 
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қалыптастырды, ал мұндағы философиялық, тарихи, этнопси-
хологиялық негіздер ұлттық бірегейліктің қалыптасу іргесіне ай-
налды. Сонымен қатар ұлттық бірегейліктің қалыптасу фак-
торларының бірі тарихи жады деуге болады. Тарих қашан да 
тілмен қатар ұлттық бірегейлікті нығайту мен дамытудың маңызды 
саласы болған. Ол екеуі – бір-бірінен ажырамас, өзара тығыз 
байланыстағы ұғымдар. Ұлттың өз тарихи дәуірін пайымдауы 
олардың санасы арқылы өтеді. Профессор М. Орынбеков қазақ 
халқының ділінде индивидтің санасына ықпал ететін саналық пен 
бейсаналық, мифологиялық пен замануи кезеңнің генетикалық 
өзара байланысы бар, олар ғасырлар бойы сақталып, біздің 
этникалық санамызда тұрақтаған архетиптер болып табылады, 
оған «Жерана», «тайпа», «Кең дала», «Мен Қазақпын» деген 
ұғымдарды жатқызуға болатындығын атап өткен еді [3]. 
Қазақстанның басты ерекшелігі оның әлемдік геосаясаттағы 
этномәдени және тарихи құндылығы – дүниетанымдағы, 
философиядағы, жалпы қазақ халқының өміріндегі рухани-адам-
гершілік дәстүр болып табылады. Этикалық құрамы қазақтың 
дәстүрлі мәдениетінің іргетасы саналады және бұл негіз әлі күнге 
дейін қоғам дамуындағы маңызды рөлін жоғалта қойған жоқ. 
Оның үстіне жаһандық дағдарыс аясында адамзат өмірінің өнеге-
лік негізі болып табылатын дәл осы ерекшелік әлемдік қауым-  
дастық деңгейінде өзектілікке ие болып отыр. Танымал философ                  
С.Ю. Колчигиннің пікірінше, адам болмысының рухани қырына 
көңіл аударыла бастаған сәтте бірегейлік феноменінің тереңінен 
«Этикалық құндылықтар иерархиясы тұрғысынан мен кіммін?» 
деген сұрақ туындайды. Сонымен қатар, бүкіл қоғам мен этносқа 
қатысты да «Адамгершілік императивтер аясында біз кімбіз?» де-
ген сұрақты да туындатады. Осы орайда, көбіне дәстүр мен 
жаңаны, антоним секілді бір-біріне қарсы ұғым ретінде қойып жа-
тады. Алайда, олар – мәні жағынан емес, тек хоронологиялық 
тұрғыдан ғана антипод. Ескінің де, жаңаның да жақсы, жаман 
қырлары бар. Сондықтан ескінің уақыттан тыс, шынайы, рухани 
өзегін алып, дәстүрді бұзбай, жаңаның құрамына қосу керек. Осы 
себептен де бірегейлік пен жаңғыру сырттай бірі-біріне қарсы 
мәселе сияқты көрінеді. Бірегейлік өзіңді сақтап қалу, ал модерни-
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зация жаңаруды болжамдайды. Бұл дегеніміз – өз бойыңдағы 
«Менді» қалыптастырып, ары қарай өрбіту керек, сонда ғана 
«Мен» сақталып, жағымсыз қасиеттер ысырылып қалады. Осы 
жағдайда ғана индивидтердің, топтар мен тұтас қоғамның 
қарымқатынасындағы жағымсыз, шығармашылық бастамалар ба-
сым бола бастайды. Осындай жағдайда ғана рухани және 
дүниетанымдық тұрғысынан адамзатаралық қарым-қатынаста 
бірлік жүзеге асады [4]. Замануи әлемдегі ұлттық бірегейік 
мәселесі түбегейлі трансформацияны басынан өткеріп жатыр. 
Жалпыадамзаттық этика, жаһандық деңгейде ойлау және жаһандық 
бірегейлік қалыптасып келеді. Ғылыми еңбектерде ұлттық 
бірегейлікке деген көзқарас пен қазіргі жағдайдағы оның 
қажеттілігінің айырмашылықтары бар. Бірі, оны жаһандық 
бірегейліктің қалыптасуы барысындағы кедергі деп санайды, 
себебі ұлттық бірегейлік қазіргі әлемдегі мәдени жаңғыруға ықпал 
етпейді. Ал бірі, ұлттық бірегейліктің тұйықтығы мен консер-
ватизмділігіне қарамастан, әлемді полимәдени қалпында сақтап 
қалуға тырысуды алға тартады. Осы мәселе төңірегінде пікірлер 
сан алуан, ұлттық бірегейлікке ненің кері әсер ететіндігін, оның 
қоғам дамуына пайдасын анықтауға қатысты бірыңғай жауап беру 
мүмкін емес, себебі әр халықтың өз дәстүрі мен мәдениетіне деген 
қажеттілік деңгейі де әртүрлі. Қазіргі жаңа заманда орын алып 
жатқан миграциялық толқынға байланысты Еуропаның негізгі 
халықтарының өзі ұлттық бірегейліктеріне назар аудара бастады. 
Өзге мәдениеттің ықпалы еуропалық мәдениеттің болмысы 
өзгерген іспетті, мигранттардың жаппай ағылуынан Еуропаның 
ұлттық келбеті өзгеріске ұшырады. Жаңа еуропалықтар байырғы 
халықтың мәдени құндылықтарын қабылдап, бөлісуге асығар 
емес, керісінше, өз ұлттық салттары мен дәстүрлерін сақтап қалуға 
тырысады. Адамның сана-сезімі қалыптаса салысымен бірегей-
лендіру мәселесі төңірегінде толғана бастайды, өзін өзгелерден 
ажыратып, кім екенін анықтау үстінде болады. Э. Фроммның 
пікірінше, бірегейлік – «бұл адамның легитимді жолмен өзінің 
Менін анықтауы» [5] Индивидтің бойындағы бұл қажеттілік 
негізгісі болып табылады, өзін белгілі бір мәдениетпен 
бірегейлендіру адамның ділін, оның өмірлік құндылықтарын 
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анықтайды. Оның үстіне, ұлттық бірегейлік мәдени тәжірибені 
тасымалдаудағы маңызды құрал болып табылады. Осылайша, 
ұлттық бірегейлік арқылы индивид, біріншіден, өзін өзгелермен 
салыстыру арқылы этникалық Менін анықтайды, екіншіден, 
этникалық қауымдастықтар өз мәдени дәстүрлерін, құндылықтары 
мен салттарын сақтап қалатындай мүмкіндіктері бар. Сондықтан 
да ұлттық мәдениеттің жоғалуы ауыр соққы ретінде қабылданады 
[6]. Қазіргі таңда жаһандануды қабылдамау себептерінің бірі 
ұлттық мәдениеттен бас тартқан жаңа жаһандық мәдениеттің ор-
нау қауіпі болып табылады. Бұл жағдайда индивид өзіне үйреншікті 
емес жаңа құндылықтар жүйесінің шеңберінде қалып қойып, оның 
дүниетанымы бұзылып, психологиялық ахуалына ықпал етіп, 
агрессия мен фрустрацияға ұшыратуы ықтимал. Түрлі мәде-
ниеттердің тоғысуы аясында мәдени бірегейлік қашан да бірінші 
орынға шығады. Қауіп-қатердің алдында адамдарды біріктіруші 
құрал ретінде болды. Он сегізінші ғасырға дейін бұл мәселе тек 
жергілікті сипатта ғана болса, колониалды экспансия кезінен бас-
тап ауқымды мәселеге алмасты. Колонистер жергілікті халықтарды 
еуропаландыруды аборигендерді мәдениетке үйрету, даму жолы 
ретінде қарастырды. Алайда қазіргі заманауи әлемде жаһанданудың 
қозғаушы күштері жеке мемлекеттер емес, трансұлттық корпора-
циялар, интернет, бұқаралық мәдениет және халықтың жаппай 
қоныс аударулар болып табылады. Ал мигранттардың жаңа елге 
келіп, жергілікті халықтармен ассимиляцияланбай диаспора құруы 
нәтижесінде мәдениет белгілі бір территорияның аясында біртұтас 
емес, ұлттық өзегінен ажыраған шашыраңқы көрініс ретінде ғана 
болады. Мұның өзі ұлттарды бөліп, мәдени кеңістік ұғымын, жал-
пы бірегейлікті өзгеріске ұшыратады. Қазіргі таңда жаһандану 
белең алған техноқұндылықтардың кеңістігін ұлғайта отырып, 
жаһандық мәдениетті қалыптастыра отырып, ұлттық мәселенің ая-
сын тарылтып отыр. Ұлттық құндылықтар мен дәстүрлер өз пози-
цияларын жоғалтып келеді, ал жаңа дүниелердің идентификацияға 
қажетті болып табылатын тамырлары жоқ. Алайда, ыдырау жағ-
дайында ұлттық бірегейлік арқа сүйер тірек, өзіңді анықтайтын 
пана ретінде болады. Осылайша, замануи әлемде қарамақайшы 
жағдай туындайды: жаһанданудың ықпалы күшейген сайын, 
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ұлттық сана-сезім артады, ұлттық идеяға деген қоғамдық 
қызығушылық туындайды, өз мәдени дәстүріңе оралып, 
нәтижесінде ұлттық бірегейлік арта түседі. Танымал философ 
Эрих Фромм өзінің «Адам анатомиясының деструктивтілігі» атты 
еңбегінде кез-келген қоғамның өркениетті болған сайын құн-
дылықтық тұрғыдан азғыратынын атап өткен болатын. Оның ой-
ынша, өркениеттіліктің салдары ретінде қоғамда деструктивті ой-
лау мен әрекет ету, бір сөзбен айтқанда, құндылықтық дағдарыс 
қалыптасып, адам өмірінің барлық қырларынан айқын көрініс тау-
ып отыр [7]. Қазіргі құндылықтық дағдарыс өзінің қарқындылығы 
мен таралу деңгейі бойынша өркениетті болып табылады. Ол 
әдетте өзінің тарихи немесе табиғи формасында пайда болып, 
дамыған жоқ. Бұл толығымен жасанды, әдейі жоспарланған және 
мақсатты түрде жүзеге асырылған дағдарыс. Көптеген ғалымдар 
бұл үрдісті жаһанданудың мақсатымен байланыстырады. Ол 
біреудің басқаруы мен реттестіруіне бағынбайтын, дамуына шегі 
жоқ жүйелі үрдіс болып табылады. Карл Поппердің «Ашық қоғам 
және оның жаулары» атты еңбегінде сипаттайтын тарихилық 
әдістің осы орайда қатты байқалатыны айдан анық. Бұл үрдісте 
бүкіләлемдік адамзат тарихының қалыптасу үрдісін өзіне қа-
былдаған немесе жүзеге асырған қандай да бір кезеңдегі жекеле-
ген этностардың, ұлттардың, мемлекеттердің, олардың конгломе-
раттары белгілі бір дәрежеде алдыға шықты. Осы үрдісте жалпы 
адамзаттың жан-жақты қызығушылығы жүзеге асады. Егер ХХ 
ғасырда тарих қандай да бір ұлт пен этностардың төңірегінде 
(неміс, еврей халықтары) болып жатқан жағдайлармен анықталса, 
онда қазіргі жағдайда жалпы әлемдік деңгейде капитализм идео-
логиясын алға тартатын тап аралық қатынастардың ерекше-
ліктерімен анықталады. Егер тарих бұрыңғы жағдайларда өзінің 
мәдени қырынан анықталса, онда бүгінгі таңда оның экономика-
лық сипаты бірінші орынға қойылады. Бұл үрдістер – адамның 
табиғатына тән парадокстық жайттардың бірден бір көрінісі. Өткен 
ғасырларда үстемдік етуші қандай да бір идеологияның шеңберінде 
белгілі бір құндылықтар жүйесі өзекті болып табылғанымен, 
қазіргі жағдайда бұл құндылықтардың тек көлеңкесі ғана көрінеді. 
Заман, басқарушы мен мүдделі топтар өзгерген сайын бір құн-
дылықтар жүйесі құлдырап, олардың екінші түрі шарықтай түседі. 
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Бұл үрдістің жалпы атауы болып табылатын «құндылықтар дағ-
дарысын» ұлттық және мәдени шекараларды ыдыратып, жойып 
жіберген жаһандану құбылысымен байланыстырады. Жалпы 
құндылықтар жүйесі – қоғамның пәрменді ілгері дамуына іргетас 
болатын құбылыс. Осы орайда дүнитанымдағы құндылықтар 
мәселесін көтерген ұлы Абайдың рөлі, әсіресе, оның 175 жылдық 
мерейтойы қарсаңында орасан зор. Оның шығармашылығындағы 
басты бағыт-тардың бірі осы құндылықтар әлемін құрылымдау бо-
лып табылады. Қазақ халқының маңдайына біткен алтын жұлды-
зы іспетті жеке дара, алып әрі қайталанбас кемеңгер тұлға Абай 
шығармашылығындағы дүниетанымдық-философиялық мәселе-
лердің аксиологиялық қырларына тоқталу қашан да орынды. 
Қоғам бір орында тұрмайды, үнемі өзгерісте болады және ол өзінің 
даму кезеңдерінде әртүрлі әлеуметтік-саяси, экономикалық қиын-
шылықтарды басынан өткізеді. Дегенмен, сол дағдарыстардан 
шығудың бірден-бір жолы алдымен руханият әлемін ретке келтіру 
болып табылады, яғни азаматтардың рухани құндылықтарға бет 
бұруы. Сондықтан құндылықтар әлемі үнемі өзекті мәселелер са-
натында. Жалпы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру үшін 
қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру үдерісін күшейте түсу 
керек, ал бұл дегеніміз – сұхбатқа түсу, әлемдік мәдени этосқа 
кірігуді болжамдайды. Өйткені, қазіргі заманғы философиялық 
герменевтикаға сәйкес өзге өркениеттік тәжірибені қоса отырып, 
өзара түсінісу жағдайында ғана өзіңді түсінесің. 

Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси-экономикалық тран-
зит аясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев та қазақы 
ұлттық бірегейлікке, қоғамның мақсаты мен құндылықтарына, 
қажеттіліктеріне сүйене отырып, қоғамдық сананы жаңғыртуда-
ғы үйлесімді сабақтастықты жүзеге асырып отыр. Осы орай-
да оның алғашқы халыққа жолдауындағы ұлттық бірегейлікті 
нығайту мен қоғамның барлық аспектілерін әлеуметтік бағдарда 
жаңғырту мәселесі басты назарға алынған [8]. Жаңғырудың өзі 
гуманитарлық біліммен тікелей байланысты, сондықтан да фило-
софия, мәдениеттану, саясаттану, әлеуметтану, экономика, антро-
пология бағыттары бойынша студенттерді даярлауға ерекше назар 
аудару қажет. Атақты француз антропологы Клод Леви-Стросстың 
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өзі: «ХХ ғасыр гуманитарлық ғылымдар ғасыры болады немесе 
мүлдем болмайды» деп атап өткен еді. 

Бүгінгі таңда, әсіресе, жаһандану үдерісі аясында әлемнің 
көптеген мемлекеттері модернизациялық өзгерістердің ауадай 
қажеттілігін сезініп отыр. Осындай маңызды мәселелердің бірі – 
қоғамның саяси-әлеуметтік, мәдени жүйесінің негізгі институты 
ретінде мемлекетті сақтап қалу. Себебі, мемлекет азаматтардың 
құқығын, әлеуметтік қорғанысын, ұлттық, мәдени бірегейлігін 
қамтамасыз етудің негізгі кепілі болып табылады. Бірегейлікті 
іздеу жолында салт-дәстүр, тіл сияқты тамыры тереңде жатқан өз 
мәдениетіңнің құнды мұрасына бет бұру заманауи қазақстандық 
қоғам үшін өте маңызды, себебі ол халықтың сана-сезімінің өсіп, 
ұлттық бірегейліктің қалыптасуына ықпал етеді. 
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ЕРКІНДІК – ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЫНЫҢ
МАҢЫЗДЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ*

Кең байтақ Ұлы Даланы мекендеген көшпелі қазақ халқы 
сонау ықылым заманнан бастап өздеріне тән дала мәдениетін 
қалыптастырды. Бұл мәдениеттің басқа мәдениеттерге қарағанда 
өзгеше салт-дәстүрлері болды. Олар әртүрлі мәдениеттердің 
әсерінде болса да, ежелгі далалық салт-дәстүрлерін сақтап келді. 
Олардың беріктігі соншалық, саяси төңкерістер мен қантөгіс 
соғыстардың ықпалы оларды түбірінен өзгерте алмады. Қазақ 
халқының дүниетанымы, дүниеге көзқарасы, еркіндігі өмір сүрген 
кезеңдерінде әр түрлі сипатқа ие болды. Дәстүрлі қазақ мәдениетінің 
негізгі мәселелері жақсылық пен зұлымдық, шындық пен жалған, 
адамның әлемдегі орны, өмірдің мәні, адамның қоршаған ортамен, 
жоғары күшпен, рухтармен қарым-қатынасы болды. 

Ислам дінінің қазақ халқының руханиятына тигізген игі 
әсерін, тарихтағы үйлестіруші қызметін теріске шығаруға бол-
майды, бірақ кез-келген халықтың діні, наным-сенімдері мен 
дүниетанымы оның тарихына, рухани-мәдени, саяси өміріне үлкен 
әсер ететін фактор екендігін білеміз. Қазақтарды өзіндік халық, 
этнос ретінде қалыптастырған, руханиятының өзегін құрап, 
тұрақтандырған архетиптік наным-сенімдерсіз мәдениетімізді 
толыққанды түсіну мүмкін емес. Сондықтан исламға дейінгі 
барлық наным-сенімдер сабақтастық табиғатқа ие болды және 
көшпелі қоғамның біртұтас мәнін білдірді.

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 
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Қазақ халқының исламға дейінгі рухани мәдениетінде тәңір-
лік сенім мен шамандық сенім айрықша орын алады. Зерттеуші-
лердің тұжырымында, Тәңір  мәдени типтің қажеттіліктеріне 
икемді сенім жүйесі ретінде бейнеленеді, яғни ол көшпелілердің 
шындықтағы болмыс тәсілінен, дүние түйсінігінен туындаған. 
Академик Ғарифолла Есім «Хакім Абай» кітабында: тәңірге сый-
ыну – сенім емес, дін емес, ол Адам мен табиғаттың арасындағы 
үйлесімділікті мойындағандық деп тұжырымдаған. «Тәңірді 
мойындау адам еркін шектемейді. Тәңірге көзқарас өзіне қарама-
қарсы түсінікті қажет етпеген. Себебі, Тәңір – деген табиғат, 
ол өмір сүру үшін қажетті жағдай. Тәңір табиғаттың өзінен 
туған түсінік. Оны табиғаттың синонимі деп те қарауға болады. 
Адамның табиғатқа табынуы, бір жағынан, натуралистік түсінік 
болса, екіншіден, өзінен тыс рухты іздеу, оны субъект ретінде 
қабылдау, дерексіз ойлаудың жемісі» [1], – дейді. Яғни, біздің 
арғы ата-бабаларымызға догматталған діни жүйелерге қарағанда, 
ашық дүниетаным тұрпатындағы сенім көбірек тән, жан дүниесі 
мен рухани ізденістеріне әлдеқайда жақын.  

Барлық діни жүйелердегідей тәңірлік сенім де табиғат 
күштерін құдіреттендіруден, құпия тылсым тіршіліктің терең 
қатпарларынан тамыр алады. Тәңіршілдікте адам Аспанға, Жерге 
билік берді, бірақ оның әсері тек туғаннан өлімге дейін жердегі 
әлемде ғана әсер етті. Өлгеннен кейін табиғаттың күші тоқтатылып, 
өзі еркін құдайға айналды. Әлемдік діндермен салыстырғанда 
тәңіршілдікте сән-салтанатты, әсем-зәулім ғибадатханалар салуға 
қажеттілік болған жоқ, өйткені Тәңір көшпенділерден күн сай-
ын дұғалар оқып, ғибадатханаға баруды талап етпеді. Сонымен 
қатар тәңіршілдікте канондалған мәтіндер де болмады. Бірақ таң 
сәріде ұйқыдан тұрған көшпенді Тәңірді еске алып, одан қолдап-
қорғауын, ісін оңдауын тілеп отырды. 

Тәңір адамнан әрекетшілдікті, белсенділікті талап етеді. 
Әрбір ер адам отбасына, ел-жұрты мен мемлекетіне қызмет етуі 
керек, тек сол арқылы ғана ол Тәңірі мен халқы алдындағы пары-
зын өтей алады. Бұл жерде парыз тек моральдық қана емес, сондай-
ақ әлеуметтік-құқықтық ұғым болып табылады. Парыз ұғымы 
дүниені үйлестіру мен жетілдірудің пәрменді құралы. Өмірге 
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деген мұндай әрекетшіл қатынас ғасырлар бойы Еуразия дала-
сын мекендеген халықтардың санасына сіңіріліп келді. «Тәңірлік 
діндегі өмірге деген көзқарас, өмірден қашып тақуа күй кеш-
пей, дүниеге қуанышпен қарау, оны жалған демей, жарық дүние 
деп қабылдау, Жаратушы мен адам арақатынасын басқа тұрғыдан 
түсіну, оның өмір орнықтырушы принциптері Еуразиялық далада 
әртүрлі тарихи дәуірлерде үстемдік еткен митраизм, зороастризм 
сияқты діндердің өзекті мәселелерімен үндес. Тәңірлік дін аталған 
діни жүйелердің игі ықпалын бойына сіңіріп, оларды синкретті 
біріктіріп, түркілер дәуірінде Еуразиялық дала мәдениетінің 
негізгі тірегіне айналды» [2]. 

Тәңір сенімінде тағдырды, дүниенің жалпылық заңдарын 
Тәңірі жасайды, о дүние жоқ, адам сол заңдарды пайдаланып 
мына дүниеде ізгі де батыл адам болуы керек, Тәңірі олар-
ды қолдайды, қорғайды. Біз бұдан тәңіршілік пен мұсыл-
мандықтың айырмашылықтарын байқаймыз, яғни исламға 
тән «бағыныштылық» тәңіршілдіктен таппайсыз. Керісінше, 
бұл жерде адамның салыстырмалы еркіндігі бағаланады және 
тәңіршілдіктің ерекшелігі ол Адам мен Әлем арасында қарым-
қатынас орнатады.

Шамандық сенім әлемнің көптеген халықтарына тән, олардың 
руханилығының алғашқы іргелі және еркіндіксүйгіш дүниетаны-
мы ретінде өмір сүрген күрделі сенім. Атап айтқанда, ол бастапқы 
руханилықтың тұтастығын бейнелейді, өйткені оның көптеген 
функциялары бар: миф пен ритуал, сенім мен дін, шындық пен 
шынайылық, қасиетті құбылыс, халықтық медицина, аскетті гума-
низм. Оның сарқыншақтары қазақ даласында бүгінгі күнге дейін 
сақталып, исламдық сеніммен бірігіп кеткен. 

Шамандықтың руханилық деңгейінің ерекшелігі адамның 
ішкі әлеміне көбірек көңіл бөлуге, сыртқы әлем мен рухтың 
қасиетті үйлесімділігін орнатуға бағытталғандығы. Бақсының 
өзін-өзі жүзеге асыру мақсаты, трансжағдайы: еркіндік пен өзін-өзі 
билеуі, психологиялық танымын кеңейтуі. Ол ауру, жамандық пен 
зұлымдықты санадан тыс өмір сүретін жын-перілермен теңестіреді 
немесе солардан келетін жаман құбылысқа теңейді. Бақсылық 
дүниетанымдағы тыйым салулар, қобыз бен асатаяқ сияқты аспап-
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тарды құрметтеуі қазақ халқының руханиятының қалыптасуына 
өзіндік әсерін қосты, оның қасиеттілігін, тылсымдылығы мен 
қастерлілігін арттыра түсті, сөйтіп, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрдің 
жүйелі қалыптасуына да ықпал етті. «Осының бәрін шамандар 
мыңдаған жылдық әдет-ғұрыптық әрекеттер, ауызша тарату, яғни 
фольклордың даму процесінде өзінің жеке санасының мәдени 
стратификациясы арқылы жүзеге асырды» деген тұжырымдарға 
сүйенсек, бақсылық пен әдет-ғұрыптың және қазақ руханияты-
ның қалыптасуының арақатынасын толық түйсінуімізге болады [3, 
207 б]. Қазақ халқының арасында шаман атауына қарағанда бақсы 
атауы кең таралды. Бақсылық шамандықтың халық тұрмысына 
икемделген нұсқасы болып табылады.

Шамандық дінді жүйелі түрде, оны қалыптастырған мәдени 
жүйемен бірлікте, тұтастықта зерттеген ғалым Ш. Уәлиханов: 
«Шамандық дегеніміз – әлемді, дүниені сүю, табиғатқа деген шексіз 
махаббат және өлеңдердің рухын қастерлеу, аруағын ардақтау. 
...Шамандық сенім табиғатқа бас иеді. ...Шамандар аспан Тәңірі 
мен рухтың жердегі қолдаушы адамдары ретінде саналған. Ша-
ман сиқырлық қасиеттермен қоса білікті, талантты, басқалардан 
мәртебесі жоғары: ол ақын да, сәуегей және емші, сегіз қырлы, бір 
сырлы адам болған» [4, 227-238 б.] – деп қоғамдағы шаман рөлін 
де қазақ ғалымы басқа тұрғыдан бағалайды. Шамандық сенім 
рухани мәдениеттің мистикалық, натурфилософиялық негіздегі 
әсерлене жүргізілетін емшілік тәжірибенің көрінісі.

Бақсылар ислам діні таралғанға дейін ру-тайпалардың саяси-
әлеуметтік өмірінде өте маңызды рөл атқарған. Олардың негізгі 
қызметі адам мен әлеумет өміріне қауіпті құбылыстарды за-
лалсыздандыру, алдын алу. Бақсылар өз ойыны арқылы ұжымда 
қордаланып қалған жағымсыз психикалық қуатты бейтараптан-
дырып, әлеумет өмірін үйлестіріп отырған. Орталық Азия мен 
Қазақстанда ислам діні таралу барысында шамандық көне наным-
сенім ретінде шеттетіле бастады. 

Ежелгі замандарда пайда болған ырымдар мен әдеп-ғұрыптар, 
діни ұғымдар мен мифтер сол тұстағы адамдардың ауызша 
шығарып айтқан әңгімелері және іс жүзінде атқарған ырым-
кәделері сол дәуір қоғамының мәдениеті болды. Бұл алғашқы 
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қауым адамының дүниені танып-білу процесінде қалыптасқан 
руханияты, дүниетанымы еді. Қазақ фольклорында осылардың 
барлығы кездеседі. Олармен бірге пайда болған басқа да көптеген 
ұғымдар мен түсініктер фольклорлық дүниелер болып, сол 
заманның белгі-бедерін, түсінік-пайымын сақтап келген [5, 7 б.].   

Қазақ халқының шығармашылығынан туындаған қазақтар-
дың өнер туындылары қоғамның мәдени дамуда әжептәуiр жоғар-
ғы сатыға көтерiлгенiн көрсетеді. Халық шығармашылығының 
поэтикалық синтезi болып саналатын батырлық эпостың өзiндiк 
дербес заңдылықтары көшпелi дәстүрлi мәдениеттiң әлеуметтiк-
мәдени айғағы, өзiндiк ерекше астары болды. Осыдан дүниеге 
халықтың асқақ идеясын ту ғып көтерушi, арыстандай айбатты, 
жолбарыстай қайратты, ары таза, туған жерi десе iшкен асын жер-
ге қоятын, жерiне басқыншылық жасаушыларға қасқайып жалғыз 
өзi тура шабатын батырлар келді. Бұл заманына сай қажеттiлiк-
тен туындаған жағымды образ болатын. Туған жердi көздiң 
қарашығындай сақтау идеясы негiзгi тақырып болып қалумен 
қатар, жырдың басты қаһармандары қара халықтың қамын да 
жейтiн ер азамат ретiнде бой көрсете бастайды. Ол батырлардың 
кескiн-келбетiнен қаншама ғасырлар бойы қара халықтың басы-
нан кешкен тәжiрибесi, тәрбиесi, арманы мен еркiндiкке деген 
ұмтылысы жинақталғанын байқаймыз. Көптеген жағдайларда 
халық эпикалық кейiпкерiн өзiнiң ортасынан шығарып, қыруар 
қиын өткелдерден өткен соң, ақыр соңында сол өзi шыққан 
ортаның қамын ойлайтын, әдiлеттi, қара қылды қақ жаратын пат-
ша, хан дәрежесiне дейiн көтередi. Қазақта мұндай жырлар өте 
көп, олар: «Алпамыс батыр», «Қамбар батыр», «Ер-Тарғын», «Ер 
Көкше», «Ер Қосай», «Ер Сайын», «Едіге» т.б.

Еркіндік мәселесінің тарихи-әлеуметтік алғышарттары мен 
осы дәстүрдің қалыптасу барысын қарастырсақ, қазақ халқының 
өмірінде еркіндікті жүзеге асыруға тырысқан бірегей тұлғалар 
қазақ хандары екенін көруге болады. Өйткені хандар – еліміздің 
тұтастығы мен ұлттық мемлекеттілікті орнықтыруда еркіндік 
рухын сезініп, басқа халықтармен теңдікте болған кезеңдерді 
қамтамасыз еткен ұлы тұлғалар. Олардың тәуелсіздік жайындағы 
идеяларын, ұстанымдары, бағдарларының тарихи философиялық 
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сарапталуы бүгінгі ұлтымызды ұлт ететін құндылықтарды байы-
туда өз үлесін қосқаны даусыз. 

Жыраулар шығармашылығының басты ерекшелігі адам 
еркіндігін ең басты құндылық ретінде тануында. Ақын-жырау-
лардың дүниетанымдарына тән ортақ сипат – еркіндік ел тұ-
тастығы, ел бірлігі мәселелерімен біртұтастықта қарастырылады. 
Өйткені XVII–XVIII ғасырлардағы уақыт талабы халықтың ба-
сын біріктірумен байланысты. Ақтамберді, Үмбетей, Бұқар 
жыраулардың халықты бір билікке бағындыруды көздеп, оған өз 
шығармашылықтарын арнауы халықтың дербестігін елдің бірлігі, 
еркіндігі мәселесімен қатар қоюымен анықталады [6, 48 б.]. Қазақ 
халқының көзқарасында жаугершілік заманда ат жалын тартып 
мінген ер азамат, жауынгер майдан алаңында жаумен шайқаста 
шейіт болса, оған еш өкінбеген. Өйткені олардың түсінігінде 
бұндай өлім «ақ өлім» деп саналған. Мәселен, Ақтамберді жырау 
қартайған шағында, төсек тартып жатып: «Бар арманым, айтайын, 
батырларша жорықта, өлмедім оқтан қайтейін» – деп армандаған 
екен. Бұл арман, еркіндік үшін өлімге де бас тігетінін айғақтайды. 
Елі мен жерін қорғау жолында жан берудің өзі олар үшін өлімнің 
ең қадірлі-қасиетті түрі болып саналған. Оларға еркіндік жоқ жер-
де өмірдің мәнісі де болмаған. Сондықтан жауынгер-жыраулар 
өздерінің жалынды жырларында «жалаңаш бар да жауға ти, Тәңірі 
өзі біледі, ажалымыз қайдан-дүр» деп сарбаздарға рухтандырушы 
күш беріп, өздерінің азаттығы жолындағы соғыста қайтпас-қайсар 
болуға шақырған.

XIX ғасыр философиясында Ш.Ш. Уәлихановтың қоғамдық 
даму тұжырымдамасы және әсіресе оның әлеуметтік-саяси 
көзқарасы кең таралды. Ы. Алтынсарин өзінің ағартушылық фи-
лософиясында жас ұрпақтың тағдырына халықтың рухани қайта 
өрлеуінің үмітін артып, осыған байланысты педагогикалық, пси-
хологиялық көзқарастарын дамытты. 

Еркіндіктің түрлеріне, сатылары мен факторларына сүйене 
отырып, оның адамгершілік мәні жоғары моральдық құнды-
лықтарға қызмет ету деп айтуға болады. Өйткені, шынайы еркіндік 
тек адамгершілік болуы мүмкін. Абайдың ойынша, әрбір адам 
әрқашанда өзінің тұлғасының адам ұғымына сәйкестігін өлшеп, 
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өмірбақи соған жетуге тырысуы қажет, тек сонда ғана адам өзін 
жан-жақты дамытып, бойындағы ашылмаған табиғи дарынын 
сыртқа шығарып, дамытып, бұл өмірде ерекше орны бар тұлғаға 
айналып, өзін бақытты сезінеді дей келе, өзінің «Адам бол!» деген 
тұжырымдамасын ұсынады.

Ойшылдардың шығармашылық мұрасында жалпы адамзат-
тық ауқымдағы философиялық мәселелер – адамның болмы-
сы мен еркіндігі, өмір мен өлімнің мәні, сенім мен еркіндіктің 
арақатынасы, жақсылық пен жамандықтың дихотомиясы болды. 
Олар ұлттық бірегейленуді ағартушылықпен, еркіндікпен тікелей 
байланысты деп санады.

Адам қаншалықты еркін және жетілген сайын жауапкершілік 
пен міндеті соншалықты арта түседі. Адам жасаған таңдау, 
қабылданған шешім адамның толық жауапкершілікті өзіне алуына 
дайын екенін білдіреді. Сондықтан жоғары азаматтық парыз қоғам 
алдындағы, өз халқының алдындағы жауапкершілікпен сипатта-
лады, еркіндіктегі адам қоғамның дамуына, қоғамдық сананың 
жетілуіне өз үлесін қоса алады. XX ғасыр басындағы қазақ фи-
лософиясын жаңа қоғамдық бастауларға өрлеткен Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, ұлт-азаттық қозғалыстың қайраткерлері Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек 
Аймауытов, Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқайұлы еді. Олар-
дың қызметі мен тіршілік тынысы Қазақстанның алуан түрлі 
қоғамдық ойларын құрайды. Олардың жолы өз халқына қызмет 
ету, жасампаздық, мемлекеттің тірегі интеллектуалды ұлттың 
қалыптасуы, еліміздің одан әрі дамуы мен гүлденуінің мәні болды. 

Еркіндік пен тәуелсіздік идеясы қазақ халқының тарихи 
өзіндік санасындағы өзекті идея. Біз үшін ұлттық тәуелсіздік 
маңызды, өйткені, жас мемлекетіміз бірнеше ғасыр бодандық 
пен тоталитарлық қысымнан кейін тәуелсіздікке қол жеткізді. 
Оның эволюциясын тарихи уақиғалардың тізбегінен де, халық 
санасынан берік орын алған дүниетанымдық және идеологиялық 
бағдарлардан да, сондай-ақ қазақ халқының руханият бастаулары-
нан да байқауға болады. 

Жеке адам мен ұлттың еркіндік дәрежесінің артуы тұтастай 
алғанда қоғамның ілгерілеу үрдісінің өзекті өлшемі. Еркіндік пен 
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дәстүр сабақтастығын сақтай отырып, өркениеттік мұраттарға 
жетуге болады. Ол үшін бізге ұлтты топтастыратындай қоғамдық 
сана, ой еркіндігі қажет, ол демократиялық және күшті мемлекет-
пен, әділ, гүлденуші қоғаммен, сондай-ақ еркін әрі құрметтелетін 
тұлғамен сипатталады. Қазіргі кезеңде тәуелсіз Қазақстанның 
алдынан жаңа кеңістіктер ашылып, өз болашағын өзі жасап, өз 
тағдырын өзі анықтап, өмірлерін мемлекеттің ұлттық мүдделері 
мен қазақ халқының адамгершілікті құндылықтарына сай етіп 
жасауларына мүмкіндік берілді. Сондықтан өткеннен сабақ, 
болашақтан үміт ете отырып, халықтың еркіндігін, еліміздің 
тәуелсіздігін сақтап қалу әрқайсымыздың борышымыз. 
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МӘШҺҮР ЖҮСІП КӨПЕЙҰЛЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 
МҰРАСЫНЫҢ МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ӘЛЕУЕТІ*

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ақын, тарихшы-этнограф, фило-
соф, қазақ халық ауыз әдебиетін зерттеуші, шығыс әдебиеті мен 
ислам теориясының білгірі, әулие ретінде қастерленген ойшыл 
және көреген. Мәшһүр Жүсіп терең діни адам болған, өз өмір жо-
лында дінсіз ғылым жоқ деп сенген тұлға ретінде қалыптасқан. 
Жүсіп есімі – қасиетті есімнің исламдық дыбысы. Ал Мәшһүр 
деп баланы әйгілі Мұса Шорманов атады - ол болашақта баланың  
әйгілі болатындығын болжады, бұл өз кезегінде «Мәшһүр» дегенді 
білдіреді. 

Мәшһүр Жүсіптің даналық мұрасын кеңес заманында тарату 
тиым салынғанымен, бүгінгі күні оны ғалымдар тарапынан, яғни 
филологтар мен лингвистер, философтар мен тарихшылар белсенді 
зерттейді.  Осылайша, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының бай мұрасы 
қазіргі таңда тәуелсіздік тұғырына арналған қазақ мәдениетінің 
алтын қазынасының бір бөлігіне айналды. Оны энциклопедист-
ақынның көп томдық зерттеулері, аңыздары, фольклорлық туын-
дылары мен болжамдары, ғылыми еңбектері қалыптастырады. 

Поэзиялық ойының тереңдігі жағынан Шығыстың үздік 
ақындарымен бір қатарда тұрған  Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
мұрасы – қазақстандықтардың рухани байлығы. Оның әр сөзі – 
даналық қоймасы. Оның философиялық өлеңдерінің мағынасы 
терең, бүгінгі күні де құндылығын жоғалтқан емес. Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы мұрасының ғылыми құндылығы оның өткен дәуірді 
шынайы бейнелейтіндігінде. Бұл тұрғыда Асан қайғы, Жиренше 
шешен, Абылай хан және басқа да аңыздар аса құнды. Дарын-

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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ды тұлға Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы соңғы екі ғасырдағы қазақ 
билерінің шешендік сөздері туралы бай материал жинақтай оты-
рып, кейінгі ұрпақтар жадында халық ауыз әдебиетінің ең жақсы 
үлгілерін сақтауға ықпал етті. ХІХ ғасырдың соңында Мәшһүр 
Жүсіп қолжазбалары кеңінен таралып, ұрпақтан-ұрпаққа ауыз-
ша жеткізілді. Бірақ, оның шығармашылығы қандай да бір үлесте 
бұрмалануға ұшыраған. Мәселен, бұрмалану нұсқалары кейде 
билер мен шешендердің сөздері ретінде беріліп, осы формада 
әртүрлі басылымдарға түскен. Сонымен қатар, Кеңес дәуірінде 
идеологиялық цензура кезінде кейбір қолжазбалар режим талап-
тарының рухындағы өзгерістермен жарыққа шыққан болатын. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы көптеген аңыздар, тарихи жаз-
балар, билердің шешендік сөздерін, дәстүрлі әндер, ертегілер, 
батырлық эпостар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар жинады. Онда сөз 
өнері, қазақ халқының өмірі мен тұрмысы көрініс тапты. Бұрын 
жинаушының аты-жөнсіз жарияланған мақал-мәтелдердің кейбір 
жинақтары бүгінде Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы мұрасының бөлігі 
ретінде танылған. Осылайша, Мәшһүр Жүсіп шығармашылығы 
тек фольклоршылар үшін ғана емес, тарихшылар, лингвистер, пе-
дагогтар және әрине философтар үшін де қызығушылық тудыра-
тыны күмәнсіз.

Егер Мәшһүр Жүсіптің қазақ ауызша халық шығармашылы-
ғын зерттеу тарихына қосқан үлесі туралы нақтырақ айтатын 
болсақ, оның еңбектерінде Ш. Уәлиханов, В. Радлов, А. Диваевтың 
пайымдауларымен үндес мотивтерді атап өткен жөн. Мәшһүр 
Жүсіптің Шығыс және Батыс мәдениетін жақсы білгенін, орыс, 
араб, парсы, ежелгі түрік тілдерін жетік меңгергенін, қазақ дала-
сын аралап көп саяхаттағанын ескерсек, XIX ғасырдың аяғы – XX 
ғасырдың басында оның басқа ғалымдармен салыстырғанда қазақ 
фольклорын едәуір тереңірек және кеңірек зерттеуге мүмкіндігі 
болды деуге болады. Мәшһүр Жүсіптің фольклорлық мұрасы 
зерттеушілерге бірнеше қорытынды жасауға мүмкіндік берді:

Біріншіден, Мәшһүр Жүсіп ертегілер мен аңыздар сюжетін бе-
румен ғана шектеліп қалмады, материал жинау кезінде ол ауызша 
шығарманы халық арасында қандай формада болса, соншалықты 
толық жазып алған болатын.
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Екіншіден, ол сол дәуірдегі сөйлеудің халықтық дыбысын 
сақтап қалды, сөздердегі үйлесімділікке және олардың сөздерді 
таңдауға және тұтас шығарманы безендіруге әсеріне ерекше на-
зар аударды. Мұндай байқаудың қазақ тілінің тарихи фонетикасын 
зерттеуде маңызы зор. 

Үшіншіден, оның қай жерде, қандай жағдайда, кімнің 
сөздерінен материал жазылғанын нақты көрсеткенін ескерсек, 
оның қолжазбаларының тарихи, этнографиялық және мәдени 
құндылығы бар деп айтуға болады.

Төртіншіден, өлкенің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін 
жақсы біле отырып, ол материалға қосымша түсініктемелер, 
ескертпелер берді. Осылайша, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
фольклорлық үлгілерді жазып қана қоймай, оларды тарихи 
шындықтар мен қоғамның жағдайын ескере отырып зерттеді. 
Мәшһүр Жүсіптің фольклоршы ретінде қалыптасуындағы ба-
сты рөлді келесі себептер атқарды: ол қазақ халқының руха-
ни бай халық ауыз шығармашылығын түсініп, қабылдай білді, 
Шығыстың ортағасырлық ғалымдарының жетістіктерімен жақсы 
таныс болды және орыс фольклортануының жақсы мектебінен 
өтті. Мәшһүр Жүсіп өзінің қолжазбаларына басылымдарда 
жарияланған мәтіндерді де қосқан. Ол өзі қолданған дереккөздерді 
міндетті түрде көрсетіп, орындаушылар, олардың репертуарлары, 
бір сөзбен айтқанда, мәтіндердің толық төлқұжаты туралы толық 
ақпарат берді.

Мәшһүр Жүсіп сөз өнерінің құдіретіне терең бойлап, нақы-
шын келтіріп, сөз әлеміне еркін самғай білген дана тұлға. Қазақта 
«Жақсы сөз – жарым ырыс» деген аталы сөз бар. Ұлы сөзге бас 
иген қазақ халқы сөз шеберлерін үлгі тұтқан. Халқымыздың 
сарқылмас қазынасы – ауыз әдебиеті мұралары мен ел арасындағы 
қолжазбалар қоры болмақ. Осы екі арнаның басын қосып, жазба 
әдебиетінің негізін қалаған Мәшһүр Жүсіптің бай мұрасы, артын-
да қалған саналы ұрпақтың зерделеп оқуына, зерттеуіне, мақтан 
тұтуына әбден лайық. Мәшһүр Жүсіп халықтың сана-сезімі мен 
ұлтжандылықты ояту үшін алдымен ұлттың тілі мен тарихын, 
әдебиеті мен болмысын өрістету керек екенін сезініп, ұлт мұрасын 
уағыздауды мақсат тұтты. Мәшһүр Жүсіптің жинақтаған мұралары 
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мен өмірбаяндық өлеңдері, өзі өмір сүрген дәуірдің бет пердесін 
аша түсері анық [1].  

Ақыннан қалған есті сөз өте көп. Соның бір парасы – қазақтың 
ататегі, шежіресі мен ұрпақ тармағы, туысқандар жүйесі. Өлең 
сөзбен жырланған шежіреге үш жүзден құралған қазақтың түп та-
мыры, дамуы мен өсуі, көбеюі жолындағы ұрпақтар тарауы, ататек 
бөлінісі қамтылып қана қоймай, әрбір ру, ел атауының шығу тари-
хы қызықты деректермен берілген. Мысалы, Мәшһүр жинастырған 
әдеби-тарихи мұраларда есімі жиі айтылатын тарихи тұлға – Абы-
лай хан есімі. Абылай ханның ататегі, өскен ортасы, биліктегі са-
яси қызметі, оның Хандық құрған кезеңіндегі адам құқы мен өмір 
сүру салтына қатысты деректердің шынайылығы. «Абылайдың 
қырғыз-өзбекке жорығы» деген жазбасына зер салсақ: «Абылай 
хан заманында қырғыз Садырбала деген шығып, ақ қалпақты 
қырғызды түгел билеп тұрған күнінде мақтанып сөйлеген екен. 
Баяғы атам замандағы Бұқарекеңнің: «Қала салады, орыс алады», – 
деген жерлеріне Абылай ханның немересі Кенесары заманында са-
лынып, Кенесары, Наурызбай барымташыдай шеттеп, жырмалап 
жүріп, екі мыңға анық толмайтұғын жігіт-желеңмен оған бір тиіп, 
бұған бір тиіп, басы-көті сегіз жыл бір ауылға болса да хан атан-
ды”. Осы жазбасы арқылы Кенесары, Наурызбайдың трагедиялық 
өлімі, Абылай ханның ақ арманын оқып, түсінуге болады. Ел 
арасындағы алып-қашпа әңгімелерге тақуа тарихты хатқа түсірген 
осы Мәшекеңдей абыздардың жауһар жақұтты жиған-cызғаны 
нүкте қойса керек.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қалдырған барлық бай мұра ҚР 
ҰҒА қабырғаларында және ойшылдың отбасылық мұрағатында 
сақтаулы жатыр. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының ежелгі жазбалары 
мен көшірмелері аударылып, С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің «Мәшһүртану орталығының» ма-
мандарымен 20 томдық даналық мұра ретінде жарыққа шықты. 
Бұл 1917 жылдың қазанына дейін еңбек еткен Қазақстан ақын-
жазушыларының ішінде Мәшһүр Жүсіп ең үлкен шығармашылық 
мұра қалдырғанын дәлелдейді [2]. 

Егер ҚР ҰҒА ғылыми кітапханасында қолжазбалардың сақ-
талуы мен жай-күйі туралы айтатын болсақ, онда қолжазбалар 
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ежелгі (жүз жылдан астам) болғандықтан, олардың көптеген бет-
тері тозғандықтан жарамсыз болып қалды. Кейбір беттері рестав-
рациядан өтті. Жалпы, Мәшһүр Жүсіп мұрасының қолжазбалары 
ескі болғанына қарамастан жақсы сақталған деп айтуға болады. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 20 томдық шығармаларын 
парақтай отырып, көптеген жыр-аңыздар, мақал-мәтелдер, ер-
тегілер, шешендік сөздердің нұсқалары топтастырылғанын көре 
аламыз. Бұл қазыналардың мәні терең, философиялық астары бар, 
әрі ұлттық ойлау жүйемізге, танымымызға негізделеді. Ұлы ой-
шыл, әулие атанған Мәшһүр Жүсіптің 20 томдық шығармаларының 
алғашқы 10 томындағы мұрасы тақырып, сала, жанр бойынша топ-
тастырылып жинақталса, келесі 10 томның 11, 12, 13 томдарынан 
бастап ақын шығармалары түпнұсқа тәртібі бойынша жарияланған. 
Аталған жинақтарда Мәшһүрдің фольклор бойынша жинақтаған 
нұсқалары молынан ұшырасады.

Әдебиеттер тізімі:
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2. Божеев М. Наследие Машхур-Жусупа // Жалын. 1974. 3. С. 127. 
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ИСЛАМ ТЕОЛОГИЯСЫНДА ИМАН МЕН АМАЛДЫҢ 
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ*

 
Аннотация: Мақалада Ислам теологиясындағы тарихта ең көп 

талқыланған, көптеген діни мектептер мен ағымдардың пайда болуына 
түрткі болған имам мен амал арасындағы байланыс мәселесі мұғтазила 
мен әһлі сүннет контекстінде салыстырмалы талдау жасалады. 

Тірек сөздер: иман, амал, күпірлік, Ислам теологиясы. 

Қай заманда да ескі мен жаңа, кәрі мен жас, дәстүр мен иннова-
ция арасында келіспеушілік болып келген. Ислам теологиясындағы 
сенімге қатысты түрлі бағыттардың пайда болуында да жаңа 
заманның жағдай-шарттарына бейімделгендер мен бейімделуді 
құп көрмейтіндердің арасындағы келіспеушілік жатқаны белгілі. 

Иманның түпкі мәні турасындағы талас-тартыстың ішінде 
иман мен амалдың байланысы деген тақырып бар. Бұл пікірталас 
о баста үлкен күнә жасап қойған адамның хәлі не болады деген 
сұрақтан басталған; одан кейін иман мен амалдың байланысы 
турасында әрқилы көзқарастар арқылы бұл пікірталас одан әрі 
өрбиді. Бұл тақырыптағы  үш көзқарас аясында ықшамдап беруге 
болады. 

Біріншісі – амал иманның бір бөлшегі. Амалдың жоқтығы 
иманның жоқтығын білдіреді. Екіншісі – амал иманның сыртында. 
Үшіншісі – амал иманның бір бөлшегі емес. Бірақ екеуінің ара-
сында тығыз байланыс бар, иман адамды игі амалдарды жасауға 
итермелейді. 

Алғашқы көзқарасты құп көрген мұғтазила ғалымдары иман 
мен амал байланысында амалға және мінез-құлыққа айрықша 

* а ала   аза станн  т ра т  аму стратегияс  
онте ст н е о амн  м ениет  мен н л тар н зерттеу  л ми 

ба арлама аяс н а з рлен
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маңыз берді. Харижилердің діндар және қатаң ұстанымдарына; 
муржияның да амалдан гөрі ойға маңыз беретіндігіне қарсы 
мұғтазила сенімді когнитивті феномен деп есептемеді, керісінше 
амалды иманға қосу арқылы, иман мен амалдың бірбүтін нәрсе 
екендігін, иманның амалды қамтитындығын алға тартты [1, 56-57 б.]. 
Жалпы алғанда мұғтазиланың көзқарасы осы. Бұған қоса парыз, 
уәжіп және нәпіл құлшылықтардың барлығы иманның аясына 
кіре ме, кірмей ме, үлкен күнә жасап қойған адамның ақыреттегі 
жағдайы не болады, кіші және үлкен күнәлардың анықтамасы 
қандай секілді тақырыптарда пікір қайшылығына түскен. 

Мұғтазила ағымы өз көзқарастарын қуаттай түсу үшін дә-
лел ретінде бірқатар аят, хадистерді қолданды. Енді сол дәлел-
дердің кейбіріне тоқталып өтейік, содан кейін әһлі сүннеттің 
көзқарастарын келтіреміз.

Мұғтазила үлкен күнәдан сақтанудың және амалды (практи-
ка) жүзеге асыру иманның бір бөлшегі екендігін мына аят арқылы 
негіздейді: 

«Олар Алламен қатар, басқаны да құдай тұтып жалбарын-
байды. Алланың Өзі ардақтаған әрі (жөн-жосықсыз) өлтірілуін 
харам қылған тірі жанды нақақтан-нақақ өлтірмейді, зина жаса-
майды. Кімде-кім осы айтылғандардың бірін істесе, ауыр жазаға 
ұшырайды. Қиямет күні оның азабы еселене түседі және ол сол 
азаптың құрсауында мәңгі-бақи қор болып қала береді» [Құран, 
25/68-69]. Олардың айтуынша жәһаннамда мәңгі қалудың екі себебі 
бар. Оның бірі – Аллаға серік қосу, екіншісі – нақақтан кісі өлтіру 
және зина жасау секілді үлкен күнәларды жасау. Мұғтазиланың 
көзқарасы бойынша үлкен күнәдан сақтану – иманның бар екенінің 
белгісі. Пайғамбар Исламға Алладан басқа құдай жоқтығына 
куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазан оразасын ұстау және 
қажыға бару деп анықтама беру арқылы ғибадаттарды Исламнан 
деп санаған [2. Иман, 37]. Сонымен қатар зина, ұрлық секілді үлкен 
күнәларды жасаған адамның мүмин бола амайтындығын [2, Аш-
риба, 1] айтқан. Осы тұрғыдан қарағанда аталмыш амалдарды тәрт 
ету немесе күнәларды жасау Исламнан шығуды яғни, күпірлікті 
білдіреді. Амалды атқару мен үлкен күнәні тәрт ету иманның бар 
екенінің көрсеткіші болады [2, Иман, 37]. 
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Мұғтазила қолданған тағы бір аят мынау: «Әйтпесе оларға да 
хақ дінді шын көңілден толық қабылдап, «таухид» сенімімен бір 
Аллаға риясыз құлшылық ету, намазды кемеліне келтіріп, ақсатпай 
уақытылы оқу және зекеттерін толық өтеу бұйырылған еді. Нағыз 
тура, мінсіз дін, міне, осы!» [Құран, 98/5] Мұғтазила өкілдерінің 
айтуынша аятта амалдарға дін деген атау беріліп тұр. Өйткені, 
аяттағы «зәлика» сөзі өзіне дейін аталып өткен сөздерді яғни, на-
маз оқу, зекет беру секілді жасалуы қажет амалдарды білдіріп тұр. 
Осы түсінік тұрғысынан аяттың мағынасы былай боп шығады: 
«Намаз, зекет секілді парыздарды жасау ең дұрыс дін». Мұндағы 
дін сөзі «Алланың құзырында хақ дін – Ислам» [Құран, 19] аятына 
сәйкес Исламды білдіріп тұр. Егер де Ислам иманнан бөлек нәрсе 
болса, «Кімде-кім Исламнан басқа бір дін іздесе, (біліп қойсын), ол 
дін әсте қабыл болмайды. Сөйтіп, ол ақыретте зиян шегетіндердің 
қатарында болады» [Құран, 3/85] аятына сәйкес иманды сұрау 
қабыл етілмейді. Иман қабыл етілсе, оның Ислам екендігі белгілі 
[3, 123-124 б.]. Мұғтазиланың осы аналогия арқылы жасаған 
қорытындысы мынау: амалдар – дін, дін – Ислам, Ислам – иман. 
Сондықтан амалдар иман ұғымының ішінде болуы керек. 

Бұл көзқарасқа қарсы шыққан әһлі сүннет кәләмшылары 
уәжіптерді (амалдар) атқару иманның шарты деген көзқарастың 
сын көтермейтінін, қисынға келмейтінін алға тартады. Өйткені, 
аяттағы «зәлика» сілтеу есімдігі жекеше түрде әрі ер тегінде 
келіп тұр. Ал уәжіптер көпше түрде әрі әйел тегінде келіп тұрған 
«уажіптерге» емес, оның алдында келген «ықылас» сөзіне иша-
рат етеді. Демек, уәжіптерді орындау иманның бір тірегі деген 
мұғтазиланың көзқарасы қате боп шығады [4, 123 б.]. 

Фаһруддин әр-Рази (қ.ж. 606/1210) болса, мұғтазиланың бұл 
көзқарасына былай деп жауап береді: «Иманның негізі (асылы) 
бар және жемісі бар. Негізі – құптау. Амалдарға кейде иман ұғымы 
қолданылып жатады. Шын мәнінде бір нәрсенің жемісін кейде сол 
нәрсенің негізінің атауы қолданыла береді» [3, 124 б.]. 

Мұғтазила бойынша амал иманның бір бөлшегі болып 
есептелгендіктен амал (діни практика) болмаса, иман жоқ деп са-
налады. Әсіресе Аллаға қарсы келу (исиан) мен иман бір жерде 
бола алмайды. Осы тұрғыдан қарағанда амалды тәрк еткен неме-
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се үлкен күнә жасаған адам иманнан шығады, бірақ күпірлікке де 
кірмейді. Иман мен күпірліктің арасындағы (пасық) категориясын-
да; мұндай адамды мұсылман деп те, кәпір деп те айта алмаймыз; 
оны пасық дейміз [5, 471 б.]. 

 Мұғтазиланың айтуынша Ислам ғұламалары үлкен 
күнә жасап қойған адамның пасық болатындығына бірауыздан 
келіседі (иттифақ), ал оның мұсылман я кәпір немесе мұнафық 
екендігінде пікір қайшылығына түседі. Мұғтазила ғалымдары 
аталмыш мәселедегі ғалымдар арасындағы бірауыздылықты 
(иттифақ) қабыл еткендіктерін, ал пікір қайшылығын тәрк етіп, 
үлкен күнәға ұрынған адамның мұсылман да, кәпір де, тіпті 
мұнафық та болмайтындығын, оның тек пасық болатындығын 
алға тартқан [5. 484 б.]. Себебі, олардың айтуынша иман дегеніміз 
тілмен айту, жүрекпен бекіту және амалмен қуаттау секілді үш 
элементтен тұрады. Бұл жерде пікір қайшылығы тілмен ай-
тып, жүрекпен бекіткеннен кейін оны іс-әрекетпен нақтылау яки 
нақтыламау мәселесі. Мәселен, діннің бұйрықтары мен тыйым-
дарын сақтамаған адам мүмин болып есептелмейді. Бірақ мұндай 
адамнмың амалы болмағанымен амалдың тысындағы екі элемент 
(тілмен айту, жүрекпен бекіту) болғандықтан кәпірге жатқыза ал-
маймыз [6, 241 б.].  

Мұғтазила амалдың иманның құрамдас бөлшегі екендігін 
бекіту үшін пайғамбардың бірқатар хадистерін дәлел ретінде 
қолданған. «Зина жасаған адам зина жасап жатқан уақытта 
мұсылман қалпында зина жасамайды. Ұрлық жасаған адам да 
ұрлық жасап жатқан кезде мұсылман болмайды. Арақ ішкен адам 
да шарап ішіп жатқанда мұсылман болмайды» [2, Ашриба, 1], 
«Көршісіне зиян берген адам жәннатқа кірмейді» [2, Адаб, 29], 
«Ансарларды жақсы көру иманның белгісі» [2, Иман, 9] секілді 
хадистерді өз пайымдарына сай тәуил жасап, «Егер амал иманның 
құрамдас бөлшегі болмаса, амалды тәрк етіп, күнә жасаған адамдар 
мүмин болуы керек еді» деп амал иманның бөлшегі екендігін алға 
тартты. Ал әһлі сүннет ғалымдары мұндай хадистерді адамдарды 
күнәдан тосу үшін асырмалы шырайда айтылған деп пайымдайды 
[7, 265 б.]. Сонымен қатар олар «Зина жасаған адам зина жасап 
жатқан уақытта мұсылман қалпында зина жасамайды» хадисін 
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Мұғтазила секілді түсінбейді, зина жасап жатқан адам сол ісі үшін 
иманнан қол үзбейді деп есептейді. Үкімдердің жалпы рухын 
негізге ала отырып, «зина жасап жатқан адамның сол сәт иманы 
кәміл кәміл болмайды, иманында нұқсандық болады» деп немесе 
«ал егер де сол жасаған зинасын дұрыс іс деп біліп жасаса, онда 
мүмин болмайды» [8, 269 б.] деп пайымдайды. Басқаша айтқанда 
хадисте сөз болып жатқан иманды кәміл иман деп түсінген; арақ 
ішу, зина жасау және ұрлық қылу секілді үлкен күнәларды иманы 
кәміл мұсылман жасамайды дейді. Сондықтан да қайсыбір мүмин 
жасаған күнәсін халал деп есептемейінше кәпір болмайтынын, 
себебі, мүминнің күнәға аяқ басуы қалыпты құбылыс яғни, жайыз 
екендігін, алайда күнәні халал санаса күпірлікке кіретінін айтады 
[9, 57 б.]. 

Мұғтазила пайғамбардың мына хадисін де осы мәселеге 
дәлел ретінде ұсынады: «Иман жетпіс тармақтан тұрады. Оның ең 
жоғарысы – «Алладан басқа тәңір жоқ» сөзі, ең төмені – жолдан 
зиянды затты алып тастау» [2, Иман, 1]. Ал әһлі сүннет болса, бұл 
хадисте иманның негізгі мәні емес, оның жемісі, тереңдігінің 
белгісі сөз болып тұрғандығын, мұны тура мағынада түсінуге 
болмайтынын, астарлы мағына басым екендігін, оның үстіне ахад 
хабарлардың ақиқа, сенім мәселесінде дәлел ретінде қолдануға 
жарамсыз болатындығын алға тартады [7, 287 б.]. 

Міне, біз жоғарыда келтіріп өткен салыстырулардан 
байқағанымыздай, мұғтазила ғалымдары иманның анықтамасы, 
иман мен амалдың байланысы мәселесінде әһлі сүннеттен өзгеше. 
Әһлі сүннет бойынша иман мен амал екеуі екі бөлек нәрсе. Амал 
иманның бөлшегі емес. Сол себепті харам етілген істі істеу неме-
се парыз, уәжіп секілді амалдарды орындамау адамды иманнан 
айырмайды. Дегенмен иман кемеріне жетіп, кемеліне келу үшін 
әрі оны сақтап тұруға амал қажет. Сондықтан да иман мен амал 
арасында өте тығыз байланыс бар және бірін-бірі толықтыратын 
нәрсе деп қарастырылады. Себебі, Алла тағала Құранда: «Иман ет-
кендер және салих амал жасағандар» деп жиі қайталанып келетін 
аяттарда амалды иманға тіркеп айтады. Бұл иман мен амал ара-
сында берік байланыстың бар екендігін айғақтайды. Әбу Ханифа 
бұл турасында былай дейді: Құранның 14/31, 2/178, 183 аяттарын-
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да Алла тағала мүминдерге парыз болған нәрселерді олар дінді 
қабылдағаннан кейін бұйырған. Егер парыз болған нәрселер иман 
болғанда, Алла ол амалдарды жасағанға дейін құлдарын мүмин 
деп атамас еді. Алла тағала 103/2, 2/112 және 17/19 аяттарында 
иман мен амалды бөлек айтып, иманның амал еместігін білдірген 
[8, 116 б.]. 

Әһлі сүннет кәләмшылардың амал иманның құрамдас бөлігі 
еместігіне қатысты келтірген осы дәлелдеріне қоса, мына аргумент 
те жиі айтылады: әрбір амал барлық адамға парыз бола бермейді, 
сапарда намаздарды қысқарту мен оразаны қаза ету де амалдың 
иманның бөлшегі еместігін айғақтайды. Сондықтан амалдың 
кемдігіне бола адамнан мүмин деген сипатты шығарып тастайтын 
мұғтазила, харижилердің көзқарасымен салыстырғанда, иман-
ды жүрекпен сену деп түсіндіретін әһлі сүннеттің бұл көзқарасы 
кеңдікті білдіреді деп бағалауға болады.

Бұл мақала  «Қазақстандық қоғамның әлеуметтік жаңғыруы: 
идеялық-дүниетанымдық негіздемелер, концептуалды үлгілер, 
әлеуметтік-мәдени үрдістер, әлеуметтік-саяси технологиялар» 
ғылыми-зерттеу бағдарламасы аясында жазылды. 
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INTERFAITH AND CROSS-CULTURAL DIALOGUE IN 
THE DIGITAL SPACE*

The globalization processes taking place in the modern world, as never 
before in the history of mankind, increase the network of relationships 
and contacts between people belonging to different countries, ethnic 
groups, cultural traditions and religions. The need for and interest in 
knowing the other, generated by these tendencies, lead to formation of 
a cross-cultural and interfaith dialogue, in the course of development of 
which the existence of universal human values   and aspirations, which 
can form the basis of world harmony and a harmonious world order, is 
revealed. Interfaith and intercultural negotiations, acquiring ever greater 
significance and expansion in the real world, require development of new, 
modernized mechanisms that would effectively implement the cultural 
tasks set for the world community in life. No less important is formation 
of a communication field capable of integrating all the diversity of the 
world. And this field becomes the virtual world.

The digital space, the cyber world is a special phenomenon that 
has unlimited possibilities for communication and changes many of the 
usual ideas of a person about communication. In this electronic and 
digital environment, the entire globe is compactly compressed into 
McLuhan’s “global village”, a single communication field in which 
spatial and temporal differences between individuals lose their meaning. 
Network communication has a number of advantages:

• cyberspace is devoid of seams of geographical boundaries that 
separate the states of the real world;

• the digital environment is not fragmented into time zones that 
make it difficult to communicate between people living in different 
distinct regions;

*               
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• there is a principle of simultaneity;
• the speed of dissemination of information in the network space 

is extremely rapid;
• the amount of transmitted information is almost unlimited.
All of the above mentioned features open up new prospects for 

building a truly global dialogue of cultures and religions, which will 
serve the goals of peacemaking and human harmony.

Currently, representatives of religious communities and negotiating 
centers for strengthening cross-cultural relations pay special attention 
to the need to educate young people about cultural diversity, 
understanding the importance of interreligious harmony and tolerance, 
as well as involvement in this dialogic process. Modern young people 
are extremely immersed in the digital environment and prefer virtual 
communication to that in reality, which has both positive and negative 
aspects.

Elizabeth Dabney Hochman, editor of KidSpirit, a youth-focused 
online magazine, comments positively on the opportunities presented 
by today’s digital technologies: «The virtual landscape has no inherent 
shape; it will become what the global community makes of it. Interfaith 
and spiritual leaders can harness the power of new technology to create 
opportunities and content that foster deep thinking, open dialogue, and 
meaningful connection. From online publishing that enables us to reach 
all corners of the globe to exciting new technology that allows for face-
to-face conversations across thousands of miles, the possibilities for 
authentic engagement online are endless» [1].

Agreeing with the opinion of Elizabeth Dabney Hochman about the 
plasticity of the network landscape, we note that it is necessary to form 
a friendly and tolerant digital environment for a wide variety of areas 
of global communication and cooperation. The topic of interreligious 
dialogue discussed in this article appears to be one of the most priority 
tasks of the modern world, and therefore interest in its implementation 
with the help of innovative technologies is gradually increasing.

The current coronavirus pandemic, which began in 2019, has 
intensified the transition to a virtual format of interaction that can 
satisfy all communication needs and does not require the physical 
presence or contact of actors. A variety of services for organizing 



296

аз рг  аза станн  а рт лу  а а н а
о амн  м ениет  мен н л тар

video conferencing, text and voice communication allowed not only 
to preserve the working, negotiation processes and interpersonal 
relationships as much as possible, but also to expand the audience, 
involve new participants in communication processes.

This trend could not be ignored by representatives of interreligious 
and cross-cultural dialogue and led to positive and fruitful results. So, for 
example, the 2020 York Interfaith monthly program interfaith meetings, 
transferred to the digital environment, were highly appreciated by their 
participants, and the online format itself was received with enthusiasm: 
«We can make a difference in the world through our interfaith dialogue 
by sharing the many good things we do in co-operation within our faith 
communities.  It is our responsibility to build hope and faith through 
the positive things we share using technology» [2]. As we can see, 
innovative technologies make it possible to create new discussion 
platforms and bring together more and more participants for mutually 
beneficial cooperation. In this case, digitality acts as a mediator and 
tool for the implementation of cross-cultural and inter-confessional 
constructive communicative activity.

Heidi Campbell, professor of communications famous for her 
studies in digital media and religion area, analyzing the role of 
cyberspace in religions, characterizes it as follows: «The Internet is 
also described as a tool that can promote a given religion or religious 
practice. This discourse emphasizes that the Internet is a technological 
tool, and that how it is used is dependent on the motives and desires of 
its users and designers. As a tool it is seen as a neutral artefact. Thus, it 
can be used for religious pursuits, as easily as it is used for informational 
or work related activities. Attention is placed on motivations behind the 
use. The Internet can be used to seek religious information and spiritual 
relationships or it can be used to reconfigure traditional religious 
activities so they can be pursued online» [3].

In line with intercultural and interfaith dialogue, the use of digital 
tools intends the implementation of two functions: communicative and 
informative. The network environment becomes a neutral platform 
for negotiating or educating. The transition from the physical space to 
the virtual space does not entail ethical and targeted transformations, 
while maintaining the main principles of intercultural community and 
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interaction, which include learning, bilaterality, openness, honesty, 
sincerity, equality, respect for each other’s views, beliefs and opinions, 
mutual trust, having healthy criticism toward one’s own convictions, 
etc.

For digital reality, we can find possible and effective forms of 
interreligious (or intercultural) communicative activity, executed by 
dialogic approaches relevant to the material environment. In total, 
Sergey Melnik singled out four such approaches, according to the 
purpose of communication [4]:

• Polemical dialogue that set the question which side is right.
• Cognitive dialogue, the purpose of which is to discover the Other, 

to recognize other traditions and cultures, to establish connections with 
representatives of other religions and cultural traditions.

• Peacemaking dialogue, contributing to the harmonization of 
relations between representatives of different faiths, rejection of wrong 
stereotypes and fighting against xenophobia, the promotion of universal 
values   and strengthening of their system.

• Partnership dialogue, the objectives of which are joint participation 
in environmental programs aimed at protecting the surrounding natural 
world, protecting the moral values   of society, and providing assistance 
to the people in need.

Having considered the positive aspects of the transition to digital 
format, we should also note that there are some adverse effects associated 
with online activities.

One of them is a chaotic mixture of traditions, which can lead to 
a loss of identity and confusion in the search for reliable information. 
Annalee Ward, analyzing the perspectives of interreligious dialogue 
on the Internet, describes the virtual space as follows: “Traditions are 
mixed. Identities are more fluid, more performative, emphasizing story 
and individual experience. The fluidity and fickleness of this community 
could easily lead to a loss of a moral compass” [5]. Ward’s concerns 
about the possibility of losing a true moral compass are not unfounded: 
the vast, ever-increasing amount of information makes unsustainable 
and difficult to identify credible messages and significantly reduces the 
pool of reliable sources. In our opinion, educational initiatives of cross-
cultural centers can contribute to the resolution of this problem.
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 During the period of the history of independent Kazakhstan, 
many progressive projects were initiated in the country, aimed at the 
formation and strengthening of cross-cultural relations, tolerance, 
interfaith cooperation. These programs have a practical implementation 
in reality; however, the virtual space also takes its own specific place: 
for example, the electronic portals of G-Global, Religions Congress, etc. 
allow users from all over the world to receive topical news and educate 
themselves on a wide range of urgent cultural events and problems. 
The pandemic has increased the involvement of Kazakhstanis in the 
online environment and has shown the promise and many advantages 
of this format, so we confidently assume that this trend will become 
increasingly important and form new areas of the Kaznet landscape.
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ДИАЛОГ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ*

Целью статьи является обоснование диалога культур как есте-
ственного и необходимого процесса на основе концепции Лотмана 
о языке как семиотической системе, обладающей автономным со-
держанием. В этом плане язык противоположен объективной ре-
альности. Каждая отдельная культура на своем языке создает свою 
идеальную картину мира. Диалог возможен при формировании 
общего смыслового пространства между участниками коммуника-
ции. При этом также важно уметь отстаивать свою идентичность, 
это создает необходимое напряжение между непересекающими-
ся частями языковых пространств участников диалога. Развитие 
культуры напрямую зависит от ее способности вести диалог с дру-
гими культурами.

Лотман задавался вопросом каким образом семиотическая 
система т.е. язык соотносится с миром вне его границ. К слову, 
согласно Кармину А.С. вербальные (естественные языки) состав-
ляют лишь часть обширного семиотического поля культуры [1,           
p. 38]. Пространство, лежащее вне языка можно назвать еще вне-
семиотическая реальность, историческая реальность, внеязыковой 
объект, запредельная реальность. Внележащая реальность и язык 
остаются непроницаемы друг для друга, их соотношение не пере-
дается формулой содержание-выражение. Язык с его содержанием 
и выражением противопоставляется внележащему от него миру. 

Таким образом следует исходить из представления о суще-
ствовании двух степеней объективности: мир отраженный в языке 
отличается от того, что находиться за его пределами. Насколько 
адекватно отражает язык историческую реальность уже отдельный 

* татья о готовлена в рам ах нау но  рограмм    оциаль
ная мо ернизация азахстанс ого общества  и е но мировоззрен ес ие основа
ния  онце туальн е мо ели  социо ультурн е роцесс  социально олити е
с ие технологии
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вопрос, требующий признания того факта что одного языка будет 
недостаточно для решения данной задачи. Для этого нужно хотя 
бы как минимум два языка. Вывод будет звучать так: пространство 
реальности может быть охвачено совокупностью языков. Поэтому 
было бы ошибочным считать, что существует некий один идеаль-
ный язык, способный отразить реальность во всей полноте и прав-
де. Диалог культур не вынужденный шаг для поддержания мира, 
а необходимое условие выживания, поскольку ни один народ с его 
языковой системой не способен охватить внешний мир. «Сама эта 
неспособность есть не недостаток, а условие существования, ибо 
именно она диктует необходимость другого (другой личности, 
другого языка, другой культуры)» [2, p. 9].

Различные языки равнозначны в той степени что каждый по 
своему накладываясь друг на друга стремится отразить запредель-
ную реальность. Между языками есть взаимная непереводимость 
(или ограниченная переводимость) и это удивительным образом 
лишь способствует адекватности отражения запредельной реаль-
ности. Невозможно без изменений передать содержание, выра-
женное в одном языке на другой. Каждая культура на своем язы-
ке создает свою вторичную реальность, где все упорядоченно, 
приведено в единый порядок в соответствии с представлениями 
об универсальной ценности, истине. «культура – это социальная 
информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с 
помощью создаваемых людьми знаковых средств» [3, p. 18]. Вто-
ричная реальность суть условная, абстрактная, логически выстро-
енная модель идеальной исторически-желанной реальности.

В идеальной коммуникационной модели подразумевается оди-
наковый объем памяти у передающего и принимающего, которые 
обмениваются сообщениями с использованием одного языка или 
кода. В живой языковой реальности все немного сложнее. Иде-
альная коммуникационная модель больше подходит для описания 
функционирования искусственного языка. Искусственный язык в 
отличие от естественного не подразумевает истории. «Язык – это 
код плюс его история» [2, p. 13]. Как отмечает Лотман такое пони-
мание коммуникации позволяет сделать фундаментальные выводы 
относительно динамики культурного развития. 
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Исторически язык выполняет множество разнообразных 
функций. Живое человеческое общение исходно предполагает не 
идентичность говорящего и слушающего и потенциальную на-
пряженность диалога. Такой напряженный диалог осуществляется 
даже внутри одной личности. В структуре без памяти, как ком-
пьютерные сети, достигается идеальная идентичность, но инфор-
мация, циркулирующая в такой структуре теряет свою ценность, 
становится бессодержательной, подходит разве что для передачи 
команд. 

Межличностный диалог возможен, когда языковые простран-
ства говорящего и слушающего пересекаются. 

Ситуация пересечения языкового пространства говорящего и слушающего

В случае не пересечения языковых пространств общение от-
сутствует, в случае их идеального совпадения как в компьютерных 
сетях, оно обесценивается. Каждый из участников диалога оказы-
вается в ситуации двух противоречивых тенденций. С одной сто-
роны они стремятся увеличить область общего смыслового про-
странства, чтобы прийти к взаимопониманию, с другой придать 
большую ценность своим сообщениям путем отстаивания своей 
идентичности. Иными словами, чем большее различие меду А и 
В тем большей ценностью обладает информация циркулирующая 
между ними. 

Для нормального языкового общения, диалога свойственно на-
пряжение. Помимо общего смыслового пространства важную роль 
играют также непересекающиеся части языковых пространств 
участников диалога. «Ценность диалога оказывается связанной не 
с той пересекающейся частью, а с передачей информации между 
непересекающимися частями» [2, p. 15]. Складывается парадок-
сальная ситуация когда мы заинтересованы в том чтобы общение 
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было затруднено, ведь только так можно добиться максимальной 
содержательности и ценности информации. 

Под нормальным языковым общением мы подразумеваем не 
только обмен сообщениями на одном языке, но и разговор на раз-
ных языках. Любой интеллектуальный акт суть определение зна-
чения, который условно можно назвать переводом с одного языка 
на другой. Диалог движется между двумя полюсами напряжения, 
ценность информации сформированной в области общего смысло-
вого пространства может как увеличиваться так и уменьшаться т.е. 
двигаться то в сторону легкости понимания то приближаться к кри-
тической точке непонимания. В критической точке одного из полю-
сов информация уничтожается, что несет гибельные последствия. 

Динамику культурного развития Лотман рассматривает как 
диалектику предсказуемых, постепенных и взрывных непредска-
зуемых процессов. Здесь напрашивается сравнение с двумя типами 
механизмов эволюции Моисеева Н.Н.: «дарвиновским» и бифурка-
ционным [4]. В исторической реальности невозможно без потерь 
воспроизвести идеальную теоретическую модель. Культура реали-
зует в сложном динамическом диалоге эти два противоположных 
по своей природе процесса: стабильность и взрыв, постепенное 
движение и резкий скачок вперед. Без одного не было бы друго-
го, культура бы погибла если бы одни полюс одержал вверх над 
другим. Причем оба полюса каждый своим путем но ведет к про-
грессу. Новаторство не всегда и не везде нуждается во взрывном 
характере событий предшествующих его появлению. Многие сфе-
ры культуры для своего развития нуждаются в постепенном дви-
жении. К примеру, значимые научные открытия делаются неожи-
данно, в этом плане они сродни искусству. Реализация на практике 
результатов научных открытий в виде технических средств проте-
кает в условиях, когда вступают в силу механизмы стабилизации. 
Наука и техника не так гармонично между собой взаимодействуют 
как кажется на первый взгляд, для первого характерна взрывная 
динамика для второго постепенная. Политика, наука и искусство 
олицетворяют динамические-взрывные процессы. Производство, 
торговля, общественные институты можно сравнить с широкой 
мощной рекой, чье течение плавное, но направленное. И только 
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отдавшись этому мощному общему потоку, признав его силу воз-
можно осуществлять и привносить в него нечто новаторское- не-
предсказуемое. Каждая из двух тенденций стремиться уничтожить 
другую как препятствие, которое необходимо преодолеть. Но эти 
две тенденции взаимообусловлены.

Исторический процесс от того и противоречив что в нем по-
следовательно с необходимостью сменяют друг друга эти две дина-
мические формы развития. При этом понятие культурного взрыва 
нельзя низводить до вульгарного разрушения. Взрыв как явление 
физики неприменим к социокультурным процессам. Такой образ 
лишь метафора, он нуждается в философском осмыслении в про-
тивном случае он становиться символом деструктивного поведе-
ния, примеры которого к сожалению имеются в истории. «Но если 
бы в основе наших представлений сегодняшнего дня лежали такие 
ассоциации, как эпохи великих открытий, Ренессанс или вообще 
искусство, то понятие взрыва напоминало бы нам скорее такие яв-
ления, как рождение нового живого существа или любое другое 
творческое преобразование структуры жизни» [2, p. 22].

Моменты взрыва и постепенного развития не только сменяют 
друг друга но и синхронизируются в сложной структуре культуры. 
Культура в срезе определенного исторического времени объеди-
няет пласты с разной динамикой развития. Различные пласты де-
монстрируют различную динамику, наслаиваясь друг на друга они 
вступают во взаимодействие. Более быстрые процессы оказывают 
ускоряющее влияние, более медленные замедляющее. В каждой 
сфере культуры могут одновременно сосуществовать взрывные и 
постепенные процессы, что затрудняет общее понимание истин-
ной картины исторической реальности. Среди исследователей по-
является желание унифицировать картину процесса, прибегнуть к 
искусственному упрощению чтобы нивелировать противоречия. 
На самом деле механизм динамики культурного развития предпо-
лагает наличие противоречий. Противоположные тенденции толь-
ко стимулируют развитие друг друга хоть в оценке современников 
они и предстают как непримиримые враги. 

В момент взрыва прошлое освещается словно вспышкой. Со-
гласно Лотману, это момент резкого возрастания информативно-
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сти всей системы. Причинно-следственные связи в переломные 
моменты истории не срабатывают. Исторический выбор делается 
случайно отсекая все оставшиеся пути будущего развития. От это-
го развитие зачастую непредсказуемо. В момент взрыва какой-ли-
бо элемент системы выходит на первый план, становится доми-
нирующим. Предсказуемая цепочка событий восстанавливается 
лишь после того, как выбор сделан. 

Из исторического процесса невозможно убрать момент не-
предсказуемости. Во всяком случае не в опыте человека. Опыты 
прогнозирования человечеством будущих событий показывали 
невозможность однозначного предвидения. Исторический экспе-
римент — это не демонстрация собственных знаний, а попытка 
обнаружить белые пятна в своем опыте. В момент взрыва мы не 
вполне осознаем происходящее. Способность объяснить, что про-
изошло приходит, когда момент взрыва уже пройден. 

Ретроспектива прошлых событий грешит искажениями. Про-
изошедшее в сознании наблюдателя представляется единственно 
возможным вариантом событий, предопределенных ходом исто-
рии. Но если во всем и везде и искать объективные причины и за-
кономерности исторический процесс лишается информативности. 
«Именно такой процесс происходит, когда сложное переплетение 
причинно обусловленных и случайных событий, которое назы-
вается «историей», делается предметом описания сначала совре-
менниками, а потом историками» [2, p. 30]. При восстановлении 
картины прошлого из описания исчезает момент случайности. Те 
сферы общественной жизни, где развитие происходит в замедлен-
ном темпе, ярко демонстрируют данный феномен. История науки 
состоит из имен ярких ученых, сделавших важные научные от-
крытия. История техники анонимная, она слагается из названий 
моделей технических устройств. Развитие науки непредсказуемо. 
Развитие техники напротив закономерно, включение научных от-
крытий в этот процесс знаменует его поворотные моменты.

Ретроспективный взгляд историка – это взгляд из настоящего 
в прошлое. Прошлое представляется исторически предопределен-
ным, из него исключается всякая случайность. Хотя исторический 
выбор есть лишь одна из случайностей или возможностей, ожи-
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давших своей реализации. При ретроспективном моделировании 
взрыв есть часть закономерного линейного процесса. Само со-
держание понятия «взрыв» трансформируется. Из него уходит его 
первоначальный смысл. Взрыв используется в качестве синонима 
энергии и скорости, описывающих характер протекания события, 
а не само событие. Сохраненные в памяти факты историк склады-
вает в произвольную линию чтобы усмотреть в истории смысл и 
цель. При этом не замечая и не признавая факт непредсказуемости 
результатов выбора в момент культурного взрыва.

Приведенное изображение – это двумерная зрительная мета-
фора пересечения смысловых пространств. В реальности процесс 
образования нового знания гораздо сложнее. Порождение смыс-
лового пространства связано с индивидуальным сознанием. Когда 
участников коммуникации множество границы смыслового про-
странства становятся неопределенными и динамически изменчи-
выми.

Семиотическое пространство культуры как область пересече-
ния различных текстов (в том числе на разных языках) неизбежно 
включает в себя области с разной степенью проводимости и непе-
реводимости. Реальность, лежащая вне пределов языка потенци-
ально может проявляться в семиотическом пространстве культу-
ры. «Но соотношения переводимого и непереводимого настолько 
сложны, что создаются возможности прорыва в запредельное про-
странство» [2, p. 42]. 

Общество состоит из множества взаимно соотнесенных «я», 
где каждый пытается отстоять свою идентичность в то же время 
стремясь к гармоничным отношениям с внешним миром. Эти про-
тивоположные устремления приводят в движение семиотическое 
поле в котором время от времени образуются «окна» в запредель-
ную реальность. Сущность механизма семиозиса не сводима к 
одному языку. Не существует одного языка общения. Язык - это 
форма мыслей, каждый человек обладает индивидуальным созна-
нием и мыслит по своему. Живому динамически изменяющемуся 
языковому пространству соответствует полилингвальная модель 
общения, в которой время от времени происходят так называемые 
взрывы. 
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Относительная идентичность передающего и принимающего 
реализуется в компьютерных сетях, а это лишь частный случай. 
Высокотехнологичные средства и новейшие формы коммуникации 
по мнению Чумакова А.Н. способствуют единству в современном 
мире. «сознание все большего числа людей становится интерак-
тивным, оказывая влияние и на их традиционное культурное и ци-
вилизационное самосознание, направляя его в сторону признания 
и соблюдения общечеловеческих ценностей» [5, p. 420]. Но этот 
вопрос - тема для дальнейших исследований…
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институт н  л ми змет ер   о торант

ЦИФРЛАНДЫРУ ҮДЕРІСІ АЯСЫНДА АДАМИ 
КАПИТАЛДЫ БАСҚАРУ – ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ 

ТҮРТКІЖАЙТЫ*

 
Зерттеудің мақсаты цифрландыру үдерісі аясында адами ка-

питалды басқару – тұрақты дамудың түрткіжайты ретінде ұсыну 
болып табылады. Қазіргі әлемдік және отандық саясат пен эконо-
микада орын алып жатқан трансформациялық процесстер аясында 
адами капиталды дамытуды басқару ғылыми қоғамдастық үшін 
өзекті мәселе болып отыр. Себебі тез өзгеретін экономикалық 
шындық адамның дағдыларын үнемі дамытып отыруды талап 
етеді. Бұл өз кезегінде мемлекеттің тұрақты дамуының негізгі 
түрткіжайттарының бірі болып табылады. Қазіргі мемлекеттердің 
экономикалық дамуының тиімділігі көбінесе қазіргі қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық дамуының басты қозғаушы күші ғана 
емес, сонымен қатар жаңа экономиканы, білім экономикасын, ин-
новацияларды, жаһандық ақпараттық жүйелер мен цифрлық тех-
нологияларды құру мен қолданудың негізі болып табылатын ада-
ми капиталдың жағдайына байланысты. Зерттеудің нәтижелері. 
Мақалада тұрақты дамудың түрткіжайты ретінде цифрландыру 
үдерісі аясында адам капиталын басқаруға қатысты шетелдік 
және отандық ғылымның көрсеткіштері талданып, сәйкесінше 
қорытындылар жасалды. Адами капиталды дамытуды басқарудың 
тиімділігін арттыру бағыттары тұжырымдалды. 

Адами капиталды дамытуды басқару цифрлық жаһанданудың 
қазіргі кезеңіндегі зерттеулер үшін өзекті тақырып болып табыла-
ды. Адам ресурсы уақыт талаптарына сәйкес кәсіби дағдыларды 
тұрақты дамытуды талап етеді. Қазіргі уақытта адами капи-
тал мәселесі терең зерттеліп келе жатқанына қарамастан, оны 

* а ала   и рлан ру  аза стан  астар  саяси 
м ениет не сер  л ми оба аяс н а з рлен
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дамытудағы цифрлық технологиялардың рөлі мен мәніне назар 
жеткіліксіз деңгейде аударылып отыр. Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысымен 
бекітілген «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының басты бес 
бағытының бірі адами капиталды дамыту болып табылатыны 
баршаға мәлім [1]. Осыған орай, теориялық тұрғыда мемлекеттік 
бағдарламаны сәтті жүзеге асыру қоғам өмірінің барлық саласына 
блокчейн, Big Data, заттар интернеті  сияқты т.б. цифрлық техно-
логияларды жаппай енгізумен қатар, азаматтардың дағдыларын, 
цифрлық сауаттылығын арттырады. Бұл өз кезегінде экономиканың 
тұрақты дамуына, жаһандық бәсекеге қабілеттіктің артуына 
алғышарт бола алады.

Адам капиталы тақырыбында көптеген шетелдік және отандық 
іргелі және жаңа зерттеулер бар. Шетелдік ғылыми жұмыстардың 
ішінде Дж. Кендрик [2], М. Армстронг [3], адами капитал терми-
нін алғаш қолданысқа енгізген Т. Шульц [4], Г. Беккер [5], Н. Бон-
тис [6], Л.А.Уэтерли [7] сияқты атақты ғалымдардың еңбектері бар. 
Аталған ғалымдардың басым көпшілігі  жаңа білім экономикасын 
қалыптастыруда адами капиталды дамыту жаһандық сипатқа ие бо-
лады деп пайымдайды. Мемлекеттің әлемдік бәсекеге қабілеттілігі 
тұрғысынан адамның дағдылары, қабілеті, жаңа технологияларды 
пайдалану сауаттылығы, денсаулығы сияқты көрсеткіштерді дамы-
ту қазіргі ахуалда өте өзекті. Орыстілді және отандық әдебиеттерде 
Л.Р. Каратаева [8], Ю.Н. Черемных [9], Ю.Г. Быченко [10] сияқты 
және т.б. ғалымдардың зерттеулері адами капиталды басқару те-
ориясы мен практикасына, әлеуметтік-экономикалық жүйенің 
тұрақты дамуы мен инновациялық трансформациясы аясында ада-
ми ресурстарды басқару жүйелерінің қалыптасуына айтарлықтай 
үлес қосты.

Цифрландыру аясында адами капиталдың дамуының негізгі 
көрсеткіштерінің бірі ретінде халықтың цифрлық сауаттылық 
деңгейін қарастыруға болады. Қазақстан Республикасы 
Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық 
статистика бюросы деректеріне сәйкес 2021 жылы Қазақстанда 
цифрлы технологияларды, атап айтқанда дербес компьютерді, 
смартфонды, планшетті, ноутбукті; стандартты бағдарламаларды; 
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интернет желісі арқылы қызметтер мен сервистерді пайдалану 
дағдыларын меңгерген пайдаланушылар үлесі 85,3% құрады. Са-
лыстыратын болсақ, 2018 жылы бұл көрсеткіш 77,3% құраған [11]. 

Мемлекеттің адами капиталын тұрақты дамытудың тағы бір 
көрсеткішіне жоғары білім берудің сапасын атап өткен жөн. ЖОО 
кадрлық құрамы, заманауи технологиялармен жетклікті деңгейде 
қамтамасыз етілуі, ғылымның барлық жаңашылдықтарына 
қолжетімділік сияқты түрткіжайттар осы салаға жұмсалған 
шығынмен корреляцияда болып табылады. Статистикалық де-
ректерге сүйенсек, білім деңгейі ең жоғары халық жоғары білім 
беруге ең көп шығындар жұмсайтын елдерде өмір сүреді. Мыса-
лы, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде мынадай көрініс 
байқалады – Ресей мен Қазақстан жоғары білім беруге арналған 
шоғырландырылған бюджет шығыстарының көлемі бойынша 
көшбасшылар болып табылады, үшінші орынды тиісінше Бела-
русь, ал Қырғызстан және Армения – сәйкесінше төртінші және 
бесінші орындарға ие (1-кестені қараңыз) [11]. 

Кесте   л ар  а м е мемле еттер е о ар  б л мге 
о рлан р л ан б ет стар

2015 2017 2019
Миллион АҚШ доллары

Армения 23,5 25,1 24,2
Беларусь 488,3 484,1 535,1
Қазақстан 631,5 774,9 630,2

Қырғызстан 59,8 69,7 74,3
Ресей 8 525,0 8 759,3 9 040,7

Дереккөз: http://www.eurasiancommission.org/

Жетекші жоғары білім беру жүйелері бар елдер, әдетте, 
студенттер арасында дамыған дағдылардың жоғары деңгейін 
көрсетеді. Бұл ретте адами капиталды басқару тиімділігін 
арттыруға бағытталған негізгі құралдар мен әдістер мыналар 
болып табылады: 1) технологияларды дамытуға және еңбек 
өнімділігінің өсуіне инвестициялардың жоғары тиімділігіне ықпал 
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ететін адами капиталдың сапасы мен дамуына инвестициялар; 
2) адами капиталдың белгілерін сипаттайтын адами қасиеттерді 
қалыптастыруға және көрсетуге бағытталған мотивация. Бұл моти-
вация басқару тиімділігін арттыруға, ұжымда қолайлы әлеуметтік-
психологиялық атмосфера құруға, қызметке шығармашылық 
тұрғыдан қарауға әкеледі; 3) қызметті ынталандыру және жеке 
даму принциптеріне, жинақталған оң жұмыс тәжірибесіне сәйкес 
келетін сыйақы жүйесі; 4) басқару процестерінде қолданылатын 
құндылықтар; 5) біліктілік пен құзыреттілік, кәсібилік деңге-
йін арттыру дағдыларын дамыту; 5) мәдениет – жалпы, ұйым-
дастырушылық, корпоративтік, әдістемелік және т. б.; 8) шы-
ғармашылық тәсілдер үшін мүмкіндіктер ашатын немесе оларды 
тежейтін, білім беруді уәждейтін немесе адамның дамуындағы 
оның рөлін елемейтін қызметті ұйымдастыру және т. б. жалпы ко-
мандалар [13]. 

Қорытындылай келе, келесі тұжырымдарды ұсынуға бо-
лады – біріншіден, адами капиталдың дамуы білім беруге 
салынған инвестициялармен өзара байланысты. Инвестициялар 
неғұрлым көп болса, адами капитал соғұрлым құнды болады. 
Екіншіден, цифрландыру үдерісі аясында адами капиталды дамы-
ту тиісті құзыреттерді талап етеді. Жаңа цифрлы технологияларды 
пайдаланудағы сауаттылық деңгейінің жоғары болуы, үлкен де-
ректермен, заттар интернетімен және басқа да концепциялармен 
жұмыс жасай білу, оны іс жүзінде азаматтарға үйрете білу сияқты 
қабілеттіліктердің болуы алғышарт болып табылады. Біздің 
байқауымызша, Қазақстанда адами капиталды дамытуға ерекше 
көңіл бөлінеді. Мемлекеттік бюджеттен жоғары білімге салынған 
инвестициялар ЕАЭО елдері арасында көлемі бойынша біздің 
еліміз Ресейден кейін екінші орын алып отыр. Осылайша, білім 
беру жүйесіне инвестициялау, оқуын тоқтатпайтын қызметкерлерді 
көтермелеу; оларда білім мен құзыреттілік деңгейін арттыруға 
уәждемені қалыптастыру, бұл үшін қажетті жағдайлар жасау ада-
ми капиталдың дамуына ықпал етеді. Адами капиталды дамы-
ту, өз кезегінде, шығармашылық ойлау қабілеті жоғары кәсіби 
қызметкерлерді қалыптастыру үшін негіз болып табылады, бұл 
жеке кәсіпорынның да, мемлекеттің де тұрақты экономикалық, 
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әлеуметтік, мәдени және табиғи дамуының қажетті шарты болып 
табылады. 
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ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР

илосо ия  саясаттану не нтану институт н  
«Қазақстанның тұрақты даму стратегиясы контекстінде 
қоғамның мәдениеті мен құндылықтарын зерттеу» л ми 
ба арламас  аяс н а ба арламал ма сатт  ар лан ру 
бо н а «Қазіргі Қазақстанның жаңғыртылуы жағдайындағы 
қоғамның мәдениеті мен құндылықтары» атт  рес убли ал  

л ми т рибел  он еренцияс н  л ми ра ти ал  
с н стар

Қазақстан Республикасының Мемлекет Басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жылғы 16 наурыздағы 
«Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы» атты Жолдауы 
барлық қазақстандықтарды жаңаратын Қазақстанның мәдени 
процестеріне, оның құндылықтарын трансформациялауға бай-
ланысты стратегиялық міндеттерді шешуге бағыттайды, олар 
Жолдауда келесіні білдіреді: «Біз мемлекет пен қоғам арасындағы 
өзара құрмет пен сенімге негізделген жаңа саяси мәдениетті 
қалыптастырамыз. Демек, Қазақстан Республикасының құндылық 
бағдарларын нығайтып, болашақтың айқын бейнесін қалыптастыру 
керек. Біздің болашағымызға мақсатты, дәйекті және тұрақты түрде 
көшу қажет. Президент Қ.К. Тоқаев Қазақстанның мемлекеттік 
саясатының негізгі бағыттарының бірі әрқашан болған және 
үнемі болатын этносаралық қатынастардың үйлесімді дамуының 
міндеттілігін атап өтті. Жаңа Қазақстанның құрылуы мәдениеттің 
базалық құндылықтарын дамыту негізінде ғана мүмкін бола ала-
ды. Бұл уақыттың жаңа жаһандық сын-қатерлеріне қарсы тұратын 
барлық бағыттар мен факторлар бойынша тұрақты үдемелі 
дамудың негізгі шарты және жаңғырту реформаларын табысты 
ілгерілетудің кепілі. 

Қазақстандық қоғамның мәдениеті мен құндылықтарын 
кешенді зерттеу қазіргі заманның үдей түскен және тереңдеп 
бара жатқан қатерлеріне барабар ден қоюға ықпал етеді. Осыған 
байланысты, Республикалық ғылыми конференция барысын-
да қазақстандық қоғамның мәдениеті мен құндылықтарының, 
оның дамуының жаңа кезеңінде Қазақстанның орнықты және 
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тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі рөлі мен орны анықталды. 
Қазақстандық қоғам мәдениеті мен құндылықтарының қазіргі 
жай-күйінің сипаты мен ерекшеліктері айқындалды; жаңа 
қазақстандық болмыс пен орнықты даму міндеттері жағдайында 
мәдениет пен құндылықтардың рухани-адамгершілік әлеуеті 
анықталды; қоғамдық сананы жаңғырту үдерістеріндегі қазақ 
халқы мен ҚР этностарының саяси мәдениеті дәстүрлерінің 
нормативтік-құндылық мазмұнының орны мен рөлі ашылды; 
тұрақты даму тұжырымдамасы контексінде еуропалық, исламдық 
және қазақстандық мәдени құндылықтарға салыстырмалы тал-
дау жүргізілді және қазақстандық құндылық дискурсының 
ерекшеліктері және Қазақстанның мәдени құндылықтары иерар-
хиясындағы діни құндылықтардың онтологиялық маңызы 
қарастырылды.         

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция отырысын-
да қаралған маңызды мәселелерді талқылау нәтижелері бойынша 
келесі ғылыми-тәжірибелік ұсыныстар тұжырымдалды:

 1. Ғылыми бағдарламаны әзірлеу аясында орындаушылар 
БАҚ-та Қазақстанның рухани мәдениетінің әртүрлі аспектілері 
бойынша белсенді түрде пікір білдіріп отыруы қажет. Доктор-
антура мен магистратурада оқитындар үшін «Ғылым орда-
сы» бірлескен білім беру бағдарламасы негізінде «Қазіргі әлем 
парадигмасындағы Жаңа Қазақстанның мәдени құндылықтары: 
аксиологиялық тәжірибе» пәнін енгізген жөн.

2. ФСДИ негізінде қазақтар мен қазақстандықтардың рухани 
әлемін зерттеу бойынша Институттың жас ғалымдарының тұрақты 
жұмыс істейтін пәнаралық семинарын ұйымдастыру абзал – 
бастапқы кезеңнен Жаңа Қазақстанның қалыптасуы тұрғысынан 
қазіргі уақытқа дейін.

3. Әртүрлі деңгейдегі ғылыми, ғылыми-көпшілік, оқу-
ағарту бағдарламаларын, мақалалар мен кітаптарды шығарудың 
негізгі мақсаты қазіргі Қазақстанның рухани құндылықтарын 
насихаттау ғана емес, сонымен қатар ел ішінде де, сыртында 
да, бүкіл прогрессивті адамзатпен диалог құрудың сындарлы 
мүмкіндіктерін іздеу. Осыған байланысты гуманитарлық инсти-
туттар базасында мәдени-құндылық диалогының өзекті мәселелері 
бойынша тұрақты пікірталас пен ғылыми-сараптамалық алаң 
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құру, халықаралық ғылыми алмасу және қазіргі заманғы ғылы-
ми дискурсқа Қазақстанның табысты енуі үшін шетелдік орта-
лықтармен ғылыми ынтымақтастықты нығайтудың маңызы зор. 

4. Ортақ тамырларды анықтау және түркі тектес халықтардың 
заманауи мәдениеттерін жақындастыру, түркі дәстүрлерінің ортақ 
мәдени құндылықтарын талқылау және насихаттау мақсатында 
түркітілдес мәдени кеңістікті біріктіретін ұйымдармен ынты-
мақтастық алаңын құру маңызды. 

5. Қоғамды рухани негізде топтастырудың үлкен біріктіруші 
әлеуеті бар. Оның негізін қалаушы және біріктіруші руха-
ни негіздерінің бірі – қазақстандық қоғамның толерантты діни 
мәдениеті. Осыған орай, еліміздегі қазіргі заманғы, жоғары рухани-
адамгершілікті зайырлы қоғамды қалыптастыру үшін ҚМДБ және 
еліміздің конфессияларының өкілі болып табылатын Қазақстан-
ның басқа да діни бірлестіктерімен ортақ шаралар қабылдау қажет.

6. Қазақстан халқын біріктіретін және «Жаңа Қазақстан» 
бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін құндылықтар жүйесін 
қалыптастыру үшін кең қоғамдық алаң құру қажет. Қазақстанның 
қазіргі саясатындағы орын алып отырған қайшылықтарды тиімді 
шешу үшін саясаттану дискурсы аясында кәсіби қоғамдық диа-
лог өрісін кеңейту, сараптамалық әлеуметтік жобалау механизмі 
арқылы іс жүзінде «есту күйінен» «ойлау және рухани» күйдегі 
мемлекетке өтуді ұйымдастырған жөн.

7. Қазақстанның мәдениет қайраткерлерімен бірге мәдени 
дамудың маңызды мәселелерін, сондай-ақ ұлттық мәдени мұраны 
ілгерілету, сонымен қатар интернет-технологиялардың, әлеуметтік 
желілердің, оқу орындары әлеуетінің және т.б. мүмкіндіктерін пай-
далана отырып, кең қоғамдық диалогтың басқа да «ашық формат-
тарын» талқылау үшін өзекті дөңгелек үстелдер қажет. 

8. Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев 
ұсынған Ұлттық Құрылтай идеясын философиялық және саяси 
аспектіде дамыту қажет. Бұл бағытта нақты ұйымдастырушылық 
шаралар қажет: өзекті диалог алаңдары, шеберлік сабақтары және 
ғылыми-білім беру бағдарламаларын біріктіру. 

9. Философия, саясаттану және дінтану ғылымдары бойынша 
жұмыс істейтін ғылыми мектептер мен бағыттарды одан әрі дамы-
тумен және жаңаларын қалыптастырумен, жетекші отандық және 
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шетелдік ғалымдардың қатысуымен мемлекеттің рухани және 
әлеуметтік-экономикалық даму міндеттерін шешуге бағытталған 
жаңа зерттеу жобаларын іске асырумен белсенді айналысқан жөн.

10. Халықтың тарихи өткенін түркі және қазақ ойшылдарының 
философиялық мұрасын тереңдете зерделеу мақсатында жаңадан 
құрылған қазақ философиясы мен фарабитану секторларын 
жоғары білікті кадрларымен нығайту қажет.

11. Қазақстанның жаңа болмысында ғылыми құндылықтарды, 
білім беру құндылықтарын, жеке даму құндылықтарын, әл-
ауқатты, демократия құндылықтарын, әлеуметтік әділеттілікті, 
мәдени әралуандықты институттандыруға негізделген қоғамның 
құндылық парадигмасын қалыптастыру қажет.

12. Қазақ мәдениеті біздің қоғамның мінез-құлық мәдениеті 
мен ойлау мәдениеті дамитын базалық, іргетас болып табылады, 
осыған байланысты қазақ философиялық тәжірибесінің ғылыми 
зерттеулері арқылы Қазақстанның көпмәдениетті процесіне 
қазақтың мәдени дәстүрлерін, олардың адамгершілік, рухани 
компоненттерін ендіру арқылы дамыту қажет.

13. Қазақ тілі ғылым мен ғылыми зерттеулердің толыққанды 
тіліне айналуға тиіс. Осыған байланысты қазақ тіліндегі ғылыми 
жобалардың санын көбейту ұсынылады.

14. Жаһандық бейбітшілік жағдайында азаматтықты 
қалыптастыру және қоғамды топтастыру бойынша мемлекеттің 
бағытталған күш-жігері талап етіледі. Ол үшін мектепке дейінгі, 
мектептегі және одан кейінгі білім беру кезеңдерінде азаматтық 
мінез – құлықтың оқыту нормаларын енгізу немесе «Мен – аза-
матпын» тұжырымдамасын іске асырумен, қабылдаумен байла-
нысты әлеуметтік-гуманитарлық пәндерге, сынып сағаттарына, 
оқудан тыс іс-шараларға интеграцияланған пәндер/практикалар/
тақырыптарға қатысуды қамтамасыз ету.

15. БАҚ-та жария субъектілер болып табылмай, азаматтық 
борышын адал және жауапкершілікпен орындайтын (адал еңбек 
ететін, балаларды тәрбиелеп отырған, жақындарына көмектесетін 
және т.б.) қазақстандықтар туралы рубрика айдар енгізу қажет.

16. Әлеуметтік, саяси, идеологиялық дамудың өзекті 
мәселелерін талқылау үшін әлеуметтік желілерде «Мен-азаматпын» 
платформасын құру. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ес убли анс о  нау но ра ти ес о  он еренции нститу
та илосо ии  олитологии и религиове ения на тему  «Культура 
и ценности общества в условиях обновления современного Ка-
захстана» в рам ах нау но  рограмм  «Исследование культу-
ры и ценностей общества в контексте стратегии устойчивого 
развития Казахстана» о рограммно целевому инансировани

Послание Президена Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева от 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: путь 
обновления и модернизации» нацеливает всех казахстанцев на ре-
шение стратегических задач, связанных с культурными процес-
сами обновляющего Казахстана, трансформацией его ценностей: 
«Мы сформируем новую политическую культуру, основанную на 
взаимном уважении и доверии между государством и обществом».  
Следовательно, нужно укрепить ценностные ориентиры Респу-
блики Казахстан, сформировать четкий образ будущего. Необхо-
димо целенаправленно, последовательно и стабильно двигаться в 
наше будущее. Президент К-Ж.К.Токаев отмечает обязательность 
гармоничного развития межэтнических отношений, которые  всег-
да были и будут одним из магистральных направлений государ-
ственной политики Казахстана. Строительство Нового Казахстана 
возможно лишь на основе развития базовых ценностей культуры. 
Основным условием устойчивого поступательного развития по 
всем направлениям, фактором, противостоящим новым глобаль-
ным вызовам времени, и залогом успешного продвижения модер-
низационных реформ выступает межэтическое согласие. 

Комплексное исследование культуры и ценностей казахстан-
ского общества способствует адекватному реагированию на нарас-
тающие и углубляющиеся угрозы современности. В связи с этим в 
ходе Республиканской научной конференции выявлены роль и ме-
сто культуры и ценностей казахстанского общества в обеспечении 
устойчивого и стабильного развития Казахстана на новом этапе его 
развития. Определены характер и особенности современного состоя-
ния культуры и ценностей казахстанского общества; выявлен духов-
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но-нравственный потенциал культуры и ценностей в условиях новой 
казахстанской реальности; раскрыты место и роль нормативно-цен-
ностного содержания традиций политической культуры казахского 
народа и этносов РК в процессах модернизации общественного со-
знания; проведен сравнительный анализ европейских, исламских и 
казахстанских культурных ценностей в контексте концепции устой-
чивого развития и рассмотрены особенности казахстанского цен-
ностного дискурса, а также онтологическое значение религиозных 
ценностей в иерархии культурных ценностей Казахстана.

По итогам обсуждения важнейших вопросов, рассмотренных 
на заседании Республиканской научной конференции, сформули-
рованы следующие научно-практические рекомендации:

 1. В рамках разработки научной программы исполнителям не-
обходимо активно выступать в СМИ по разным аспектам духовной 
культуры Казахстана. Целесообразно ввести на базе совместной 
образовательной программы «Ғылым Ордасы» курс дисциплины 
«Культурные ценности Нового Казахстана в парадигме современ-
ного мира: аксиологический опыт» для тех, кто обучается по док-
торским и магистерским программам. 

2. На базе ИФПР целесообразно организовать постоянно дей-
ствующий междисциплинарный семинар молодых ученых Ин-
ститута по изучению духовного мира казахов и казахстанцев – от 
истоков до настоящего периода под углом зрения формирования 
Нового Казахстана. 

3. Главной целью издания научных, научно-популярных, про-
светительских и образовательных программ, статей и книг раз-
личного уровня должна стать не только пропаганда духовных 
ценностей современного Казахстана, но и поиск конструктивных 
возможностей для выстраивания диалога как внутри страны, так и 
во вне, со всем прогрессивным человечеством. В этой связи боль-
шое значение имеет создание на базе гуманитарных Институтов 
постоянно действующей дискуссионной и научно-экспертной пло-
щадки по актуальным вопросам культурно-ценностного диалога, 
усиления научного сотрудничества с зарубежными центрами для 
международного научного обмена и успешного вхождения Казах-
стана в актуальный научный дискурс современности. 
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4. Важным представляется создание коллаборационной пло-
щадки с организациями, объединяющими тюркоязычное культур-
ное пространство, с целью выявления общих корней и сближения 
современных культур народов тюркского корня, для обсуждения и 
популяризации общих культурных ценностей тюркских традиций. 

5. Большим объединяющим потенциалом обладает консоли-
дация общества на духовной основе. Одним из фундирующих и 
интегрирующих духовных оснований которой является толерант-
ная религиозная культура казахстанского общества. В связи с этим 
необходимы совместные мероприятия с ДУМК и другими религи-
озными объединениями Казахстана, представляющими конфессии 
страны, по формированию современного высоко духовно-нрав-
ственного светского общества в нашей стране.

6. Необходимо создать широкую общественную платформу с 
целью формирования системы ценностей, объединяющих народ 
Казахстана и соответствующих цели Программы «Новый Казах-
стан». Для действенного разрешения существующих противоречий 
в современной политике Казахстана целесообразно расширение 
поля профессионального общественного диалога в рамках полито-
логического дискурса, организации на практике перехода от «слы-
шащего государства» к «думающему и нравственному государству» 
через механизм экспертного социального проектирования. 

7. Необходимы актуальные круглые столы совместно с деяте-
лями культуры Казахстана для обсуждения важнейших проблем 
развития культуры, а также пропаганды национального культур-
ного наследия, но и других «открытых форматов» широкого обще-
ственного диалога, используя возможности интернет технологий, 
социальных сетей, потенциала образовательных учреждений и т.д.

8. Необходимо развивать идею Национального Курылтая, вы-
двинутой Президентом Республики Казахстан К-Ж.К.Токаевым, в 
философско-политологическом аспекте. Необходимы конкретные 
организационные усилия в этом направлении: актуальные диало-
говые площадки, мастер-классы и интегрирующие научно-образо-
вательные программы. 

9. Следует активно заниматься дальнейшим развитием дей-
ствующих и формированием новых научных школ и направлений 
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по философским, политологическим и религиоведческим наукам, 
реализацией новых исследовательских проектов, направленных на 
решение задач духовного и социально-экономического развития 
страны с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых.

10. Необходимо укрепить высококвалифицированными кадра-
ми вновь созданные секторы казахской философии и фарабиеведе-
ния с целью углубленного изучения философского наследия тюрк-
ских и казахских мыслителей.

11. Необходимо формировать ценностную парадигму обще-
ства в новой реальности Казахстана, основанную на институали-
зации научных ценностей, образовательных ценностей, ценностей 
личностного развития, благополучия, ценностей демократии, со-
циальной справедливости, культурного многообразия.

12. Казахская культура является базовой, фундаментом, на ос-
нове которого развивается культура поведения и культура мышле-
ния нашего общества, в связи с этим необходимо развивать казах-
ские культурные традиции, встраивая их нравственные, духовные 
компоненты в поликультурный процесс Казахстана посредством 
научных исследований казахского философского опыта.

13.  Казахский язык должен стать полноценным языком науки 
и научных исследований. В связи с этим рекомендуется увеличить 
количество научных проектов на казахском языке. 

14. В условиях глобального мира требуются направленные уси-
лия государства по формированию гражданственности и консолида-
ции общества. Для этого в системе дошкольного, школьного и после-
дующих этапов образования необходимо ввести обучающие нормам 
гражданского поведения или участия интегрированные предметы/
практики/темы в социогуманитарных дисциплинах, в классных ча-
сах, во вне учебных мероприятиях, которые будут связаны с осозна-
нием, принятием и реализацией концепта «я – гражданин».

15. В СМИ  ввести постоянную рубрику о казахстанцах, кото-
рые не являясь публичными субъектами, добросовестно и ответ-
ственно выполняют гражданский долг (честно трудятся, воспиты-
вают детей, помогают ближним и т.д.). 

16. Создать платформу «Я – гражданин» в социальных сетях 
для обсуждения актуальных вопросов социального, политическо-
го, идеологического развития. 
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