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МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНДАҒЫ  
ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ ОРНЫ

Қазіргі мемлекеттік билік ұлттық бірегейлікке жағдай тудыра отырып тұрақтылық 
құндылықтарының жаңа қырын анықтауда. Осыған орай, халықтың рухани, әлеуметтік 
және экономикалық жағдайы зерттеліп, оған жауап ретінде жаңаша қоғамдық сана алдыңғы 
орынға шықты. Тарихи үдерістің негізгі субъектісі бола отырып, халық нақты мақсатына жету, 
құндылықтарды сақтап қалу үшін және өзінің дамуында адамзат болмысына түсінік бере 
отырып бейімделе бастайды. Адамзат болмысын анықтау нәтижесінде, халық белгілі бір тарихи 
беделге ие болады. Ол тарихи беделге өту үшін, тұтастықты сақтап, тұрақтылықты орнатуы 
тиіс. Тұрақтылықты орнату үшін, адам тек қана, жалпы адамзаттық қасиеттерді ғана анықтамай, 
ұлттық құндылықтар және оның мән-мағынасына үлкен үлес қосу керек. Кез келген қоғамдық 
бірлестік өзіндік санасымен айқындалады, сондықтан өзіндік сананың компоненті ретінде 
өзіндік сипат туындайды. Халықтық негізде субъективті форманың белгісі – қазақстандық 
сана болып табылады. Халықтық сана мен белгілі бір ұлттың санасын салыстыратын болсақ, 
ұлттық сана өзіне рационалды және эмоционалды компонентті біріктіреді. Ал ұлттық негізде 
объективтік форманың белгісі – ұлттық мінез-құлық болады және оның көрінісі басқа ұлттық 
топтардан сыртқы ментальдық ерекшелігі бар екенін көрсетеді. Бірақ та ұлттық сана мен 
ұлттық мінез-құлық негізінде әлеуметтік-психологиялық бірегейлік механизмі жатыр. Қазіргі 
қазақстандықтардың ұлттық бірегейлігінің қалыптасуындағы басты ерекшелік – мемлекеттілік 
пен патриотизм идеялары, жеке бас бостандығы және азаматтық құндылықтармен сәйкестене 
алуы тиіс. Ұлттық бірегейлік қоғамдағы барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере 
отырып, жалпы ұлттық сана қалыптастыруда бірлесу қажеттілігін көрсетеді. Ұлттық бірегейлік 
қоғамдық сана жемістерінің бірі және сонымен бірге ол саяси санаға да әсер ете алады. Жеке 
адам немесе топ ұлттық бірегейліктің көмегімен азаматтық ұстанымын қалыптасыра отырып, 
саяси қарым-қатынастардың субъектісі бола алады, яғни мемлекеттің тұрақтылығына үлес 
қосады. Қазақстан мемлекеті егемендіктің жаңа даму сатысына өткендіктен ұлттық бірегейлік 
мәселесі өзектілігін қайта жаңғыртты. Ғылыми мақалада ұлттық бірегейлікті қалыптастыратын 
компоненттері анықталып, бір-біріне байланыстары талқыланған. Ұлттық бірегейлік жалпы 
ұлттың болмысы, мемлекеттіліктің негізі. Зерттеу барысында адами және этникалық болмысты 
бөлмеу қажеттілігі қарастырылған.

Түйін сөздер: мемлекеттік идея, ұлттық бірегейлік, ұлттық болмыс, патриотизм, саяси 
менталитет, ұлттық мінез-құлық, қоғамдық тұрақтылық.
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The place of national unity in the sustainable development of the state

Modern state power is a new aspect of the values   of stability, creating conditions for national iden-
tity. In this regard, the new social consciousness has come to the forefront in studying the spiritual, social 
and economic status of the population. Being the main theme of the historical process, the population 
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begins to adapt to the achievement of a specific goal, preserve values   and give an idea of   the essence 
of mankind in its development. As a result of the identification of humanity, people enjoy a certain 
historical authority. He must maintain integrity and establish stability to achieve historical reputation. 
For the sake of stability, people must not only identify universal human qualities, but also national 
values   and make a significant contribution to its meaning. Any social association is determined by self-
consciousness, and therefore it is a distinctive feature of self-awareness. Symbol of subjective form on a 
public basis is Kazakhstan’s consciousness. Comparing the consciousness of people and the conscious-
ness of a particular nation, the national consciousness unites with a rational and emotional component. 
And on the national basis, the sign of the objective form – national behavior and its appearance show 
that it has an external mentality from other national groups. But there is also a mechanism of social and 
psychological identity based on national self-awareness and national behavior. The main feature of the 
formation of the national identity of modern Kazakhstanis is that it can correspond to the ideas of state-
hood and patriotism, personal freedom and civic values. National identity reflects the need to unite in 
the formation of national consciousness, taking into account the characteristics of all social groups in 
society. National identity is one of the fruits of public consciousness and at the same time can influence 
political consciousness. A person or group can be the subject of political relations, forming a civil posi-
tion through a national identity, which contributes to the stability of the state. As the state of Kazakhstan 
passed to a new stage of sovereignty, the issue of the national identity was renewed. The scientific article 
examines the components of national identity, the relationship between them. National identity is the 
essence of the nation, the basis of statehood. The study considers the need not to separate a person and 
ethnicity. Kazakhstan has moved to the next stage of its development, so it is important and significant to 
note the relevance of the problem of national identity, which is an integral part of spirituality in general. 
This article examines the components of national identity. National identity is the basis of statehood and 
national existence. At the same time, human and ethnic ties are considered as a necessity of nationality.

Key words: national idea, national identity, national existence, patriotism, political mentality, na-
tional characteristics, social stability.
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Место национального единства в устойчивом развитии государства

Современная государственная власть – это новый аспект ценностей стабильности, 
создающий условия для национальной идентичности. В этой связи новое социальное сознание 
вышло на первый план в изучении духовного, социального и экономического статуса населения. 
Будучи основной темой исторического процесса, население начинает приспосабливаться 
к достижению конкретной цели, сохранять ценности и давать представление о сущности 
человечества в его развитии. В результате идентификации человечества люди пользуются 
определенным историческим авторитетом. Он должен поддерживать целостность и 
устанавливать стабильность для достижения исторической репутации. Ради стабильности 
люди должны не только идентифицировать универсальные человеческие качества, но и 
национальные ценности и вносить значительный вклад в его значение. Любое общественное 
объединение определяется самосознанием, и поэтому оно является отличительной чертой 
самосознания. Символом субъективной формы на публичной основе является казахстанское 
сознание. Сравнивая сознание людей и сознание определенной нации, национальное сознание 
объединяется с рациональным и эмоциональным компонентом. И на национальной основе 
знак объективной формы – национальное поведение и его внешний вид показывают, что он 
имеет внешний менталитет от других национальных групп. Но есть также механизм социальной 
и психологической идентичности на основе национального самосознания и национального 
поведения. Главная особенность формирования национальной идентичности современных 
казахстанцев заключается в том, что она может соответствовать идеям государственности и 
патриотизма, личной свободы и гражданских ценностей. Национальная идентичность отражает 
необходимость объединения в формировании национального сознания с учетом особенностей 
всех социальных групп в обществе. Национальная идентичность является одним из плодов 
общественного сознания и в то же время может влиять на политическое сознание. Человек 
или группа могут быть предметом политических отношений, формируя гражданскую позицию 
через национальную идентичность, что способствует стабильности государства. По мере того, 
как состояние Казахстана перешло на новый этап суверенитета, вопрос общенациональной 
идентичности был возобновлен. В научной статье рассматриваются компоненты национальной 
идентичности, взаимоотношения между ними. Национальная идентичность является сущностью 
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Мемлекеттің тұрақты дамуындағы ұлттық бірегейліктің орны

нации, основой государственности. В исследовании рассматривается необходимость не разделять 
человека и этническую принадлежность. Казахстан перешел на следующий этап своего развития, 
поэтому важно и значимо отметить актуальность проблемы национальной идентичности, которая 
является неотъемлемой частью духовности в целом. В данной статье рассматриваются компоненты 
национальной идентичности. Национальная идентичность является основой государственности 
и национального бытия. Вместе с тем рассматриваются человеческая и этническая связи как 
необходимость национальности.

Ключевые слова: государственная идея, национальная идентичность, национальное бы-
тие, патриотизм, политический менталитет, национальная характеристика, общественная 
стабильность.

Тарихи үдерістің субъектісі болып, халық 
нақты мақсатына жету, құндылықтарды сақтап 
қалу үшін жəне өзінің дамуында адамзат бол-
мысына түсінік бере отырып бейімделе бастай-
ды. Адамзат болмысын анықтау нəтижесінде, 
халық белгілі бір тарихи беделге ие болады. Ол 
тарихи беделге өту үшін, тұтастықты сақтап, 
тұрақтылықты орнату тиіс. Тұрақтылықты ор-
нату үшін, адам тек қана, жалпы адамзаттық 
қасиеттерді ғана анықтамай, құндылықтар, 
оның мəн-мағынасына үлкен үлес қосу керек. 
Кез келген қоғамдық бірлестік өзіндік санасы-
мен айқындалады, сондықтан өзіндік сананың 
компоненті ретінде өзіндік сипат туындайды. 
Халықтық негізде субъективті форманың белгісі 
– қазақстандық сана болып табылады. Халықтық 
сана мен белгілі бір ұлттың санасын салысты-
ратын болсақ, ұлттық сана өзіне рационалды 
жəне эмоционалды компонентті біріктіреді. Ал 
ұлттық негізде объективтік форманың белгісі – 
ұлттық мінез-құлық болады жəне оның көрінісі 
басқа ұлттық топтардан сыртқы ментальдық 
ерекшелігі бар екенін көрсетеді. Бірақ та 
ұлттық сана мен ұлттық мінез-құлық негізінде 
əлеуметтік-психологиялық бірегейлік механизмі 
жатыр. Сонымен қатар, халықтық бірегейлік 
өзінің туған тілінде сөйлегенінен басталады. 
Сондықтан халықтың сақталуы мен дамуы 
біздің ойымызша, тілге тікелей байланысты. 
Халықтық бірегейліктің тұрақтылығы адамның 
өзіндік жеке даралық «мен» жəне əлеуметтік 
қабылдаулар мен елестетулерді үйлесімділікке 
əкеледі. Бірақ, бейімделу үдерісі динамикалық 
болғандықтан, сыртқы əлемнің өзгеруіне байла-
нысты, адам бірегейлігі əр түрлі қадамнан өтіп, 
өзінің тұрақтылығын баяу түрде жоғалтады.

Халықтың мінез-құлқы – бірегейліктің 
ең күрделі сақталған, ақылмен түсіндіруге 
келмей тін азығы. Мінез-құлық грек тілінен 
аударғанда: ерекшелік, белгі, көрініс деген 
мағынаны білдіреді. Кейбір деректерде мінез-
құлық тұлғаның дара қасиеттерінің жиынтығы 
деп берілсе, кейбіреулерінде, тұлғаның жүріс-

тұрысындағы қабілеттерінің жиынтығы деп 
берілген. Мінез-құлық өзінің негізгі əр түрлі 
шындыққа байланысты адамның қажеттілігін, 
қызығушылығын, идеалдарын, мақсатын 
көрсететін, тұлғаның анықталған, тұрақты 
жүріс-тұрысының бағыты деп білінеді. Мінез-
құлықтың мəнін ашу үшін, ұлтты тарихтың 
негізгі субъектісі ретінде білуіміз керек. Бұрынан 
белгілі ұлтты анықтауда, екі түрлі бағыт бар, 
біреуі, ұлтты этносқа жақындатып, екіншісі 
мемлекетке теңестіреді.

Демократияға жету үшін қоғамдағы еркіндік 
пен əділеттілікті қалыптастыруымыз шарт болып 
табылады. Ұлттық саясаттың принциптерінің 
ішіндегі маңыздылары деп, «заңның жоғарыда 
тұруын, мемлекеттік егемендікті бекітуді жəне 
ұлттық саясаттың əділетті түрде шешілуін» 
таңдар едік.

Қазақстанның кеңестік дəуірден кейінгі 
дамуының күрделі жəне қарама-қайшылықты 
үдерістерге толы екенін мойындадық. Эконо-
ми ка лық жəне саяси-əлеуметтік реформалар-
ды жүргізу барысында азаматтарымызға 
еркін дік беріле бастады, осы еркіндікті пайда-
ланып ұлттық өзіндік сананы түсіну жəне өткен 
тарихымызға еркін халықтың көзімен қайта 
қарау екпінді жүріп жатыр. Қазақстандықтар 
қазіргі таңда жаңа экономиканың, саяси жүйенің, 
қоғамдық қатынастардың, дүниеге көзқарас 
мəселелерін шешу үстінде. Азаматтардың 
жаңаша ойлау, бағалау жүйесі қалыптаспайынша 
дамыған азаматтық қоғамы бар демократиялық 
құқықтық мемлекеттің қалыптасуы мүмкін емес. 
Конституцияда жазылған Қазақстанның унитар-
лы, зайырлы, əлеуметтік, президенттік респу-
блика болып қалыптасуына саяси элита жауап 
берсе, Қазақстанның демократиялық, құқықтық 
болып қалыптасуына жауапты – халық.

Қазақстандық қоғам əртүрлі ұлт өкілдерінің 
бір-бірін түсінуіне негізделеді. Қазақстанды ме-
кендеген этностардың ортақ тарихи тағдыры 
қазіргі қазақстандық халықтың өзіндік санасына, 
оның өмірлік түсініктері мен ұмтылыстарына, 
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құндылықтары мен идеалдарына жағымды ізін 
қалдырғаны сөзсіз. «Қазақстанның көп этно-
сты табиғаты – ғасырлар бойы қалыптасқан 
бірігіп өмір сүруге кепілдік береді, бірақ дəл осы 
жағдайы модернизациялық үрдістің өркениеттік-
мəдени фактор тұрғысынан қиындық тудырады» 
деп жазады А. Бухаева (2003: 65).

Этностар арасында болуы мүмкін келіспеу-
шіліктер ғана емес, сонымен бірге толық əрі 
нақты анықталмаған қазақстандық өркениеттің 
негізінің қалануында, қазіргі заман талабына сай 
келетін, соған бейімделе алатын құндылықтарды 
дұрыс таңдау мəселелері. Осымен қатар ұлт 
өмірінде күтпеген, кездейсоқ факторлар да 
кездесіп жатады, ұлттардың өзін-өзі тануы, 
басқалардан өз айырмашылығын көрсетуіндегі 
көзқарастары мен ұлттық мүдделер де 
өзгерістерге ұшырауда.

Адамзаттық қауымдастықта шешуді қазір 
талап ететін мəңгілік сипаттағы мəселелер бар 
(мұны біз үнемі есте сақтауымыз қажет, ал тех-
нологияны дамыту, материалдық өмірді жасау, 
саяси менеджмент деген сияқтылар бүгінгі күнге 
қажетті мəселелер). Ол дегеніміз – бірегейлікті 
қалыптастыру мəселесі. Бірегейлік заман тала-
бына сай бейімделуге қабілетті, икемді қоғам ның 
өмір сүруге қабілетін қорғаушы. Бірегейліктің 
қалыптасуы дегеніміз экономикалық жəне 
əлеуметтік-саяси жаңа жүйелердің пайда бо-
луымен қатар жаңа қоғамдық ой жəне дүниеге 
көзқарас, əлеуметтік-саяси қатынастарға жа-
уап ретінде жаңа идеялар өмірге келеді, яғни 
ұлттың субъективті сипаты анықталады жəне 
азаматтық өзіндік бірегейлік үдерісі жүреді. Сол 
себепті менталді бірегейлік ұғымының мəніне 
тоқталатын болсақ.

Ғалым Эрнесто Ренанның анықтамасы 
оны өткеннің, қазіргі күннің, болашақтың 
мəселелеріне күнделікті талдау жасау деп ай-
тады. Нақтырақ айтсақ, адам өзіне этностық, 
діни белгілерімен ұқсас адамдар арқылы өзін-өзі 
анықтайды, ол өз халқы туралы, тарихы туралы, 
тілі жəне мəдениеті, дəстүрі туралы түсініктің 
қалыптасуы – осының барлығы «біз» деген 
ұғымды жүрекке, санаға ұялатады.

1970 жылдардың ортасынан бастап АҚШ-
та қоғамды этникалық бірегейлік тұрғысынан 
сараптау тарала бастады. Бұған байланы-
сты алғашқы зерттеулер АҚШ-та 1940 жылы 
жүргізілсе, бірегейліктің түрлеріне байланы-
сты, əсіресе этностық бірегейлікті зерттеуде Э. 
Эриксонның еңбектерінің ықпалы бола бастады.

1975 жылы «Этникалық бірегейлік» атты 
Дж. Де-Востың ұжымдық еңбегі жарық көреді. 

Біріншіден Дж. Де-Вос этникалық біргейліктегі 
эмоционалды-субъективті, тіпті иррацио-
налды астарды зерттеуге ұсынысын айтатын 
болсақ, екіншіден ол бұл феноменнің рацио-
налды маңыздылығын да жоққа шығармайды. 
Этникалық бірегейліктің негізгі белгісі 
ретінде сабақтастық сезімі өткенмен тығыз 
байланысты көрсетеді. Де-Вос бұл сұрақты 
тұлғаның бүгінінен айырмай, оның əлеуметтік-
экономикалық мəртебесі мен болашақтағы тал-
пыныстарымен қатар зерттейді.

«Шығу тегінің, дінінің, құндылықтарының, 
тіршілік ету тəсілдерінің бір екендігі тура-
лы сезім – «ортақ негіз» тектес – ішкі өзін-өзі 
анықтауымен сипатталатын топқа адамдардың 
бірігу үдерісінде үлкен маңызға ие. Бір 
əлеуметтік топтың ішінде есею, байланыс 
құралдарының ұқсастығы адамдар арасындағы 
барлығына түсінікті бейімделу механизмдерін 
қалыптастырады, бұл келіспеушіліктердің 
мүмкіндігін азайтады» – деп жазады Дж. Вос 
(Политология, 1993: 391).

Жалпы осы мəселе төңірегінде ұлттық 
мінез-құлық, ұлттық менталитет, этникалық 
бірегейлік, этникалық ментальдық бір-біріне 
қатысты ұқсас жəне бір-бірін толықтыратын 
ұғымдар. Бұл ұғымдардағы негізгі екпін ұлттық 
жəне этникалық деген сөздерде. Дж. Де-Востың 
пікіріне толық сүйенетін болсақ, ұлттық деген 
ұғым этникалық деген ұғымнан өзгеше емес. 
Ұлт деген ұғыммен көбіне саяси белгілері бар 
топтарды жатқызады. Көптеген зерттеушілер 
үшін ұлттық бірегейлік жəне субъективті 
мəдени бірегейлік бір-біріне сəйкес келетін 
ұғымдар екені дəлелденген болып табылады, 
əсіресе этникалық жəне ұлттық бірегейлік та-
рихы жағынан сəйкес болса, басқа жағдайда 
этникалық бірегейлік ұлттық бірегейлікке 
қарағанда кең ұғым болып саналуы мүмкін. 
Бірегейлік жергілікті ерекшелік ретінде бол-
са, айталық адам италияндық болғаннан 
гөрі римдік болуы мүмкін. Алайда «немістік 
бірегейлік» герман жерінде тұратындармен бірге 
австриялықтарды да өзіне біріктіреді. Жергілікті 
өзін-өзі анықтаулар өткенмен тығыз байланыс 
сезімін қалыптастыруы да, қалыптастырмауы 
да ықтимал. Мысалы, ирландықтан шыққан 
британ азаматы Лондонда тұрып ерекше 
этникалық бірегейлікті иеленіп жатады. Себебі, 
ол өзін Ұлыбританияның азаматтарына неме-
се Лондонның тұрғындарына жатқызбай, оған 
өзінің ирландық тегі маңызды болады. Ең басты 
сұрақ: қай бəсекелестікте тұрған сезімді адам 
қалауы мүмкін? Осы сұраққа байланысты оның 
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Мемлекеттің тұрақты дамуындағы ұлттық бірегейліктің орны

əлеуметтік қарым-қатынасында айтарлықтай 
өзгерістер болып жатады.

Этникалық бірегейлік қазіргі қоғамда тұл-
ғаның динамикалық түрде байланыс жасауына 
тұрақты негіз болады, өткенді қазіргі күнімен 
байланыстырады, тарихи сабақтастықты қамта-
масыз етеді, əлемде бағдар жасау жүйесін 
қалыптастырады.

Кез келген халықтың этникалық тарихы 
этногенездің барысында өткен ата-бабасының 
əдет-ғұрпын, дағдысын, өмір салтын, көршімен 
қарым-қатынастағы салт-дəстүрін жəне т.б. 
түйсіну нəтижесі ретінде белгілі бір тұрақты 
психикалық тип қалыптасады. Сонымен бірге, бұл 
жерде психикалық алаңдаушылықтар, этностың 
тарихын есте сақтауы жаңа ұрпаққа өзінен өзі, 
пассивті түрде, стихиялы түрде емес, рухани 
мəдениет арқылы жалғасын тауып отырады, осы 
қауымның əрбір мүшесіне тəрбие барысында, 
нақты бірге өмір сүруге байланысты сіңіп оты-
рады. Сол психикалық алаңдаушылықтар, көңіл 
күй этностың мəдениетіне сіңеді – олар тарихын-
да, поэзиясында, əдебиетінде, мифологиясын-
да, музыкасында, халық шығармашылығында 
көрініс табады, сөйтіп этностың тарихи есте 
сақтау қабілетін толықтырып, дамытып отыра-
ды. Ол өз кезегінде жаңа ұрпақтың санасында да 
орын алып отырады.

Адам, ұлт, адамзат өмірінің мəні – өз болмы-
сын (табиғатын, идеясын) ұғыну, өз бірегейлігін 
сезіну. Сондықтан, жеке адам мен адамзат 
өмірінің мəні тəрізді, этнос өмірінің мəні – 
онтологиялық-философиялық мəселе жəне жеке 
онтологиялық астар.

Этнос өмірінің мəні биологиялық тұрғыдан 
алғанда – өзінің нақты тіршілік етуін жалғастыру, 
яғни ұрпақ жалғастыру. Этнос өмірінің мəні В.И. 
Курашовтың пікірінше «оның жер бетіндегі бар-
лық тарихын тұтас алғандағы миссиясынан көрі-
нетін ұлттық идеяда» (Бейшембаева, 2005: 48).

Осы ұлттық идея барлық халыққа түсінікті 
түрде айтылған жəне танылған кезде халықтың 
бірегейлігі туралы жəне оның ұлттық, этникалық 
өзіндік санасының оянғаны туралы айтуға 
болады. 

В.И. Курашов өз ойларының негізгісі ретінде 
былай деп көрсетеді: елдің болмысы оның 
дəстүрінде, аңызында жатыр жəне сол дəстүр 
мен аңыздар ұлттық менталитеттің мəнін ашуға 
көмектеседі. Халық болмыстық ерекшелігін 
тану оның өмір сүру ерекшелігін түйсінумен 
тығыз байланысты.

Ұлттық бірегейлік дегеніміз – жалпы аза-
маттық болмыстың белгілерін алып таста ған-

дағы ұлттың болмысы. Осыған байланысты зерт-
теу барысында жалпы адами жəне этникалық 
болмысты бөлу қажеттілігі туындайды.

Менталді бірегейлікті құрайтын құрамдас 
бөлігі ретінде этносты алуға болады. «Этнос 
– тарихы, территориясы, тілі, психологиясы, 
мəдениеті, ортақ белгілері арқылы біріккен 
адамдардың тұрақты қауымдастығы» (Абу-
латипов, 2001: 364). Этносты ұлт ретінде 
қабылдамасақ та бұл менталді бірегейліктің 
бір белгісі болып табылады, себебі этностық 
сезім арқылы адам қоршаған ортасын қабылдап, 
өз көзқарасын қалыптастырады. Ең басты-
сы этникалық өзіндік сана өзіндік басқару, 
білім, мəдениет жəне ана тілдегі ақпараттар 
анықталады. Менталді бірегейліктің ерекшелігін 
түсінуде маңызды рөлді ұлттық идея атқарады. 
Ұлттық идея қоғамдағы адами мəселелерді 
айқындап, қоғамдағы тұлғаның рөлін көтеруге 
бағытталады.

Қазақстандық менталитеттің бірегейлік 
идеясының бөліктері ретінде келесі принциптерді 
атап өтуге болады:

– шынайы халықтық патриотизм;
– ұлттар арасындағы мəмілелік;
– жалпы адами құндылықтар.
Мемлекеттік идея менталді бірегейліктің 

жүзеге асу түрі. Оны келесі параметрлер арқылы 
анықтауға болады: ұлттық, тарихи, əлеуметтік, 
мəдени, мемлекеттік-əкімшілік, саяси-идеоло-
гиялық.

Менталді бірегейліктің қалыптасуына 
жағдай жасайтын тағы бір құбылыс, ол жа-
санды емес табиғи, шынайы патриотизм. Шы-
найы, табиғи патриотизм – жалпы адамзаттық 
құндылықтардың маңыздысы болғандықтан, 
басқа халықтарға, ұлттар мен ұлыстарға сый-
ластықпен, адамгершілікпен қарауды көздейді. 
Қазақстан сияқты көпұлтты мемлекетте екі 
түрлі патриотизмді байқауға болады. Біріншісі, 
өз ұлтына қатысты патриотизм жəне екіншісі, 
барлық ұлттарға қатысты мемлекеттік патрио-
тизм, екеуінің қосылуынан ұлттық патриотизм 
қалыптасады, ол дегеніміз өз отанына, жеріне, 
халқына деген сүйіспеншілік жəне өз халқын, 
жерін, отанын мақтаныш ету сезімі. Әлемдік 
тəжірибе куə: ұлттық мақтаныш жəне өзін-өзі 
бағалау елдің дамуына əсер ететін идеялық жəне 
психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ететін 
құбылыс. Орыс ғалымы Ю. Олещуктің сөздерін 
аудармай келтірмеу мүмкін емес: «... о правде из 
правд и естественности из естественностей. О 
том, что в далеком и недавнем прошлом у госу-
дарства были основания гордиться собой и сво-
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им народом. И о том, что у нас нет оснований 
терять чувство собственного достоинства» (Оле-
щук, 2001: 60).

Осы мақсатта жүргізіліп жатқан ұлттық са-
ясат бірнеше құндылықтарға сүйенеді, олардың 
ең негізгілері:

– этносаралық байланысты іздеу;
– ұлттық мəселені əділ жолмен шешудің 

негізі ретінде қоғамдық келісімді қорғау;
– заңның үстемдігі;
– мемлекет тəуелсіздігін бекіту жəне 

бірлестірудегі белсенді саясат. Бұл құндылықтар 
қазіргі қоғамның өзінде ұлттық саясаттың негізгі 
бағыттары болып табылады.

Жалпы біздің ойымызша, өтпелі қоғамда ескі 
саяси құндылықтар мен жаңа демократиялық 
құнды лықтардың арасында қарама-қайшылық-
тардың болуы заңды құбылыс болып табы лады. 
Алайды бұл қарама-қайшылықты реформа-
лардың көмегімен немесе саяси модерниза-
ция екпінімен жылдамдата жоюға тырысуға 
болмайды. Оның нəтижесі анағұрлым қауіпті 
жағдайға алып келуі мүмкін, себебі адамдардың 
санасындағы құндылықтардың өзгеруі, саяси 
əлеуметтенуінің тиімді жүруі жүйелі түрде жүзеге 
асуы тиіс. Демократиялық құндылықтардың 
қоғамдық санада тұрақты орын алуы үшін 
маргиналдық топтар санының көбеюі кері əсерін 
тигізеді. Сондықтан азаматтық, демократиялық 
саяси мəдениет ұрпақ сабақтастығымен қоғамға 
табиғи түрде еркін ене алуын қамтамасыз етуіміз 
қажет. Демократиялық құндылықтардың, заңды 
құрметтеу, əділеттілік, теңдік бір жағынан, 
ал екінші жағынан еркіндік, тұлғалық қасиет, 
адам құқығы жəне плюрализм үйлесімділікте 
əрі қарай дамуына біздің қоғамымызда толық 
жағдай жасалынған.

Біздің пайымдауымызша, қазақстандық мен-
талитет жоғарыдағы факторлардың ықпалымен 
қалыптаса отырып, екінші жағынан бірнеше 
тарихи, қиын кезеңдерді басынан өткізді. Бұл 
кезеңдерді ескеруіміз қажет. Себебі, тарихты 
зерттей отырып, қазіргі қазақстандық қоғамның 
мəселелеріне сараптама жасауға болады.

«Егер қазақ халқы менталитетінің даму са-
тыларына тоқталатын болсақ, оны мынандай 
кезеңдерге бөлуге болар еді: 1) Көшпелі дəуір 
кезінде қалыптасқан менталитет. Оның да 
өзіне тəн ішкі құрлымы мен сипаты, сапалық 
қасиеттері болды;

2) ХХ ғасырдың басында отырықшылыққа 
көшуге байланысты қалыптасқан менталитет. 
Сол кездегі болған ірілі-кішілі саяси-əлеуметтік 
өзгерістер, қазақ тұрмысына енген құндылықтар, 

түптеп келгенде қазақ менталитетін сапалық 
жағынан өзгертті. Бұл өзгерістер, əсіресе, 
қазақтардың өмірге деген көзқарасында, 
тұрмысы мен салтында, жалпы тіршілігінде 
көрініс тапты. Солардың басты, негізгілері 
ретінде жерді, егіншілікті, диқаншылықты, су-
армалы жерді игеруге байланысты қазақтардың 
экономикалық мінез-құлқы өзгергенін атап 
өту керек. Жерге тұрақтану сапалы білімді, 
шеберлікті қалыптастырды. Бұл жөнінде толық 
мағлұматты келесі тараулардан қарауға болады;

3) Социалистік жүйенің қалыптасуымен бай-
ланысты социализм заманында қазақ менталитеті 
көп жағдайда саяси-идеологиялық ықпалда да-
мып отырды. Оның көрсеткіштерінің бірі ретінде 
мынандай жағдайларды атауға болады: мемле-
кет мүддесінің жеке адам мүддесінен қашанда 
жоғары тұруы, заңнан бұрын көсемнің еркіне 
бағыну, ықтиярсыз еңбек психологиясының 
қалыптасуы, ой мен істің алшақтығы, ресми түрде 
адам басқа десе, жеке өмірде басқа ой түсінікпен 
өмір сүру, жағымпаздық психологияның 
қалыптасуы, бюрократизм, ұлттың рухани 
құндылықтарын бір қалыпқа салып стандарттау, 
адамдар санасындағы саяси төзімсіздік, т.б.

4) Қазақстан өз тəуелсіздігін алған уақыттан 
бергі жылдардағы қазақ менталитетінің даму 
тенденциясы жəне ерекшеліктері. Тəуелсіздік 
алған жылдар ішіндегі қазақ менталитетінде 
тəуелсіздік, егемендік, бостандық, нарық, 
еркіндік, демократия, азаматтық қоғам, мем-
лекет, құқық тəрізді ұғымдар мен əлеуметтік 
құндылықтар ұлт менталитетінде өз орнын 
ала бастады. Олардың сандық өзгерістерден 
сапалық өзгерістерге ауысу динамикасы қазақ 
менталитетінің дамуына өзіндік əсер етуде;

5) Нарықтық қатынастарға байланысты пай-
да болған құндылықтар: жер, еңбек, меншік, 
байлық, табыс, ақша, жеке мүдде, сауда т.б. 
қазіргі кезеңдегі қазақ менталитетінің даму 
ерекшелігін құрастыруда» (Бурабаев, 2005: 
149). Бұған қоса біз тағы да бірнеше кезеңдерді 
қосуды маңызды деп санаймыз. Атап айтсақ, 
қазақ мемлекеттілігі негізінің қазақ хандығы 
кезінде қалану кезеңі. Ұлттық бірегейліктің 
негізі осы кезеңде пайда болды деуге толық 
негіз бар, себебі, отаршылдық кезең басталған 
уақытта этностың дамуы дағдарысқа ұшырап, 
кеңестік кезеңде ол өте баяу, тіпті ауыр халде 
дамыған, кей уақыттарда регрессивті сипатты 
да байқаймыз. Ал өз тəуелсіздігімізді алғанда 
осы этностық даму қайтадан өзінің дамуын 
жалғастырды, кейде тіпті қарқынды дамыған 
кездерін де байқауға болады. Екінші кезең, біздің 
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халықтың отаршылдық саясатты басынан өткізу 
кезеңі. Жалпы қазақстандық халықты құрайтын 
ұлттардың көбісі бұл саясаттың құрбандары 
болды десек артық айтпаспыз. Сонымен бірге, 
кейбір ұлттар отаршылдық саясатқа тікелей ара-
ласпаса да, сол тоталитарлық жүйенің кейбір 
саясатынан зардап шеккендер болып саналады. 
Тəуелсіздік алған жылдардағы қазақстандық 
халықтың серпіліс кезеңі. Алғашқы қазақстандық 
менталитеттің қалыптасуының алғышарттары 
қаланған кезең болып табылады. Әрине, тарих 
үшін он-он бес жыл деген аз уақыт болып санал-
са да, біз бұл жылдарды жеке алып қарауымыз 
қажет. Себебі, бұл жылдарда қоғамның барлық 
салаларында болған өзгерістер қазақстандық 
менталитетке өзіндік əсерін тигізбей қалған жоқ.

«Біздің халқымыз ғасырлар бойы жат-
жұртқа шүбəмен қарау сезімінде тəрбиеленген. 
Патшалық Рессейдің отаршылдық құрсауы, 
ағылшындардың қазақ жерінің байлығын ием-
денуге ұмтылуы, ұлттық экономиканың жан-
жақты дамуына кеңес өкіметі тарапынан кезінде 
əр түрлі шектеулердің қойылуы – халықтың 
сана-сезімінде, өн бойында шетелдіктерге деген 
сезіктену, күдіктенушілік, сенімсіздік сезімін 
ұялатты. Оған кеңестік идеологияның шетелдік 
атаулының бəріне оның арандату, іріткішіл са-
ясатына деген ымырасыз таптық күресі – бəрі-
бəрі халқымызды осыған үйретті» (Қалмырзаев, 
1998: 150). Біздің ойымызша, қазақстандық 
менталитеттің қалыптасуына ықпал еткен 
оқиғалар, факторлар, кезеңдердің ішінде кертарт-
па сипаттағылары көбірек екендігі байқалады. 
Әрине əрбір халық өз тарихи қалыптасуында 
оңай емес кезеңдерді басынан кешіреді. Алайда 
қазақстандық менталитеттің қалыптасуында бұл 
жағдай ерекше ықпал етті деп айтуға болады.

Біздің ойымызша, менталитет бір жағынан ірі 
саяси-тарихи оқиғаларға байланысты өзгеріске 
ұшыраса, екінші жағынан өзі де қоғамдағы бар-
лық жаңашыл іс-əрекеттерге ықпал ете алады. 

Қазақстан – көпэтносты мемлекет, мұнда 
тəуелсіздік жағдайында жаңа қауымдастық – 
қазақстандықтар қалыптасты. Сонымен қатар 
қазіргі таңдағы қоғамдық өмір шындығы 
объективті жəне субъективті факторлардың 
ықпалымен қоғамдағы этникалық топтардың 
өзіндік санасындағы өзгерістердің бағыты 
мен жағдайын зерттеуді маңызды мəселеге 
айналдыруда. Себебі халықты құрайтын 
этностық топтардың жай-күйін, өзіндік са-
насын сараптау арқылы қоғамдағы кейбір 
қарама-қайшылықтардың алдын алып, рет-
теуге болады. Жалпы қазіргі кездегі саяси 

идеялардың ұлтаралық қатынастарға қатысты 
қалыптасқан мəніне тоқталатын болсақ, қазіргі 
мемлекеттегі саяси идея қоғамдағы кездесетін 
қарама-қайшылықтардан, келіспеушіліктерден 
немесе тəртіп бұзушылықтардан ұлтаралық 
себептерді іздемеу қажеттілігін айтады. Бұл 
қарама-қайшылықтардың негізінде еңбекке 
қатысты, əлеуметтік əділетсіздікке қатысты не-
месе құқықбұзушылықты жатқызуымызға бола-
ды, тек ұлтаралық қақтығысты емес, əрине бұл 
идеяның жағымды тұсы, халықты ұлттардың 
арасындағы келіспеушіліктерге назар ауда-
ра бермеуін қадағалау жəне ұлттық себепті 
толығымен жою қажеттілігі ретінде түсіндіруге 
болады. Бұл саяси идея халықтың санасында 
жалпы азаматтық менталитетті қалыптастыруға 
сеп болады.

Біздің пайымдауымызша, əрбір халық бір 
жағынан əлемдік-тарихи үдерістің бөлігі ретінде 
саналса, екінші жағынан өз ерекшелігімен 
қайталанбас құндылық. Н. Бердяев былай деп 
санаған: «...адам адамзат қауымына орыс, 
француз, неміс немесе ағылшын атаулары-
на ие болған жəй адам ретінде емес, ұлттық 
ерекшелігі арқылы енеді. Адам болмыстың 
толық бір баспалдағын аттап өтіп кете алмай-
ды, олай болса ол қайыршыланып, бос кеуде 
болып қалар еді. Ұлт жанды адам – жай адамға 
қарағанда жоғары, онда адамның тектік си-
паты бар, тіпті сонымен бірге жеке-ұлттық 
белгілері де бар» (Бердяев, 1987: 15). Жалпы 
бұл жерде қазақстандық менталитет туралы 
айта отырып, біз əрбір қоғамның мүшесінің 
бойында өзінің ұлтына тəн құндылықтардың 
дұрыс қалыптасуын жағымды құбылыс деп 
санаймыз. Бұл қазақстандық менталитеттің 
қалыптасуына еш кедергі бола алмайды. Себебі, 
тарихи тəжірибеміз көрсеткендей, қазақстандық 
халықты құрайтын ұлттардың арасында жер 
мен көктей айырмашылықтар жоқ, керісінше 
бұл ұлттардың тағдырында, дүниетанымында 
ұқсастықтар байқалады.

Жеке бір ұлт адамзат қауымы құрамына 
қажеттілік ретінде енеді, онсыз қауымдық толық 
емес немесе тіпті зиян да шегуі мүмкін. Әрбір 
ұлт Бердяевтің ойынша, «күрделі иерархиялық 
баспалдақ, онда тарихи тағдырдың өткірлігі 
ерекше көрініс тапқан. Мұнда табиғи нақтылық 
тарихи нақтылыққа айналады» (Бердяев, 1987: 
22). Яғни қазақстандық менталитеттің қалып-
тасуына қатысты кездесетін айтарлықтай қара-
ма-қайшылықтар кездеспейді деп айтуға болады.

Тарихи үдерістің субъектісі бола отырып, ұлт 
өз күшінің арқасында жəне өз құндылықтарына 
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сай өз аумағында дамиды, нəтижесінде «адам-
заттықтың жағымды нақты тұтастығына адам 
болмысының барлық сатысы кіреді, одан ештеңе 
алынбайды да, жоғалтылмайды да» (Бердя-
ев, 1987: 23). Адамзаттық тұтастық ұлттардың 
күрделі құрылымымен түсіндіріледі, олардың 
əрқайсысы өзінің сапалы үлесін қосып оты-
руы қажет, соның нəтижесінде «космостық 
иерархиядағы бір тұлғалық құбылыс ретінде» 
(Бердяев, 1987: 24) ол тұтастық өмір сүруге 
қабілетті жəне тұрақты, бай əрі мықты бола 
алады. Тек қана жалпы адами мұрадан алып 
қана қоймай, оны техникалық жағынан да, 
құндылықтар жағынан да толықтырып отыру 
үшін еңбектену қажет.

Біздің ойымызша, менталитет саяси дамудың 
рухани-əлеуметтік негізі болғандықтан, оның 
құрамына кіретін компоненттерді ашу мента-
литеттің танымдық мазмұнын одан əрі ашады.

Кез келген əлеуметтік топтастық өзіндік 
сананы иеленген, оның негізгі құрамдас 
компоненті ретінде өзіндік ерекшелікті сезіну 
болып табылады, соның нəтижесінде өзіндік 
ерекшеліктің белгілерін табуға ұмтылыс пай-
да болады. Ұлттық ерекшелікті көрсетудің 
жекешелендірілген түрі ретінде ұлттық өзіндік 
сананы айтуға болады, ол нақты бір əлеуметтік-
этностық топтастыққа жатқызу сезімі ретінде, 
осы ұлттық топқа өзін итермелеуден көруге бо-
лады. Ұлттық өзіндік сананы З.В. Сикевич өте 
əділетті түрде былай деп санаған, «ол этникалық 
өзіндік санадан айырмашылығы бар, ұлттық 
өзіндік сана тек эмоционалды компонентті 
(этникалық топтың басқа мүшелерімен өзінің 
бір екендігін ойлау) ғана емес, сонымен бірге ра-
ционалды компонентті де иеленеді, ол дегеніміз 
нақты бір ұлтқа өзінің жататынын сезіну, ұлттық 
мəнге белгілі бір территорияға иелік еткен та-
рихи өткені ортақ біртұтастықты құрайтынын 
түсіну жəне өз елінің рухани құндылықтарына 
саналы түрде мəн беріп, соны бағдар ретінде 
ұстану» (Манекин, 1991: 33).

Ұлттық ерекшелікті көрсетудің объектив-
тендірілген түрі ретінде ұлттық мінез-құлықты 
жатқызуға болады. Ол ділдік ерекшеліктер 
мен əлеуметтік іс-əрекетте байқалатын сыртқы 
көрініс, бір ұлттық топтың екінші топтан 
айырмашылығы.

Ұлттық өзіндік сана мен ұлттық мінез-
құлықтың негізінде өзіндік идентификацияның 
əлеуметтік-психологиялық механизмі жатыр. 
Ұлттық жəне этностық бірегейлік тұлғаның 
əлеуметтік нақтылықты меңгерудегі маңызды 
механизмдердің бірі, ол əртүрлі этностық топтар 

мен əлеуметтік байланыстардағы ұлттық мінез-
құлықтың қалыптасуында күшті фактор ретінде 
тұлғалық пікірлер жүйесінің қалыптасуына негіз 
бола алады. Ұлттық жəне этностық бірегейлік 
бұқаралық іс-əрекет пен саяси іс-қимылдарда 
өте мықты катализатор ретінде қызмет етеді 
(əсіресе дағдарысты қоғамдарда).

Ұлттық жəне этностық жатқызу туған кез-
ден бастап, ана тілінде сөйлеумен жəне адамның 
қоршаған ортасындағы мəдениетпен бірге жа-
сасады, ал қоршаған ортадағы мəдениет өз 
кезегінде жалпыға бірдей тəртіп стандарттарын 
жəне тұлғаның өзіндік дамуына əсер етеді.

Этностық жəне ұлттық бірегейліктің (иден-
ти  фикацияның) тұрақтылығы адамның өзі ту-
ралы өзіндік түсінік пен басқалардың түсінік-
тері арасындағы əлеуметтік жəне жеке «Мен» 
арасындағы үйлесімді қарым-қатынасқа жету 
қабілетін қамтамасыз етеді. Алайда мұндай 
бейімделу динамикалық үрдіспен қалыптасады, 
себебі, адамдардың даму барысында олардың 
этникалық бірегейлігі үздіксіз өзгеріп тұратын 
сыртқы ортаның сынақтарына ұшырайды. Осы-
дан келіп, əлемдегі өз орны туралы, өз мақсаттары 
мен басқалармен қарым-қатынастары туралы 
белсенді түрде ой түю нормативті жəне психи-
калық-əлеуметтік дағдарыс мүмкіндігі туады. 

Ұлттық мінез-құлық – өзіндік бірегейліктің 
өлшеуге келмейтін нəтижесі болып табыла-
ды, саналы сараптауға келе қоймайтын, ұлттық 
ерекшеліктің жеткен жемісі. «Мінез-құлық» 
кате  гориясы мағынасының саналуандығы ұғым-
дық қиындық тудырады. «Мінез-құлық» ұғымы 
грек тілінен аударғанда айырғыш сипат, белгі, 
ерекшелік деген мағына береді. Кейбір де-
ректерде мінез-құлықты «тұлғаның іс-əрекеті 
мен қарым-қатынасында соған тəн іс-қимыл 
тəсілдерін қалыптастырып, көрінетін, тұрақты 
жеке ерекшеліктері жинағы» (Дубов, 1993: 18). 
Енді бір жағдайларда ол тұлғаның қоршаған 
əлеуметтік ортамен қарым-қатынасынан, іс-
əрекеті ерекшеліктерінен көрінетін өзіндік 
белгілерден құрылған тұлғалық сандық. Мінез-
құлық өз негізінде нақты тұрақты тұлғалық 
тəртіптің бағыттылығына жағдай жасайтын, 
əртүрлі салалардағы нақтылыққа байланы-
сты адамның қажеттіліктерінің, сезімдерінің, 
мүдделерінің, идеалдарының, мақсаттарының 
үстемдігін көрсетеді.

Ұлттық мінез-құлық мəнін ашу көбіне ұлтты 
керемет əлеуметтік-этникалық қауымдастық 
ретінде, тарихтың толық субъектісі ретінде 
түсіндіруге байланысты. Өзімізге белгілі, ұлтты 
анықтауда екі кең таралған бағыты қалыптасқан: 
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біреуі ұлтты этноспен жақындатса, екіншісі – 
мемлекетпен жақындатады.

Ұлтты зерттейтін тұжырымдамаларға тоқ-
талсақ. М. Вебердің пікірінше, «қай жерде 
адамдар өздерінің бар екендігіне сенсе неме-
се қауымдастыққа жататындықтарын сезінсе 
жəне автономиялық мемлекетте өзін танытуға 
ұмтылса, ол жерде ұлт бар» (Вебер, 1994: 305). 
Ұлттың өмір сүруін нақты бір адамдар тобы басқа 
топтардың алдында өздерінің тұтастық сезімін 
білдіргендігімен көрінеді. М. Вебердің ойынша 
бұл тұтастық сезімі толығымен субъективті емес, 
оның тамыры объективті факторларда жатыр, 
яғни, бір нəсілде, тілде, дінде, əдеттер мен сая-
си тəжірибелерде, бұлардың əрқайсысы ұлттық 
сезімді келтіреді. Веберлік тұжырымдамада 
қай жерде əртүрлі адамдарды байланыстыра-
тын жəне оларды басқалардан айырып беретін 
бірнеше объективті факторлар болса, қай жерде 
осы фактор ортақ құндылықтар көзі ретінде са-
налып, сонымен бірге оларға қатысты тұтастық 
сезімін тудырса, қай жерде осы тұтастық авто-
номды саяси институттарда өзінің көрінісін тап-
са, сол жерде ұлт қалыптасады деп санайды. М. 
Вебердің ойынша, адамдардың қауымдастығын 
ұлт деп санауға болады, егер ол өзіндік автоном-
ды мемлекетінде біріксе немесе бірігуге тілек 
білдірсе. Бұл оймен біз толық келісеміз.

Э. Смит ұлттың екі түрін көрсетеді «терри-
ториялық жəне этникалық» (Мостовая жəне 
Скорин, 1995: 39). Территориялық ұлт (азамат-
тық) мемлекетпен мөлшерлес немесе белгілі 
бір территориядағы елмен мөлшерлес ортақ 
құқықтармен байланысқан азаматтардың 
бірлес тігі. Мұндай ұлттық бірлестік түрінің 
қалыптасуында белсенді агент ретінде мемлекет 
араласады, ол кейде тіпті этникалық топтардың 
барлығын біртұтас етіп біріктіреді. Бұл 
үдерістердің ортақ мəдениетсіз, ортақ аңыздар 
мен белгілерсіз дамуы мүмкін емес. Осы жер-
де мемлекет ұлттық институттары мен білім 
беру жүйесі арқылы азаматтық, қоғамдық дінді 
енгізбесе азаматтардың бірігуінің мəні болмай-
ды. Екінші этникалық түрде негізгі екпін ортақ 
түп-тамыр, салт-дəстүр, тіл жəне ортақ тарихи 
тағдыр деген құндылықтарға қойылады.

Біздің ойымызша, ұлтқа жан-жақты сипатта-
ма берген П. Сорокин болып саналады. Ол өзінің 
«Основные черты русской нации в двадца-
том столетии» атты еңбегінде көптеген ұлттық 
мінез-құлық зерттеулеріне тəн қателіктер тура-
лы айтады. Біріншіден, ұлт немесе ұлттық мінез-
құлық нені білдіретіні туралы анықталмаған не-
месе тым көмескі түрде анықтамалар берілген. 

Мысал ретінде шетелдік еңбектен ұлттық мінез-
құлық анықтамасына дəлел келтіреді: «белгілі 
бір қоғамдағы адамдардың бүкіл өмір барысын-
да жасаған байланыстары кезінде алғандары 
мен иеленгендері» (Сорокин, 1991: 153). Осыған 
ұқсас сипаттамалар Сорокин байқағандай 
«кез келген əлеуметтік топқа келеді, мысалы 
қоғамдық тапқа, территориялық топқа, діни 
ұйымға немесе басқа да əлеуметтік жүйелерге» 
(Сорокин, 1991: 222). Ұлт жəне ұлттық 
ерекшеліктер əлеуметтік топтармен байланысты, 
бірақ таптардан, діни ұйымдардан, саяси парти-
ялардан, тайпалардан жəне т.б. ерекшеленеді. 
Сорокин сонымен бірге белгілі бір топтарға 
жататын жеке адамдарды психологиялық не-
месе психоаналитикалық жағынан суреттеу-
ге жүгінетіндерді де сынайды. Зерттеулердің 
екінші кемшілігі туралы ол былай дейді: «олар 
қарапайым «автоматты түрде» жеке адамдардың 
жинағы мен күрделі түрде əлеуметтік жəне 
мəдени жүйелермен біріккен жинақтардың ара-
сында терең айырмашылықты жоққа шығарады, 
қарапайым тілмен айтқанда ұлттармен емес, 
жеке адамдармен» (Сорокин, 1991: 243) санаса-
ды дейді. Ойшылдың ойынша, жеке адамдардың 
мінездері ұлттың мінезімен бірдей болмай-
ды. Ол жағдайды былай түсіндіреді, мысалы, 
судың құрамы сутегі мен оттегінің құрамынан 
өзгеше немесе автомобильдің бөлшектерінің 
құрамы жинаған машинаның құрамынан 
өзгеше. Зерттеулердің үшінші кемшілігі ту-
ралы айтқанда, Сорокин жоғарыда айтылған 
тезисті əрі қарай толықтырады. Тесттер мен 
сұрақ-жауаптар арқылы толық бір ұлттың мінез-
құлқын анықтау мүмкін емес деп санайды. Егер 
Сорокин бұрын əлеуметтік бүтіндікті «бөліктері 
бір бағытта іс-əрекет етісіп жəне бір мақсатты 
көздейтін тұтастық» (Сорокин, 1991: 223) деп са-
наса, кейіннен ол былай деп тұжырым жасайды: 
«индивидтер жинағы тəртіптерінің көріністері 
арқылы қандай да болмасын күрделі топтың, 
соның ішінде ұлттың мінезін нақ анықтау 
мүмкін емес» (Сорокин, 1991: 224). Зерттеуші өз 
тұжырымдарын нақты дəлелдей алған.

П. Сорокиннің пікірінше ұлттың өзіндік си-
паты əлеуметтік, мəдени жүйе ретінде келесі 
фактор лармен анықталады: 1) мағыналар, 
құндылықтар мен нормалар, оларды жүзеге 
асыру үшін жүйе жұмыс жасайды; 2) алдын ала 
жазылған жəне тыйым салынған реттегіштер, 
олар арқылы құндылықтар мен нормалар 
эмпирикалық əлемде объективті бола түседі; 3) 
жүйенің жұмыс жасауы үшін қажет материал-
ды құралдар (мекемелер, қару-жарақтар, қорлар 
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жəне т.б.). Кез келген жүйе, сонымен бірге 
ұлт та «оны құраушы элементтердің іс-əрекет 
фрагменттерін зерттеумен шектелмеу тиіс» 
(Сорокин, 1991: 178). Біздің ойымызша, ұлт 
ерекше жүйе ретінде көптеген факторлардың 
нəтижесінде қалыптасады. Қазақстан террито-
рия сындағы халықтың қалыптасуына көз 
жіберетін болсақ, сонау көшпенділер де, қазақ 
ұлты да, қазақстандық халық та бір ғана этно-
стан құрылған жоқ. Көшпенділерді де, қазақ 
ұлтын да, қазақстандық халықты құрайтындар да 
тілі, діні, мəдениеті əртүрлі болып келетін этно-
стар. Мəселе бұл жерде əлеуметтік рухта болып 
отыр. Яғни, тұтас қауымдастыққа бірігу үшін 
осы əртүрлілікті біріктіретін күш менталитеттің 
қалыптасуы, əйтпесе бұл жерде біріктіруші күш 
ретінде не ортақ мінез-құлықтың, не қоғам-
дық сананың, не ортақ дүниетанымның күші 
жете бермейді. Бұл элементтер менталитеттің 
құра мына біріге отырып қана іс-əрекет ете  
алады.

Сорокин ұлтты ерекше əлеуметтік жүйе 
ретінде санап, оның маңызды белгілерін көр-
сетеді. «Ұлт дегеніміз көпфункционалды, 
тұтас, жартылай жабық əлеуметтік-мəдени 
топ, жəне өзінің өмір сүріп жатқанын, бірлігін 
сезінеді. Бұл топ келесі индивидтерден тұрады, 
олар: 1)  бір мемлекеттің азаматтары; 2) тілдері 
ортақ немесе ұқсас жəне осы индивидтер жəне 
олардың алдында өмір сүргендердің ортақ тари-
хынан туындаған ортақ мəдени жинақ; 3) өздері 
жəне ата-бабасы тұрған ортақ территория. Со-
нымен бірге, ұлт дегеніміз мемлекеттен жəне 
этникалық (тілдік) жəне таза территориялық 
топтардан өзгеше əлеуметтік жүйе» (Сорокин, 
1991: 180). Жалпы айтқанда, ол ұлт ұғымын 
этноспен де, мемлекетпен де байланыстырмай 
жəне этностан  да, мемлекеттен де өзгеше жүйе 
ретінде дəлелдейді.

Басқа жағынан алғанда, ұлттың пайда болуы 
мен өмір сүруінде маңызды рөлді əлеуметтік 
қарым-қатынастар жүйесі де атқарған. Сондық-
тан біз тағы да бір тұжырымдаманы, Ренан-
ды қарастырсақ. Хосе Ортега-и-Гассет атаған 
«Ренан формуласы»: «өткендегі ортақ абырой, 
қазіргі таңдағы ортақ ерік, жасаған ұлы ер лік 
істер туралы еске алу жəне болашаққа дайын-
дық – міне ұлттың қалыптасуы үшін қажет 
жағдайлар... Артта – атақ-даңқ пен өкініш-мұң 
мұрасы, алдыда – іс-əрекеттердің ортақ бағдар-
ламасы... Ұлт өмірі – күнделікті плебисцит» 
(Нысанбаев, 2003: 11). Бұл ойлар да жоғарыдағы 
ортақ менталитеттің қажеттілігін тағы да бір рет 
дəлелдеп отыр.

Біздің ойымызша, жеке адамның өтке-
нін, бүгінін, ертеңін бөліп алу мүмкін 
болмағандықтан, бір халықтың құрайтын 
құрамдас бөліктердің де тарихын, бүгінгі жай-
күйін, болашақ мақсатын бөліп қарау мүмкін 
емес. Сондықтан қоғамды алдыға жылжыта-
тын күш ретінде қазақстандық менталитетті 
айтуға болады. Әрине, қазақстандық металитет 
толығымен қалыптасып болды деп айту əлі ер-
терек, алайда, бұл құбылыс расында да инсти-
туционалды қызмет ете алатын жүйе болып 
табылады. 

Қазіргі таңда Қазақстанды көпұлтты мем-
лекет деп те, көпэтносты мемлекет деп те 
айтып жүр. Ол туралы, саясаттанушы Бай-
делдинов былай дейді: «Әрине, Қазақстанда 
көптеген ұлттардың өкілдері тұрады, бірақ бұл 
республиканың көпұлтты екендігін көрсетпейді» 
(Байдельдинов, 2001: 10) дей келе, бұл мемле-
кеттің негізгі ұлты ретінде қазақтардың мəр-
те бесіне көңіл бөледі. Расында да бұл солай, 
бірақ Қазақстандағы саяси үдерістердің мен-
талді астарын зерттеу үшін қазақтарды жеке 
алып, қазақ менталитетін ғана көрсететін бол-
сақ, бұл дұрыс емес бағыт болып табылады. 
Қазақстандағы саясатты құрушылар да, оған 
қатысушылар да қазақстандық халық, нақты бір 
ұлт емес. Сондықтан, біздің ойымызша, тұтас 
қазақстандық халықтың менталитетін қарастыру 
қажет. Болашақта да бұл құрылым өзгермейді, 
яғни қазақстандық қоғам көпэтносты болып қала 
береді, алайда біздің айтайын дегеніміз, ұлттың 
бойындағы немесе этностардың бойындағы 
бірігушілік, сапалы құндылықтар жалпы қазақ-
стандық менталитеттің негізгі қасиеттері болып 
қалыптасуы керек.

Ұлттың қалыптасу үдерісі көптеген елдер-
де əлі күнге дейін жүріп жатыр. Адамдар оны 
талқыға салады, теориялар мен жоспарлар жа-
сайды, осы үдерістің барысында пайда болған 
қиындықтар мен қарама-қайшылықтарды шешу-
ге күш жұмсайды. «Ренонның формуласы» бұл 
істе жақсы көмек бола алады: оған аппеляция 
жасайды, дамытады. Л.С. Сенгор 60-жылдары 
Сенегалдың президенті болған кезінде ұлттың 
қалыптасуында келесі тұжырымдаманы ұсынды 
(Иванов, 1998: 45). Отан деп аталатын белгілі 
бір этникалық бірлестік те кездеседі. Отан 
дегеніміз – ортақ тілмен, қанмен жəне дəстүрмен 
байланысқан адамдар қауымы жəне осы ұғыммен 
қатар ұлт деген термин де кездеседі. «Ұлт от-
андарды біріктіреді жəне оның шеңберінен де 
шығып кетеді. Ұлт – отан емес, ол өзіне табиғи 
жағдайларды байланыстырмайды, ол ортаның 
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қалыптасуы емес, ұлт дегеніміз құрылуға не-
месе қайта құрылуға деген ерік-жігер. Ұлтты 
қалыптастыратын нəрсе, ол – бірлесе өмір сүруге 
ұмтылған ортақ ерік. Әрине бұл ортақ ерік 
көршілік тарихынан туындайды жəне міндетті 
түрде мейірімді көршіліктен емес» (Иванов, 
1998: 43). Бұдан мынадай қорытынды туады, 
ұлттың қалыптасуында субъективті фактордың 
рөлін таза жоққа шығаруға болмайды.

Ұлттық мінез-құлық құрылымында ерек-
ше орынды оның менталді бірлестігі алады, 
ол саналы немесе санасыз өз ұлтының рухани 
тəжірибесімен сусындайды. Философиялық 
құрылымдар өз дүниесінде белгілі бір ұлттың 
тəжірибесімен тығыз байланысты. Ұлттың руха-
ни мұрасы қаншалықты бай болса, ол ұлт даму 
барысында мобилді іс-əрекеті жемісті болып 
келеді.

Ұлттық мінез-құлық пен ұлттық менталитетті 
тығыз байланыстыратын тағы бір компонент ол 
ұлттық имидж болып табылады. Ұлттық имидж 
дегеніміз – басқа халықтың өкілдеріне таныла-
тын сипат жəне сол арқылы нақты бір ұлт өзін 
басқаларға көрсетіп, дəлелдей алады. Ұлттық 
имидж де ұлттық менталитетті зерттеуде 
маңызды орын алады, ол туралы Б.Ф. Поршнев 
былай дейді, «ұлттық имидждің ядросы ретінде 
«біз» ұғымының жеке немесе ұжымдық деңгейде 
түсінілуі жатады. Материал алғашқы қауымдық 
қоғам тарихынан ғана емес, алайда əртүрлі та-
рихи кезеңдерде көрінеді, кейде тіпті «олар» де-
ген ұғым болса да «біз» ұғымы жоғалып кетеді. 
«Олар» – «біз» емес, немесе керісінше, «біз» 
– «олар» емес. Тек қана «олардың» барлығы, 
«оларға» қатысты өзіндік анықталып алу ар-
манын тудырады, «олардан» «біз» деген сезім 
арқылы бөлініп шығу» (Кусов, 2000: 22).

Ұлт табиғаты, ұлт менталитеті – күрделі де 
жан-жақты құбылыстардың бірі. Ұлт табиғатын 
тану, оның тарихи тағдыры мен болмысын 
анықтау – қоғамдық ғылымдар үшін қиын да 
күрделі мəселе. Бір қарағанда ұлт деп тегі бір, 
тілі, мəдениеті, дəстүрлері ортақ адамдардың 
қауымдастығын айтуға болады. Миллиардтан 
асқан қытайлықтардан бастап, бірнеше жүз 
құрайтын юкагирлерге дейін этнос құрайды. 
Ұлттардың тарихи тағдыры, өзара ықпалдасуы 
мен байланысуы қоғам өмірінде жан-жақты 
көрініс алып отыр.

Ең бастысы – əр ұлттың, оның руха-
ни мəдениетінің бағалы, өзіндік қайталанбас 
құбылыс екенін ескеру. Оны тек бір тілде 
сөйлейтін əлеуметтік топтардың бірлігі мен 
қарама-қарсылығы деумен шектелу, оның 

терең дүниетанымдық тамырларын ескермеуге 
əкеледі.

Менталитет пен мінез-құлық ұғымдары сино-
ним сөздер емес екендігін есте ұстауымыз қажет. 
Ұлттық мінез-құлықтан менталитеттің ерекшелігі 
мынада, ұлттық мінез-құлық мен тальдықтың 
негізгі бөлігі ретінде өмір сүрудің психологиялық-
физиологиялық белгіле рін өзіне жинақтайды. 
Ал менталитет əрине менталь дықтан да күрделі 
əлеуметтік сапалы жағдай болып саналады.

Ұлттық мінез-құлықты бағытталған мем-
лекеттік идеология арқылы, мемлекеттік са-
ясат арқылы өзгертуге болады, оның жақсы 
қасиеттерін басып-жаншып, жаман қасиеттерін 
əшкерелеуге де болады (бұған қатысты кеңестік 
тарихымыздан көптеген мысалдар келтіруге бо-
лады) немесе керісінше мемлекеттің басымдық 
мақсатына жетуі үшін, дені сау мемлекеттік ұлт-
тық идеяны қалыптастыру үшін ұлттық мінез-
құлықтың жақсы жақтарын дəріптей отырып, 
жастарды жаңа сапалы рухта тəрбиелеуге де 
болады. 

Ал менталитет, əрине, көптеген сыртқы 
факторларға байланысты сырттай өзгергенімен, 
заманға сай бейімделгіштік қасиетін көрсете оты-
рып, өз ядросын немесе түпкі тамырын өзгеріссіз 
қалдыра алады. Сол арқылы өзіндік ықпал да 
етеді. Бұл жағдайда менталитет қорғағыштық 
қызмет атқарады. Заманның қойған талабына 
сай ұлттың бейімделуін жеңілдететін де осы 
менталитеттің қасиеті.

Тəуелсіздіктің қалыптасуы, ұлттық мемле-
кеттіліктің дамуы қоғамдағы біріктіру фак-
торы болып табылатын дені сау ұлттық мен-
талитетпен тығыз байланысты. Ол мемлекет 
территориясында тұратын барлық этностық 
топтар мүдделерінің теңқұқылығын қамтамасыз 
ететін мемлекеттік саясатқа едəуір ықпал ете 
алады.

Ұлттық менталитет қазіргі біздің қоғамы-
мызда қалыптасқан ұлттық психологиямен 
тығыз байланысты. Ұлттық психология ұлттық 
өзіндік санаға қатысты қалыптасқан түсініктер, 
пікірлер, сезінулер, қажеттіліктер мен мұқтаж-
дықтар жиынтығы. Сондықтан ұлттық ментали-
тетті түсінбес бұрын ұлттық психология туралы 
қарастырсақ.

Ұлттық менталитеттің Қазақстан жағдайын-
дағы даму ерекшеліктерін, ментальдық деңгей-
дегі саяси үдерістерді басқару механизмдерін 
де көрсетуге болады. Сонымен қорытындылай 
келе:

Ұлттық менталитет объективті саяси нақ-
тылықтың негізі болып табылады, оны біз 
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көбіне саяси санадан байқай аламыз. Саяси 
сана – саясаттың субъективті өлшемі. Сон-
дықтан саяси менталитеттің құрамына саяси 
сананы, саяси құндылықтар мен саяси əлеу-
меттенуді жатқызамыз. Саяси құндылықтар 
деге німіз объектіні бағалау, яғни, саясат тура-
лы қалыптасқан түсініктер, ол саяси əлеу-
меттену үдерісі арқылы қалыптасады. Сая-
си менталитеттің негізгі компоненті ретінде 
бола отырып, саяси сана қазіргі Қазақстанда 
екі түрге бөлінеді: элиталық саяси сана жəне 
бұқаралық саяси сана. Элиталық саяси сана иде-
ология, ғылым жəне үгіт-насихат түрінде дамып 
келеді, ол халықты саяси өмірге бағыттау, сая-
си нақтылықты түсіндіру жəне əлеуметтік, сая-
си құбылыстардың арасындағы байланыстарды 
түсіндіру қызметтерін атқарады.

Біздің ойымызша, элиталық саяси сананы 
ұстанушылар, саяси элита əртүрлі салалардағы өз 
орнын пайдалана отырып, дəстүр, білім, тəрбие, 
ақпарат, дін құралдары арқылы жеке жəне 
ұжымдық саяси тəжірибенің қалыптасуына əсер 
етті. Осыларды негізге ала отырып бұқаралық 
саяси сана қалыптасты, ол қазақстандық 
қоғамдағы əлеуметтік болмыстың ықпалымен 
қалыптасып отыр. Осыдан келіп Қазақстандағы 
саяси менталитетте бірнеше белгілер алдыңғы 
орынға шығады:

– мемлекет «отбасы» ретінде халықтың мен-
тальдық деңгейінде қабылданады. Яғни, «мемле-
кет» сөзі қазақстандықтардың дүниетанымында 
«бақылау», «тəрбие», «қорғау», «асырау» деген 
ұғымдармен түсіндіріледі;

– мемлекеттік биліктің жауапты, күшті жəне 
əділетті болуын қажет деп ұғыну;

– саяси жетекшілерді көсем ретінде қабыл-
дап, олардан үнемі «ғажайыптарды» күтеді жəне 
оның беделіне бағынады. Сонымен бірге халық-
тың түсінігінде саяси жетекшілер қоғам, ел үшін 
қызмет етуі тиіс, ал егер олар биліктен кетсе 
халық міндетті түрде оларды сынға алады;

– абсолютті саяси құндылық ретінде тəртіпті 
бірінші орынға қояды.

Саяси менталитет жалпы өзіне саяси нақ-
тылық туралы түсініктерді, құндылықты са-
яси бағдарларды (саналы жəне санасыз), 
саяси оқиғаларға байланысты саяси ұста ным -
дар  ды біріктіреді. Сонымен, қазіргі қа зақ стан -
дықтардың саяси менталитетінің қалып тасуын-
дағы осы үш механизмдерді сипаттайтын болсақ, 
олар:

– жеке адамның өмірі басты құндылық;
– заң алдындағы теңдік;
– адамның жеке меншігі;

– мемлекет дамыған сайын азаматтардың 
хал-ахуалы жақсарады.

Осы Қазақстандағы саяси менталитеттің 
ерекшеліктерін ескере отырып қорытынды 
жасауға болады: қазіргі қазақстандықтардың 
саяси менталитетінің қалыптасуындағы басты 
ерекшелік – мемлекеттілік пен патриотизм идея-
лары, жеке бас бостандығы жəне азаматтық иде-
яларымен сəйкестене алуы тиіс. Бұл менталді 
бірегейлікке толық байланысты, себебі, біздің 
ойымызша, барлық жас ерекшеліктерін ескере 
отырып саяси менталитетті қалыптастыру үшін 
бұл бірлесу маңызды болып табылады. Саяси 
бірегейлік саяси сана жемістерінің бірі жəне 
сонымен бірге ол саяси санаға əсер ете алады. 
Саяси бірегейліктің көмегімен жеке адам неме-
се топ нақты саяси ұстаныммен саяси қарым-
қатынастардың субъектісі бола алады.

Менталді бірегейліктің қалыптасуын қамта-
масыз ететін тағы да басқа маңызды факторларға 
келесілерді жатқызуға болады: ұлтаралық мə-
мілелік, билік пен халық арасындағы сенім мен 
сенімді ақтаушылық. Бұл факторлар көпұлтты 
мемлекетте бейбіт өмір сүре алуды қамтиды. 
Олардың негізінде келесі құндылықтар жатыр: 
гуманизм, адамгершілік жəне азаматтық патри-
отизм.

Менталді бірегейліктің сапалы қалыптасуы 
үшін қазіргі мемлекеттік стратегиялық бағдар-
ла маларды, ұлттық құндылықтарды жəне əлеу-
меттік міндеттерді дұрыс бағалаумен тығыз бай-
ланысты.

Сонымен менталді бірегейлік дегеніміз – 
ерекше философиялық категория, оның өзіндік 
сипаты мен даму логикасы бар. Менталді біре-
гейліктің маңыздылығын келесі белгілермен 
анықтауға болады:

– қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз 
етеді;

– ұлтаралық мəмілелікті қалыптастырады;
– қазақстандық менталитеттің маңызды-

лығын ашады;
– саяси, экономикалық жəне əлеуметтік ре-

формалардың нəтижелілігіне жағдай жасайды;
– саяси элита мен азаматтық қоғам ара-

сындағы байланысты дамытады;
– саяси үрдістердің менталді астарының ма-

ңыз дылығын ашады;
– қоғамдағы жалпыұлттық құндылықтар 

мен принциптерді қалыптастыруға көмектеседі.
Сонымен бұл мəселе бойынша келесі қоры-

тынды жасауға болады:
– менталді бірегейлік категориясын Қазақ-

стандағы саяси үрдістердің менталді астарын 
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анықтау үшін, сараптап, талдау үшін қолдануға 
болады;

– менталді бірегейліктің қалыптасуын 
қамтамасыз ететін тағы да басқа маңызды 
факторларға келесілерді жатқызуға болады: 
ұлтаралық мəмілелік, билік пен халық ара-
сындағы сенім мен сенімді ақтаушылық. Бұл 
факторлар көпұлтты мемлекетте бейбіт өмір 
сүре алуды қамтиды. Олардың негізінде келесі 
құндылықтар жатыр: гуманизм, адамгершілік 
жəне азаматтық патриотизм;

– менталді бірегейліктің қалыптасуына 
жағдай жасайтын тағы бір құбылыс, ол жа-
санды емес табиғи, шынайы патриотизм. Шы-
найы, табиғи патриотизм – жалпы адамзаттық 
құндылықтардың маңыздысы болғандықтан, 
басқа халықтарға, ұлттар мен ұлыстарға 
сыйластықпен, адамгершілікпен қарауды 
көздейді. Қазақстан сияқты көпұлтты мемле-
кетте екі түрлі патриотизмді байқауға болады. 
Біріншісі өз ұлтына қатысты патриотизм жəне 
екіншісі, барлық ұлттарға қатысты мемлекеттік 
патриотизм, екеуінің қосылуынан ұлттық па-

триотизм қалыптасады, ол дегеніміз өз отаны-
на, жеріне халқына деген сүйіспеншілік жəне өз 
халқын, жерін, отанын мақтаныш ету сезімі;

– тарихи үдерістің субъектісі болып, халық 
нақты мақсатына жету, құндылықтарды сақтап 
қалу үшін жəне өзінің дамуында адамзат бол-
мысына түсінік бере отырып бейімделе бастай-
ды. Адамзат болмысын анықтау нəтижесінде, 
халық белгілі бір тарихи беделге ие болады. Ол 
тарихи беделге өту үшін, тұтастықты сақтап, 
тұрақтылықты орнату тиіс. Тұрақтылықты ор-
нату үшін, адам тек қана, жалпы адамзаттық 
қасиеттерді ғана анықтамай, құндылықтар, 
мəн-мағына сферасына үлкен үлес қосу керек. 
Кез келген қоғамдық бірлестік өзіндік санасы-
мен айқындалады, сондықтан өзіндік сананың 
компоненті ретінде өзіндік образ туындай-
ды. Халықтық негізде субъективті форманың 
белгісі – қазақстандық сана болып табылады. 
Халықтық сана мен белгілі бір ұлттың сана-
сын салыстыратын болсақ, ұлттық сана өзіне 
рационалды жəне эмоционалды компонентті 
біріктіреді.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТҮСІНІГІНІҢ  
КОНЦЕПТУАЛДЫҚ НЕГІЗДЕРІ МЕН ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ 

ҚАҒИДАЛАРЫ

Мақалада қазіргі модернизация үдерісін зерттеу барысындағы тұжырымдамаларға 
шолу жасалынады, әртүрлі ғылыми тұжырымдар мен теориялар сараланып, соның негізінде 
«Модернизация» құбылысы мен үдерісінің әлеуметтік-философиялық, концептуалдық мәні 
айшықталады. Модернизация құбылысы мен үдерісінің қазіргі теориялық-әдіснамалық ұстындары 
мен тұжырымдарын бағамдау арқылы оның әлеуметтік-мәдени және дүниетанымдық өзегі мен 
әлеуметтік-философиялық қырлары сараланып, қоғамдық қатынастардың даму үдерісінде, 
оның тарихи эволюциясында кешенділік тұрғысының маңыздылығы жан-жақты айқындалады. 
Сонымен қатар, модернизацияның әлеуметтегі әмбебапты, өзін ұйымдастырушы өзгерістердің 
негізі болатындығы көрсетіледі. Модернизация құбылысы мен үдерісін ғылыми сараптауда 
«модерн» түсінігі қоғам мен мемлекет дамуындағы мәдени-рухани, тарихи-саяси, әлеуметтік-
экономикалық кешенді үдерістер жиынтығы екендігі зерттеудің теориялық алғышарты ретінде 
алынады. Мемлекеттің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі, азаматтардың қоғамдағы өмір сүру 
сапасының артуы, мәдени институттардың орнықты қызметі модернизация үдерісінің негізін 
құрайтындығы, іргетасы болып табылатындығы байыпталады. Осы тұрғыда, қоғам дамуында 
дүниетанымдық бағдарлар мен әлеуметтік факторларды зерделеудің маңыздылығына авторлар 
басымдық береді. «Модернизация» ұғымы категория ретінде тым жалпы және оның баламалы 
ұғымдары бар екендігі ескеріледі. Сондықтан, осы ұғымға берілген философиялық анықтамалар 
мен түсініктемелер әрқилы болып келетіні талданады.

Түйін сөздер: модернизация, дәстүр, капитализм, мәдениет, өзін-өзі анықтау.
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Conceptual bases and scientific-theoretical approaches to modernization

In the article, based on the analysis of various scientific concepts and theories, the process of mod-
ernization is considered, the socio-philosophical essence and conceptual foundations of the phenom-
enon and the process of “modernization” are determined. The study of modern theoretical and method-
ological approaches to the modernization phenomenon makes it possible to show its spiritual, cultural, 
philosophical and socio-philosophical aspects, as well as the importance and complexity of the differen-
tiation of the process of transformation of social relations in its historical development. In the scientific 
analysis of the phenomenon and the process of modernization, the notion of “modern”, which is the the-
oretical basis of research, is a complex of systemic cultural-spiritual, historical-political, socio-economic 
processes in the development of society and the state. It is also demonstrated that modernization is the 
basis of universal, self-organizing transformations. The authors point out that the stability and security 
of the state, the improvement of the quality of life of citizens in society and the orientation towards the 
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sustainable functioning of cultural institutions form the basis of the modernization process. In this con-
text, the authors give priority to the study of the world outlook and social factors in the development of 
society. The concept of “modernization” is considered too general and is presented in various alternative 
concepts. Therefore, philosophical definitions and explanations of these concepts in all their diversity are 
analyzed and compared.

Key words: modernization, tradition, capitalism, culture, self-determination.
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Концептуальные основы и научно-теоретические подходы модернизации

В статье на основе анализа различных научных концепций и теорий рассматривается процесс 
модернизации, определяются социально-философская сущность и концептуальные основания 
феномена и процесса «модернизации». Изучение современных теоретико-методологических 
подходов к феномену модернизации позволяет показать ее духовные, культурные, 
мировоззренческие и социально-философские аспекты, а также важность и сложность 
дифференциации процесса трансформации общественных отношений в его историческом 
развитии. В научном анализе феномена и процесса модернизации понятие «модерн», являющееся 
теоретической основой исследования, представляет собой комплекс системных культурно-
духовных, историко-политических, социально-экономических процессов в развитии общества 
и государства. Также демонстрируется, что модернизация является основой универсальных, 
самоорганизующихся преобразований. Авторы указывают, что стабильность и безопасность 
государства, повышение качества жизни граждан в обществе и ориентация на устойчивое 
функционирование культурных учреждений составляют основу процесса модернизации. В этом 
контексте авторы уделяют приоритетное внимание изучению мировоззрения и социальных 
факторов в развитии общества. Понятие «модернизация» считается слишком общим и 
представлено в различных альтернативных концепциях. Поэтому анализируются и сопоставляются 
философские определения и объяснения данных концепций во всем их разнообразии.

Ключевые слова: модернизация, традиция, капитализм, культура, самоопределение.

Кіріспе

Модернизацияны ХХ ғасырдың еншісіндегі 
дəстүрлі қоғамның қазіргі қоғамға көшуіндегі 
үдеріс ретінде ғана қарастыру жеткіліксіз бо-
лып қалды. Дəстүрлі қоғамға қатысты ғылыми 
айналымдағы мұндай классикалық көзқарас 
пен түсінік осы кезге дейін өз маңызын сақтап, 
жетекшілігін жалғастырып келді. Әйткенмен 
жаһандану үдерісі мəнмəтінінде əлемдік 
экологиялық қауіп-қатерлер мен ядролық 
қарулану, экономикалық диверсификация 
мен дағдарыс дəуіріндегі мемлекеттердің 
ұлттық қауіпсіздігі мəселелері, демографиялық 
өсім, жаппай миграция, келешектегі азық-
түлік тапшылығы сияқты көптеген мəселелер 
қордаланып келеді. Осы жəне өзге де іргелі қауіп-
қатерлер аясында мемлекет пен қоғам, мəдениет 
арасында табысты, икемді, өзара тиімді, оңтайлы 
дамуға қатысты бəсекелестік артып та келеді, 
екінші жағынан кеми де түсуде. Сондықтан, 
модернизация үдерісі қазіргі əлемдегі көптеген 

мемлекет мен қоғам, мəдениетте түрлі сипат пен 
мазмұнда жүзеге асуда. Ал бұл болса модерниза-
ция теорияларын зерттеу мен зерделеудің жаңа, 
іргелі ұстындарын талап етеді.

ХХІ ғасыр басындағы модернизация мемле-
кет пен қоғам, түрлі мəдени ерекшеліктер алдында 
тұрған саяси басқару, экономикалық, əлеуметтік, 
мəдени жəне т.б. міндеттерді ішкі-сыртқы 
қауіп-қатерлер мен тəуекел жағдайларында 
кешенді түрде шешудің оңтайлы тəсілі. Модер-
низация ‒ əрбір қоғам, мемлекет дамуындағы 
техникалық, экономикалық, əлеуметтік, 
мəдени, саяси үдерістердің жиынтығы. За-
манауи модернизация теориясының шарт-
ты қызметтері ретінде мемлекет пен қоғам 
қауіпсіздігі, азаматтардың өмір сүру сапасының 
ортаңғы деңгейі, мəдени құрылымдардың 
тұрақты қызметі қарастырылады. Осы тұрғыдан 
алғанда кез келген мемлекеттің аталған шартты 
мақсаттарға жетуі оның басқа мемлекеттермен 
салыстырғандағы модернизациясы жайлы нақты 
білімнің деңгейі мен динамикасын талап етеді.
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Модернизация түсінігінің концептуалдық негіздері мен ғылыми-теориялық қағидалары

Әдістер

Қазіргі кезде «модернизация, модерниза-
ция теориясы, үдерісі» деген шартты түсінікті 
зерттеуге қандай мəселелер бізге түрткі бо-
лып отыр? Аталған зерттеу аймағына қатысты 
белгілі зерттеушілердің тұжырымдарына са-
раптама жасасақ, қорытындысы бір арнаға 
тоғыса бермейді. Сол себепті осы тұрғыдағы 
мəселелерді бірнеше топқа жіктеп қарастырсақ 
болады:

Біріншіден, модернизация түсінігінің аясына 
біріккен идеялар кешені қазіргі кезде теориялық 
жəне практикалық жағынан да аса өзекті. 
Өйткені, оның астарында заманауи əлемге кең 
таралған жəне əмбебаптылыққа ұмтылған қоғам 
дамуының түрлі концепциялары мен теорияла-
ры көрініс тапқан.

Екіншіден, қазіргі таңда аталған мəселе 
теориялық жəне эмпирикалық деңгейде сарап-
тамалар беретін жəне құбылысты пəнаралық 
негізде зерделейтін түрлі ғылыми пəндердің на-
зарын өзіне аударып отыр.

Үшіншіден, оның өзектілігі əлемде соңғы 
жылдары болып жатқан түрлі өзгерістерге бай-
ланысты негізделеді.

Төртіншіден, біздің мемлекетіміздің дамуы 
мен қоғамымыздың қазіргі бітім-болмысы мо-
дернизация мəселесін түбірлі түрде жəне жаңаша 
қоюды талап етіп отыр. Ендігі сəтте модерниза-
ция экономикалық тұрғыдағы түбегейлі өзгеріс 
қалыптарымен ғана шектелмейді. Демек модер-
низацияны қоғам болмысының тұтас кеңістігі 
мен барлық ұңғыл-шұңғылдары құрайды.

Әдебиеттерді шолу

Мəселені өзгеше жəне жаңаша қоюдың 
қандай маңызды тетіктері болса да, оның 
жергілікті дəстүрлерді елеп-ескермейінше жəне 
өзара үйлесім таппайынша модернизацияның 
толық мағынасындағы бағдарламалық, мəде-
ни, əлеуметтік негіздерінің жүзеге асуы екіта-
лай екені айқын. Қазіргі бағыт-бағдары құбыл-
малы əлемде, мемлекетіміздегі мəдени, саяси, 
экономикалық, əлеуметтік мəселелерді тізбек-
темей-ақ «модернизация» теориясына, үдерісіне 
деген сұраныс неден, не үшін туындады деген са-
уалдарды тарқатсақ, зерттеу аймағына қатысты 
маңызды деген тұғырнамаларды бағамдауға, 
нəтижелерін саралауға қатысты мүмкіндіктер 
ашыла түседі:

Алдымен, соғыстан кейінгі уақытта Батыста 
кеңінен таралған модернизация теориясының 

негізгі əдіснамалық базасы құрылымдық функци-
онализм болды. Құрылымдық функционализмнің 
танымал болуының негізгі себебі ең алдымен 
Толкотт Парсонс (Парсонс 1996а; 1993ə) пен 
Роберт Мэртон (Мэртон 1993а; 2004ə) сияқты 
америкалық социологтардың еңбектерімен 
тығыз байланысты. Әлеуметтік ғылымдарға 
қоғамдық құбылыстардың сан алуандығын 
сипаттаумен бірге, оны өлшеуге мүмкіндік 
беретін сандық (математикалық) сараптама 
əдісі енгізілуі құрылымдық-функционалдық 
сараптаудың тартымдылығын күшейткен бірден 
бір себеп болды. «Содан кейін бұл əдіс эконо-
мика, саясат, əлеуметтік қарым-қатынастар, 
мəдениет жəне əлеуметтік психология салала-
рында да кеңінен қолданысқа ие болды» (Старо-
стин 1995: 10).

Тағы бір атап өтетін жəйт «Қытай ғылым 
академиясында модернизацияны зерттейтін ар-
найы орталық құрылған. Онда белсенді түрде 
зерттеулер жүргізілуде. Оның құрамында Қытай 
модернизациясының стратегиясын зерттейтін 
«топ» жұмыс жасайды. Орталықтың директоры 
жəне зерттеу тобының жетекшісі – профессор 
Хэ Чуаньци; өкілдік кеңесшілер тобы да бар. 
Орталық ағылшын тілінде Modernization Science 
Newsletter деген атпен электронды журналды 
да басып шығарады. Зерттеудің жүйеленген 
нəтижелері 2001 жылдан бері жыл сайын баянда-
ма ретінде жарияланып келеді. 2001−2010 жыл-
дар аралығындағы ахуал «China Modernization 
Report Outlook» атты жинақталған сараптамалық 
баяндамада да қорытындыланған» (Чуаньци 
2011: 7).

Модернизация теориясының қалыптасуына 
əлеуметтік-саяси, ақпараттық-саяси, идеология-
лық, теориялық факторлардың ықпал еткенін 
атап өткеніміз жөн. Дегенмен бұл факторлардың 
тек саяси жəне теориялық негізіне ғана тиесілі, 
мəселеге біржақты қараудан туындаған көзқарас 
деп санаймыз. Мысалы Ресейлік ғалым Б.С. 
Старостиннің модернизацияның даму эволю-
циясы туралы мына бір пікірін осы құбылысқа 
қатысты теорияның ХХ ғасырдағы үдерісі мен 
сипаттамаларына ғана берген бағасы ретінде 
қабылдауға болады: «Әрине ХХ ғасырдан бері 
модернизацияның қазіргі теориясы аса қарқынды 
эволюциялық дамып, бірнеше кезеңдерден 
өтті. Олардың алғашқысын ХХ ғасырдың 50-
60 жылдарына жатқызуға болады. Бұл кезеңде 
осы теорияның пайда болуы мен қалыптасуы 
жүріп жатты жəне оның негізінде дамудың 
нақты моделдері де жасалуда еді. Екінші кезең 
– ХХ ғасырдың 70-80 жылдары. Осы жыл-
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дар аралығын сол кездегі Батыс пен Шығысты 
жаулап алған құндылықтарды қайта бағалау 
кезеңі деп те атауға болады. Модернизацияның 
алғашқы теориясын жасаушылардың өздері 
осы кезеңнің идеяларынан өріс алды жəне сол 
арқылы өздерінің тəжірибелік ерекшеліктерін 
тапты. Үшінші кезең, ХХ ғасырдың 80-ші 
жылдардың соңы мен 90-шы жылдардың ба-
сында басталып, қазіргі кезде де жалғасын та-
буда. Бұл кезең модернизация теориясын жаңа 
өмірмен бірлікте айқындауға ұмтылып келеді 
жəне соған сүйене отырып заманауи əлемнің 
шындығына сай келетін жаңа синтезді жүзеге 
асыруымен сипатталады» (Старостин 1995: 10).

Қытайлық зерттеуші Хэ Чуаньци бірінші 
кезең яки модернизацияның классикалық тео-
риясына қатысты алғаш зерттеулердің төмен-
дегідей ғылыми еңбектерде көрініс тапқанын 
жəне олардың теорияны зерделеуде маңызды 
іргелі жұмыстар екенін атап өтеді: «The Social 
System» (1951) (Parsons 1995), «The Passing of 
Traditional Society: Modernizing the Middle East» 
(1958) (Lerner 1958), «The Politics of Developing 
Areas» (1960) (Almond 1960), «The Stages 
of Economic Growth» (1960) (Rostow 1960), 
«The Achievement Society» (1961) (McClelland 
1961), «Политика модернизации» (1965) (Apter 
1965), «The Politics of Modernization» (1966) 
(Levy 1966), «The Dynamics of Modernization» 
(1966) (Black 1966), «Modernization: Protest and 
Change» (1966) (Eisenstadt 1966), «Political Order 
in Changing Society» (1968) (Huntington 1968), 
«The System of Modern Societies» (1971) (Parsons 
1971), «Becoming Modern − Individual Changes in 
Six Developing societies» (1974) (Inkeles 1974). 
Осы зерттеулердің негізінде модернизация 
теориясының іргетасы қаланып, өзіндік зерт-
теу аймағына айналды. Әйткенмен модерни-
зация теориясы біртұтас теория ретінде емес, 
түрлі салалардағы зерттеулердің нəтижесін 
құрайтын теориялық білімдер жиынтығын да 
сипаттайды (Harrison 1988). «Модернизацияның 
классикалық теориясына сəйкес адамзат 
өркениеті үш негізгі белестерден өтті. Алғашқы 
қауымдық қоғам, дəстүрлі аграрлық қоғам жəне 
қазіргі индустриалдық қоғам. Модернизация – 
қоғамның дəстүрлі аграрлық ахуалдан қазіргі 
индустриалдық қоғамға трансформациялану 
үдерісі» (Чуаньци 2011: 39-40).

Өндірістік мемлекеттер ХХ ғасырдың 60-
шы жылдары модернизацияның классикалық 
белесінен келесі кезеңіне өтті. Батыс 
зерттеушілерінің көбісі бұл өзгерісті постмо-
дерн деген терминінің аясында бағалады. Со-

нымен, 1980-1990 жылдары модернизация-
ны зерттеудің жаңа теориялары қалыптасты. 
Олардың қатарында Дж. Губердің (1985) (Huber 
1991) экологиялық модернизация, Ульрих 
Бектің (1986) (Бек 2000) рефлексивтік модерни-
зация теориясы, У. Цапфтың (1991) (Цапф 1998) 
жалғасушы модернизация теориясы, Эдвард 
Тираякянның (1991) (Tiryakian 1991) «жаңа мо-
дернизация» теориясы, Шмуэль Эйзенштадтың 
(1998) (Эйзенштадт 1996а, 1998ə; 1999б, 
2002в) «заманауилықтың көптігі» теориясы, 
Хэ Чуаньцидің (1998) «екінші деңгейлі» мо-
дернизация теориясы жəне т.б. бар. (Чуаньци 
2011: 39-40). Постмодерн батыстық модер-
низация теориясының екінші кезеңі ретінде 
игерудің маңыздылығы, постмодерн филосо-
фиясын батыс мəдениеті мен дүниетанымының 
кеңмəтінінде еңсерумен айқындалады.

Талқылау

«Модернизация» саясатының нəтижелерінің 
сараптамасын мынадай сипатта тұжырымдауға 
болады: «Модернизацияның – мəдениетке 
қатыстысын айтар болсақ, алғашында ол тіпті са-
лыстырмалы ұғым болып есептелді. Бұқаралық 
мəдениет жəне қазіргі əлеуметтік психологиямен 
өрілген мəдениеттің батыстық құндылықтары – 
экономикалық өсудің алғашқы нəтижелері мен 
батыстық типтегі саяси институттарды енгізу ба-
рысында автоматты түрде бірге келеді деп санал-
ды» (Старостин 1995: 11). Дегенмен іс жүзінде 
олай болмай шықты. ХХ ғасырдың 50-60 жылда-
рына тəн модернизацияның экономикалық жəне 
саяси донорлығы күткен үмітті ақтамады. 70-80 
жж. мұндай үдеріс еңсеріліп, батыстық жəне Ба-
тыс құндылықтарын дəріптеуші зерттеушілер 
батыстық емес бағыттағы ғалымдар тарапта-
рынан қатаң сынға алынды. Модернизацияның 
екінші кезеңінде екінші жəне үшінші 
мемлекеттердің тарихы, мəдениеті мен руха-
ни құндылықтары ескеріліп, іргелі түрде зерт-
теле бастады. Сонымен бірге, қазіргі таңдағы 
кезеңге шартты түрде көптеген зерттеушілер 
ХХ ғасырдың 80-ші жылдардың соңы мен 90-
шы жылдардың басында басталған үдерістерді 
жатқызады. Бұл да тарихи шындықтың 
түбегейлі өзгеруімен байланысты болды, əлем 
тағы да бұрынғысынша көпполярлы векторға 
көшті, бірақ сараптау мен талдауды қажет 
ететін өзгеше мəнде өрнектелуде. Ендігі екінші 
əлем жоқ, сондықтан сəйкесінше үшінші əлем 
туралы айтуға мүлде болмайды деген түсінік 
қалыптасты. Себебі:
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«Біріншіден, экономикадағы капиталистік 
құлдырау – бұл жағдайдың қазіргі кезде үшінші 
əлем елдерінде ешқандай маңызының жоқтығын 
ашып айтуымызға болады. Әдетте, ол ірі мегапо-
листерге тиесілі...

Екіншіден, Африка құрлығы мен Шығыс 
елдерінің көпшілігі орта тапты қалыптастыра ал-
май отыр. ...Бұл осы елдердің азаматтық қоғамға 
əлі де болса толыққанды қол жеткізе алмай отыр 
деген сөз.

Үшіншіден, осы елдердің саяси өмірі батыс-
тық демократиялық институттарға бағынбады, 
ал өздерінің қалыптастырып жатқан қазіргі са-
яси мəдениеттері толысуды қажет етеді. Ха-
ризмасы күшті басшылар басқаратын үшінші 
əлемнің көптеген елдерінде осы күнге дейін 
авторитарлық саяси режим өз күшінде.

Төртіншіден, үшінші əлем елдерінің ада-
мы тұлғалық деңгейде белгілі бір мағынада 
маргинал жан. Өйткені ол жаңашылдық пен 
дəстүршілдіктің екі ортасында өз санасы мен 
болмысының қайсысына бағынарын білмей əлек 
болуда. Бір жағынан дəстүрлі құндылықтар мен 
нормаларға тəуелді, салт-дəстүр мен рəсімдер 
жүйесімен байланған, дəстүрлі сенімге бас иеді, 
екінші жағынан – заман талабына сай білім 
алуға талпынады, заманауи тұрмыстық техни-
каларды емін-еркін пайдаланғысы келеді, өзінің 
демалысын заман талабына лайықты өткізгісі 
келеді, түйіндеп айтқанда, дəуір жетістіктерінен 
қол үзгісі келмейді» (Старостин 1995: 15-16).

Біздің пайымдауымызша, мұндай ахуал 
қазақ қоғамына да, тіпті тұтас посткеңестік 
кеңістікке де қатысты екені айқын. Модерни-
зация синтезінің үшінші кезеңі осы іспеттес 
тұйықталған, дағдарысты үрдістермен тығыз бай-
ланысты. Бұл теория əлі жеткілікті дəйектеліп, 
кешенді түрде зерттелмегендіктен айқын 
дəлелдер келтірудің орнына көбінесе болжам-
дар мен тұжырымдарға негізделеді. Әйткенмен, 
ХХ ғасырдың 90 жылдарының соңынан бастап 
əлемдегі модернизация үдерісі өзгеше сипатқа 
ие бола бастады. Модернизацияның мақсаты 
мен мəні – тек экономикалық өсім ғана емес, 
сонымен қатар мəдениеттің, əлеуметтің сапалы 
деңгейде өрістеуі де мақсатты басымдық ретінде 
байыптау серпін алды. Әлеуметтік теңдік пен 
үйлесімділіктің белгілі бір деңгейге жетуі, 
азаматтардың əлеуметтік қауіпсіздігі, бүгінгі 
жəне алдағы өмірлеріне сенімділік беретін 
əлеуметтік сақтандырулардың болуы, тұлғаның 
еркін дамуына жағдай жасау, саяси мəдениеттің 
жеткілікті деңгейде дамуы модернизацияның 
жаңа қалыптасқан теорияларының маңызды 

элементтері деп есептеледі. Модернизация 
қоғам мен адам үйлесімділігін қамтамасыз 
ететін құндылықтар мен идеалдарды қолдау 
арқылы қазіргі қоғамды тиімді игеру мен басқару 
мүмкіндіктеріне ие болады.

Мəселен, Пол Самуэльсон (Самуэльсон 
2002) мен Уильям Нордхаустың (Нордхаус 2014) 
пайымдарына сүйенсек, экономикалық дамудың 
адам ресурстары; табиғи ресурстар; капиталдың 
толығуы мен пайдаланылуы технологиясы деп 
аталатын төрт негізгі түрі бар.

Тарихи тұрғыдан алғанда дəстүрлі қоғам 
немесе индустриалдыға дейінгі қоғам модер-
низация үдерісі жүретін нысан деп есептеледі. 
Мұндай модернизацияның бірінші кезеңін Еу-
ропа мен АҚШ-тағы индустриалдық қоғамның 
(капитализм) қалыптасуының ұзақ үдерісімен, 
ал кейіннен – ХІХ ғасырдағы – Жапониядағы 
үдерістермен байланыстырады. Қазіргі кез-
де модернизацияның негізгі нысандары 
ретінде Азия мен Африка қоғамы жəне Латын 
Америкасының кейбір елдері саналады.

Осы орайда бұл бағытта іргелі зерттеу 
жүргізген ғалымдардың заманауи модерни-
зация теориясын зерттеуде қол жеткізген 
тұғырнамаларын, нəтижелерін ескерудің мо-
дернизация жолына жаңадан түскен мемле-
кеттер үшін аса маңызды екенін бағамдаймыз. 
Зерттеушілердің түйткілді мəселе етіп қойып 
отырған сұрақтар тұрғысындағы сараптамалары 
теория мен үдерістің оңтайлы жүзеге асуындағы 
дара жол болмаса да, тар жол, тайғақ кешудің 
қиын соқпақтарынан қожы анық.

Мəселен, біріншіден, бұл тəжірибе нарықтық 
экономиканың моделдерін немесе экономикалық 
модернизацияның батыстық-жапондық жолын 
əлемнің басқа елдеріне механикалық тұрғыда 
алмас тырып қолдануға болмайтындығын көр-
сетеді.

Екіншіден, саяси мəдениет жоғары деңгейде 
болмай жəне ежелден негізі қаланған тарихи, 
əлеуметтік, саяси дəстүрлерді ескермей замана-
уи саяси инфрақұрылымды қалыптастырудың да 
түбі тұтастыққа бастамайды.

Үшіншіден, бұл тəжірибе экономикалық 
жəне саяси модернизацияның бірінің-бірі не 
тəуелділігін емес, керісінше, өзара негіздел-
гендігін, үйлесімді байланысын көрсетеді. Осы 
байланыс тұрғысында Батыс пен Шығыстың 
танымал саясаттанушылары мен социологтары 
модернизация жолына түсіп, ең алдымен тиімді 
экономиканы қалыптастыру мақсат етіп қойған 
елдер өздеріндегі тамыры терең мемлекеттік 
жəне саяси жүйелерінің тұрақтылығын бұзып 
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алмаулары тиіс екендігін атап көрсетеді. Бірі 
екіншісіз өмір сүре алмайды, ал экономиканы 
мемлекетке қарсы қоюға талпыну құлдырау мен 
жойылып кетуге алып келеді.

Төртіншіден, əлеуметтік модернизация 
экономикалық жəне саяси факторлардан тыс 
өзге де факторлардың жүзеге асуын құрайды.

Модернизацияны зерттеуші ғалымдардың 
жаңа толқынының концепцияларында модер-
низация қарапайым даму жолы емес, оның 
негізінде дəстүрлі қоғамнан жаңа дəуірге қадам 
басу жүзеге асады деген тұжырым көрініс 
береді. Дəстүрлі қоғамның тарихи тұрғыдан 
алған да алғашқы екені белгілі. Мұндай қоғам 
дəстүрдің негізінде қалыптасады. Ал жаңа-
шыл дық осы дəстүр мен биліктің маңызды 
құрылымдарының тұтастығын сақтау арқылы 
жарыққа шығарылады. Әлеуметтік өмірді 
ұйымдастырудың мифологиялық һəм діни си-
паттамалары; циклдік даму; айқындалған персо-
налдықтың болмауы; мақсаттан гөрі құндылыққа 
деген бетбұрыстың басымдығы; авторитаризм; 
болашақты нақты болжауға қарағанда, қазіргі 
белесті қанағат тұту; ғылымдар турасында 
діни түсініктермен шектелу. Аталған дүниелер 
қоғамның осы түрінің негізгі белгілері санала-
ды. Дəстүрлі қоғамға қарағанда заманауи қоғам 
дəстүрмен бірге жаңашылдыққа ұмтылып, 
оған қол жеткізуімен ерекшеленеді; əлеуметтік 
өмірдің зиялы қырлары; сұранысқа ие циклдық 
емес даму; персоналдықтың алдыңғы қатарға 
шығуы; құрал-саймандық құндылықтарға бет-
бұрыстың күшейуі; биліктің демократиялық 
жүйесі; келешек күндерге ұлы мақсаттар қоюға 
деген талап, яғни күнделікті өмірдің қажеттігі 
үшін ғана емес, болашақ үшін де өндіру 
қабілеті; техногендік өркениет жағдайында 
нақты ғылыми дүниетанымдық білім алу. Көріп 
отырғанымыздай, қазіргі заман қоғамы дəстүрлі 
қоғамға қарама-қайшы. «Сондықтан модерниза-
ция күйін кешу – драмалық үдеріс. Модерниза-
ция жолындағы дамушы елдер дамудың «қуып 
жетуші» моделі төңірегінде ғана бас қатыруда. 
Батыстың дамыған заманауи қоғамын қуып жету 
– қазіргі көптеген дамушы мемлекеттер үшін 
модернизация жолындағы бүкіл кезеңдерінің 
бірден-бір көздеген мақсаты болып отыр. Бұл 
өкінерлік жайт» (Федотова 1995: 65).

Дегенмен, қуып жетуші модернизация ту-
ралы зерттеушілердің пікірлері көбінесе өзін-
дік қисыны бар, негативті сарындағы бір 
арнаға тоғысатынын атап көрсетуге тиіспіз. 
Өйткені, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 
тəуелсіздікке ие болған мемлекеттердің қуып 

жетуші модернизацияға қарай лап қоюларының 
нəтижесінде өздерінің дəстүрлі мəдениетін 
тоқырауға ұшыратып, жаңа, заманауи мəдениетке 
де қол жеткізе алмай, екі орта да əрі-сəрі күй 
кешуімен де байланысты. Әсіресе, ХХ ғасырдың 
60-70 жылдарындағы кейбір мемлекеттердің 
модернизациялық бағдарламалары сəтсіздікке 
ұшырады. Сондықтан да зерттеушілердің бір 
тобы, «қуып жетуші» модернизацияның бірқатар 
негіздерін сынға алады. Сондай-ақ қазіргі кездегі 
дамудың «қуып жету» моделін «жарамсыз» деп 
санайды.

В.Г. Федотованың пікірінше, «қайсыбір ел-
дер колониялық тəуелділіктен босағаннан кейін 
тіпті «модернизация» терминін қолданыстан 
алып тастап, оның орнына «даму» ұғымын 
қолдана бастады. Ғалым, бұл ретте біздің на-
зарымызды келесідегідей жайттарға аударта-
ды: «Алайда алға қойылған мақсатты ескеретін 
болсақ жай ғана «даму» емес, Ресей мен Шығыс 
Еуропаның «модернизациясы», сонымен 
бірге анық əрі сəтті жаңартылған бағыт қажет 
еді, мысалы, осы термин түрік тəжірибесін 
ғылыми əдебиет беттеріне қайта енгізді. 
Модернизацияның «қуып жетуші» моделі да-
муы жағынан артта қалған мемлекеттерде зама-
науи өмірдің аралдарын дүниеге əкелді. Бұлар – 
Бразилиядағы Сан-Паулу мен Рио-де-Жанейро, 
Мексиканың алып мегаполистері, Үндістандағы 
Бомбей жəне «жасыл революцияның» бірнеше 
аралдары, Түркиядағы Ыстамбұл мен Анкара, 
Ресейдегі Мəскеу мен Санкт-Петербург. Осын-
дай ірі қалалардың бəрі өмір сүру салты мен 
құндылықтары жағынан ерекшеленеді. Мұндай 
аралдар, сөзсіз, модернизацияны жеңілдетеді. 
Әйтсе де бұл əлеуметтік əділетсіздікті де өршіте 
түседі. Әлеуметтік тепе-теңдіктің тұрақтылығын 
шайқалтады. Қуып жетуші типтегі модерниза-
ция анық теңсіздіктің болатындығын көрсетеді. 
Ал жылдан жыл ұзаған сайын бұл екі арадағы 
алшақтық пен өсімнің көлемі қарқындап 
ұлғайып, қарыштап өсіп барады.

Бəріне бірдей тең мүмкіндікті беруді уəде ете 
отырып (дəстүрлі қоғам жасамаған), керісінше 
ол əлеуметтік қарсылықтарды туындатады. Бұл 
объективті түрде социалистік идеалдар (бұрынғы 
социалистік елдердегі) мен фундаментализмнің 
(мысалы, Түркия) қайта жаңғыруына алып 
келеді. Польша, Литва, Иран, Алжир, Пəкістан 
елдерінің тəжірибесі де мұны растайды (Федо-
това 1995: 65-67).

Әрине, қоғамның жаңа белестерге көшуі 
барысында əрқашан қиындықтар туындайтын-
дығы, ешбір құрбандықсыз үдерістің жүзеге 
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аспайтындығын тарихи тəжірибе көрсетіп бер-
ді. Сондықтан да, модернизация үдерісінде 
бірін  ші орынға заңдастыруды іргетас ретін-
де қалайтыны айқын құбылыс. Мысалы 
ХVІІ-ХІХ ғасырлардағы Еуропада мұндай 
заңдас тырудың қайнар көзіне протестанттық 
этика мен ғылыми рационалдылық саналды. 
Еуропалық өркениеттің классикалық кезеңдегі 
дүнитанымының негізі əмбебап құндылықтар 
мен нормаларға бағынышты болды. Қазіргі 
батыстық ғылыми зерттеулер мен əлеуметтік-
мəдени, саяси-экономикалық үдерістерде мұн-
дай заңдастырудың əмбебап ортақ формасы 
толығымен еңсерілді.

Қазіргі «модернизация» теориясы тура-
лы тұжырымдарды қорытындылайтын болсақ: 
дамыған мемлекеттерге таңылған постмодер-
низация қоғамы туралы ойларымыз дəстүрлі 
жəне заманауи қоғамның белгілерін бір-біріне 
жақындата түседі. Мəселен: 

‒ дəстүрді ескере отырып жаңаға ұмтылу;
‒ дəстүрді модернизацияның алғышарты 

ретінде пайдалану; 
‒ рухани салада дін мен мифологияның 

маңыз дылығын түсінетін зиялы əлеуметтік 
өмірді ұйымдастыру; 

‒ жеке адамның жəне соның негізінде 
тұтастай ұлттың жетістіктерге жетуі; 

‒ дүниетанымдық пен құралдық құнды-
лықтардың үйлесуі; 

‒ саясаттағы беделді мойындаушы биліктің 
ашық демократиялық сипаты; 

‒ өсу шегі бар тиімді өндіріс, дəстүрлі 
мəдениет пен заманауи қоғамды тұтастандыратын 
сабақтастықтың болуы;

‒ əлеуметтік таңдауда, дəстүрлі, құнды-
лықтық легитимацияны жүзеге асыру барысын-
да ғылымды тиімді пайдалану жəне т.б.

Батыс өркениетінің модернизация сала-
сына кешенді сипат беруінің басты себебі, 
кезін де өздері отарлаған елдермен тарихи 
қарым-қатынастарының салдары объективті 
тұрғыда тəуелсіздікке қол жеткізген бұл ел-
дер дің батыстық даму жолымен өркендеуі 
мүм кін еместігін айғақтады. Модернизация 
теориясынан колониалды үстемдік пен олар-
дың тарихи негіздері алынып тасталды, де-
генмен, капитализмнің индустриалдық жəне 
постиндустриалдық кезеңдерінде колониал-
ды үстемдік қызметі прогрессивті даму шар-
тымен алмастырылды. Мұндай ұстанымды 
ой-санамызда қалайша дəйектей алмақпыз? 
Модернизация теориясының үлкен кемішілігі 
– түрлі мемлекет пен халықтың тарихи даму-
ын дұрыс бағаламау да түптеп келгенде осыдан 

келіп шығады. Қазіргі таңда ХІХ-ХХ ғасырда 
қалыптасқан батыстық капиталистік жүйемен 
даму бағдарын айқындаған əртүрлі елдер бар. 
Сондықтан, əрбір тарихи дəуірде капитализм-
ге қатысты дүниелер санаулы мемлекеттермен 
ғана айқындалуы əбден мүмкін. Шынында, бұл 
мəселелердің дені батыстық сипатқа ие екені 
жасырын емес. Әйтсе де, кейде дамудың бала-
ма жолы социалистік жүйе туралы да айтылып 
қалады. Зерттеушілердің пікірінше, мұндай 
жетістікке жетудің негізгі өлшемі ретінде да-
мушы мемлекеттердің дамыған батыстық 
мемлекеттердің үлгісіне, деңгейіне жақындауы 
саналады.

Зерттеуші В.Н. Шевченконың пайымдауын-
ша: «Еуропалық стандарттар негізінде жасалған 
біржақты, толық өңделмеген нақты модерниза-
ция үдерістерін бағалау əрқашан жетістіктерге 
жетелей бермеді. Бұл идеологиялық үдерістің 
бағыттары реформа жасаушы батыстық емес 
өзге халықтар үшін ыңғайсыздық комплексін 
қалыптастырды. Себебі, модернизация үдері-
сінде жетістікке жету үшін сыртқы факторлар 
шешуші рөл атқаратыны белгілі еді. Сондықтан 
да, аталған теорияға сəйкес батыстық мемлекет-
тер сол немесе өзге батыстық емес мемлекетте 
реформаларды жүзеге асыруда жетістікті не-
месе құлдырауды қамтамасыз ету мүмкіндігіне 
ие болды» (Шевченко 1995: 72-73). Деген-
мен, ғалым «модернизация» термині мен оның 
батыстық мағынасындағы үдерісіне сыни 
тұрпатта қараса да, терминнің ғылыми орта-
да қолданыста екенін жоққа шығармайды жəне 
өзінің ғылыми тұжырымында бұл ұғымды сол 
қалпында қазіргі қоғамның тұрақты дамуының 
теориясы сипатында қолданады. Оның пікірінше 
тоталитарлық қоғам жүзеге асырған күштеу 
саясатының тағдыры ұзаққа бармады жəне 
өзінің жағымсыз салдарларын тарих сахнасын-
да айқындап берді. «Теорияның кешенді жəне 
жан-жақты сараптауды қажет ететін бірден-бір 
маңызды деген мəселесі ‒ ұтымды модерниза-
ция саясатын жүргізу үшін қоғамның ішкі ре-
сурстарын жұмылдыру. Мұндай жұмылдыру 
тəсілі авторитарлық биліктің саяси еркіндікті 
шектеуі, күшті жəне икемді əкімшілік аппаратын 
ұйымдастыру, қоғамға мəжбүрлі еңбектің түрлі 
формаларын қолдану жəне т.б. тұрады. Сондай-
ақ, тұрғындарды жұмылдыруда мемлекеттегі 
идеологиялық жəне адамгершіліктік-психоло-
гиялық кеңістік те маңызды орынға ие. Қоғам-
ның ел болып жаппай жұмылуға дайындығы 
жаңаның, тұрақты жəне еңбекке деген ұзақ 
мерзімді мотивацияның қалыптасуына алып 
ке леді. Оны мемлекеттік идеология мен мəде-
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ниет тің өзара қатынасы мəселесі де құрай ды» 
(Шевченко 1995: 73). Дегенмен мұндай ке-
ңес тік ұстанымның қоғамның ауыр зардап-
тарға ұшырауымен жүзеге асатыны тарих 
тəжірибесінен айғақталған. Сондықтан, қазіргі 
зерттеушілердің модернизацияның өркениетті 
жəне мəдени үлгісін қаузап, мұқият, тыңғылықты 
зерттеуінде тарихи, мəдени шындық жатыр. 
Өйткені өркениеттік тұрғыдағы ұстын соңғы 
кездері «мəдени-генетикалық код» деп таңбалана 
бастаған кез келген өркениеттің тереңде жатқан 
тамырларын айшықтауға мүмкіндіктер беретін 
тарихи үдерістерді сараптауда жаңа əдіснамалық 
негіздегі тұжырымдарды талап етеді.

Бұл тұрғыда В.Н. Шевченко «əрине, өрке-
ниеттік ұстынның əдіснамасы бірінші ке-
зекте дамудың жағырафиялық жəне тарихи 
жағдайларын ескеруді нысанға алады. Мұндай 
сараптау барысында əлеуметтік-тарихи орта 
мен жағырафиялық жағдай біртұтастық ретін-
де қабылданып, «өркениеттің өз орнында да-
муы» деген еуразиялық түсінікті дүниеге 
алып келді. Тек осылайша дəстүр мен жүріс-
тұрыс нормаларының, рухани-адамгершіліктік 
құндылықтар мен идеалдар сабақтастығын, 
табиғатқа деген қатынас түрі мен əлеуметтік 
ұйымдардың ұстындарын, яғни өркениеттің 
генотипін пəн ретінде анықтауға болады» 
дейді (Шевченко 1995: 74). Мұндай үлгіге 
Ресейдің мемлекеттік құрылысын жатқызады, 
оның кешенді зерделенуін көксейді. «Геосая-
си, нақтырақ айтқанда геотарихи фактор əрбір 
өркениеттің дамуында маңызды рөл атқарады. 
Бізде соңғы жылдары геосаяси проблематика 
заңды түрде өз орнын тапты. ТМД мемлекеттері 
мен Ресей Федерациясының стратегиялық 
қауіпсіздігі мемлекеттің кеңістіктік-аумақтық 
орналасуына байланысты теориялық тұрғыда 
байыптауды талап етеді» – деген мəселені де 
қарастыру қажеттігіне ден қояды (Шевченко 
1995: 74).

Сонымен, əрі-сəрі күй кешкен əбігерлі 
əлем һəм əлемдік жаһандану үдерісі заманын-
да мəдени, саяси, экономикалық, əлеуметтік, 
интеграциялық құбылмалы өзгерістер аясын да 
тұлға, ұлт, жалпы адамзаттың өзіндік дүниета-
нымдық көзқарасы мен өмірмəндік бағыт-
бағдарларын айқындау, қайта бағалау жəне жа-
сампаз ету міндеті тұрғанын атап өткіміз келеді.

Қорытынды

Біріншіден, ұлттар мен ұлыстар, əсіресе, 
дəстүрлі мəдениетін сақтап қалуға ұмтылған 
шығыс халқы өзіндік төлтума мəдениетін 

өркендетуді жəне осы құндылықтардың үнемі 
заманға сай жаңғыруын, біртұтас ұлттық 
мəдениет кеңістігін қалыптастыруын, оның 
əралуандылыққа серпін беруін, адамзат 
баласының шығармашылық тұрғысынан жан-
жақты дамуы мəселелерінің өзектілігін күн 
тəртібіне қойып отырған шақта, қазіргі кез-
де əлемде болып жатқан əралуан үдерістерге 
қарамастан, қоғамдық санада модернизация, 
атап айтқанда, мəдени жəне ұлттық мəдени мо-
дернизация үдерістері ғылыми талқылаулар 
кеңістігінде əлі де күн тəртібінен түспей тұр деп 
айта аламыз. 

Екіншіден, қазіргі ұлттық мемлекеттер «жа-
ңарудың» жаңа траекториясын айқын дауда 
əлеуметтік-мəдени кеңістікті түлету дің ма-
ңыздылығын ескере отырып, тарихи тəжірибені 
де объективті көзқараспен бағалаудың қажет-
тігін көрсетіп берді. Бұл – біз қарастырып 
отырған модернизацияның жаһандық үдерістері 
мен нақты мемлекеттің даму жолының 
үйлесімдігінің өрістерін сараптауды болжай-
ды. Мəдени руханияттың модернизациясы – 
жал пыадамзаттық жəне «өзіндік-ұлттық-бол-
мыс тық» əлеуеттің болашаққа бой сермеуін 
көрсететін тəрізді. Осы тұрғыдан алғанда, бұл 
зерттеу ұлттық мəдениеттің жаңғыруының за-
ман талабы мен адамзат эволюциясының үзілмес 
келешегі екендігіне де өзіндік үлесін қоса ала-
тын ойтолғамдарға философиялық дискурстар 
аймағын туғыза алатындығы үшін белгілі бір 
деңгейдегі маңызды талпыныстардың бірі.

Үшіншіден, жаһандану дəуірінде ұлт пен 
ұлтшылдық мəселесі мемлекеттік жəне əлемдік 
кеңістік аясында бірегейленуі тиістілігін арт-
тырып отыр. Ұлт қалыптастыру мəселесінде 
əлемдік үрдістер мен ғылыми тұжырымдамалар 
сан түрлі екені рас. Десе де, азаматтық сана, 
қазақтың дəстүрлі мəдениеті мен дүниетанымы, 
мемлекеттілігі мен қоғамдық санадағы ұлттық 
рух қуаттанған сайын, өзін-өзі тануға деген 
мүмкіндігі, өзін тұтас əлеуметтік-рухани күш 
ретінде ұстауға деген ықыласы артып келеді. 
Ендеше, аталған тақырыптың өзектілігі руха-
ни жаңғыруға бет бұрған заманауи мемлекеттік 
саясатымызға ыңғайластырылғандығымен де 
байланысты.

Төртіншіден, еліміз тəуелсіздік алған сəттен 
бастап, қоғамдық өмірдің əр саласындағы мо-
дернизациялану бағытын əлеуметтік жəне 
мəдени институттарымыз қолға алып келеді. 
Жаңару мен жаңғыру жүзеге асып отырған 
шақта, бұл үдерісті қоғамдық қатынастар мен 
мəдени институттардың барлық салалары 
қамтуы тиіс. Модернизация үдерісінің ұлттық 
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Модернизация түсінігінің концептуалдық негіздері мен ғылыми-теориялық қағидалары

мəдени аспектісі жаңаша бағамдалуды талап 
етеді. Ендеше, біз қарастырып отырған тақырып 
қоғамымыздағы осындай өзекті мəселелерді 
теориялық жəне тəжірибелік тұрғыдан сараптау 
қажеттігінен туындайды.

Бесіншіден, «жаңару» ұғымы адамзат са-
насында стереотиптер ретінде қабылданған. 
Сондықтан, «Жаңару» мен «Жаңғыру» адамзат-
тың «Даму» эволюциясына тағайындалған 
тағдыр деп тұжырым жасасақ, «Ілгерілеу» (са-
лыстырмалы түрде) əрбір аймақтағы ұлттар 
мен ұлыстардың өзіндік кредосына айналған. 
Әрине, қазіргі өркениеттік қоғамда, Жер пла-
нетасында, өкінішке орай, «артта қалған» деген 
айдар таңылған мемлекеттер мен ұлыстар бар. 
Олардың жаңару мен жаңғыруды қалайтындығы 

беймəлім. Бірақ бізге адамзаттық дамудың 
тағдыры тағайындаған «мүмкіндіктер» берілген 
сыңайлы. Осыған орай, біз зерттеп отырған 
тақырыптың өзектілігін былайша тиянақтай 
аламыз: бірінші деңгейде табиғи эволюцияның 
«Жаңаруды» қалайтындығынан өрбиді, екінші, 
мемлекеттік саясаттың өркениеттікке деген 
ұмтылыс ұстанымына байланысты, үшінші, 
қазақ халқының тарихи санасындағы батыстық 
өркениеттің ұлттық ділімізге сай келмейтін деп 
танылған құндылықтарын сыни тұрғыда зер-
делеп, өзіндік төлтума даму жолын іздеуден 
туындайды. Демек, ұлттық мəдениеттің 
жаңғыруының тарихи көріністерін зерделеп, 
қазіргі жəй-жапсары мен болашағын бағамдау 
заман талабынан туған сұраныс.
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In article the concepts of the Kazakh philosophy important not only in historical aspect, but also in 
the modern world are considered. Such concepts as ideology of political unity, preserving the earth and 
culture, humanity become urgent. The ideology of political unity appears as the rod concept, since the 
Turkic period to modern Kazakhstan, expressed in ideology “Mangilik el”. This concept is submitted as 
searches of the earth where there is no death (Korkyt-ata) an ideology of “Zheruyiyk”, classification of so-
cieties in al-Farabi’s philosophy, Balasagun’s poem “Kutadgubilik” as balance of four moral virtues: Hap-
piness, Justice, Moderation, and Mid. Humanistic searches of the Kazakh philosophy appear as the bases 
of human life, society. Humanity appears as set of moral requirements in relation to the nature, culture, 
the person. These specifics are caused by integrity and a dialectic outlook of Kazakhs. The problem of 
the person is presented to philosophies of Abay most conceptually. In article is considered also historical 
periods of the Kazakh philosophy, feature of her outlook, starting with religious and mythological, philo-
sophical and art (Korkyt ata, Asan Kaygy), religious and mystical (Yassaui, Bakirgany), socio-political 
(Balasaguni) of forms to rational and logical attitude (al-Farabi) and philosophical journalism and lyrics 
(Shokan, Abay, Magzhan). However, despite variety of styles of philosophy, the Kazakh philosophy kept 
unity of world outlook and valuable installations throughout history. This circumstance appears as a fac-
tor of unity and a continuity of the Kazakh life in the history.

Key words: Kazakh philosophy, morals, Kazakh Education, al-Farabi’s philosophy, Abay, humanity, 
political philosophy.
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Тарихи даму кезеңдеріндегі қазақ философиясының концептілері

Мақалада қазақ философиясының тарихи аспектіде ғана емес, заманауи әлемде де үлкен 
мәнге ие концептілері қарастырылады. Қазақ философиясының саяси бірлік идеологиясы, жер 
мен мәдениетті сақтау, гуманизм сияқты концептілері талданады. Саяси бірлік идеологиясы 
түркі дәуірінен бастау алып қазіргі қазақстандық «Мәңгілік ел» идеологиясында көрініс тапқан 
іргелі концепция ретінде көрінеді. Бұл концепция өлімі жоқ жер іздейтін (Қорқыт ата) «Жерұйық» 
идеологемасы арқылы, әл-Фараби философиясындағы қоғамның жіктелімі түрінде, Баласағұнның 
«Құтадғу білік» поэмасындағы Дәулет, Әділ, Қанағат, Ақыл сияқты төрт жалпыадамзаттық 
құндылықтың теңдігі түрінде сипат алады. Гуманизм табиғатқа, мәдениетке, адамға қатысты 
адамгершілік талаптардың жиынтығы түрінде сипатталады. Осылардың барлығы қазақтар 
дүниетанымының біртұтастығымен тығыз байланысты. Адам мәселесі Абай философиясында 
барынша іргелі түрде көрініс табады. Мақалада қазақ философиясының діни-мифологиялық, 
көркем-философиялық (Қорқыт ата, Асан қайғы), діни-мистикалық (Иассауи, Бақырғани), 
әлеуметтік-саяси (Баласағұни) формаларынан рационалдық-логикалық дүниетаным (әл-Фараби) 
және философиялық публицистика мен лирика (Шоқан, Абай, Мағжан) түрлеріне дейінгі тарихи 
кезеңдерге бөлінісі, олардың көріну ерекшеліктері қаралады. Қазақ философиясы дүниетанымдық 
және құндылық ұстанымдарын бүкіл тарихи дамуы кезінде сақтап қалғандығы дәлелденеді. 

Түйін сөздер: қазақ философиясы, мораль, қазақ ағарту ісі, әл-Фараби философиясы, 
гуманизм, саяси философия.
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Концепты казахской философии в историческом развитии

В статье рассматриваются концепты казахской философии, имеющие значение не только 
в историческом аспекте, но и в современном мире. Актуализируются такие ее концепты, как 
идеология политического единства, сохранения земли и культуры, гуманизм. Идеология 
политического единства предстает как стержневая концепция, начиная с тюркского периода до 
современного Казахстана, выраженная в идеологии «Мәнгілік ел». Данная концепция представлена 
как поиски земли, где нет смерти (Қорқыт-ата), идеологема «Жеруйык», классификация 
обществ в философии аль-Фараби, поэме Баласагуна «Кутадгу билик» как равновесие четырех 
нравственных добродетелей: Давлет, Әділ, Қанағат, Ақыл. Гуманизм предстает как совокупность 
нравственных требований по отношению к природе, культуре, человеку. Данная специфика 
обусловлена цельностью, нерасчлененностью и диалектичностью мировоззрения казахов. 
Проблема человека в философии Абая представлена наиболее концептуально. В статье 
рассматриваются также историческая периодизация казахской философии, особенности ее 
мировыражения, начиная с религиозно-мифологической, философско-художественной (Қорқыт 
Ата, Асан Қайғы), религиозно-мистической (Яссауи, Бақырғани), социально-политической 
(Баласагуни) форм до рационально-логического мировосприятия (аль-Фараби) и философской 
публицистики и лирики (Шоқан, Абай, Мағжан). Однако, несмотря на многообразие стилей 
философствования, казахская философия сохраняла единство мировоззренческих и ценностных 
установок на протяжении истории. Данное обстоятельство предстает как фактор единства и 
непрерывности казахского бытия в истории.

Ключевые слова: казахская философия, мораль, казахское просвещение, философия аль-
Фараби, Абай, гуманизм, политическая философия.

The Kazakh philosophy – one of the most in-
teresting, demanding deep judgment from the point 
of view of civilization processes philosophical 
tradition. For not one decade there is a process of 
conceptualization and definition of the civilization 
place of the Kazakh philosophy. Modern Kazakh-
stan philosophers, culturologists have done a great 
job, concepts of the Kazakh philosophy in historical 
and social measurement are designated.

A. Nysanbayev defines the Kazakh philosophy 
as the forming spiritual space and a mental univer-
sum of Kazakhs, the having «feature of thinking, 
the ideas and images» [1, p. 49]. Speaking about an 
originality of the Kazakh philosophy, the scientist 
notes that this philosophical tradition throughout 
centuries had various ways of outlook of the spiri-
tual contents. The Kazakh philosophy was staticized 
from religious and mythological, philosophical and 
art (Korkyt Ata, Asana Kaygy), religious and mysti-
cal (Yassaui, Bakirgany), socio-political (Balasagu-
ni) of forms to rational and logical attitude (al-Fara-
bi) and philosophical journalism and lyrics (Shokan, 
Abay, Magzhan) [1, p. 49]. Various outlooks of the 
Kazakh philosophy that pulls together it with the 
Greek tradition, has been caused by many factors: 
external cultural influences, political organization 
of society, social shocks, managing type, etc. But 
the fact that throughout history the uniform spirit of 
nomadic culture remained is significant. Despite the 

seeming polarity of philosophical doctrines (al-Far-
abi’s rationalism, ethic art experiences of Asan Kay-
gy), in them more general that once again proves to 
us about integrity and a continuity of the Kazakh life 
in the history.

Garifolla Esim divides history of wise thoughts 
of the Kazakh people into two big periods which cor-
nerstone two largest stages in formation of the Ka-
zakh ethnos and the Kazakh statehood are. “The first 
period – their genesis, i.e. that all-Turkic philosoph-
ical thought rich with traditions put by outstanding 
thinkers as Korkut, Yusuf Balasaguni, Hodge Ah-
met Yassaui, al-Farabi, Makhmut of Kashgaria, etc. 
The creative heritage of the above-stated thinkers 
of the Middle Ages also became a basis, a starting 
point, a prerequisite of formation of outlook of Ka-
zakhs with which her second stage begins. Educa-
tion in 1456 in the natural boundary Kozy-Basy was 
a socio-political condition of formation of outlook 
of new ethnos that is in a flood plain of the river of 
Shue, the Kazakh board. At this time there were first 
Kazakh thinkers of Asanas Kaygy and Haidar Du-
lati. Actually Kazakh philosophy (“thoughts of vir-
tue”) begins the history with these names” [2, p.3].

Extent in a temporary continuum (at least 2 mil-
lennia), stability in preserving single tyursky lan-
guage, valuable reference points, moral standards, 
mentality of steppe culture the phenomenon in many 
respects unique. It is thought not the last role the 
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Kazakh philosophers issuing, loved and recognized 
by the people – «hakima» played in it. In spite of 
the fact that took place of discontinuity in historical 
development, a priority of the told word to written, 
certain concepts, priorities, unity of valuable instal-
lations of the Kazakh philosophy are traced and re-
main. Let’s stop on some concepts of the Kazakh 
philosophy out of an existential framework which 
semantic value remained irrespective of civilization 
shifts.

The first and main idea of the Kazakh philoso-
phy at all stages of her development is the idea of 
unity of the people, people and power, preservation 
of the earth of ancestors. The unity of the people acts 
as a conceptual basis of preservation of statehood, 
the earth, preservation of the future. Starting with 
Korkyt-ata, Al-Farabi, Balasaguni up to modern 
realities – it the subject remains the indicator of a 
political solvency of statehood on the Kazakh earth. 
Giving manuals, M. Kashgari in the work “Divani 
Lugat At-turk” especially stops on those qualities 
which promote preservation of unity and unity of 
the people. It is about mutual aid, tolerance, edu-
cation of the simple people and the master. “If to 
you comes, being poor and poor, the guest, bring 
the cooked food, don’t detain the guest”. “Revenge 
and hostility for all people as if debts which should 
be received from the person, know! As far as pos-
sible, the hand increase good”. “Watch the people in 
droughty year where will stop, there you and settle” 
[3, p. 48-51].

“Watching the daily conflicts and squabbles 
which are tearing apart and dividing people, Ha-
keem Asan has noticed: “However many abused 
uterine (Karyndas), from them not to get to any-
where”. Asan Kaygy enters into a line the word 
“Karyndas” (little sister), giving to the word 
broader, civil sense. Hakeem Asan warns: if to live 
among compatriots, on the native earth, in the uni-
form state, without harmony and a consent, con-
tinually attacking at each other and accusing of ev-
erything those who near you, then won’t lead it to 
anything good” [2, p. 3].

With grief tells about it also Abay. “Our ances-
tors … had two advantages which we don’t have … 
now – people sacredly protected and valued the uni-
ty. Spoke then in the people: “The beginning of suc-
cess – unity, a prosperity basis – life”, “Who isn’t 
able to forgive fault of the neighbor, and the stranger 
will offend that”, “Brothers quarrel, but don’t re-
nounce from each other” [4, p. 194, 248-249]. 

Abay tries to give the answer that such unity. 
The unity is not a community of property, the cattle, 
food. A unity basis – a community of mind, aspira-

tion to independence of each person able to set be-
fore himself the purpose. 

The unity of the people in his education, equal-
ity, freedom and mutual assistance – is treated in 
al-Farabi’s works. Allocating various types of soci-
eties, the best of them the thinker recognizes collec-
tive and virtuous as residents of these cities thanks 
to the above-named qualities are capable to self-
government, unity and achievement of happiness.

The idea of unity of the people was in a special 
way connected with philosophical thoughts about 
made societies, earthly paradise, the promised land. 
This subject left depth of heart of nomads whose life 
was complete of difficulties, sorrows, deprivations. 
“The spiritual heritage of Kazakhs bears on itself 
deep prints of social shocks, catastrophic nature 
of development of history of the region” [1, p.49]. 
An ultimate goal of the philosophical thoughts of 
Korkyt ata, al-Farabi, Asan Kaygy, Balasaguni, 
Yassaui saw in creation of fair society where they 
shall become the main values happiness of its peo-
ple. Korkyt-ata it is aimed at searches of the earth 
where there is no death; al-Farabi – the virtuous 
city; Balasaguni pushes in the poem the main val-
ues – Daulet (happiness), Kanagat (moderation), 
Akyl (mind), Adyl (justice); Asana Kaygy – the 
promised land of Zheruyiyk. “Thinking about fair 
arrangement of the world of the person available to 
change – here the main content of philosophy of no-
mad throughout centuries” [5, p. 224]. Searches of 
Zheryuik were caused by experiences for a difficult 
life of the people. Zheruyik қ is a dream of Asan 
Kaygy. This fertile place where instead of sand – oil, 
instead of water – milk, a cane turns into gold, and 
trees fructify nourishing fruits. The people inhabit-
ing Zheryiuk қ aren’t divided into the rich and the 
poor, there is no war, troubles, and all are equal and 
live happily. Many ideas of Asan Kaygy have some-
thing in common with the western utopias T. Mora, 
T. Kampanella, K. Marx’s T. It is first of all searches 
of a certain denominator of happiness which they 
saw in the idea of social equality.

The problem lifted by steppe philosophers, first 
of all, ontology. It is the people dream of preser-
vation of integrity of the Kazakh earth reflected in 
their philosophy. “Shokan Ualikhanov, attaching 
exclusive significance to the idea of the state ar-
rangement, called Asana Kaygy the first steppe phi-
losopher considering that the earth – this the main, 
fundamental concept in the history of formation of 
national consciousness of attitude of the people. 
The word “Zheruyik” consists of two parts – “zher” 
(earth), “uyu” – (grace). “Uyu” in a broad sense for 
the Asana of Kaygy means a concept of civic con-
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sciousness, unity, a unification, ethnic consolida-
tion of the nation which has united under the flag of 
statehood” [2, p.3].

Al-Farabi sets the task of determination of per-
fect society. The philosopher gives extensive clas-
sification of societies – the cities on the purposes 
delivered by their inhabitants: virtuous city, city of 
ignorance, exchange, ambitious city, ambitious, etc. 
For example, “the city and society of need” aims 
“at mutual assistance in acquisition (all that) that is 
necessary for existence and protection of a body...”. 
“The city and society of exchange are such which 
(inhabitants) help each other with achievement of 
prosperity and wealth” [3, p.36]. One of the best 
Al-Farabi considered “the collective city”, i.e. such 
in which each inhabitant is completely free to do 
what will wish. Why the philosopher allocates it as 
priority. Inhabitants are equal in the collective city, 
laws don’t give preference to one person before an-
other. The power extends only to making of what 
promotes increase in their freedom. Citizens elect to 
themselves governors who govern them according 
to a will of inhabitants. “A true governor is the one 
who in art by means of which they manage the cities 
sets as the purpose and a subject aspiration creation 
for himself and other citizens of authentic happiness 
which is a limit and the purpose of art of board” [3, 
p.40]. It is possible to assume that al-Farabi came 
very close to the idea of modern democratic legal 
society in spite of the fact that he lived during an era 
of blossoming of Islam and itself was deeply believ-
ing thinker.

In work “Kutty bilik” Balasagun also aims to set 
parameters of perfect society. It begins with manuals 
to the governor. But unlike Machiavelli who in work 
“Sovereign” gives the advice and manuals directed 
to creation of the prospering state and strong power 
Balasagun marks out those qualities of the governor 
which will ensure, first of all, the peace, prosperity 
and unity to the people. Balasagun in the poem gives 
the characteristic to different social and professional 
groups in society, does them by a subject of spe-
cial attention as and wellbeing of the state depends 
on their wellbeing. Farmers, the poet considers, – 
the necessary people as “they give both drink, and 
a food”, cattle-farmers provide society with dairy 
products, animals, wool. “All miracles of the Uni-
verse – a skill fruit” handicraftsmen. The thinker 
claims that the basis of the state is made by simple 
people, handicraftsmen, cattle-farmers whose work 
creates a basis of richness of the state. He urges all 
members of society to be on friendly terms and re-
spectful to people especially of these professions as 
they feed and dress people [3, p. 55-57].

Thus, in philosophical thoughts of steppe phi-
losophers of the idea of equality and freedom of his 
people, legality, justice, moral purity, education of 
governors, general mutual respect make a basis of 
perfect society. If at Al-Farabi, these ideas are ex-
pressed to Balasaguni more conceptually, then to 
“zhirau” – steppe philosophers they are presented to 
philosophies implicitly through manuals, reasoning 
(tolgau).

In spite of the fact that many thinkers, to “zhy-
rau” were in the service of governors (Balasaguni at 
court Karakhanidov, Asan Kaygy in case of Zhanibek 
khan, Bukhar zhyrau in case of Ablaykhan), feature 
of the Kazakh philosophy is its neutrality, indepen-
dence and a certain distancing in relation to the po-
litical power. It always remained a voice and a loud-
hailer of the people irrespective of, the thinker was 
a native from what social group. From here timeless 
universality of world outlook postulates, proximity 
to national searches. Life and creativity al-Farabi, 
Balasaguna, Abay, Asana Kaygy, Kaztugan zhy-
rau, Dospambet zhyrau, Shalkiiz zhyrau, Zhiyem-
bet zhyrau, Margask zhyrau, Aktamberda zhyrau, 
Umbetya zhyrau, Bukhar zhyrau are an example 
of philosophical service to the truth when the good 
was created for the sake of future people, without 
looking for in it an opportunity to earn. For them re-
mained a certain precept of the word: “Great Mayky 
judge, living in the first century of our era, manag-
ing the people spoke about Anarys’s precepts: “An-
arys always spoke, the respectable person shall be 
far away from the power” [6, p. 44].”Zhyrau doesn’t 
possess the legal power, but he is an intermediary 
between the governor and the simple people. If the 
khan wished to learn mood of people, then he called 
a zhyrau and attentively listened to him … Zhyrau 
make the way in life to a govern tent only personal 
qualities, knowledge width, the sharp, choice word, 
oratory, an active civic stand” [2, p. 4]. Autonomy 
of a moral line item it is visible to a zhyrau from 
Zhiyembet’s words to a zhyrau told Esim to the 
khan: “My recommendations correct were. Of mine 
it was convinced to force more than once. You the 
khan are ill-disposed? I don’t grieve. Without your 
favor I will exist” [3, p.16]. Thus, the special sta-
tus of thinkers in traditional Kazakh culture allowed 
them to be a certain conductor and the correlator of a 
will of the governor and expectations of the people. 
Speaking to L. Gumilev’s words, steppe philoso-
phers – it were the super activists born during the 
most responsible periods of history and promoting 
preserving the earth and the people.

Preserving a nomadic conduct of life as an 
economic dominant throughout all history became 



Хабаршы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №3 (61). 201732

Concepts of the kazakh philosophy in historical development

a basis of unity of a cultural code and caused one 
more uniqueness of the Kazakh philosophy – in-
tegrity of perception of the nature and the person, 
religion and philosophy, difficulties and pleasures 
of terrestrial life. Ethics, ontology, gnoseology, reli-
gion – all these aspects of philosophical knowledge 
in indissoluble unity determined life of the Kazakh 
consciousness. Integrity of national consciousness 
generated syncretism of beliefs: harmony of Sha-
manism and Islam. Integrity of perception of the 
world determined special type of thinking – dialec-
tic, philosophical, wise, well-aimed, figurative, alle-
goric. In the Kazakh traditional nomadic society, the 
told word played a large role in preserving a cultural 
code of the people scattered on big space. Thanks to 
the oral word practically in an invariable type po-
ems “Bayan – Sulu and Koza Korpesh”, “Alpamys 
batyr”, “Er Targyn”, “Er Edige”, “Khambar Batyr” 
reached us. But especially this art reached masterly 
level in creativity to a zhyrau. Strengthening of state-
hood, democratize of political system; patriotism of 
a political top generated the whole group of philos-
ophers – akyns – to a zhyrau: Asan Kaygy, Khaz-
tugan, Dospambet, Shalkiiz, Zhiyembet, Margask, 
Aktamberda, Umbety, Bukhar. The philosophy to 
a zhyrau if to characterize its conceptual bases is a 
dialectics of the word and a thought, real life and 
dreams, manuals and recommendations. It is not na-
ive spontaneous dialectics, this understanding of ca-
ducity and variability of terrestrial existence gained 
by heart; it is an optimistic view in the future, this 
understanding of unity of laws of the nature, society 
and the person. “It is right that in the world there 
is nothing invariable, but also and the evil is eter-
nal. Unless after severe winter the deep blossoming 
spring doesn’t come”, – says Abay. “The world – 
the ocean, time – a wind trend, Early waves – elder 
brothers, Late waves – younger brothers, Generation 
is replaced by a train, and it seems their rest is firm” 
[4, p. 231]. In these and other Words Abay trying to 
determine meaning of life, sees it in variability and 
development.

The Kazakh philosophy wasn’t certain transcen-
dental knowledge, and, on the contrary, spoke lan-
guage of the people and about the people. Colorful 
figurative art language of steppe philosophers isn’t 
an equivalent of the simplified knowledge. Presum-
ably, for all east philosophy (including Chinese, In-
dian) such style of philosophizing is inherent. Con-
fucius, Buddha, Lao-Zi gave the greatest truth by 
available, figurative language. The Kazakh philoso-
phy works the same way as reflects in general east 
mentality, the special structure of political institutes, 
a morality priority over rationality.

It has in many respects predetermined one more 
important line of the Kazakh philosophy: the initial 
beginning and her rod installation are an ethical con-
cept. The ethical problem affected the most various 
aspects of life: problem of a categorization of terms: 
“What bad will exist? It is bad if you live about help-
less years. It is bad if hasn’t told kind people good 
words» (Asan Kaygy) [3, p.117]; relation to the na-
ture; determination of moral shape of the person.

Criterion of moral shape of the person is the idea 
of humanity, a priority of the spiritual beginning in 
the person over worldly. “Unity of reason and heart, 
spiritual and moral priorities of the truth, good and 
justice, special type of tolerance and goodwill – all 
these lessons of the Great Steppe were incorporated 
by the Kazakh philosophy which has rendered to 
fundamental ontology of Martin Heidegger, surpris-
ingly modern from a position, and Jean-Paul-Sar-
tre’s existentialism [1, p.48].

Asan Kaygy philosophy postulates the major 
humanistic principles: mutual respect – “to feel 
sorry for all live, to appreciate and respect him” [7, 
p. 59], justice – as a basis of harmony of the public 
relations: “Justice of a sign – not build a shadow to 
the truth. A sign – not to look for wise mind last day. 
The dastardly coward a sign – Against enemy forces 
not to get up. Angry, predatory will accept – at ail-
ing to take away the Cattle. Silly and ignoramuses 
a sign – to the Word clever not to listen” [8, p. 33 
– 34].

Humanity of the Kazakh philosophy is fo-
cused in a problem of the perfect person. Thinkers 
Anakharsis, Al-Farabi, Balasaguni, Asana Kaygy, 
Abay, Shakarim were initially taken for granted that 
wellbeing of society is determined by a maturity of 
its people. This essential difference of the Kazakh 
philosophy when not certain transcendental forces, 
or the will and mind of the governor determine well-
being of its people. From depth of centuries to us 
there is an appeal which great Abay capaciously and 
fairly designated: “Be human” (Adam bol). “For the 
first time in the history of the Kazakh philosophy 
Abay stated conceptual vision of model, essence of 
the mature personality (Tolikh Adam). On Abay, by 
the mature identity of the person do three qualities: 
reason, heart, will. In creative heritage of Abay – his 
deep reflections about soul and flesh. “The nature 
isn’t eternal, the person isn’t subject to death”, – 
says Abay, meaning immortality of soul and reason, 
i.e. human “I” am (Men). Flesh is perishable that is 
what Abay determines category “My” (“Menikі”)” 
[2, p.8]. In “Words of edification” Abay gives the 
developed answer about the perfect person (Tolikh 
Adam), allocating in it three circles of quality. The 
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most precious in the person he calls heart – it is mer-
cy, kindness, ability to accept the stranger for native, 
love, conscience. The following circle is aspiration 
to knowledge, reason. The third type – strong-willed 
qualities: brave heart, strong will, confidence in the 
forces without which existence of other qualities is 
impossible. However the main thing from among 
them is heart “Heart won’t begin to interfere in case 
reasonable, but in case unnecessary will tie you on 
hands”. “Protect in yourself humanity” – so be-
queaths Abay [4, p. 207].

The ideas of Abay reflected popular wisdom. 
For this reason these ideas repeat and sound as an 
appeal. Balasagun: «Also know: heartless is a sim-
ilar to blind person. And if there is no heart, also 
the reason isn’t necessary!». «A barrier from an act 
unusable – conscience. A basis of all noble – con-
science» [3, p. 59-60]. 

Al-Farabi does by the center of the philosophy 
achievement of happiness by the person. Saying that 
happiness of the person not in a next world, and in 
this life, al-Farabi notes importance of unity of three 
categories: knowledge, dobra and beauty. The prin-
ciple of justice which in itself is the benefit makes a 
kindness basis. The aspiration to constant improve-
ment, to search of the truth and good acts – makes a 
basis of happiness of the person. 

Ahmet Iyugneki in the poem «Truth Gift» gives 
a portrait of «the true husband». As moral qualities 
he puts forward the principle of restraint, justice, 
truthfulness, mercy. He unites all these qualities the 
word «humanity»: «Who isn’t deprived of human-
ity, that worthy husband», – the poet considers. A 
basis of all he postulates the principle of simplicity 
and mercy: «If humanity – the whole building, then 
simplicity is similar to his base», «The unmerciful 
person is similar to not fructifying tree: The tree 
which doesn’t fructify suits only for firewood» [3, 
p. 84-85].

Makhmoud Kashgary also gives a social por-
trait of the virtuous husband: «strive for virtue, and 
having gained it, be not proud. When boast, without 
having virtue, in tests are lost» [3, p 48]. «Preserve 
the language against the bad word, strive for kind 
speeches … Kindly as much as possible, the hand 
increases … find the sonny modesty, let the glory 
about you will remain and for tomorrow» [3, p. 48, 
50-51]. In the Kazakh history and philosophy the 
idea of morality wasn’t interrupted and wasn’t cov-
ered with other problems. It was the initial principle 
of unity of the people, preservation of statehood, as-
piration to knowledge.

The big layer of philosophical searches is con-
nected with understanding that such knowledge, 

science, knowledge and the statement of need of 
knowledge. These questions were in a varying de-
gree brought up by all philosophers of the Steppe. 
Makhmoud Kashgary: «My son, accept council and 
drive ignorance – who has oat flour, that adds to him 
bekmez» [3, p.48].

Balasagun: «In science all benefit, in knowledge 
– greatness. Two highest differences are given to 
God’s servants» [3, p.54]. A. Iugneki: «From knowl-
edge the way proceeds to happiness, – the Source of 
a way is opened for people from here … Ignorant 
the truth is hated, In vain the sermon is wise and dis-
interested … Be on friendly terms with science, the 
simple poor – became the most notable of owners of 
the benefits!» [3, p.88]. 

Abay approves need of acquisition of knowl-
edge. Only knowledge will promote that Kazakhs 
will feel equal among others, without cringing to 
other people. Knowledge gives the chance to earn 
by honest and reasonable work, to become protec-
tion and a support for the people. Such people will 
become an example for imitation [4, p. 214-215]. 

At the same time, the Kazakh philosophers 
raised also theoretical questions of ways and 
methods of knowledge. Al-Farabi, Abay, Zh. 
Kopeev stated close to modern ideas of the idea 
of knowledge forms. For example, Zh. Kopeev 
defines four forms of knowledge: feeling, 
representation, abstract thinkingand intuition. 
Sensory perception is formed of five sources: «The 
human thinking reminds the river abounding in 
water which is formed of big five inflows. One of 
them – all visible, another – everything heard, the 
third – tangible, the fourth – smelled, the fifth – 
taste» [3, p. 295]. Mashkhur Zhusup allocates to 
the most significant of knowledge forms intuitive 
knowledge – the imagination, dreams. «If the 
thinking makes material sorting from which 
suitable is accepted, and unnecessary is thrown 
out, then the imagination, thoughts, dreams 
develop reason, broaden horizons, excite, thoughts 
concern There is also other important party – the 
imagination pushes people to humanity, does them 
wise, doesn’t spoil customs « [3, p. 295]. Abay 
considers that aspiration to knowledge – congenital 
aspiration of each person. Soul of the person, eating 
knowledge, gets stronger and does the person more 
perfect. However than we become more senior, 
we forget about soul, we forget those aspirations 
which it with itself has brought to our terrestrial 
world. Without knowledge of people loses the 
advantages. These philosophical reflections are 
conformable to the ideas of Socrates whose destiny 
is in many respects similar to destiny of Abay.
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Thus, on an extent more than two thousand-year 
history of our people the Kazakh philosophy was 
the keeper, her banner. Incorporating international 
experience of philosophizing, she had the special, 
caused by history, Earth and community characteristic 
features. These concepts have played an important 
role in preservation of the Kazakh people, her 
culture and the territory. The Kazakh philosophy, 

reflecting features of nomadic culture of the people, 
was and remains unique and at the same time general 
philosophical tradition. In her philosophy can derive 
strength not only modern Kazakhstan citizens, her 
ideas are filled with life, optimism and force. «The 
ideas of Korkyt Ata, Asan Kaygy stand among 
thinkers of axial type, that is laying the foundation of 
the general global philosophical outlook» [5, p. 224].
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МҰХАММЕД ХАЙДАР ДУЛАТИДІҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 
ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІНІҢ  

МӘДЕНИ-ТАРИХИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену мақсатында Қазақстан мемлекеті де қоғамдық-
саяси даму мен экономикалық өрлеудің, рухани ойлаудың жаңаша көкжиегіне көз тігуде. Осы 
тұрғыда, бірқатар өзекті рухани-әлеуметтік мәселелерді шешуде ұлы философ, ғұлама тарихшы, 
жан-жақты парасаттылық пен кемел білім иесі М.Х. Дулати дүниетанымындағы мәдени-тарихи 
құндылықтарды зерделеудің маңызы ерекше екені даусыз. Мақалада түркі өркениетінің 
ұлы тұлғасы М.Х. Дулатидің философиялық ой-тұжырымдарының қазақ ұлттық философия 
тарихындағы рөлі қарастырылады. Аталған мақалада М.Х. Дулатидің философиялық идеялары, 
тұжырымдарының жаһандану жағдайындағы күрделеніп кеткен өскелең ұрпақ тәрбиесінде 
ғана емес, тәуелсіз рухтағы халқымыздың өмір-тіршілігін, әлеуметтік-рухани болмысын жан-
жақты зерттеуге мүмкіндік беретіндігі дәйектеледі. Сонымен қатар, философия тарихының 
негізін салушы ретінде ғұлама ойшылдың ой-идеялары бүгінгі қазақ философиясының да 
қалыптасып, дамуына арқау болғандығын анықтап көрсетеді. Ұлы тұлға еңбегіндегі ел билеу 
ісі мен ел басқарушыға қатысты қасиеттерді санамалап, оның тәуелсіз еліміздің баянды 
болашағы үшін маңызын талдауға ұмтылуы да мақала мазмұнын тереңдете түседі. М.Х. Дулати 
шығармашылығындағы дін мәселесі де өзектілігімен құнды. Өйткені, бүгінгі діни ахуал күн өткен 
сайын күрделеніп, мемлекет дамуына, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге өз әсерін тигізуде. 

Түйін сөздер: Түркі өркениеті, М.Х. Дулати, Тарихи Рашиди, қазақ философиясы.
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Cultural and hisrorical values of Turkic civilization  
in the philosophical outlook of Muhammed haidar Dulati

Kazakhstan in order do ender the top 50 most developed countries has to relook social-political 
development and economic growth, moral values in a new and different way. In this respect philosopical 
signitacance of M.Kh.Dulati’s creative work as a great philosopher, famous historian, versatil personality 
is not to be underappreciated.

The article analyzes the significance in the history of the Kazakh national philosophy of the fa-
mous work “Tarikhi Rashidi”, authored by M.Kh.Dulati, the outstanding personality of Turkish literature. 
 The article discusses the philosophical ideas and scientific calculations M.H.Dulati, which are reflected 
not only in the era of globalization has become more complicated in the upbringing of the younger 
generation, who also provide the opportunity for in-depth study of the independent spirit of the people, 
his life, his social and spiritual portrait. In addition, the detailed analysis of the scientific views of a 
prominent thinker as the founder of the history of philosophy that influenced the development of modern 
Kazakh philosophy.

Key word: Turkic civilization, M.H. Dulati, Tarihi Rashidi, Kazakh philosophy.
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Культурно-исторические ценности тюркской цивилизации  
в философских воззрениях М.Х. Дулати

В целях вхождения в число 50-ти конкурентоспособных стран Республика Казахстан 
развивает общественно-политическое и экономическое направления, поднимает на новый 
уровень духовное мышление. С этой точки зрения особенно важно в решении ряда актуальных 
духовно-социальных проблем философское значение творчества великого философа, ученого-
историка, высокообразованного человека М.Х. Дулати. 

В статье анализируется значение в истории казахской национальной философии знаменитого 
труда «Тарихи Рашиди», автором которого является М.Х. Дулати, выдающаяся личность тюркской 
литературы. Авторами рассматриваются философские идеи и научные выкладки М.Х. Дулати, 
которые нашли свое отражение не только в усложнившемся в эпоху глобализации воспитании 
подрастающего поколения, но и дают возможность для всестороннего исследования духа 
независимого народа, его жизнедеятельности, его социально-духовного портрета. Наряду 
с этим, подробно анализируются научные взгляды выдающегося мыслителя как основателя 
истории философии, повлиявшие на развитие современной казахской философии. 

Ключевые слова: тюркская цивилизация, М.Х. Дулати, Тарихи Рашиди, казахская философия.

Түpкi дүниeтaнымы – өтe күpдeлi мəдeни-
тapиxи кeңicтiк жəнe қaзaқ өpкeниeтiнiң төл 
apнacы. Түpкiлiк дүниeтaным нeгiзiндe қaлып-
тacқaн түpкi xaлықтapы бүгiнгi тaңдa ұлттық 
epeкшeлiктepi мeн тapиxы тypaлы зepттeyлep 
жүpгiзyдe. Әpбip ұлттың өзiнe ғaнa тəн 
мəдeниeтi мeн өpкeниeтi бoлaтынын ecкepceк, 
қaзaқ өpкeниeтiн тoлығымeн зepдeлey apқылы 
түpкi өpкeниeтiнiң дe жaлпы мaзмұнын тaнyғa 
бoлaды eкeн.

Eшқaндaй apнaйы филocoфиялық мeктeптep 
бoлмaca дa, қaзaқ – өтe тepeң филocoф xaлық 
бoлып caнaлaды. Ұлтымыздa филocoфиялық 
тoлғaмдapды ұpпaқтaн-ұpпaққa, əкeдeн-
бaлaғa ayызшa жeткiзy дəcтүpi көп ғacыpлық 
тəжipибeciмeн дapaлaнды. Ұлы дaлaдa ғұмыp 
кeшкeн xaлқымыз киiз үйдe тұpып-aқ, өзiндiк 
мaтepиaлдық жəнe pyxaни мəдeниeткe, өзiндiк 
тұpмыcқa, caлт-дəcтүpлep мeн əдeт-ғұpыптapғa 
иe бoлды. Көшпeлi өмip тipшiлiгi oлapды 
жapaтылыcты өзiншe тaнyғa қaлыптacтыpды. 
Әpбip xaлықтың ұлттық тaнымы мeн pyxaни 
бoлмыcы тapиx бeттepiндe өзiндiк oйлы 
көзқapacтapымeн дapaлaнып, oйлay жүйeciндe 
дepбec қoлтaңбacын қaлдыpғaн ұлы ғұлaмaлap 
eciмiмeн тығыз бaйлaныcты.

Өз филocoфиялық көзқapacтapымeн дaлa 
өpкeниeтiнe қoмaқты үлeciн қocқaн тұңғыш 
ұлт тapиxшыcы Дyлaти oны aдaмзaттың pyxaни 
мəдeниeтiнiң дeңгeйiн көpceтeтiн ғылым дeп 
caнaды. М.Х. Дулатидің философиялық тұжы-
рымдарын талдау арқылы түркі өркениетінің 
мəдени-тарихи құндылықтары мен даму негіз-
дерін, ұлттық болмысын танып-білуге болады. 

Шындығындa өткeн тapиx шeжipeciн, өткeн 
дəyip шындығын ұлы oйшылдapдың тaнымы 
тepeң шығармашылығын зерделеу арқылы 
терең ұғынамыз. Ұлы ойшылдар шығармалары 
ұлттың тapиxымeн тiкeлeй үндeciп, бoлмыcымeн 
бiтe қaйнacып жaтқaн aдaмгepшiлiк пeн 
пapacaттылық, caлт-дəcтүp, дүниeтaным ұғым-
дapы, филocoфиялық oй, көpкeмдiк пeн cұлyлық, 
пaтpиoтизм, эcтeтикaлық нəpге толы болып 
келеді. Осы тұрғыдан алғанда, түркі өркениетінің 
ұлы тұлғасы М.Х. Дулатидің философиялық 
дүниетанымы желісінде түркі өркениетінің 
мəдени-тарихи құндылықтарын талдап-таразы-
лау, рухани маңызын ашуды негізгі мақсат еттік. 
М.Х. Дулати дүниетанымдық ойларын тарихи-
салыстырмалы талдау, философиялық, тарихи-
педагогикалық əдебиеттер мен ғұлама шығар-
машылығына қатысты пікірлерді жүйелеп, 
қоры ту зерттеу мақаланың негізгі əдістері болып 
табылады. 

Түpкiлiк өpкeниeт «өмipдiң əcep-ықпaлымeн» 
тyындaғaн, өз мaзмұн қyaтымeн дapaлaнaтын 
pyxaни мaғынaғa иe. Oны бүгiнгi зepттeyлepмeн 
acыл oйлap кepyeнi дəлeлдeп бepyдe. Түpкi 
дүниeciнe opтaқ ғұлaмa ғaлымдapымыздың 
cүбeлi oйлapы мeн тұжыpымдapы ғылыми 
cипaты мeн тepeң филocoфиялық қyaтымeн 
дapaлaнып, əлeмдiк мəдeниeт пeн pyxaнияттa 
aйpықшa бaғaлaнyдa. 

Түpкi өpкeниeтi мaзмұны əpбip түpкi xaлық-
тapының мəдeниeтi мeн өpкeниeтiнe бacтay 
бoл ғaн. Coндықтaн дa, қaзaқ өpкeниeтiнiң 
əлeм дiк өpкeниeткe қocқaн үлec caлмaғын 
бaғдap лay бapыcындa дa жaңa мaзмұнғa иe 
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бoлып, тoлығaтыны дaycыз. «Мoғoлcтaн дeп 
aтaлaтын ayмaқтың ұзындығы мeн eнi жeтi-
ceгiз aйлық жoл бoлaды. Oның шығыc шeкapacы 
қaлмaқтapдың жepi – Бapcкөл (Қaшқapиядa), 
Eмiл (Тapбaғaтaйдa) жəнe Epтicкe тipeлeдi. 
Coлтүcтiгiндe Көкшe тeңiз (қaзipгi Бaлқaш көлi), 
Бyм Лиш жəнe Қapaтaлмeн; бaтыc шeкapacы 
Түpкicтaн мeн Тaшкeнт жəнe oңтүcтiгiндe 
Фepғaнa, Қaшқap, Aқcy, Чaлыш, Тұpфaнмeн 
шeктeceдi» (Дулати 2003: 403) – дeп Дyлaти 
көpceткeн гeoгpaфиялық кeңicтiктe бүгiндe 
жүздeгeн мeмлeкeттep өмip cүpyдe. Eгep бiз 
Eypaзия caxapacындaғы өpкeниeттi Ұлы Қыпшaқ 
дaлacындaғы өpкeниeт дeй кeлiп, Мұpaд Aджидің 
пiкipiмeн кeлтipceк, «Бұл мəдeниeттi пeчeнeгтep, 
бұлғapлap нeмece бacқaлap қaлыптacтыpды 
дeceк тe, төpкiнi бip. Өйткeнi, дaлaдa түpкi тiлi 
үcтeмдiк eткeн. Ұлa дaлa бip ғaнa түpкiлiк мəдeни 
дəcтүpлepмeн өpкeндeгeн. Түpкiлiк pyxaни 
құндылықтapды қaлыптacтыpғaн» (М.  Аджи 
1994: 84). 

Д. Клeмeнeц көнe түpкiлepдi «тaмaшa xaлық» 
дeп тeгiннeн-тeгiн aтaмaғaн. Түpкi өpкeниeтiнің 
əлeмдiк өpкeниeттepгe жoлбacшы бoлғaны дa 
дəлeлдeнyдe. Ұлaн-бaйтaқ кeңicтiктe ғұмыp 
кeшкeн түpкiлep өмip, жapaтылыcтың тылcым 
cыpлapынa қaнығy бapыcындa ұлы өpкeниeт 
көшiн қaлыптacтыpды. Көшпeлi ғұмыp кeшiп, 
кeң бaйтaқ дaлaны қopғaп, бacқa мeмлeкeттepмeн 
opтaқ қapым-қaтынacтa бoлғaн пpoтoқaзaқтap 
(түpкiлep) өpкeниeтi əлeмдiк өpкeниeткe өз игi 
ықпaл-əcepiн тигiзбeй қaлғaн жoқ. 

Ертедегі түріктер өркениеттің дербес ошағын 
қалыптастырды. Онда болмыстың жаңа түрі, 
тың қарым-қатынас құралдары, қалалардың са-
лынуы мен будда, христиан, кейіннен ислам 
секілді əлемдік дінге жақындаудың жаңаша діни 
жолдары пайда болды. 

М.Х. Дулати – орта ғасырда өмір сүрген 
көрнекті мемлекет жəне саяси қайраткер. Өзі 
өмір сүрген кезеңнің тарихын кейінгі ұрпаққа 
жеткізу мақсатында «Тарихи Рашиди» еңбегі 
мен рухани маңызы терең «Жаһаннаме» поэма-
ларын жазған ойшыл өркениеттік мəселелерді 
мазмұндауда өзіндік тəжірибесіне жүгінді. М.Х. 
Дулатидің философиялық ой-тұжырымдарын 
талдау тарихи сана арқылы азаматтық тұлға 
қалыптастырудың қайсыбір уақытта да ерекше 
маңызға ие болғандығын, түркі өркениетінің 
мəдени-тарихи құндылықтарының бүгінгі 
күнде де аса қажетті екендігін аңғартады. Ен-
деше, М.Х. Дулати дүниетанымының мəдени-
тарихи құндылықтарының арнасы кең жəне 
маңызы терең, ол өз кезегінде қазіргі ұлттық 

ойлау кеңістігінің өзекті мəселелерін шешуге 
мол мүмкіндіктер жасайтыны даусыз. Бүгінгі 
таңда М.Х. Дулати сипаттаған көшпелі өміріміз 
өзгерген. Ол уақытта ең басты байлығымыз – 
жылқы, оның еті мен сүті болса, жаһандық даму 
үрдісіне еркін ілесіп келе жатқан мемлекетіміз 
əлемге танылып, үлкен биіктерді бағындыруда. 
Дегенмен, рухани ойлау жүйеміз өзгермейді. Ду-
лати заманындағы мəдени-тарихи құндылықтар 
күн өткен сайын бүгінгі ұрпақ тəрбиесі мен жал-
пы адамзаттың рухани дамуы үшін аса қажетті 
болуда. 

Халқымыздың көшпелі тұрмысы мен ру-
хани ойлауы, жалпы бүкіл түркі дүниесіндегі 
философиялық, əлеуметтік ой-пікірлердің те-
рең дігі батыс, шетел ғалымдарының назарын 
ерекше аударып, түркі қоғамы мен өркениеті 
дамуының əр түрлі тарихи дəуірлер мен уақыт 
ерекшеліктеріне байланыстылығына аса көбірек 
мəн беруде. Сонымен қатар, тəуелсіздіктің ши-
рек ғасырында халқымыз бұған дейін бодандық 
қамытындағы дүниетанымнан біржола қол үзіп, 
рухани бастауларымызды тереңнен зерделеп, 
қоғамдық сананың жаңаша қалыптастыруын, 
ұлттық түлеуін жүзеге асырды. Осы орайда, қазақ 
ұлтының ғана емес, түркі жұртының мəдени-
рухани дамуына өлшеусіз үлес қосқан тұңғыш 
тарихшы, саяси қайраткер, көрнекті ойшыл, 
белгілі философ М.Х. Дулати көзқарастарының, 
ойшылдық пікірлерінің түркілік дүниетаным 
үшін аса маңызды екендігі даусыз. 

Дулати дүниетанымының кеңдігі ойшылдың 
өмір жайлы, адамның өмірдегі орны, қоғам 
дамуының даму ерекшелігін терең түйсінуге 
деген талпыныстарынан бастау алады. Шынды-
ғында М. Дулати көзқарасы, арман-мұраты мен 
қоғамдық-саяси, рухани мақсаты халық мəде-
ниетінен нəр алады да, философиялық адам-
гершілік пен ізгілікке айрықша мəн беретін 
Шығыс мəдениеті арқылы толықтырылды. Ең 
бастысы, Дулати дүниетанымы қос мəдениеттің 
жалпыадамзаттық құндылықтары негізінде 
қалыптасып, адамдармен тығыз қарым-қаты-
нас та болуымен жəне өмір теперішін көп көруі-
мен ұшталып, кемелденді. Осы арқылы өзге-
нің өмірін толық түсініп, өзінің рухани ішкі 
«Менін» қалыптастыра алды. Халық тағдырын 
өз тағдырындай қарап, қоғамдық-саяси өмірге 
бей-жай қарай алмаған Дулати өзі де текті 
əрі ықпалды адамдардың қамқорлығының 
арқасында ел билеу ісіне араласады. 

Орта ғасырдағы тарихи, мəдени жəне рухани 
жағдайлар М.Х. Дулатидің бойында ойшылдық 
қасиетін қалыптастырды, сондай-ақ ол мемле-
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кет ішіндегі жəне ұлттар арасындағы рухани-
материалдық тұрақтылықты қалыптастыруға 
ұмтылды. Өзінің бай тəжірибесіне сүйене оты-
рып, М.Х. Дулати мемлекет пен жалпы бейбіт 
өмірді қамтамасыз ететін азаматтық ұстанымдар 
ұсынды. 

М.Х. Дулати мұрасы көптеген шетелдік 
зерттеушілердің назарын аударып, «Тарихи Ра-
шиди» еңбегі ХVI –XVII ғасырларда кеңінен 
тарап, көп рет көшірілді. Ол көшірмелер бүгінгі 
таңда Англия, Франция, Германия, Ресей, 
Иран, Пəкістан, Үндістан жəне Өзбекстан мен 
Тəжікстан елдерінің кітапханаларында сақтаулы. 
Ал ағылшындар болса ХІХ ғасырдың соңында, 
яғни ағылшын шығыстанушысы Денисон Росс 
еңбекті екі рет тəржімалап, 1895 жылы – алғаш 
рет, екінші рет 1989 жылы Лондонда басып 
шығарды (Denison Ross E. 1898) Ал 1996 жылы 
парсы тілінен В.М. Такстонның аударуымен Аме-
рикада басылса, орыс тіліндегі аудармасы 1996 
жылы Ташкентте, 1999 жылы Қазақстанда жарық 
көрді. Қазақ тіліне белгілі шығыстанушы Ислам 
Жеменей аударып, 2003 жылы басылып шықты. 
Ал ғалымның əдеби туындысы – «Жаһаннаме» 
поэмасымен біз кейін ғана қауыштық. Авторы 
белгісіз, ежелгі түркі тілінде жазылған туынды да 
көптеген ғалым-зерттеушілердің, атап айтатын 
болсақ, Ахмет Заки Валиди, Р.К. Парму, Н. Ту-
манович, Т. Сұлтанов, т.б. қызығушылықтарын 
туғызып, аталған поэманың М.Х. Дулатиге 
тиесілі екендігін дəйектеуде, «Тарихи Рашиди» 
шығармасымен үндес, ғұламаның өмірбаяндық 
мəліметтерінің келтірілгендігін нақтылай оты-
рып, дəлелдейді (Ahmet Zaki Walidi 1937; R. 
Parmu 1969; Туманович 1973; Т. Султанов 1982). 
Үндістандық ғалым, парсы, ағылшын, орыс 
тілдерін жақсы бі летін профессор Мансура Хай-
дардың тынымсыз зерттеу жүргі зіп, Мұхаммед 
Хайдар туралы кі тап жазып, ағылшын тілінде 
Үндіс танда жариялауы айтулы оқиға болды. 
Оның «Мирза Мұхаммед Хайдар Дуглат в пер-
сидских источ никах» атты зерттеуі орыс тіліне 
аударылып, Алматыда 2010 жылы жарық көрді 
(Хайдар 2010).

Дулаттану ғылымының кеңінен зерттеліп, ұлы 
ғұлама мұрасының рухани маңызын зерделеуге 
Ә. Дербісəлі, И. Жеменей, М. Қазыбек, т.б. қазақ 
ғалымдары ерекше еңбек етуде (Ә.  Дербісəлі 
2003; И. Жеменей 2009; М.  Қазыбек 2014).

Мыpзa Мұxaммeд Xaйдapдың түpiк 
өpкeниeтiнe қocқaн үлeci epeкшe зop, Оpтaлық 
Aзияның, кeйiн Кaшмиp aлқaбының coл кeздeгi 
шapyaшылығын, cayдa-caттығын, мəдeниeтiн 
жeтiлдipyдe epeкшe қызмeт eттi. Oның қaлaмынa 

мaл мeн eгiн шapyaшылығы, көшпeлiлiк пeн 
oтapшылық, дaлa мeн қaлa, өнep мəceлeлepi жиi 
iлiгiп, oндaғы түpлi əлeyмeттiк тoптap capaлaнып 
бaғaлaнды. Әcipece, ұлы қaзaқ xaндapының 
бoлмыcы, aдaмның кiciлiк қacиeттepiнe қaтыcты 
тepeң oйлap aйтылaды. Cөздiң мəнiн түciнiп, 
тoқтaй бiлy, қaйcыбip мəceлeнi бoлмacын aқыл 
көpiгiнe caлып, тapaзылay, caбыpмeн шeшy т.б. 
жaйттap қoзғaлaды: Мыcaлы:

«Кiмнiң қaндaй дayы бap aқылмeнeн 
шeшceңiз, Кiлтiн тaппaй, тiл тaппaй, coғыcaтын 
кeшeңiз»! – дeгeн тoқтaмның aдaм өмipiндeгi 
opны epeкшe тyындaды. Ocындaй aтaлы cөзгe 
тoқтaй бiлмeгeндep өзiнeн дe, opтaдaн дa cүйey 
тaппaй, көлeңкeдeй құбылды. Тeк oқшay үcтeмдiк 
eтy caяcaты мeн күш көpceтy тəpтiбi дaғдығa 
aйнaлды. Қapa күшiнe ceнгeндep apaздықтa 
өз пaйдacын күйттeйтiндepдiң, зұлымдықты 
жaнындaй жaқcы көpeтiндepдiң зaмaны бoлды, 
қoздыpды. Oлap қacтacyмeн тaлaйғa тop caлды, 
жaмaндық пeн өзiмшiлдiккe бұpылды, көз 
тiккeндi жaнышқылayдaн тaйынбaды. Бəpi дe 
eл тoздыpaтын бүлiктep, жүйкe жұқapтaтын 
жiңiшкe тipлiктep.

Әйтce дe ocындaй қиын cəттe «Тapиxи 
Paшиди» ceкiлдi тaнымы тepeң тyынды жaзy тeк 
тaмыpы тepeң aлып бəйтepeк ceкiлдi «Xaйдap» 
aтынa caй М. Дyлaтидiң қoлынaн кeлep ұлы ic 
eдi. Жeкe бacы дүниeгe қызығып бaйлық қyмaй, 
aбыpoйын acқaқ ұcтaды, apынa дaқ түcipмeyгe 
тыpыcты. Жep мeн eл мүддeci үшiн күpecкeн 
жayынгep capбaздapмeн қoян-қoлтық жүpiп, eл-
жұpтының жaй-жaпcapын, мұң-мұқтaжын бiлiп 
oтыpды.

М.X. Дyлaти Opтa Aзиядaғы мeмлeкeттep 
мeн xaлықтapдың XҮ-XҮШ ғacыpлap apaлы-
ғындaғы eкi жүз жылғa жyық тapиxынa шoлy 
жacaп, coның нeгiзiндe coл дəyipдeгi қoғaм 
өмipiнe, oндaғы бoлғaн тapиxи oқиғaлap мeн 
тapиxи тұлғaлapдың ic-əpeкeттepiнe pyxaни 
жəнe aдaмгepшiлiк құндылықтap тұpғыcынaн 
бaғa бepiп, тepeң əлeyмeттiк- филocoфиялық 
тұжыpымдap жacaйды. Coндықтaн дa Мұxaммeд 
Xaйдap Дyлaти қaзaқтың ұлттық филocoфиялық 
aқыл-oй жүйeciндe тapиx филocoфияcының 
бacтaмacын қaлaғaн дeп aйтyғa тoлық нeгiз бap.

Oйшылдың «Тapиxи Paшиди» шығapмacындa 
тyғaн жepгe, xaлқынa дeгeн ыcтық ceзiмдepi, 
тoлғaныcтapы жaзылып, ұpпaқтaн-ұpпaққa ми-
pac бoлып жaлғacып oтыp. Coндaй-aқ, жac-
тapды epлiккe тəpбиeлeyдeгi apмaн-тiлeктepi 
aйқын бaйқaлaды. Бұл тypaлы «Мұxaмeд Xaйдap 
Дyлaти өзiнiң шығapмaлapындa бaтыpдың 
тұлғacын coмдaп, жayынa қaншaлықты қaтaл 
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мeйipiмciз бoлca, бayыpлapынa, eлiнe xaлқынa, 
oтбacынa coншaлықты мeйipiмдi бoлып cypeт-
тeлeдi. Oйшылдың шығapмaлapындa бap-
лық тəpбиe нeгiздepi қapacтыpылaды. Яғни 
пaтpиoттық тəpбиeмeн қaтap дeнe тəpбиeci, 
имaндылық пeн aдaмгepшiлiк тəpбиe нeгiздepi 
дe бepiлeдi. Мұның өзi xaлқымыздың epлiкпeн 
қaтap aдaмгepшiлiктi жoғapы бaғaлaғaнын, 
яғни бaлaғa тəн тəpбиeci мeн жaн тəpбиeciн 
қaтap бepyдi мaқcaт eткeндiгi бaйқaлaды» – дeп 
түйeдi зepттeyшi Б. Қaлыбeкoвa (Қалыбекова  
2006: 99). 

М.X. Дyлaтидiң ұлы тұлғacы қaзaқ 
xaлқының жayгepшiлiк қacиeтi, epлiк дəcтүpi 
мeн ұлттық клaccикaлық мұpacының өзiндiк 
қaйтaлaнбac epeкшeлiгiн aйғaқтaйды. Әлeмдiк 
өpкeниeт дaмyынa өзiндiк үлec қocып oтыpғaн 
М.X. Дyлaти мұpacы ұлттық мəдeниeтiмiз бeн 
өнepiмiздiң, филocoфиямыздың дaмyынa, жac 
ұpпaқ тəpбиeciнe қocap үлeci мoл.

М.X. Дyлaти өмip cүpгeн тapиxи кeзeң қaзaқ 
xaлқының мəдeни-тapиxи, əлeyмeттiк дaмyының 
өзiндiк қaйтaлaнбac мұpaлapымeн бeлгiлi. Oның 
тұлғa peтiндe қaлыптacyынa ықпaл eткeн өзi 
өмip cүpгeн жəнe қopшaғaн əлeyмeттiк opтa, 
қoғaмдық дaмy үpдici. Қoғaмдaғы əpтүpлi 
caяcи əлeyмeттiк қaйшылықтap М.X. Дyлaтидi 
тұлғa peтiндe қaлыптacyынa ықпaл eттi. Oй-
шыл peтiндeгi Мұxaмeд Xaйдap Дyлaтидiң 
дүниe тaнымдық көзқapacынa əcepiн тигiзгeн 
нeгiзгi eкi pyxaни apнaны aйтyғa бoлaды. Oның 
бipiншici, opтa ғacыpлық түpкi – көшпeлiлepдiң 
дəстүpлi дүниeтaнымы бoлca, eкiншici – қaзaқ 
xaлқының pyxaни дaмyынa өpкeниeттiк ықпaлын 
тигiзгeн xaнифиттiк бaғыттaғы иcлaм дiнi мeн 
coпылық бaғдap. Бұл жepдe coпылық пeн қaзaқ 
филocoфияcының бaйлaныcын кeң мaғынaдa 
түciнгeн жөн.

Ұлы кeмeңгepдiң дүниeтaнымдық oйлapы 
мeн филocoфиялық тoлғaмдapынa тepeң үңiлe 
кeлe, oның иcлaмның өpкeниeттiк мaзмұнынa 
тepeң мəн бepгeндiгiнiң кyəci бoлaмыз. «Бip 
нəpce aйдaн aнық: кiмдe-кiм иcлaм дiнi мeн 
Мұxaммeдтiң зaңынa, жoлынa кeдepгi, шaбyыл 
жacaca, eшқaшaн жeңicкe жeтпeгeн, aл oның 
дəcтүpiн caқтaп, жoлын қyғaн aдaмның күн caйын 
бepeкeci apтқaн» – дeп бaғaлaйды. Қoғaмның 
əлeyмeттiк-экoнoмикaлық, əлeyмeттiк-caяcи, 
идeя лық-мəдeни құpылымдapын қaлыптacтыpy-
дa иcлaм дiнiнiң бacты қoзғayшы күш eкeнiн 
aйтaды. Ocыдaн кeйiн, жaлпы түpiк xaлықтapынa 
иcлaм дiнiнiң кeң тapaлyынa ықпaл eткeн Тoғлық 
xaн eкeнiн бaяндaйды. Oғaн мынaдaй oқиғaның 
ceбeпшi бoлғaнын aйтaды:

– Xaнғa бipдe шeйx Жaмaлaддиндi aлып 
кeлeдi. Oл кeлгeндe xaн иттepгe шoшқa eтiн 
бepiп жaтыp eдi. «Ceн жaқcыcың бa, əлдe мынa 
ит жaқcы мa? – дeп cұpaйды xaн. Шeйx: «Eгep 
имaнды бoлcaм, мeн жaқcымын, aл имaнcыз 
бoлcaм oндa мeнeн мынa ит apтық» дeп жayaп 
бepeдi. Xaнды бұл жayaптың əcepлeндipгeнi coн-
шaлық, oның жүpeгiнe иcлaмғa ceнiм нығaяды» 
(Дулати 2003:44).

Ocылaй иcлaм дiнiн қaбылдaғaн Тoғлық 
Тeмip xaнның өмipгe кeлгeн cəтiнeн бacтaп, 
eгжeй-тeгжeйлi бaяндaп, coл apқылы coл ғacыp-
лapдaғы бүкiл түpiк ұлыcының тapиxын қaғaз 
бeтiнe түcipгeн ғaлымның ыждaһaттылығы 
кiтaп тың əpбip бeтiнeн бaйқaлмaй қaлмaйды. 
Жəнe ұлы ғaлымның cөз зepгepi бoлғaндығы 
кiтaп мaзмұндылығы мeн құнын apттыpa түceдi. 
Бұл əcipece, Тoғлық тeмip xaнның aлғaшқы 
жopықтapын бaяндaп, oның қoлбacшылық 
қызмeтiн cипaттaғaндa epeкшe бaйқaлaды:

Aқыл əcтe қoлбacшы бaтыpлықтың жoлындa,
Oл бəpiнiң aлдындa, epлiк oның coңындa,
Eгep epce eкeyi бip-бipiнiң қacынa,
Aқыл шыpқaп шығaды acқap шыңның бacынa! 
(Дулати 2003:44) – 

дeп жыpлaғaн aқын aтaлмыш кiтaбындa aдaм-
гepшiлiк oйлap мeн тepeң aдaмдық қacиeттepдi 
пaш eтiп, жыpлaғaн ұлы ғaлым «Тapиxи Paшиди» 
кiтaбының бipiншi кiтaбының coңын мынaдaй 
өлeң жoлдapымeн aяқтaйды:

«Мeнiң мaқcaтым – ғaлымдығымды көpceтiп 
қaлy ғaнa eмec, бұpын өткeн мoғoл xaндapының 
eciмдepi тapиx бeтiнeн мүлдeм жoйылып кeтпece 
eкeн дeп ecтeлiк жaзy бoлмaқ. Eгep дe мoғoл 
xaндapынa өзiнiң aтa тeк шeжipeci тypaлы, 
өздepiнiң aтa-бaбaлapының дaңқты icтepi жaйлы 
бiлгici кeлce, oлap oл жөнiндe ocы eңбeктeн oқып 
қaнa бiлeдi. Бұл жepгe иcлaм дiнi тapaлғaнғa 
дeйiн, өткeн ғacыpлapдaғы мoғoл xaндapы 
тypaлы (шығapмaдa), oлapдың eciмдepiнeн бacқa 
eшнəpce ecкe aлынбaйды, ceбeбi, кəпipлepдiң 
бəpi тiптi Жaмшид пeн Зaxxaктың құдipeтiнe иe 
бoлca дa ecкe aлyғa лaйық eмec. Бұл кiciлepдiң 
əpeкeттepi құдipeттi күштi aллaның қaһapынa 
ұшыpayғa лaйық. Aттapын дa aтayдың өзiн apтық 
caнaдық» (Дулати 2003:44).

Ocы үзiндiдeн-aқ oйшылдың жaн-жaқты 
дүниeтaным иeci, пapacaтты жaн иeci бoлyымeн 
қaтap, дiни өpeciнiң дe биiк дeңгeйiн тaнып, 
capaлayғa бoлaды. Aдaмзaттық өpкeниeттiң 
қaлыптacy тapиxындa құндылықтapдың нeгiз-
гi төpт жүйeci capaлaнaды: эcтeтикaлық, дiни, 
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ғылыми жəнe этикaлық. Aтaқты ғaлым Мұ xaм-
мeд Xaйдap Дyлaтидiң шығapмaшылық тұғыp-
нaмacынa бaлaнғaн aтaқты eңбeгiндe ocылapдың 
қaйcыбipi дe тepeң пəлcaпaлық oйлapмeн 
көмкepiлiп, cипaттaлынaды. Әcipece, өзiнiң ocы 
eңбeктi жaзy мaқcaтын қaйтaлaп aйтa oтыpып, 
aтaлғaн құндылықтapдың əpбip xaн тұcындa 
қaлaй дaмып, жүpгiзiлгeндiгiн дe нaзapдaн тыc 
қaлдыpмaйды. 

Caқтap бoлcaң, eй Aллa, пeндeлiктeн caқтaғын!
Мықтaп бeкiт бoйдaғы жaмaндықтың қaқпaғын.
Бip өзiңнeн iздeймiн cүйeнiштi, тipлiктi,
Қacipeттeн, қaйғыдaн caқтa жəнe жүpeктi! 
(Дулати 2003:44) – 

дeп тoлғaнғaн oйшыл əpбip oқиғaны пaйғaмбap 
xaдиcтepiмeн түйiндeп oтыpca, дocтық, мaxaббaт 
ceкiлдi киeлi ұғымдapды бapыншa жaн-жaқты 
ұғындыpyғa қaдaмдap жacaйды. «Шынaйы 
ғaшық aзaмaттың мaxaббaт үшiн көpгeн 
тayқымeтi шeкciз бaйлық, жaңa зaт дeп caнay 
қaжeт», – дeп ұғынғaн Дyлaти бұл oйлapды 
былaй өлeң жoлдapынa aйнaлдыpaды:

Ceн ұcынғaн нəpceнiң бəpi шипa жaнымa,
Aл өзгeнiң бepгeнi y бoп тapap қaнымa 
(Дулати 2003:43).

Ocылaйшa ұлы oйшыл өзi киeлi caнaйтын 
əpбip aдaмдық қacиeттepдi дəpiптeп, мaдaқтaйды. 
Өз oйлapын xaдиcтepмeн шeгeлeйдi. Мыcaлы, 
eшқaшaн қoлынaн кeлмeйтiн icкe бeкiнy мeн aнт 
iшiп, cepт бepyдi бұзyдың aқиқaттың ayлынa eш 
жaнacпaйтынын дa aйтaды:

Уəдe бepiп, aнт iшiп, бocқa қaпыл қaлмaғын,
Oйнaмaғын қoc жүздi қылышымeн Aллaның.
Opғa aпapып жығaды aлып-ұшпa қызбaлық,
Aнт бepмeгiн, aнт бepceң, oны eшқaшaн бұзбaғын! 
(Дулати 2003:43). 

Қaзipгiдeй жacтapымыз өзгe дiндepдiң 
ықпaлындa кeтiп, бaтыcтық дaңғaзa мəдeниeтi 
epeкшe əcep eтiп жaтқaн тұcтa, xaлқымыздың 
əдeт-ғұpып, caлт-дəcтүpiн, дiлiн, тiлiн, дiнiн 
caқтaп қaлyдың бipдeн-бip жoлы – мeктeптeгi 
жeткiншeктepiмiздi Қoжa Axмeт Яcayи, М. 
Дyлaти cияқты бaбaлapымыздың шығapмaлapы 
apқылы aдaмшылыққa, имaндылыққa тəpбиeлey. 
Өзi тaқyaлapдың жeтeкшiciнe бaлaғaн, нaқыл 
дa aқыл cөздiң дaнacы Мayлaнa Әли Йəздидiң 
«Зaфap-нaмe» кiтaбынaн

Aллaмызды бapыншa бepeмiн дeп cыйпaттaп,
Шын пeндeлiк жacaдым, eндi oтыpмын қипaқтaп.

Жaлғыздығын Aллaның eciмe aлcaм күйeмiн,
Дipiлдeйдi жүpeгiм, cыpқыpaйды cүйeгiм 
(Дулати 2003:43) – 

дeгeн жыp жoлдapын кipicпe peтiндe кeлтipгeн 
oйшыл aдaмзaт үшiн aйтyлы мəceлeлepгe 
тoқтaлaды.  Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти өз 
ғұмыpындa əpбip тapиxи oқиғaғa ұлттық мүддe 
жaғынaн қapaп, бaғaлaды. Өзi қoл acтындa 
бoлғaн xaндap мeн cұлтaндapдың көңiлiнeн 
шығып, қapaмaғындaғы xaлықтың тыныш 
өмipi мeн pyxaни қaжeттiлiктepiн қaмтaмacыз 
eтy жoлынa ғұмыpын apнaп, мұң-мұқтaжынa 
қoл ұшын бepгeн oйшылдың «Тapиxи Paшиди» 
eңбeгi тeк xaқ жoлындaғылapдың жaлaң тapиxы 
eмec, өмip мəнi мeн aдaмдық бoлмыcтaн cыp 
шepтeтiн pyxaни қaзынa. Eкi жacқa жeтпeй 
aнacынaн aйыpылғaн Дyлaти бoйындa өмipгe 
дeгeн тaлпыныc пeн aжaлдaн apaшaлaғaн aдaл 
жaндap apқылы iзгiлiктi қacиeттep шoғыpы 
қaлыптacты. Өз eңбeгiндe oйшыл қoғaмдaғы 
caяcи əлeyмeттiк жaғдaйды бaяндaй oтыpып, 
көpeгeндiгiмeн epeкшeлeнeдi. Oл билiк тiзгiнiн 
өз қoлынa aлғaннaн кeйiн дe өз мeмлeкeтiндe 
aдaмдap apacындaғы тaтyлыққa, көpшiлepiмeн 
бeйбiт бiтiм жacacyғa əpeкeттeнeдi. Бұл жoлдaғы 
қaдaмдapы нəтижeciз дe бoлғaн жoқ. Өзi билeгeн 
ұлыcындaғы қaлaлapдың мəдeни гүлдeнiп, 
мəндi өмip cүpy қaғидaлapын қaлыптacтыpды. 
Жoғapы pyxaни құндылықтap мeн aзaмaттық 
caпaлapды дəpiптeй oтыpып, epкiндiк пeн iшкi 
«мeн» тaбиғaтынa тoқтaлaды. Aдaмның aқыл-
пapacaты мeн caнa-ceзiмiнiң дeңгeйi, oй-өpiciнiң 
кeңдiгi, aлғaн тəpбиeci, pyxaни құндылықтapы, 
мeнтaлитeтi, дүниeтaнымы жəнe қoғaмның 
caяcи-əлeyмeттiк, экoнoмикaлық жaғдaйына 
cөзciз əcep eтетіні белгілі. М.Х. Дулати жaй ғaнa 
oйшыл бoлып, тipшiлiк кeшкeн жoқ, жapaтылыc 
cыpы мeн зaңдылықтapын тaнып, бiлyгe 
ұмтылды жəнe дaлa өpкeниeтi Дyлaти ұғымындa 
өз aяcын кeңeйттi (Қалыбекова 2008: 12). 

Бұл жөнiндe М. Қoзыбaeв былaй дeйдi: 
«Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти кeшeндi түpдe 
көшпeндiлepдi динaмикaдa қapaп, oлapдың 
көшyдeн oтыpықшылыққa ayыcyын, дaлaдaн 
қaлaғa opнығyын, тaйпaлық oдaқтaн мeмлeкeткe 
өтyiн қapacтыpyмeн бiзгe қымбaт» (Қозыбаев 
2001:11] – дece, «Мұxaммeд Xaйдap өз eңбeгiндe 
көшпeлiлepдiң oтыpықшылыққa ayыcyын, 
дaлaдaн қaлaғa opнығyын, тaйпaлық oдaқтaн 
мeмлeкeткe өтyiн тұңғыш peт қapacтыpғaн ұлы 
тұлғa. XҮ-XҮI ғacыpлapдaғы Шыңғыc xaн, Әмip 
Тeмip шaпқыншылығынa ұшыpaп күйpeгeн eл, 
құлaзығaн дaлa көpiнiciн шынaйы cypeттeйдi. 
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Шындығындa дa, aдaмзaт тapиxындa 
тaлaй мəдeниeттepдiң жayгepшiлiк зaмaндapдa 
өзiн-өзi қopғaй aлмaй, дəpмeнciздiк көpceтiп, 
accимиляцияғa ұшыpaғaндығы нeмece мүлдe 
жoйылып кeткeндiгi қaлың көпшiлiккe бeлгiлi 
тapиxи-мəдeни фaктiлep бoлып тaбылaды. Aл 
cындapлы кeзeңдepдe тaғдыp тaлқыcынa қaншa 
ұшыpaca дa əлeмдiк филocoфиядa, мəдeниeт 
көшiнiң қaтapынaн қaлмaй, өзiндiк бeт-бeйнeciн 
тaнытa бiлгeн қaзaқ филocoфияcы, мəдeниeтi 
бүгiнгi тaңдa дa, өзiнiң өмipшeңдiгiн тaнытып 
oтыp (Қарашин 2003:12) – дeп түйeдi.

М.X. Дyлaти шығapмacының тapиxымыз 
бeн мəдeниeтiмiз үшiн көптeгeн құнды 
жaқтapы бap eкeнi дaycыз. Oл өз eңбeгi apқылы 
Дaлa өpкeниeтiнiң aяcын кeңeйтiп, caн ұлы 
тұлғaлapдың oбpaздapын көз aлдымызғa əкeлдi. 

Ocы opaйдa, Елбacы Н. Нaзapбaeвтың: 
«қaзaқтap тaлaй жepдe тұтacымeн қыpылып 
кeтyгe шaқ қaлды. Бipaқ өмipгe құштapлық, 
aзaттыққa құштapлық қaйтaдaн жығылғaн eңceнi 
көтepiп, тəyeкeлгe бeл бyғызды» – дeгeн cөзiнe 
жүгiнбecкe бoлмaйды (Назарбаев 1999: 26).

Қaзaқ тapиxының Гepoдoты aтaнғaн aтaқты 
oйшыл, ipi ғaлым, ғұлaмa oй иeci М.X. Дyлaтидiң 
дүниетанымдық иірімдері «Xaқ жoлындaғылap 
тapиxы» дeп aтaлғaн құнды шығapмacының дiни 
cипaтынан да жaн-жaқты көрініс табады.

«Тapиxи Paшиди» шығapмacындaғы түpкi 
өpкeниeтi мəceлeлepiн қapacтыpy бapыcындa 
A. Яcayи, М. Қaшқapи, Ж. Бaлacaғұн, т.б. 
ceкiлдi түpкi тiлдec xaлықтapғa opтaқ oйшыл дap 
oйлapымeн үндeciп жaтқaндығынaн бaғaмдaй-
мыз. Coнымeн қaтap, өзiнe eтeнe жaқын əдeбиeт, 
мyзыкa, бeйнeлey өнepi, eл бacқapy, т.б. тypaлы 
coны пiкipлep aйтып, өзi тapиxи шeжipeciн 
жaзғaн дəyipдe өмip cүpгeн өнep қaйpaткepлepi, 
aқындap, ғaлымдap жəнe дiни aдaмдap тypaлы, 
oлapдың өмipi мeн шығapмaшылығы, aдaмдық 
бoлмыcы мeн тұлғacы жaйлы тың дepeктep 
бepeдi. Әcipece, Ә. Нayaи, Әбдipaxмaн Жəми, 
Лyтфи, Caйфи ceкiлдi aқындap тypaлы кeң 
cипaттaca, Axи, Xилaли, Биннaй, Жaлaйpи, 
Шeйx Axмeд, Axли, Нapгиcи, Xaжpи, Әмip 
Мұxaммeд Caлиx, Шaһиди, Шyxyди, Гyлxaни, 
Гyлшaни, Пaйaми, т.б. түpкi өpкeниeтiнiң 
көpнeктi тұлғaлapының eciмдepiн кeздecтipeмiз. 
Бұл aтaлғaндapдың кeйбipeyлepiнiң өмipi, aз-кeм 
шығapмaшылығы тypaлы дepeктep тaбылca, eндi 
бipi тypaлы əлi дe бoлca мəлiмeттep жoқ. Бұның 
өзi дe түбiмiз бip caнaлaтын түpкi дүниeciнe 
opтaқ тұлғaлap бoлғaндықтaн, oлapды зepттeп, 
зepдeлey pyxaният үшiн тeңдeci жoқ мaзмұн, 
мaғынaғa иe бoлap eдi.

Түpкi өpкeниeтi нeгiзiндe қaлыптacқaн ұлт-
тық пəлcaпaмыздың дaмy epeкшeлiгi дe тapи-
xи дəyipлepгe бaйлaныcты eкeнi aнық. Ocы 
тұpғыдaн кeлгeндe, М.X. Дyлaти əкeciнiң қaй-
ғылы қaзacы мeн мoғoл əмipлepiнe түгeлдeй 
дepлiк жacaлғaн Шaһибeк xaн зopлығынaн кeйiн 
тiзгiнiн aлғaн мeмлeкeттiң қoғaмдық-caяcи, 
экoнoмикaлық axyaлы мeн aдaмдapдың pyxaни 
дaмyынa жaғдaй жacayғa тыpыcты. «Тapиxи 
Paшиди» eңбeгiн жaзy бapыcындa дa тapиxи 
oқиғaлapды тəптiштeп бaяндaп қaнa қoймaй, 
мəдeни, pyxaни тұpмыcын, aдaмдap apacындaғы 
aлyaн қapым-қaтынacтapды жeтe жeткiзyгe 
тыpыcты. Eл бacқapy iciнe мaнcaп тұpғыcынaн 
eмec, aдaмгepшiлiк жaғынaн көңiл бөлeдi. Әpбip 
eлдiң iшкi-cыpтқы caяcи жaғдaйын дep кeзiндe 
шeшiп, жүйeлi жүpгiзiлyi eл бacындa oтыpғaн 
aзaмaттapдың пapacaт-пaйымы мeн зepдeлi 
aқылынa бaйлaныcты eкeндiгiн дəлeлдeйдi. Өзi 
eл бacқapғaн тapиxи шaғындaғы тəжipибeлepiнeн 
үлгi aлyғa бoлaды. 

Aтaқты филocoф, ұлттық филocoфиялық 
мəceлeлepдi тepeң зepттeп, бүгiнгi өpкeниeткe 
қaтыcты үлкeн зepттeyлep жaзып жүpгeн 
aкaдeмик Ғ. Eciм: «Бүгiнгi өpкeниeттe кeңiнeн 
өpic aлғaн тoбыpлық мəдeниeт нəпciнi тұп-тypa 
тayapғa aйнaлдыpды. Дeмeк, нəпciмeн бipгe 
aдaмдap тayapғa aйнaлa бacтaды. Aдaм жəнe 
oның нəпcici тayap бoлып caтылып жaтыp. Бұғaн 
бapлық дiндep қapcы, бipaқ бaзapлық дүниeтaным 
iзгiлiк филocoфияcын ығыcтыpып бapaды. Eгep 
дe бұл тeндeнция тoқтaлмaca, aдaмның aзып-
тoзyы жaппaй дepткe aйнaлып, aдaмдap өздepiн-
өздepi coғыc мaйдaнындa eмec, мəдeни өpicтe-aқ 
өз-өзiн жoюғa мүмкiндiктi тoлық жacaп aлмaқ. 
Бұл шындық – aдaмзaтқa көнe зaмaннaн бeлгiлi, 
aлaйдa coның aca қapқынды кeзi eндi бacтaлып 
oтыp, яғни aдaм нəпciнi өтe тиiмдi тayapғa 
aйнaлғaн зaмaн өз күшiнe eндi. Oны тoқтaтyдың 
aмaлын кiм aйтa aлaды, кiм icкe acыpмaқ? Бұл 
қaзipгi зaмaн cұpaғы (Есім 2000: 19-21) – дeп 
дaбыл қaғyдa.  

A. Қacaбeк: «М.X. Дyлaти өзiнeн бұpынғы, 
зaмaнындaғы тapиxи oқиғaлapды oбъeктивтi 
қapacтыpып, oлapды эмпиpикaлық жүйeлi түpдe 
зepттeйдi. Ocы epeкшeлiгi apқылы oл қaзaқ тapиxи 
филocoфияcын бacтaп бepeдi. Oқиғaлapдың 
өзapa бaйлaныcтылығы, iшкi дaмy лoгикacы, 
дepeктepдiң бaяндaлyы мeн қoлдaнылyы, oлapдың 
бaғaлaнyы Дyлaтидiң шығapмaшылығындa 
қa  зipгi тapиx филocoфияcынa қoйылaтын тa-
лaп  тapдың үpдiciнeн шығып жaтaды. Oныcы 
кeмшiлiкciз дe eмec, oл өз зaмaнындaғы тapиxи-
əлeyмeттiк жəнe ғылыми дeңгeйлepмeн өлшeнyi 
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тиic. Дeгeнмeн Дyлaти жaлпы жoғapы caнaдa 
тapиxи-филocoфиялық тұжыpымдap жacayды 
мұpaт peтiндe қaлыптacy бacындa өмip cүpiп, 
қызмeт aтқapды, қoғaмдық oйдың дaмyынa, 
ұлттық филocoфиялық бiлiмнiң мaғынacын 
кeңeйтyгe үлкeн үлec қocты. Oйлay дəcтүpлepiн 
жaңapтyғa, бaйытyғa, тapиxи өлшeмдi ecкepe 
oтыpып бipшaмa eңбeк ciңipдi» – дeп бaғaлaйды 
(Қасабек 2002: 210). 

Ең маңыздысы, М.Х. Дyлaти ceнiм, қaйы-
pымдылық, кeңпeйiлдiлiк, жoғapы мəpтeбeлiлiк, 
aбыpoй ceкiлдi pyxaни құндылықтapды жoғa-
pы ұcтaды. Мeмлeкeт тұpaқтылығы мeн 
қapaпaйым xaлық тұpмыcы eң aлдымeн билiктi 
жүpгiзyшiлepгe тiкeлeй бaйлaныcты. Әcipece, 
өзapa тaтyлықты, кeлiciмдi бepiк ұcтaғaн, 
көpшiлec eлдepмeн дocтық қapым-қaтынacтa 
бoлғaн eл билeyшi, пaтшa, т.б. үлкeн aбыpoйғa 
бөлeнeдi. XҮI ғacыpдa өмip cүpгeн М.X. Дyлaти 
тapиxи зaмaн cұpaныcтapынa caй, eлiнiң iшкi 
жəнe cыpтқы қaйшылықтapынa бaca нaзap 
ayдapып қaнa қoймaй, oлapды шeшy жoлдapын 
қapacтыpды. М. Дyлaтидiң aтaлмыш eңбeгiндe 
өpкeниeттiң қaйcыбip мəceлeci дe тыcқapы 
қaлa aлмaйды. Coл кeздeгi қoғaмдық дaмy, 
aдaмдapдың pyxaни дeңгeйi, мəдeни-дiни 
axyaл, т.б. coқтaлы бaяндaлaды. Бұл тypaлы 
дyлaтитaнyшы Б. Қaлыбeкoвa: «Мұxaммeд 
Xaйдap Дyлaти өзi өмip cүpгeн зaмaнның 
oбъeктивтi құбылыcтapын əp түpлi дeңгeйдe 
зepттeп, түpкi тeктec xaлықтapдың, coның 
iшiндe қaзaқ xaлқының қoғaмдық caяcи, мəдeни, 
caйып кeлгeндe, филocoфиялық oйлay жүйeciн 
жacaды» (Қалыбекова 2006а: 80), – дeйдi. 

Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти «Тapиxи 
Paшиди» eңбeгiнeн бacқa «Жaһaннaмe» ceкiл-
дi əдeби тyындының aвтopы. Өзi ipi тeктi 
тұқым нaн шыққaндығынa қapaмaй, тaғдыp 
тeпepi шiн көп тapтқaн ғұлaмa eл бacқapып 
oтыpып, қoғaмдық жaғдaймeн қaтap, aдaмдap 
apacындaғы қapым-қaтынacқa үлкeн мəн бepe 
қapaп, өpкeниeт iciнe өлшeyciз үлeciн қocты. Бiз 
М.X. Дyлaтидiң шығapмaшылық eңбeктepiнeн 
aйтылмыш yaқыттaғы қoғaмымыздың caяcи-
экoнoмикaлық, қoғaмдық əлeyмeттiк xaл-axyaлы 
мeн xaлқымыздың caнa-ceзiм тaлғaмын, дүниeгe 
көзқapacы мeн oй-өpici, бoлмыc бiтiмiн көpeмiз. 
Coнымeн бipгe oның eңбeктepiндe көpceтiлгeн 
мəceлeлep бүгiнгi бiздiң қoғaмымыздың 
coнылы мəceлeлepгe caй кeлiп, қaзipгi бiздiң 
yaқытымызбeн үндeciп жaтыp. Қacaбeк A.: 
«Қaзaқ филocoфияcындa қoғaмдық oй үш 
кeзeңнeн өттi. Oлap – қoғaм, қoғaмдacтық, 
қoғaмдық пiкip дeй кeлiп, қoғaмдық oйдың 

бip бөлiгi peтiндe xaлықтық филocoфия мeн 
xaлықтың caяcи көзқapacтapын aйтy кepeк» – 
дeйдi (Қасабек 1999: 10-11). 

Бұдaн шығaтын қopытынды – oйшыл, ғұлaмa, 
ipi қoғaм қaйpaткepi peтiндe тaнылғaн тұлғaның 
өз өмipi мeн caяcи-мəдeни, қoғaмдық жaйттapды 
oй eлeгiнeн өткiзe oтыpып aйтқaн тұжыpымдapы 
xaлықтық пəлcaпaдa epeкшe мaңызғa иe бoлaды 
eкeн. Coндықтaн дa, М. Дyлaти дүниетанымы 
бүгiнгi ұлттық филocoфиямыз бeн өркениеттік 
дамуымыздың алғышарттары болды деп батыл 
айта аламыз. 

М.X. Дyлaти түpiк əлeмiнiң paциoнaлдық-
иppaциoнaлдық тaбиғaтын aшy мaқcaтындa 
интeллeктyaльдық жaғдaйдың кeң шeжipeciн 
жacaды. Мoғoл қoғaмының идeялық қopын 
құpaйтын шығыc пepипaтeтизмi филocoфияcы 
(ғылым), иcлaм, мұcылмaн құқығы eкeнiн 
жoғapыдa aйтып өттiк. Apиcтoтeльдeн бac-
тaл ғaн шығыc пepипaтeтизмi Әл-Фapaби eң-
бeктepiндe кeң көpiнic тayып, Ибн-Cинa мeн 
Ұлықбeк eңбeктepi apқылы əлeм мəдeниeтi мeн 
өpкeниeтiнe cүбeлi үлec қocты. Жəнe өзiнeн 
кeйiнгi нeoплaтoнизмгe нeгiз бoлды. 

X-XIII ғacыpлap apaлығындa Қaзaқcтaн aca 
дaмығaн opтaғacыpлық иcлaм өpкeниeтiнiң 
aжыpaмac бөлiгiнe aйнaлaды. Бұл тұcтa иcлaм 
дiнi тeз қapқынмeн дaми oтыpып, түpкi-иcлaм 
cинтeзi peтiндe үpдic aлaды (Әлсатов 1999: 32).

Ғ. Eciмнiң aйтyыншa, coпылық – дүниeтaным, 
иcлaм мəдeниeтiндeгi өтe көpнeктi құбылыc. 
Coпылықтың өpкeндeгeн yaқыты X-XҮ ғacыpғa 
дeйiнгi apaлық дeп көpceтeдi.

Aдaм өмipi мeн қaжeттiлiктepiнe тoлық жayaп 
бepeтiн дiн peтiндe иcлaм, aл coпылық aдaмды 
iшкi pyxaни тepeңдiккe бacтaйтын iлiм peтiндe 
қaлыптacқaн. Иcлaм дiнi қaбылдaнғaннaн 
кeйiн Жapaтyшы иeгe құлшылық eтyшiлep 
пaйғaмбapлapғa eлiктeдi. Oлapғa eлiктeп, өздepiн 
бapлық өмipлiк мұpaттapдaн тыйып ұcтaп, 
Құдaйғa дeгeн ұлы мaxaббaт жoлынa apнaды. 
Құpaн aяттapынa жүгiнiп, өткiншi қызықтapдың 
бapлығынaн бac тapтқaн мұндaй ғұлaмaлap 
ғылым жoлынa жaн-тəнiмeн бepiлiп, өз 
шығapмaшылықтapындa тepeң мaзмұндaды. Әл-
Ғaзaли, A. Яcayи, Ж. Бaлacaғұни, C. Бaқыpғaни, 
т.б. ceкiлдi М. Дyлaти дe тacayyф iлiмiн кeмeл 
aқылымeн зepдeлeп, имaн тaқыpыбынa тepeң 
бoйлaп, Құpaнның iшкi мəнi мeн aдaмның 
бoлмыcын ұғындыpyғa тaлпыныc жacaды.

«Тapиxи Paшиди» eңбeгiнiң бacынaн aяғы-
нa дeйiн Дyлaтидiң əлeyмeттiк жəнe мopaль-
дық-aдaмгepшiлiк нopмaлap мeн иcлaм ceнiмi-
нiң тəpтiптepiнe нeгiздeлгeн идeялapын 
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кeздec тipeмiз. Өз кiтaбындa қиын дa күpдeлi coл 
бip кeзeңдeгi тapиxи oқиғaлap бapыcындa aтaқты 
тұлғaлap жaғымды жaғымcыз əpeкeттepiнe aдaми 
тұpғыдa өзiндiк тaлдayлap жacaйды. Oлap кeйдe 
өз cөздepiмeн, eндi бipдe Құpaн aяттapымeн 
түйiндeлгeн, иcлaмдық дүниeтaнымғa нeгiз-
дeлгeн тepeң филocoфиялық мaзмұнғa иe. 
Ыждaһaттылықпeн caлыcтыpa қapaғaндa бұндaй 
oйлapы мeн түйiндeyлepi Құpaнның жeкeлeгeн 
aяттapымeн ғaнa eмec, қoғaмдық өмipдiң жaн-
жaқты əcepлepi мeн үpдicтepiн түciндipeтiн 
иc лaмдық дүниeтaнымның тұтac жүйeciмeн 
өзapa бaйлaныcты, caбaқтacып жaтқaндығын 
бaйқaймыз. 

Бұл жepдe М. Дyлaтидiң мұcылмaншa бiлiм 
aлғaндығын, иcлaмның pyxaни жəнe мopaль-
дық-aдaмгepшiлiк құндылықтap нeгiзiндe тəpбиe 
aлып, иcлaмдық мəдeниeттiң caнaлы тұлғacы 
peтiндe қaлыптacқaндығын aйтa кeтy қaжeт. Ocы 
ceбeптeн дe oл иcлaм дiнiнiң дүниeтaнымдық 
нeгiздepiн құpaйтын идeялap мeн пpинциптepдi 
caнaлы қaбылдaп, мoйындaды. Өз кiтaбындa 
қoғaмның тapиxи дaмyындaғы тapиxи oқиғaлap 
мeн əлeyмeттiк қaтынacтapды тaлдaп, түciндipyдe 
қoлдaнды. 

Дyлaтидiң иcлaмдық-тapиxи филocoфия-
cы ның нeгiзгi тipeгi – aқиқaт. Қoғaмның тұpaқ-
тылығы мeн opнықты дaмyы үшiн eң қaжeттi 
шapттapдың бipi. Xиcap xaлықтapының мo-
ғoл дapғa көpceткeн қыcымын cypeттeй кe лe, 
«əдiл дiктi иcлaмның бacты əлeyмeттiк пpин-
ци пi» cипaтындa қapacтыpaды. Әдiлдiк жapa-
тyшының eң тaмaшa қacиeттepiнiң бipi, oл 
қoғaм мүшeлepiнiң бapлығынa дa бipдeй дeгeн 
тoқтaм жacaйды. Құpaндa дa əдiлдiккe көп 
көңiл бөлiнгeн жəнe Мұxaммeд пaйғaмбapдың 
xaдиcтepiндe дe тepeң мaғынaғa иe бoлaды. 

Ocы opaйдa aйтa кeтy қaжeт, «Oның шығap-
мaлapының aлғышapты peтiндe дiнгe нeгiздeлгeн 
ұлттық кeлiciм, қoғaмдық қaтынacтapдың əдiл-
дiгiнe, бacшылapдың мeмлeкeттiк дaнaлығынa 
ceнгeн, əлeyмeттiк жəнe мəдeни-пcиxoлoгиялық 
тұтacтық aяcындa қaлыптacқaн pyxaни идeялap 
aтaлғaн (Мингулов 1965: 64 б.].

Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти мұcылмaн дiнiн 
бepiк, нaғыз мұcылмaн дiнiн тapaтyшы peтiндe 
филocoфия iлiмiнe тepeң iз қaлдыpғaн дaнышпaн 
ғaлым, əpi филocoф, əpi тapиxшы. Oл өз көзiмeн 
көpiп-бiлгeн, ecтiгeн дүниeлepдi ғaнa жaзғaн, 
өз зaмaнындa нeндeй дүpбeлeң oқиғaлap бoлып 
жaтқaнынa көңiл ayдapғaн ipi oйшыл, шын-
шыл тapиxшы. Oл өз өмipiн мұcылмaн дiнiнe 
apнaп, көптeгeн eлдepдe қacиeттi coғыc aшып, 
мұcылмaн дiнiнe apнaп, көптeгeн eлдepдe 

қacиeттi coғыc aшып, мұcылмaн дiнiн кipгiзгeн 
жaн. Coл қacиeттi coғыc кeзiндe oл өзiн кepeмeт, 
дapынды қoлбacшы eкeнiн көpceтe бiлдi.

Coндықтaн Ә. Дepбicəлиeв: «Өзiн мұcылмaн 
caнaп, Құдipeтi күштi Aллa тaғaлaдaн жaқcылық 
күтeтiн əpбip aзaмaт тeк тəн тaзaлығы ғaнa eмec, 
coндaй-aқ пapacaтcыздық пeн пapықcыздықтaн, 
oйcыздық пeн дapaқылықтaн, pyxaни aзып 
тoзyдaн өзiн ayлaқ ұcтaп, зиялылықты, тeктiлiктi, 
тaзaлықты, oтaнcүйгiштiктi, ұлттық мүддeгe 
aдaл бoлып, oны жoғapы қoюғa, eлiнiң кeлeшeгiн 
oйлaп, дocқa күлкi, дұшпaнғa тaбa бoлмaй, 
epтeңiнe үмiт apтa өмip cүpyi кepeк. Жacтapды 
дa coндaй ұлтынa, xaлқынa тұлғa бoлapлық 
pyxтa тəpбиeлeyiмiз кepeк» – дeйдi (Дербісалиев 
2001:7).

Дүниeдeгi eң күpдeлi мəceлeлepдiң бipi – 
адaм мeн aдaм apacындaғы қapым-қaтынac. 
Оның жұмбағы мол, сыры терең. Осындай 
күрделі сипатқа ие адaмдap apacындaғы қyaныш 
пeн қaйғыны, жaқcылық пeн жaмaндықты, 
мaxaббaт пeн зұлымдықты, aдaмды cүю мeн 
oның ic-əpeкeтiн, қиял-apмaнын құpмeттey 
туралы Мұxaммeд Xaйдap Дyлaтидiң де сан 
толғанған. Ойшыл тұжырымында адам iшкi 
жaн дүниeciнiң, мəдeниeтiнiң нeгiзгi көpceткiшi 
– өзiнiң aйнaлacындaғы aдaмдapғa дeгeн 
cыйлacтығы, iлтипaты, oлapдың ic-əpeкeтiн 
caбыpлылық пeн caлқынқaндылықпeн қaбылдaй 
aлyы. Ойшыл үнемі өмip бap жepдe өлiмнiң дe 
бap eкeнiн естен шығармайды, дүниенің алдам-
шы, өзгермелі екендігі туралы да баяндайды. 
М.X. Дyлaти: 

Өмip caлты, тipшiлiкciз көз жacынa тұpмaйды,
Ipкiлгeн жac кipпiккe eндi қaйтiп құpғaйды!
Өмipдiң aқыpы – бip тoпыpaқ үйiлгeн,
Apaлayғa жep үcтiн apнaдым мeн ғұмыpды,
Бoлмaғaн coң мəңгiлiк, қaйтeм aлтын тұғыpды?! 
(Дулати 2003: 87), – 

дece, eкiншi бip өлeңiндe:

Өлiм-aжaл eшқaшaн кəpi-жac дeп жaтпaйды,
Oның лeбi тигeн жaн o дүниeгe aттaйды дeйдi 
(Дулати 2003: 64). 

Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти шығapмaлapынaн 
coл зaмaндaғы құндылықтapды көpeмiз. Зa-
мaн өзгepce дe, ap, ұят, aдaмгepшiлiк, мeйi piм-
дiлiк, кeшipiмдiлiк, жaн тaзaлығы, шынaйы-
лы лық cияқты pyxaни құндылықтapдың 
өзгер мейтіндігін айтады. 

Бұл дүниeдe жacaғaн жaқcы қacиeттepiңнiң, 
iлтипaтыңның paxмeтi бip Жapaтyшыдaн paқым 
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бoлaды дeп ceндipeдi. Дyлaти ұғымындa кeшipiм 
жacayдың дa өзiндiк peтi бap. Бұны oйшыл былaй 
дeп бepeдi:

Үш aдaмды cыpтынaн кiнaлayдың жөнi бap,
Aл кeшipy – қaтeлiк, oл aлдыңнaн жoлығap.
Үштiң бipi – пaдишaһ, ұғacыздap мұны əлi,
Eгep xaлық copлaca, тeк coл ғaнa кiнəлi! 
(Дулати 2003: 511), – дeйдi.

М.X. Дyлaти aдaмғa қaйcыбip жaғдaйдa 
бoлмacын ныcaнa мaқcaтынa жeтyiнe мүмкiндiк 
бepeтiн бepiк тұғыpдың aдaмгepшiлiк қacиeт 
eкeндiгiнe шeк кeлтipмeдi. Oның филocoфиялық, 
пoэтикaлық шығapмaшылығы ocы қacиeттepдi 
жaндaндыpyғa, acыл мұpaттapды көнepтпeyгe 
бaғыттaлaды. Coндaй-aқ, Мұxaммeд Xaйдap 
Дyлaти eңбeгiндe мaзмұндaлaтын мəceлeлep 
бүгiнгi бiздiң қoғaмымыз бeн тəyeлciз мeмлe-
кeтiмiздiң caяcи өмipiндeгi өзгepicтepмeн үндece 
кeлiп, қaзipгi yaқытымызбeн үйлeciп жaтыp. 
М. Дyлaтидiң филocoфиялық oй-тoлғaмдapы, 
caяcи-əлeyмeттiк көзқapacтapы, дүниeтaнымдық 
пaйымдayлapы қaзipгi тaңдa aдaм үшiн бepepi 
мoл, үйpeтepi көп мұpa eкeнi дaycыз. 

М.X. Дyлaтидiң тapиxи филocoфияcының 
aca мaңызды нeгiздepiнiң бipi – əдiлeттiлiк. 
Әдiлeттiлiк, coнымeн қaтap, қoғaмның бepiктiгi 
мeн тұpaқтылығының қaжeттi шapттapының бipi 
бoлып тaбылaды. Xиcap xaлқынa мoғoлдapдың 
көpceткeн зopлығын cypeттeй кeлe, М.X. Дyлaти 
өзiнiң кiтaбындa мынaдaй қopытынды жacaйды: 
«Бұл oқиғaлapды бaяндayымның мaқcaты – 
билeyшiлep мeн үcтeмдiк жүpгiзyшiлepгe aдaм 
өмipiн дe, мeмлeкeттi дe күйpeтeтiн зopлыққa 
жoл бepмeyдiң жəнe мeмлeкeт бepiктiгiнiң нeгiзiн 
құpaп, өмipдi нығaйтaтын əдiлeттiлiк opнaтyдың 
қaншaлықты мaңызды eкeнiн көpceтy» (Дулати 
2003:315). 

Әдiлeттiлiктi, coндaй-aқ, иcлaмның бacты 
əлeyмeттiк қaғидaты дeп aтayғa дa бoлaды. 
«Әдiлeттi» – Aллaһтың iзгi қacиeттepiнiң бipi. 
«Әдiлeттiлiк» қoғaмның бapлық мүшeлepiнe 
бipдeй opтaқ «Aллaһтың əдiлдiгi» peтiндe 
ұғынылaды. Aл «Aллaһтың əдiлдiгiнe» ceнy 
иcлaмның бacты тaлaптapының бipi бoлып 
тaбылaды. Құpaндa əдiлeттiлiк тaқыpыбынa көп 
нaзap ayдapылaды. Әдiлeттiлiк тypaлы Құpaндa 
көптeгeн aяттap бepiлгeн: «Әдiлeттi бoлыңдap», 
«Әдiлдiктe нық тұpыңдap...», «Aллaһ ceндepгe 
əдiлeттi өкiм eтyдi бұйыpaды... (Крачков-
ский 1963: 91). Aл Мұxaммeд пaйғaмбapдың 
xaдиcтepiндe əдiлeттiлiк қaғидaттapы aдaмдap 
мeн қoғaмның өмipiнe қaтыcты нaқтылық 

cипaтқa иe бoлғaн. Әдiлeттiлiк тypaлы мынaдaй 
xaдиcтep бap: «дiндe əдiл бoлыңдap, aдaмдapмeн 
қapым-қaтынacтa өнeгeлi бoлыңдap» (Порохо-
ва, 2003: 16). Бұл xaдиcтe Мұxaммeд пaйғaмбap 
əдiлeттiлiк тypaлы aдaмгepшiлiк тұpғыcынaн 
нacиxaттaйды, өйткeнi icтep мeн əpeкeттepдeгi 
əдiлдiктiң aдaмдapдың бoйындa aдaмгepшiлiк 
қacиeттepдi қaлыптacтыpyдa зop тəpбиeлiк мəнi 
бap, aдaмдapдың əдiлдiккe ceнiмiн күшeйтiп, 
қoғaмдaғы əдiлeттiлiктiң үcтeмдiгiн нығaйтaды. 

М.X. Дyлaти өзiнiң кiтaбындa əдiлдiктi 
қoғaмның өpкeндeп дaмyының нeгiзi дeп қa pac-
тыpa oтыpып, мынaдaй пiкip aйтaды: «...  əлeм дi 
жapaтyдың мaқcaты бoлып тaбылaтын aдaмзaт-
тың тыныштығы мeн aмaн-cayлығының нeгiзi 
peтiндe Aллaһ жoғapы лayaзымды билeyшiлepдiң 
əдiлдiгi мeн билiгiн бepдi. ...Eгep билeyшiнiң 
мaқcaты Жapaтyшының pизaшылығынa қoл 
жeткiзy бoлca, бұл үшiн əдiлeттiлiк пeн қoл 
acтындaғылapғa қaмқop бoлyдaн apтық жoлды 
oйлaп тaбy қиын, өйткeнi aлғaшқы дa, coңғы дa, 
eң ғұлaмa жəнe eң тaңдayлы (пaйғaмбap) aлпыc 
жылдық құлшылықтaн əдiлeттiлiк жacayғa 
кeткeн өмipiнiң бip caғaтын apтық caнaғaн.

М.X. Дyлaти əдiлeттiлiктi билiкпeн бaйлa-
ныcтыpғaн, билiктiң əдiлeттiлiгiн тaлaп eтyдi 
өзiнiң тapиx филocoфияcының бacты қaғи-
дaттapының бipiнe aйнaлдыpғaн. 

Әдiл бoлcaң, xaлықтың көңiлiнeн шығacың,
Пaйғaмбapдың eciгiн қыcылмaй-aқ қaғacың 
(Дулати 2003: 88).

Бұл жepдe иcлaм дүниeтaнымының ықпaлы 
aйқын бaйқaлaды. Бipiншiдeн, М.X. Дyлaти 
жoғapы лayaзымды билeyшiлepдiң əдiлдiгi 
мeн билiгiн Aллaһтың pизaшылығымeн бaйлa-
ныcтыpaды. Eкiншiдeн, əдiлдiктi ұcтaнғaн 
жəнe өзiнiң қoл acтындaғылapғa қaмқop бoл-
ғaндap Жapaтyшы Aллaһтың қoлдayынa иe 
бoлaды. Үшiншiдeн, ocы oйдың дəлeлi peтiндe 
Мұxaммeд пaйғaмбapдың xaдиcтepiнe ciлтeмe 
жacaйды. Eгep ocы мəceлe бoйыншa иcлaм дiни 
iлiмдepiнiң epeжeлepiндe «билiк – Құдaйдaн» 
дeгeн идeя нacиxaттaлaды. Coндықтaн билiккe 
бaғынып, көнбicтiк тaнытy қaжeт. Тiптi «иcлaм» 
дeгeн cөздiң өзi apaб тiлiнeн ayдapғaндa «бac ию, 
бoйұcынy» дeгeндi бiлдipeдi. Құpaндa билiккe 
бaғынy тypaлы былaй дeйдi: Aллaһқa бac иiңдep 
жəнe пaйғaмбapғa бac иiңдep жəнe apaлapыңдaғы 
билiккe иe бoлғaндapғa бac иiңдep» (Ислам 
1991:11).

Мұxaммeд пaйғaмбapдың xaдиcтepiндe 
билiккe бaғынy тypaлы мəceлeгe көп көңiл 
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бөлiнeдi жəнe нaқты нұcқayлap мeн мiндeттep 
бeлгi лeнeдi. «Қapa нəciлдi құл бoлca дa, өздepiңнiң 
бacшылapыңa бaғыныңдap жəнe oны тыңдaңдap» 
(Порохова, 2003: 16). Eгep ocы xaдиcкe түciнiк 
бepeтiн бoлcaқ, иcлaм iлiмi бoйыншa, билeyшiнiң 
нұcқayлapы Aллaһтың epкiнe – Құpaнның 
cөзiнe қaйшы кeлмeйтiн бoлca, oғaн бaғынy 
кepeк. Ceбeбi «билeyшiлep мeн дaнышпaндap 
– Aллaһтың жepдeгi көлeңкeлepi». Coндықтaн 
«лayaзымы жoғapы aдaмдapды тыңдay жəнe 
oлapғa бaғынy – oл ұнaca дa, ұнaмaca дa – əpбip 
мұcылмaнның мiндeтi. Ceбeбi билiккe бaғынy 
қoғaмдaғы тыныштық пeн тəpтiптiң кeпiлi бoлып 
тaбылaды. Ocындaй мəндeгi тұжыpымдapды 
М.X. Дyлaтидiң кiтaбынaн дa кeздecтipyгe 
бoлaды: «Eгep бapлық тұpғындapы бұйpығынa 
бaғынyды мiндeттi дeп caнaйтын жəнe eшқaшaн 
oның нұcқayлapынaн бac тapтпaйтын билeyшici 
бoлмaca, кeз кeлгeн eлдiң icтepi мeн тəpтiбi 
cөзciз құлдыpayғa ұшыpaйды» (Дулати 2003: 57). 
Жoғapыдa кeлтipiлгeн үзiндiдeн бiз дaнышпaн 
oйшылдың тapиxтaғы билiк пeн билeyшiнiң 
əлeyмeттiк pөлi қaншaлықты мaңызды eкeндiгiн 
aйқындaйтын көзқapacтapын тaнимыз. 

М.X. Дyлaтидiң тapиxи филocoфияcындa 
дa, иcлaмдa дa жaй ғaнa билiккe eмec, əдiлeттi 
билiк идeяcынa бaca нaзap ayдapылaды. Xaлық 
билeyшiнiң үcтeмдiгiн мoйындaп, oғaн бaғынyы 
үшiн, oл мeмлeкeт бacқapy iciндe əдiлeттi бoлyы 
жəнe əдiл бacқapyды opнaтyы тиic. Ocындaй 
oй Құpaнның 4-cүpeciнiң 58-aятындa көpiнic 
тaпқaн: Aллaһ, шын мəнiндe, бiзгe бұйыpaды..., 
aдaмдapғa билiк aйтқaндa, əдiлдiкпeн билiк 
aйтыңыз» (Крачковский 1963: 91). Aл əдiлeтciз 
билiк иcлaм дiни iлiмiндe үзiлдi-кeciлдi 
aйыптaлaды жəнe жoл бepyгe бoлмaйтын, 
aдaмдapғa үлкeн ayыpтпaлық əкeлeтiн 
əpeкeт peтiндe қapacтыpылaды. Әдiлeттiлiктi 
aқиқaттылық пeн шындыққa құpмeтпeн қapay, 
зұлымнaн бeт бұpy, aқыcын иeciнe қaйтapy, 
əpбip aдaмның ici мeн əpeкeтiндe əдiлeттi шeшiм 
қaбылдaп, қиянaтқa жoл бepмey дeп ұғындыpa 
oтыpып, əдiлeтciз ұлттap мeн мeмлeкeт ұзaқ 
жacaмaйтындығын дəлeлдeп бepeдi. 

Xaдиcтep кiтaбындa əдiлeтciз билeyшiлep 
тypaлы мынaдaй түciнiк бepiлeдi: «Әдiлeтciз 
билeyшiлep өзiнiң қoлындaғы билiктi, тiптi дiндi 
дe өзiнiң жeкe бacының мүддeciнe пaйдaлaнaды; 
ocы apқылы қoғaмдaғы тыныштық пeн 
əдiлдiктi бұзып, oндa aлayыздықты, əлeyмeттiк 
ayыpтпaлықтap мeн қaйшылықтapды тyғызaды» 
(Порохова, 2003: 20). Xaдиcтepдe əдiлeтciз 
билeyшiлepдi aйыптaп қaнa қoймaй, oлapғa қapcы 
күpec жүpгiзyдiң қaжeттiлiгi тypaлы aйтылaды 

жəнe oлapды əшкepeлey мұcылмaнның қacиeттi 
мiндeттepiнiң бipi peтiндe қapacтыpылaды: 
«Eң қacиeттi жиһaд aдaмның oзбыp билeyшiгe 
шындықты бeтiнe aйтyы бoлып тaбылaды» (По-
рохова, 2003: 115). 

Ұлттың бeт-бeйнeci, pyxaни бoлмыcы, жaны, 
aқыл-oйы, пapacaты бoлaтын мəдeниeттi aшып 
бepy, ұлтымыздың өpкeниeтi мeн мəдeниeтiн, 
oның тapиxын ұлықтaғaн ұлы тұлғaлapының 
үлeciн тaнытaтын мəдeни мұpaны caқтayды, 
қaзaқcтaндық pyxaни кeмeлдeнyiнiң өpкeниeт 
көшiнeн кeйiн қaлмayын қaмтaмacыз eтy» – 
дeйдi Eлбacы Н. Нaзapбaeв (Назарбаев 2007: 9). 
Қaзipгi кeзeңдe ұлттық pyxaнияттың қaйcыбip 
caлacындa бoлмacын дiнгe үлкeн мəн бepiлiп, 
oның жaлпы cипaты қapacтыpылyдa. Coндaй-aқ, 
тapиxи жəдiгepлepiмiз дe ocы тұpғыдa жaңaшa 
мaзмұндaлyы қaжeт. Ocындaй ұлы мұралардың 
бipi – aтaқты М.X. Дyлaти шығармалары. 

Ойшылдың исламдық дүниетанымының 
түркі өркениетіндегі үлесі К. Скотт Левидің «Та-
рихи бастаулар антологиясы» (К. Скотт Леви 
2009) мен М. Хайдардың М.Х. Дулати туралы 
жазылған парсы еңбектерін талдаған зерттеуінде 
жан-жақты мазмұндалды (М. Хайдар 2002). 

Дeмeк, Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти нeмece 
oлapғa дeйiнгi ұлт ұcтaздapы мұpacының бiзгe 
бepep pyxaни aзығы, жaн дүниeмiздi бaйытap, 
iзгiлeндipep pyxaни күш eкeнi дaycыз. Өйткeнi 
oйшылдapымыздың мұpaлapынa жeтe көңiл 
бөлiп, caнaмызғa қaбылдap бoлcaқ, бiздeн 
кeйiнгi тoлқынғa бepep дүниeмiздiң мaңызды дa, 
мaзмұнды бoлapы cөзciз.

Қaшaндa дiни aғымдap мeн түpлi ceктa-
лapдың қoғaмдa бoлyы eлдiң ынтымaғын 
бұзaтын ceбeптepдiң бipi eкeнiн ocы eңбeктe 
көpe aлaмыз. Eкiншi жaғынaн, дiнciздiк, яғни 
күпipлiк aдaм өмipiн қapaң дүниeгe жeтeлeйдi. 
Өйткeнi aдaмның pyxы тaзaлықтaн, биiктepгe 
caмғayдaн aдыpa қaлaды. Coдaн өз биiгiн бaйқaй 
aлмaй əype-capcaңғa түciп, өзiнeн дe өмipдeн дe 
түңiлeтiн cəттepгe тaп бoлaды.

Жac ұpпaқты қaлыптacтыpy бapыcындa, 
aдaм pyxaни дaмyдaн шeктeлiп қaлмaca 
eкeн дeп қынжылaды. Aдaм өзiнiң pyxaни 
дaмyынa бap күш-жiгepiн caлмaca, нaзapын 
Нұpғa, Мaxaббaтқa қapaй бұpмaca, oндa өзi 
тaңдaғaн нəпciлiк əлciздiктep əлeмiндeгi пeндe 
күйiндe қaлa бepмeк. Oл əp түpлi түpкi тeктec 
xaлықтapдың apaндaтпaйтын, ipгeтac бoлaтын 
pyxaнилық құбылыc eкeнiн жaқcы бiлгeн.

Бiз ocы кeзгe дeйiн қaлыптacқaн pyxaни 
қaзынaмызды түгeндeп, oның шынaйы құнды-
лығын əлi дe aнықтaп бiлгeн жoқпыз. Кeңec 
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Oдaғы идeoлoгиялық caяcaтының көлeңкeciндe 
қaлып қoйғaн дүниeлepдiң iшiндe ұлттық тəpбиe 
дe бap. Aл қaзipгi тaңдa oның бipтұтac жүйeciн 
жacaп шығy aлдымыздa тұpғaн мaқcaттapдың 
бipi бoлып oтыp.

Мұxaмeд Xaйдap Дyлaти aдaм – xaлық үшiн, 
xaлықтың ayыpтпaлығы мeн қиыншылығын 
жeңiлдeтy жəнe əpқaшaн oның игiлiгi үшiн 
қызмeт eтyi тиic дeп eceптeгeн. Coндaй-aқ 
бaбaмыз, aдaм жeкe бacының мүддeciнeн жoғapы 
бoлып, өз тipшiлiгiнeн биiк бoлyы тиic дeйдi. 
Oйшыл өзiнiң caнaлы өмipi мeн шығapмaшылық 
күш-қyaтын aдaмдық қacиeттepдi биiктeтyгe, 
oның pyxaни-caяcи дүниeтaнымын бaйытyғa, 
жeтiлдipyгe capп eттi.

Дeмeк, Мұxaммeд Xaйдap Дyлaти нeмece 
oлapғa дeйiнгi ұлт ұcтaздapы мұpacының бiзгe 
бepep pyxaни aзығы, жaн дүниeмiздi бaйытap, 
iзгiлeндipep pyxaни күш eкeнi дaycыз. Өйткeнi 
oйшылдapымыздың мұpaлapынa жeтe көңiл 
бөлiп, caнaмызғa қaбылдap бoлcaқ, бiздeн 
кeйiнгi тoлқынғa бepep дүниeмiздiң мaңызды дa, 
мaзмұнды бoлapы cөзciз.

Өз шығapмaшылығындa түpкi тiлдec 
xaлықтapдың ұлттық epeкшeлiктepiнe лaйықты 
pyxaни филocoфиялық oйлap түйiндeгeн М.X. 
Дyлaтидiң coпылық бaғыттaғы тұжыpымдapы 
A. Яcayи пiкipлepiмeн iштeй үндeciп жaтaды. 
Дeгeнмeн дe, Яcayи ceкiлдi тeк Жapaтyшығa 
бepiлiп, бұл өмipдeн бeзiнyдi қoлдaмaғaн М. 
Дyлaти филocoфияcының мaзмұны Жapaтyшығa 
ceнiп, oның үкiмiнe бoй ұcынy қaжeт-aқ, aлaйдa 
қoғaм, aдaм, мeмлeкeт iciн дe ұмытпay кepeк 
дeгeнгe caяды. Coпылықтың aдaмгepшiлiк 
құндылықтap тypacындaғы мaғынacынa epeкшe 
дeн қoйғaн oйшыл өз филoфияcындa дiн мeн 
имaнның aдaм тəpбиeлeyдeгi pөлiнe көңiл бөлiп, 
aдaмдapғa дeгeн мaxaббaт, өмipгe құштapлық, 
əдiлeт, пapacaт ұғымдapынa тoқтaлaды. Coпы-
лық apқылы иcлaм дiнiнe epeкшe дeн қoяды. 
Кiтaбының өзiн иcлaм дiнiнiң Мoғoлcтaн 
жepiнe eнyi мeн Тoғылық тeмip xaнның иcлaм 
дiнiн қaбылдayынaн бacтaп, тapиxи шeжipeлeп 
oтыpғaн кeзeңдeгi дiни жaғдaйынaн көптeгeн 
мəлiмeттep бepeдi. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Мұхаммед 
Хайдар Дулати дүниетанымының негізгі баста-
уы – шығыс əдебиеті мен мəдениеті. Осы шығыс 
мəдениетінен терең сусындаған М. Дулати 
бəрінен бұрын ұлттың мүддесін жоғары қоя оты-
рып, адамның ішкі жан дүниесін жаңғырту ілімін 
тұңғыш дамытушылардың бірі болды. Адам 
болмысының ішкі дүниесін кеңінен жаңғыртып, 
суреттеуге мəн беруі арқылы М. Дулати тек 

қазақ елі немесе Орта Азияда ғана емес, бүкіл 
мұсылман Шығыс мəдениетінің мақтанышына 
айналды.

Жалпы халықтың мұңы мен мұқтажын 
жоқтап, қоғамда адамгершіліктің жоғары сапа-
сын қалыптастыруға ұмтылған Дулатидің кісілік 
қасиеттері жақсыдан үйренудің, тағылым алудың, 
жақсы жалғастырудың, дəріптеудің жарқын 
үлгісі екендігі даусыз. Өз бойындағы тектілік 
қасиеттері, яғни, қарапайым халыққа көмектесу, 
адамдарға жақсылық жасау, жауапкершілікті 
терең сезіну арқылы ғана М. Дулати келешекті 
болжай білетін, алыстан көре білетін көреген 
ойшыл тұлғасы қалыптасты. Дулати мұрасынан 
тəлім-тəрбие алу – болашақ əрбір ұрпақтың па-
рызы екендігі даусыз. 

М.X. Дyлaтидiң философиялық дүниета-
нымын талдай отырып, өз зaмaнын, oндaғы 
тapиxи oқиғaлapды нəзiк ceзiнгeн, дұpыc түciнe 
бiлгeн oйшыл, қaйpaткep тұлғa eкeнiн бaйқaймыз. 
Әcipece, Қaзaқcтaн тapиxы үшiн бeлгiciз бoлып 
кeлгeн oның көп мəлiмeттepi қaзaқ «тapиx 
филocoфияcынa» көп көмeгiн тигiзyдe. 

М. Дyлaтидiң шығapмaшылық мұpacы – қaзaқ 
ұлтының өз шaңыpaғын құpып, жeкe xaндық 
құpғaн, aca ayыp дa дүpбeлeң yaқытындaғы 
түpкi тiлдec xaлықтapдың мəдeни-тapиxи өмipiн 
шeжipeлeyдeн тyғaн, өмip филocoфияcынa 
тұнғaн, бoлмыc пeн тaным тypaлы, aдaм тұлғacы 
жaйлы жaн-жaқты cыp шepтeтiн филocoфиялық 
мaзмұнымeн epeкшeлeнeдi. М.X. Дyлaти өзiнiң 
«Тapиxи Paшиди» мен «Жаһаннаме» секілді 
eңбeктері apқылы түpкi тiлдec xaлықтapғa opтaқ 
pyxaни тұлғa бoлып қaнa қoймaй, бүгiнгi тaңдa 
дa жoғapы дeңгeйдeгi pyxaни көшбacшы бoлyдa. 
Бүгiнгi күн eгeмeн eл бoлып, қaзaқ дeгeн ұлт 
бoлып oтыpyымыздың өзi Мұxaммeд Xaйдap 
Дyлaти cияқты aтa-бaбaлapымыздың тeңдeci 
жoқ epлiгiнiң apқacы. 

Қaзaқ xaлқы – бacқa дa түpкi xaлықтapы ceкiлдi 
қиын дa бaй тapиxты бacынaн кeшipдi. Қaзipгi 
тaңдa өз ұлттық тapиxымызды тepeң тaнып-
бiлyдe eң aлдымeн pyxaни бaйлығымыздың 
қaйнapы бoлғaн тapиxи тұлғaлap өмipi мeн 
шығapмaшылығын зepттey қaжeт. Қaзaқ ұлты – 
тoтaлитapлық жүйe қыcымын түpiк, aзepбaйжaн, 
өзбeктepгe қapaғaндa көп көpдi. Ғacыpғa жyық 
мoйнымызғa киiлгeн бoдaндықтың қaмытынaн 
тəyeлciздiк тұғыpынa көтepiлгeннен кeйiн eң 
aлдымeн жoғaлтқaнымызды түгeндeп, мəдeни 
мұpaмызды зepдeлeyгe ұмтылyдaмыз. Жaбaйы 
күн кeшкeн, көшпeлi тұpмыcтa eшқaндaй мəдeни 
құндылықтapы бoлмaғaн eл peтiндe бұpмaлaнғaн 
xaлқымыздың шын мəнiндe бaй дa қызықты 
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тapиxы, жoғapы мəдeниeтi, қaзaқтapдың ғaнa 
eмec əлeмдiк дeңгeйдe тaнылғaн ұлы ғұлaмaлapы 
бoлғaнын дəлeлдeyдeмiз. Тəyeлciздiк aлғaлы 
қoғaмның дiни axyaлы өзгepiп caлa бepдi. Әp 
түpлi aғымдap өз үгiт-нacиxaттapын күшeйтiп, 
aлғaшқы жылдapы caнcыpaп қaлғaн xaлықтың 
жүpeгiнe əp түpлi тəciлдepмeн жoл тayып, 
бipшaмa жacтapымыз, қapaкөз қaндacтapымыз 
шeт дiннiң құpығынa iлiктi. Бұл eл бipлiгiн, 
ынтымaғын бұзaтын ceбeптepдiң бipi eкeнi aнық. 
Ocы ceбeптi дe Eлбacымыз əp түpлi дiндepдiң 
көшбacшылapымeн кeздeciп, жиындap өткiзyдe. 
Жүздeн acтaм ұлт өкiлдepi тipшiлiк кeшiп жaтқaн 
eлiмiздe дiн бocтaндығы зaңмeн шeшiлгeн. 
Әйтce дe, кeйбip дiни ceктaлapдың пиғылдapы 
pyxaни мaқcaт-мүддeлepдi көздeмeйдi. Oндaй 
дiни aғымдap aдaмды pyxaни тəpбиeлey, pyxын 
тaзaлy, т.б. ceкiлдi жaйттapғa нaзap ayдapмaйды. 
Мiнe, ocындaй дiни ұйымдapмeн күpecy үшiн 
иcлaмды нacиxaттayды, oның pyxaният iciндeгi 
үлeciн жeтe тapaзылaп, жac ұpпaққa жeткiзyiмiз 
қaжeт. Бұл мaқcaтқa қoл жeткiзбeйiншe, бəceкeгe 
қaбiлeттi eл бoлып, əлeмдiк өpкeниeттe өзiндiк 
opнымызды бaғдapлaй aлмaйтынымыз жacыpын 

eмec.  Бұл тұcтa Мұxaммeд Xaйдap Дyлaтидiң 
филocoфиялық көзқapacтapын зepттeyдiң poлi 
epeкшe. 

Coңғы yaқыттa дyлaтитaнy ғылымы жaңaшa 
бaйыптay мeн дaмyғa көшyдe. Түpкi тiлдec 
xaлықтapдың бapлығынa opтaқ тұлғa peтiндe 
тaнылып кeлгeн Дyлaтидiң apғы тeгi қaзaқ 
eкeнi дəлeлдeнiп, ұлттық тapиxшы, ғұлама ой-
шыл, педагог қырлары талданған еңбектер 
жарық көрді. Өткен ғасырдың ортасында бeлгiлi 
шығыcтaнyшы тapиxшылap C.Г. Кляштopный 
мeн Т.И. Cyлтaнoвтың «Тapиx-и Paшидидi» 
жинaқтaп aйтқaндa, opтa ғacыpлық мұcылмaн 
тapиxнaмacындaғы Қaзaқ xaндығының epтe 
тapиxын бaяндaйтын жaлғыз шығapмa» (Кляш-
торный, 1963:54), ал opтa Aзияны зepттeyшi 
П.П. Ивaнoвтың «Тapиx-и Paшиди» – XҮ-
XҮI ғacыpлapдaғы Мoғoлcтaн өмipi тypaлы 
мəлiмeттepгe нeгiз бoлaтын жaлғыз дepeк» 
(Иванов 1963: 42) дeгeн бағалары толығымен 
дəйектеліп, ендігі уақытта ойшылдық пікірлерін 
мəдени-тарихи жүйелеп, құндылықтарын сара-
лау, ұлттық тəрбие беру ісінде кеңінен қолдану 
маңызды болуда. 
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ДӘСТҮРДІҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘНІ

Бұл мақалада жеке адам мен тұлғаның, ұлт пен ұлыстың, қоғам мен мемлекеттің және 
жалпы адамзаттың дамуындағы дәстүрдің рөлі философиялық тұрғыдан пайымдалады. Ұлттың 
өмір сүру болмысы, дүниеге деген көзқарасы, ата-бабалардың өмір тәжірибесінен туындаған 
дәстүрлі құндылықтардың халық өмірінде алатын орны айрықша. Қай халық болса да ежелден 
қалыптасқан игі дәстүрлерді дәріптеген, дәстүрді уақыт шеңберінде мәнін жоймайтын, кейінгі 
ұрпақтарына рухани азық болатын мәңгі өлмес құндылық ретінде таныған. Дәстүр ұғымы 
философиялық тұрғыдан қарастырыла отырып, адамзат өміріндегі, ұлттың дамуындағы негізгі 
құндылық екендігі дәлелденген, халықтың бойына сіңген ұлттық дәстүрдің мәні анықталған. 
Замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлер бүгінгі таңда ұлт дамуының діңгегі ретінде 
танылып келеді. Сондықтан дәстүрдің философиялық мәні қарастырылады.

Түйін сөздер: философия, дүниетаным, дәстүр, салт, болмыс, құндылық, адам, кісілік, 
адамгершілік, ұлт.
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Philosophical meaning of tradition 

This article deals with disclosure of tradition’s role and meaning in the development of person and 
personality, nation and ethnos, society and country, the whole humanity from a philosophical point of 
view. Traditional values which came from the generations, views, living type and experience of our na-
tion, have a great concern to the people’s life. The concept of tradition is considered from the philosophi-
cal point of view as the main value that does not lose its value, being at all times spiritual wealth in the 
development of humanity and an integral part of the people’s life. Customs are the spiritual heritage of 
nationalities which will never be lost. Article shows that custom is the philosophical concept which takes 
the main significance in nation’s development. Accordingly, it considers philosophical task of tradition. 

Key words: philosophy, world outlook, tradition, custom, existence, value, person, humaneness, 
nation.
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Философский смысл традиции

В данной статье всесторонне и философски раскрываются роль и значение традиции 
в развитии индивида и личности, этноса и нации, общества и государства, а также всего 
человечества. Традиционные ценности, сложившиеся, возникшие и сформировавшиеся в 
процессе жизнедеятельности наших предков, их взглядов и мировоззрения, передаваемые из 
поколения в поколение, имеют огромное значение в жизни любого народа. Понятие традиции 
рассмотрено с философскской точки зрения как основная ценность, не теряющая своего значения, 
являющаяся во все времена духовным богатством в развитии человечества и неотъемлемой 
частью жизни народа. Глубоко осмыслены национальные традиции, выдержавшие испытание 
временем, признанные основой развития нации. Соответственно, рассматривается фиософский 
смысл традиции.

Ключевые слова: философия, мировоззрение, традиция, обычай, сущность, ценность, 
человек, человечность, нравственность, нация.
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Дəстүрдің философиялық мəні

 Кіріспе

Дəстүр философиялық ұғым ретінде 
қарастырылып, оның жалпы адамзат өміріндегі 
алатын орны көрсетіледі. Дəстүр əр ұлт пен 
ұлыстың өмір сүру болмысымен, ойлау сипаты-
мен, дүниетанымымен байланысты құндылық 
болғандықтан, сол мемлекет дамуының негізгі 
көзі болып табылады. Қазіргі таңдағы руха-
ни жаңғыру мəселесіне орай, ежелден келе 
жатқан құндылықтарымызды сақтай оты-
рып, қазіргі үнемі өзгеріп отыратын заман 
ағымында ұлттық келбетімізді жоғалтып алмау 
мəселесі де осы дəстүр тақырыбына қатысты 
деп ойлаймын. Халқымыздың басынан өткен 
талай нəубетке қарамастан, ұлттың санасы-
нан өшпей, ұлттың діңгегі болып келе жатқан 
дəстүрлерімізді дəріптеуіміз қажет. Адамды ру-
хани тəрбиелейтін, оның сыртқы сұлулығына 
ғана емес, ішкі рухына да əсер ететін – əр ұлттың 
бойына анасының сүтімен, əкесінің қанымен 
даритын ұлттық құндылықтар. Сондай ұлттық 
құндылықтарымыздың бірі дəстүр екенін 
дəлелдеу. Халық бойына сіңген құндылықтар 
ұмытылса, ұқпақтың толыққанды тұлға болып 
қалыптасуы мүмкін емес. Сондықтан, ұлттың 
рухани дамуының, адамның адам ретінде 
қалыптасуының негізгі көзі болып отырған – 
осы құндылықтар. Мұндай құндылықтардың 
адамзат өміріндегі орны айрықша. Бұл мақалада 
автор адамның өмірі мен рухани болмысын 
реттеудегі дəстүрдің ролі айрықша екендігін 
ұғындырып отыр. Елдігімізге сын келмесін де-
сек ұлт үшін маңызды құндылықтарды аяқ асты 
етпей, өсіп келе жатқан ұрпаққа дұрыс бағдар 
бергеніміз абзал.

 Негізгі бөлім

Қазақ деген халықтың болмысын тану үшін, 
оның ұлтының бойына сіңген құндылықтарды 
тани білуіміз қажет. Қазақ халқының бойына 
сіңген ұлттық құндылықтардың бірі – дəстүр. 
Дəстүр – тарихи қалыптасқан, ұрпақтан-ұр пақ-
қа жалғасып отыратын, ұлттың дүниеге көз-
қарасынан, өмір сүру болмысынан, тұрмыс-
тіршілігінен, ата-бабаларымыздың өмір 
тə жі рибесінен, яғни бүгінгі түсінікпен айтсақ, 
уақыт тың өзі бекі тіп, ұлттың бойында ұзақ 
уақыт сақталған мұрасы [1, 135 б.]. Дəстүр 
ұғымын философиялық мəселе ретінде таныған 
ойшылдардың бірі – И.Г Гердер. Иоганн Гот-
фрид Гердер өзінің «Адамзат тарихы фило-
софиясына арналған идеялар» атты еңбегінде 

«дəстүр» ұғымын алғашқы рет философиялық 
категория ретінде қарастырды [2, 28 б.]. Ой-
шыл осы еңбегінде дəстүрді адамның дүниеге 
қатынасынан туған құндылық ретінде таниды. 
Философия тарихында М. Вебер өз еңбектерінде 
дəстүрді белгілі бір əлеуметтік ортаның 
«қалыптасқан мінез-құлқы» ретінде дағдыланған 
стереотиптерімен байланыстырады [3, 544 б.]. 

Қазақ философиясын зерттеуші ғалымдар-
дың соның ішінде А. Қасабек пен Ж. Алтаевтың 
«Қазақ философиясы», Д. Кішібековтің 
«Қа зақ менталитеті: кеше, бүгін, ертең», 
Ж.Ж.  Молдабековтің «Қазақтану», Ғарифолла 
Есімнің «Хакім Абай», Т.Х. Ғабитовтің «Қазақ 
философиясы» еңбектерінде ұлтымыздың мə-
дениеті мен дəстүрлі дүниетанымына фи ло-
софиялық талдау жасалынып, қазақ дүние-
танымының əр түрлі қырлары айшықталған. 
Адамзат өмірінде айрықша орын алатын рухани 
қызмет салаларының бірі философия. Фило-
софия ғылымындағы ең негізгі мəселелердің 
бірі адам жəне оның əлемдегі орны болып 
табылмақ. Біз дəстүр ұғымын не себепті фи-
лософиямен байланыстырамыз? Дəстүрдегі 
барлық мəселе адам жəне оның өміріне қатысты 
болып табылмайды ма? Дəстүрдегі ең негізгі 
мəселелердің бірі – адам мəселесі. Дəстүр – 
адамның өмір сүріп отырған ортасынан, дүниеге 
деген көзқарасынан, тұрмыс тіршілігінен ту-
ындап отырған құндылық. Сондықтан дəстүрді 
философиялық мəселе ретінде тану өте орын-
ды. Кез келген саналы адамның өз болмысына, 
адами табиғатына сай құндылықтарға қол созуы 
– заңды құбылыс. Яғни, адам өз сұраныстарын 
қанағаттандыру үшін тек тойынған тіршілік аз 
екен, одан адам өзін адам сезінбейді екен [4, 10б.]. 
Сондықтан саналы адам тəндік қажеттіліктен 
əлдеқайда кең, əлдеқайда терең əлемде өмір 
сүруді аңсайды. Ол – рухани əлем. Адамның 
өмір сүруінде екі əлемі бар: биологиялық жəне 
рухани əлемі. Биологиялық əлем адамның тəндік 
қажеттіліктерін ғана қанағаттандырса, рухани 
əлем – адамды мəңгіліктің аясында өмір сүруге 
шақыратын əлем. Биологиялық жағдай – ұрпақ 
жалғастыру із-түссіз жоғалып кетпеудің кепілі. 
Өмір адам үшін белгілі бір мəнділікке ие болған 
кезде ғана өмір болып табылады.

Адам күнделікті мұқтаждықпен ғана күн кеше 
алмайды, ол үнемі толғанады. Адам табиғаты 
шексіз, жан-жақты. Ол биологиялық дамуды 
ғана емес, қоғамдық, рухани дамуды да қажет 
етеді. Ал мəңгіліктің аясы – рухани дүние. Руха-
ни өмірде адам барлық адамдармен теңесе алады, 
биік құндылықтарға қол созады. Рухани байлық 
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əр кезде əр халықты ұлт ретінде сақтап қалатын 
жəне оны өзгелермен қатар өмір сүру құқығын 
дəлелдейтін императив. Қазақ мəдениетінің 
əлем мəдениетінің бір бөлшегі ретінде ұлт 
өмірінің ерекшеліктерін айқындататын рухани 
құндылықтарымыздың бірі дəстүр. Салауатты 
ұрпақ қалыптастыра білу үшін біз жастарымыз-
ды дəстүрлі құндылықтарымызбен тəрбиелей 
білу шарт.

Адамды жаратушы басқа тірі жандылардан 
өзгеше етіп, ақыл-ой беріп жаратуының аста-
рында үлкен философиялық ой жатыр. Дəстүр – 
адам өміріне, оның дүниеге деген көзқарасына, 
дүниетанымына байланысты туындаған, адам-
ның адам болып қалыптасуына ерекше əсер ететін 
рухани құндылықтарымыздың бірі. Дəстүрді біз 
философиялық тұрғыдан былай ұғындырғы мыз 
келеді. Дəстүрдің адамзат өміріндегі маңызы 
зор. Кез келген ұлтты жойғың келсе, оның 
дəстүріне балта шап – дейді. Яғни, дəстүрінен 
айырылған ұлт мəңгүртке айналмақ. Дəстүр 
бұзылған жерде халықтың болмысы бұзылады. 
Дəстүрінен айырылған халық тамыры тартылған 
ағаш сияқты. Қандайда бір ұлт болсын, ұлт тық 
қасиетінен айырылып, өмірдің қиын ирімдеріне 
төтеп бере алмай, өзгеге тəуелді болады. 
Ұлттың замана дауылына төтеп беріп, өмірдің 
иріміне түсіп кетпеуі үшін, халықтың бірлігін, 
ұлттың тұтастығын сақтап, тəрбиелі ұрпақ 
қалыптастыруда ұлттық дəстүріміз сондай қажет. 
Ал тамыры тереңге жайылған ағаш аязға да, ап-
тап ыстыққа да қарамастан жайқалып, жапырағы 
көктей бермек. Дəстүрінен айырылмаған елде 
тамыры тереңде жатқан ағаш секілді, замана 
қиындығына төтеп беріп, халықтық қасиетін 
сақтап, тəрбиелі ұрпақ қалыптастырады. Ондай 
ұлттың болашағы жарқын болмақ. Дəстүр біздің 
қоғамымызды ұстап біріктіретін желім секілді. 
Дəстүр – ұрпақ пен ұрпақты байланыстыратын 
құндылық. Өткенін ұмытпауға, болашағына жол 
салуға көмектеседі. Дəстүр – ағашқа тіршілік 
нəрін беріп тұрған тамыр сияқты, адамға да 
рухани нəр беретін, əр ұлттың бойына сіңген 
ұлттық құндылығы.

Өсімдіктің құнарлы жерде көрікті де əсем 
болып өсетіні сияқты адамзат та өскен ортасы-
на, алған тəрбиесіне қарай қалыптаспақ, яғни 
ұлттық құндылықтармен сусындап тəрбиеленген 
адам, құнарлы топырақта өскен өсімдік секілді. 
Дəстүрдің негізінде жатқан құндылық – тəрбие. 
Тəрбиенің адамзат өміріндегі орны ерекше. 

«Ел болам десең бесігіңді түзе!» – деп Мұхтар 
Әуезов атамыз айтқандай, күнделікті өмірде 
баланың тəрбиесі отбасындағы тəлім-тəрбиесіне 

тікелей байланысты екендігін айтады [5, 122 б.]. 
Бүгінгі жастар – ертеңгі еліміздің болашағы. Әл-
Фараби атамыз айтқандай: «Адамға ең бірінші 
білім емес, тəрбие керек. Тəрбиесіз берілген 
білім – адамзаттың қас жауы, келешекте оның 
өміріне қауіп əкеледі». Адам адамгершілік 
құндылықтарын жоғалтса, онда ол адамдық 
болмысын жоғалтып алады. Сондықтан əрбір 
адам тəрбиені адамшылдық құндылықтарды 
ең бірінші өзінің отбасында қалыптастырады. 
Дəстүрдің де адамға беретіні – тəрбие. Қазақ 
халқының тəрбиелік дəстүрлері баланың өсу 
жолымен беріліп отырады, баланың тəрбиесіне 
терең мағына берген халықтың бірі қазақ халқы 
[6, 7, 8 3 б.].

Дəстүр жайындағы шетелдік ойшылдардың 
пікірлеріне тоқталсақ: француз философы Жан 
Жорес «..дəстүрді ескінің сарқыншағы деп са-
найтындармен келіспеймін. Дəстүр күл-қоқысты 
сақтау емес, от-жалынды лаулату» деп жазған. 
Шындығында да, дəстүр – жойылуға емес, 
жетілуге, дамуға жеткізетін құндылық. Дəстүр 
ұрпақтарды сабақтастырады, өткенді есте сақтай 
отырып, болашақ туралы ойлауға, болашақты 
жасауға көмектеседі. Орыс мəдениеттанушысы 
Петр Савицкий «Дəстүрін жоғалтқан төменге 
құлдырайды» деп жазды. Дəстүрінен айрылған 
адам өзінің болмысын, бастапқы мəнін 
жоғалтады. Ал Герольд Бельгердің пікірі бой-
ынша «Өз халқының тереңде жатқан тамы-
рын, салт-дəстүрін, тілін білмеу – ұлттық сана-
сезімнің өшіп бара жатқанының белгісі. Ұлттық 
мəдениеттің тарихына енжар қарау міндетті 
түрде орны толмас қайғыға апарып соқтырады». 
Қазақ халқының дəстүрі – ортаймас қазына, 
адами құндылықтардың шетсіз-шексіз мұхиты. 
Баланы ұлттық дəстүр рухында тəрбиелеу 
арқылы ғана өз ұлтын сүйетін ұрпақ тəрбиелеп 
шығаруға болады. Дəстүр келешек ұрпақтың 
бойына адамгершілік, төзімділік, өз ұлты үшін 
мақтаныш сезімі сияқты қасиеттерді сіңіруде 
шешуші рөл атқарады. 

Дəстүрдегі барлық амал-əрекеттердің тəр-
биелік маңызы айрықша емес пе? Келешек жас 
ұрпағымыздың бойына дəстүрлі мəдениетімізді 
сіңіре отырып, тəрбие қалыптастырсақ адам 
бойындағы адамдық, кісілік құндылықтарды да 
дарыта аламыз. Философиядағы негізгі мəсе-
лелердің бірі адам үшін ең қажетті, ең маңызды 
құндылық адамгершілік құндылықтары емес 
пе еді? Осы жерде В.Г. Белинскийдің айтқан 
«Адамгершілік адам үшін бірінші орында болуы 
шарт, өйткені кез келген ғылым адамды белгілі 
бір маман болуға үйретсе, ал адамгершілік 
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ілімдері сені адам болуға бастайды» – деп ой 
тұжырымдайды [9, 38 б.]. Қазақтың салты, 
дəстүрі ұлт үшін өнеге, тəлімдік, тəрбиелік 
маңызы зор рухани құндылық болып табылған. 
Бізді мынандай сауал ойландырады: қандай 
дəстүрлер арқылы қазақ елі болашаққа бара 
алады? Адамшылдыққа бастайтын дəстүрлер 
қазақ елінің болашағына сүрлеу жол сала ала-
ды. Дəстүр ұлт дамуының негізгі көзі, ұлттың 
өмірден көрген-түйгенінен, дүниетанымынан 
туған нəрсе. Бір немесе екі адамның арасындағы 
қарым-қатынастан емес, жалпы ұлт болып 
қалыптастырған құндылық. Халықтың, ұлттық 
дүниетанымның тарихи арналарының бірі – 
оның дəстүрі [10, 7 б]. Қазақ дүниетанымында 
ұлт болып қалыптасуда үлкен моральдік 
талаптар қойған. Олардың ең бастылары, яғни 
жеті атасын, өзінің шыққан тегін білу, үлкенді 
құрметтеу, адамгершілік құндылықтарды 
жоғалтпау, өзінің ар-намысын, ұятын жоғары қою 
т.б құндылықтарымыз. Қай халықтың болмасын 
өзінің тарихы, мəдениеті, дəстүрі бар. Адамзат 
өмірінде ерекше орын алатын дəстүрлеріміздің 
философиялық астарына үңілсек, мысалы «Жеті 
атасын білу» дəстүрі. Өзінің жеті атасын білу 
көрегендік пен білімділігін, ата көргендігін 
танытады. Білмесе «жеті атасын білмейтін 
жетесіз» – деп сөккен. Жеті атаны үйрету 
əр атаның басты борышы болып саналған. 
Мысалы, өзі, əкесі, атасы, бабасы жəне оның 
арғы ата-бабасының есімдерін білу жеті атаны 
білу деген сөз [11, 12, 20 б. 40 б.]. Өз ұрпағына, 
оның санасына жеті атасын сіңіріп өсіру – қазақ 
дүниетанымында атадан балаға жалғасып келе 
жатқан дəстүрлерінің бірі. Мұның қандық, 
туыстық жағынан алғанда халқымыз үшін үлгі 
боларлық мəні болған, оны берік ұстану ұлт 
үшін маңызы зор болып табылған. Жеті ата 
ұғымында туыстар арасындағы үзілмес бірлік, 
бұзылмас тектілік тəрбие – ұлт үшін тəлімі 
жоғары дəстүрлеріміздің бірі. Бірақ қазіргі 
əдебиеттерімізде жеті ата ұғымына қатысты 
түрлі нұсқалар көрсетіліп жатады. Бірақ жеті ата 
ұғымына біздің ертедегі ата-бабаларымыздың, 
аузы дуалы билердің сөзімен жүгінсек, жеті 
ата шежіресі өзімізге дейінгі ата-бабалар 
шежіресінен бастап таратылады. 1. Өзің. 
2.  Әкең. 3. Ата. 4. Арғы ата. 5. Баба. 6. Түп ата. 
7. Тек ата. Жеті атаның осылай таратылатынын 
ерте замандағы біздің би-шешендеріміз айтып 
кеткен. Ата-бабаларымыз жеті атаға дейінгі 
қандық туыстық қатынастарды бұзбаған. Бұл 
дəстүр – текті, дені сау, таза ұрпақ өсіру кепілі. 
Жеті ата дəстүрінің астарында философиялық 

тұрғыдан қарастырсақ, бірлік, тектілік, тəрбие, 
бауырластық, сабақтастық секілді құндылықтар 
бар. Текті ұрпақ тəрбиелеу қазақ халқы үшін, 
ұлт үшін маңызды мəселе болып табылады. 
Жеті ата дəстүрі – ұрпақтар арасындағы өткені 
мен бүгінін байланыстаратын, сабақтастық 
орнататын дəстүр. Адамзат өмірінде ерекше 
орын алатын дəстүрлеріміздің бірі – сəлемдесу. 
«Төле би тоқсан жасқа келгенде Қаз дауысты 
Қазыбек сəлем бере барыпты» (Ел аузынан). 
Алыс жолдан келген жолаушы немесе сол 
елдің адамы ауыл ақсақалдарына немесе 
белгілі адамдарға əдейі іздеп келіп сəлем беру 
қалыптасқан ұлттық дəстүріміз. Кейде «алыстан 
алты жасар бала келсе, алпыстағы шал сəлем 
береді» дегендей жөн білетін үлкен кісілердің 
өзі барып сəлемдесетін жолы бар [11, 13, 42 б. 
309 б.].

Қазақта үлкен адамдарды сыйлау, үлкеннің 
қолынан ас жеу, үлкеннің батасын алу, 
үлкеннің жолын кесіп өтпеу, жасы кішілердің 
үлкен кісілерге дауыс көтермеу, үлкен кісінің 
сөзін бөлмеу, үлкенге сəлем беру секілді 
адамшылдыққа бастайтын дəстүрлеріміз бар. 
Осыған байланысты қазақта «Көптің алдын 
кеспе, көмусіз қаласың, үлкеннің жолын кеспе, 
көрінбей қаласың» деген даналық сөзіміз бар.

Мұндай дəстүрлеріміздің астарында ұрпақ 
үшін адамшылдыққа бастайтын мынандай ой жа-
тыр: адамдардың бір-біріне деген сый құрметінің 
белгісі, бір-бірін рухани қолдауы, бір-біріне 
деген ыстық ықыласы, құрметі, сыйластығы, 
адамгершілігі. Үлкенді сыйламау қазақ дү-
ние танымында көргенсіздік, тəрбиесіздік, 
адам шылдықтың жоқтығын көрсетеді. Қазақ 
дүние танымында мен тек өз тағдырымның ал-
дында ғана жауаптымын демей, барлық адам-
зат тағдырының алдында жауаптымын деп 
өмір сүруге шақырған. Үлкенге ізетті, кішіге 
ілтипатты болу қазақ дүниетанымындағы басты 
мəселелердің бірі болып табылады. Олардың 
барлығы қазақтың қанына қалай сіңірілді, əрине 
дəстүрі жəне ұлттық құндылықтар арқылы 
қалыптасты. Өмірдің өткінші екендігін, бүгін 
кешкен күннің ертең қайтып келмейтіндігін 
ұмытпау, қамшының сабындай қысқа ғұмырда 
тек жақсы сыйластықпен өмір сүру ата-
бабамыздың қанына сіңген жақсы қасиеттердің 
бірі болған. Осындай адамшылдыққа бастайтын 
құндылықтары атадан балаға дəстүр ретінде 
жалғасып отыр. Гректің ұлы ойшылы Гераклит 
айтқандай, «Бір түскен өзенге екінші рет түсе 
алмайсың». Мұның астарында уақыттың өткінші 
екендігін, бүгінгі кешкен күнің ертең қайтып 
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оралмайтындығын ескертеді. Ал онда адамзат 
не себепті өмірдің өткінші, уақыттың алдамшы, 
өтпелі екендігін біле тұра орынсыз əрекеттерге 
аяқ басады? Адамның адам деген атына кір 
келтіруі, кейбір адамдардың өзінің адамдық бол-
мысын жоғалтып, хайуандық əрекеттерге аяқ ба-
суы оның шыққан ортасына, көрген тəрбиесіне 
байланысты. Мұндай жағдайлар қазақ дəстүріне 
мүлдем жат, оқыс жағдайлар болып табылмақ. 
Тіпті қазақ дүниетанымында танымайтын 
адамдарды қонақ қылып, барлық жиған-терген 
дəмдісін үйіне келген қонаққа ұсынған. Оның 
себебі қазақ халқының қанына сіңген дəстүрі – 
қонақжайлық.

Қонақжайлылық – адамның келген қонаққа 
ілтипатпен, ізетпен қарауы. Халқымыз кел-
ген қонақты құрметтеп қарсы алып, мал сой-
ып, ас береді. Бұл – қонақақысы деп аталады. 
Ол жомарттықтың, сыйластық пен құрметтің 
үлкен белгісі. Халқымыздың қонақжайлылығы, 
жомарттығы, мəрттігі соншалықты, тіпті семіз 
малын, малдың қадірлі мүшелерін, дəмді – тəтті 
тағамдарын өзі жемей, келетін қонақтарға сақтап 
қойған. Жалпы сойылған малдың мүшелері 
қазақ халқында шақырылған қонақтардың жас 
мөлшеріне, туыстық жақындығына, абырой-
мəртебесіне қарай сыбағалы табақтарға 
тартылған. Сонымен қатар, келген қонақтардың 
өнерін сынайтын, ортаға салуды сұрайтын 
салт – қонақкəде деп аталады. Егер ол күйші, 
жыршы, əнші болса, ауыл адамдары 2-3 күн 
қонақ етіп, өнерін тамашалаған. Қазақ халқы 
балаларын барған жерде қонақ кəдеге өнерін 
көрсете алмай, ұятқа қалмау үшін жастайы-
нан өнерге баулыған. Әр ұлт өз мəдениетіне 
сай əртүрлі əдет-ғұрыппен сипатталады [14, 15 
127, 131, 117 бб.]. Сондықтан да қонақты сый-
лау, құрметтеу, қонаққа деген ілтипат көрсету 
бала кезден қалыптасады. Үй иесі шақырылған 
қонақты жылы жүзбен қарсы алады, хал-
жағдайын сұрап төрге отырғызады. Дайындаған 
тағамдарын беріп, ренжітпей қайтаруға тыры-
сады. Осының барлығы шақырылған қонақты 
сыйлау, оған көрсетілетін құрмет болып санала-
ды. Егер шақырылған қонақтардың ішінде келе 
алмағаны болса, үй иесі сарқыт салып беріп, 
оған өз тарапынан сəлем айтады. Жоғарыда 
аталған құрмет тек қана шақырылған қонаққа 
көрсетілетін сый-сияпат емес, ол кез келген 
уақытта келген қонаққа көрсетіледі. Егер кел-
ген қонақ асығыс болса, онда үй иесі ауыз тию 
жоралғысын жасайды. Қонақты күту, сыйлау 
көбінесе үй иесіне қатысты болады. Сондықтан 
қазақ дүниетанымында қонақты сыйлау, күту 

мəселесін терең меңгерген жəне оны бала 
тəрбиесінде қатаң ұстанады. Үйде ата-анасы 
болмаған жағдайда баласы келген қонақты үйге 
кіргізіп, шай береді. Қазақтар арасында келген 
қонақты үйге кіргізбей сырттан қайтару ұят бо-
лып есептелініп, ата-анасына сын болған. «Ұяда 
не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген халық 
даналығында отбасында алған тəрбиенің кез 
келген уақытта көрініс табатындығын меңзейді. 
Сондай-ақ, үй иесі қонақ келген кезде бала 
тəрбиесіне көп көңіл бөледі, қонақ отырғанда 
баласына ұрыспайды немесе дауысын көтеріп 
сөйлемейді. «Қонағын сүймеген, баласын ұрады, 
не үйін сыпырады» деген мақал осыған қатысты 
айтылғын. Бұл қонақжайлылық дəстүрі қазақтың 
кеңпейілділігін, жомарттығын, ақжарқындығын, 
мəрттігінің, парасаттылығының көрінісі болып 
табылады. Ата-бабаларымыздан келе жатқан 
тағы да бір керемет дүниетаным бойынша 
үйге келген қонақ сол үйдің босағасындағы 
жаманшылықты жояды деген түсінік бар. Кімнің 
үйіне қонақ көп келсе, сол үйде жақсылық көп 
болады – дейді. Әрбір келген қонақ өзімен бірге 
сол үйге ырыс əкеледі деген түсінік бар. Бұлда 
қазақ дəстүрінің өзіндік ерекшелігін көрсетеді.

Міне, қазақтың қонақжайлылық дəстүрі 
ата-бабаларымыздың бір-бірімен сыйласуын, 
өзгені өзіндей сезінуін, барлық қазақтың бір-
бірін жақын көргенін, жомарттығын көрсететін 
дəстүрлерінің бірі болып табылады. 

Айта берсек, қазақтың дəстүрлері өте көп. 
Бірақ, қазіргі заман талабына сай ескірген 
дəстүрлер де болуы мүмкін. Ондай дəстүрлер за-
ман жаңарған сайын, уақыт көшіне ілесе алмай, 
ұмыт бола бастайды. Ал қазіргі жастарымыз 
жаңаша ойлауға, жаңашылдыққа ұмтыламыз деп 
дəстүрге ескілік ретінде қарап, заманның қанша 
сынына түссе де, ұлт дамуының діңгегі болып 
отырған дəстүрлерімізді аяқ асты етпеуі шарт.

Біздің айтқымыз келетіні, дəстүр адамның 
бойына көптеген тəрбиелік құндылықтарды 
қалыптастырады, олар: ізгілік, қайырымдылық, 
рахымдылық, ақылдылық, адалдық, əділдік, қа-
нағатшылдық, кішіпейілділік, дербестілік, жауап-
кершілік, намысқойлылық, адамшылық, кісілік.

Осының ішінде философиялық мəні ерек-
ше болып табылатын кісілік, адамшылдық 
ұғымдарын талдайық. Адам бойындағы ең ізгі 
жəне адамды адам етіп тұратын қасиеттердің 
бірі – кісілік, адамшылық. Кісілік, адамшылық 
ұғымы – жалпы адамға қатысты айтылған 
ұғымдар қазақ хылқының жəне ғұлама ойшылы-
мыз Абай Құнанбаевтың дүниетанымында ерек-
ше орын алған. 



Хабаршы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №3 (61). 201754

Дəстүрдің философиялық мəні

Атымды адам қойған,
Қайтіп надан болайын [17, 32 б.].

Міне, Абайдың шығармашылығындағы 
кісілік, адамшылдық мəселесінің алатын орнын 
осы ойдан-ақ байқауға болады: əрбір адам өзінің 
атына, адам деген болмысына сай əрекет ету 
қажет. Өмірде адам баласы адамдық əрекеттермен 
қатар хайуандық əрекеттерге де баруы мүмкін. 
Ал адамның хайуаннан айырмашылығы оның 
ақыл-ойы, санасы емес пе? Ендеше, адам осы-
нау өткінші өмірде өз бойына адамға ғана 
тəн, адам үшін маңызды құндылықтарды 
ғана жинай білуі шарт. Ал бойында кісілік, 
адамшылық қасиеттер болмаса, оның от оттап, 
су сулаған хайуанан несі артық? Сенің барлық 
адамдығыңның өлшемі осы кісілік, адамшылық 
арқылы танылмай ма? Қарапайым адамдардың 
бəрі өздерінің адам екенін сезініп, адамшылық 
абыройын шын мəнісінде құрметтей білген кез-
де ғана оның болашақ өмірі бүгінге айналады. 
Бұл құндылықтарды өз бойыңнан жоғалтып 
алсаң, адам ретінде «өлгенмен бірдейсің», қазақ 
дүниетанымында тірі жүріп арамдықпен бал 
жалағанша, адамшылдықтың уын ішіп өлгенің 
артық демей ме? Осыдан-ақ қазақ халқы үшін 
«адамшылық» – адам өмірінде ең негізгі жəне 
ең маңызды орын алғандығын аңғаруымызға 
болады. Жүсіп Баласағұн еңбегіндегі негізгі 
мəселе ол кісілік, адамшылдық құндылықтарына 
арналған. Кісілік – адамның адамшылдық 
өлшемі. Кісілігі, адамшылдығы бар адамға ең 
бірінші керегі ар-ұяты. Ұят деген – адамның 
өз бойындағы адамшылығы. Ал ұялып-қызара 
білу адам бойындағы адамгершілік қасиетті 
білдіреді. Ұялу жақсы сезім, ең жақсысы – 
адамның өзінен-өзі ұялуы. Егер де адам өзінен-
өзі ұялса жаман қарекетке бармайды, өтірік, 
өсек, мақтаншақтыққа салынып, адамшылдығын 
аяқасты етпейді. Өмір өткінші, оның бəрі 
қалатын нəрселер, шындығына тоқталсақ, 
адамның адамшылығы – артына қалдырған асыл 
мұрасы. Өмірінің мəнділігі, оның жасаған жəне 
тындырған ісімен байланысты. Дүниеде жасаған 
ісіңді өзіңмен бірге ала кетесің демейді, істеген 
жақсы ісің – артыңа қалдырған ізің. Адамшылық 
кісілік, шын мəнісінде азамат болу – қарақан 
бастың қамы емес екені бүкіл адамзаттың қамын 
ойлайтын, дүниеге əлем тұрғысынан қарайтын 
адам болу. Адамшылық, кісілік қасиеттің 
қалыптасуына білімнің орны айрықша.

Әрбір дүниеде дұрыс жолға бастайтын, жөн 
сілтейтін, өлмес құндылықтардың аясы – білім. 
Білімнің керек емес жəне кеспейтұғын жері жоқ. 

Өмірдің парасат биігіне апаратын адастырмас 
сатыларының бірі – ғылым-білім. Білімді үйрену 
үшін де адамда құмарлық, ғылым-білімге деген 
махаббат болуы қажет. Білімді адам – көңілі ояу, 
жүрегі айна. Білімді болу үшін көкірегі ояу, көзі 
ашық болу қажет. Білімсіздің көкірегі байла-
улы, жүрегі толы ол ешнəрсені ұқпайды, оның 
ақылында байлау, ойында тұрлау жоқ. Ал ғылым-
білімді үйрену үшін адамда адамшылдық, кісілік 
қасиет болу шарт. Ар-ұят жазасы барлық жаза-
дан да ауыр. Ар-ұят – адамның адамшылдығы. 
Ар-ұят – сенің басқаның алдындағы адамдық 
өлшемің. Кісілік, адамшылық – адам бойындағы 
жақсы қадір-қасиеттердің, өзгеге өнеге бо-
лар болмыстың айқындауышы. Кісілік – бұл 
адамның адамдық болмысына сай өмір сүріп, 
адамның ақыл-ой санасына сай əрекет етіп, 
өзінің адамдық қасиетін жоғалтпау. Кісілік, 
адамшылық – өресі биік, қастерлі қасиет. Кісілік, 
адамшылдық – ар-ұятты ардақ тұтқан адамға 
ғана тəн қасиет. Кісіліктің бастауы – адамдық 
пен адалдық. Адамның өз болмысына сай 
əрекеттерден бас тартып, адамдық қасиетінің 
жоғалуы менмендік, қулық-сұмдық, пысықтық, 
жеңіл мінездің жетегіне жегілу де – кісілікке, 
адамшылдыққа кереғар қарекет. Адамгершілік, 
мейірімділік, қамқорлық, адалдық, бəрі-бəрі – 
кісілік, адамшылық қасиеттің белгісі. 

Адам өмірінде шаттыққа толы күндер 
мен тұман басқан небір қиын сəттер алма-ке-
зек ауысып келіп отырады. Бірақ кез келген 
жағдайда біз өзіндік табиғи болмысымызды 
жоғалтып алмауымыз керек. Әрбір жан шыр 
етіп дүниеге келгенде күнəдан пəк періште 
іспеттес болмаушы ма еді? Ендеше осы өмірдегі 
адамдардың да əрбірінің бойында түймедей 
болса да жағымды қасиет бар екені ақиқат. Біз 
осы қасиетті жоғалтпай жəне соны өзгелердің 
де бойынан көре алар болсақ, бұл – біздің 
асылдығымыз. Егер қандай да бір нəрсе, ол адам 
ба, басқа ма, маңызды емес, табиғи болмысы-
нан айырылар болса, бұл – оның өз құндылығын 
жоғалтқандығы. Осы тұста бір нəрсені ескер-
те кету керек. «Табиғилық» деп тек жақсы 
қасиеттерді ғана тануды айтады. Пайдасынан 
зияны көп мақұлықтың табиғилығынан не пай-
да? Сондықтан кез келгеніміз өз бойымыздағы 
жаман қасиеттерден арылуға тырысып, таза 
болмысымызды қалыптастыруға міндеттіміз. 
Табиғилығын сақтап қала алмаған кей адамдарға 
мысал да келтіруге болады. Олар – белгілі бір се-
бептермен ашкөз, озбыр, дүниеқоңыз боп таны-
лып, бүкіл жақын жандарынан айырылған жан-
дар. Ондайлар кісілік, адамшылық қасиеттерін 
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де жоғалтқан. Адамның бойында «Кісілігінен 
айырылған адамдарды қалайша түзетуге болады» 
– деген сұрақ туындайтыны анық. Оның да жа-
уабы табылды. Тым алысқа бармай-ақ, өзіміздің 
ғұламалардың даналықтарын негізге ала отырып 
талдасақ та, сан түрлі жұмбақтың шешімін оңай 
табатынымыз ақиқат. Хакім Абайдың айтуы 
бойынша, қоғамды өзгерту үшін жаңа ұрпаққа 
білім беріп, тəрбиелеу керек. Кез келген ұлт өз 
ұлтының бойына дарыған құндылықтарды білуі 
шарт деп қарастырады. Ал оларды тəрбиелейтін 
адам табылса, солар Жаратушының сүйікті 
құлдарына айналады. «Егер балаң адам бол-
сын десең, оны оқыт, сонда оған да, халқыңа да 
қызмет қылған боласың» – дейді дана. Кісілік, 
адамшылық – адамның рухани арқауы. Ол – 
адамның тұлғалық жақсы қасиеттерін таны-
татын ұғым. Осындай құндылықтарымыздың 
қалыптасуына септігін тигізетін ол – біздің 
дəстүріміз. Жаһандану кеңістігінде ұлтаралық, 
халықаралық жəне мемлекетаралық өзара 
əсер ету процесі жүріп жатқан кезеңде қазақ 
мəдениетінің жағдайы не болмақ деген 
көкейтесті мəселе барлығымызды толғандырып 
жүргені – бұл шындық дүние [19, 198 б.]. Бірақ 
қазіргі жаһандану заманында дəстүріміз сөніп 
бара жатқан секілді. Ақпараттық құралдардың 
қарқынды дамуы, интернет технологиясы, 
батыстық мəдениетке еліктеу қазіргі қоғамда 
белең алып тұр. Осындай жаһандану кезеңінде 
біз ұлттық құндылықтарымызды, дəстүрімізді, 
тілімізді, мəдениетімізді қалай сақтап қала ала-
мыз? Біздің қоғамымызға жаҺандану қажет, 
жаңару керек, бірақ біз батыстан нені алуы-
мыз керек, нені алмауымыз керек, соны білу 
шарт. Біз батыстан ғылым мен техниканың да-
муынан келіп шыққан мəдениетті алуымызға 
болады. Қазақ жастары XXI ғасырдағы озық 
технологияның барлық қыр-сырын білуі тиіс. 
Мұны меңгеру арқылы біз бəсекеге қабілетті 
жəне іргесі мықты ел бола аламыз. Ал батыстық 
дүниетанымнан туған мəдениет бізге керек емес. 
Соның нəтижесінде, қазіргі қоғамымызда адам 
өз болмысынан жат əрекеттерге аяқ басуда. 
Өйткені біздің жастарымыздың санасы уланып 
жатыр, біз оған жол бермеуіміз қажет. Жастары-
мыз жеңіл түсінікпен, уланған санамен кете берсе 
біздің болашағымыз не болмақ? Оның бір амалы 
ұлттың қамалы болып тұрған құндылықтарды 
сақтап қалуымыз қажет. Ол – біздің дəстүріміз, 
ол – біздің тіліміз, ол – біздің тарихымыз, ол 
– біздің дініміз. Осы құндылықтарды сақтап, 
жастарымыздың бойына дарытсақ, рухы биік 
халық ретінде болашаққа жол тартамыз. Бұл 

төрт құндылық – ұлтты ұлт етіп отырған ұлттың 
діңгегі. Ал діңгегімізді сындырып болашаққа 
жол тартамыз десек, онда біздің қателескеніміз. 
Сондықтан дəстүрімізді, тілімізді, тарихымыз-
ды, дəріптеу – барлығымыздың борышымыз. 
Біздің ұлтымыздың бойына дарыған ұлттық 
құндылықтарымыздың ұрпақ өміріндегі орны 
айрықша. Адамның адам ретінде қалыптасуына 
өзара септігін тигізетін рухани байлық жатыр. 
Ұлттық санамыздың кемелденуі де осы ұлттық 
құндылықтарымызға байланысты. Оны сақтай 
білу əрбір саналы қазақ азаматының парызы 
болып табылады. Кезінде Көк Бөрінің ұлығаны 
бүкіл даланы қалай оятса, бүгінде Қазақ Елінің 
«Мəңгілік Ел» идеясы – болашақ ұрпақты со-
лай оятуға шақыратын идея. Мəңгілік Ел 
болудың сыры – еліміздің əр отбасының береке-
бірлікте өмір сүруі, тариxы мен болашағын 
ұштастыра білетін, білікті де білімді ұрпақ 
тəрбиелеу, ұрпақтар арсындағы сабақтастықты 
сақтау, ата-бабаларымыз негізін салып кеткен 
игі дəстүрлерді дəріптеу. Сонда ғана біз ата-
бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл 
арманына қол жеткізе аламыз. Өсіп келе жатқан 
жас ұрпақты уақыттың сынынан сүрінбей өткен 
дəстүрлерімізбен, ұлттың-рухани тамыры-
нан нəр алатын ұлттық құндылықтарымызбен 
тəрбиелемесек, онда жастарымыздың болашағы 
жарқын бола алмайды.

Қорытынды

Қорытындылай келе, дəстүрді философиялық 
ұғым ретінде қарастырудың себебі – дəстүр 
ұғымының – адам өмірімен, дүниеге деген 
көзқарасымен, дүниетанымымен, адами бол-
мысымен байланысты құндылық екендігі. 
Дəстүрдегі барлық құндылықтар адам өміріне 
қатысты туындаған. Философиядағы ең негізгі 
мəселе – адам жəне оның əлемдегі орны емес 
пе? Міне, дəстүр мен философия ұғымдарын 
жақындастыратын ортақ нəрсе – адам мəселесі. 
Ұлтта мəдени құндылықтардың қалыптасуын 
дəстүрмен байланыстырады. Философиялық 
тұрғыдан алсақ, дəстүрдің адам өміріндегі 
тəрбиелік қызметі айрықша. Дəстүр – қоғамда 
ұрпақтардың арасын, олардың бүгіні мен 
келешегін байланыстыратын сабақтастық 
құралы. Дəстүр халықтың өмірлік бағдары, ру-
хани болмысы, дүниетанымы, ұлттық ойлау си-
паты болып табылады. Халқымыздың ғасырлар 
бойы қастерлеп келген игі дəстүрлеріне ізгі ни-
етпен қарау, оның пайдалы тəрбиелік жақтарын 
күнделікті өмірде қолдану, ұлт дамуының 
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Дəстүрдің философиялық мəні

діңгегіне айналған дəстүрлерді дəріптеу – əрбір 
саналы азаматтың парызы. Қазіргі қоғамның 
мақсаты дəстүрмен жаңашылдық мəселелерінің 
маңыздылығын түсіне білу. Дəстүрге ескілік 
деп қарап, жаңашылдық деп ұлттық келбетімізді 
жоғалтып алмауымыз қажет. Керісінше, 
ұлттық жаңару дегенде ұлттың діңгегі болып 
тұрған құндылықтарымызды негізге ала оты-
рып, жаңашылдыққа бет бұрамыз. Ал ұлттық 
құндылықтарымызды ұмытып, жаңашылдыққа 
бетбұру дегеніміз – бос əурешілдік. Онда біз 
керісінше, ұлттық болмысымыздан айрылып 
қалмақпыз. Қазақ дəстүрі – қай уақытта бол-
масын мəнін жоймайтын, артқы ұрпағының 
жанына мəңгі рухани азық болатын өлмес 

құндылық. Бүгінгі күнге аяқ басуымыз – рухани 
құндылықтардың арқасы. Сондықтан əрбір адам 
өзінің ұлтының бойына сіңген ұлттық дəстүрін 
тереңнен толғап, оның негізінде жатқан басты 
мəселелердің мəнін аша білуі шарт. Ана сүті жас 
баланың буыны бекіп, бұғанасы қатаюға қандай 
зор əсер ететін болса, қазақ дəстүрі де əрбір қазақ 
баласының азаматтық рухының көтерілуіне сон-
дай əсерін тигізетін құндылық. Тамыры тереңде 
жатқан əр ұлттың өзінің рухани ұлттық коды бо-
лады. Біз қандай кезеңде өмір сүріп жатсақ та, 
еліміздің ұлттық кодын сақтай білуіміз шарт. 
Дəстүрдің философиялық маңыздылығы адами 
болмысымызды сақтауға, ұлттық санамыздың 
кемелденуіне жол ашады.
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РОЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ СТАНОВЛЕНИИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Цель, основные направления и идеи научного исследования состоят в том, чтобы показать роль 
опережающего развития общественного сознания в социокультурных изменениях современного 
общества. Научная значимость работы заключается в том, она позволит разработать бытийные 
основы модернизации общественного сознания. Научное осмысление явлений и событий, 
происходящих в мире и в стране позволит людям на практике адаптироваться к изменениям 
в способах человеческого общения. Решение этих вопросов должно внести большой вклад в 
развитие отечественной социальной философии. Практическое значение итогов работы 
выражается в возможности разработать новый спецкурс «Модернизация общественного 
сознания казахстанского общества».

Ключевые слова: социальность, культура, модернизация, общество, сознание.
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The role of the rapid development of social consciousness  
in socio-cultural changes in modern society

The purpose, main trends and ideas of the research are to show the rapid development of social 
consciousness plays an important role in socio-cultural changes in modern society. The scientific signi-in socio-cultural changes in modern society. The scientific signi-socio-cultural changes in modern society. The scientific signi-
ficance of the work are that it will develop existential bases of modernization of the public consciousness. 
Scientific understanding of the phenomena occurring in the world and in the country events will allow 
people in practice to adapt to changes at work, home, leisure, housing, ways of human communication. 
The solution to these issues should contribute to the development of national social philosophy. Practical 
meaning of results of work is expressed in the possibility to develop a new discipline «Modernization of 
Kazakhstan’s identity».

Key words: sociality, culture, modernization, society, identity.
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Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени қалыптасуындағы  
қоғамдық сананың озық дамуының ролі

Ғылыми зерттеудің мақсаты, негізгі бағыттары және идеялары қазіргі қоғамның әлеуметтік-
мәдени қалыптасуындағы сананың озық дамуының ролін көрсету. Ғылыми зерттеудің 
маңыздылығы – қоғамдағы сана модернизациясының болмыстық негіздерін қалыптастыру. 
Сонымен қатар, дүниежүзінде және мемлекетімізде болып жатқан құбылыстарды ғылыми талдау 
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адамдар арасындағы қарым-қатынаста орын алған өзгерістерге тез бейімделуді үйретеді. Осы 
мәселелердің шешімі отандық әлеуметтік- философияның дамуына үлкен үлесін қосады. Зерттеу 
нәтижелерінің негізінде «Қазақстандағы қоғамдық сананың модернизациясы» атты арнайы 
курсын жүргізуге болады.

Түйін сөздер: әлеумет, мәдениет, модернизация, қоғам, сана.

Введение

Выбор темы исследования обоснован тем, 
что модернизация общественного сознания 
переходных обществ типа Казахстана была об-
условлена трансформацией тоталитаризма в 
демократию, плановой экономики в рыночную. 
Эти процессы политической реформы и модер-
низации экономики должны были получить об-
новление с началом Третьей модернизации Ка-
захстана. По словам Президента РК Казахстана 
Н.А. Назарбаева, недостаточно просто войти в 
тридцатку развитых стран мира, необходимо 
также сопроводить эти масштабные преобра-
зования опережающей модернизацией обще-
ственного сознания. Потому нужно сделать шаг 
навстречу будущему, изменить общественное 
сознание, чтобы стать единой нацией сильных 
и ответственных людей (Назарбаев Н.А., 2017). 
Из этого следует, что исследования социокуль-
турных изменений общества как материального 
базиса модернизации общественного сознания 
являются на сегодня одной из самых актуальных 
проблем социальной философии.

Актуальность темы исследования обусловле-
на тем, что за годы развития Казахстана в усло-
виях независимости и суверенитета произошли 
кардинальные изменения социальных, экономи-
ческих, политических и культурных институтов 
общества. Правда, на их эволюцию существен-
ное влияние оказали такие нарастающие нега-
тивные явления, как терроризм, насилие, без-
грамотность, болезни, разрушение окружающей 
среды и международные конфликты. Естествен-
но, что эти деструктивные явления не должны 
были укореняться в казахстанском обществе, бо-
лее того они должны были получать достойный 
отпор и решительное противодействие.

Материал и методы

Вопросы особенностей методологии иссле-
дования общества переходного периода стали 
актуальны после распада СССР, когда бывшие 
советские республики взяли курс на трансфор-
мацию тоталитаризма в демократию, плановой 
экономики в рыночную. Это было продвижени-

ем данных республик в сторону построения со-
временного (постсовременного) общества.

Глубокое изучение формирования современ-
ного общества в социокультурном плане предпо-
лагает использование комплекса классических, 
неклассических и постнеклассических методов, 
принципов научного исследования.

Из классических, наиболее распространен-
ным является стадиально-формационный метод 
исследования.

Стадиальный подход Даниэла Белла и его 
концепцию постиндустриального общества 
можно назвать творческим развитием «теории 
стадий экономического роста» У. Ростоу. В свое 
время английский ученый выделил пять «ста-
дий» в развитии общества:

1) традиционное общество;
2) стадия создания предпосылок для подъема; 
3) стадия сдвига;
4) стадия роста;
5) период высокого уровня массового потре-

бления.
По его мнению, эти стадии характеризуют 

этапы перехода традиционного общества в ин-
дустриальное на основе развития орудий труда 
(Rostow W.W., 1971).

К. Маркс выделил восходящие этапы раз-
вития от личной зависимости через личную 
независимость при вещной зависимости к сво-
бодной индивидуальности универсально раз-
витого человека и соответственно определил 
пять общественно-экономических формаций 
всемирно-исторического процесса: 1) племен-
ная, 2)  античная, 3) феодальная, 4) буржуазная, 
5) будущая коммунистическая форма всеобщей 
собственности (Маркс К., Энгельс Ф., 1978).

Формационный подход К. Маркса позволяет 
взглянуть на структуру общества как на систему, 
и на его этапы, которые, с одной стороны, будут 
для любого народа обязательными, а с другой 
стороны – каждое общество на каждом данном 
этапе будет иметь сходную структуру.

В предисловии книги «Грядущее постинду-
стриальное общество» Д. Белл дает разверну-
тую критику формационного подхода К. Маркса 
к обществу. Он считает, что его стадиальный 
подход расходится с формационным подходом 
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Маркса по ряду пунктов (Белл Д., 2004). Он счи-
тает, что не формации, а стадии характеризуют 
этапы перехода традиционного общества в ин-
дустриальное на основе развития орудий труда.

Эта концепция постиндустриального обще-
ства позже была развита в работах З. Бжезин-
ского, Дж. Гэлбрейта, Э. Тоффлера и других. В 
90-е годы прошлого века теорию постиндустри-
ального общества многие исследователи связы-
вали с понятием информационного общества, а 
иногда эти понятия они интерпретировали как 
синонимы.

Однако стадиально-формационный под-
ход К. Маркса, Р. Арона, У. Ростоу, Д. Белла и 
других к изучению социокультурной модерни-
зации общества имеет определенную историче-
скую ограниченность. В этом плане можно со-
гласиться с мнением российского ученого Н.С. 
Розова, который считает, что сильной стороной 
указанного подхода является способность к ос-
мыслению всемирно-исторических инвариантов 
социальной эволюции, технологического и со-
циального прогресса, необратимости изменений, 
соотношения уровней развития. Он отмечает, 
что слабая сторона стадиально-формационного 
подхода хорошо известна из критики со стороны 
приверженцев цивилизационной и гуманитар-
ной парадигм … Главный и уже почти общепри-
нятый тезис этой критики таков: европейская 
история – это вовсе не центр и не типичный об-
разец движения по слоям фаз (стадий, форма-
ций) для остальных частей всемирной истории, 
но, напротив, сама европейская история являет-
ся крайне специфичным явлением (Розов Н.С., 
2000).

Вместе с тем, следует отметить, что теория 
постиндустриального развития общества сейчас 
стала основной альтернативой традиционному 
марксистскому учению. Тем не менее, оппонен-
ты данной концепции справедливо указывают на 
несостоятельность технологического детерми-
низма, и некоторую утопичность взглядов мно-
гих исследователей (Inozemtsev V.L., 2001).

Антитезой стадиально-формационного под-
ходу, основанному на развитии производствен-
но-хозяйственных отношений, является циви-
лизационный подход (О. Шпенглер, А. Тойнби, 
славянофилы, евразийцы), опирающийся на из-
менение социокультурных типов отношений.

Так, априорно-культурологический метод 
исследования социально-политической транс-
формации общества О. Шпенглера скептически 
истолковывает упадок новейшей европейской 
культуры и ее философское осмысление. Он не 

разделял традиционной подход к периодизации 
истории Европы на древний мир, средние века 
и т. д. Такое деление истории он называл бес-
смысленной «европоцентристской птолемеев-
ской системой», поскольку на самом деле, по его 
мнению, история человечества складывается из 
совокупности независимых друг от друга куль-
тур. По его версии, всемирная история представ-
ляет собой общую биографию культур, которые 
последовательно проходят стадии рождения, 
возмужания, зрелости, старости и смерти.

Согласно О. Шпенглеру, проходя указанные 
стадии исторического восхождения, культура 
становится цивилизацией. С наступлением ци-
вилизации в больших городах происходит со-
циальное структурирование бесформенных масс 
«четвертого» сословия. В последующем проис-
ходит становление демократических и тотали-
тарных форм социально-политического устрой-
ства общества, вырождающихся со временем в 
господство и цезаризм. На исходе цивилизации, 
по О. Шпенглеру, организм народов превраща-
ется в аморфную массу и, распадаясь, становит-
ся «добычей» других народов. Это возвращает 
народы к состоянию раннего существования, от-
чуждению от мира (Шпенглер О., 1994).

В известной степени эту мысль проясняют 
слова С.Л. Франкла о том, что славянофилы и 
О. Шпенглер в различии между цивилизацией и 
культурой усмотрели различие и даже противо-
положность между духовным творчеством, глу-
биной и интенсивностью самой духовной жиз-
ни, с одной стороны, и накоплением внешнего 
могущества, мертвых орудий, с другой стороны 
(Буббайер Ф.С., 2001).

Н.Я. Данилевский развивает органическую 
теорию культурно-исторических типов, зам-
кнутых в себе и потому навсегда расколовших 
единство человечества. В ней выдвигается по-
ложение о том, что национальная культура раз-
вивается имманентно и во взаимодействии с 
другими культурами. Но в то же время развитие 
национальной культуры, согласно данной те-
ории, должно происходить на собственной ос-
нове, не допуская сильного влияния со стороны 
другой культуры или же при творческой пере-
работке ее достижений. При соблюдении этих 
условий возможно образование мощной куль-
турной традиции, неповторимой по своей ориги-
нальности (Данилевский Н.Я., 2002).

Данный культурный полифонизм, геопо-
литическое положение России обуславливают 
особый ее исторический путь. В этой связи Н.С. 
Трубецкой отмечает, что русской культуре всег-
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да приходится двигаться в разных направлениях, 
тратить свои силы над согласованием элементов 
разнородных культур, выискивать подходящие 
друг другу элементы из груды ценностей двух 
культур. Согласно евразийской концепции за-
дача подлинного культурно-исторического са-
мопознания заключается в познании себя, своей 
самобытности. По его мнению, только истинное 
самопознание укажет человеку (или народу) его 
настоящее место в мире. Он полагает, что только 
вполне самобытная национальная культура есть 
подлинная, и только она отвечает этическим, 
эстетическим и утилитарным требованиям, ко-
торые ставятся любой культурой (Трубецкой 
Н.С., 1995).

Развивая методологию Н.С. Трубецкого, 
П.Н. Савицкий провозглашает существование 
особой евразийско-русской культуры и особого 
ее субъекта как симфонической личности. Он 
полагает, что культура рождается и развивается 
как органическое целое, потому она сразу («кон-
вергентно») проявляется в формах политических 
и социально-хозяйственных, и в бытовом укла-
де, и в этническом типе, и в географических осо-
бенностях ее территории (Савицкий П.Н., 1997).

Л.Н. Гумилев развивает и доводит до логиче-
ского завершения общеевразийскую идею о том, 
что этнически великороссы, русские представля-
ют собой не просто ветвь восточных славян, но и 
особый этнос, сложившийся на основе тюркско-
славянского слияния. Исходя из этого, он счи-
тает, что великорусская цивилизация сложилась 
на основе тюркско-славянского этногенеза, со-
юза Леса и Степи, сочетание которых составляет 
историческую сущность России, предопределяя 
характер ее культуры, цивилизации, идеологии 
и политической судьбы.

Совокупность народов, живо ощущающих 
«общность культурных и исторических тради-
ций», ведет автаркическое хозяйство на опре-
деленном месторазвитии». Следовательно, надо 
научиться рассматривать мировую историю не в 
однополярной версии «Запад и все остальные», а 
в многополярной, причем северная и восточная 
Евразия представляет собой особый интерес, так 
как является альтернативной Западу источником 
важнейших планетарных цивилизационных про-
цессов (Гумилев Л.Н., 2001).

К числу неклассических методов изучения 
социокультурных явлений можно отнести со-
циодинамический подход П. Сорокина. Он 
провел глубокий анализ родовой структуры со-
циально-политических явлений. Это позволило 
ему понять общество как единство социально-

сти и политики, образуемого и преобразуемого 
в ходе жизнедеятельности человека. Поясняя 
свою мысль, П. Сорокин отмечает, что структу-
ра социокультурного взаимодействия имеет три 
аспекта, неотделимых друг от друга: 1) личность 
как субъект взаимодействия; 2) общество как 
совокупность взаимодействующих индивидов с 
его социокультурными отношениями и процес-
сами и 3) культура как совокупность значений, 
ценностей и норм, которыми владеют и лица, и 
совокупность носителей, которые объективиру-
ют, социализируют и раскрывают эти значения... 
Ни один из членов этой неразделимой триады 
(личность, общество и культура) не может су-
ществовать без двух других». Делая акцент на 
взаимодействии как родовой модели социокуль-
турных явлений, Питирим Сорокин отмечает 
непрерывную изменяемость исторического про-
цесса. По его мнению, в обществе постоянно по-
являются определенные формы общественной 
организации: определенные формы производ-
ства, формы семьи, политического устройства. 
Они живут, развиваются и, в конце концов, сме-
няются новыми (Сорокин П., 1994).

В известной степени к подходу П. Сороки-
на близок социально-политический подход Э. 
Дюркгейма. Он направляет анализ социокуль-
турных изменений общества на конкретные 
формы общественной организации, которые 
характеризуют переходы от механической со-
лидарности (по сходствам) к органической со-
лидарности людей.

Не исключено, что перевод синхронной (иде-
ально-типической) матрицы признаков тради-
ционного социума, обрисованной Э. Дюркгей-
мом, в диахронную перспективу исторического 
процесса вызовет сомнения методологического 
характера. У оппонентов может возникнуть во-
прос, насколько правомерна эта процедура? На 
возражение такого рода можно ответить двояко. 
С одной стороны, – очевидным трюизмом, от-
метив, что эвристический потенциал всякой но-
ваторской концепции не измеряется лишь обла-
стью конкретных импликаций, осуществленных 
ее автором. На это, кстати, в связи с интересую-
щим нас вопросом, указывал один французский 
ученый (Арон Р., 1993). Обращение к психо-
анализу в связи с темой модернизации и тесно 
примыкающей к ней проблемой национально-
культурной идентичности неизбежно по двум 
причинам: чем сильнее состояние сознания, тем 
более оно сопротивляется всему, что может его 
ослабить; чем оно определеннее, тем меньше 
места оставляет оно изменениям. Значит, можно 
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предвидеть, что прогресс разделения труда будет 
тем медленнее и труднее, чем больше энергии и 
определенности будет иметь общее сознание. По 
его мнению, «специализация – не единственный 
возможный исход в борьбе за существование 
(Дюркгейм Э., 1991).

К числу постнеклассических методов из-
учения изменений социокультурного характера 
можно отнести структурно-функциональный 
подход Т. Парсонса. На основе структурно-
функционального подхода он рассматривал 
структурные изменения общества как прогрес-
сивную эволюцию к более высоким системным 
уровням, которые выражают ценность свободы, 
рационализацию исторического процесса. Так, 
согласно американскому социологу, можно вы-
делить такие группы процессов, из которых со-
стоит либерализация. Он включает в эти группы 
процесс дифференциации основных социеталь-
но-функциональных структур как относитель-
но самостоятельных: жизнеобеспечивающей 
(экономика), духовно-интегрирующей (культу-
ра), статусно-дифференцирующей (социальная 
структура), властно-регулирующей (политика). 
Кроме того, этот ученый включает в эту группу 
возникновение и включение в трансформиру-
ющуюся систему новых компонентов, обеспе-
чивающих ее интеграцию: утверждение норм 
гражданского общества или, точнее, социеталь-
ного сообщества (права и обязанности каждо-
го гражданина, обеспечение участия граждан в 
формировании государственных структур и др.). 
В нее также входят становление рыночной систе-
мы, индустриализация производства, рациона-
лизация организационных структур управления 
(рост бюрократии); возникновение и легитими-
зация политических партий, профессиональных 
союзов и других форм массовой самооргани-
зации граждан. По его мнению, либерализация 
должна еще выражать вырастание в системе но-
вых компонентов, дезинтегрирующих ее по но-
вым основаниям. Это глубокое отчуждение че-
ловека от условий жизни и труда, глобализация 
военно-политических противостояний между 
различными типами общества, включая угрозу 
самоуничтожения человечества, рост экологиче-
ских опасностей, деградацию природной среды 
(Parsons, T., 1961).

Деятельностный принцип философии в пре-
ломлении к социокультурным явлениям в кон-
кретной форме выступает как принцип человека 
активного. Как исходный принцип он акценти-
рует внимание на биологические, социальные и 
культурные аспекты человека и на элементы его 

структуры как субъекта действий. При этом само 
действие субъекта понимается как компонент 
взаимодействия с другими субъектами, имею-
щий значение для них и выполняющий опреде-
ленные функции по отношению ко всем субъек-
там взаимодействий. Тем самым, принцип Homo 
activus одновременно является и принципом 
человеческого взаимодействия как простейшего 
социокультурного явления (Лапин Н.И., 2000).

Таким образом, на основе вышеперечислен-
ных методов и принципов можно выявить, что 
на начальном этапе социокультурной модерни-
зации переход к рынку в нашей стране начала 
создаваться экономическая и социальная база 
для утверждения открытого демократического 
общества.

Обзор литературы

Модернизация общественного сознания яв-
ляется отражением социокультурной модер-
низации общественного бытия. В таком случае 
исходным объектом исследования оказываются 
социокультурные изменения (модернизация). 
В научной литературе последних десятилетий 
категория «социокультурные изменения» зача-
стую подменяется понятием «модернизация». 
Однако многозначность данного понятия за-
трудняет его корректное определение.

Под понятием «модернизация» подразумева-
ются какие-либо варианты трансформации куль-
туры и общества. Иными словами, понятия мо-
дернизации и трансформации конкретизируют 
содержание категории социокультурных изме-
нений переходного общества. Широкое распро-
странение этих понятий, в особенности модер-
низации, обусловило необходимость разработки 
основных постулатов ее общепризнанной, клас-
сической интерпретации.

Одним из признанных авторитетов в этой 
области является польский ученый П. Штомка, 
который справедливо полагает, что в широком 
смысле модернизация выражает все прогрессив-
ные социальные изменения в обществе, когда 
социум движется вперед соответственно при-
нятой шкале улучшений. По его мнению, оно 
отражает также комплекс социальных, полити-
ческих, экономических, культурных и интеллек-
туальных трансформаций, которые возникли на 
Западе в XVI в. и достигли своего апогея в XX в., 
содействуя формированию современного обще-
ства (Штомпка П., 1996).

Американский ученый Роберт Нисбет счи-
тает, что развитие западной цивилизации идет 
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как посредством накопления знаний, так путем 
и наращивания материального богатства. Внача-
ле прогресс развития общества опирается на ли-
нейное представление об истории, свойственное 
иудео-христианской религиозной традиции. На-
чиная с XVIII века, по его мнению, происходит 
отделение идеи прогресса от религиозных кор-
ней и «срастание» понятий прогресса и науки. 
Он полагает, что этот процесс сопровождался 
угрожающими явлениями: если первоначально 
прогресс трактовался как расширение человече-
ской свободы, то примерно со второй половины 
XIX в. он все более стал пониматься как расши-
рение «управляемости» – попросту говоря, вла-
сти абстрактного государства над человеком и 
природой (Nisbet Robert Alexander, 2007).

Другой американский ученый Чарльз Тилли 
полагает, что социальные движения начинают 
развиваться как средства мобилизации группо-
вых ресурсов в том случае, когда у людей отсут-
ствуют институциональные формы выражения 
своего мнения либо когда власти выступают с 
прямыми репрессиями. Типичные формы кол-
лективного действия и протеста, по его мнению, 
изменяются в зависимости от исторических и 
культурных обстоятельств (Tilly Charles, 2004).

Основоположник мир-системного анализа, 
представитель неомарксизма Иммануил Валлер-
стайн считает, что необходимо переосмыслить 
социальную науку XIX века, поскольку ее мно-
гочисленные предпосылки до сих пор еще слиш-
ком глубоко коренятся в умонастроениях людей. 
Когда-то считалось, что они освобождают дух, 
сегодня же они служат главным интеллектуаль-
ным барьером для объективного анализа соци-
ального мира, который должен быть свободен от 
обращения к вере, заблуждения, что впереди нас 
ожидает неизбежный триумф добра (Wallerstein, 
Immanuel, 1997).

Американский ученый Уолтер Бакли на ос-
нове принципа деятельности выдвинул базовую 
теорию социокультурного процесса, позволя-
ющую раскрыть структурно-функциональную 
модель саморегулирующейся, гомеостатической 
системы, пронизанной отрицательными, ком-
пенсаторными обратными связями. Данную мо-
дель он дополнил моделью «морфогенетической 
системы» с положительными, усиливающими 
обратными связями, в которых структуры по-
стоянно строятся и трансформируются. Бакли 
полагает, что его морфогенетическая система 
«возникает», «становится встроенной», «генери-
рует, вырабатывает и переструктурирует себя». 
Во всем этом здесь просматривается некоторый 

автоматизм, а также жесткое качество самой си-
стемы (Buckley, Walter, 1967).

К учению Бакли в известной степени «при-
мыкает» теория «активного общества» амери-
канского социолога и политолога Амитая Вер-
нера Этциони. Он попытался разработать такую 
схему общественного переустройства, в которой 
наилучшим образом реализовались бы общече-
ловеческие ценности. Ключевые параметры та-
кого общества – респонсивность (чувствитель-
ность правящих верхов к нуждам членов низших 
ступеней социальной иерархии) и аутентичность 
(подлинность самих человеческих потребностей, 
единых для всех членов общества независимо от 
их культурной принадлежности). Один из путей 
усиления активности индустриального общества 
состоит в усилении централизованного контро-
ля над функционированием системы. Этциони, 
говоря о контроле, имеет в виду не нормативное 
регулирование, а сложное взаимодействие вла-
сти и информации. В более поздних работах он 
уделяет большое внимание рассмотрению кон-
кретных социальных проблем и, в частности, 
созданию системы социальных индикаторов, 
позволяющих очерчивать и решать эти пробле-
мы (Etzioni, Amitai, 1968a). Несколько позднее 
систему социальных индикаторов он дополня-
ет мобилизационными силами коллективов и 
обществ – в качестве основного источника их 
собственных преобразований и трансформаций 
их отношений с другими социальными едини-
цами. По его мнению, это дополнение помога-
ет понять, что социальная единица в процессе 
мобилизации приобретает тенденцию изменять 
свою собственную структуру и границы, а также 
структуру той более высокой единицы, членом 
которой она является» (Etzioni, Amitai, 1968b).

Таким образом, Эциони показывает, что 
человеческое общество представляет собой 
«макроскопическое и непрерывное социаль-
ное движение», включенное в «интенсивное и 
постоянное самопреобразование». Конечный 
двигатель обнаруживается в «самозапускаемой 
преобразовательности» и способности творче-
ски отзываться на воздействия. Местом средото-
чия этой способности оказываются коллективы, 
группы и социальные организации; механизм 
идентифицируется с коллективным действием, 
причем в основном в рамках политического про-
цесса. Теория социальной направленности зада-
ется вопросом: как данный деятель направляет 
процесс и изменяет структуру или границы со-
циального целого? Она также ставит вопрос о 
том, как моделировалась данная структура, как 
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она поддерживалась, как она может быть изме-
нена, где расположены источники движущих 
сил, кто концентрирует знание и кто способен к 
исполнению. В качестве истинных субъектов у 
Этциони выступают действия социальной само-
трансформации в различных типах коллективов.

В разработке проблемы модернизации обще-
ственного сознания активное участие принимали 
и французские ученые. Так, известный структу-
ралист Алан Турен резко критикует материали-
стическое понимание истории с позиции «само-
производящегося общества» (Touraine, Alain, 
1977). Исходя из этой позиции, Турен критикует 
и теорию развития, и теорию структурализма, 
которые „подчиняют чувство коллективного 
действия неизбежным законам или требованиям 
исторической реальности“. Следовательно, они 
выводят субъект из социологической перспек-
тивы, рассматривают его как простую эманацию 
системы. Его эволюционистская, или истори-
ческая, концепция апеллирует к сравнительной 
истории или даже к философии истории. Соглас-
но ей, общества следуют друг за другом по пути 
прогресса, рациональности и укрепления нацио-
нального государства. Причиной действия ока-
зывается положительная или отрицательная де-
ятельность самих социальных деятелей. Таким 
образом, он показывает, что человек является 
творцом истории, а общество есть не что иное, 
как нестабильный и, вероятнее всего, несогласо-
ванный результат социальных отношений и со-
циальных конфликтов.

Наряду с польскими, американскими, фран-
цузскими, проблема модернизации общества 
интенсивно разрабатывалась и британскими 
учеными. Так, Энтони Гидденс разработал „тео-
рию структурации“ (Giddens, Anthony, 1991а), в 
которой он отмежевался от всех теорий, типич-
ных для „ортодоксального консенсуса“, предпо-
лагающего материализацию социальных целост-
ностей и социальный детерминизм деятелей. 
Сочетая подобную критику функционализма и 
структурализма с позиции „понимающей, или 
интерпретативной, социологии“, Гидденс отри-
цает понятие самой структуры.

Акцентируя внимание на постоянно меня-
ющейся природе социальной реальности, чей 
истинный онтологический субстрат лежит в 
действиях и взаимодействиях людей. Он пола-
гает, что жизнь проходит в трансформации, а 
ее основное содержание есть постоянное произ-
водство и воспроизводство общества. Это озна-
чает, что изучать структурирование социальной 
системы означает изучать те пути, которыми 

эта система – в рамках применения общих пра-
вил и ресурсов и в контексте непреднамеренных 
результатов – производится и воспроизводится 
во взаимодействии. В этом случае структур-
ные свойства систем являются одновременно и 
средством, и результатом практики, в процессе 
которой формируются данные системы. Это – 
теорема «двойственной», или он преобразовы-
вает постоянно меняющейся природе социаль-
ной реальности, чей истинный онтологический 
субстрат лежит в действиях и взаимодействиях 
субъектов – людей (Giddens, Anthony, 1991б).

Делая ударение на постоянно меняющейся 
природе социальной реальности, чей истинный 
онтологический субстрат лежит в действиях и 
взаимодействиях субъектов – людей, он пред-
ложил преобразовать на постоянно меняющейся 
природе социальной реальности, чей истинный 
онтологический субстрат лежит в действиях 
и взаимодействиях субъектов – людей, „Наша 
жизнь проходит в трансформации“ (Giddens, 
Anthony, 1979в), а ее основное содержание есть 
постоянное производство и воспроизводство 
общества. Таким образом, „изучать структури-
рование социальной системы означает изучать 
те пути, которыми эта система в рамках приме-
нения общих правил и ресурсов и в контексте 
непреднамеренных результатов производится и 
воспроизводится во взаимодействии“. „Струк-
турные свойства систем являются одновремен-
но и средством, и результатом практики, в про-
цессе которой формируются данные системы“ 
(Giddens, Anthony, 1971г).

Другая часть уравнения „деятельность – 
структура“ выведена Томом Р. Бернсом и Еле-
ной Флэм в „теории систем правил“ (Burns, Tom 
R. and Flam, H., 1987). Хотя авторы и заявляют, 
что преследуют цель „навести мосты между 
уровнями структур и деятелей“, тем не менее, 
они сосредоточивают внимание не на деятелях, 
которые формируют, а на структурах, которые 
формируются. Последние они рассматривают в 
нормативных терминах как комплексные сети 
правил. По их мнению, человеческая деятель-
ность – при всем ее необычайном разнообразии 
и при всей оригинальности – организуется и 
управляется в основном социально определен-
ными правилами, а также системами правил. 
Они развивают идеи нормативной онтологии со-
циального мира, разработанного Торгни Сегер-
штедтом. Последний полагал, что каждый вид 
взаимодействия и кооперации должен предпола-
гать некоторые общие нормы. Лишь имея общие 
нормы и общезначимые символы, мы можем 
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предсказывать (Segerstedt, Torgny T., 1966: 12).
Основным направлением упомянутой тео-

рии является сложный анализ социальных пра-
вил, которые составляют „глубинные структу-
ры человеческой истории“. Они делятся на три 
типа „модулей“: система правил, режим правил 
и грамматику. Системы правил включают в себя 
правила, „зависящие от контекста и обладаю-
щие временной спецификой, – правила, приме-
няемые для структурирования и регулирования 
социальных взаимодействий, выполнения опре-
деленной деятельности, специфических заданий 
или взаимодействия в социально обусловленных 
формах“. Режимы правил поддерживаются со-
циальными санкциями, сетями власти и контро-
ля и, следовательно, приобретают объективный, 
внешний характер в человеческом восприятии. 
Они близки к тому, что обычно называется ин-
струкциями (в нормативном смысле этой об-
щей категории). На индивидуальном уровне 
системы обращаются в „грамматику социаль-
ных действий“, используемую для структури-
рования и регулирования взаимодействий друг 
с другом в определенных ситуациях или сферах 
деятельности.  

Маргарет С. Арчер резко критикует „тео-
рию структурации“ Гидденса, дополняет ее „те-
орипей морфогенеза“. Основное достоинство 
морфогенетической перспективы заключается 
в осознании того, что „уникальной чертой, отли-
чающей социальные системы от органических 
или механических систем, является их способ-
ность подвергаться радикальному переструкту-
рированию“, чем они в конечном счете обязаны 
человеку (Archer, Margaret S., 1985: 59).

Центральное понятие морфогенеза отно-
сится к сложному взаимовлиянию структур и 
действий, которое происходит в данной форме, 
структуре или при данном состоянии системы. 
При изучении подобных взаимовлияний необ-
ходимо руководствоваться принципом „анали-
тической“, а не „концептуальной дуальности“. 
Согласно первому, в ходе анализа действия и 
структуры разделяются, поскольку эмерджент-
ные свойства социокультурных систем пред-
полагают прерывность между начальным вза-
имодействием и их конечным продуктом. В 
противоположность этому, принцип дуальности 
чреват потерей „центральной конфляции“ – эли-
зии (соединения) двух элементов, утрачивающих 
автономию друг от друга или независимость от 
одного из них или обоих сразу.

Представитель современной исторической 
социологии Норберт Элиас критикует своих 

коллег за некритичную подборку фактов на 
уровне эмпирического исследования. Этому не-
достатку, выражающемуся в абстрагировании от 
временных и динамических параметров органи-
зации человеческого общества, Элиас противо-
поставил процессуальную перспективу. Она 
означает осознание того, что непосредственное 
настоящее, к которому обращаются социологи, 
составляет лишь ничтожно малую моменталь-
ную фазу в необъятном потоке человеческого 
развития, и что этот поток, исходя из прошлого, 
пересекает настоящее и устремляется к возмож-
ному будущему. Общества рассматриваются в 
историческом времени. Это связано с тем, что 
каждое современное общество выросло из более 
ранних обществ и выходит за свои собственные 
пределы, превращаясь в разнообразные воз-
можные будущие общества (Elias, Norbert, 1987: 
226).

Этот процесс в основном не запланирован, 
хотя и включает в себя более короткие или более 
длинные эпизоды спланированного, намеренно-
го социального изменения. Изменения не имеют 
автоматического или неизбежного характера; 
процесс полностью обусловлен людьми в их 
сложном взаимодействии, взаимозависимости, 
которые Элиас назвал „образами“ (figurations). 
Их узловыми точками могут быть индивиду-
альные деятели, но могут быть и группы, и 
даже государства. Образы формируют гибкую 
решетчатую конструкцию напряженностей, не-
устойчивое напряженное равновесие, баланс 
сил, движущихся туда и обратно, перевешивая 
сначала в одну сторону, затем в другую. Такие 
паутины, или сети, межчеловеческих отноше-
ний с властью как основной связью (соединяю-
щей людей, но также и противопоставляющей 
их; порождающей не только их кооперацию, но 
и конфликты) внутренне текучи, нестабильны, 
подвергаются всем видам изменений. Это и есть 
модели движения большей или меньшей про-
должительности. В таких своих „образах“ люди 
и сосредоточивают собственную деятельность 
по изменению истории.

Филип Абрамс заявил о необходимости пол-
ной интеграции социологии и истории. С его 
точки зрения, единственный серьезный способ 
создания социологии – исторический. Для это-
го существуют и онтологические причины, по-
скольку и социологи, и историки имеют дело с 
одной и той же „безумной немеханической ма-
шиной“, – человеческим обществом. Как стати-
ческий, так и традиционный динамический под-
ходы, предлагая „законы и стадии эволюции и 
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развития, где постулируется необходимость са-
мих законов“, оказались совершенно неадекват-
ными. В его понимании истории и социологии, 
– между ними не может не быть взаимосвязи, 
потому что у них один и тот же основной пред-
мет изучения. И та, и другая стараются понять 
загадку человеческого действия, и та, и другая 
стремятся сделать это в терминах процессов со-
циального структурирования.

Идея процесса помогает перекинуть мост 
между традиционно противопоставляемыми ста-
тикой и динамикой, равно как между структурой 
и действием. Разделение на диахронию и синхро-
нию абсурдно. Социологи должны быть заняты 
событийностью, потому что именно так проис-
ходит структурирование. Социология процесса 
должна обеспечить альтернативу исчерпавшим 
себя и социологическим теориям действия и си-
стемы, потому что процесс есть связь между дей-
ствием и структурой Таким образом, общество 
нужно понимать, как процесс, исторически тво-
римый индивидами, которых исторически творит 
общество. Это процесс бесконечный, последова-
тельный и кумулятивный; на каждой его стадии 
действия предпринимаются в условиях, которые 
сложились в прошлом, и, в свою очередь, эти 
действия подготавливают обстоятельства для бу-
дущего. Данный продолжительный процесс кон-
струирования является центральным предметом 
социологического анализа (Abrams, Philip, 1982).

Результаты

Обзор западной литературы по вопросам со-
циокультурных изменений общества в контексте 
модернизации общественного сознания позволя-
ет получить следующие результаты:

– необратимые прогрессивные социальные 
изменения общества по принятой шкале улуч-
шений, субъект которых постепенно становится 
частью системы в рамках парадигмы коллектив-
ного действия и логики индивидуальных взаи-
модействий;

– линейные социальные изменения обще-
ства, связанные с прогрессом и наукой, огра-
ничением свободы человека, усилением власти 
государства над человеком и природой;

– развитие социальных движений в обще-
стве под влиянием коллективных действий и 
протестов в контексте различных исторических 
и культурных условий;

– развитие социального мира в рамках секу-
ляризации, преодоления заблуждения и победы 
добра;

– социокультурные изменения общества 
происходят под влиянием активности, структур-
но-функциональной саморегуляции, морфогене-
тического структурирования;

– социокультурные изменения общества 
под влиянием реакции на подлинные нужды лю-
дей, мобилизации сил коллектива и общества в 
целом на их решение;

 – социокультурные изменения общества 
есть влияние деятельности людей, результат со-
циальных отношений и социальных конфликтов; 

 – социокультурные изменения общества 
суть результата применения общих правил и ре-
сурсов и непреднамеренных результатов в про-
цессе взаимодействий.

Многозначность данного понятия затрудня-
ет его корректное определение. Тем не менее, 
под понятием «модернизация» следует подраз-
умевать какие-либо варианты трансформации 
культуры и общества.

Классическая интерпретация понятия модер-
низации позволяет раскрыть наиболее общие ха-
рактеристики распада традиционного общества с 
его сознанием и преобразование в современное. 

Эти характеристики составляют основу про-
цесса формирования современного открытого 
общества. В ходе данного процесса в сфере эко-
номика формируются рыночное хозяйство, част-
ная собственность, индустриальная промышлен-
ность. В социальном плане в ходе изменений 
происходит становление урбанизированного, 
классового общества. В области культуры изме-
нения вызывают секуляризацию общественного 
сознания, развивают массовое образование и 
науку. 

Для продуктивной разработки данной про-
блемы интересен опыт социокультурных изме-
нений в Казахстане и России, который активно 
обсуждается в научной литературе. В ряде ра-
бот проводится довольно глубокий сравнитель-
ный анализ социально-экономических реформ 
Казахстана и России (Нечипоренко О.В., Ны-
санбаев А.Н., 2005). Для уяснения специфики 
модернизации общественного сознания под вли-
янием и социокультурных факторов в модерни-
зационных процессах казахстанского общества 
вопросы оценок, мнений и суждений субэлит о 
началах традиции и инновации, самобытности 
и универсальности в его развитии (Ермаханова 
С.А., 2006).

Можно согласиться с А.Г. Здравомысловым, 
который выделяет в литературе три концепции, 
описывающие пути модернизации: а) кризис как 
проявление отчуждения (Н.И Лапин); б) систем-
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ный кризис общества (Т.И. Заславская); в) «вы-
сокий категориальный кризис» (Ю.А. Левада). 
В каждой из них он увидел свои достоинства и 
слабости. А все вместе их можно охарактери-
зовать как модернизационные теории, которые 
преодолевают общие суждения о природе кри-
зиса, интерпретируют специфику каждого этапа 
и ориентированы на изучение фундаментальных 
конфликтов, не получавших разрешения в рам-
ках советской общественно-политической си-
стемы (Здравомыслов А.Г., 2007).

Разработка исследователями понятийного 
аппарата позволяет раскрыть особенности со-
временных социальных изменений в различных 
регионах мира. К примеру, Н.И. Лапин предло-
жил модернизацию рассматривать в трехмерном 
временном плане. Во-первых, как секулярный 
процесс, начатый индустриальной революцией, 
в ходе которого развилась небольшая группа се-
годня модернизированных обществ. Во-вторых, 
как многообразный процесс, в ходе которого 
отставшие страны догоняют ушедших вперед. 
В-третьих, как попытки модернизированных го-
сударств дать ответы на новые вызовы на пути 
инноваций и реформ. К этому следует добавить, 
что трансформационные проблемы постсовет-
ских стран в конце 80-х годов прошлого столе-
тия придали новый импульс спорам о векторе 
и характере направления модернизации (Лапин 
Н.И., 2015).

Классическая интерпретация понятия модер-
низации позволяет раскрыть наиболее общие ха-
рактеристики распада традиционного общества с 
его сознанием и преобразование в современное. 

К их числу этих характеристик можно отне-
сти следующие:

– революционность, что вытекает из факта 
фундаментальности различий традиционного и 
современного обществ;

– комплексность как невозможность сведе-
ния этого процесса к какому-либо одному фак-
тору или аспекту;

– системность, предполагающая взаимоза-
висимость факторов в ходе изменений;

– глобальность, поскольку процесс в той 
или иной мере затрагивает в настоящий момент 
все страны и народы;

– длительность, измеряющаяся не десятиле-
тиями, а несколькими столетиями:

– стадиальность как возможность выделе-
ния уровней или фаз модернизации;

– гомогенность результатов, в которой вы-
ражена тенденция к социальной унификации 
обществ в процессе модернизации;

– необратимость как невозможность воз-
вращения общества к предыдущей фазе, но при 
этом не исключаются возможности срывов и вре-
менных отступлений в процессе модернизации; 

– прогрессивность, несмотря на большие 
жертвы и потрясения в ходе модернизации, ее 
результаты желательны в силу явных преиму-
ществ индустриального общества перед аграр-
ным (Бородкин Л.И., Квасова Е.А., 2001).

Эти постулаты составляют содержание про-
цесса формирования современного открыто-
го общества. В ходе данного процесса в сфере 
экономики формируются рыночное хозяйство, 
частная собственность, индустриальная про-
мышленность.

Эти традиционалистские черты в обществе 
выступают как нормативные и регулятивные 
предписания, как базовые установки. В них акку-
мулируются социальные и духовные ценности, 
предшествующий опыт поколений, социально-
историческая память народа. Выступая основой 
социокультурной идентификации, традицион-
ные ценности являются установлениями для 
многих поколений, формируют историческую 
память народа как представление об общности 
исторических судеб, об историческом прошлом 
как устойчивом компоненте национального са-
мосознания (Рассадина Т.А., 2004).

Индивидуальная жизнь человека и его персо-
нальная идентичность зависят от коллективной 
идентичности той общности или общностей, к 
которым он принадлежит. Можно говорить о на-
циональной, этнической, государственной, куль-
турной, профессиональной, конфессиональной 
идентичностях. Она считает, что наиболее остро 
всегда стоят вопросы самоидентификации наро-
да, нации, государства, и это особенно актуаль-
но на данный момент для стран постсоветского 
пространства, включая Россию. По ее мнению, 
бывшие советские республики в большинстве 
своем по-прежнему переживают период «кри-
зиса коллективной идентичности», вызванный 
распадом СССР и необходимостью поиска но-
вых оснований для своей общности (Труфанова 
Е.О., 2010). Можно согласиться с ней, что здесь 
во главу угла ставятся национальная и культур-
ная идентификации, так как народ обращается к 
глубинам своей истории, формирует заново на-
циональное самосознание.

Эти поиски идентичности в известной степе-
ни поддерживают целостность и стабильность 
социально-исторических общностей в условиях 
быстро меняющегося мира. Целостность общ-
ностей инициирует творческую инновационную 
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деятельность ее представителей. Традиции как 
базовые элементы культуры способствуют про-
цессу социокультурной идентичности, которая 
регулируется общественным мнением на основе 
этических стандартов. Понятие традиционного 
употребляют также для обозначения целых об-
ществ, в которых изменения происходят медлен-
но и постепенно.

Традиционализм представляет собой такое 
мировоззрение, которое наследие социальной 
группы преобразует в положительную тради-
цию. Его приверженцы не сомневаются в самом 
авторитете истории. Для них прошлое суть цен-
ность, объект памяти и подражания. Назначение 
настоящего они видят в неуклонном продвиже-
нии идей и дел предшествующих поколений. 
При этом нельзя традиционализм истолковы-
вать как жесткую, бескомпромиссную оппози-
цию прогрессу, инновациям. Традиционализм 
– понятие того же порядка, что и консерватизм. 
Ведь представителям западной культуры не при-
ходит в голову мысль критиковать консерватизм 
как однозначно негативное явление (Шацкий Е., 
1995).

М.М. Федорова полагает, что «если вкратце, 
то либерализм представлял собой определенный 
разрыв с классической политико-философской 
традицией, отход от принципов политической 
мысли, разработанной в античности Платоном, 
Аристотелем, а позднее интегрированных хри-
стианством. Свободный индивид, равный по 
своим естественным правам всем прочим инди-
видам, – вот основа либерального проекта; та-
кой индивид способен при помощи мощнейшего 
орудия, которым наделила его природа – разума, 
– создать справедливое общество на началах 
равенства всех перед законом и уважения прав 
себе подобных. И первые, и гораздо более позд-
ние (как ныне в России) попытки практического 
воплощения этой доктрины показали, что обще-
ство не во всем «прозрачно» и податливо для 
разума, что в нем действуют скрытые механиз-
мы, способные извратить принципы равенства 
и справедливости, что свобода оборачивается 
жесткой тиранией большинства. Традициона-
лизм же пошел иным путем: в создании своей 
модели общества он опирался на классическую 
традицию, от критики которой отталкивается 
либерализм». Критикуя традиционализм, неоли-
берализм также убеждает Запад и российских 
граждан в том, что сущность любого человека 
есть не что иное, как стремление к максимуму 
удовлетворения и минимуму издержек. Следо-
вательно, в стороне остаются проблемы мораль-

ности, социальности и солидарности. Такое по-
нимание неолиберализма принимает довольно 
распространенный характер, т.е. идет как бы 
процесс его интернализации (Федорова М.М., 
1997).

При диалектическом подходе развитие тра-
диционных обществ необходимо рассматривать 
как процесс, который сопровождается измене-
нием ценностных компонентов общественного 
сознания, восприятием и принятием инноваций. 
В этом процессе передача традиционных цен-
ностных ориентиров предстает одновременно 
как механизм социального развития, в котором 
совмещаются основные характеристики наслед-
ственности и изменчивости, т.е. совершается го-
меостазис системы.

Человек традиционного общества имеет 
свои частные интересы. Однако возможности их 
выражения ограничены всеобщим сакральным 
порядком, который устанавливает традиция. 
Эти ограничения для человека могут налагаться 
непосредственно или путем регламентации его 
поведения конкретными предписаниями и за-
претами. Они устанавливают некие стандартные 
формы личностной идентичности и объедине-
ния с себе подобными. Другими словами, чело-
век традиционного общества, какие бы частные 
интересы он ни преследовал, прежде всего, занят 
поддержанием всеобщего сакрального порядка. 
Это определяет и непосредственные цели чело-
века, и конечный смысл его действий. Традиции 
обусловливают перспективу его повседневно-
го житейского успеха, становятся исходной и 
универсальной предпосылкой для достижения 
устойчивой личностной идентичности или же 
признанного социального статуса.

Поведение современного «западного чело-
века» обусловлено иными ориентирами. Не-
посредственные цели и конечный смысл его 
действий определяют успех или неудача в ры-
ночной сфере. Исходной и универсальной пред-
посылкой для достижения его самоидентифи-
кации или социального признания оказывается 
рациональное действие, которое направлено на 
согласование собственных интересов с динами-
кой спроса и предложения на рынке. Для него 
не существует никаких других императивов по-
ведения. Рынок не предполагает конкретных 
предписаний и запретов. Это создает достаточно 
устойчивые предпосылки для размывания норм 
морали и права. По этой причине человек Запа-
да не имеет каких-либо стандартных форм лич-
ностной идентичности и социальной интеграции 
(Зиновьев А.А., 1990).
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В обоих случаях действующие императи-
вы поведения, так или иначе, обеспечивают 
перспективу житейского успеха. Однако этот 
успех достигается на основе разных мотива-
ций, разных дискурсов как особых идеальных 
видов со циальной коммуникации, что вызывает 
существенные различия в структурах сознания, 
моделях повседневного или специализированно-
го поведения.

Так, дискурс традиционного общества, пре-
жде всего, акцентирует путь, ведущий к цели. 
Для человека традиционного общества важ-
ны способ действия, его средства, ресурсы или 
формы, которые для него обретают характер 
сакральной ценности. Потому в повседневной 
жизни он руководствуется многообразными 
максимами типа «не высовывайся», «будь как 
все» или «веди себя как положено».

И наоборот, дискурс современного западно-
го человека акцентирует сами цели действия. По 
этой причине его жизнедеятельность детерми-
нирована максимами «делать дело», «оставить 
след» или «быть полезным членом общества», 
которые также могут соотноситься с ценностя-
ми сакрального характера (Федотова В.Г., 2005).

Дискуссия

Поиски такого синтеза становятся главной 
проблемой стратегии развития многих стран, 
включая Казахстан, поскольку нарушение рав-
новесия между современностью и традиционно-
стью ведет к неудаче преобразований и острым 
социальным конфликтам.

Выявлено, что при смене экономической 
мо дели страны с сырьевой на инновационную 
основу приоритетом развития казахстанского 
общества становится человек и его творческий 
потенциал.

Показано укрепление единства казахстан-
ской нации на новом витке истории предполага-
ет решение ряда неотложных задач, в частности, 
формировании общей гражданской идентично-
сти; формирование современного автономного 
государственного аппарата; обеспечение верхо-
венства закона; индустриализации и экономи-
ческого роста, основанного на диверсификации; 
созидания нации единого будущего.

Охарактеризованы особенности казахстан-
ской цивилизации, которые вытекают из 
свое образия социокультурных традиций и 
включают в себя нормы социальной жизни, 
культурные ценности и мировоззренческие 
принципы.

Изучение новых социально-культурных из-
менений казахстанского общества показали, что 
ее параметры выражаются:

– общим мировоззрением (с сохранением 
особых и единичных модификаций);

– особым менталитетом, обеспечивающим 
са моидентификацию на уровне большой со-
циальной группы (нации, суперэтноса, циви-
лизации); 

– геоприродной спецификой территории де-
ятельности, влияющей на формирование спосо-
бов взаимодействия людей;

– единым доступным языком как необхо-
димым средством социальной коммуникации и 
управления, хранения и обмена информацией, 
передачи социальных знаний.

Анализ этих социокультурных параметров 
показал, что взаимоотношения между казах-
станской и другими цивилизациями могут вы-
страиваться на основе трех принципов, которые 
должны определять и правила современной гео-
политической игры в мире. Это – преемствен-
ность, конкуренция, взаимоподдержка.

Традиции казахской культуры напрямую 
определяют природу и сущность феномена 
идентичности, если под ней в самом общем 
виде понимать некую устойчивость индивиду-
альных, социокультурных, национальных или 
цивилизационных параметров, их самотожде-
ственность, позволяющую ответить на вопро-
сы: кто я и кто мы. 

На формирование казахской идентичности 
оказывает влияние общенациональная (интегра-
тивная) и национальная идеи. Для полиэтничной 
страны, каковым является Казахстан, разработка 
«казахской» национальной идеи и рьяное вопло-
щение ее в жизнь, на чем настаивают некоторые 
крайне патриотично настроенные люди, может 
обернуться деструктивными процессами.

В наше время запрос на поиск национальной 
идентичности обусловлен также и новыми об-
щественными реалиями, становлением незави-
симости и суверенитета Республики Казахстан. 
Дальнейшая консолидация народа Казахстана 
обусловлена необходимостью осмысления и 
успешного решения новых вызовов. Это – уско-
рение исторического времени, глобальный де-
мографический вызов, угроза глобальной про-
довольственной безопасности, острый дефицит 
воды, глобальный энергетический вызов, со-
кращение запасов природных ресурсов, «тре-
тья индустриальная революция», нарастающая 
глобальная социальная нестабильность, кризис 
гуманитарных ценностей нашей цивилизации, 
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угроза новой мировой дестабилизации. Осозна-
ние и преодоление этих проблем современности 
возможно на основе консолидирующих ценно-
стей, в частности нового казахстанского патри-
отизма, равноправия всех граждан и единства 
народа.

Самоидентификация народа предполагает 
воссоздание политической, культурной, эконо-
мической истории. Но в первую очередь само-
идентификация есть особого рода культурный 
артефакт, так как в нем задействованы истори-
ческие силы, внутренние и внешние факторы.

Переход к новой стадии демократизации воз-
можен лишь после серии мелких реформ либе-
рального толка в политической и экономической 
сферах, которые могут быть далеко не всегда по-
следовательными и иметь половинчатый харак-
тер. Тем не менее, они призваны способствовать 
постепенному изживанию элементов авторита-
ризма, уменьшению роли государства и возрас-
танию значимости общественных организаций, 
становлению гражданского общества.

Понимая сложность и неоднозначность 
общественно-политических и социально-куль-
турных изменений постсоветских переходных 
обществ, следует срочно модернизировать об-
щество, уделяя особое внимание, наряду с ре-
шением экономических проблем, выработке 
интегративной идеологии, призванной сплотить 
социум, осознать себя единым целым, направив 
общественную энергию в общее русло. На этой 

стадии трансформации общества использование 
единой государственной идеологии без учета 
всего комплекса назревших проблем недопу-
стимо. Общенациональная идеология должна 
содействовать не только объединению нового 
демократического казахстанского общества, но 
и стать шагом на пути превращения народа в по-
литически и исторически дееспособную целост-
ность, включенную в мировой политический 
процесс.

Выводы

Изучение взаимоотношений между казах-
станской и другими цивилизациями показало, 
что социокультурные изменения в республике 
требуют формирования новых ценностей и це-
лей экономической и политической деятельно-
сти человека. Эти изменения идеологического 
характера подготавливают и легитимизируют 
изменения в политических и экономических ин-
ститутах казахстанского общества, а также сам 
реальный процесс формирования новых соци-
альных институтов. При этом взаимодействие 
социальных сфер в процессе социокультурных 
трансформаций показывает, что каждая сфера 
развивается по своим собственным закономер-
ностям, которые на определенном этапе разви-
тия общества могут играть роль ведущего звена, 
чтобы затем уступить эту роль закономерностям 
другой сферы.
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СТАНОВЛЕНИЕ INDIE-КИНЕМАТОГРАФА В США

Данная статья раскрывает особенности появления независимого кинематографа в США. 
Автор рассматривает понятие независимого кинематографа с точки зрения как универсального 
восприятия, так и с точки зрения исконного, погружаясь в истоки становления американского 
киноискусства вообще.

Автор также изучает экспериментальный кинематограф США, который стоит на обочине, 
вдали от так называемого мейнстрима и находит, что именно подобное кино определяет 
национальный стержень американского кино, видит в нем начало нового направления и нового 
кинематографического мышления Голливуда.

Голливуд как конвейер однотипных работ, согласно автору, не способен производить нечто 
близкое к настоящему искусству и потому самое интересное в кино США следует искать в 
маргинальном и малобюджетном кино Америки.

Попутно препарируется творчество самобытных и малоизвестных режиссеров независимого 
кино США, которые внесли большую лепту в культуру своеобразного инди-жанра. Анализируя 
американских авангардистов, таких, как Майя Дерен, автор интересуется шатким положением 
европейского направления независимого кино в США, такими некоммерческими жанрами, 
как сюрреализм, и приходит к заключению, что американский кинематограф утратил 
нонконформистский дух, руководствуясь поиском зрителя.

Ключевые слова: независимый кинематограф, кино, Кассаветтес, Энгер, Мекас, Дерен, 
Брекидж.
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The rise of Indie-cinema in the USA

This article reveals the features of the existence of independent cinema in the United States. The 
author considers the concept of independent cinema from the point of view of both universal perception 
and from the point of view of the desired, plunging into the origins of the formation of American cinema 
art in general.

The author also studies experimental US cinematography, which stands on the sidelines, away from 
the so-called mainstream and finds that such a movie defines the national core of American cinema, sees 
in it the beginning of a new direction and new cinematic thinking of Hollywood.

Hollywood, as a conveyor of the same type of work, according to the author, can not do something 
close to real art and therefore the most interesting in the US cinema to look for in the marginal and low-
budget cinema of America.

In passing, the creative work of original and little-known directors of independent cinema in the 
United States, which contributed a lot to the culture of a kind of indie genre. Analyzing American avant-
gardists such as Maya Deren, the author is interested in the shaky position of the European direction of 
independent cinema in the US, such non-commercial genres as surrealism, and concludes that American 
cinema has lost its non-conformist spirit, guided by the search for the viewer.
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АҚШ-тағы indie-кинематографтың қалыптасуы

Бұл мақала АҚШ тәуелсіз кинематографының пайда болу ерекшеліктерін ашып көрсетеді. 
Автор тәуелсіз кинематограф түсінігін жалпы көзқарас тұғырынан ғана емес, тарихи тұғырынан 
да қарастыра отырып, АҚШ киноөнерінің қалыптасу кезеңіне шолу жасап өтеді.

Сонымен қатар, автор аталмыш мэйнстримнан бөлек тұратын АҚШ тәжірибелік 
кинематографын зерттеп, олардың америка киносының ұлттық өзегін анықтайтынын және бұндай 
фильмдерден Голливудтың жаңа бағытының бастауы мен жаңа кинематографиялық ойлау көзін 
көреді. 

Автордың пікірі бойынша, Голливуд біртекті шығармалардың конвейері ретінде шынайы 
өнерге жақын нәрсе жасай алмайды. Сондықтан, АҚШ киносындағы ең қызықты нәрселерді 
Американың маргиналды және төмен-бюджетті фильмдерінің арасынан іздеу керек.

Осыған қоса, Indie жанрының мәдениетіне үлкен үлес қосқан өзіндік ерекшелігі бар және 
аз танымал АҚШ-тың тәуелсіз режиссерлерінің туындыларын жеке атап өтеді. Олардың бірі, 
америкалық авангардист Майя Дереннің киноларын талдай отырып, автор АҚШ тәуелсіз 
киносындағы Еуропалық бағыттың тұрақсыз жағдайына және сюрреализм сияқты коммерциялық 
емес жанрларға назарын аудара отырып, америкалық кинематограф көрерменнің санын көбейту 
жолында нонконформистік рухын жоғалтып алған деген қорытындыға келеді.

Түйін сөздер: тәуелсіз кинематографы, кино, Кассаветес, Энгер, Мекас, Дерен, Брекидж.

Введение

Сегодняшний американский кинематограф 
прочно ассоциируется в массовом сознании с 
творениями крупных голливудских киностудий, 
производственный процесс которых давно до-
веден до конвейерной сборки картин из шаблон-
ных составляющих и рафинирован от всякой 
художественной составляющей, которая остает-
ся востребованной лишь независимыми кинема-
тографистами. Приходится признать, что грань 
между двумя этими началами сегодня серьезно 
размывается – крупные студии предпочитают 
иметь подразделения якобы независимых проек-
тов, и все чаще и чаще дают поддержку изначаль-
но независимым режиссерам. Получающийся в 
ходе такой конгломерации контент имеет подчас 
ярко выраженные родительские свойства в виде 
глубины замысла и масштабности исполнения 
(к таковым, для примера, легко можно отнести 
фильмы Кристофера Нолана, исключив из спи-
ска комикс-трилогию), однако теряет главный 
стратегический фактор – принадлежность к не-
зависимому кинематографу как таковому. Мас-
штабное производство руководствуется, прежде 
всего, рентабельностью конечного продукта, по-
этому режиссерский подчерк и замысел в этой 
структуре не более чем трюки, призванные сде-
лать фильм еще более привлекательным. Диалог 
ведется в плоскости «продавец – покупатель» и 
редко покидает поле ее дискурса. 

Чистокровный независимый кинематограф 
в США еще существует, однако его стремле-
ния с позиции сложившейся ситуации выглядят 
утопичными, хотя и исповедуют оригинальные 
идеи своего прародителя – того независимого 
кинематографа, который не только во многом 
сформировал палитру жанрового разнообразия 
и инструментарий киноязыка, востребованные 
сегодня, но и повлиял на кинематографии других 
стран и ментальностей. 

Однако, прежде чем рассматривать его как 
направление, стоит уделить внимание работе с 
самим термином «independent cinema». В зару-
бежном киноведении практически не предпри-
нималось попыток вывести единую формули-
ровку или хотя бы очертить круг дефиниций, 
способных всесторонне представить незави-
симый кинематограф как процесс создания ху-
дожественного произведения, исповедующего 
единство формы и содержания. Между тем, для 
понимания влияния данного вида кинематографа 
и включения отдельных современных кинопро-
цессов нашей страны в общемировой контекст 
путем их сравнительного анализа, это сделать 
абсолютно необходимо. 

Основная часть

Как правило, определения независимого ки-
нематографа Америки или инди-кино движутся 
в двух направлениях, каждое из которых апри-
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ори признает, что независимое кино – это кино, 
существующее вне утвердившейся системы ки-
нопроизводства, однако, подчерчивающее этот 
факт разнящимися признаками. Первая точка 
зрения принадлежит английскому теоретику 
Джеоффу Кингу, который в своей книге «Аме-
риканское независимое кино» с уверенностью 
утверждает, что «независимость – это в большей 
степени социальная позиция автора фильма, на-
меренное отклонение от канонических норм 
голливудского кинопроизводства и обязательное 
наличие деконструкции смысла» [1, с.  43]. Вто-
рая точка зрения, высказанная американским 
историком кино Грэгом Мерриттом, сводится к 
тому, что «главный принцип – независимость 
финансового плана от больших студий Голли-
вуда, а в дальнейшем и способы его распро-
странения – кинофестивали, кабельные кана-
лы, DVD-диски» [2, с. 69]. Дефиниция Кинга 
вполне оспариваема в том моменте, что «со-
циальная позиция» автора может быть как на-
меренной, основанной на убеждениях, так и 
вынужденной. Не имея возможности доносить 
свои смыслы на уровне широкого производ-
ства, режиссер логично идет по пути незави-
симого кино. Там же он имеет возможность и 
для деконструкции смыслов и для их букваль-
ного выражения в противовес «фабрике грез», 
где работа строится на определенных догмах. 
Социальная позиция режиссера может выра-
жаться не только в преднамеренном отходе от 
«канонических норм», но и в желании пока-
зать иначе этот самый социум, например, без 
прикрас. Определение же Мерритта несколько 
утопично в части распространения через ТВ и 
диски, при всей констатации того факта, что в 
Америке такое, безусловно, возможно. 

Отчасти, проблема понимания сути незави-
симого кино США (да и независимого кино в 
целом) кроется в элементарном отсутствии син-
теза этих де-факто неантогонирующих позиций, 
а также в непонимании того факта, что мало-
бюджетность не есть его определяющий фактор. 
Как справедливо заметил критик Марк Полиш: 
«Если бы малый бюджет был определяющей 
категорией малобюджетного кино, то независи-
мым кино вполне могли считаться порнофильмы 
или фильмы кабельных каналов, но это не так». 
Он делает всего одну ремарку, подталкивающую 
к правильному пониманию термина: «Историче-
ски сложилось так, что Евангелие независимых 
кинематографистов базировалось на постулате 
о категорическом невмешательстве в замысел 
фильма извне» [3, с. 7-8].

Поэтому в максимально полном определении 
инди-кино – это кино, не зависящее от финан-
совых и производственных принципов сложив-
шейся официальной системы, выражающее 
альтернативное для этой системы понимание 
объектов изображения (человек, общество, 
процесс) и ставящее своей целью реализацию 
творческого потенциала его создателей без ка-
кого-либо стороннего вмешательства в идейно-
художественный замысел. 

Оборот об «альтернативном понимании» в 
данном случае нуждается в пояснении. Здесь 
имеется в виду тот факт, что независимый кине-
матограф, в отличие от массового, по умолчанию 
выполняет совершенно иные социальные зада-
чи, главной из которых была, есть и будет задача 
разоблачения тех социальных мифов, которые 
пропагандируются Голливудом. К таковым, на-
пример, относятся мифы о всеобщем равенстве 
и братстве; о непременном достижении «амери-
канской мечты»; о всемогуществе нации, в кон-
це концов, воплотившийся в главном ее порож-
дении – Супермене. Независимый кинематограф 
уравновешивает эту систему, сводит к минимуму 
влияние постулатов о необходимости десоциа-
лизации искусства кино и создает возможность 
для отображения иной реальности. 

Само существование такого принципиально-
го различия двух видов одного искусства кроет-
ся в элементарном – в процессе производства. 
Голливуд создает кино для всех, массовый про-
дукт, не требующий от зрителя никаких интел-
лектуальных усилий для понимания. Именно 
поэтому главную роль здесь играет продюсер. 
Его первостепенная задача – подбор кадров 
вплоть до режиссера, которые будут создавать 
кино вокруг звезд. Это прямой путь к финансо-
вому успеху. Другие виды успеха продюсеру не 
интересны. В независимом кино ключевая фи-
гура – режиссер, который нередко совмещает в 
себе еще и роль или сценариста, или актера, или 
композитора. Его главная цель – донести свою 
мысль. Вот почему развитие киноязыка проис-
ходит именно в независимом кинематографе. Он 
по сей день остается полем для экспериментов и 
художественно-эстетических поисков: полем, на 
котором зарождается и развивается подлинный 
режиссерский стиль. 

Эволюционное движение независимого кино 
в США идет от энтузиаста-одиночки до под-
контрольной субстудии. Истоки этого процесса 
обычно соотносятся с 40-ми годами ХХ века. 
Хронологические рамки при желании можно 
было бы сдвинуть до 1910-20-х годов, но в кон-
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тексте данного исследования кинематографиче-
ские процессы того времени не имеют прямого 
отношения к развитию независимого кино как 
искусства, находящегося в поисках своего языка. 
Борьба «независимых» с трестом Эдисона, равно 
как и образование «United Artists» силами Мэри 
Пикфорд, Чарльза Чаплина, Дугласа Фэрбэнкса 
и Д.У. Гриффита или студии Дэвида Сэлзника 
скорее выглядят как поэтапный процесс форми-
рования той самой индустрии, где впоследствии 
развернется противостояние между массовым 
и независимым кино. Упомянутые же события 
скорее были направлены на создание альтерна-
тивной формы управления кинопроизводством в 
рамках формирующейся студийной системы, и к 
тому же, они были далеки от создания малобюд-
жетных картин. Поэтому в данном случае ключе-
выми для понимания сути явления будут 40-60-е 
годы, т.к. более поздние этапы уже имеют в себе 
наличие признаков того или иного вмешатель-
ства в независимую систему извне.

Как и многие процессы в искусстве, оформ-
ление независимого кино в полноценное движе-
ние началось с технического прогресса. Вторая 
мировая война дала кинематографу недорогие 
портативные камеры, и необходимость снимать 
кино на крупных студиях резко снизилась. На-
чалась эра персональных экспериментов и лишь 
благодаря бдительности и наблюдательности 
американской критики из общей массы создава-
емых независимых фильмов начали выделяться 
отдельные представители, обладавшие особым 
видением. Они сформировали американский 
киноавангард, и первым именем в этом ряду 
привычно называют имя Майи Дерен, которая, 
будучи личностью весьма разносторонней (она 
также была этнографом и хореографом), стре-
милась не только самовыразиться посредством 
кино, но и поставить актуальные для ее времени 
преобразования киноязыка на научные рельсы. 
Ее по праву считают одним из главных теорети-
ков авангарда в кино. 

Впрочем, и как практик Дерен внесла свой 
вклад в общее дело. Первый период в истории 
авангардного независимого американского кине-
матографа условно определяется как «гипноти-
ческий», поскольку в нем, по утверждению зна-
тока вопроса В.М. Рутмана, «преобладающими 
являлись фильмы, показывающие атмосферу сна, 
иллюзий, магические ритуалы, некие потусторон-
ние состояния персонажей [4, с. 15]. Тяготевшая 
к оккультизму и вудуизму, Дерен направила изы-
скания своего киноязыка в русло драматического 
психологизма и поэтики транса. Отринув сюжет 

как необходимость, она экспериментировала со 
светом и тенями, со сменой ракурсов и преломле-
ниями изображения через отражающие поверхно-
сти. Подчиняя действие религиозно-мистическим 
музыкальным ритмам, она стремилась заворо-
жить зрителя, заставить его не просто поверить в 
происходящее, но полностью раствориться в нем. 
Ее увлечение этнографией помогало ей находить 
непривычные нужные ритмы, скрупулезно кон-
струировать в кадре эстетику обряда, а страсть к 
хореографии проецировалась на пластику акте-
ров, которая также была всецело подчинена тем-
поритму действия.  

При всем этом, ключевыми понятиями твор-
чества Дерен были время и пространство. Соз-
данная ею особая эстетика сновидения нужна 
была как раз для того, чтобы обеспечить зрите-
лю комфортное перемещение между ними. «Ра-
бота со временем и пространством, − отмечала 
Дерен, − сама становится частью органической 
структуры фильма» [5]. Реальное время и ре-
альное пространство в работах режиссера неиз-
менно подвергаются трансформации. Стремясь 
подчеркнуть их пластичность, Дерен гипноти-
зирует зрителя изображением, сходным по вли-
янию с калейдоскопом или движущимися спи-
ралям. Показателен пример фильма «На земле» 
1944 года: сквозь абсолютно сюрреалистический 
ландшафт, созданный в кадре путем соединения 
морского берега с обеденным столом, движется 
девушка. Зритель точно определяет ее психоэ-
моциональную гамму чувств: единовременные 
радость и гнев. 

Однако не этот фильм считается эталонным в 
фильмографии Дерен. Годом ранее в свет вышла 
ее работа «Полуденные сети», которую критики 
окрестили женской версией «Андалузского пса» 
[6]. Совершенно неверно связывать с этой карти-
ной рождение американского киноавангарда как 
такового, ибо это означает отрицать все экспери-
менты прошлых десятилетий, и, тем не менее, 
влияние картины на последующие поиски ки-
ноязыка переоценить сложно. Во всяком случае, 
именно эта работа однозначно связала американ-
ский кинематограф с традициями европейского 
искусства в общем и кинопоисками Жана Кокто 
в частности. 

«Полуденные сети» − классический фильм-
сновидение в котором утрированный и зациклен-
ный сюжет, обыгрывается формой, впитавшей в 
себя и ритуальность действий, и трансформацию 
пространств и присущую режиссеру фетишиза-
цию предметов-символов вроде зеркал, мантий, 
цветов и т.д. 
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Простота исполнения, лежащая в основе 
всякого независимого фильма, соединилась в 
«Полуденных тенях» с силой визуального воз-
действия и планомерно перекочевала в последу-
ющие картины Дерен, которые, в значительной 
степени повлияли на остальных представителей 
авангарда 40-х. По мнению критика Джима Хо-
бермана, они стали прообразом для американ-
ских киноэкспериментов 50-60-х и даже во мно-
гом сформировали режиссерский стиль такого 
мэтра независимого кино, как Дэвид Линч [7].

Однако самым ярым последователем Дерен 
был режиссер Кеннет Энгер – убежденный сто-
ронник малобюджетного андеграунда. В принци-
пиальном сравнении с Дерен можно сказать, что 
он не создал ничего нового, однако по-своему 
развил идеи и стилистические приемы кинема-
тографа сновидений. Будучи адептом учения 
Алистера Кроули, Энгер стремился донести ок-
культные знания до масс, создавая малобюджет-
ные фильмы один за другим. 

Принципиальным их отличием от фильмов 
Дерен можно считать чуть большую внятность 
сюжета. Энгер хотел, чтобы зритель не просто 
погружался в транс, но осознавал для чего, чет-
ко понимал учение телемы. Каждая его картина 
– это, по сути, набор запечатленных на видео 
ритуалов, почти документалистика, поэтому их 
визуальному ряду присущи несколько большая 
выразительность и несколько меньший сюрреа-
лизм. Такой подход должен был сделать учение 
Кроули более привлекательным. Само по себе 
оно во многом пропагандировало гедонизм, а 
значит, давало Энгеру карт-бланш на демонстра-
цию табуированных официальным Голливудом 
тем. Так, сам того не подозревая Энгер, на деле, 
создал антиголливуд – малобюджетный кинема-
тограф со своими законами и принципами про-
изводства.

Яркие цвета, необычные атрибуты вроде 
пентаграмм, зеркал, змей делали его фильмы 
весьма популярными у публики, налаживали ди-
алог между ней и режиссером. При этом филь-
мы оставались во многом непонятыми с идейной 
точки зрения, ибо форма все-таки подавляла со-
держание. К тому же, сходства фильмов со вре-
менем становились все очевиднее: они словно 
бы продолжали друг друга или были равновели-
кими частями разделенного целого. Некоторые 
критики тщетно пытались отыскать скрытую 
связь между ними и собрать мозаику, но един-
ство работ Энгера покоилось исключительно на 
их идейно-тематическом сходстве. Для самого 
режиссера сверхзадача заключалась в другом: со-

храняя эстетику фильма-сновидения, делать его 
как можно более вдумчивым, что на деле означа-
ло многозначительность, в которой каждый зри-
тель мог отыскать близкие ему мотивы. В этом 
заключался еще один важный шаг независимого 
малобюджетного кино – шаг навстречу зрителю. 
Чтобы иметь возможность противостоять «фа-
брике грез», независимый кинематограф обязан 
был заговорить со зрителем открыто, но на ином 
языке. И эксперименты Энгера как раз были дви-
жением к поиску этого языка. Их достижение в 
том, что в эпоху звука, они практически были 
лишены диалогов, звучащих слов, но при этом 
давали больше – давали уникальное изображе-
ние, способное быть многократно интерпрети-
рованным и истолкованным. Как утверждал сам 
Энгер, его фильмы – «почти как реальные сны 
или фантазии». «А разве вы обязаны анализиро-
вать свои сны, − спрашивал он, − В них может 
быть миллион прочтений, каждому свое» [8]. В 
одном из своих интервью он также подчеркнул: 
«В моих снах не бывает диалогов. Они просто не 
говорят», − и в этом главное объяснение бессло-
весности его фильмов [9].

При этом Энгер дал малобюджетному филь-
му и его зрителю нечто большее, чем человече-
ская речь. Он первым стал использовать в своих 
работах классическую музыку вместо специаль-
но созданной. Композиции Яначека, Бетховена, 
Вивальди не только наполняли фильм подспуд-
ными смыслами, но и вызывали большой эмо-
циональный отклик у зрителя. Кроме того, Эн-
гер обогатил малобюджетное кино передовыми 
техническими разработками, которые вписали 
его работы в контекст мирового кинематографа. 
Как пример можно привести фильм «Пробужде-
ние моего демонического брата» (1966 года), чьи 
высокоинтеллектуальные монтажные приемы 
восходят к традициям монтажа Сергея Эйзен-
штейна. Влияние фильмов Энгера сегодня мож-
но обнаружить в картинах многих режиссеров: 
от Копполы до Рёфна. 

Своего рода синтезирующим творчество 
двух вышеописанных режиссеров можно пред-
ставить труд на ниве нового киноязыка режис-
сера Стэна Брэкиджа – еще одного представи-
теля малобюджетного андеграундного кино. Его 
кинематографическая деятельность стартовала 
в начале 50-х и вобрала все лучшее, что было в 
арсенале экспериментаторов. Стилистические 
приемы Брэкиджа, позаимствованные у Дерен 
– замедленные ритмы, расфокусированное изо-
бражение, перевод в негатив. От Энгера же ему 
достались любовь к работе со сложными свето-
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выми эффектами (бликами, отражениями, ми-
гающими витринами и лампами), постоянная 
смена тональности изображения и внимание к 
атрибутам.

Однако, сублимировав этот опыт, Брэкидж 
пошел дальше своих учителей. Он перевел ак-
цент зрительского внимания с внешнего мира 
на внутренний. Имитируя при помощи камеры 
свободный взгляд человека, он демонстрировал 
на экране уже не самого героя, а его подсозна-
ние, проявляющееся через объекты, которые он, 
герой, наблюдает. Таким образом, Брэкидж за-
ставил зрителя смотреть на мир глазами своих 
персонажей и тем самым полностью разрушил 
прививаемый официальным Голливудом авто-
матизм восприятия, навязываемую монтажом и 
камерой студий привычную последовательность 
повествования. Его фильмы все еще были ме-
дитативны, как у Дерен, и многовариантны, как 
у Энгера, но эти принципы уже создавались не 
«для» героя, а самим героем – для зрителя. 

Так, диалог между донором искусства и его 
реципиентом был переведен на новый уровень. 
И этому совершенно не мешала малобюджет-
ность картин. Напротив, Брэкидж всячески 
подчеркивал свою принадлежность к незави-
симому кино, и это находило отражение в его 
экспериментах с формой. Создавая каждый из 
почти четырехсот своих фильмов, режиссер со-
знательно применял технику коллажа в монта-
же, нарушая тем самым привычное линейное 
повествование больших экранов; разрабатывал 
все новые и новые способы обработки пленки. 
Чтобы разрушить реалистичность изображения 
он в ручную раскрашивал каждый кадр, всякий 
раз ориентируя колористику на замысел, созна-
тельно вносил дефекты в изображение, подчёр-
кивая его иную природу. В его кинопоэмах, по 
мнению Андрея Хренова, постепенно проявля-
ются все приемы, критикующие те конвенции 
иллюзионистского нарративного кино, что эф-
фективно искушают и как бы приручают зрение 
зрителя. «Здесь и замена прямой, или линей-
ной, ренессансной перспективы, наделяющей 
зрителя ложным ощущением всемогущества, 
на кадры с включением сразу нескольких пер-
спектив, разнообразных ракурсов (например, 
в «Чудесном кольце», 1955), как на полотнах 
кубистов и экспрессионистов. Здесь и полное 
устранение канонического монтажа – «вось-
мерки», чередующего субъективные точки зре-
ния ради экспрессивного внутреннего монолога 
от первого лица (заметим, что и Голливуд с по-
мощью этого же приема успешно конструиру-

ет иллюзионистскую причинно-следственную 
наррацию)» [10].

Таким образом, стараниями Брэкиджа в го-
лосе независимого кино США заметно зазвучала 
нота протеста против того давления на массовое 
сознание, что, по мнению андеграунда, зомби-
ровало зрителя. Его утопические представления 
об абсолютной свободе кинематографа действи-
тельно во многом «развязали» ему руки и пока-
зали множество путей для развития киноязыка. 

Рассматривая плеяду первых независимых 
авангардистов-малобюджетников, нельзя не 
упомянуть о работах Йонаса Мекаса, который, 
помимо собственно съемок, занимался также 
созданием альтернативного проката для лю-
бительского кино. Мекаса, подобно Брэкиджу, 
долгие годы занимавшемуся архивацией своей 
жизни, можно охарактеризовать как романтика, 
анархиста, отшельника. А с другой стороны, Ме-
кас: поэт, режиссер, теоретик, критик, прокатчик, 
при этом называвший себя «министром обороны 
и пропаганды Нового кино по собственному на-
значению» [4]. 

Творческий стиль Мекаса легко можно опре-
делить как «видеодневник». Во многом его рабо-
ты имеют общую составляющую с наблюдатель-
ной документалистикой. Вот как описывает этот 
стиль одна из учениц Мекаса Мария Годован-
ная: «Творчество Йонаса − это продолжение его 
жизни. Конечно же, трансформированной через 
призму его поэтического взгляда. Он стал изо-
бретателем так называемого дневникового филь-
ма (diary film). Изобретателем поневоле, как он 
сам себя именовал: после работы у него не оста-
валось времени на свое собственное творчество, 
поэтому он стал носить свой Bolex (кинокамера 
16-мм) всегда с собой и снимать все происходя-
щее вокруг него, но не в традиционной линейной 
манере, а в рваном, фрагментированном стиле, 
экспериментируя со скоростями съемки, движе-
нием камеры, композицией, светом и т.д., и по-
том, уже в процессе монтажа, накладывая неза-
бываемый поэтический комментарий» [11].

«Я живу 24 часа в сутки, − говорил Мекас. − 
Каждый час состоит из 60 минут, каждая минута 
− из 60 секунд. Но я могу заснять лишь 20 се-
кунд одного конкретного дня. Этот запечатлен-
ный кадр не способен отразить всю мою жизнь, 
но способен показать то, что для меня особенно 
важно» [12]. Его работа – это, по сути, работа 
хроникера, именно поэтому он много времени 
уделял вопросу сохранения кинематографа. Его 
общественная деятельность, находящаяся в пол-
ной гармонии с деятельностью творческой, была 
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направлена на борьбу андеграунда за место под 
солнцем. В начале 60-х вместе со Стэном Бре-
киджем и другими американскими авангарди-
стами Мекас создал Кооператив кинематогра-
фистов для помощи в создании и дистрибуции 
независимого кино; а в 1970-м он участвовал 
в создании New York Film Anthologies − нью-
йоркской синематеки и крупнейшего хранилища 
экспериментальной кинопродукции.

Итогом всех этих процессов, инерционной 
силой которых были Дерен, Энгер, Брэкидж и 
Мекас, стал прочный фундамент экспериментов 
с киноязыком и социальной позицией его раз-
работчиков, который закрепил за малобюджет-
ным кинематографом США звание явления, с 
которым необходимо считаться и которое стало 
предтечей дальнейшего бурного развития инди-
кинематографа в период 60-х годов. 

В обозначенное десятилетие активизирова-
лись различные маргинальные формы кинотвор-
чества. Многие критики той поры, и даже неко-
торые современные историки кино, расценивают 
это явление как творческое варварство, лишен-
ное элементарного гуманистического начала. 
Однако на деле формотворчество независимого 
кинематографа 60-х было лишь логичным про-
должением ранее начатых экспериментов. Прин-
ципиальная разница заключалась лишь в том, 
что восприниматься это формотворчество стало 
более адекватно. Причина этого заключалась 
как в переменах в самом социуме – развитие 
молодежных контркультур и расцвет эстетики 
протеста, так и в функционировании киноин-
дустрии в целом. Дистрибуция стала отдельной 
сферой бизнеса, спрос на независимые картины 
со стороны дистрибуторов резко вырос. Кроме 
того, расцвет субурбии привел оттоку зрите-
лей из города, появлению большого количества 
драйв-инов (больших кинотеатров на открытом 
воздухе) и как следствию – развития тинейджер-
ского кино категории В – exploitation [13, с. 391]. 
В свою очередь, это породило развитие жанро-
вого разнообразия малобюджетных фильмов и 
способствовало деградационным процессам в 
сложившейся студийной системе. Кризис стал 
преодолеваться путем экспериментов и многие 
изначально независимые режиссеры покидали 
зону неизвестности, становились популярными 
и востребованными. 

Ярким представителем этой тенденции стал 
режиссер и художник Энди Уорхолл. Главной 
материей кино, с которой он экспериментировал, 
было «время», которое он стремился сжимать и 
растягивать, трансформировать в угоду замыслу 

и ключевой идее – заставить зрителя погружать-
ся в происходящее. Так, снимая на протяжении 
нескольких часов крупным планом, спящего че-
ловека, он пытался заставить зрителя вжиться 
в поток фильма и прийти в результате к новому 
осознанию времени. Такие картины, как «Сон», 
пользовались огромным успехом среди публи-
ки экспериментального кино. В них отчетливо 
прослеживались актуальные для того периода 
категории телесности и гендерной перформа-
тивности («Минет», «Поцелуй»). Уорхолл тонко 
чувствовал настроения общества, и, будучи за-
интересованным в популярности и финансовой 
обеспеченности, стремился внедрять конъекту-
ру в свои киноэксперименты, что все больше и 
больше отдаляло его от соратников, предпочи-
тавших оставаться поэтами-одиночками. Тяга к 
звездам, которых Уорхолл желал снимать, род-
нила его с официальной студийной системой 
и в конечном итоге привела к уходу в поп-арт. 
В связи с этим Уорхол резко выпадает из ряда 
киноавангардистов: он снимал кино, чтобы уве-
личивать популярность своего «бренда», что 
особенно отчетливо прослеживается в его более 
позднем творчестве.

Однако далеко не все пошли по этому пути. 
Многие авангардисты 60-х были лишены какой-
либо финансовой поддержки и работали прак-
тически полностью за свой счет, но при этом 
влияние Уорхолла на них отрицать невозможно. 
Как пример тематической переклички – инте-
рактивность в серии короткометражных кино-
портретов, объединенных названием «Кинопро-
бы», перекликающаяся с некоторыми работами 
«крестного отца» многих современных незави-
симых режиссеров Джона Кассаветиса. 

Кассаветис зарабатывал на жизнь актерским 
мастерством и нередко вкладывал эти деньги в 
свои кинопроекты, так что технически он все-
цело подходит под определение «независимого 
малобюджетного режиссера». В заслугу ему как 
художнику, стремившемуся обогатить киноязык, 
обычно ставят использование непрофессиональ-
ных актеров, импровизацию и драматургию с 
открытой архитектурой, съемки на реальной 
городской натуре, а также использование 16-мм 
пленки, которая позже переводилась в 35-мм, 
для получения эффекта «зерна». Однако, клю-
чевая характеристика всех фильмов Кассаветиса 
– документальная достоверность, подчас созда-
валась не только и не столько этими средствами 
и даже не «ручной» камерой с длиннофокусной 
оптикой. И это наглядно рассматривается специ-
алистом по творчеству режиссера Н. Рябчиковой 
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в статье «Джон Кассаветис: независимый клас-
сик». Киновед делает вывод о первостепенной 
роли монтажа в творчестве режиссера и созда-
нии неизменной достоверности транслируемого. 
«Режиссер не делает склейку там, где мы этого 
ожидаем. Он держит паузу, он испытывает наше 
терпение. Его сцены избы точны, и в этом из-
бытке их правдивость. В обыденной жизни не-
возможно «сделать монтаж», когда уже всё ясно 
или когда событие, кажется, исчер пало себя. 
Длинноты − признак жизни, а также плохого ис-
кусства, которое слепо ее копирует, то есть не 
производит нужный отбор. Но про фильмы Кас-
саветиса никак нельзя сказать, что отбор не был 
произведен. Скорее, наоборот, при этом отборе 
были тщательно выбраны все длинноты, проход-
ные сцены, не продвигающие действие вперед 
реплики, выбраны и пос ледовательно склеены в 
фильм» [14].

Эта нарочитая документальность повество-
вания следует одной единственной режиссер-
ской заповеди – показывать правду и это выво-
дит независимое малобюджетное кино Америки 
на новую ступень значимости – его диалог со 
зрителем начинает происходить на языке зрите-
ля, в нем начинают затрагиваться знакомые зри-
телю темы и актуальные проблемы. Формирует-
ся критическая масса художественных образов, 
способных отразить реальность в том виде, в ка-
ком ее не желали демонстрировать большие сту-
дии. Но зрителю хотелось быть услышанным и 
понятым, и он все чаще и чаще голосовал долла-
ром за малобюджетное независимое кино, повы-
шающее градус своей социальности. Подобное 
развитие диалога не могло не отразиться на со-
стоянии индустрии. Поэты-одиночки киноаван-
гадра, стремясь самовыразиться при поддержке 
своего главного адресата, эскалируют появление 
независимых студий. 

Историк американского кино Питер Лев на-
зывает три основные причины организации 
своих студий: 1) независимые продюсеры полу-
чали проценты от прибыли и тем самым могли 
неплохо на этом зарабатывать; 2) персональные 
налоги были очень высоки, а для корпорации го-
раздо ниже, таким образом, организаторы «кор-
пораций» могли минимализировать свои налоги; 
3) ряд креативных людей устали от бюрократии 
больших студий, и хотели лично управлять своей 
карьерой [15, с. 25]. Эта схема вполне точная, од-
нако, в ней не учтен как раз-таки определяющий 
фактор – зрительский интерес. Он между тем 
был настолько высок, что крупные Голливудские 
студии стали практиковать дистрибуцию мало-

бюджетного кино, созданного независимыми 
студиями. 

Сложившаяся ситуация также способствова-
ла развитию жанрового разнообразия и появле-
нию еще большего количества картин категории 
В. Независимые студии попросту не могли обе-
спечить себя дорогостоящими звездами, декора-
циями, массовкой, и если вопрос киноязыка от-
ходил на второй план, а на первый выдвигался 
диалог со зрителем, то режиссеры-малобюджет-
ники должны были брать на вооружение сенса-
ционность, то есть то, что могло бы быть «про-
эксплуатировано»: хоррор, научная фантастика, 
эротические фильмы. Именно в это время созда-
вали свои трэш-фильмы Эд Вуд, тинейджеров-
ские картины Самюэль Аркофф, малобюджет-
ные хорроры Джордж Ромеро, и многие другие. 
Эти фильмы с успехом шли в драйв-инах и деше-
вых залах и составляли конкуренцию продукции 
больших студий [16].

Все эти режиссеры сегодня считаются аван-
гардистами. Они уже не так сильно развива-
ли язык кино с точки зрения изобразительных 
средств, но в значительной степени обогатили 
кинематограф, посредством развития его жан-
ров, многие из которых обрели новые для себя 
черты, присущие и поныне. Отдельно стоит 
упомянуть режиссера Рождера Кормана, чьи 
фильмы породили настоящую волну производ-
ства B-movies и во многом сформировали indi-indi-
wood как направление. На гребне этого успеха 
Корман создал независимую студию American 
International Pictures, на которой начали свою ка-
рьеру такие мэтры Нового Голливуда, как Мар-
тин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Джордж 
Лукас, Джон Мили ус, Питер Богданович, Боб 
Рафелсон, Монте Хеллман, Джонатан Демме, ак-
теры-режиссеры Питер Фонда, Джек Ни колсон, 
сценарист Роберт Тауни. 

Корман стал гениальным продюсером, чье 
чутье безошибочно улавливало и потребности 
зрителей, и желания начинающих художников. 
Шедевром его продюсерской деятельности стал 
фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок», 
снятый в самом конце десятилетия, ознаменовав-
ший победу indiwood-системы в борьбе за место 
под солнцем, вставшего у истоков таких попу-
лярных жанров, как «кислотный вестерн» и ро-
уд-муви. Фильм вобрал в себя лучшие традиции 
американского независимого кино. В нем нашли 
отражение и сомнамбулическая эстетика Дерен 
и Энгера (сны, наркотические трансы, поле во-
ображения, темпоритм), и проекции внутренне-
го мира во внешний, разработанные Брэкиджем 
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(пейзажная лирика с многочисленными бликами 
солнца в сочетании с гражданским протестом), и 
документальная нота Мекаса, и правда текущего 
момента Кассаветиса, и умение Уорхолла делать 
звезд проводниками его дерзких идей. 

 «Беспечный ездок» стал даже не докумен-
том, а полноценным манифестом эпохи, почув-
ствовав ее конструктивные и деструктивные им-
пульсы, отразив ее настроения и переживания. В 
нем, по справедливому замечанию критика Сер-
гея Кудрявцева, «были выражены в концентри-
рованной, сгущённой форме короткой «кинорок-
баллады», кажется, все бунтарские настроения 
60-х годов. Впервые на экране поэтизировалась 
«беспечная жизнь» рокеров-хиппи, несущихся 
на своих мотоциклах по бесконечным дорогам 
бескрайней Америки − из Калифорнии в Новый 
Орлеан − в поисках извечной «американской 
мечты». Выброшенные на обочину «блудные сы-
новья» пытались обрести призрачную надежду, 
красивую иллюзию относительно «настоящей 
Америки». А мещанская, обывательская, нетер-
пимая ко всему, что было непохоже на остальное 
и выделялось из общего ранжира, сомневалось, 
тем более − протестовало, эта консервативная, 
как всегда, американская южная «глубинка» 
предпочитала расправиться с ними привычными 
методами Ку-клукс-клана и «суда Линча»» [17].

К художественным достоинствам ленты 
можно причислить операторскую работу Ласло 
Ковача с талантливой съемкой против солнца и 
монтажный прием «флэшфорвардов», в лучших 
традициях постмодерна разрывающих стандарт-
ное полотно повествования. Новшеств не много, 
но и они были не сразу замечены. Как подчер-
кнула американский критик Манола Дерджес, в 
статье, посвященной кончине Денниса Хоппера, 
американская индустрия обратила внимание в 
первую очередь не на формальное новаторство 
фильма, а на его коммерческий успех. При бюд-

жете в 400 тыс. долларов картина собрала в про-
кате более 20 миллионов [18]. 

И это был финальный аккорд борьбы неза-
висимого малобюджетного кино. Стараниями 
первых авангардистов оно сначала заявило о 
себе причудливыми формами киноязыка, затем 
проложило дорогу к зрителю, попутно форми-
руя новые формы взаимодействия элементов ин-
дустрии, а позже переросло в полноценную иде-
ологию протеста и дало миру кино, способное 
противопоставляться общепринятым догмам. 

Эксперименты Дерен, Энгера, Брэкиджа 
вдохновили представителей европейских новых 
волн, а сами авангардисты в основной своей мас-
се стали преподавателями в киношколах и шко-
лах искусств и сформировали новое поколение 
режиссеров-экспериментаторов, ярко заявивших 
о себе в 70-80-е годы. Среди имен этой генера-
ции Питер Кубелка, Ивонна Райнер, Эрни Гер, 
Джек Смит.

Независимый кинематограф оказал сильное 
влияние и на классическое голливудское кино. 
Нонконформистские настроения, овладевшие 
«независимыми» режиссерами, пришедшими с 
телевидения, из журналистики или университет-
ских кинофакультетов, стали причиной совер-
шенно небывалого явления в американском ки-
нематографе: возможно, впервые в его истории 
были созданы глубоко национальные фильмы, 
не имевшие прототипов в прошлом и свидетель-
ствующие о тотальной переоценке ценностей. 
Кинематограф перестал быть средством развле-
чения и стал выразителем общих настроений 
[19]. Революция в киноязыке обернулась полным 
отречением от голливудских канонов повество-
вания и той реальности, что он пропагандиро-
вал. Сформировалось полноценное искусство 
эксперимента, развилась палитра выразитель-
ных средств, на экране была сконструирована 
новая реальность.
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ЭКСТРЕМИЗМНІҢ ФЕМИНИЗАЦИЯСЫ  
ӘЛЕУМЕТТІК ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ  

(исламизмнің мысалында)

Қазіргі таңда діни экстремизм трансформацияланып, эволюцияланып, жаңа формада 
феминистік экстремизм кейпінде әлемдік қауымдастықта орын алып отыр. Әйел адамның 
радикализациясының күнделікті өмірден бастап, саяси институттар дәрежесіне дейін ықпал 
етуіне байланысты бұл бүгінгі күн тәртібіндегі басты мәселеге айналды. Сондықтан осы зерттеудің 
мақсаты экстремизмнің феминизациясы процесін жан-жақты қарастыру болып табылады. 

Мақалада экстремизмнің феминизациясы мәселесіне арналған отандық, ресейлік және 
шетелдік ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалынды. Заманауи тенденцияларды анықтау 
мақсатында эксперттердің сұхбаттары сараланды. 

Зерттеу барысында экстремизмнің феминизация процесінің шығу себептері, оның қоғамға 
ықпалы және аталмыш проблеманың алдын алу шараларын қарастырумен қатар, экстремизмге 
бейім әйелдің әлеуметтанулық портреті құрастырылды. 

Жалпы, алынған мағлұматтар болашақта діни экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет 
бағдарламаларын даярлау, контрагитациялық дәрістерді, сонымен бірге студенттерге дәрістер 
жасақтауда қолданылуы мүмкін. 

Түйін сөздер: исламизм, экстремизмнің феминизациясы, мұсылман әйел, салафизм, исламдық 
белсенділік.

Bolysbayeva A.K.
PhD student, Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty, е-mail: aiya-8707@mail.ru

Feminization of extremism as a social phenomenon  
(on example of Islamism)

In our days religious extremism is transforming, evolving has appeared before the world community 
in a new form of feminist extremism. The radicalization of women affects all levels of society from ev-
eryday life to political institutions, so this problem is the most topical for today. Therefore, the purpose 
of this article is to study the feminization of extremism. In the article analyzed the works of Kazakh, 
Russian and foreign scientists researched the problem of extremism’s feminization. In order to research 
modern situation analyzed of expert interviews. In the course of the study, the reasons for the feminiza-
tion of extremism, its impact on society, methods of prevention, and a portrait of a woman susceptible 
to extremism were identified.

In general, the provided research can be used to create programs to counter extremism and terror-
ism, the preparation of counter-lecture lectures, as well as lectures for students.
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Феминизация экстремизма как социальный феномен  
(на примере исламизма)

На сегодняшний день религиозный экстремизм трансформируясь, эволюционируя, 
предстал перед мировой общественностью в новой форме феминистского экстремизма. Так 
как радикализация женщины влияет на все уровни жизнедеятельности общества, начиная от 
повседневого быта заканчивая политическими институтами, данная проблема является самой 
злободневной на сегодняшнее время. Поэтому целью данного исследования является изучение 
феминизации экстремизма. В статье проанализированы труды отечественных, российских и 
зарубежных ученых, посвященные проблеме феминизации экстремизма. В целях определения 
современных тенденций был проведен анализ экспертных интервью. В ходе исследования 
выявлены причины феминизации экстремизма, его влияние на общество, методы профилактики, 
а также сконструирован социологический портрет женщины, подверженный влиянию 
экстремизма. 

В целом, полученные данные могут быть использованы в создании программ по 
противодействию экстремизму и терроризму, подготовке контрагитационных лекций, а также 
лекций для студентов. 

Ключевые слова: исламизм, феминизация экстремизма, мусульманка, исламский активизм, 
салафизм. 

Кіріспе 

Қазіргі күні əлемдік қауымдастықтың күн 
тəртібінде тұрған басты мəселелердің бірі діни 
экстремизм мен терроризм болып табылады. 
Себебі, зорлық-зомбылықты ақтау үшін діни 
көзқарастар қолданылатын болса, соңғысына 
ешқандай тосқауыл болуы мүмкін емес. [Mayer 
J-F., 2001: 361-376]. Ал жаһандану эрасында 
барлық діндер радикализация процесіне бейім 
болып келеді, сол себепті белгілі бір діни дəстүрге 
террористік зорлық-зомбылық тəн деп есептеуге 
еш негіз жоқ [Rapoport D., 1988: 195-213]. Белгілі 
бір кезеңде террористік əрекеттерге барлық 
əлемдік жəне ұлттық діндердің барғандығы та-
рих беттерінен белгілі. Атап айтатын болсақ, 
Теология реконструкциясы жəне Христиандық 
біртектілік қозғалысының өкілдері АҚШ-тағы 
жүктілікті тоқтататын клиникалар мен олардың 
персоналдарына қарсы лаңкестік актілері [Sharpe 
T., 2000: 604-623], протестантизм мен католи-
цизмге қатысты Солтүстік Ирландиядағы кон-
фликт, иудей дəрігер Барух Гольдштейннің 67 
мұсылманды атуы (25 ақпан 1994 ж.), буддистік 
секта «Аум Синрикенің» Токио метросында за-
рин улы газын жіберуі осының айқын дəлелі. Де-
генмен, қазіргі таңда діни терроризм мен экстре-
мизм ислам дінімен байланыста ғана қаралатыны 
белгілі. Мəселен, АҚШ-тың Мемлекеттік депар-
таментінің террористік ұйымдардың тізімінде 
дінді өзінің террористік əрекеттерін легитимдеу 
үшін қолданатын 17 ұйымның 15-і исламмен 

байланысты [State department, 2001]. Осы орай-
да америкалық эксперттердің біршамасында 
ислам мен исламизмді өзара тығыз байланыста 
қарастыру сынды жаңсақ пікірдің бар екендігін 
де айта кету керек. Осылайша, америкалық экс-
перт Г. Вуд өзінің «ИШИМ нені қалайды» атты 
мақаласында «Ислам мемлекетін исламдық, 
тіпті өте исламдық» деп санайтындығын жа-
зады [Wood G, 2014]. Осыған ұқсас пікірді 
Ш. Хамдидің «Temptations of Power: Islamists 
and Illiberal Democracy in a New Middle East» 
атты мақаласында кездеседі: «ол (ислам – 
А.Б.) қобалжығандарды ИМ жағына шығуға 
мəжбүрлейді, ол күрестегі өлімге рухтандыра-
ды. Ол өлтіруді ақтайды, ол стратегияны құрас-
тыруға жəне тіпті соғыс шешімдерін қабылдауға 
мүмкіндік береді» [Hamid Sh, 2014: 310]. Осы-
лайша, əлемдік қауымдастықта, қоғамдық са-
нада исламофобияның пайда болуы үлкен про-
блема болып табылады. Осы исламофобияның 
қалыптастырушы фактор ретінде ислам діні-
нің атын жамылған исламистік бағыттағы 
экстремистік топтарды атауға болады. 

Қазіргі таңда олар эволюцияланып, транс-
фор мацияға ұшырап, жаңа деңгей – радикалды 
исламизацияға жетті. Ал радикалды исламиза-
ция «қоғамдық өмірді исламдық нормалар мен 
құндылықтар тарапынан өзгертуге бағытталған 
исламдық əйелдердің қозғалысының» пайда 
болуын меңзейді [Балтанова Г., 2007: 356]. Өз 
алдына суицидтік терроризмді, əсіресе оған 
əйелдердің қатысуын түсіндіру исламизм по-
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зициясын – исламистік белсенділік кульмина-
циясын көрсететін саяси тенденцияны түсіну 
арқылы жүргізіледі [Sedgwick M., 2004]. 

Статистикалық мəліметтерге сүйенер бол-
сақ, тек Ислам мемлекетінің құрамында түрлі 
дереккөздер бойынша, 20 мыңнан бастап 200 
мыңға дейінгі мигрант бар, олардың 500-і еуро-
па елдерінен келген əйелдер болып табылады [Г. 
Балтанова, 2016: 225]. Қырғызстандық эксперт 
Ж. Фронтбек-қызының айтуынша, террористік 
ұйымдардың əрбір төртінші мүшесі əйел адам 
болып табылады [28]. Ал Қазақстан азаматтары-
на тоқталар болсақ, 2015 жылдың мəліметтері 
бойынша, террористік ұйымдардың қатарында 
шетелдік əскери іс-қимылдарға 150 отандас-
тарымыз қатысуда. Олармен бірге əскери 
нүктелерде 200-ге жуық əйел мен балалар бар 
[25]. Жалпы, экстремизмнің феминизация-
сы үлкен қауіп төндіретіні анық. Бұл феномен 
қоғам өмірінің барлық салаларына, яғни саяси 
институттардан бастап, адамдардың күнделікті 
өміріне дейін ықпал тигізетіні белгілі. Сол 
себепті діни экстремизмнің феминизациясы 
мəселесі қазақстандық қоғам үшін де, сонымен 
бірге əлемдік қауымдастық үшін де маңызды 
проблемаға айналып отыр. 

Осылайша, егер осы күнге дейін «мұсылман 
əйелінің образы «батыстық» авторлардың 
шығыстық «Басқаны» суреттеу процесіндегі 
мақсат пен құрал ретінде» қолданылып [Werner 
K, 1998: 40], «Исламдағы қорланған əйел туралы 
көзқарастар ең көп таралған болса, қазірде ислам 
терроризмнің əлемдік қаупі ретіндегі стереотип» 
[Сабирова Г.А., 2004: 212], соның ішінде əйел 
адамды да потенциалды қауіп ретінде қарастыру 
кең таралған. Ғылыми дискурста бұл мəселені 
О.  Абдельлатиф, Д. Кук, A. Kарам, M. Oттоуэй, 
P. Шолк, M. Сегдвик, А. Әбдірасылқызы, 
Г.  Балтанова, Т. Дронзина, Ж. Фронтбекқызы, 
Ғ. Шойкин жəне т.б. сынды ғалым-эксперттер 
зерттеген. Исламистік ұйымдардағы əйелдердің 
қозғалысының тарихына О. Абдельлатиф пен М. 
Оттоуэйдің, Т. Дронзинаның еңбектері арналған. 
Осылардың арасында исламтану ғылымының 
тарапынан ең алғаш рет əйелдер исламизмінің 
қарастырылуы Г. Балтанованың «Черные фла-
ги на черном ветру. Женский исламизм в ИГ: 
сегодня и завтра» атты еңбегі болып табылады 
[Балтанова Г.Р., 2016]. Барлық ғалымдар осы 
феноменнің өте қауіпті екендігін, қоғамды, тұтас 
əлемдік қауымдастықты дестабилизациялауға 
ықпал ете алатын процесс ретінде бағалайды. 

Негізгі бөлім

Аталмыш феноменнің ХХІ ғасырда ғана 
толыққанды пайда болып, сонымен бірге діни 
экстремизмнің эволюцияланып, қоғаммен, діни 
көзқарастармен бірге трансформациялануына 
байланысты бұл құбылысты толыққанды зерттеу 
бүгінгі күннің талабына айналып отыр. Жоғарыда 
көрсетілген еңбектердің экстремизмнің феми-
низациясы туралы ғылыми дискурсқа қосқан 
үлесін мойындай отырып, біздің зерттеуіміздің 
жаңалығы ретінде исламистік ұйымдардың 
арбауындағы əйелдерді дерадикализациялау 
əдістерін зерттеу ұйғарылды. 

Зерттеудің əдістемесін құрастыруды зерт-
теудің объектісін анықтап алудан басталды. 
Зерттеудің объектісі діни экстремизмнің феми-
низация процесі болса, зерттеудің пəні ретінде 
исламистік экстремизмнің феминизациясы 
қарастырылады. 

Зерттеудің мақсаты діни экстремизмнің фе-
минизациясы процесін зерттеу болып табыла-
ды. Алға қойылған мақсатқа орай төмендегідей 
міндеттер қойылды: 

– діни экстремизмнің феминизациясы про-
це сінің қоғамға тигізетін ықпалын талдау; 

– оның шығу себептерін қарастыру; 
– діни экстремизмге бейім əйелдің əлеу-

меттанулық портретін суреттеу; 
– осы процестің болашақ перспективалары-

на болжам жасау; 
– экстремизмнің феминизация процесінің 

ал   дын алу жəне онымен күресудің жолдарын 
қарастыру. 

Осылайша, зерттеудің объектісі мен пəні, 
мақ саты мен міндеттері анықталған соң, зерт-
теудің гипотезасын анықтауға кірістік. Зерт-
теудің ауқымды болуына байланысты бірнеше 
гипотезаны алға тарттық: 

1. Экстремизмге мешіт-медреселерде білім 
алмаған немесе білімін аяқтамаған, яғни діни 
білімі жоқ неофиттер бейім болып келеді. Көп 
жағдайда олардың қатарында исламды жаңа 
қабылдаған конвергенттер де болады. 

2. Экстремизмнің феминизациясы қоғам-
ның дамуы үшін қаупі жоғары проблема 
болып табылады. Ол күнделікті өмірден ба-
стап, саяси институттардың деңгейіне дейінгі 
қоғам салаларына негативті ықпалын тигізуі 
мүмкін.

3. Әйелдердің экстремистік ұйымдарға 
мүше болып, террористік актілерге қатысуы 
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себептерін екі деңгейде (объективті жəне 
субъективті) қарастыру қажет.

Зерттеу əдісі ретінде құжаттарды тал-
дау, эксперттік сұхбаттарды саралау əдістері 
таңдалды. 

Экстремизмнің феминизациясының алдын 
алу жəне онымен күресудің тиімді əдістерін 
анықтау үшін, ең алдымен, осы процестің 
өзін жан-жақты қарастырған жөн. Сол себепті 
бұл құбылысты зерттеудің тарихын шолу-
дан бастаған абзал. Жалпы, əйелдерді түрлі 
террористік актілерге қолдану тəжірибесінің 
бірнеше жылдық тарихы болғанымен, ол тенден-
циядан гөрі жекелеген фактілер көлемінде орын 
алған. Атап айтатын болсақ, алғашқы əйелдердің 
исламистік топтары ливандық Хизболлах, 
египеттік Мұсылман-бауырларда, палестиналық 
джихадтық топтарда, ХАМАС, аль-Каидада пай-
да болған [Abdellatif O., Ottaway M., 2007: 45]. 
Дегенмен исламизмнің феминизациясы процесі 
толыққанды феномен ретінде қалыптасуы ХХІ 
ғасырға сай келеді. Бұған Ливандағы (1985-
1987 жж.), Шри-Ланкадағы (1987-2008 жж.), 
Түркиядағы (1996-1999 жж.), Шешенстандағы 
(2000-2004 жж.), Палестинадағы (2002-2006 
жж.) əйелдердің террористік актілерге қатысуы 
дəлел болып табылады [Дронзина Т., 2011].

Экстремизмнің феминизациясының қоғамға 
тигізетін ықпалын Айнұр Әбдірасылқызы 
əлемдік жəне отандық деңгейге бөліп танысты-
рады. Әлемдік деңгейде бұл феномен радикалды 
топтардағы əйелдердің санының өсуі, олардың 
интернет-кеңістіктегі, соның ішінде əлеуметтік 
желілердегі ақпараттық-насихаттық жұмысқа 
белсене қатысуы, əйелдердің əскери күш 
ретінде қолданылуы жəне соғыс алаңдарында 
жараланған адамдарға көмек көрсетуге қатысуы, 
«сексуалды джихадқа» жалған шақыртулар 
арқылы интимдік қызмет көрсетуші тұлға 
ретінде əйелдерді пайдалану жəне олардың ра-
дикалды көзқарастағы жаңа ұрпақты тəрбиелеу 
арқылы көрініс табады.

Ал Қазақстандағы экстремизмнің феминиза-
циясына тəн өзіндік ерекшеліктер төмендегідей: 

1. Дəстүрлі емес жамағаттың əйел ізбасарлары 
балаларын дəстүрлі емес көзқарастар аясын-
да тəрбиелеп, олардың құқықтары мен бостан-
дықтарын белгілі бір деңгейде шектейді. Бұл 
қыз балаларын қинап хиджаб кигізуінен, ба-
ла ларының кейбір мектептік пəндерге (био-
логия, сурет, өзін-өзі тану) қатысуына рұқ-
сат бермеуінен, дене шынықтыру, өнер, би 
үйірмелеріне қатыстырмауынан, зайырлы білім 
беру жүйесіне сыни көзқарасты қалыптас-

тыруынан, вакцинациядан бас тартуынан көрініс 
табады.

2. Дəстүрлі емес діни отбасылардың əйелдері 
төмендегідей іс-əрекеттерге қатысады:

– оқшауланған (салафиттік) жамағат мүше-
лерінің арасында дəстүрлі емес діни ағым жақ-
тастарының көзқарастарына негізделген өмір 
салтын дəріптеу;

– зайырлы өмір салтын жəне зайырлы 
тəр биені қабылдамау жəне оларды діни өмір 
салтының антиподы ретінде қарастыру;

– жамағат мүшелері арасында дəстүрлі емес 
көзқарастарды насихаттау;

– өз діни көзқарастарына сай келмейтін 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
қағидаларын қабылдамау;

– шариғат заңдарына негізделмеген зайыр-
лы мемлекетке қатысты сыни көзқарастарды 
қалыптастыру.

3. Діни экстремизм үшін сотталған адамдар-
дың əйелдері түрмеде отырған күйеулерінің 
жамағатпен байланысын дамыту мен жалғас-
тыруда басты рөл атқарады. Бұған дəстүрлі емес 
діни ағымдағы жамағат өкілдерінің сотталған 
адамның отбасы мүшелеріне материалдық көмек 
көрсетуі ықпал етеді. 

4. Сонымен бірге Сириядағы соғыс зонасы-
на кеткен адамдардың əйелдері экстремизмнің 
жаһандық феминизациясы нəтижесінде пайда 
болған іс-əрекеттерге қатысады [20]. Оңтүстік 
Қазақстанның Сарыағаш қаласының тумасы 
Ұлболсын, Ақтөбе облысының тұрғындары 
Гүлбану Асанова мен Эльмира Сүлейменнің 
Сирияға аттануы осының айқын дəлелі болып 
табылады [25].

Көріп отырғанымыздай, экстремизмнің фе-
минизациясы үлкен қауіп төндіретіні анық. Бұл 
феномен қоғам өмірінің барлық салаларына, 
яғни саяси институттардан бастап адамдардың 
күнделікті өміріне дейін ықпал тигізетіні 
белгілі. Сол себепті осы құбылыстың пайда 
болу себептерін қарастыру қажет. Жоғарыда 
айтылғандай, исламизмнің феминизациясы бұл 
діни экстремизмнің бір көрінісі болып табыла-
ды. Сондықтан исламизмнің феминизациясының 
себептері де діни экстремизмнің себептерімен 
ұқсас болып келеді. 

Ғалымдардың арасында діни экстремизмнің 
пайда болуының себептері жөнінде плюралистік 
көзқарастар қалыптасқан. Біз мақалада діни 
экстремизмнің пайда болуын əлеуметтану 
ғылымының аясында қарастыруды жөн көрдік. 
Әлеуметтанулық тəсілдеменің негізі ретінде 
Р.  Мертонның дисфункция теориясы алынды. 
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Экстремизмнің феминизациясы əлеуметтік феномен ретінде (исламизмнің мысалында)  

Аталмыш ғалымның пікірінше, қоғам əлеу-
меттік жүйе болып табылатындықтан белгілі 
бір қызметті, функцияны атқаратын, өзара 
ықпал дасқан механизмдерден (əлеуметтік 
инсти туттардан) құралады. Бір құрамдас бөлі-
гінің бұзылуы тұтас жүйедегі ауытқуларға, 
яғни дисфункцияға əкелуі мүмкін. Р. Мертон 
дисфункцияның болуын белгілі бір əлеуметтік 
институттың басқа институттың қызметіне 
кедергі жасауының нəтижесінде пайда болады 
деп ұйғарады. Ғалымның пайымдауынша, əрбір 
дисфункция девиацияға əкелуі мүмкін. [Социо-
логический словарь, 2004: 124-125]

Яғни, экономикалық, саяси, білім беру 
жəне т.б. əлеуметтік институттардың өздерінің 
функцияларын толыққанды орындай алмауы, 
базистік əлеуметтік институттардың бірі болып 
табылатын дін институтында да дисфункцияның 
жəне девиантты мінез-құлықтың, яғни 
экстремизмнің орын алуына себеп болады. Осы-
лайша, экономикалық реформалардың сəтсіздігі 
(өндірістің құлдырауы, үдемелі жұмыссыздық, 
тұрғындардың маргинализациясы жəне т.б.) діни 
экстремизмнің пайда болуының басты себебі 
болып табылады. Айталық, 1990 жылдардың 
соңына таман Сауд Арабиядағы орта білімі 
барлардың саны жылына 100000 адамды құраса, 
тек үштен бірінен сəл аз саны ғана өзіне жұмыс 
таба алады [Kepel G., 2003: 91-108]. Мұның 
барлығы қоғамдағы əлеуметтік тұрақтылықтың 
негізі орта таптың дамуына кері ықпалын тигізіп, 
əлеуметтік шиеленісушілікті туындатты. 

Білім беру институтындағы, соны, соның 
ішінде теологиялық білім беру саласындағы да 
дисфункциялар діни экстремизм сынды деви-
антты мінез-құлықтың пайда болуына ықпал 
ететіндігі айдан анық. Білімсіздік жəне білім 
алуға қаражаттың жетіспеуі индивидтердің 
маргинализациясына демеу болады. Мұны діни 
терроризм мен экстремизм мəселесін зерттеуші 
Хусейн абд-эль Маджид Шауаар террористік 
ұйымдарға қатысы бар адамдардың арасында, 
олардың аталмыш ұйымдарға қосылу себептерін 
анықтау мақсатында өткізген сұрауының 
нəтижелері дəлелдейді: 

– діни сауатсыздық (сұралғандардың 
56,67% Құранды өте нашар біледі немесе тек 
исламистердің оларға үйреткендерін біледі);

– пайда құмарлық (сұралғандардың 50% 
оңай табыс үшін террорист болған) [Абдалла 
Бен Салех Аль-Обейд, 2004: 36-42]. 

Сонымен бірге біршама ғалымдар діни 
экстремизмнің таралуын жаһандану процесімен 
байланыстырады. Атап айтқанда, жаһанданудың 

нəтижесіндегі мұсылмандардың Батыс елдеріне 
жаппай миграциясымен жəне олардың көшкен 
елінің кеңістігіне интеграцияланбай, жергілікті 
халықпен ассимиляцияланбауына орай тұрғы-
лықты халықтың иммигранттарды дискрими-
нациялауымен байланысты болса, екіншіден, 
жаһанданумен қатар жүретін вестернизация 
процесіне қатысты. Вестернизация мұсылман 
əлеміне тəн емес принциптерді тарата отырып, 
араб əлемінен өзінің түп-тамырына, рухани 
негіздеріне қайта оралу түріндегі кері реак-
цияны тудырады. Зерттеушілердің пікірінше, 
«трансұлттық корпорациялардың тұтынушылық 
мəдениетін енгізу талпынысына ең қызу 
наразылық осы корпорациялар жарнамалайтын 
игіліктерді жақын перспективада иемдене ал-
майтын тұрғындардың арасында пайда болады» 
[Пряхин В.Ф, 2008: 36-37]. 

Дəл осы жағдайды экстремисттер оңтайлы 
пайдаланып, шынайы исламнан бас тартудың 
себебі ретінде Батыс əлемін қарастыра бастады. 

Жоғарыда аталып өткендей, қоғам бір-
бірімен тығыз байланысты, өзара ықпалдасқан 
əлеуметтік механизмдерден, яғни əлеуметтік 
институттардан құралған жүйе болып табыла-
ды. Яғни жұмыссыздықтың нəтижесіндегі жеке 
тұлғаның кəсіби саладағы өзін-өзі жетілдіру 
мүмкіндігінің болмауы, қоғамның кəсіби 
саласындағы проблемалардың бар екендігін, 
халықтың белгілі бір бөлігінде мобильділіктің 
жоқтығын, əлеуметтік лифтілердің жəне 
каналдардың жабық болуын меңзейді. Мұны 
жастардың көпшілігінің өзінің мамандығы бой-
ынша жұмыс жасамауын, сонымен бірге өзін-өзі 
жұмыспен қамтамасыз етушілердің көпшілігінің 
іс жүзінде жұмыссыз болып табылатындығымен 
байланысты. 

Осылайша экстремизмнің пайда болуының 
факторлары өзара байланысты, кей жағдайларда 
бір факторлар екіншілерінің пайда болуының 
себебі болып есептеледі. Осылайша, кəсіби білім 
алу мүмкіндігінің жоқтығы жəне жұмыссыздық 
бірінің-бірі себеп-салдары болып табылуы 
мүмкін. Ал жұмыссыздық индивидтің матери-
алды жағдайына негативті ықпал етуі ықтимал. 
Осылардың барлығы адамның өзін-өзі қауіпсіз 
сезінбеуіне əкелуі мүмкін. 

Өмірінің ретке келтірілмегендігі, негізгі 
қажеттіліктердің (қауіпсіздік, біртектілік, мой-
ындау жəне т.б.) қанағаттандырылмауынан 
пайда болған ызаланушылық көптеген адам-
дарды осы ұйымдардың «құшағына» итереді. 
Осының негізінде оларды басқару, оларда на-
разы көңіл-күй тудыру оңайлығын экстремистік 
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ұйымдар мен олардың өкілдері жеке мүдде-
лерінде қолданады. Бұл орайда, əсіресе, жа-
старды ерекше атау керек, олар өздерінің əлеу-
меттік тəжірибесінің аздығына байланысты 
секталарға өмірдің мəнін, өзін-өзі анықтау, жаңа 
мүмкіндіктерді іздеп келеді. 

Ал қазіргі таңдағы исламизм тарапынан 
пайда болған жаңа тенденция осы құбылыстың 
феминизациясын қалайша түсіндіруге болады 
деген мəселе туындары анық. Накос əйелдер 
мен ер террористер оларды рекруттау, мо-
тивация, идеологиялық ынтызарлық жəне 
қатыгездік түсініктерінде фундаменталды 
ажыратылатындығы туралы ешқандай айғақ 
жоқтығын алға тартады [Nacos, B. 2005: 413-
419]. Дегенмен, феминистік экстремизмге сай 
өзіндік ерекшеліктердің, яғни əйелдерді өзіндік 
мүдделерінде пайдаланудың экстремистік топ-
тар үшін «ұтымды» тұстарының бар екендігін 
ескеру керек. Біріншіден, əйелдер гендерлік 
стереотиптерге байланысты (əйел адам агрес-
сивті емес) оларды потенциалды қауіпті деп 
қарас тырмау тəн. Екіншіден, хиджабтың 
кең болуы əйелдердің жарылғыш заттарды 
ғимарат тарға алып кіруіне мүмкіндік туғызады. 
Үшіншіден, отбасының ұйытқысы болып, бала 
тəрбиесінде басты рөл атқарушы əйел радикал-
ды көзқарастағы жаңа ұрпақты тəрбиелей алады. 

Экстремизмнің феминизациясы процесін 
толыққанды ашу мақсатында осы процестің іске 
қосылуының үлгісін ұсынуды жөн көрдік. 

Бірінші кезеңде əйелдердің экстремистік 
ұйымдардың мүшесі болуы немесе террористік 
ұйымдарға қатысуы шектен шыққан іс-əрекет 
ретінде қарастырылады. 

Шолктың айтуынша, гендерлік қарым-
қатынастарды қамтитын конвенциалды мінез-
құлықпен ажыраудың (мысалы, əйелдердің ер 
адамның статусына тəн зорлық-зомбылық жаса-
уы) болуына байланысты террористік ұйымдар 
осы мінез-құлықты «мəртебелі» мінез-құлыққа 
қарама-қарсы болып қарастырылмауы үшін ескі 
гендерлік нормалардың жаңа формасы ретінде 
көрсетуге тырысты. [Schalk, Р, 1994: 1-22, 
Schalk P, 1997: 151-190]. Сол себепті исламистік 
феминизмнің идеологтары əйелдердің джихадқа 
қатысуына байланысты дін тарихындағы 
фактілерді іздестіруі «осы проблеманың діни 
мұсылмандардың көзіндегі легитимділікке ие 
болуы үшін, оның тарихи тереңдігінің болуы 
қажеттілігін» [Cook D, 2005: 375-384] түсінуімен 
байланысты.

Келесі кезеңде феминистік экстремизмді 
легитимизациялау қажеттілігі туындайды. Осы 

құбылысты заңдастырудың ең басты қадамы 
пəтуаларды шығару болып табылады. Атап 
айтқанда, Пəтуалар бойынша комитеттің басшы-
сы Шейх Абу аль-Гасан əйелдердің қатысуына 
оң санкциясын береді: «Бұл соғысқа ұлы əкесінің 
рұқсатынсыз, əйел күйеуінің рұқсатынсыз, құл 
иесінің рұқсатынсыз қатыса алады... Исламға 
шабуыл жасалғанда, шекаралар жойылады. 
Джихад барлық мұсылмандар үшін міндетті» 
[Sheikh Abu Al Hassan, 2001]. Келесі пəтуаны 
Шейх Умар аль-Бакри де пəкістандық президент 
Мушаррифке қарсы пəтуə шығару барысында 
əйелдердің қатысуына оң баға береді. [Israeli R., 
2004: 66-96]

Келесі кезең пəтуаларды адресатқа, яғни 
əйелдерге жеткізу болып табылады. Әйелдердің 
исламистік қозғалысқа тарту мақсатындағы 
негізгі канал – əлеуметтік желілер болып та-
былады. Ғ. Шойкиннің мəлімдеуінше, осы 
тақырыптағы аккаунттар «Вконтакте», «Одно-
классники» сынды əлеуметтік желілерде жиі 
кездессе, «Facebook»-те де бірнеше тіркелген 
парақшалар бар [24]. Бұл пікірді А. Әбдірасылқызы 
да құптап, интернет-ресурстарда экстремистік 
бағыттағы мəліметтердің көптігін айтады [20]. 
Жалпы дəстүрлі емес діни көзқарастарды на-
сихаттаушы материалдарға деген сұраныстың 
болуын олардың қолжетімділігімен жəне ислам 
туралы ақпараттың жеткіліксіздігімен немесе 
толыққанды болмауымен түсіндіруге болады. 

Әлеуметтік желілермен қоса, əйелдердің 
деструктивті діни ұйымдардың қатарына кірі-
гуінің себебі ретінде отбасы мүшелерінің 
арасында дəстүрлі емес діни көзқарастарды 
ұстанушылардың да болуы қарастырылуы тиіс. 

Әрине, ұсынылған үлгі осы процестің қыр-
сырын толыққанды ашып бере алмағанымен, 
оның негізгі кезеңдерін қамтиды. Яғни, үлгіде 
көрсетілген іс-əрекеттерден бөлек түрлі іс-
қимылдардың да қолданылуы мүмкін екендігін, 
сонымен бірге аталмыш феноменнің уақыт та-
лабымен трансформацияланып, эволюцияға 
ұшырайтындығын ескеру керек. 

Экстремизмнің феминизациясының себепт-
ерін қарастыра келе, оның құрсауына түскен əйел 
адамның əлеуметтанулық портретін құрастыру 
потенциалды құрбанды анықтауға жəне онымен 
адрестік жұмыс жасауға мүмкіндік туғызады. 

Мадрид автономды университетінің саясат-
тану жəне исламдық зерттеу докторы К. Ма-
ликов «секс-джихадқа» аттанып, террористік 
ұйымдардың мүшелеріне айналатын көп 
жағдайда екінші рет тұрмыс құра алмай жүрген 
жесір немесе ажырасқан əйелдер екендігін 
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алға тартады. Дегенмен, отбасындағы зорлық-
зомбылықпен ұшыраған тұрмыстағы əйелдер 
мен өзінің екінші жартысын таба алмай жүрген 
жас қыздардың да арасында Сирияға аттанатын-
дары кездеседі. Олардың барлығы дерлік мешіт-
медреселерде білім алып, исламдық курстарды 
аяқтамаған неофиттердің, яғни кенеттен діншіл 
болып кеткендердің қатарына жатқыза аламыз 
[26]. 

Ал ресейлік эксперт В.А. Сосиннің пікірін - 
ше, əйелдерді суицидтік терроризмге үгіттеу 
үшін олардың діни сауатсыздығы, олардың 
исламның «уахаббистік» тұжырымдарын дұ-
рыс деп тануға негізделген примитивті діни 
көзқарастары қолданылады. Сонымен бірге 
ғалым əйелдерді діни террористік актіге 
итермелейтін себептерге ол əйелдердің негативті 
біртектілігінен айырыла алмай, қоғамға қайта 
оралу мүмкіндігінен жоғалтуына байланысты 
өзінің ар-ожданын құтқарудың жалғыз жолы 
ретінде суицид арқылы «əулие азаптанушы» 
мəртебесіне өту қарастырылады [Сосин В.А., 
2011]. 

Қырғызстандағы Сириядан қайтып келген-
дердің арасында жүргізілген сауалнама олардың 
мемлекет жүргізіп отырған саясатқа көңілі тол-
майтын орта тап өкілдері екендігін жəне олардың 
тағдырына ренжіген, болашағына сеніммен 
қарамайтын адамдар екендігін анықтады [26]. 

Жоғарыдағы көрсетілген кандидаттарды 
Риколфидің дифференциялау үлгісінің негізінде 
[Ricolfi L., 2005: 111] өзіміздің үш топтан 
құралған модельді ұсынамыз:

1) Өздерін таңдаулылар ретінде қарасты-
ратындар. Олардың мотивациясының түп-та-
мырын өзін Құдаймен таңдалғандар (Жарату-
шы азап шегушілерді таңдайды) жəне азаптану 
трансценденталды марапаттарға жетудің ең 
қысқа жолы ретінде қарастыруы құрайды.

2) Кек алуға тырысушылар. Бұл топтың басты 
мақсаты террористік актілерде немесе əскери іс-
қимылдарда қаза тапқан туыстары үшін кек алу 
болып табылады. 

3) Саяси режимнен көңілі қалғандар. Бұл 
топқа саяси жүйені тек революция жолымен 
ғана өзгертуге болатындығына сенімді адамдар-
ды жатқызуға болады. 

Көріп отырғанымыздай, діни аспект, яғни 
діндарлық əйелдің экстремистік ұйымның мү-
шесі атануының басты себебі болып табыл-
майтындығы анықталды. Көп жағдайда əйелдің 
экстремистік ұйымның мүшесі атануына діни 
сенімнен басқа отбасы мүшелерінің аталмыш 
ұйымдардың мүшесі болуы, қайтыс болған туы-
стары үшін кек алу, саяси режимге наразы болу, 

отбасындағы зорлық-зомбылықтан құтылу, 
өзінің ар-ожданына келген кірді кетіру сынды 
себептер түркі болады. 

Қорытынды 

Осылайша, исламның діни экстремизм мен 
терроризмге қатысының жоқтығын, жалпы, 
«исламизмнің дəстүрлі ислам принциптерін 
арамдататын діни тоталитаризмнің идеологи-
ясы» деп объективті баға беруге болады [Hadi 
Palazzi, 2001]. Сондықтан айрандай ұйыған 
елімізді арандатуға əкелетін бұл құбылыспен 
кешенді күрес қажет. Ол деструктивті ағымдарды 
жоюмен қатар олардың көбеюінің алдын алу 
мақсатындағы діни ұйымдар мен мемлекеттің 
симбиозын құрайтын шаралардан құралуы тиіс. 
Атап айтқанда, ең алдымен профилактикалық 
əдістерге баса назар аударылуы керек. Олардың 
өзі екі деңгейде жүргізілуі тиіс. Біріншіден, 
исламистік ағымдардың деструктивті ықпалын 
аша көрсетуге бағытталған шаралар болса, 
екіншіден халықтың арасында, соның ішінде 
діни қызметкерлердің теологиялық білімдерін 
жоғарылатумен сипатталуы қажет. Себебі, 
халықтың діни сауаттылығының жоғарылығы 
олардың деструктивті секталардың құрбанына 
айналу қаупін төмендетеді. Сонымен, бұл 
шаралардың қатарына келесілерді жатқызамыз: 

1. Контрагитациялық жұмыс үшін дінта-
нушылардан, ЖОО қызметкерлерінен, дəстүрлі 
діндердің дін басыларынан құралған топтар-
ды жасақтап, орталықтар құру қажет. Бұл 
орталықтарда аталмыш эксперттердің өткізетін 
тренинг, семинарларының үгіт-насихат мате-
риалдары көркем безендіріліп, сауатты, əрбір 
адамға түсінікті түрде дайындалуы керек. Бұл 
тұста агитацияға түрлі əлеуметтік топтардың 
адамдарының қатысатынын ескере отырып, 
олардың білім деңгейлері, мінез-құлқының 
ерекшеліктері, дүниетанымдық көзқарастары 
есепке алына отырып, діни постулаттармен қатар, 
ҚР діни ұйымдар туралы заңнамасы, діни экстре-
мизм жəне терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 
заңдарын түсіндіруге ерекше мəн қойылуы тиіс. 

2. Ескерілетін жайт, түсіндірме жұмыстары 
фиктивті, формалды түрде жүргізілетін болса, 
олардың ешқандай нəтиже əкелмейтіні анық. 

3. Жоғарыда аталған орталықтарда маман-
дар тренингтер ұйымдастырып, солардың бары-
сында қауіп тобына кіретін адамдармен жұмыс 
жүргізіледі. Бұл топтарды мониторингтің 
көмегімен анықтауға болады. 

4. Орта немесе жоғары оқу орындарын-
да белгілі бір діни ілімге акцент жасалмай, дін 
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тарихы жəне философиясы пəні оқытылғаны 
абзал. Ойлау мəдениеті үйретілуі тиіс, жеке 
тұлғалық діни жəне философиялық талғамдарды 
қалыптастыру қажет. Бұлар болашақта əрбір 
адамға қоғам үшін қауіпті ілімдерді анықтай 
алып, олардан аулақ болуға мүмкіндік береді. 

5. Жастарға мəдени, өнімді бос уақыт 
өткізу дағдыларын қалыптастыру процесіне 
тек ата-аналар, мектеп жəне басқа да білім беру 
ұйымдарынан бөлек, балалар шығармашылығы 
жəне жастар үйлері сынды ұйымдардың да 
қатысуы маңызды. Бұл сектасыз толыққанды 
өмірді көруге мүмкіндік береді. 

6. Жастарды жұмыспен қамту, жұмыс орын-
дарының болуын қамтамасыз ету, аз қамтылған 
тұрғындар үшін білім алу гранттары мен квота-
ларын бөлу. 

7. Деструктивті ұйымдардың ықпалына 
бейім тұрғындармен жұмыс барысында ең 
маңызды міндет бұл сенімнің біздің ментали-
тетке, қазақ халқының салт-дəстүрлеріне тəн 
еместігін түсіндіру болып табылады. Үгіт-наси-
хат жұмыстарында сектада болған шынайы 
адамдардың тарихына негізделген сапалы түрде 
монтаждалған видеоматериалдар көп көлемде 
қолданылуы керек. 

8. Осы орайда тек деструктивті ағымдарға 
қарсы немесе олардың алдын алатын іс-
шаралармен шектелмей, дəстүрлі ислам тура-
лы ақпараттық мəлімет беретін орталықтардың 
жəне топтардың санын ұлғайту. Ол бірнеше 
бағытта, яғни барлық оқу орындарында, 
мешіттер мен басқа да мемлекеттік ұйымдарда 
түсіндіру жұмыстары мен дəрістер оқылуы тиіс.

9. Сонымен бірге мешіттердің жанынан 
ақысыз түрде діни сауат ашу курстарының санын 
ұлғайту. Бұл жоба ислам діні туралы халықтың 
білімін жоғарылату арқылы дəстүрлі емес діни 
идеологияның таралуына шектеу қояды.

10. Имамдардың кəсіби мамандану дең-
гейін көтеру. Имамдардың арасында кəсіби 

теологиялық немесе дінтанулық білімінің бо-
луын шарт ету керек. Себебі, бұл жамағаттың 
имамға деген құрметін жоғарылатады. 

11. Мұсылман əйелдер ұйымдарының ас-
социациясын құру. Бұл олармен адрестік 
түсіндірмелік жəне əдістемелік жұмыс жүргізуге 
мүмкіндік туғызады. 

12. Өзбекстандағы маххалалардағы отын 
тəжірибесін қолдану. Өзбек мұсылман əйелде-
рінің арасында отынның, яғни ислами білімі 
бар жəне осы білімін трансляциялаумен айна-
лысатын əйелдер қауымын «отын» деп атайды. 
Олар өзбек қоғамында мəртебеге ие, мұсылман 
əйелдер олардың кеңестеріне құлақ асып, 
олардың пікірлерін жоғары бағалайды. Біздің 
пікірімізше, қазақстандық қоғамға да «отын ин-
ституты» қажет.

Келесі шаралардың қатары экстремизмге 
қарсы əрекеттерден құралуы тиіс: 

13. Әлеуметтік желілердің мониторингі жəне 
дəстүрлі емес діни идеологияны таратушы сайт-
тар мен əлеуметтік желілердегі парақшаларды 
бұғаттау. Бұл іс-əрекет үнемі жүргізіліп оты-
руы тиіс. Себебі, көп жағдайларда жойылған 
аккаунттардың орнына жаңалары тез арада пай-
да болып отырады. 

14. Деструктивті діни ағымдардың құр-
сауына түскен əйелдермен жан-жақты əлеу-
меттік жұмыс. Сенім телефондарының болуы, 
тегін психологиялық көмектің көрсетілетін əлеу-
меттік орталықтардың Қазақстанның барлық 
қалаларында ашылуы керек.

15. Қазақстандағы діни экстремизмге қарсы 
күресте басқа мемлекеттердің тəжірибесі кеңі-
нен қолданылуы керек. Бұл өзіміздің жұмысы-
мыздағы кемшіліктерді түзетуге мүмкіндік 
береді. 

Болашақта осы ұсыныстар жүзеге асыры-
латын болса, Қазақстандағы экстремизмнің 
феминизациясына тосқауыл болуына септігін 
тигізетініне сенімдіміз.
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ДІНИ ТҰЛҒАНЫ ТИПОЛОГИЗАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Мақалада «діни тұлға» ұғымы, оның заңдылықтары (діни сана және діни әрекеттер мен діни 
қарым-қатынас) жөнінде талдау жасалынып, діни тұлға типтерінің классификациялау себептерін 
айқындау мәселесі қарастырылған. Сонымен қатар, ресейлік және шетелдік авторлардың діни 
тұлға типтер классификациялары қарастырылған. Әртүрлі авторлардың діни тұлға ұғымына 
берген анықтамалары мен олардың типологиялық ерекшеліктері жан-жақты қарастырылып, 
теориялық талдау жасалынды. Мақаламыздың мақсаты, діни тұлға типтерін бөліп, оларды қандай 
да бір бағалаушы критериймен классификациялаудың себептерін анықтау болатын. Аталмыш 
тақырыптағы мақаланың ғылыми және тәжірибелік мәні – осы саладағы зерттеу жұмыстары үшін 
тұлғаларды белгілі бір типологияға жіктеу бағалаушы инструмент рөлін атқарады. Типологияның 
негізгі мақсаты – қарастырып отырған объектінің методикалық зерттеуін реттеу және оның 
тәжірибелік мәнділігін жоғарылату болып табылады. Кез келген типология жүйесінің негізі – 
адамдар арасындағы ортақ қасиеттер мен ерекшеліктердің бар екендігін көрсету және олардың 
айырмашылықтарын анықтау. Мақаламызда, шетелдік және ресейлік авторлардың діни тұлға 
типологияларына салыстырмалы талдау және классификациялау әдістері қолданылды деп айта 
аламыз. Жасалынған жұмыстың құндылығы, әр типті тұлғалардың ортақ құндылықты ұстанымы 
болған дінге деген қатынасын анықтайтын индивидтердің ұқсас және жеке айырмашылықтарын 
ескере отырып, оларды белгілі бір типтерге жіктеу. Аталмыш тақырыптағы зерттеулер үшін біздің 
жұмысымыз қосымша бағдар ретінде, яғни, діни тұлғалардың типтерін анықтау немесе жіктеуде, 
оларға арнайы әрекет танытуда қолданыла алады, демек, бұл талдау – жұмыстың тәжірибелік 
мәнділігін арттырмақ. 

Түйін сөздер: діни тұлға, діншілдік, діни сана, діни әрекет, діни қарым-қатынас, сенім.
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The problems of typologies of religious personalities

The article discusses the concept of «religious person», the substructureof personality religious rights 
(religious consciousness and religious behaviorand religious relations), analyzes the reasons for the 
classification types of believers, these foreign and domestic authors. The article has been extensively 
reviewed by various authors definition of the concept of religious identity and their typological char-
acteristics, the theoretical analysis is performed. The types of religious identity and the reasons for the 
classification of identified one assesses criteria. The basis of any typology of the system – to show the 
existence of common characteristics and features between the people and identify their differences. The 
main purpose of the typology are the regulation of the methodological study of the object and increase 
its practical significance. Separation of persons in a certain typology for researchers performing the role 
of assessment tool. In this article, we can say that comparative analysis and classification methods of 
foreign and Russian authors have been applied to typologies of religious people. The value of the work 
is to classify them into specific types, taking into account the similarity and personality of people who 
determine the attitude to religion, which is the common value of people of each type. For our research 
on this issue, our work can be used as an additional orientation, that is, to identify or classify the types 
of religious persons and apply them to specific actions, which means that this analysis will increase the 
practical importance of the work.

Key words: religious personality, religiosity, religious consciousness, religious behavior, religious 
attitude, belief.
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Проблемы типологизаций религиозных личностей 

В статье рассматриваются понятие «религиозная личность», подструктуры личности 
религиозных прав (религиозного сознания и религиозного поведения и религиозных отношений), 
анализируются причины типов классификации верующих, зарубежных и российских авторов. 
В статье были всесторонне изучены определения различных авторов понятия религиозной 
личности и их типологических особенностей, выполнен теоретический анализ. Определены типы 
религиозной личности и выявлены причины классификации по одному оценивающему критерию. 
Основа любой системы типологии – показать наличие общих качеств и особенностей между 
людьми и выявить их отличия. Основной целью типологии являются регулирование методического 
исследования рассматриваемого объекта и повышение его практической значимости. Цель 
данной статьий – разделение личностей в определенную типологию, выполняется для 
исследователя роли инструмента оценки. Мы можем сказать, что в статье сравнительный анализ 
и методы классификации зарубежных и российских авторов были применены к типологиям 
религиозных людей. Ценность работы состоит в том, чтобы классифицировать их на конкретные 
типы, принимая во внимание сходство и личность людей, определяющих отношение к религии, 
что является общей ценностью людей каждого типа. Данная работа по этому вопросу может 
быть использована в качестве дополнительной ориентации, то есть для идентификации или 
классификации типов религиозных лиц и применения их к конкретным действиям, а это означает, 
что этот анализ увеличит практическую значимость работы.

Ключевые слова: религиозная личность, религиозность, религиозное сознание, религиозное 
поведение, религиозное отношение, вера.

Кіріспе

Соңғы жылдары отандық ғылымда діни 
тұлғаны жан-жақты қырдан зерттеуге де-
ген қызығушылық артуда. Мұндай ғылыми 
қызығушылықтың туындауы діни тұлғаның 
əртүрлі аспектілерінің болуымен ғана шектел-
мей, сонымен қатар, діни тұлға мəселесінің 
əлеуметтік-гуманитарлы пəнаралық кең стату-
сымен де түсіндіріледі. Діни тұлға мəселесін 
зерттеуде бұл феноменнің əмбебаптылығы 
ғана қызығушылықты арттырып қана қоймай, 
оған берілген анықтамалардың біржақты, 
тұтас түсініктеме берілмеуімен, осы мəселенің 
мазмұнын жан-жақты ашып беретін əдістер 
жиынтығының аз екендігімен де түсіндіріледі. 
Аталмыш мақаламыздағы қарастырғалы отыр-
ған мəселе діни тұлға типологиялары жəне осы 
типологиялардың классификациясы. Діни тұл-
ғаның типтерге бөлінуін қарастырмас бұрын, 
алдымен мына сұрақтардың басын ашып алға-
нымыз жөн: Ғылымға типология не үшін қажет? 
Оның атқаратын қызметі қаншалықты маңызды-
лыққа ие? Белгілі бір қасиеттерді немесе адам-
дарды типке бөлуден біздер не ұтамыз? Енді осы 
мəселе төңірегінде біраз ой өрбітіп көрелік. 

Біздер қарастыратын «тип» ұғымы «қандай 
да бір заттардың тобы, үлгі, моделі, формасы, іш-
кі немесе сыртқы қасиеттеріне байланысты жи-
нақталған адамдар категориялары» [16, б. 496]. 

Кез келген типология жүйесінің негізі 
– адамдар арасындағы ортақ қасиеттер мен 
ерекшеліктердің бар екендігін көрсету жəне 
олардың айырмашылықтарын анықтау.

Типологияның негізгі мақсаты – қарастырып 
отырған объектінің методикалық зерттеуін рет-
теу жəне оның тəжірибелік мəнділігін жоға-
рылату болып табылады. Зерттеуші үшін тұлға-
ларды белгілі бір типологияға жіктеу бағалаушы 
инструмент рөлін атқарады. Яғни, ол, өз 
зерттеуінде белгілі бір көзқарастар мен концеп-
цияларды жетекшілікке ала отырып көптеген 
тұлғалық ерекшеліктер мен қасиеттерді бір ретке, 
қалыпқа салып, жіктейді. Типологияға жіктеудің 
келесі бір ұтымды жағы – индивидтер арасында 
кездесетін фундаменталды мінез-құлық пен іс-
əрекеттік ерекшеліктерінің психологиялық жəне 
əлеуметтік себебін анықтауға ықпал етеді. 

Әлеуметтік мəдениетіміздің алуан түрлілі-
гінен қоғамдағы күрделі идеологиялық процес-
тердің орталық орнын алып тұрған діни тұлға 
мəселесіне терең талдау жасалынатын кез жетті. 
Діни тұлға ерекшеліктері жөніндегі толым-
сыз немесе сенімсіз ақпараттардың көптігінен 
діни топтар арасында əртүрлі тұлғааралық 
қақтығыстар мен түсініспеушіліктердің орын 
алуына жол береді.

Дін – қай заманда да қоғамның ажыра-
мас бөлігі ретінде қарастырылатыны белгілі. 
Діннің əлеуметтегі рөлі мен қызметтері əр алу-
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ан. Діннің рөлін қарастыруда дінді жеткізуші 
əрі ұстанушы – діни тұлға мəселесін зерттеу 
талдау жұмысымыздың өзекті тұсы. Дінтану 
саласындағы зерттеулерді белгілі бір деңгейде 
өз арнасына түскен деп қарастыруымызға бо-
лады. Дегенмен, дінтанудың пəн аралық сабақ-
тастығынан туындаған, дінтанудың жаңа саласы 
ретінде дамып келе жатқан діни психологиялық 
мəселелерді зерттеуге деген талпыныстар əлі 
де болса кенже қалып келеді. Әсіресе, діни 
психологиядағы орталық орында тұрған тұлға 
мəселесі үлкен маңыздылыққа ие. 

Діни тұлға типологиясы үшін қолданылатын 
критерийлер өте көп, оларды мұнда егжей-
тегжейімен түсіндіре алмаймыз. Егер ондағы 
принциптердің схемасын жасайтын болсақ, ол 
негізінен адам психикасын зерттеумен байланы-
сты, оны екі түрлі позициямен қарауға болады: 
универсалды (объективті) жəне индивидуалды 
(субъективті). Олар бір-біріне қарама-қайшы 
емес, тек əртүрлі деңгейді сипаттайды, əдетте 
екеуінің бірі басымдылыққа ие. 

Универсалды типологияға сəйкес барлық 
діни тұлғалар өздеріне ұқсас топтарға өз-өзімен 
бөлінеді. Осылайша бөліну, нақты бір тұлғаның 
əрекеттері мен қасиеттері өзге де топ өкілдеріне 
белгілі бір деңгейде ұқсастығы бар деген 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Адам-
дар арасындағы айырмашылық, əрине есеп-
ке алынады, дегенмен, олардың ұқсастықтары 
əлдеқайда жоғарғы мəнділікке ие. Универсал-
ды типологияның ішінде тұлғаның сыртқы 
тұрпатына бағытталған типологизациялар бар. 
Ол типологияның негізі адамдардың дене біті-
міне, темпераментіне, мінезіне байланысты диф-
ференцияциялаумен байланысты [18, б. 9-34; 17, 
б. 267-364; 19, б. 6-11]. 

Діни тұлғаның индивидуалды типология-
сы шынайы діншілдікке жақындады-дағы екі 
ұғымдармен ориентир алады: бүкіл адамзаттық 
жəне қайталанбас-тұлғалық. Кез келген діни 
тұлға немесе топ ерекше рухани тəжірибенің 
жəне діни мазмұнның ие болып табылады. 

Діни тұлғалардың индивидуалды типоло-
гиясы шеңберінде руханилыққа бағытталған 
типологизацияны бөлуді ұсынамыз. Айталық, 
мысалы, сананың иерархиялық құрылымына 
негізделген діншілдіктің табиғи жəне рухани 
тұлға деп бөліп қарастырған. 

Табиғи тұлға ерекшеліктеріне сананың тө-
менгі деңгейлер қызметі сəйкес келеді де, осы-
дан адамның интуитивті сезімдік сферасына 
деген бағыттылық туады. Табиғи діни тұлғада 
қоғамдық-этикалық индифферентті қарым-

қаты насты сипаттайды. Яғни, тек өзінің топ 
мүшелеріне ғана емес барлық қоғам үшін де 
жауапкершілікті өзіне алмайды. Осы деңгейде, 
діннің ритуалды жағымен байланысты болған 
діншілдіктің эстетикалық аспектісі қалыптасуы 
мүмкін. Тұлғаның мұндай тип өкілдері кез кел-
ген конфессияда көрінуі мүмкін. 

Діни тұлғалардың келесі типі сананың 
жоғарғы деңгейімен байланысты. Мұндай руха-
ни типті тұлғалар адамзат болмысының этикалық 
сферасына, дəлірек айтқанда, қайырымдылық, 
адамгершілік, махаббат принципіне бағытталған 
[15, 133-134].

Адамды табиғи-рухани түсінудің айқын 
көрінісі ретінде У. Джеймс пен Ф. Ньюманның 
(1852) «біріншілік туылу» жəне «екіншілік ту-
ылу» типологиясынан көре аламыз. «Біріншілік 
туылу» типінің сенімін ашық, өмірге деген 
құштарлық, жайбарақаттық деген күйлермен 
сипаттауға келеді. Олардың түсінігіндегі өмірді 
қабылдау: «Құдай қатал сот емес, ол əлемді 
тірілтетін, ол əлемді тірілтетін, үйлесімділік 
пен əдемілік беретін Рух. Олардың балалық 
қарапайымдылығы себепті дінді əрдайым қуаныш 
күйімен қабылдайды. Құдайдың алдында олар 
қорқыныш немесе діріл деген тəрізді күйлерді 
сезінбейді. Олар үшін Құдай Қайырымдылық пен 
Әдемілік кейпінде. Олар Оны адамзат əлемін жа-
залаушы емес, табиғаттағы əсем үйлесімділікті 
қалыптастырушы. Өз жүректерінде ешқандай 
күнəні сезінбейді. Жоғарғы рухани күші бол-
маса да, өздеріндегі бар қарапайым сенімдеріне 
қанағаттанады. Жоғарғы рухани сезімнің 
көмегінсіз олар өз қарапайым діни сенімдеріне 
қанағаттанады» [8]. Бұл типтегілер политеистік 
діндегілердің сипаттамаларымен сəйкес келеді. 

 «Екіншілік туылу» – бірінші типтің қарама-
қарсы түрі. Олардың көзқарастарының негізінде 
адамзаттың жəне əлемнің күнəһарлығы мен 
əлсіздігі турасында терең уайымдар жатады. 
Тарихи фактілерге сүйенсек бұл типтегілердің 
пікірінше шынайы бақытқа жетудің жолын олар 
терең пессимизммен байланыстырады. 

Діни тұлғалардың осы типтегі өкілдері 
«құтқару діндеріне»: ислам, буддизм, христи-
ан діндеріне тиесілі болады. Бұл діндерде адам 
өмірі екіге бөлінеді: табиғаттағы жəне рухтағы 
өмір. 

Батыстық дəстүрдегі Августин Аврелидің 
көзқарасы адамның субъективті ішкі əлемін 
сипаттауға бағытталған. Августиндік діни адам 
өзінің өмір сүруінің негізгі орталығын Құдай 
деп танып, тұтастай Құдайды іздеуге деген тал-
пыныс күшімен қуаттанған. Августин тұлғаны 
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дихотомды сипаттамамен түсіндіреді: сыртқы 
адам жəне ішкі сезіміне бағытталған адам [8]. 

«Сыртқы адам» түсінігінде адамның дене 
тұрпатымен байланысты психофизиологиялық, 
табиғи ерекшеліктерімен байланысты. Бұл 
модельдің мазмұнындағы маңызды тұсы – адам-
ды өзінің онтологиялық сакральді бастаулары-
нан бөліп көрсету. 

Сыртқы адам түсінігінің антитезасы ішке 
бағытталған адам. Ол Құдай жəне өзімен 
жеке қалып, рефлексия жүргізе алатын, мета-
физикалық жайсыздықтарға мəн бермейтін діни 
сенімі қалыптасқан адам. Ішке бағытталған 
адам Құдаймен жеке байланысын саналы тұр-
ғыда түсіне алады. Мұндай адамдардың өмір-
лік позициялары өзіндік ішкі діни-практи ка-
лық бағыттылықты қалыптастырумен, адам зат 
болмысының жоғарғы шындығын танумен ерек-
шеленеді. 

Адамның жан дүниесін сыртқы жəне ішкі 
деп бөліп қарастыру өзге де философиялық кон-
цепцияларда кездеседі. Сонымен қатар, ондағы 
маңызды болған мəселеге субъективтілікке, тұл-
ғаның рухани-құндылықты сферасына деген 
қызығушылықтың артуымен байланысты. 

Діни тұлға типологиясына қатысты бірқатар 
зеттеулердегі шетелдік авторлардың келген 
нəтижесі бойынша, діншілдік пен тұлға моделінің 
өзара мəнді корреляциялық байланыстың болу-
ын көрсетеді [20]. 

Біздер қарастырып отырған діни тұлға ти-
пологиясы жəне олардың классификациясының 
да негізгі мақсаты – діни тұлға мəселесін 
қарастырған əртүрлі авторлардың концепция-
ларын басшылыққа ала отырып жасалынған ти-
пологияларды жинақтап, оның ерекшеліктерін 
көрсету.

Әдістер. Мақала ретінде таңдалынып алын-
ған тақырыптың маңыздылығын ашу мақса-
тында жан-жақты зерттеулерді салыстырмалы 
теориялық талдап, шетелдік жəне ресейлік зерт-
теуші авторлардың еңбектеріндегі салыстыр-
малы зерттеу əдістерін қолданамыз. Сонымен 
қатар, салыстырмалы жүйелік принциптеріне 
сəй кес діни тұлғаның ерекшеліктері мен психо-
ло гиялық аспектілеріне классификациялақ тал-
дау əдістері де қолданылады.

Зерттеу нәтижелері

XX – XXI ғасырдың басында бүкіл əлемде 
əлеуметтік-экономикалық, діни-саяси, ғылыми-
техникалық, ақпараттық-мəдени сфералардағы 
барлық процестер əр жекелеген адамға уақыт 

өткен сайын жоғарғы талаптар қойып, жылдам-
дап күрделене түсті. Осы тəрізді мəселелердің 
барлығында да адам белгісіздік жағдайларына 
бейімделуі қажет болады. Белгілі бір топтарға 
тиесілі болудағы бейімделу ресурстары кей 
кездері эффективтілігін азайтады, себебі, болып 
жатқан процестер кіші жəне үлкен топтардың 
бірігу мен қызмет көрсету механизмдерін 
өзгер туде. Көптеген əлеуметтік субъектілер 
арасындағы өзара қатынастар жүйесі де бұзы-
лысқа ұшырап, осы қатынастарды басқаратын 
гуманистік сипаттар өз келбетін жоғалта ба-
стайды. Демек, əлеуметтік процестер əр қандай 
типтегі топтарға əсер еткендіктен, сəйкесінше, 
топ мүшелері – жекелеген тұлғаларға да əсерін 
тигізбей қоймайтыны анық. Діннің əр түрлі 
топ мүшелерінде трансформациялануының 
нəтижесінде, біздер, діни тұлғаның психоло-
гиялық типтерін анықтап аламыз. 

Шетелдік дін психологиясы əуелден-ақ 
діни тұлғалардың əлеуметтік-психологиялық 
типологиясын жасауға өз ұмтылыстарын 
бастаған еді. Осы мəселемен ерекше мəн 
беріп айналысқан америкалық психолог Олл-
порт болды. Өз ең бектерінде, 60-шы жыл-
дары, Оллпорт діни тұлғалардың негізгі екі 
діни типі бар деген концепциясын алға тарт-
ты. Бірінші типке қатысты болғандар дінді 
өмірдегі мақсатына жетудің тəсілі ретінде 
ғана қабылдайтындар, яғни, олардың дінге де-
ген қатынастары тек сыртқы формасы жағына 
ғана мəн беретіндер. Шіркеулерге бару, діни 
қауымдардың іс-шараларына қатысу арқылы 
олар дінге деген сыртқы əрекеттерімен қоғамда 
өздерін əлеуметтік ұнамды етіп, көпшіліктің 
өмір салтына икемді болып көрінетін діни 
тұлға. Осы типтегі кейбір адамдар үшін, дін – 
жұбату сезімін, жанның тыныштығын береді 
жəне теріс эмоциялық күйлерді болдырмауға 
септігін тигізеді. Оллпорт мұндай типті діни 
тұлғаларды extrinsic деп атады, яғни, «сыртқы», 
«органикалық тиісті емес» деген ұғымдармен 
аударып айтсақ болады.

Екінші типтегі діни тұлғалар үшін діннің 
алар орны ерекше жəне соңғы құндылықты құ-
райды. Олар, əртүрлі əлеуметтік сферадағы өз 
əрекеттерін дінмен мотивтендіріп отырады. 
Діннен болмаған немесе дінге байланысы жоқ 
қажеттіліктері олар үшін екінші орындағы мəсе-
леге жатады, өздерінің барлық əрекеттерін діни 
нормалар мен діни жазбаларға бағындыруға ты-
рысады. Мұндай діни тұлғалардың типін Олл-
порт intrinsic («ішкі», «имманентті қатысты») 
[12].
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Діни тұлғаны типологизациялау мəселелері 

Оллпорттың концепциясы америкалық 
діни əдебиеттер арасында белсенді дискуссия-
ны тудырды. Дегенмен, оның методологиялық 
құн  дылығын ешбір зерттеуші жоққа шығара 
алмады.  

Діншілдіктің ішкі типі белгілі бір діни 
оқулардағы догмалармен байланысты жəне ол 
тұлғаның ішкі рухани тепе-теңдігін ұстауға 
септігін тигізеді. Адам өз діни сенімімен өмір 
сүріп, діндегі негізгі принциптер тұлға құры-
лымына кіріп кетеді.

Демек, сыртқы мотивацияланған индивид-
тер өз діндерін қолданатын болса, ішкі моти-
вацияланған индивидтер сол дінмен өмір сүреді.

Діни тұлға типтерін дифференцияциялау 
белгілі бір жағдайда шартты жəне ол бірнеше 
факторлармен байланысты: діни объектіні 
таңдау; отбасындағы дəстүрлер; мемлекет. Діни 
тұлға типтерін классификациялауда аңғаратын 
мəселе – діни тұлға əрқашан тек бір ғана тип 
өкілі болып қала бермейді, ол бірнеше типтің 
əрекет-қылықтарын өзіне біріктірген болуы да 
мүмкін. Тəжірибелер көрсеткендей, жоғарыда 
аталған типтер статикалық сипатта емес, бір тип-
тен екіншісіне өтуі мүмкін. Осындай жағдайлар 
діни тұлға типтерінің кез келген орталарда, 
жамағатта түсініспеушілікке себеп болуы да 
мүмкін. 

Тұлғалардың діншілдік деңгейі көбіне тұл-
ғаның діни типін анықтайды. Анық болған дін-
шілдік формалары: сыртқы жəне ішкі; шынайы 
жəне жалған; иллюзорлы жəне айқын; дəстүрлі 
жəне дəстүрлі емес деген формалар діни тұлға 
типтерінің концепцияларымен сəйкестік табады. 

Діни тұлға типтерін классификациялаудағы 
критерийлер ретінде біздер мына жағдайларға 
мəн береміз: діншілдік деңгейі мен сипа-
ты; адамның психикалық жəне физикалық 
ерекшеліктері; адамның діни сенімінің тереңдігі 
мен интенсивтілігі; діни культтік тəжірибеге де-
ген қызығушылық; өмірге деген көзқарас типі 
(дəстүрлі жəне дəстүрлі емес); нақты бір діни 
қауымға қатысты болуы. 

Алдыңғы философиялық модельдер кон-
текстіндегі діни тұлға дамуының жалпы жүйесін 
адам мен Абсолют арасындағы тылсым күш, адам 
жаратылысының мəні, жоғарғы эмоциялығымен 
ерекшеленетін психика толықтыра түсетіндей. 

Діни тұлғаның əлеуметтік-психологиялық 
негізін адам мен Құдай арасындағы байланыс 
механизмі құрайды жəне типологиялық концеп-
туалды модельдерін анықтайды. 

Осылайша, қазіргі қоғамдағы діни тұл-
ға ның дамуы мен қалыптасуының өзіндік 
ерек ше ліктері, яғни: өзіндік діни тəжірибеге 

негіз делген діни сенімнің болуы, осы діни 
сенім дегі тұлғаның белсенділігі, əлем мен Аб-
солют арасындағы мұқалмас байланыстың бар 
екендігін өз əрекетімен көрсету. 

Діни тұлға мəселесін зерттеуден белгілі бір 
нəтижелерге келген авторлардың еңбектеріне 
теориялық талдау жасалынды. XX ғасырда 
батыстық философияда антропологиялық төң-
керістер орын алды (А. Гелен, Х. Плеснер, М.  Ше-
лер), мұндағы өзгерістер адам немесе тұлға 
мəселесіне əртүрлі ғылыми: философиялық, 
теологиялық, психологиялық синтездер арқы-
лы тұлғаны көп қырлы əлеуметтік-мəдени, 
дүниетанымдық, діни жəне өзге де факторлар-
мен байланысты екендігіне акцент жасалынды. 

Діни тұлғалардың типологиялық моделін 
сипаттайтын жұмыстарды Августин Аврелий, 
Р.  Кайуа, Н.А. Калюжная, Е.Ю. Кузьмина-Ка-
раваев, Г. Кюнг, Д.Е. Мануйлов, Д.Е. Меле-
хов, К.И. Никонов, Г. Оллпорт, В.В. Павлюк, 
Т.В.  Панфилов, А. Позов, В.М. Розин, В.В. Ро-
ма  нович тəрізді зерттеушілердің еңбектерінен 
байқаймыз.

Сенімнің типологиялық аспект тұрғысынан: 
М. Бубер, Н.А. Калюжной, С. Кьеркегор, 
М.  Мюр рей, Р.К. Омельчук, Х. Ортеги-и-Гассет, 
Д.В. Пивоваров, А.В. Романов, Т.В. Ряховский, 
М.С. Теплый, Д. Юманың еңбектерінде бар. 

Діни тұлға мəселесіндегі шетелдік жəне 
ресейлік ғалымдардың зерттеу жұмыстары 
діни тұлғаның қалыптасуы жəне дамуының 
пси хологиялық аспектісін тереңірек зерттеуге 
мүмкіндік береді.

«Діни тұлға» – қазіргі психологиядағы 
жеке екі түрлі түсініктің бірігуінен туындаған 
ұғым, яғни, «тұлға» жəне «діни», сондықтан, 
аталмыш терминді талдауды осы екі түсініктің 
анықтамасынан бастағанымыз жөн. Ресейлік 
психолог авторлардың анықтамасында «тұлға», 
бұл «əлеуметтік қарым-қатынастағы жəне са-
налы іс-əрекеттегі субъект», сонымен қатар, 
«əлеуметтік қарым-қатынасты анықтаушы, бір-
лескен танымдық іс-əрекетте қалыптасатын 
ин ди вид» [3, 187]. Шетелдік жəне ресейлік 
зерттеушілер діни немесе діншілдік түсінігіне 
төмендегідей анықтама береді: 

– діннің жеке индивидтер мен əлеуметтік, 
демографиялық топтар санасына жəне əрекет-
теріне деген əсері (Д.М. Угринович) [7, 127]; 

– жекелеген топтар мен діни ұйымдардағы 
адамдардың тылсым күшке деген сенімдері мен 
құлшылықтары барысындағы сезім-күйлері 
жəне дінге қатысты əрекеттерді орындаушы 
адам (Ж.Т. Тощенко) [6, 293]; 

– топтың жəне индивидтің діни қасиеттерді 
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жинақтаған сана, əрекет жəне қарым-қатынас 
көріністері (И.Н. Яблоков) [11]; адамның 
əлемді, табиғи жəне əлеуметтік құбылыстарды 
қабылдауындағы эмоционалды қатынастары 
жəне тылсым күш тұрғысынан қабылдауы (Р.А. 
Финк) [9, 17]; 

– индивидтің эмоциялық күйі мен сезіміне 
негізделген, мистикалық тəжірибе (құлшылық, 
дұға ету, тəубеге келу) арқылы əлемге деген 
діни сезімдік формадағы нақты қатынас түрі 
жəне жоғарғы күштердің бар екендігін түсіну 
(У. Джеймс) [2, 98];

– біздің əлеміміздің үлкен, ұлы, тылсым  
күштің бір ғана бөлшегі екендігін сезіну жəне 
адамзат тіршілігінің ұлы мақсаттар үшін беріл-
гендігін саналы түрде қабылдау (В. Вундт) 
[1,152]; 

– еліктеулерден бас тарту нəтижесінде туын-
даған, қоғам пайда болуындағы психологиялық, 
мəдени, əлеуметтік детерминацияланған құбы-
лыс (З. Фрейд) [10, 33]. 

Жоғарыда қарастырып отырған анықтамалар 
көмегімен, біздер, діни тұлғаны – діни 
қасиеттерді, сана мен əрекеттер жəне қатынастар 
жиынтығындағы дүниетанымдық көзқарастары 
мен əлеуметтік қатынастар субъектісі деп айта 
аламыз.

Келесі кезектегі мəселеде қарастыратынымыз, 
үш құрылымдық діни тұлға анықтамаларының 
өзіндік сипаттамалары. Осы тақырыптарда ре-
сей философтары Е.И. Аринин, В.И. Гарад-
жа, А.А.  Ерышев, Р.А. Финктың еңбектерінде 
кеңінен талдау жасалынған. 

Қазіргі ғылыми философияда, əлеуметтік-
психологияда, əлеуметтануда, дінтануда діни 
тұлғалар типтерінің классификациясы бір шама 
қарастырылған-ды. Осы тəрізді классифи-
кациялардың негізгі критерийі ретінде культтік 
белсенділік дəрежесі бағаланады (діни норма-
лар мен əрекеттерді орындау жиілігі, шіркеу, 
мешіт деген тəрізді діни орындарға барып тұру); 
тұлғаның діннің мəнін түсіну деңгейі (психолог 
А.Н. Леонтьев бойынша); діни сенімнің тереңдігі 
мен интенсивтілігі. 

Осы классификацияларды тереңірек қарас-
тырып өтелік. Шетелдік əдебиеттерде, көбіне, 
екі типті діни тұлғаларды бөліп қарастырады, 
оған негіз ретінде мына жағдайларды көрсетеді: 

1) Діни ориентация: кейбір индивидтер үшін 
дін сыртқы дүниемен байланысты, олар дінді өз 
мақсаттарына қол жеткізе қолданады, ал кейбірі 
үшін, дін – өмірдегі негізгі мақсат (Г. Оллпорт) 
[12]. Аталған осы типологияны Д. Бэтсон мен Л. 
Вентикс толықтырып үшінші бір типті қосты, 

олар оны «ізденіс ориентациясы» деп атады [13].
 2) «Ізденіс ориентациясы» – бұл қатып қалған 

догмалардан еркін, тұлғаның шығармашылық 
жəне рухани дамуына ықпал ететін діни 
бағыттылық. «Ізденіс ориентациясы» тұлғаның 
адамзат өмір сүруіндегі жоғарғы сұрақтарға жəне 
экзистенционалды шешімдер қабылдауға деген 
ашық дайындығы деген мағынаны меңзейді.

3) Басымдылықты алған когнитивті құры лым: 
догматизммен байланысты шектеулік, біржақ-
тылық, толеранттылық жəне сыңаржақтылық 
(М. Рокич).

4) Консесуалдылық жағдайлары (догмалар-
ды тікелей қабылдау, ойлаудың типологиялануы 
мен өзгеріссіздігі, өзге адамдардың пікірлеріне 
деген вербалды формада шыдамсыздығын 
білдіру, қалыптасқан дəстүрге деген сенім, 
жансақ нанымдар мен конформдылық танытуға 
деген икемсіздік). Дінге деген міндеттілігі мен 
адалдығы (философиялық, абстрактілі перспек-
тивалар, күнделікті əрекеттің бір мағыналылығы 
мен анықтығы, ашықтық, діни тəжірибенің көп 
жақтылығын қабылдау (Р. Ален жəне Б. Спилк).

5) Тұлғаның діни бағыттылығына байла-
нысты: діншілдік, ол өз кезегінде адам 
əрекет етуін орталықтануы мен қалыпты дін 
арасындағы байланысты көрсетеді, аталмыш 
дін, адамды Құдайға жетелеп, оқшауланудан 
алыстатады, ал қалыпты емес дін керісінше 
адамның оқшаулануымен сипатталады (Р. Кох); 
діни интернализациялану типтері (меңгеруі): 
біршама интернализацияланған тип (интроек-
ция механизмімен шартталынған жəне сыртқы 
күштердің ықпалымен сипатталынады); иден-
тификациялы тип (діни сенім құндылықтарын 
тұлғалық құндылықтар ретінде қабылдау жəне 
шешім қабылдаудағы еркіндігімен ерекшеленуі) 
(Р. Райан); діни тұлғалардың авторитарлы жəне 
гуманистік типтері (Э. Фромм).

Шетелдік дін психологиясы əуелден-ақ діни 
тұлғалардың əлеуметтік-психологиялық типоло-
гиясын жасауға өз ұмтылыстарын бастаған еді. 
Осы мəселемен ерекше мəн беріп айналысқан 
америкалық психолог Оллпорт болды. Өз 
еңбектерінде, 60-шы жылдары, Оллпорт діни 
тұлғалардың негізгі екі діни типі бар деген кон-
цепциясын алға тартты. Бірінші типке қатысты 
болғандар дінді өмірдегі мақсатына жетудің тəсілі 
ретінде ғана қабылдайтындар, яғни, олардың 
дінге деген қатынастары тек сыртқы форма-
сы жағына ғана мəн беретіндер. Шіркеулерге 
бару, діни қауымдардың іс-шараларына қатысу 
арқылы олар дінге деген сыртқы əрекеттерімен 
қоғамда өздерін əлеуметтік ұнамды етіп, 
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көпшіліктің өмір салтына икемді болып көрінетін 
діни тұлға. Осы типтегі кейбір адамдар үшін, дін 
– жұбату сезімін, жанның тыныштығын береді 
жəне теріс эмоциялық күйлерді болдырмауға 
септігін тигізеді. Оллпорт мұндай типті діни 
тұлғаларды extrinsic деп атады, яғни, «сыртқы», 
«органикалық тиісті емес» деген ұғымдармен 
аударып айтсақ болады. 

Екінші типтегі діни тұлғалар үшін діннің 
алар орны ерекше жəне соңғы құндылықты 
құрайды. Олар, əртүрлі əлеуметтік сферадағы 
өз əрекеттерін дінмен мотивтендіріп отыра-
ды. Діннен болмаған немесе дінге байланысы 
жоқ қажеттіліктері олар үшін екінші орындағы 
мəселеге жатады, өздерінің барлық əрекеттерін 
діни нормалар мен діни жазбаларға бағындыруға 
тырысады. Мұндай діни тұлғалардың типін Олл-
порт intrinsic («ішкі», «имманентті қатысты») 
[12].

Оллпорттың концепциясы америкалық 
діни əдебиеттер арасында белсенді дискуссия-
ны тудырды. Дегенмен, оның методологиялық 
құндылығын ешбір зерттеуші жоққа шығара 
алмады.  

Діншілдіктің ішкі типі белгілі бір діни 
оқулардағы догмалармен байланысты жəне ол 
тұлғаның ішкі рухани тепе-теңдігін ұстауға 
септігін тигізеді. Адам өз діни сенімімен 
өмір сүріп, діндегі негізгі принциптер тұлға 
құрылымына кіріп кетеді. 

Демек, сыртқы мотивацияланған индивид-
тер өз діндерін қолданатын болса, ішкі мотива-
цияланған индивидтер сол дінмен өмір сүреді. 

Діни тұлға типтерін дифференцияциялау 
белгілі бір жағдайда шартты жəне ол бірнеше 
факторлармен байланысты: діни объектіні 
таңдау; отбасындағы дəстүрлер; мемлекет. Діни 
тұлға типтерін классификациялауда аңғаратын 
мəселе – діни тұлға əрқашан тек бір ғана тип 
өкілі болып қала бермейді, ол бірнеше типтің 
əрекет-қылықтарын өзіне біріктірген болуы да 
мүмкін. Тəжірибелер көрсеткендей, жоғарыда 
аталған типтер статикалық сипатта емес, бір тип-
тен екіншісіне өтуі мүмкін. Осындай жағдайлар 
діни тұлға типтерінің кез келген орталарда, 
жамағатта түсініспеушілікке себеп болуы да 
мүмкін.

Тұлғалардың діншілдік деңгейі көбіне 
тұлғаның діни типін анықтайды. Анық болған 
діншілдік формалары: сыртқы жəне ішкі; шы-
найы жəне жалған; иллюзорлы жəне айқын; 
дəстүрлі жəне дəстүрлі емес деген формалар діни 
тұлға типтерінің концепцияларымен сəйкестік 
табады. 

Діни тұлға типтерін классификациялаудағы 
критерийлер ретінде біздер мына жағдайларға 
мəн береміз: діншілдік деңгейі мен сипа-
ты; адамның психикалық жəне физикалық 
ерекшеліктері; адамның діни сенімінің тереңдігі 
мен интенсивтілігі; діни культтік тəжірибеге де-
ген қызығушылық; өмірге деген көзқарас типі 
(дəстүрлі жəне дəстүрлі емес); нақты бір діни 
қауымға қатысты болуы. 

Алдыңғы философиялық модельдер кон-
тексіндегі діни тұлға дамуының жалпы жүйесін 
адам мен Абсолют арасындағы тылсым күш, адам 
жаратылысының мəні, жоғарғы эмоциялығымен 
ерекшеленетін психика толықтыра түсетіндей. 

Діни тұлғаның əлеуметтік-психологиялық 
негізін адам мен Құдай арасындағы байланыс 
механизмі құрайды жəне типологиялық концеп-
туалды модельдерін анықтайды. 

Осылайша, қазіргі қоғамдағы діни тұлға-
ның дамуы мен қалыптасуының өзіндік ерек-
шеліктері, яғни: өзіндік діни тəжірибеге не гіз -
делген діни сенімнің болуы, осы діни сенім   дегі 
тұлғаның белсенділігі, əлем мен Абсолют 
арасындағы мұқалмас байланыстың бар екен-
дігін өз əрекетімен көрсету. 

Нәтижелерді талқылау

Діни тұлғаларды классификациялау мəселесі 
біршама уақыттан бері қарастырылып келеді, 
қазіргі кездері, көбіне, əлеуметтік зерттеулер 
шеңберін қамтуда. Ресейлік зерттеулердегі діни 
тұлға типтерін классификациялауда бірнеше 
негіздерді бөліп көрсетуге болады: 

1. Дінге деген қатынастағы топтардың не-
гізінде дүниетанымдық типологиясын Н.А. 
Мельникова ұсынған [4]. Ол діни тұлғалар-
дың алты типін бөліп көрсеткен: дінге де-
ген сенімдері терең тұлғалар (діншілдігі 
əрекет терінен көрінетіндер); діни сенімі бар-
лары (əрекеттерінен діннің көрінісі əлсіз 
байқалатындар); күмəндік (дінге деген сенімі 
өзгермелі, кейде сенімі əлсіз, кейде əрекеттерінен 
діни сенім элементтері байқалады); адамдардың 
діндеріне индифференттілер (не сенімнің, 
не атеистік ұстанымның да болмауы, діни 
əрекеттердің мүлдем орындалмауы); 

2. К.Г. Юнгтің интроверттік жəне экстро-
верттік тұлға типтеріне негізделген типоло-
гия. Аталмыш типологияны Д.М. Угринович 
ұсынған болатын, оның пікірінше, «таза түрде» 
сирек кездесетін екі түрлі діни тип болады [8]: 
мистик-пайымдаушы (дін қоршаған ортадан 
оқшауланудың тəсілі ретінде қаралып, фантазия 
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мен иллюзия əлеміне ену); əлеуметтік қайраткер 
(дінді діни топтар мен діни қатынастар жүйесінде 
адамның өзіндік Мен бейнесін дəлелдеудің бір 
тəсілі ретінде қолданады).

3. Әлеуметтік ориентация критерийлер ба-
ғалауына жəне діншілдіктің қалыптасу жағдай-
лары негізіндегі типология. Э.В. Протасовтың 
эмпирикалық зерттеулер негізінде позитивті 
жəне негативті əлеуметтік қабылдаулары бар 
екі түрлі діни тұлға типтерін бөлініп шығарды 
[5]. Бірінші тип, қоғамдық жұмыстарда белсенді 
атсалысып, өзге діні бөлек не діни сенімі жоқ 
адамдарды сынап, я болмаса алыстатып деген 
тəрізді əлеуметтік əрекеттерден алыс тұлғалар. 
Ал негативті əлеуметтік қабылдауы бар типтер 
бойынша, қоғамдық іс-шараларға қатыспау, 
дінсіз адамдармен қарым-қатынас жасамау, 
адам тағдыры тек құдайдың қолында деген 
бағдарды ұстанады. Екінші критерий негізінде 
(діншілдіктің қалыптасу жағдайы), сонымен 
қатар, тұлғаның діни екі типі анықталған: 
балалық шақтан діни (бұл адамдар, дінге 
қалыпты, əуелден қалыптасқан құбылыс ретінде 
қарайды); «дінге келу» нəтижесінде дінді 
қабылдаған адамдар (əдетте, өмірлік кризистен 
шығар жол іздеп дінсіз ортада өсіп, дінге ақыл 
тоқтатқан, ересек кезде келген адамдар).

4. Индивидтің əлеуметтік əрекеттер жүйе-
сіндегі типі мен діни сана мазмұнының деңгейі 
негізіндегі типология. Осы критерийлер негі-
зінде И.Н. Яблоков діни тұлғалардың төрт 
түрлі типін бөлген [11, 111-112]: өмірлік ори-
ентациясы діни ориентацияны анықтай түсетін 
діни тұлғалар; олар, дінде бар деген өзге де 
догмаларға сеніммен қарайды жəне олардың 
адамгершіліктік санасын дін басқарып тұрады, 
олар діни топтарда белсенді рөлге ие; діни ори-
ентациясы бағынушы діни тұлғалар; Құдайға 
деген сенімі сақталғанымен, олар діндегі 
маңызды деген элементтерді жоғалтып алған; 
Құндылықты сана сезімдері діннің əсерінен 
тəуелсіз, культтік əрекеттерді орындауы əлсіз, 
діни жиналыстарға саналы түрде қатыспайды; 
дін мен дінсіздік арасындағы ауыспалы адамдар, 
олар құдайдың бар екендігіне күмəнмен қарап, 
культтік əрекеттерді оқта-текте ғана орындай-
ды, діни топтармен қатынастары тұрақсыз, діни 
көзқарастармен бөлісетіндер қатарында емес. 

Қорытынды

Сонымен, жоғарыдағы айтылған мəселелерді 
қорытындылайтын болсақ, діни тұлға – діни 
қасиеттерді, сана мен əрекеттері жəне дүние-

танымдық көзқарастары мен əлеуметтік қаты-
настар субъектісі деп айта аламыз. Діни тұлға 
типтері классификациясына негіз болған кри-
терилер əр жақтылығына қарамастан бір-бірін 
толықтырмаса, қарсы келмейтінін байқадық. 

Діни психологиялық, оның ішіндегі діни 
тұл ғаның психологиялық ерекшеліктеріне ба-
ғыт талған зерттеулер жоқтың қасы деп айта 
аламыз. Қазіргі, əлемдік деңгейде орын алып 
отырған діни шиеленіс кезеңінде аталмыш 
жұмыстың əлеуметтік зерттеу мəнділігі артып 
отыр. Діни тұлғаның дамуы мен қалыптасуының 
нəтижесінде, діннің əр индивидте өзінше транс-
формациялануының салдарынан пайда  бол ған 
діни тұлғаның психологиялық типтерін анықтау 
жəне осы типтердің қоғамдық мінез-құлықтары 
мен жүріс-тұрысына психологиялық сипаттама 
жасау міндетіміздің бірі болып отыр. Ондағы 
мақсат, осы типтерді анықтау арқылы қоғамдағы 
əр-түрлі қылмыстық, бұзақылық, дес труктивті 
секталық топтарға қатысты болудың алдын алады. 

Діни тұлғаның дамуы мəселесін қарастыруда, 
негізгі жағдай ретінде, қалыптасып қойған діни 
тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін ти-
пологияға жіктеу арқылы зерттеуде ұтымды 
тұс тарының бар екендігін айта кеткен болатын-
быз. Алайда, қоғамдағы соңғы жылдардағы 
əртүр лі сипаттағы орын алып жатқан өзгерістер 
дін мəселесінің зерттеу аясының əлі де болса 
кеңей туін қажет етіп тұр. Осы орайда, діни сана, 
діни тұлғаның қалыптасуындағы əлеуметтік, 
психо логиялық ерекшеліктерін методологиялық 
жағы нан зерттеуге жаңа жол ашылғандай. 
Мақа ламыздың тəжірибелік құндылығы, дінді 
объектівті түсініп жəне сол дінге деген қатынасы 
адек ватты түрде жүзеге асуын қадағалауда жəне 
өзіндік діни құндылықты ерекшелікке ие бол-
ған діни тұлға типтерін анықтауға арналған 
баға лаушы құрал ретінде қызмет етеді деген 
сенімдеміз.

Аталмыш тақырыптағы зерттеулер көбіне 
шетелдік жəне ресейлік авторлардың еншісінде 
екендігін байқадық. Осы орайда, діни тұлға 
мəселесін жəне діни тұлға типтерін классифика-
циялау мен типологизациялау мəселесіне қатысты 
зерттеулерді біздер, қазақстандық дінтанушы, 
психологтар мен əлеуметтанушылар қауымы бо-
лып, өз ұлттық жəне діни ерекшелігімізді ескере 
отырып, тəжірибелік тұрғыда зерттеулер жаса-
лынады деген перспективті ұстанымымыздың 
бар екендігін айта кетуді жөн санап отырмыз. 

Шетелдік жəне ресейлік авторлардың 
аталмыш тақырыпта жасалынған зерттеу 
жұмыстарын талдай келе, қазіргі таңдағы біздің 
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Қазақстан қоғамындағы діни-əлеуметтік сфера-
сында əлі де болса нақты шешімін күтіп тұрған 
бірқатар проблемалардың баршылық екендігін 
сөзге тірек етеміз. Айтпағымыз, əр ұлттың 

жəне этностың өз дəстүрімен біте қайнасқан 
ерекшеліктері бар, демек, діни тұлғаға қатысты 
типологияларда жəне жинақтауларда да осы 
ерекшелік ескерілсе құба-құп болар еді. 
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ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ФЕНОМЕНІН ЗЕРТТЕУДІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ

Берілген мақаланы жазу барысында толеранттылық халықаралық, қоғамдық және тұлғааралық 
қатынастардың маңызды талабы ретінде қарастырылды. Мақаланы жазудың мақсаты әлемдік 
қауымдастықтағы күрделі халықаралық қатынастардың, конфессияаралық және мәдениетаралық 
қарым-қатынастардың тиімді әрі әділетті болуының бірден-бір шарты болатын толеранттық 
қағидаты ғылыми тұрғыдан түсіндіруді, пайымдауды қажет етеді. Басқа этностардың, діндер 
мен мәдениеттердің өкілдеріне деген құрмет, тең қарым-қатынас, төзімділік – бұл өркениеттің 
жемісті болуының бірден-бір шарты. Толеранттылықты өзінше бір мақсат ретінде қарастырмау 
қажет, ол бір қоғамда бірлесіп тіршілік етудің белгілі бір құралы, тетігі болуы керек. Төзімділік 
ретінде түсінілетін толеранттылық адамдардың бір-бірін, белгілі бір топтарды құрметтеп, 
оларға төзімділікпен қарауын, мәртебесін, құқықтарын бағалап, сыйластықпен ықылас білдіруін 
көрсетеді. Ол – мәдениеттердің сұхбатын, ымыраға келуді, бейбіт тіршілік етудің басымдылық 
ретінде ұстанатын жағдайдың сипаты. Мақаланы жазу барысында тарихи-философиялық 
әдістер, салыстырмалы талдау әдісі қолданылды. 

Түйін сөздер: толеранттылық, жаһандану, мәдениет, қоғам.
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Prerequisites of the research of tolerance phenomenon

In the course of this research, tolerance was seen as a basic requirement of international, social and 
interpersonal relations. The aim of the research requires an explanation and reasoning, from the point of 
view of science, complex international relations, confessional and intercultural relations, which will be 
rational and fair, being the only condition for the principle of tolerance. Respect for other ethnic groups, 
representatives of religion and culture, equal relationship, tolerance is the only condition for the fruitful 
development of civilization. Tolerance cannot be viewed as a separate goal; it should be one of the tools 
and key of existence in society. Tolerance shows respect between people, certain groups, patient out-
look, status, the value of rights and the display of benevolent respect. It is a description of the dialogue 
of cultures, of compromise, of the priority status of peaceful life. During this research, there were used 
historical-philosophical methods and a method of comparative analysis.

Key words: tolerance, globalization, culture, society.
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Предпосылки исследования феномена толерантности

В ходе написания статьи толерантность рассматривалась как основное требование 
международного, общественного и межличностого отношения. Цель написания статьи – 
сложные международные отношения, конфессиональные и межкультурные взаимотношения, 
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которые будут рациональными и справедливыми, являться единственным условием принципа 
толерантности. Уважение к другим этносам, представителям религии и культуры, равное 
взаимоотношение, терпимость – это единственное условие плодотворного становления 
цивилизации. Толерантность нельзя рассматривать как отдельную цель, она должна быть 
одним из инструментов и ключом существования в обществе. Толерантность, понимающаяся 
как терпимость, показывает уважение между людьми, определенных групп, терпеливый взгляд, 
статус, ценность прав, проявление благосклонного уважения. Она есть описание диалога 
культур, компромисса, приоритетного состояния мирной жизни. В процессе написания статьи 
были использованы исторически-философские методы, метод сравнительного анализа.

Ключевые слова: толерантность, глобализация, культура, общество.

Кіріспе

Біз көптеген зерттеушілердің толерант-
тылықты ежелгі философиялық ілімдерден 
келе жатқан мəселе ретінде қарастыратын көз-
қарастарына, пікірлеріне қосыламыз. Мысалы, 
отандық зерттеушілердің бірі И. Цепкованың 
айтуынша, толеранттылыққа ежелгі дəуір тари-
хынан да мысалдар келтіруге болады. Айталық, 
б.з.д. 28 ғасырға тəн көне египеттік саяси-діни 
құжаттардың бірі «Птахотеп тəлімдерінде» 
басшылардың төменгі сатыдағы адамдармен 
дұрыс қатынас жасау керектігі айтылған. Вави-
лон патшасы Хаммурапи заңдарында (б.з.д. 18  ғ.) 
патша қаһарлы, бірақ өзіне бағыныштыларға 
қамқор, əділ əке ретінде бейнеленеді. Ол 
əлсіздерге əлділердің қоқан-лоққы жасауына 
жол бермейді. Жетім-жесірлерге қарасады [1, 
4  б.].

Ғылыми зерттеудің өзектілігінің бірі – толе-
ранттылықты зерттеудегі теориялық негізді табу 
болып табылады. Осы тұрғыда, толеранттылық 
мəселесін мəдени-философиялық жолмен зерт-
теудің бірнеше ғылыми зерттеу топтарын 
көрсетуге болады. Бірінші топқа «батыстық» 
тарихи-философиялық мектептерінің еңбектерін 
жатқызамыз. Онда «толеранттылық» ұғымы 
əртүрлі түсініктемеде берілді жəне əртүрлі мек-
тептер мен ағымдардың өкілдері бұл туралы 
сөз қозғады. Мысалы, оны антика заманынан 
басталғанын көруге болады. Атап айтқанда, 
бұл мəселе Аристотель мен Гераклиттің [2] 
еңбектерінде кездеседі жəне ол қазіргі заманғы 
зерттеулермен сəйкес келеді, яғни батыс 
еуропалық зерттеулерде, отандық əлеуметтік 
философияда, мəдениеттануда, антропологияда 
жəне басқа ғылыми еңбектерде көрініс тапқан. 

Гесиод, Гомердің лирикалары, жеті даныш-
панның афоризмдері сияқты Ежелгі Грек əде-
биеттерінде жеке жəне ортақ игіліктің өзара 
қатынасы, бір адамның мақсатының басқа 
адамдардың тілектерімен сəйкес келуі туралы 
мəселе ерекше қарастырылады. Эфестік Гера-

клит: «Тəңір үшін бəрі де тамаша, жақсы жəне 
əділ; адамдар болса, бір нəрсені əділ деп, өзгені 
əділетсіз дейді» [3]. 

Грек философиясының ең көрнекті өкілі 
болып табылатын Аристотельдің биязылық, 
əдептілік немесе жағымпаздық жəне қыңыр-
лықтың арасында ол өзі арнайы атау бермеген 
бір игілікке деген көзқарасы бар. Бұл игілік 
сыпайылыққа жақын, бірақ одан өзгешелігі 
ол «толқумен байланысты емес жəне араласа-
тын адамға деген махаббатты, сүйіспеншілікті 
білдірмейді». «Бұл игілікке ие болған адам 
өзіне жақын адамдарға да, өзіне таныс емес 
адамдарға да бірдей қарайды». Мұндай адам, 
Аристотельдің ойынша, «басқалармен араласу 
кезінде өзін дұрыс ұстайды». Бұл «алтын ортаға» 
жататын игілік, біздің көзқарсымыз бойынша, 
толеранттылыққа сəйкес келеді. Аристотель 
адам дардың негізгі игілігін «алтын орталық» 
дей отырып, «төзімділік» ретінде адамдар мен 
зат тардың тең дəрежелі тіршілік етуін түсінеді 
[4]. 

Антикалық философияда «Басқа» категори-
ясы пайда болды. «Басқаға» деген қатынастың 
принциптері қоғамның даму заңдылықтарына 
сай өзгерістерге ұшырап отырады. Кезіндегі 
«Басқамен» сұхбат кезінде «бір-бірімен сыйысып 
өмір сүру», «достық қатынас» жəне алауыздыққа 
жол бермеу сияқты қарапайым қатынастардан 
ұждан бостандығы (дінге еріктілік) принципінің 
жəне ұнатушылық (тілектестік, аяушылық) 
білдіруге дейін өзгерген қоғамды көруге бо-
лады. Антикалық философиялық ойдың əр 
түрлі мектептерінде жəне бағыттарында «толе-
ранттылық» ұғымына ұқсас анықтамалар табуға 
болады. Оларға момындық, сыйымдылық, «бас-
қаны тыңдай білу» (Пифагор), тəрбие мен білім 
арқылы құмарлықты шектеу (Сократ), интеллек-
туалды түрде өзін-өзі қорғау, сыйымды мінез 
(Платон) жатады. 

Антикалық философияда толеранттылық 
идеясын жоққа шығарған да, оны жақтаған да 
көзқарастардың болғанын көруге болады. Яғни, 
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антикалық дəуірде толеранттылық идеясының 
тарихы емес, тарихтың алғышарттары болды де-
ген дұрыс болады. 

Біртіндеп, діни-мифологиялық дүниета-
ным ның орнына басқа, теологиялық идеяға 
толы басқа философиялық тип келеді. Басқа 
құдайларды жоққа шығармай, əр түрлі ағымдар 
өз құдайларын жоғары қойып, қалғандарын оның 
қасиеттері мен күштерінің персонификациясы 
деп қарастыра бастайды. Осындай жағдайда 
христиандық дамып, күшейеді. Ол алдымен 
иудаизмнің бір сектасы ретінді, кейін – грек-
римдік идеяларды, филондық философияның, 
стоиктердің жəне киниктердің этикасын бой-
ына сіңіре отырып, өзін құрбандыққа шалатын 
шығыстық идеяны ала отырып, дамиды. 

Римдік император-стоик Марк Аврелий 
Антониннің «Өз өзіңе», немесе «Өзіңмен 
оңашада» деген шығармасында өз сұқбаттасыңа 
толеранттылық қатынас жасауға ұқсайтын жол-
дар бар: «Адамдарға сенімің арқылы ықпал ету-
ге тырыс. Егер олар құлақ аспаса, əділеттілік 
заңына қарсы тұрып, күнə жасама»; «оларға 
шынайы қайырымдылық пен пайдалылықтың 
жолын көрсет, бірақ ашусыз жəне түсіністікпен 
жаса»; «Саған айтылған сөздерді барын-
ша мұқият тыңдап үйрен, сенімен сөйлесіп 
тұрғанын адамның ойын барынша түсінуге ты-
рыс; адамдардың əдеттері мен қылықтарына 
ден қой, бұл олардың қандай дəстүрлерді 
ұстанатындығын, олардың құдіреті қандай 
екенін түсінуге мүмкіндік береді» [5]. 

Орта ғасырлық философия үшін толерант-
тылық діни фанатизмнен арылу, басқа дін 
өкілдерін түсіну, оларды жеккөруден арылудың 
жолы ретінде қарастырылады. 

Орта ғасырдағы аңыздарда төзімділік идеясы 
мен төзбеушілік ұстанымдары мифологиялық 
қаһармандар арқылы байланысады. Мұндағы 
төзімділік адамгершілік қағидаларымен өлшен-
се, төзбеушіліктің өзі екі мағынада қолданы-
лады. Жағымсыз мағынасында зұлымдық бол-
са, жағымды мағынасында ел қорғау, өзгеге 
жəрдемдесу сияқты құбылыстар арқылы сипат-
талады. 

Еуропалық философтардың төзімділік 
мəсе лесіне көңіл қоюуы діни соғыстар кезінде 
күшейді. Олардың қатарына С. Кастеллион, 
П.  Бель, Вольтер, Дж. Локкты жатқызуға бола-
ды. Бұл кезеңде толеранттылықты католиктер 
мен протестанттардың келісімге келуі ретінде 
түсіну басым болды. «Толеранттылық» деген 
терминнің өзінің пайда болуы осы кезеңмен 
сəйкес келеді деп көрсетеді. Ларусстың 

анықтамасы бойынша, tolerance сөзі алғаш рет 
1361 жылы кездеседі [6]. 

Негізгі бөлім

Төзімділік мəселесі теориялары шынайы 
классикалық теориялар болып табылатын 
ағартушылық дəуірде өмір сүрген ойшылдардың 
еңбектерінде зерттелген. XVIII–XIX ғасырдың 
басындағы Ағартушылық дəуірі əр түрлі мəдени-
тарихи идеялар мен дискурстарды жинақтады. 
Олар теориялық-мəдени рефлексияның өзін-
ше бір ерекше феномені болып табылады. 
Батысеуропалық ағартушылардың ойынша, 
əмбебаптық жəне мəдениеттің өзіндік ерекшелігі 
мүлдем жаңа мəдениет пен əлемнің суреттемесін 
жасаудың белгілі бір қадамы болуы тиіс. Әлемнің 
бұл жаңа суреттемесі қалыптасып келе жатқан 
толеранттылық мəдениеттің діни жəне ғылыми, 
этикалық жəне эстетикалық, рационалды жəне 
сенсорлы, қарапайым жəне трансцендентті 
аспектілерін органикалық түрде біріктірді. 

Мəдениеттанулық синтездің ерекшелігі 
толе ранттылық мəдениетінің қалыптасуына 
бірден бір ықпал еткен феномен болды. Жаңа 
сана, жаңа эстетика толеранттылық сана-сезімді 
қалыптастырды. Толеранттылық концепциясы 
Ағартушылық кезеңінде əмбебап дінді іздеуге 
байланысты қалыптасып, екі бағытта дамыды. 
Бір жағынан, ағартушылық құбылыс ретінде, 
оның негізгі тезисі – мəдениет адамның «екінші 
туылуы» жəне гумандылық, жарық жəне ағарту. 
Екіншіден, ағартушылықтықтың, романтизмнің 
кең ағымы ретінде, ол діни, абстрактілі-
метафизикалық, этикалық-эстетикалық пайым-
дауларды қамтиды. 

Бұл дəуірдегі толеранттылық сананың 
қалыптасу процесінің мазмұны барлық ұлттық 
өнердің жəне діндердің тең дəрежелілігі идеоло-
гиясын қамтыды. Сонымен қатар, адамның адем-
гершілігінің дамуы үшін сенімнің маңыздылығы 
идеясы, барлық халықтардың көркемдікке бай-
ланысты талғамының тең дəрежелілігі өнердің 
жалпылығы принципіне негізделу идеясы басты 
болды. 

Ағылшын Ағартушылығында екі бағыт 
көзге түседі. Біріншісі өздерін «еркін ойшыл-
дар» деп атаған философ-материалистермен 
(Толанд, Коллинз, Кауард) ерекшеленеді. 
Олар дін мен шіркеуді қатты сынға алады. 
Екінші бағыт Шефтсбери жəне Болинброк 
сияқты ойшылдардың бағыты болды. Олар 
дворяндық аристократтардың қатарына жатады. 
Аристократтық, эзотерикалық ілім болып табы-
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лады, олардың философиясында материалистік 
элементтер өз орнын таппады, еркін ойлау 
мемлекетті қалыптастырудағы ресми діннің 
сақталуының қажеттігі туралы бекіммен бірікті. 
Бұл ойшылдардың ортақ жері – олар бір діни-
философиялық концепцияға, деизмге бірікті. 
Деистер ортодоксальды христиандықты теріске 
шығара отырып, «табиғи дінді» оған қарсы 
қойды. Ал ол дін əлемнің жеке тұлғасыз зерделі 
алғашқы бастауын мойындауға негізделеді. 
Соған қарамастан, ағылшын ағартушылары 
өздерінің идеяларын ортодоксальды дінді тек 
сынға алумен шектеліп қана, күреске жеткізбей, 
біртоғалықпен, компромисті түрде жүргізді. 
Олар дінге деген төзімділік принципін бекітуге 
тырысты. 

Ағылшын философы Т. Гоббстың ойынша, 
адазаттың өмір сүруінің заңдылығы өзін-өзі 
сақтауда, өйткені, «ұлы игілік – өзін-өзі сақтап 
қалу; ұлы зұлымдық – ыдырау» [7]. Жалпыға 
қарсы соғыс күйін өзгерту үшін атомдалған 
идвидидтердің бір-бірімен қоғамдық келісім жа-
сауы шарт. Қоғамдық келісім адамдардың табиғи 
күйлерін үздіксіз сезінуін қамтиды. Оны еңсеру 
«адамгершіліктің орта алтын заңы» негізінде 
ғана мүмкін, ал ол адамның эгоизмін өзі тежеу 
принциптерін жасауға жəне адамның моральдық 
табиғатын ашып көрсетуге мүмкіндік береді.

Адамның зердесінің репрессивті сипа-
ты өркениеттің қалыптасуына мүмкіндік бе-
реді, өйткені шегіне жеткен күш көрсетуге 
де ген талпыныс зерделі түрде келісімге келу-
ге итермелейді. «Төзімділіктің» пайда болуы 
адамның басқа адамдарды құрметтеу-құр-
мет темеу сияқты қатынасымен, оның еркін-
дігінің мөлшерімен байланысты, яғни «қайы-
рымдылық» жəне «зұлымдық» уақыттан тыс 
жатқан құндылықтар болып табылады, олар 
адамдардың нақты бір жағдайды басынан 
кешіруімен байланысты. 

Кезінде Б. Спиноза əр адам еркін ойлау 
үшін туады деген принципті ұстанған еді [8]. Ал 
ағылшын ағартушыларының еркін ойлауы одан 
да ары кетті: олар деизм позициясын ұстана 
отырып, «табиғи дін» идеясының қажеттілігін 
алға тартып, философтар демократиялық жəне 
гуманистік идеяларға өтті. 

Төзімділік, ағылшын философы Дж. Локк 
үшін, зорлық көрсетудің (агрессия) əр түрлі 
формаларын шектеумен жəне адамдардың өзін-
өзі, мемлекеттің көп жағдайда адамдардың 
көпшілігін бірдей ойлауға тəрбиелейтін қатаң 
заңдарды қабылдай отырып, басқаруымен бай-
ланысты. Локктың «Төзімділікке деген құқығы» 

адамның еркін өзін-өзі анықтауына негізделеді. 
Ол абсолютті жазасыздық пен еркіндікке 
қарсы қойылады. «Мемлекеттік игілік барлық 
адамзаттық заңдардың өлшемі болсын» де-
сек, адамдардың қайырымды жəне жаман 
қылықтарына билік ету керек: бұдан барлық 
кеселді жазалау міндеті туады. «Мемлекет 
кейбір жарамсыз қылықтарға төзуі мүмкін, бірақ 
оны қоғамға ендірмеуі керек, өйткені ондай 
қылықтар халықтың игілігіне қызмет етпейді». 
Ол үшін төзімділікке негізделген қатынастардың 
дұрыс болуына жағдай жасалуы тиіс.

Локктың ойынша, ар бостандығы кез келген 
адамның бірден бір құқығы болып табылады. 
Ешкім, оның ішінде мемлекетті билік те, «дінге 
байланысты сұрақта заң мен күшке жүгінбеуі» 
тиіс [9]. Оның ойынша, сенім біздің рухани 
əлемімізді анықтайды.

ХХІ ғасырда Локктың толеранттылығы 
жет кіліксіз, қазіргі күні тіпті туындап отыр-
ған мəселелерді шешпейді де. Өйткені бүгі-
нгі дəуірде көптеген діни конфессияларды бір 
мемлекеттік-мəдени контекске енгізу жеткі-
ліксіз, тиімсіз, мүмкін емес. Қазір осы кон-
текстің өзінің мəселесін өзгерту керек, оны 
қайта құрастырған дұрыс. Батыстағы елдердің 
этникалық, мəдени ландшафты өзгеріп бара-
ды. Ол басқа мəдени қалыптарға, батыстық 
қоғамдарға мүлдем ұқсамайтын, табиғаты басқа 
мəдениеттерге, дəстүрге толеранттылық таныту-
ды талап етеді. Бұрынғы империализммен байла-
нысты, басқаға жоғарыдан қарайтын дəстүрден 
арылу керектігін мойындататын шындық келді. 
Осыдан келіп Жаңа дəуірдегі сенімге деген 
төзімділіктен өзгеше, басқа көзқарас орын алды. 
Бүгінгі күні Еуропада қоныс алып отырған ми-
гранттар Локктың «қайырымды азаматтарына» 
айналғанға дейін өз құқықтарын талап ететіндігін 
көріп отырмыз. Олардың құқықтық статусы, 
саны мүлдем жаңа шындықты тудырады. Олар 
батыстық құндылықтарды қабылдауды емес, өз 
құқықтарын, мəдениеттері мен құндылықтарын 
мойындауды талап етеді. Бұл жерде заңды сұрақ 
туындайды: басқа құндылықтарға, басқа діндер 
мен дəстүрлерге негізделген республика мұндай 
өздеріне қайшы келетін талаптарды қабылдай 
алмаса, ұзаққа барар ма екен? 

Толеранттылық мойындау, мойын ұсынусыз 
жай ғана, «амалсыздан», тіпті наразылықпен, жек 
көріп қабылдау болып қалады. Толеранттылық 
еш уақытта құқықтық шындыққа негізделмейді, 
ол табысқа жеткізбейді, егер ол моральдық сфе-
рада жүзеге асатын болса ғана ол шын мəнінде 
толеранттылық болады. 



ISSN 1563-0307                 Journal. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №3 (61). 2017 107

Исмагамбетова З.Н., Аубакирова С.С.

Толеранттылық принципі Батыста үш негізгі 
элементке негізделді: жеке меншікке деген 
құрмет, адам құқығына деген құрмет, қоғамның 
құқықтық институттарына деген құрмет. Осы 
үшеуі батыстық мəдениеттің де негізінде 
жатқаны белгілі. 

Толанд, діндердің шығу тарихын зерттей 
отырып, ойлау жəне сөз еркіндігін талап етеді, 
фанатизмге қарсы шығады [10]. Ал Д. Юм болса, 
дін логикалық жолмен дəйектелмейді, сонымен 
қатар ол арқылы теріске шығаруға да болмайды 
деп есептеген. Сөйте отырып, ол дін мен ғылым 
сфераларын бір-бірінен бөліп, оларды жеке 
дара, бір-бірінен тəуелсіз салалар деп есепте-
ген. Сонымен қатар, Юмның скептицизмі еркін 
ойлаудың кейінгі дамуында өзінің оң рөлін ой-
нады, яғни ол ғылыми жолмен дінді негіздеуге 
болмайтындығын дəлелдеді. Толанд та, Коллинз 
да, Юм да олардың жақтастары сияқты Құдай 
идеясынан бас тартқан жоқ, соқыр сенімдерге 
«шынайы дінді» қарсы қойды. 

Ағылшын Ағартушылығы қоғамның демо-
кратиялық күштерімен байланысты болса, 
француз Ағартушылығы аристократиялық 
мəдениеттің ықпалында болғандықтан өте тал-
дампаз, нəзік болды. Францияда ескі қоғамдық 
құрылымға саяси қарсылық, католиктік 
шіркеумен қақтығыс орын алды, ол француз 
ағартушыларының бағдарламаларының ради-
калды сипатта болуына ықпал етті. Олардың 
философиялық концепцияларының негізінде 
рационалистік əдіс жатты. Ол əдіс атеизмді 
негіздеді, дінді құлатуға, жоюға негізделді. 

Ал неміс Ағартушылығы бірыңғай теория-
лық сипатта болды. Дінді сынға алудың негізі 
үшін шіркеу қызметкерлерінің діни догмат-
тарды түсіндірудегі алшақтықтары себеп бол-
ды. Рəсімдік тəжірибе, оның тікелей өкілдері 
христиандықтың ең бастапқы рухын жоғалтты 
деп ағартушылар шіркеудің саяси рөлін сынады 
(Гельвеций) жəне діни оқуды, Құдай бейнесін 
жəне ол туралы идеяны сынға алды (Гольбах).

Әртүрлі діни сенімдерді мəмілеге келтіретін 
«жаңа дінді» іздеу идеясы Германияда жалғасты. 
Француздарға қарағанда неміс ағартушылары 
сенімге, Құдай туралы пікірлерінде өте абай, сақ 
болды. Олар үшін еркін ойлау діни сұрақтарды 
еркін зерттеуге келіп сайды. Мысалы, Гердер 
жаңа дінді іздеуді емес, христиандықты əмбебап 
дін ретінде қабылдауды ұсынды. Ал Лессинг 
болса, діннің тарихи эволюциясын жалғастыра 
отырып, христиандық діни көзқарастардың 
дамуындағы белгілі бір саты болып табылады 
деген қорытындыға келеді, ал адамзат «игілікке 

сол игіліктің өзі үшін құштар» дейді [11]. Оның 
ойынша, бұл діндердің орнына келешекте жаңа 
дін келеді, ал оның мұраты гуманизм болып та-
былады.

Толеранттылық тақырыбы француз пуб-
лицисі жəне философы П. Бейль еңбектерінде 
де көрініс тапты. Оның пікірінше, адамдардың 
табиғи үйлесімсіздігі өз кезеңінде пікірлердің 
əртүрлілігіне əкеліп соқтырады: «Қабылдау 
мүшелері бірдей болғанымен əр адам бір нəрсені 
түрліше таниды, олардың тəрбиесі бірдей емес, 
қалған жағдайларда да солай етеді», – дейді 
[12]. П. Бейльде ұят еркіндігі жəне оның мемле-
кет билігіне бағынбайтындығы туралы талабы 
Дж. Локкқа қарағанда жоғары. Толеранттылық 
оның шығармаларында догматикалық билікке 
қарсы құрал ретінде көрінеді жəне билікті ұстап 
тұрудың басты қаруы өрескел қарсылықты жоюға 
арналған. Ол философтардың пікірталастары 
діни негізде жүргенімен, діни ұстанымның аста-
рында мемлекет мүддесі жатқандығын жақсы 
түсіне білді. Билеуші өз билігін шіркеудің 
əмбебаптығына сүйене отырып, ғайбаттау, 
жалған сөйлеу, жер аудару, өлім жазасына кесу 
секілді құралдар арқылы жүргізді. Сөйте тұра, ол 
жасап отырғандарының барлығын дінді насихат-
тау барысындағы дұрыстығына, заңдылығына 
өзі сене білді немесе сондай сыңай танытты [13].

Тиімді қызмет жасау принципі (Рене Де-
карт) махаббат, қуаныш, қайғы, рахаттану 
сияқты аффектілерді реттеуге бағытталады. Бұл 
ұстаным «төзімділік» ұғымына өзін-өзі сақтау 
идеясын енгізді, ол адамның адамға төзімді 
қатынасының негізі ретінде түсінілді. Р. Де-
карт адамды өзінің сезімдерін басып ұстауды 
үйретуге талпыныс жасады. Сондықтан ол 
«төзімділікті» құштарлықты тежеу механизмі 
ретінде түсіндірді.

Бұл кезеңнің парадоксі бір-біріне қарама-
қайшы келетін өнердегі жəне өмірдегі қалыптар 
туралы пайымдаумен байланысты. Олардың 
қайшылығы жəне парадоксальдығы тарихи 
қалыптасқан əлеуметтік-таптық көзқарастардың 
жаңа пайда болып келе жатқан ойлармен 
қақтығысында. Екінші жағынан, бұл ойлаудың 
əр түрлі стильдерінің өзара күресі болды. Мұндай 
жағдай өнер мен мəдениетте жаңа ойлау фор-
масын жəне мəдениет əмбебаптарын тудырды. 
Мысалы, өнер мен адамгершіліктің, суретшінің 
адамгершілікке негізделген жауапкершілігі, 
өміршеңдігі, шындық, бақыт пен игіліктің 
барабарлығы. Жаңа мазмұнға ие болған, «жаңа 
этика», «жаңа эстетиканы» білдіретін бұл 
əмбебаптарда толеранттылықтың негізгі идеяла-
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ры орын алды. Яғни, ХVІІ-ХVІІІ ғасыр ойшыл-
дары төзімділікті азаматтық қоғамның негізгі 
құндылықтарының бірі ретінде қарастырған. 

Жалпы ағартушылардың философиялық, са-
яси көзқарастарының əртүрлілігіне қарамастан, 
төзімділік ұғымы бойынша ортақ түсінік те 
болды. Ол кəдімгі-практикалық, моральдық, 
философиялық санада «Меннің» еркін өзін 
анықтау мүмкіндігі ретінде қарастырылды. 
Төзімділік практикасында ұстамдық, сабырлық, 
аяушылық, барлық ауыртпалықтарды шыдам-
дықпен көтеру үлкен рөл атқарады. Объективті 
қажеттілікке қарсы тұру – адамның өзінің абы-
ройын сезінуінің тиімді тəсілі болып табылады.

Немістің ұлы философы И. Канттың ой-
ынша, «төзімділік» пен «толеранттылықтың» 
арасындағы байланыс «жалпы адамдық бо-
рыш» арқылы негізделеді. Төзімді адам тіп-
ті өзіне жақпайтын нəрсеге де шыдайды, 
сөйтіп ол қақтығысты болдырмайды. Ал егер, 
адам қателесіп зұлымдық жасаса, сонымен 
қатар оны жақсы пиғылмен жасаса, ондай 
адамға төзімдікпен қарау керек. Сөйтіп, Кант 
«төзімділікті» міндетпен байланыстыра отырып, 
оның азап шегумен қатыстылығын көрсетеді. 
Кесімді императив толеранттылықты еркін 
таңдаудың актісі ретінде қарастыруға мүмкіндік 
береді. 

Кант болашақ либералды сананың пішінін жа-
сады. Кесімді императивтің бір тұжырымдамасы 
толеранттылық нормативті мегзейді: «Сен тек 
жалпы заң бола алатын максимаға сай ғана əрекет 
ет» [14]. Ол «төзімділік» пен «толеранттылықты» 
бір-бірімен байланыстырады жəне оны жал-
пы адамзаттық борышқа жатқызады. Кесімді 
императив толеранттылықты еркін таңдау 
актісі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді, ол 
адамның лайықты өмір сүруі үшін қажет. Сөйтіп, 
бірте-бірте толеранттылық мəселесі қоғамдық 
жəне философиялық ойдың тарихында тек 
діни төзімділік ретіндегі түсініктің ауқымынан 
шықты [15].

ХІХ ғ. Дж. Ст. Милль төзімділік идеясын 
еркіндіктің басты шарты ретінде қарастырады, 
ал М. Вебер болса дінге еріктілік идеяларын 
қорғайды. 

Америкалық философ Майкл Уолцер толе-
ранттылықтың түрткілерін атап көрсетті. Оның 
пікірінше, толеранттылықтың бес түрі бар: шет-
тету, немқұрайлылық, адамгершілік табандылық, 
əуестік жəне қуана мақұлдау. Аталған түрткілер 
толерантты қатынас деп жорамалданады [16].

ХХ ғасырдың 70-ші жылдары «бейтарап 
либерализмнің» теоретигі Дж. Роулс төзім-

ділікті əлеуметтік əділдіктің негізі ретінде 
қарастырады. Барлық атап өтілген еңбектерде 
төзімділік идеясы ой еркіндігі мен ар-намыс 
еркіндігі қағидаларының шиеленісуі ретінде 
қарастырылады, алайда онымен қоса соғыс 
пен бейбітшілік мəселесімен де ұштастырыла 
бастады. 

Толеранттылық шексіз төзімділікті білдір-
мейді. Белгілі əлеуметтанушы, əрі фило-
соф Карл Поппер төзімділікті гуманистік əрі 
эгалитаристік этика ретінде қабылдай отырып, 
оның ұстанымын «төзімділік өзі төзімді əрі 
төзімсіздікті насихаттамайтындардың бəріне де 
қатысты» деп белгілеген [17]. Толеранттылықты 
рационалистік дəстүрмен байланыстыра оты-
рып, Поппер Канттың адамгершіліктің «ал-
тын ережесіне» бой ұсынады. Ақиқаттың əділ 
дəлелдемесінің мүмкіндігі зерде идеясына 
негізделеді жəне ғылымның этикалық базисімен 
байланыстырылады. Толеранттылықтың маңыз-
ды компоненті – жауапкершілік [18]. 

Егер Батыста толеранттылықтың негізінде 
дінге, сенімге деген төзімділік жатса, Шығыста 
басқа базистік негіз болды. Шығыста, батыстық 
мəдениетте өте жоғары құрметтелетін адам-
ның құқықтары мен еркіндігі, басқарудың 
демократиялық үлгісі адамның құндылықтар 
жүйесінде басымды емес. 

Үнділік діни-философиялық дəстүрдегі адам 
концепциясына сай, адам рухани жаратылыс 
болып табылады, ол Құдайдың эманациясының 
нəтижесі ретінде қарастырылады. Адамның 
бүкіл іс-əрекеті дхарма игіліктік заңмен 
анықталады. Ол заң бойынша адам өзінің іс-
əрекетін этикалық ережелерге сай іске асыра-
ды. Ол ережелерде толеранттылық, гуманизм, 
төзімділіктің негізі жатыр. 

Шығыстық діндер төзімділікке негізделеді. 
Оның мағынасы, ең алдымен, белсенді əрекет 
жасамауда. Буддизм өмірге ерекше абыроймен 
қарауға үйретеді. Буддизмнің басқа діндерден 
ең бір ерекше жері, оның адамның өз күшімен, 
өзін жетілдіре отырып, Будданың көмегінсіз 
еркіндікке жетіп, өзі Будда бола алатындығын, 
соған жол көрсетуде. Басқа бірде-бір дінде 
адам Құдайдың көмегінсіз, жеке өзінің еркімен, 
күшімен құдайға ұқсай алмайды, өзін жетілдіре 
алмайды.

Қытай мəдениеті, философиясы əлемді 
түсінуге, түсіндіруге қатысты əр түрлі ұста-
нымдардың кең көлемді түрлерін ұсынады. 
Олардың əрқайсысы жалпы қытай философия-
сын түсінуге мүмкіндік береді. Конфуцийшілдік 
этика «өзаралық», «адамсүйгіштік», «алтын 
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орталық», игіліктің «алтын ережесі» сияқты 
ұғым дарға негізделеді. Ол ұғымдардың 
барлығы толеранттылықпен тығыз байланыс-
ты, толеранттылық игілік ретінде түсіндіріледі. 
Қытайлықтар үшін толеранттылық қарапайым 
ұғым емес, ол күрделі ұғым жəне индивидуум 
үшін маңызды моральдық принцип жəне қоғам 
үшін этикалық ереже болып табылады.

Көне Қытайға тəн классикалық даос трактаты 
«Дао дэ цзин» (жазылған жылы б.з.д. 6-5 ғғ.) да ел 
билеушілерге арналған. Онда ысырапқоршылық 
пен соғыстардан, адамдарға күш көрсетуден 
бас тартып, олардың жеке өмірлеріне араласпау 
керектігі жазылған. Мемлекетті əскербасы емес 
данышпан кісі басқаруы керек [19]. 

Біздің пікірімізше, толеранттылық идеясы-
ның негізгі практикалық мағынасы кез келген 
күш көрсетуді, зорлық-зомбылықты азайту, 
оған шек қоюмен байланысты. Сондықтан да 
даостық трактатта адамдағы табиғилық жоғары 
қойылуы себептен адам əрекетсіздік қағидатын 
(у вэй) ұстануы керек делінген. У-вэй «бар-
ша заттарға қатысты əрекет олардың өздеріне 
арналған қызметіне қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. Сонда олар өздігінен жеткілікті бола-
ды». Яғни, адам ешнəрсеге, ешкімге кедергі 
келтірмей, өз табиғилығына сүйене отырып, 
өмір сүруі тиіс. Бұл толеранттылық идея-
сына етене жақын келеді. Ал даостардың 
қарсыластары конфуцийшілер болса, адам өз 
өмірінде не істесе де тек қана адамсүйгіштікке 
(жэнь) жəне аспан сыйлаған игі күшке (дэ) 
жүгінуі тиіс. Яғни, конфуцийшілер əрекет етуді 
қолдаған күннің өзінде де, оны адамгершілік 
пен гумандылыққа сүйене отырып, іске асыру 
керектігін тұжырымдайды. 

Қытай философиясын зерттеуші А. Сағи-
қызының пікірінше, «Даостық философия 
адамның негізгі онтологиялық мақсатын – 
бойындағы адами нəрсе мен адами мəннен бас 
тарту, оны еңсеру деп біледі. Бұған жетудің ең 
дұрыс жолы даоны ұстану жəне дао əрекетсіздікті 
жүзеге асыратындықтан, адам да əрекет 
етпейтін тіршілікке өтуі керек» [20, 64б.]. Яғни, 
толеранттылық мəселесі онтологиялық мəселе 
болып, оның табиғаты адам табиғатымен байла-
ныстырылады. Ал сол мəдениетте пайда болған 
конфуцийшілдік те сол онтологиялық қағиданы 
қабылдағанмен, адамның табиғаты мен мəнін 
өзгеше түсінгендіктен, яғни оның əлеуметтік бо-
луымен байланысты күш көрсетпеу, əрекетсіздік 
емес, адамгершілікпен əрекет етуге шақырған. 
Зерттеушінің пікірінше, «Конфуцийшілдік, 
өзінің сыртқы социоцентризміне қарамастан, 

адамның дұрыс қылығының табиғи негіздерін де 
жоққа шығарған жоқ. Конфуцийшілдіктің осы 
жағының мəндік идеясы табиғи заңдылықтар, 
Аспанның ырқы қоғамның құрылымында да 
болуы керектігінде жатыр. Табиғаттылық пен 
табиғилықтың үйлесімділігі, Конфуцийдің ой-
ынша, ертеде болған. 

Конфуцийшілдіктің ерекшелігі, бас қа ға 
ұқ самайтындығы ежелгі дəуір данышпанда-
ры ның даналығы (Аспан мен Аспанастының 
үй лесімділігін көрсететін) дəстүрде жасырын 
жатыр деп сенуінде. Бұл дəстүрді ұстану ең 
алдымен адамдар арасындағы тəртіптің бола-
тындығына үлкен сенімділікті тудырады. 
Екіншіден, бұл тəртіп индивидтің өзінің жеті-
луіне, оның тұлғаның идеалы болып табыла-
тын «текті ер» идеалына жетуіне де мүмкіндік 
береді. Тек сол жағдайда борыш, жол-жора 
адам ның ішкі мотиві болады. Конфуцийлік 
қоғам дық гуманизм ішкі гумандылықтың əлеу-
меттік өлшемге ауысатындығында. Соны-
мен, ерте конфуцийшілдік ретіндегі қытайлық 
дəстүр дегі гуманизмнің ерекшелігі тарихи 
сабақ тас тық пен адамның жəне социумнің 
үйле сімділігіне негізделеді. Бірақ бұл адам 
мен табиғат арасындағы үйлесімділікті теріске 
шығар майды» [20, 69 б.]. 

Толеранттылық пен күш көрсетпеу катего-
риясының арасындағы байланыс философиядағы, 
саяси практикалардағы, мəдениет пен діндегі 
маңызды мəселелердің бірі болып табыла-
ды. Қазіргі күні халықаралық қатынастардағы 
мəселелерді шешуде толеранттылықпен қатар 
күш көрсетпеу принципінің де орны ерекше 
екенін мойындау керек. Әсіресе, саяси практи-
каларда күш көрсетпеу билік етуші органдардың 
билігін легитимдіктен арылтуға бағытталады: 
билік органдарымен, оның өкілдерімен бірлесіп 
қызмет істеуден бас тарту, бейбіт шерулер, өте 
маңызды əлеуметтік мəселелерді мемлекеттің 
қатысуынсыз шешуге бағытталған қоғамдық 
өзара ұйымдасу, жариялылық, медия кеңістікті 
белсенді түрде пайдалану. Кейбір жағдайларда 
күш көрсетпеу саясаттың моральды мұраты 
ретінде де қарастырылады.

Күш көрсетпеу іс-əрекет жасамауды біл-
ірмейді. Бұл өте белсенді өмірлік тұғырнама. 
Күш көрсетпеудің саясаттағы əдістері ХХ 
ғасырда өте танымал болды. Оған мысал 
ретінде М. Ганди ұсынған жəне іске асырған 
«сатьяграха» идеясын жəне тəжірибесін айтуға 
болады. Бұл идеяның арқасында Ганди мен 
оның жақтастары Үндістанның азат етілуіне 
мүмкіндік алды. 
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М.Л. Кинг ішкі жəне сыртқы күш көрсе-
туден, тіпті рухани күш көрсетуден бас тар-
туды ұсынды. Ол «ақиқаттағы табандылық» 
принципін ұстанды. Ол терісінің түсінің ақ-
қарасына қарамастан азаматтық теңдік болу 
керектігін жариялады. 

Бірақ күш көрсетпеу мұрат емес, ол – саяси 
қақтығыстарды шешудің жолы. Күш көрсетудің 
алдын алу жолы ретінде саяси жəне əлеуметтік 
төзімділік ретіндегі толеранттылық идеясы жəне 
тəжірибесі алынуы қажет. 

Қазіргі дəуірде зорлық жасамау идеяларының 
болашағы өте маңызды болып отыр. «Қиянат 
жасамау этикасы» философияда, мəдениеттану 
мен саясаттануда көп талқыланып келеді. Ол 
толеранттылық идеясымен тығыз байланыста 
қарастырылады. Осыған байланысты Ресей 
философы В.С. Стёпин: «Зорлық жасамау – 
адам мен қоғам адамгершілігінің дамуының ең 
маңызды əрі қатесіз көрсеткіші» деген сенім жа-
тыр. Сонымен бірге, ол – біздің заманымыздың 
прагматикалық императиві. Қазіргі өркениеттің 
дамуының бүкіл қисыны қиянат жасамау 
адамзаттың өркендеуі мен гүлденуінің ең басты 
шарты екенін ұғынуға жол ашады» [21, 195 – 
196  бб.] – деген тұжырымдама жасайды.

Толеранттылық туралы ой ертеде пайда 
болғаны туралы жоғарыда айтылды. Одан да ер-
теде зорлық жасамау туралы ойлардың əртүрлі 
мəдениеттерде, қоғамның құрылысы мен саяси 
режимдердің əртүрлі əлеуметтік-экономикалық 
түрлерінде болғанын зерттеушілер айтады. 
Бұл мəселе əртүрлі мəдени-өркениетті əлем-
дерге тəн бола отырып, олардың арасында да 
айырмашылық, өзгешелік болғаны белгілі. 
Қазақстандық философ А. Сағиқызының пікірін-
ше, «негізгі демаркациялық меже дамудың 
стратегиялық жолын таңдаудағы негізгі 
ерекшеліктері анықтайтын мəдени-өркениеттік 
дамудың Батыстық жəне Шығыстық типтерінің 
арасында жүргізіледі. Батыс сыртқы табиғатқа 
да, əлеуметтік қатынастарға да бағытталған 
өзгертуші қызметті таңдап алды. Мұндай басым 
интенция адамның əлемге деген көзқарасының 
іргелі (субстанциялық) негізі мəртебесін иеленеді 
жəне ол, сəйкесінше, адамның негізгі мақсаты 
ретінде қарастырылады»[20, 188б]. Автордың 
осы пікірімен келісе отырып, Шығыстық 
мəдениеттің ерекшелігі оның адамды, əлемді 
түсінуінде, Әлемге деген адамның қатынасында, 
дүниетанымының ерекшелігінде екенін көрсету 
маңызды деп ойлаймыз. Шығыстық дүниетаным 
адамның ішкі əлеміне – оның сана саласына, 

өзін-өзі аңдау мен өзінің рухани-адамгершіл 
жетілуіне бағытталады. 

Қорытынды

Ежелгі Үнді, Ежелгі Қытай мəдениетінде 
дүниеге көзқарас Батыстық көзқарасқа қарама-
қарсы болып табылады. Яғни, онда əрекетті 
емес, əрекетсіздікті жоғары қояды, оны адамның 
болсын, əлемнің болсын қалыпты жағдайы 
деп есептейді. Қытайда оны əрекет жасамау – 
«у-вэй» деген ұғыммен түсіндіреді. «Алайда, 
аталған қағиданың дəлме-дəл мəні «қиянат жа-
самау» терминімен беріледі. Мэн-цзы «у-вэй» 
қағидасының мəнін мынадай аналогиямен 
жеткізген: өсімдікті тез өсіремін деп оны жоғары 
қарай тартуға болмайды, ол үшін жерді өндеу 
керек. Сондықтан əрекетсіздік – енжарлық емес, 
күш қолданбайтын əрекет, қажетті əсер алу үшін 
жағдай жасау» [49, 185б.]. Яғни, қиянат жасамау 
барынша толерантты болу принципімен сəйкес 
келеді. Бұл қағида көп жағдайда саяси салада 
маңызды болған. Қазіргі күні əлемдегі саяси 
жағдайға байланысты да бұл қағиданың рөлінің 
зор екенін мойындауға тура келеді. 

Ресейлік белгілі философ В.А. Стёпин 
қазіргі күні адамзат жаңа көзқарасқа көшуі ке-
рек деген пікірді айтып келеді. Белгілі ғылым 
философиясын зерттеушінің ойынша, «Бұл 
əлемде өмір сүрудің жаңа тəсіліне зорлық жа-
самау стратегиясы міндетті түрде енетін бо-
лады. Егер өзім құрамына енетін нысанмен 
жұмыс жасап, оны зорлықпен, тұрпайы түрде 
өзгертсем, бұл мен үшін қатерлі болмақ, өйткені 
нысанды өзгерткенде мен өзімнің байланысты-
рымды, қызметтерімді де қоса өзгертемін» [21, 
199  б.]. Қазіргі техногендік өркениеттің дамыған 
тұсында толеранттылық мəдениеттердің бір-
бірінен өзгеше екенін мойындап, онымен санасу 
үшін қажет екенін ғалым былай көрсетеді: «…
Жаңа дүниетанымдық бағдардың алғышарттары 
бүгінде техногендік өркениеттің ішінде жаса-
луда. Қазіргі əлемде мүлдем əртүрлі мəдени 
дəстүрлер кездесіп, сұхбат құрып жатады. 
Бағалау жүйесін өзгертіп, басқаны түсінуге 
үйреніп, өзге мəдениеттер мен құндылықтарды 
бағалау қажет. Адамды əлеуметтендірудің, 
оны əртүрлі мəдениеттердің жетістіктерін 
құрметтеуге, төзімділік рухында тəрбиелеудің 
жаңа тəсілдерін табу керек. Адамзаттың 
жаһандануы таласты шешудің құралы ретіндегі 
күштен бас тарту, келісім табу талабын қояды. 
Қазіргі жағдайда жергілікті жанжалдардың 
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жаһандық жанжалға ұласып кету қаупі бар. 
Сондықтан зорлық жасамау стратегиясын іздеу 
– қияли арман емес, адамзаттың тірі қалу па-
радигмасы. Бұл жерде зорлық жасамау страте-
гиясы техногенді өркениет құндылықтарының 
барша құрылымын өзгертуді көздейді. Күш пен 
биліктің нысандарға, жағдайларға, əлеуметтік 
ортаға үстемдік ету мұратын қайта қарастыру 
қажет»[21, 195-196 бб.]. 

Мұның барлығы зорлық жасамау, толерантты 
болу, басқаның мəдениетіне, құндылықтарына 
төзімділікпен қарап, онымен санасуды қазіргі 
күнгі шиеленіскен дəуірдегі ең дұрыс жол екенін 
білдіреді. «Шығыста зорлық жасамау этика-
сы туралы айтылғанда, адамдар арасындағы 

қатынастың этикасы меңзелмейді. Зорлық жа-
самау дегеніміз – іштей үйлесімді Ғарыштың 
кез келген бөлігіне нұқсан келтіруі мүмкін 
əрекеттерден бас тартуды білдіреді» [22, 14-
15  бб.] жəне зорлық синергетика қағидаларына 
сай əлемнің негіздеріне қарсы жасалған қылмыс 
деп бағаланады.

Толеранттылық қоршаған əлемнің жəне оны 
мекендейтін халықтардың əртүрлі екендігін 
түсіну жəне оны қабылдауды білдіреді. Әрбір 
этнос ерекше жəне қайталанбас. Тек этникалық 
жəне діни көптүрлілікті мойындау, мəдени 
ерекшеліктерді қабылдап, құрметтеу нағыз 
толерантты атмосфераны орнатуға мүмкіндік 
береді. 
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В КАЗАХСТАНЕ

В исследовании авторы пытаются представить лингвистические сложности постсоветских 
казахстанских корейцев в свете их адаптации к новой независимой стране, которая идет в 
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могут говорить на государственном языке, считается отсутствием базового условия становления 
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самоязычия и чужого языка и они демонстрируют пассивную практику и противоречивое 
отношение к обязанности знания национального языка. Сохранение лингвистической 
идентичности через лингвистические заимствования для корейцев – это не свободный и простой 
выбор, а сложная борьба для сохранения своей самобытности и политический процесс между 
малыми этническими субъектами, пересекающий прошлые переживания, воспоминания и 
внешние давления субъекта. 
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to citizens of a new independent country which strongly drives to build a nation-state. What Koreans in 
Kazakhstan cannot speak the state language is regarded as having no basic condition to become a citi-
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Қазақстандағы посткеңестік корейлердің тілдік мәселелері

Бұл зерттеуді авторлар посткеңестік қазақстандық корейлердің лингвистикалық ұлттық 
мемлекет құруын әкелетін жаңа тәуелсіз елге бейімделу үшін ұсынуға тырысады. Қазақстандағы 
кәрістердің мемлекеттік тілде сөйлей алмауы жаңартылған мемлекеттің азаматы болудың негізгі 
шартына сай келмейді және жалпы қоғамдық игілікке байланысты маргиналдану болып саналады. 
Корейлердің өзін-өзі тануында басқа тілдің тереңдігімен шектелген шекарасы бар және олардың 
тек пассивті тәжірибесі бар, бұл мемлекеттік тілдің статусына сай келмеуі мүмкін. Корей тілінің 
лингвистикалық қайшылықтары лингвистикалық сәйкестікті сақтауда еркін және жеңіл таңдау 
емес, қайшылық этносубъект пен билік арасында өтетіндіктен тәжірибе мен естеліктерге талдау 
беру керек.

Түйін сөздер: қазақстандық корейлер, кеңестік корейлердің мақтанышы, өз және басқа 
тілдихотомиясы.

Введение

Со времен независимости бывших советских 
республик исследования корейцев в Казахстане 
и других постсоветских независимых странах 
освещались и накапливались в различных об-
ластях. Большая часть исследований была пред-
принята заинтересованными корейскими учены-
ми и зарубежными корейскими учеными. Тем не 
менее, углубленное исследование, посвященное 
проблемам переселения и противоречия в новых 
независимых странах, не было проведено на до-
статочном уровне. Одна из причин заключается 
в том, что корейцы Республики Кореи подошли 
к постсоветским корейцам с точки зрения брат-
ства и имеют ограничения на местные языки. 
Крушение бывшего Советского Союза оставило 
множество противоречий в республиках поли-
культурных и полиэтнических обществ. В этом 
контексте должны быть проведены исследова-
ния о разнообразии и напряженности в корей-
ской этнической группе как одной из этниче-
ских меньшинств, на проблемах их адаптации, 
межэтнических отношениях и социально-поли-
тическом статусе после независимости. 

Советские корейцы подвергались угнетению 
в сталинские времена и имели трудные времена, 
но были относительно социально признанными 
и глубоко интегрированы в основное общество. 
Однако новая организованная социальная струк-
тура призвала их включить в новый языковой по-
рядок вместо существующей языковой идентич-
ности. Исследование языковых противоречий, 
происходящих с социальными потрясениями, 
глубоко отражает внутреннюю напряженность и 
противоречие с точки зрения инсайдера в про-

цессе адаптации трансформированной среды. 
Данное исследование основано на полевых ра-
ботах с участниками и углубленных интервью, 
проведенных в течение одного года с июня 2010 
года, и литературных данных, таких как совет-
ские архивы, белые книги, корейские газеты 
«LeninKichi»и «KoryoIlbo» до и после распада 
Советского Союза.

Этнические процессы и языковой статус по-
сле независимости Казахстана

Крах политики «холодной войны» и распад 
бывшего Советского Союза означал свободу 
и освобождение коренных народов, которыми 
правили мигранты на своей территории. Одна-
ко иммигранты как некоренные люди, кото-
рые уже обосновались в этом регионе, приз-
нали ситуацию кризисом и тревогой из-за 
внезапного свержения социальных субъек-
тивных сил. Каждая из независимых республик 
продемонстрировала мощный шаг по восста-
новлению репрессированной этнической иден-
тич ности, которая уже давно пострадала от 
правления эмигрантов. В частности, первым 
объектом реабилитации стал этнический язык – 
язык каждого коренного народа был определен 
как государственный. Сила и сфера применения 
нового государственного языка незначительно 
отличались от каждой независимой республики.

Политика возрождения казахской языковой 
идентичности проводилась сразу после провоз-
глашения независимости 16 декабря 1991 года. 
28 января 1993 года заявление о том, что «ка-
захский язык – единственный язык независимой 
Республики Казахстан» и «русский язык как 
язык общения между народами» оказало нега-
тивное влияние на людей, не разговаривающих 



ISSN 1563-0307                 Journal. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №3 (61). 2017 115

Мионг Сун Ок и др.

на казахском языке. В 1995 году Конституцией 
Республики Казахстан предусмотрено, что «ка-
захский язык признается государственным язы-
ком, а русский – официальным языком» (Кон-
ституционная комиссия Республики Казахстан, 
2007 г.) в целях смягчения сопротивления и рас-
кола общества. Тем не менее, более конкретный 
правовой аппарат для государственного языка 
укрепился, и с 2001 года русский язык уменьшил 
свой вес, издавая нормативные акты, которые 
поддерживают функции русского языка толь-
ко в сфере культуры. В соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан о реализации 
государственной программы и развитии языков 
на 2001-2010 годы, вся работа в государствен-
ных организациях, таких как законодательные, 
судебные и административные органы, должна 
осуществляться на государственном языке [3]. 
Это был конкретный судебный приказ, обязыва-
ющий общество пользоваться государственным 
языком, таким как государственные учрежде-
ния, военные и учебные заведения.

В отличие от Узбекистана, который принял 
стратегию жесткой апробации в применении но-
вого республиканского языка, политика возрож-
дения казахского языка, которая является ча-
стью строительства национального государства 
во главе с коренным народом Казахстана, вы-
брала постепенное зарождение с целью миними-
зации недовольства, неразберихи и разделения. 
Однако эффект все более интенсивной нацио-
нальной языковой стратегии заключается в том, 
что вся работа государственных учреждений в 
настоящее время ведется в основном на казах-
ском языке. В случае корейцев в Казахстане они 
редко говорят на казахском языке в реальной 
жизни даже спустя 25 лет с момента назначения 
государственного языка. Их социальная и эконо-
мическая деятельности склонны к конкретным 
областям из-за ограниченности использования 
казахского языка.

Социальная маргинализация корейцев: кон-
центрация экономической зоны и ослабление со-
циального статуса

Репутация корейцев другими этнически-
ми группами в местном обществе такова: «ко-
рейцы старательны и умны».Так как они были 
оценнены за их роль и место в Советском обще-
стве. Бывший Советский Союз гордился тем, 
что был признан образцом, показывающим вы-
сокий статус и успех корейской диаспоры [5, 
p. 81]. Иначе говоря, корейский народ занимал 
различные официальные должности советского 
основного общества, такие как государственные 

чиновники и политики, руководители Академии 
образования и науки, руководители аграрной 
экономики, известные спортсмены и артисты. 
«Наука, технология и культура Казахстанских 
корейцев» (The Science, Technology and Culture 
of Kazakhstani Koreans), изданный в 2002 году 
Корейской Ассоциацией науки и технологии 
Республики Казахстан, показала статистику 
успешных корейцев в каждой социальной сфере 
Казахстана. Со времени обретения независимо-
сти их социальный статус все больше снижается. 
Среди них 613 человек числились корейскими 
лидерами в профессиональных областях. Из них 
96 родились в 1950-х годах, 46 – в 1960-х годах 
и 10 – в 1970-х годах [2, p. 225]. В этой стати-p. 225]. В этой стати-. 225]. В этой стати-
стике резко сокращается число лидеров следую-
щего поколения корейцев, способных влиять на 
общество, и это не по сравнению с прошлым со-
ветским обществом.

В отличие от прошлого, внезапно изменив-
шаяся в социальной среде и системе, индивиду-
альная жизнь качества зависит не от государства, 
а от результата каждой индивидуальной хозяй-
ственной деятельности и усилий. От советских 
государственных предприятий до приватизации 
и перехода к рыночной экономике, различные 
формы оккупации создавались путем деления 
области экономической деятельности. Други-
ми словами, сферы услуг, такие как оптовый и 
розничный бизнес, продовольственный бизнес, 
строительный бизнес, торговый бизнес, недви-
жимость и лизинг, значительно расширились [1, 
р. 92] и расширили возможности для участия в 
экономической деятельности. Корейцы устрем-
ляются в сферу бизнеса, а не национальных ин-
ститутов, так как эта область является относи-
тельно всесторонней и открытой, где приемлемо 
языковое разнообразие, и в которой они чув-
ствуют себя более свободно говорить по-русски, 
чем в других областях.

Для меньшинства, мечтающего стать пред-
принимателем, а не государственным служа-
щим, выбор и конкурентоспособность в эко-
номической деятельности зависят от того, 
включены ли они в основное русло общества 
и какой язык они используют. Как меньшин-
ство, трудно выйти на общественное поле и 
вероятность продвижения по службе для них 
невелика, и трудно представить, что они бу-
дут занимать высокие государственные долж-
ности. Более того, неспособность говорить на 
государственном языке даже не удовлетворяет 
основным условиям трудоустройства в госу-
дарственном секторе.
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Однако те, кто говорит только на русском 
языке, не приветствуются в новой социальной 
среде, корейцы до сих пор считают советский 
язык «своим языком». Несмотря на то, что пра-
вительство рассматривает мягкую политику 
внедрения языка и даже стигматизацию «кто не 
может говорить на государственном языке», их 
новая языковая адаптация не была эффективной, 
хотя, казалось, у них было достаточно времени, 
чтобы выучить его с самого начала независимой 
страны. Этому способствовал выход для вы-
живания в сфере экономической деятельности, 
приводящий к разбавлению отчаяния изучения 
нового языка, и в то же время поддерживая ди-
хотомной границы и стереотипного образа свое-
го и другого языка.

«Свой» и «чужой» язык: социальное давле-
ние и противоречивое отношение

Отношение к принятию и практикованию 
казахского языка не было последовательным. 
Они без колебаний заявили, что казахский язык 
является государственным языком и что в рам-
ках государственной языковой политики есте-
ственно обязаны следовать за ним. Однако, они 
фактически отвернулись от изучения казахского 
языка. Там была высокая дихотомическая гра-
ница, отличающая «родной язык (русский) и 
другого языка (казахский)». Для корейской диа-
споры русский язык подразумевает их славу и 
гордость, которые построили самооценку и чув-
ство присутствия, хотя они и являются активами 
прошлого. Корейцы должны были быть полно-
стью ассимилированы и подчинены советской 
социальной системе, страдая от неимоверных 
ран и от угнетения и лишения земли выживания 
после вынужденной депортации. Кроме того, 
корейский язык, который был родным языком, 
был сокращен в результате закрытия корейской 
этнической школы советской властью сразу 
после насильственной депортации, и они нача-
ли всерьез ассимилироваться с советским язы-
ком. Название корейского стиля, которое они 
использовали в Won-dong (Дальний Восток), 
было названо и переименовано в русское, и 
постепенно их названия русского стиля стали 
популярными [8; 9; 10].

Через Вторую мировую войну родились 
многие герои труда среди советских корейцев, 
которые были значительно выше по количеству 
героев, чем у других этносов по соотношению 
населения [6], тем самым постепенно выявив 
повышение этнического престижа и статуса. 
Их работа по выращиванию риса в советском 
колхозе была поразительной, и они стали соци-

альной моделью советского общества, которая 
должна была быть имитирована в тот период. В 
процессе сильной советизации и руссификации 
их целью было подражание русским и русскому 
языку. Русский язык позволил получить лучшее 
образование и успех и стать конкурентоспособ-
ным гражданином, войдя в советское передовое 
общество. Корейцы гордятся тем, что у них еще 
есть русский менталитет с русским языком и 
духом. 

Советское общество представляло в основ-
ном равное общество для всех людей, и совет-
ская власть была ориентирована на массовое 
производство Homosovieticus. Однако расизм и 
кастеизм, которые являлись объектами, подле-
жащими ликвидации, работали косвенно. Ос-
новным и первым классом советского народа 
были русские, а коренные народы, такие как 
казахи и мигранты, считались второсортными. 
К тому времени, корейцы отождествлялись с 
русскими и имели чувство превосходства над 
советской системой и обществом. Вот почему 
многие люди в старшем поколении тоскуют по 
прошлому и теперь признают, что они ничем 
не лучше прошлого. В настоящее время казах-
ский язык является обязательным языком для 
изучения, но он воспринимается как «низший» 
язык. У них сложилось мнение, что казахский 
язык является языком «неграмотного народа», 
который изначально был без букв, и они до сих 
пор считают государственный язык неконкурен-
тоспособным. Фиксированный образ и границы 
«цивилизованных» и «нецивилизованных» дают 
возможность оправдать превосходство своего 
языка и бороться за защиту собственного куль-
турного достояния. 

Заключение

С. Холл определил культуры как арену борь-
бы, где не гарантируется победа и имеет место 
политический акт. Его культурологические ис-
следования направлены на изучение того, как 
периферийные или подчиненные подгруппы за-
щищают и обгоняют свое культурное простран-
ство в доминирующей группе, и на постоянное 
выявление контекста властных отношений, су-
ществующих в обществе [3].

Борьба корейцев за защиту своего языка пе-
ред обязательствами по государственному язы-
ку была упразднена. Корейцы заявили, что они 
принимают государственный язык, но не прак-
тикуют его. Они выступают без соблюдения 
национальной политики. Как граждане Казах-
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стана они обвинили себя в невыполнении своих 
обязанностей и согласились, что правительство 
дало им достаточно времени для изучения казах-
ского языка и позволило им одновременно ис-
пользовать русский и казахский языки в офици-
альной сфере.

Такое несоответствие слов и действий ко-
рейцев в языковых обязательствах обусловлено 
их гордостью и твердой верой в совершенство 
самовыражения и связано с конфронтацией си-
туации, в которой они не могут противостоять 
государственной власти. Корейцы также выра-
зили нежелание навредить давно установившим-
ся доброжелательным отношениям с коренным 
казахом, ставшим доминирующим народом. Но 
неспособность раскрыть свои голоса перед вла-
стью государства заключается в том, что деспо-
тизм правящей власти при Сталинском режиме 
создал жестокие репрессии советского народа, и 
страшный опыт этого был запечатлен в корей-

ском сознании и передавался из поколения в по-
коление.

Исследование показало, как корейцы защи-
щают свои языковые и культурные границы при 
выявлении аутентичности своей языковой иден-
тичности, что приводит к ослаблению готов-
ности бросить вызов новому государственному 
языку. В рамках этого исследования идентич-
ность представляет собой политический про-
цесс, направленный исключительно на то, чтобы 
осмыслить самобытность, наряду с определен-
ным контекстом, а не быть существенной. В этом 
процессе границы между двумя культурами еще 
больше укрепляются путем создания стереотип-
ных образов себя и других людей из коллектив-
ной памяти, опыта и воображения, в которых 
они могут захватить славу прошлого. Однако 
защита самокультуры представляет собой жест-
кую борьбу за то, чтобы пройти через внутрен-
нее противречие и внутренние конфликты. 
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РОЛЬ МЕДИЙНЫХ ОБРАЗОВ ОРГАНОВ  
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Доверие общества к государственным органам власти всегда было важным фактором 
и основным показателем легитимности власти. В современном мире доверие населения 
конструируется под воздействием различных факторов. Немаловажную роль здесь играет сам 
образ органа власти, формируемый под влиянием личного опыта, слухов и, в первую очередь, 
средств массовой информации (СМИ). В нынешнем информационном обществе средства 
массовой информации зачастую становятся основным источником информации для большинства 
населения. Образы органов исполнительной власти, формируемые в медиапространтве 
(медиаобраз), способны положительно или отрицательно повлиять на уровень доверия граждан 
к власти.

В данной статье исследуется медиаобраз Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Министерство образования играет важную роль в жизни любого гражданина, 
независимо от статуса или возраста. По этой причине деятельность министерства образования 
всегда находится в центре внимания всех видов СМИ. Для анализа медиаобраза данного органа 
власти автор применяет фрейм-анализ. 

Ключевые слова: медиаобраз, медиафрейм медиапространство, СМИ, доверие, 
государственный орган, Министерство образования и науки.
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The role of media images of executive bodies in building citizens’ trust in power  
(exemplified by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation)

Public trust in public authorities has always been an important factor and the main indicators of the 
legitimacy of power. In the modern world, people’s trust is constructed under the influence of various 
factors. The role of the authority itself is formed under the influence of personal experience, rumors, 
and above all the media. The media plays an important role here. In the current information society, the 
media often become the main source of information for the majority of the population. Thus, the images 
of the executive bodies formed in the media space (media image) can positively or negatively affect the 
level of citizens’ trust to the authority.

This article examines the media image of the Ministry of Education and Science of the Russian Fed-
eration. The Ministry of Education plays an important role in the life of any citizen, regardless of status or 
age. For this reason, the activities of the Ministry of Education are always at the center of attention of all 
types of media. To analyze the media image of this authority, the author applies frame analysis.

Key words: Media image, mediaframe, media, trust, government agency, Ministry of Education and 
Science.
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Азаматтардың билікке деген сенімін қалыптастырудағы  
атқарушы органдардың медиа-бейнесінің рөлі  

(Ресей Федерациясы Білім және ғылым министрлігінің үлгісі бойынша)
 

Мемлекеттік органдарға мемлекеттік сенім әрдайым маңызды фактор болып, биліктің 
заңдылығының негізгі көрсеткіштері болып табылады. Қазіргі әлемде адамдардың сенімі әртүрлі 
факторлардың әсерінен қалыптасады. Жеке тәжірибенің, естудің және ең алдымен бұқаралық 
ақпарат құралдарының ықпалымен қалыптасқан биліктің бейнесі де маңызды рөл атқарады. 
Ақпараттық қоғамда бұқаралық ақпарат құралдары көбінесе халықтың көпшілігі үшін ақпараттың 
негізгі көзі болып табылады. Осылайша, медиа-кеңістікте қалыптасқан атқарушы органдардың 
бейнелері (медиа-бейне) азаматтардың билік органдарының сенім деңгейіне оң немесе теріс 
әсер етуі мүмкін.

Бұл мақала Ресей Федерациясы Білім және Ғылым министрлігінің медиа-бейнесін қарастырады. 
Білім және ғылым министрлігі кез келген азаматтың өмірінде, мәртебесі мен жасына қарамастан 
маңызды рөл атқарады. Осы себепті Білім министрлігінің қызметі әрқашан бұқаралық ақпарат 
құралдарының барлық түрлерінің назарында болады. Бұл өкілеттіктің медиа-бейнесін талдау 
үшін автор фрейм талдауын қолданады.

Түйін сөздер: медиабейне, медиафрейм, медиакеңістік, БАҚ, сенім, мемлекеттік орган, Білім 
және ғылым министрлігі.

Политическая власть обладает собственной 
структурой, а также оценивается социумом. Эф-
фективная деятельность властных структур в 
области выполнения своих обязательств в сфе-
ре защиты прав и интересов обществе является 
очень важным для населения. «Чтобы власть 
была вполне легитимной, необходимо, чтобы 
общество признало правомерными ее цели, ре-
жим и лидеров, соотнеся их с общепринятыми 
нормами морали, идеологии и права» [21, с. 144].

Доверие институтам власти можно назвать 
верой людей в то, что действующая власть 
функционирует корректно и объективно. Эта 
вера базируется на осознании общества, что есть 
корректно и объективно, а что нет. Гражданская 
активность в социуме и межличностное доверие 
содействуют общественному доверию. Тем не 
менее эти отношения не характеризуются авто-
матизмом и под влиянием внешних факторов 
могут изменяться. К примеру, существуют стра-
ны, где граждане не доверяют друг другу, но в 
тоже время они рассчитывают на институты вла-
сти в достижении своих интересов.

Ожидания людей являются главной оценкой 
доверия к представителям и государственным 
институтам. Рост образованности населения 
ведет к росту ожиданий от деятельности орга-
нов государственной власти. Когда ожидания 
населения превосходят реальную деятельность 
властных органов, тогда происходит уменьше-
ние уровня доверия. Перемены в ожиданиях 
определяются не только как малоэффективная 

деятельность органов власти, но и ослабление 
поддержки незащищенных слоев населения. 
Важно отметить, что положительный либо же 
отрицательный опыт коммуникации с предста-
вителями власти также может повилять на до-
верие граждан. Д.В. Афанасьев, подчеркивая 
значимость доверия к органам власти, пишет, 
что доверие является ключевым показателем 
отношения общества к политике государства, 
необходимым условием жизнеспособности по-
литической системы [1, с. 175]. М.А. Вахтина, 
изучая важность институционального доверия, 
отмечала, что доверие к институтам власти – это 
обезличенное доверие в отношении официаль-
но установленных правил, норм и предписаний 
[5, с. 59]. Доверие является верой людей в их 
способность эффективно управлять, используя 
властные права и полномочия.

Для государственных органов власти дове-
рие и поддержка граждан являются важнейшим 
показателем легитимности их функционирова-
ния и эффективности их деятельности. Форми-
рование положительного образа органа власти в 
массовом сознании также способствует укрепле-
нию доверия и поддержки населения. Массовое 
сознание включает в себя знания, понимания, 
правила, ценности и образцы поведения, кото-
рые разделяются комплексом индивидов, массы. 
Оно формируется в процессе общения людей и 
общего понимания социальной и политической 
информации. Образы, сформированные в обще-
стве, занимают важное место в общественном 
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сознании. Подчеркивая значимость образов, 
известный французский исследователь Гюстав 
Лебона писал: «Толпа мыслит образами, и вы-
званный в ее воображении образ, в свою оче-
редь, вызывает другие, не имеющие никакой 
логической связи с первым... Толпа, способная 
мыслить только образами, восприимчива только 
к образам. Только образы могут увлечь ее или 
породить в ней ужас и сделаться двигателями ее 
поступков» [7, с. 4]. 

СМИ играю важную роль в формировании 
позитивного образа. Г. Дэвис, один из основа-
телей теории концептуализации формирования 
имиджа, при обсуждении формирования образа в 
политике, подчеркнул важность взаимодействия 
государственных институтов с масс-медиа. Г. 
Дэвис также процитировал утверждение порту-
гальского политика Еноха Пауэл о том, что «для 
политика жаловаться на прессу – это, как капи-
тану корабля жаловаться на море» [22, с. 198]. 
Особая роль СМИ в политической сфере также 
подчеркивается американским исследователем 
Костасом Панагопоулосом [27]. 

Современные СМИ стали мощнейшим сред-
ством воздействия на массовое сознание. Сегод-
ня масс-медиа способны сформировать образы 
любых политических объектов. В научных ис-
следованиях образы, формируемые под воздей-
ствием СМИ, определяются как медийные, как 
«особый образ реальности, предъявляемый мас-
совой аудитории медиаиндустрией» [3, с. 123]. 
Медиаобраз также описывается как образ, фор-
мируемый в сознании реципиентов информации 
с помощью СМИ и других информационных ин-
ститутов, который позднее отражает комплекс 
представлений участников информационного 
сообщества по определенной проблематике [6, 
с. 153; 4, с. 99]. Н.Л. Зелянская описывает меди-
аобраз политического субъекта как комплексное 
понимание о деятельности, взглядах, влиятель-
ности, эффективности субъекта политической 
жизни, формируемое в медиасреде как ответная 
коммуникативная реакция на его политическую 
активность [9, с. 121].

Медиаобразы обладают большим влиянием 
на массовое сознание, так как их визуально-эмо-
циональная особенность дает эффект истинной 
реальности. Общественное сознание часто боль-
ше доверяет медиаобразам, нежели текстовой 
или устной информации. Также медиаобразы 
легче воспринимаются, так как не требуют от 
аудитории особой умственной деятельности, как 
чтение источников политической информации 
и интерпретация их содержания. Это намного 

упрощает процесс ментального восприятия ме-
диаобразов и обратной коммуникации в ходе их 
передачи. Медиаобразы создают определенное 
восприятие политических реалий, а также спо-
собны придать имиджевый характер политиче-
ским объектам. Таким образом, медиаобразы в 
политическом пространстве становятся предста-
вителями политических имиджей. Представле-
ние политических имиджей путем передачи ме-
диаобразов стало предметом особого внимания 
исследований политической деятельности [19; 
20].

СМИ могут укрепить доверие граждан к 
власти, потому что граждане могут получать 
больше информации о деятельности органов 
государственной власти, побуждающей их убе-
диться в правильности принимаемых ими ре-
шений и предполагаемых позитивных послед-
ствий этих решений. Усилия, предпринимаемые 
органом государственной власти по созданию 
собственного положительного образа в медий-
ном пространстве, помогают обеспечить леги-
тимность соответствующего уровня власти [18]. 
Вот почему медиаобразы рядом авторов рассма-
триваются как управленческий ресурс, который 
можно применять для того, чтобы увеличить 
(или снизить) важность политического объекта, 
усилить (или ослабить) размер его воздействия 
на процесс принятия решений, а также гаранти-
ровать легитимацию принимаемых решений [11, 
с. 169].

Медиаобраз является многообразным яв-
лением, которое включает в себя различные 
характеристики объекта, смысловые связи, ин-
терпретации, оценочные суждения. Сложность 
медиаобраза органа власти предполагает приме-
нение определенных инструментариев для его 
анализа. Для проведения анализа медиаобраза 
органа исполнительной власти автор выбрал 
фрейм-анализ.

В научных работах фрейм определяется как 
семасиологическая рамка, которая применяется 
индивидом для осмысления чего-либо и выбора 
способа действия в рамках данного смысла, как 
схема репрезентации, как метакоммуникативное 
понимание положения, которое основывается 
на регулирующих действиями правилах органи-
зации и вовлеченности в действие [2, с. 7]. М. 
Минский, американский учёный в области ис-
кусственного интеллекта, определяет фрейм как 
структуру информированности о стандартном 
объекте или привичной ситуации [12, с. 32], по-
являющуюся в результате когнитивной обработ-
ки стандартных ситуаций.
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При анализе медиаобраза автора опирается 
на слова Т.А. Дейка, который подчеркивал, что 
фреймы не являются вольно определяемыми 
«кусками знания», они структурируются вокруг 
определенного концепта [8, с. 42]. Таким обра-
зом, анализ фрейма строится с учетом целост-
ности и одновременно предполагает анализ его 
структурных составляющих. Как отметил Ф. 
Мэнинг, должны происходить «разбор налич-
ных целостностей (социальных, культурных) и 
затем сборка структур как совокупности взаимо-
действующих элементов» [25, с. 19].

Медиафреймы представляют собой смысло-
вые структуры, формируемые СМИ. К примеру, 
в своих исследованиях В. Гамсон и А. Модилья-
ни определяют медиафрейм как «центральную 
смысловую идею или сюжет, который открыва-
ет смысл в разворачивающейся полосе событий. 
Фрейм представляет суть вопроса» [23, с. 143]. 
Г. Тучман, подчеркивая важность медафреймов 
для повседневной жизни человека, для формиро-
вания его представлений об окружающем мире, 
писал: «Медиафреймы организуют повседнев-
ную реальность и являются неотъемлемой ча-
стью повседневной реальности» [28, с. 193]. Та-
ким образом, работа журналистов фактически 
сводится к созданию медиафреймов и распре-
делению их «для эффективной передачи ауди-
тории» [24, с. 7]. Сложившийся в современной 
науке фрейм-анализ позволяет с достаточной 
степенью достоверности извлекать знание о том 
или ином объекте. Именно это обстоятельство 
стало основанием для исследования с помощью 
данного методологического инструментария ме-
диаобраза Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Существует несколько методов анализа 
фреймов. Для анализа медиапространства Рос-
сии за 2010-2015 годы автор опирается на мето-
дику, разработанную в 2008 году профессорами 
науки в области коммуникации Маттесем Йор-
гом и Меттью Кохрингом [26, с. 256].

Прежде всего автор рассматривает медиа-
образ Минобрнауки РФ как сложносоставное, 
включающие представления о различных сторо-
нах деятельности данного министерства. В итоге 
автор выделяет 5 фреймов, которые характери-
зуют деятельность министерств образования и 
подконтрольных им организаций:

1. Минобрнауки РФ и дошкольное образова-
ние. Данный фрейм включает представленную в 
медиапространстве информацию о политике ми-
нистерства в области дошкольного образования. 
В частности, представления о роли министер-

ства в обеспеченности населения детскими сада-
ми, в развитии дошкольного образования и т.д.

2. Минобрнауки РФ и среднее образование. 
Этот фрейм включает суждения в СМИ о полити-
ке министерства в сфере разработки и соблюде-
ния государственных стандартов и гражданских 
обязательств в области среднего образования, 
оценочные суждения о роли органа власти в мо-
дернизации среднего образования, мнения роли 
министерства в обеспечении качества строи-
тельства школ, школьного питания и т.д.

3. Минобрнауки РФ и высшее образование. 
Этот фрейм позволяет объединить представлен-
ные в медиасреде суждения о роли министерства 
в обеспечении качества высшего образования и 
борьбе с коррупцией в вузах, о политике мини-
стерства в области сотрудничества с научными 
сообществами, развития международных связей, 
повышения квалификации преподавателей и т.д.

4. Минобрнауки РФ и единый государствен-
ный экзамен. Этот фрейм включает суждения 
о политике министерства в области внедрения 
новых форм оценки знаний выпускников школ, 
включая мнения о методике проведения ЕГЭ, 
его результатах и т.д.

5. Министр образования и науки. Этот фрейм 
включает представленные в медиа прост  ранстве 
суждения о руководителе ми  нис терства, оцен-
ки его деятельности. Все эти фреймы отражают 
наиболее важные направ ления деятельности ми-
нистерства образова ния, поэтому их выявление 
позволит сформировать целостный медийный 
образ данного государственного органа.

Все эти фреймы отражают наиболее важные 
направления деятельности министерства обра-
зования, поэтому их выявление позволит сфор-
мировать целостный медийный образ данного 
государственного органа.

Для проведения контент-анализа медиапро-
странства Российской Федерации автор выбра-
ла СМИ с высокими показателями популярно-
сти и доверия: газета «Коммерсант», телеканал 
«Первый Канал» и общественно-политическое 
интернет-издание «Газета.Ru», а также про-
фессиональное печатное издание «Поиск». В 
указанных СМИ, за период 2010 по 2015 годы 
было подготовлено 1609 публикаций и репор-
тажей по тематике, затрагивающей Минобрна-
уки РФ.

Если рассматривать первый медиафрейм 
«Минобрнауки РФ и дошкольное образование» в 
российском медиапространстве, то за 2010-2015 
годы данный фрейм представлен сюжетами об 
акциях общественного недовольства решением 
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министерства об уменьшении количества дет-
ских садов и уплотнения действующих. Тем не 
менее, вместе с этим вышло немало публикаций, 
которые оповещали о разработке стандартов на-
чального образования, об оснащении детсадов 
новым оборудованием и т.п. Относительно ди-
намики позитивного и негативного контента, то 

за период 2010-2014 годы в российских СМИ по 
большей части преобладал позитивный контент 
о деятельности министерства. Это послужило 
формированию в медиапространстве образа ми-
нистерства как органа исполнительной власти, 
предпринимающий определенные усилия в дан-
ной сфере (рис. 1).

Рисунок 1 – Соотношение негативных и позитивных суждений о деятельности Минобрнауки РФ  
в области дошкольного образования в медиапространстве РФ

Второй фрейм «министерство образования и 
среднее образование» в российском медиапро-
странстве представлен сюжетами, рассказываю-
щими об активной инновационной деятельности 
министерства, о разработке министерством но-
вых стандартов обучения и новых требований к 
качеству образования и технического оснаще-
ния школ, о политике в области финансирования 
школьного образования. Вместе с тем в медий-
ном пространстве немало сюжетов о проблемах 
в школах (халатность руководства школ в обла-
сти обеспечения безопасности детей, коррупция 
среди учителей, неисполнение ими должност-
ных обязанностей и т.п.). 

В целом российские СМИ активно участво-
вали в обсуждении проблем среднего образова-
ния. При этом следует отметить определенную 
сбалансированность представленных в медиа-
пространстве позитивных и негативных оценок 
образа министерства (рис. 2).

Третий фрейм «министерство образования и 
высшее образование» в медиапространстве Рос-
сии также представлен противоречивыми сюже-
тами. С одной стороны, СМИ отмечают заслуги 
Минобрнауки в реформировании высшей шко-
лы, переходе на новые стандарты, в развитии 
вузовской науки, в борьбе с коррупцией в вузах 
и т.п., но с другой – активно критикуют мини-

стерство за непоследовательность проводимой 
политики, связывают с министерством пробле-
мы, существующие в высшей школе. 

Если говорить о динамике представленно-
сти в российском медийном пространстве пози-
тивных и негативных сюжетов, то в первые два 
года изучаемого периода наблюдалось снижение 
положительного контента, сменившееся в 2012-
2013 годы на заметный рост количества позитив-
ных статей о деятельности Минобрнауки РФ в 
сфере высшего образования. Однако в 2014 году 
опять заметно выросло количество негативных 
высказываний в СМИ о политике министерства 
(рис. 3).

Рассматривая четвертый фрейм «министер-
ство образования и единый государственный эк-
замен», можно отметить, что в медиапростран-
стве ряды критиков государственного экзамена 
не уменьшаются. Хотя министерство предпри-
нимает значительные усилия по совершенство-
ванию процедуры сдачи ЕГЭ, однако еще велико 
число репортажей, статей и публикаций, пере-
дающих информацию о скандалах, связанных с 
ЕГЭ. Однако в 2014 году количество негатив-
ного контента о ЕГЭ стало меньше, что отчасти 
связано с усилиями Минобрнауки предельно 
широко освещать в прессе особенности и проце-
дуры проведения ЕГЭ (рис. 4).
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Рисунок 2 – Соотношение негативных и позитивных суждений  
о деятельности Минобрнауки РФ в области среднего образования в медиапространстве РФ 

Рисунок 3 – Соотношение негативных и позитивных суждений  
о деятельности Минобрнауки РФ в области высшего образования в медиапространстве РФ

Рисунок 4 – Соотношение негативных и позитивных суждений о деятельности 
Минобрнауки  РФ в области единого национального тестирования в медиапространстве РФ
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Если рассматривать пятый фрейм «мини-
стерство образования и руководитель органа 
власти», то образ Министра образования РФ тес-
но взаимосвязан с образом самого Минобрнауки. 
Во всех типах СМИ, которые освещали деятель-
ность Минобразования, присутствовали цитаты, 
мнение и отношение Министра образования к 
тем или иным проблемам в сфере образования и 
науки. В российской ежедневной общественно-
политической газете «Коммерсант», телеканале 
«Первый Канал», профессиональном печатном 
издании «Поиск», общественно-политическом 
интернет-издании «Газета.Ru», российском го-
сударственном телеканале «Первый канал» за 
период с 2010 по 2014 годы было подготовлено 
1609 публикаций и репортажей, из них 51 % но-
сят негативный характер.

В целом медиаобраз Министерства об-
разования и науки РФ, формируемый в ме-
диапространстве за период 2010-2014 годы, 
можно назвать противоречивым, отражаю-
щим как целенаправленные усилия самого 
министерства в области популяризации сво-
ей политики, так и критические суждения, 
широко представленные в российских СМИ. 
Подводя итоги проведенного исследования, от-
метим, что средства массовой информации Рос-
сийской Федерации проявляют значительный 
интерес к освещению политики Минобрнауки 
РФ. Это связано, прежде всего, с особой значи-
мостью вопросов образования для населения. 
Журналисты живо реагируют на возникающие в 
этой сфере проблемы, что сужает возможности 
позитивного позиционирования.

Негативные события в области образования 
могут фактически определять тональность ме-
диаконтента, меняя ракурс освещения политики 
министерства. Следовательно, в такие периоды 
важно отслеживать складывающуюся повестку 
дня и своевременно реагировать на возникаю-
щие проблемные ситуации, предлагая собствен-
ные интерпретации происходящих событий.

Реформирование системы образования, осу-
ществляемое в России, также является сложным 
фактором в имиджевой политике министерств. 
В такие периоды всегда в обществе складыва-
ются неоднозначные подходы к проводимой 
политике, которые активно транслируются в 
медийное пространство. Особенно ярко это 
видно в отношении к введению в обеих странах 
единого национального тестирования. В меди-
апространстве данная новация вызвала крайне 
неоднозначную реакцию. СМИ активно крити-

ковали деятельность министерства в этой обла-
сти. И хотя сами министерства также занимали 
активную позицию, популяризируя свою поли-
тику, проводя разъяснительную работу в СМИ, 
показывали важность данной процедуры, но не-
гативный контент долгое время определял меди-
аобраз министерства в данной области.

Реформаторская политика всегда вызыва-
ет диссонанс в информационной среде. В ней 
возникают очаги критических суждений, меди-
апространство наполняется суждениями о не-
достатках проводимой политики, происходит 
нагнетание озабоченности и даже страха перед 
новациями. Вот почему орган исполнительной 
власти должен способствовать распростране-
нию информации, не только отражающей офи-
циальную позицию по решаемой проблеме, но 
и раскрывающей для широких слоев населения 
перспективу позитивных изменений в случае 
реализации данной политики. Как отмечает Г.В. 
Пушкарева, запаздывание в освещении возник-
шей проблемы «неизбежно ведет к тому, что оп-
поненты успевают навязать массам свое видение 
проблемы... В итоге формируется эмоциональ-
но-негативный контекст, генерируемый слухами 
и усилиями политических оппонентов, который 
трансформировать в позитивный необычайно 
сложно» [17, с. 330].

Ситуативность в формировании медиаобра-
за, т.е. зависимость контента от привлекших 
внимание СМИ событий, как показало исследо-
вание, способно оказать решающее влияние на 
формирование имиджа государственного орга-
на. Так, освещение в СМИ коррупционных скан-
далов в области образования способно привле-
кать внимание аудиторий, обеспечивая перевес 
негативных суждений над позитивным освеще-
нием политики министерства.

Подводя итоги, медиаобразы формируют-
ся под влиянием различных факторов, создавая 
противоречивый, порой отрицательный образ 
органа государственной власти, что негативно 
сказывается на позиционировании министер-
ства образования в медиасреде. Таким образом 
основной задачей пресс-службы государствен-
ного органа является не только стабилизация 
коэффициента положительных и отрицательных 
фреймов в медиапространстве, но и увеличение 
позитивных откликов СМИ о деятельности ми-
нистерства образования и науки.

Мониторинг медиафреймов и проведение 
различных социологических исследований по-
зволяет пресс-службе выявить основные про-
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блемные зоны в своей работе, а также опреде-
лить основные факторы, влияющие на ту или 
иную аудиторию. Анализ медиафреймов также 

может указать направления деятельности пресс-
службы для реализации эффективной стратегии 
позиционирования.
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ЕАЭО ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ САУДА АЙНАЛЫМЫНЫҢ  
ДАМУ ҚАРҚЫНЫ

Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) құрылуы мен қызмет етуі әлемдік экономикалық 
дағдарыс жағдайында жүруде. Соған қарамастан, ЕАЭО ішкі және сыртқы саудасы соңғы жылы 
қарқынды өсуде. Ғылыми-зерттеудің мақсаты – ЕАЭО ішкі және сыртқы саудасының дамуын 
талдау. 

Жұмыстың ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы – ЕАЭО қызмет етуі Европа мен 
Азияның жан-жақты дамуына, әлемдік экономиканың дағдарысты еңсеруіне игі ықпал етеді. 
Сонымен қатар, посткеңестік елдердің бірлесіп дамуына да жаңа серпін береді. Бұл мәселелерді 
саясаттанулық зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы күмән тудырмайды. 

Зерттеудің әдіснамалары салыстырмалы және жүйелі, контент және ивент талдауларға 
негізделген.

Зерттеудің нәтижелері мен қорытындылары: ЕАЭО ішкі және сыртқы саудасының мәселелері 
мен ерекшеліктерін танып-білу, ғылыми нәтижелер ЕАЭО аясындағы интеграцияны дамытуға 
көмектеседі. 

Зерттеу жұмысының маңыздылығы – Еуразия кеңістігіндегі интеграциялық процестерді 
дамытуға өзіндік үлес қосады.

Түйін сөздер: ЕАЭО – еуразиялық экономикалық одақ, ішкі және сыртқы сауда, интеграция.

Mussataev S.
d.p.s., prof., Al-Farabi Kazakh National University,  

Department of Political Science and Political Technologies,  
Kazakhstan, Almaty, e-mail: mceka@mail.ru

The pace of development of internal and external trade of the EAEU

The creation and functioning of the Eurasian Economic Union (EAEU) is taking place in the condi-
tions of the world economic crisis. Despite this, the internal and external trade of the EAEU over the past 
year shows a dynamic growth. The purpose of the research work is to analyze the development of the 
internal and external trade of the EAEU.

Scientific and practical significance of the work – functioning of the EAEU contributes to the diversi-
fied development of Europe and Asia, overcoming the global economic crisis. And also, it gives a new 
impetus to the joint development of post-Soviet countries. The theoretical and practical significance of 
the political study of these problems is beyond doubt. The research methodology is based on system, 
comparative, content and event analyzes.

Results and results of the study: problems and peculiarities of internal and external trade of the EAEU 
have been studied, scientific results will help to develop integration within the framework of the EAEU.

The value of the research – contributes to the development of integration processes on the expanses 
of Eurasia.

Key words: Eurasian Economic Union – EAEU, internal and external trade, integration.
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ЕАЭО ішкі жəне сыртқы сауда айналымының даму қарқыны 
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Темпы развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС

Создание и функционирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходят в 
условиях мирового экономического кризиса. Несмотря на это, внутренняя и внешняя торговля 
ЕАЭС за последний год показывают динамичный рост. Цель научно-исследовательской работы 
– анализ развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС. 

Научная и практическая значимость работы – функционирование ЕАЭС, способствует 
разностороннему развитию Европы и Азии, преодолению мирового экономического кризиса. 
А также дает новый импульс совместному развитию постсоветских стран. Теоретическая и 
практическая значимость политологического исследования этих проблем не вызывает сомнений. 

Методология исследования основана на системном, сравнительном, контент- и ивентанализе.
Результаты и итоги исследования: изучены проблемы и особенности внутренней и внешней 

торговли ЕАЭС, научные результаты помогут развивать интеграцию в рамках ЕАЭС.
Ценность проведенного исследования – вносит свой вклад на развитие интеграционных 

процессов на просторах Евразии.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз – ЕАЭС, внутренняя и внешняя торговля, 

интеграция.

Евразиялық экономикалық одақтың 
(ЕАЭО) қатысушы-елдерінің экономикалық 
əріптестігі мен интеграциялық дамуын сарап-
тау мен бағалау қашанда өте өзекті, өйткені 
аталмыш бірлестіктің түпкі мақсаты тұрақты 
экономикалық өсімге жету жəне оны сапалық 
тұрғыдан қолдау болып табылады. ЕАЭО ішкі 
жалпы өнімі (ІЖӨ) 2017 жылдың алғашқы 
жартысында 2016 жылдың бірінші жарты 
жылдығымен салыстырғанда 1,8% өскен. Бұл 
туралы Евразиялық экономикалық комиссияның 
(ЕЭК) Интеграцияны дамыту департаментінің 
директоры Саадат Асансеитова Москвада өткен 
Евразия жас көшбасшыларының форумын-
да мəлімдеді. С. Асансеитова ІЖӨ өсуі ЕАЭО 
мүше барлық мемлекеттерде байқалып отыр. 
Арменияда ІЖӨ өсім деңгейі – 5,9%, Беларуси-
яда – 1%, Қазақстанда – 4,2%, Қырғызстанда – 
6,4%, Россияда – 1,5% құраған. ЕАЭО ішіндегі 
өзара сауда 27,8 % өскен, ал одақтан тыс сыртқы 
сауданың көлемі 26,2 % артып отыр. «2016 жылы 
ЕАЭО елдері өнеркəсіп жəне ауылшаруашылық 
өндірісінің құлдырауын тоқтата біліп, 2017 
жылы позитивті динамикаға қол жеткізді. Ин-
фляция жəне жұмыссыздық сияқты маңызды 
көрсеткіштер бойынша жағдай жақсарды. Осы-
лайша, 2017 жылы Одақ елдерінің экономика-
лары жандану үрдісі байқалып отыр. Мұның 
барлығы интеграцияның жемісі» деді С. Асансе-
итова [1].

Сонымен қатар, 2017 жылы ЕАЭО елдерінде 
өнеркəсіп өнімдерін шығару 2,6 % өсім көрсетіп 
отыр, негізінен бұл өсім Армения, Қырғызстан 

мен Россиядағы тауар өндірудің артуымен 
тығыз байланысты болып отыр. Бүгінгі таңда 
ЕАЭО ауқымындағы көрсетілетін қызмет 
түрлерінің жартысынан астамы біртұтас нарық 
жағдайында жүзеге асуда. Қызмет көрсету 
нарықтың 43 саласын қамтуда, оның ішінде 
жаңа ақпараттық технологиялар, құрылыс, 
сəулет, ауыл, орман жəне аң шаруашылықтары, 
сауда, франчайзинг, қонақ үй, қоғамдық 
тамақтандыру, машина мен құрал-жабдықтарды 
жалға беру, ойын-сауық жəне демалыс, туризм 
салаларындағы қызметтер.

ЕАЭО ауқымындағы өзара сауданың қар-
қыны əлемдік нарықтағы мұнай бағасымен 
тығыз байланысты өрбуде. Оған ЕАЭО мүше-
елдердің өзара саудасының құрылымындағы 
энергетикалық тауарлардың үлесі айтарлықтай 
(29,9% – 2015 жылы, 22,8% – 2016 жылы) бо-
луы өзіндік ықпалын тигізуде. Әлемдік нарық-
тағы мұнай бағасы соңғы жылдары қатты құл-
дырағаны белгілі, 2016 жылы мұнай баррелінің 
жылдық орташа құны 29 АҚШ долларына дейін 
төмендеді, 2015 жылы оның орташа бағасы 
барреліне 34 $, 2014 жылы мұнайдың жылдық 
орташа бағасы – 46 $ құрады. Осыған байла-
нысты, ЕАЭО елдерінің сыртқы сауда көлемі 
2015 жылы 33,6% төмендеді, оның ішінде экс-
порт 32,7% азайған еді. Ал 2016 жылы ЕАЭО 
сыртқы саудасы 2015 жылғымен салыстырғанда 
12% азайып, экспорт көлемі 17,5% қысқарған 
болатын. ЕАЭО елдерінің сыртқы саудасының 
құрылымындағы энергетикалық товарлар көле-
мі 2015 жылы – 64,6%, 2016 жылы – 58,9% 
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құраған болатын [2]. Көріп отырғанымыздай, 
ЕАЭО сыртқы саудасының жартысынан аста-
мын шикізат тауарлар (мұнай газ, көмір, метал-
дар т.б.) құрайды.

2017 жылдың қаңтар-шілде айларындағы 
ЕАЭО мүше-елдерінің өзара сауда көлемі 29,6 
млрд. АҚШ долларын құраған, бұл 2016 жылдың 
қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда 127,8% 
болған, яғни өсім байқалып отыр. 

2016 жылдың қаңтар-шілде айларымен са-
лыс тырғанда ЕАЭО ауқымындағы өзара сау-
даның пропорциясы мынадай болды. Өзара 

экспорт тағы Қазақстан Республикасының үлесі 
9%-дан 9,7%-ға дейін өскен. Армения Респуб-
ли касы мен Қырғыз Республикасы бойынша 
көрсеткіштер өзгермеген, сəйкесінше 0,9% 
жəне 1,1% болып қала берген. Беларусь Респуб-
ликасының өзара экспорттағы үлесі 26%-дан 
25,7%-ға дейін азайған, ал Ресей Федера ция-
сының үлесі – 63%-дан 62,6%-ға кеміген.

Енді осы соманың құрылымына келсек, оның 
құрамындағы эспорт пен импорт көлемін төмен-
дегі № 1 жəне № 2 диаграммалардан көруімізге 
болады.

1-сурет – 2017 жылдың қаңтар-шілде айларындағы ЕАЭО елдері арасындағы  
өзара сауданың құрамындағы мүше-елдердің бір-біріне тауар экспортының көлемі

2-сурет – 2017 жылдың қаңтар-шілде айларындағы ЕАЭО елдері арасындағы  
өзара сауданың құрамындағы мүше-елдердің бір-бірінен тауар импорттау көлемі
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Армения Республикасының ЕАЭО елдері нен 
тауар импорттау көлемі биылғы жартыжыл дық-
та 2016 жылдың дəл осы кезеңімен салыстыр-
ғанда 2,3%-дан 2,4%-ға артқан, Қазақстан Рес-
пуб ликасының импорты да 21,7%-дан 22,7%-ға 
өскен, Ресей Федерациясының ЕАЭО елдерінен 
тауар импорттауы – 34,2%-дан 35%-ға көбейген. 
Өзара импортта құлдырауға ұшыраған мүше-
елдер Беларусь Республикасы – 37,9%-дан 
36,5%-ға азайған, Қырғыз Республикасының 
үлесі де – 3,9%-дан 3,4%-ға кеміген. 

ЕАЭО елдерінің өзара саудасының құрамын 
қарастырсақ, оның басым бөлігін минералды 
табиғи заттар алып жатыр (ЕАЭО өзара 
саудасының 28,3%). Ал ЕАЭО нарығындағы 
барлық минералды тауарлардың 84% Ресейдің 
үлесіне тиесілі. Одақ ішіндегі өзара сауда 
көлемінің 17,5% машиналар, құрал-жабдықтар 
мен көлік құралдары алады, бұл тауарлардың 
54,9% Ресейге, 41,8% – Беларуське тиесілі. Қалған 
3,3 % Қазақстан, Қырғызстан мен Армения 
үлесі. ЕАЭО өзара саудасының 15,5% азық-түлік 
тауарлары мен ауылшаруашылық шикізатына 
тиесілі (оның 54,7% Беларусь Республикасына, 
34,3% – Ресей Федерациясына тиесілі, қалған 11 
% Қазақстан, Қырғызстан мен Армения үлесі). 
Металл жəне метал бұйымдардың көлемі 13,2%, 
оның да 61,1% Ресей Федерациясына тиесілі.

2017 жылдың қаңтар-шілде айларындағы 
ЕАЭО елдері арасындағы өзара сауданың 
көлемін 2016 жылдың осындай кезеңімен салыс-
тырғанда Армения Республикасының ортақ 
нарықтағы экспортының өсімі 29% құрап отыр. 
Оның ішінде азық-түлік пен ауылшаруашылық 
шикізатының көлемі 19,7% артқан (одақ ішін-
дегі өзара саудадағы Арменияның жалпы 
экспортының 61,9% азық-түлік пен ауыл-
шаруашылық шикізаты құрайды). Ал Арме-
нияның одақ ішіндегі текстиль, мақта-мата 
бұйымдары мен аяқ киім экспорты 21,2% өскен 
(жалпы экспортының 13,5% құрайды), машина-
лар, құрал-жабдықтар мен көлік құралдарының 
экспорты екі есеге өскен (жалпы экспортының 
6,5% құрайды).

Дəл осындай кезеңдегі Беларусь Республи-
касының ЕАЭО ішіндегі экспорты 26,3% өсім 
көрсеткен. Оның ішінде азық-түлік пен ауыл-
шаруашылық шикізатының экспорты 20,4% 
өскен (өзара саудадағы Беларусь экспортының 
33% құрайды), машиналар, құрал-жабдықтар 
мен көлік құралдарының экспорты 36,8% 
өскен (жалпы экспортының 28,4% құрайды). 
Беларуссиялық текстиль, мақта-мата бұйымдары 
мен аяқ киім экспорты 19% өскен (жалпы 

экспортының 7,4% құрайды), металл жəне ме-
тал бұйымдардың көлемі 36,5% өскен (жалпы 
экспортының 6,9%).

Қазақстан Республикасының ЕАЭО ауқы-
мындағы экспортының көлемі 37,5% өскен. 
Оның ішінде минералдық заттар экспорты 48,8% 
өскен (ЕАЭО ішіндегі өзара саудадағы Қазақстан 
экспортының 36,4 % құрайды). Қазақстандық 
металл жəне метал бұйымдардың көлемі 2 есеге 
жуық (жалпы экспортының 34,2 %), азық-түлік 
пен ауылшаруашылық шикізатының экспорты 
2,5% өскен (өзара саудадағы ҚР экспортының 
8,5 % құрайды). Ал қазақстандық химия 
өнеркəсібінің экспорты 6,8% төмендеген (ЕАЭО 
ауқымындағы экспорттың 14,1%).

2016 жылмен салыстырғанда биылғы жарты-
жылдықта Қырғыз Республикасының ЕАЭО 
ауқымындағы экспорт көлемі 32,8% өскен. 
Қырғызстандық текстиль, мақта-мата бұйым-
дары мен аяқ киім экспорты 2,5 есеге жуық 
өскен (өзара саудаға шығарылатын қыр ғыз 
экспортының 36,8%). Ал азық-түлік пен ауыл-
шаруашылық шикізатының экспорты 2 есеге 
жуық өссе (одақ ішіндегі экспортың 29,4%), 
минералдық өнімдер экспорты 22,3% кеміген 
(ЕАЭО ішіндегі кырғыз экспортының 19,1 %).

Енді ЕАЭО ең мықты мүшесі – Ресей 
Федерациясының ЕАЭО ішіндегі экспортына 
келсек, ол жалпы алғанда 26,9% өскен. Оның 
ішінде ресейлік минералдық өнімдердің экс-
порты 19,1% ұлғайған (ЕАЭО ішіндегі өзара 
саудаға шығарылатын Ресей экспортының 38%). 
Орыс машиналары, құрал-жабдықтары мен 
көлік құралдарының экспорты 40,8% өскен (РФ 
жалпы экспортының 15,4% құрайды), металл 
жəне метал бұйымдардың көлемі 49,1% артқан 
(одақ ішіндегі экспорттың 12,9%), химиялық 
өнеркəсіп өнімдерінің экспорты 31,7% өскен 
(ЕАЭО ішіндегі Ресей экспортының 12,4%), 
азық-түлік пен ауылшаруашылық шикізатының 
экспорты 22,1% өсккен (өзара саудаға шығатын 
Ресей экспортының 8,5%) [3].

Ал енді ЕАЭО мүше-елдерінің сыртқы сау-
да көлеміне тоқталайық. 2017 жылдың қаңтар-
шілде айларындағы ЕАЭО мемлекеттерінің 
сыртқы сауда айналымы 341,3 млрд. АҚШ дол-
ларын құраған, оның ішінде тауар экспортының 
көлемі 209,5 млрд. $, импорт – 131,8 млрд. $ 
жеткен. 2016 жылдың қаңтар-шілде айлары-
мен салыстырғанда сыртқы сауда көлемі 26,2% 
өскен, бұл ақшалай көрсеткенде 70,9 млрд. $ 
артық (экспорт 26,7% өскен (44,1 млрд. АҚШ 
долл. артық, импорт – 25,5% артқан (26,8 
млрд. АҚШ долл. артық). ЕАЭО сыртқы сауда 
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профициті 2017 жылы 77,7 млрд. АҚШ долл. 
құраған (бұл көрсеткіш 2016 жылғы қаңтар-
шілде аралығында 60,4 млрд. АҚШ долл. болған) 
[3]. 

ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің 2017 жылғы 
қаңтар-шілде айларындағы сыртқы саудадағы 
үлестерін төмендегі диаграммадан көруімізге 
болады.

 3-сурет – ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің 2017 жылғы қаңтар-шілде 
айларындағы сыртқы саудадағы үлестері (%)

ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің сыртқы сауда-
дағы тауар құрамына қарасақ, оның үштен екі 
бөлігін минералды заттар алып жатыр (ЕАЭО 
үшінші елдерге жалпы экспортының 65,4%), 
металл жəне метал бұйымдарының үлесі 10,6%, 
химия өнеркəсібінің өнімдері 6,2%. Бұл ЕАЭО 
экспорттайтын өнімдердің 80% жуығын Ресей 
Федерациясы шығарады. 

ЕАЭО шетелдерден импортының ішінде 
машиналар, құрал-жабдықтар мен көлік құ-
рал дарының үлес салмағы ең көп – барлық 
импорттың 43,8%. Химиялық өнімдер 18,5%, 
азық-түлік пен ауылшаруашылық шикізаты 
12,8%. Бұл жерде де ұқсас жағдай, яғни, ЕАЭО 
шетелдерден импортының 80% жуығы Ресей 
Федерациясына тиесілі.

Армения Республикасының үшінші елдер-
ге экспортының көлемі 2016 жылдың қаңтар-
шілде айларымен салыстырғанда биыл 19,6% 
өскен. Минералдық заттар экспорты 42% артқан 
(Арменияның шетелдерге жалпы экспортының 
39,7%), азық-түлік пен ауылшаруашылық 
өнімдерінің экспорты – 30,6% өскен (экспорттық 
үлесі 17,8%), металдар мен темір бұйымдары – 
24,2% өскен (армяндық экспорттың 16%). 

Беларусь Республикасының 2017 жылғы 
қаң тар-шілде айларындағы экспортының кө-
лемі былтырғы осындай кезеңмен салыс-
тыр  ғанда 16,7% өскен. Оның ішінде мине-
рал дық өнімдер экспорты 21,9% өскен 

(Бела русь Республикасының шетелдерге жалпы 
экспортының 45,7%), химия өнеркəсібі өнім-
де рінің экспорты – 14,4% өскен (22,8%), бело-
русиялық машиналар, құрал-жабдықтар мен 
көлік құралдардың экспорты 11,3% артқан 
(8,7%), металл жəне метал бұйымдарының 
үлесі 17,3% (6,9%), ағаш жəне целлюлоза-қағаз 
өнімдері – 27,1% өскен (Беларусь шетелдерге 
экспортының 5,7%). 

2016 жылдың қаңтар-шілде айларына қа-
рағанда 2017 жылдың бірінші жартыжылды-
ғында Қазақстан Республикасы экспортының 
көлемі 135% өсім көрсетіп, рекорда жасап 
отыр. Оның ішінде минералдық өнімдер экс-
порты 42,9% өскен (шетелдерге шығарылатын 
қазақстандық жалпы экспорттың 72,6%), ме-
талл жəне оның бұйымдары – 38,5% өскен 
(экспорттың 16,5%). Алайда, қазақстандық хи-
мия өнеркəсібінің экспорт көлемі 17,2% азайған 
(экспорттың 3,8%).

Қырғыз Республикасының шетелдермен 
экспорттық саудасы 2016 жылдың бірінші 
жарты жылдығымен салыстырғанда биыл 24,3% 
артқан, оның ішінде қымбат металдарды сату 
32,6% өскен (шетелдерге шығарылатын қыр-
ғыз стандық экспорттың 60,3%), минералдық 
өнімдер – 1,6 есе өскен (10%), азық-түлік пен 
ауылшаруашылық өнімдерінің экспорты 9,2% 
артқан (6,2%). Ал қырғызстандық машина-
лар, құрал-жабдықтар мен көлік құралдардың 
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экспорты 5,4% кеміген (шетелдік экспорттың  
8,4%). 

2016 жылдың қаңтар-шілде айларымен 
салыс тырғанда биылғы осы кезеңде Россия 
Федерациясының ЕАЭО сыртқа тауар экспор-
тының көлемі 26,2% өскен. Минералды өнім-
дерді экспорттау 35,1% өскен (Ресейдің шетел-
дерге жалпы экспортының 65,6%), металл жəне 
оның өнімдері 25,1% артқан (9,9%), химиялық 
өнеркəсіп өнімдері 12,3% өскен (5,8%), азық-
түлік пен ауылшаруашылық өнімдерінің экспор-
ты 18,3% өскен (4,8%).

Енді ЕАЭО елдеріне шетелдерден келе-
тін импортты қарастырайық. Армения Респуб-
ликасының шетелдерден импорт көлемі был-
тырғыға қарағанда 26,9% өскен. Ең көп өсім 
көрсеткен сала машиналар, құрал-жабдықтар 
мен көлік құралдар импорттау көлемі 22,5% 
ұлғайған (Арменияның шетелдерден алатын 
жалпы импортының 23,4%), химиялық өнеркəсіп 
тауарларын импорттау – 47,7% артқан (19,6%), 
азық-түлік пен ауылшаруашылық өнімдерінің 
импорты – 9,5% (17,4%), текстиль, мақта-мата 
бұйымдары мен аяқ киім импорты 29,3% (10,4%), 
металл жəне оның өнімдері – 23% өскен (5,3%). 
Армения импортында минералдық өнімдердің 
үлесі 7,1% төмендеген (Арменияға шетелдерден 
енетін импорттың 6,4%). 

Беларусь Республикасының шетелдерден 
импортының көлемі де 2016 жылдың қаңтар-
шілде айларымен салыстырғанда биылғы бірінші 
жартыжылдықта 19,9% өскен. Оның ішінде ма-
шиналар, құрал-жабдықтар мен көлік құралдар 
импорттау көлемі 19,4% өскен (Беларусияның 
шетелдерден жалпы импортының 31,3%), азық-
түлік пен ауылшаруашылық шикізатының им-
порты – 16,3% (27%), химиялық өнеркəсіп тау-
арларын импорттау – 14,3% (18,6%), текстиль, 
мақта-мата бұйымдары мен аяқ киім импорты – 
37,8% (7,8%), металл жəне оның өнімдері – 28% 
өскен (7,4%).

Қазақстан Республикасының импорт көлемі 
де 2016 жылдың қаңтар-шілде айларымен 
салыстырғанда биыл 112,7% артқан, оның ішінде 
машиналар, құрал-жабдықтар мен көлік құралдар 
импорты 15,6% өскен (Қазақстанның ЕАЭО 
тыс шетелдерден жалпы импортының 44,5%), 
химиялық өнеркəсіп тауарларын импорттау 
25,9% артқан (жалпы шетелдік импорттың 18%), 
азық-түлік пен ауылшаруашылық шикізатының 
импорты – 5,6% (жалпы шетелдік импорттың 
10,7%), текстиль, мақта-мата бұйымдары мен 
аяқ киім импорты – 31,4% (жалпы шетелдік 
импорттың 5%) өскен. Ал енді шетелдерден 

металл жəне оның өнімдерін сатып алу 25,6% 
қысқарған (жалпы шетелдік импорттың 9,7%). 

2016 жылдың қаңтар-шілде айларымен 
салыстырғанда ағымдағы жарты жылда Қырғыз 
Республикасының шетелдерден тауар импорт-
тау көлемі 8% өскен. Оның ішінде текстиль, 
мақта-мата бұйымдары мен аяқ киім импорты 
15,3% артқан (Қырғызстанның шетелдік жал-
пы импортының 34,9%), машиналар, құрал-
жабдықтар мен көлік құралдар – 2,6% (26,3%), 
химиялық өнеркəсіп тауарларын импорттау – 
24,7% (16 металл жəне оның өнімдерін сатып 
алу – 14,3% (5,3%) өскен. Бірақ азық-түлік пен 
ауылшаруашылық шикізатының импорты 6,5% 
төмендеген (Қырғыз еліне шетелден келетін 
жалпы импорттың 6,2%).

2016 жылдың қаңтар-шілде айларына қа-
рағанда биылғы бірінші жартыжылдықта Ресей 
Федерациясының ЕАЭО сыртынан, шетелдер ден 
импортының көлемі де рекордтық 127,4% артып 
кеткен. Шетелден машиналар, құрал-жабдықтар 
мен көлік құралдар сатып алу 33,7% өскен 
(Ресейдің шетелдерден импортының 45,1%), 
химиялық өнеркəсіп тауарларын импорттау – 
19,7% (18,6%), азық-түлік пен ауылшаруашылық 
шикізатының импорты – 16,1% (12%), металл 
жəне оның өнімдерінің импорты – 35,8% (6,4%), 
текстиль, мақта-мата бұйымдары мен аяқ киім 
импорты – 24,3% (6,2%) өскен. 

Жалпы алғанда, 2016 жылдың қаңтар-шілде 
айларымен салыстырғанда 2017 жылдың бірінші 
жартыжылдығында ЕАЭО сыртқы саудасындағы 
жағымды сальдо көлемі 60,4 млрд. АҚШ дол-
ларынан 77,7 млрд. АҚШ долларына дейін ар-
тып отыр. ЕАЭО мүше елдерінің сыртқы сауда 
профициттеріне келсек, бұл көрсеткіш Қазақстан 
Республикасы бойынша 2016 жылы 9,4 млрд $ 
болса, 2017 жылы 14,7 млрд. $ жеткен. Ресей 
Федерациясында – былтыр 51,5 млрд $, биыл 
63,9 млрд. $. Алайда ЕАЭО өзге мүшелерінде 
бұл көрсеткіш төмендегені байқалады. Бела-
русь Республикасының сыртқы саудасындағы 
оң сальдо 2016 жылы 658 млн. $ болса, 2017 
жылы бұл 558,2 млн. $ дейін төмендеген. Ар-
мения Республикасының шетелдермен сыртқы 
саудасындағы теріс сальдосы 2016 жылы 381,3 
млн. $ болса, 2017 жылы 539,6 млн. АҚШ дол-
ларына жеткен, ал Қырғыз Республикасындағы 
теріс сальдо $ болса, 2016 жылы 805,1 млн. $ 
болса, 2017 жылы 787,3 млн. $ дейін төмендеген 
[3].

ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің сыртқы сауда-
сында қандай шетелдерінің үлесі басым екенін 
төмендегі диаграммадан көре аламыз.
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ЕАЭК Статистика департаментінің мəлі-
метіне сүйенсек, ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің 
экспортының басты сатып алушысы – Европалық 
одақ болып табылады (жалпы экспорттың 
52,2%). Еуропалық одақтың ішінде, əсіресе 
Нидерланды (11,6%), Германия (7,2%), Италия 
(6,2%), Польша (3,4%) ЕАЭО экспортының ба-
сты тұтынушылары саналады. 

Ал АТЭЫ елдеріне ЕАЭО экспортының 
25,2% тиесілі, оның ішінде Қытай – 11,6%, Оң-
түс тік Корея – 3,6%, Жапония – 3,1%, АҚШ – 
3%. ТМД елдеріне ЕАЭО экспортының аз ғана 
бөлігі – 5,4% тиесілі, оның ішінде Украинаның 
ғана үлесі – 3,1%. ЕАЭО басқа елдерге экспорты-
ның ішінде Түркия ерекше орын алады, ЕАЭО 
жалпы экспортының 4,9% тиесілі.

4-сурет – ЕАЭО елдерінің 2017 жылдың бірінші жарты жылдығындағы  
шетел экспортының географиясы

5-сурет – ЕАЭО елдерінің 2017 жылдың бірінші жарты жылдығындағы  
шетелдерден келетін тауар импортының географиясы

ЕАЭО мүше-елдері өздеріне қажетті 
тауарларды негізінен АТЭЫ аймағынан (жалпы 
импорттың 42,5% АТЭЫ елдерінен келеді) жəне 
Европалық одақтан импорттап отыр (жалпы 
импорттың 40,4%). АТЭЫ елдерінен ЕАЭО 
ең көп импорт Қытайдан енеді (22,7%), АҚШ 
үлесі (6%), Жапония (3,5%), Оңтүстік Корея 
(3,3%). Еуропалық одақ елдерінен Германия 
(11,1%), Италия (4,8%), Франция (4,1%) ЕАЭО 

айтарлықтай тауар импорттап отыр. ЕАЭО 
мемлекеттеріне ТМД елдерінің импорты аз ке-
луде, бар-жоғы жалпы импорттың 4,3%, оның 
ішінде Украинадан – 2,8%. Ал ЕАЭО импорт-
талатын Түркия тауарлары жалпы импорттың 
2,1% құрайды [3].

ЕАЭО биыл қол жеткізген жетістіктеріне 
қарамастан, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың пайымдауынша, бұл экономи-
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калық одақты одан əрі нығайту керек. 2017 
жылғы 14 тамызда Еуразия экономикалық 
одақ қа мүше елдердің үкімет басшылары 
бірлескен бағдарламаларды талқылау үшін 
Астана қаласына жиналды. Еуразиялық үкімет-
а ралық кеңес отырысына ЕАЭО-ға мүше мем-
лекеттердің премьер-министрлері Бақытжан 
Сағынтаев (Қазақстан), Карен Карапетян (Ар-
мения), Андрей Кобяков (Белоруссия), Со-
оронбай Жээнбеков (Қырғызстан), Дмитрий 
Медведев (Ресей) қатысты. Сондай-ақ, бұл 
отырысқа қатысушылардың ішінде Еуразиялық 
экономикалық комиссия алқасының төрағасы 
Тигран Саркисян да болды. Қазақстан президенті 
Н. Назарбаев ЕАЭО елдерінің үкімет басшыла-
рымен кездесу барысында: «Менің пікірімше, 
біз осы уақытқа дейін дұрыс бағытта келе жа-
тырмыз. Туындаған мəселелерге қарамастан, 
Еуразиялық экономикалық одағымызды күшей-
туіміз керек. Қазір алдымыздағы мақсатымыз 
– ішкі мəселелеріміз бен елдеріміз арасындағы 
қарым-қатынасты əрі қарай дамыту. Бұл орай-
да негізгі жұмыс үкіметтердің мойнына ар-
тылады: экономикалық мəселелерді шешу, 
мемлекеттердің өзара ынтымақтасуын реттеу», – 
деп атап өтті [4]. 

Заманауи технологияларды ендірудің 
арқасында ЕАЭО ауқымындағы құс етін өн діру 
көлемі артып келеді. 2012 жыл мен 2016 жыл 
аралығында құс етін өндіру 27 % өсіп отыр, ал 
ЕАЭО елдерінің құс етімен өз-өздерін қамтамасыз 
ету 96 % жетіп отыр. Бұл саланы дамыту 
мақсатында ЕАЭО елдері «Құс шаруашылығын 
тұрақты дамыту жөніндегі іс-шаралар тізімін» 
бірлесіп жүзеге асыруға кіріскен. ЭЭК өнеркəсіп 
жəне агроөнеркəсіп жө ніндегі коллегиясының 
мүшесі Сергей Сидор скийдің сөзінше, құс 
шаруашылығы ЕАЭО тез дамып келе жатқан 
салаларының бірі. 2016 жылы ЕАЭО құс етін 
тұтыну көлемі 5,5 млн тонн болса, құс етін өндіру 
5,3 млн тоннаға жеткен (тұтынудың 96 %). ЕАЭО 
елдерінің құс етін экспорттауы 81,2 мың тонна, 
ал шетелдерден импортталатын құс етінің көлемі 
311,7 мың тонна болған [5].

ЕАЭО елдерінің ағаш экспортының көлемі 
2016 жылы 6,25 млн доллар болған, бұл 
көрсеткіш 2015 жылғымен салыстырғанда 
5% артқан. Ал шет елдерден ағаш импорттау 
керісінше 30% төмендеген. Жақын арада ағаш 
өңдеу саласында жаңа технологияларды ендіру 
арқылы ағаш импортының қазіргі 18% көлемін 
9% дейін төмендету көзделіп отыр [6].

Сонымен қатар ЕАЭО ауқымында ортақ 
еңбек нарығын қалыптастыруға барлық 

жағдайлар жасалуда, əрбір мүше-мемлекеттің 
ұлттық жоғары оқу орындарының дипломда-
ры ешбір қосымша рəсімдерсіз-ақ (нострифи-
кация т.б.) танылады. Алайда бұл мəселе тек 
педагогикалық, медициналық, фармацевтикалық 
жəне заңтану мамандықтарына таралмайды.

2017 жылдың бірінші жарты жылдығының 
қорытындысы бойынша ЕАЭО ішіндегі өңдеу 
кəсіпорындарының өнімдерін экспорттау 2016 
жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 29% 
өскен. Осы қарқынды сақтап қалу мақсатында 
қазір ЕАЭО мүше-мемлекеттері шығарылған 
дайын өнімдерді үшінші елдердің нарығында 
сатуды арттыруға, экспортқа шығаруды 
ынталандыруға бағытталған ақыл-кеңестер жо-
басын талқылау үстінде. Сондай іс-шаралардың 
бірі – тауар өндірушілерге дайын өнімді та-
сымалдау мен сертификаттауға, көрмелер 
мен жəрмеңкелер ұйымдастыруға кететін 
шығындардың өтемақысын төлеу [7]. Аталған 
құжаттың жобасы 2017 жылы 19 қыркүйекте 
ЕАЭК Өнеркəсіп жөніндегі консультативтік 
комитетінің мəжілісінде мақұлданды.

Cонымен қатар, ЕАЭО елдері экспорттық 
нарықтарда логистика желісін құру, сервистік 
жəне техникалық қолдау көрсету орталықтарын 
ашу, сауда үйлері мен біріккен сынақ зерт-
ханаларын салу сияқты экспортты кеңейтуге 
арналған іс-шараларды дамытуға да күш салуда. 
ЕАЭО елдері жаңа Кедендік кодексті бес жылға 
жуық талқылап келеді, ортақ Кедендік кодекс 
2018 жылы 1 қаңтарда күшіне енеді.

ЕАЭО құру туралы келісім-шарт бой-
ынша дəрі-дəрмек пен медициналық құрал-
жабдықтар саласында ортақ нарық құру 
қарастырылған (келісімнің 30-31 баптары). 
Сонымен қатар, келісімнің 100 бабында дəрі-
дəрмек пен медициналық құрал-жабдықтардың 
ортақ нарығына өтуге дейінгі уақытша кезең де 
анықталған. Бұл аралық кезең 2016 жылдың 1 
қаңтарында басталғанымен, ЕАЭО елдері ортақ 
фармацевтикалық нарық құруға дайын емес 
екенін уақыт көрсетіп отыр. Бір жылдан астам 
уақыт бойы ЕАЭО мүше-елдерінің тиісті ор-
гандары ортақ медициналық қызмет нарығын 
құрудың қатысты құқықтық-заңнамалық негізін, 
даулы мəселелерді шешу жолдарын іздеумен 
болды. Басты құқжаттар əзірленді: дəрі-
дəрмек айналымы бойынша 25 нормативтік акт 
(медициналық препараттарды, дəрі-дəрмектерді 
тіркеу мен экспертиза жасау, нұсқаулық жасау, 
маркировка жасау, ЕАЭО ортақ стандартын 
бекіту т.б.). Ал медициналық құрал-жабдықтар 
бойынша 13 нормативтік-құқықтық актілер 
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қабылданды (сапа менедменті жүйесі, тіркеу, 
маркировка, биологиялық жəне техникалық 
сынақтарға қатысты т.б.). Сонымен қатар, дəрі-
дəрмек нарығына қатысты əлі 67 нормативтік-
құқықтық құжаттар əзірлеу жоспарланған.

Әрине, ЕАЭО ішінде əлі де шешімі 
табылмаған мəселелер жетерлік. Бұл тұрғыда 
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Еуразиялық экономикалық одақтағы бірқатар 
ішкі проблеманы айтып, бірлестік аясында 
дағдарысқа қарсы кеңес құруды ұсынды. «Осы 
мəселелерді зерттеу үшін дағдарысқа қарсы 
кеңес құру керек, оған əлемдік деңгейдегі, 
өзіміздің сарапшыларды тартамыз. Кеңес комис-
сия құрылымында стратегиямызға қарамастан, 
қазіргі жалпы бюрократияның аясында ерек-
ше тұруы тиіс», – деді Назарбаев Жоғарғы 
Еуразиялық экономикалық кеңестің отыры-
сында. Ол кеңестің жұмысы терең сараптамаға, 
ұсыныстарды даярлауға жəне проблемаларды 
шешудің оңтайлы шешуге бағытталуы тиіс 
екенін атап өтті [8]. 

Сонымен қатар, ЕАЭО ішінде Агроөнеркəсіп 
жөніндегі кеңес те құрылатын болды. Мұндай 
шешім Ресейде 19-шы рет өткен «Алтын күз» 
агроөнеркəсіп көрмесінің ауқымында өткен 
ЕАЭО ауылшаруашылық министрлерінің 
кездесуінде қабылданды. Мұндай арнайы 
кеңестің құрылуы ЕАЭО ортақ ауылшаруашылық 
нарығының даму стратегияларын айқындауға 
игі ықпал етпек. ЕАЭО агроөнеркісіп жөніндегі 
коллегиясының министрі Сергей Сидорский 
аталған жиынды ашып сөйлеген сөзінде «ЕАЭО 
аграрлық секторы соңғы жылда қарқынды да-
мып келеді. 2016 жылы 5% өсімге қол жеткізсек, 
биылғы жарты жылдықта былтырғыдан 1,5% 
артық көрсеткіштерге қол жеткіздік. 2014-2016 
жылдары ЕАЭО ауылшаруашылық өнімдерін 
шетелдерден импорттау 45% қысқарды, им-
порт алмастыру белсенді жүруде. Осылайша, 
импортқа жұмсалатын 20 млрд АҚШ долларына 
жуық қаражат ЕАЭО экономикасында қалды», – 
деп атап көрсетті [9].

Еуразиялық экономикалық комиссия 
(ЕЭК) Алқасының төрағасы Тигран Сарки-
сян Қырғызстанда өткен «Ыстықкөл-2017» 
экономикалық форумында еуразиялық инте-
грацияны дамыту мен тереңдетуге бағытталған 
алты басым бағыттарды атап көрсетті: 
1)  ЕАЭО мүше-елдерінің экономикалық даму 
деңгейлеріндегі алшақтықты азайту; 2) шы-
найы ортақ нарық қалыптастыру жəне бұл 
бағыттағы кедергілерді жою; 3) ЕАЭО ауқы-
мындағы экономиканы жаңа ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар көмегімен 
цифрландыру; 4) транзиттік көлік дəліздері 
мен логистикалық инфрақұрылымдарды дамы-
ту; 5)  сыртқы экономикалық қызметті жандан-
дыру; 6) «тұрмыстық интеграцияны» дамыту, 
яғни, ЕАЭО мүше-елдерінде тұратын барлық 
азаматтар өздерінің интеллектуалдық əлеуеттері 
мен кəсіби біліктіліктерін, құқықтары мен 
бостандықтарын интеграциялық бірлестіктің кез 
келген жерінде емін-еркін жүзеге асыруына кең 
мүмкіндіктер орнату [10].

Өкінішке орай, ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің 
интеграциясына кедергі жасап отырған сыртқы 
жəне ішкі факторлар көп. Сыртқы басты фак-
тор – Ресейге қарсы салынған Батыс елдерінің 
экономикалық санкциялары, өз кезегінде 
Ресейдің оларға қарсы қолданған контрсанк-
циялары ЕАЭО ішкі жəне сыртқы саудасына 
кері əсерін тигізіп отыр. Ішкі факторлардың 
өзектісі – ЕАЭО шеңберінде қабылданған шарт-
тар мен құжаттардың іс жүзіне асырылмауы, 
келісімдердің іске асырылу тетігінің тиімсіздігі. 
Қырғызстандағы 2017 жылғы президенттік сай-
лау науқанында ол елдің Президенті А. Атам-
баев Қазақстан билігіне Қырғызстанның ішкі 
ісіне қол сұқты деп айып тағып, өткір саяси 
мəлімдемелер жасады, СІМ наразылық нота-
сын жолдады. Оған Қазақстан билігі де жауап 
қайтарып, ҚР СІМ наразылықпен пікір білдірді, 
ҚР Премьер-министрі ресми жауап жолдады. 
Саяси жанжалдың аяғы мемлекеттік шекарадағы 
кернеуді туындатып, екі ел арасындағы 
барыс-келіс қиындады, тауарларға шектеулер 
қойылды. Енді қырғыз билігі «Қазақстан ЕАЭО 
шарттарын бұзды деп ЕАК арыз түсірсе, ДСҰ 
«Қазақстан ДСҰ талаптарын орындамай отыр» 
деп шағымданды. Сондай-ақ, ЕАЭО шарты бой-
ынша Қазақстанның берген 100 млн $ көмегінен 
де бас тартты. Мұның алдында Беларусия билігі 
де Ресейді ЕАЭО шарттарын бұзып отыр деп 
айыптаған болатын. Ресей тауарларын сыртқы 
экспорттауда басқа елдерге қарағанда көбірек 
преференцияларды талап етуі, ал Ресейге 
ЕАЭО-ның басқа елдерінен импортталатын та-
уарларына жасанды кедергілер жасап, олардың 
тез бұзылатын тауарлары мерзім өткізгеннен 
кейін сапасы мен құнын жоғалтады, ал ол 
экономикалық көрсеткіштердің құлдырауына 
өз əсерін тигізетін сын-қауіп ретінде бағалауға 
болады. Егер осындай теке-тірестер көбейсе, 
экономикалық интеграцияға қауіп төнеді. 

Қорыта айтар болсақ, ЕАЭО бес тəуелсіз 
мүше-мемлекеттердің мүдделерін қамтитын 
болғандықтан, ЕАЭО қазіргі кезеңіне біржақты 
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ЕАЭО ішкі жəне сыртқы сауда айналымының даму қарқыны 

баға беру қиын. Евразияның интеграциялық 
одағы енді қызмет ете бастады. Бірақ ЕАЭО 
алғашқы қадамдары интеграциялық процес тердің 
күшті жəне əлсіз тұстарын көрсете бастады. 
Енді өзара əрекеттесудің кемшіліктерінен сабақ 
алып, оларды дер кезінде бірігіп шешу қажет. 
ЕАЭО – əр қатысушы елдің ұлттық-мемлекеттік 
мүддесі жүзеге асырылатын тең құқықты 
тəуелсіз мемлекеттердің одағы болуы тиіс жəне 
əрқайсысының жиынтық əлеуеті толықтай пай-

даланылуы қажет. Сондықтан да Қазақстан 
Президен ті Н.Ә. Назарбаев интеграциялық 
үдеріс терді дамыту кезінде ең алдымен, 
мемлекеттердің тəуелсіздігіне нұқ сан келмеуі 
керектігін, Еуразиялық эконо микалық одақты 
саясиландырудан аулақ болу қажеттігін айтқан 
болатын. Яғни, бұл одақ тек экономикалық инте-
грациялық үдерісті дамытуды ғана емес, оның 
көкжиегін əлеуметтік, білім-ғылым, денсаулық 
сақтау салалары аясында да ке ңейтуді көздейді.
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FACTORS OF RISK PERCEPTION  
IN THE CURRENT POLITICAL PROCESS

The stability of modern society and the political regime mostly depends on the level of perception 
of the degree of risk by actors in the political process.

 The task of the article is to analyze the characteristics of various factors, conditions and circumstanc-
es that affect the risk perception by the public and its impact on political stability. The expediency of the 
problem analysis inthe risk perception by actors of public life is due, that in fact people have different 
opinions toward the risk theory. The real existence of that fact is presupposedby the necessityin political 
activity, to analyze possible versions of risk perception by population groups, individuals, political ac-
tors of specific risk-based decisions, and in a way or another to assess probabilitis of public reaction for 
these decisions and their consequences. The study of the specifics ratio of the subjective and objective 
in the perception of the risk level shows the features and general patterns in the activity of political ac-
tors on the one hand, and to identify the place of the "risk perception" problem in technologies for the 
implementation of the political process, on the other.

In political science the study of risk perception makes it possible to evaluate the difference between 
the level of real risk which were presented by experts and the perceivedrisk’s level that reflects the soci-
ety reaction based on personal experience and emotional presentation of information. The perceived risk 
is often a distorted version of actual risk, but in a real political process it is the level that can playdecisive 
role in bothas negative and positive. The factors impacted on the perception of the risk level have been 
considered in the article.

To solve the problem of the level of risk perception, we will analyze the factors, conditions and 
circumstances that influence the perception of risk by political actors, by analyzing the reaction of the 
population to the political decisions of the government of the Republic of Kazakhstan, investigating the 
impact of information technology and means of influence on the level of risk perception by different 
population groups.

Key words: Political process, stability, perception of risks, factors of risks
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Қазіргі саяси процестегі тәуекел байымдарының факторлары

Саяси ғылымда тәуекел деңгейінің байымдарын зерттеу сарапшылар анықтаған шынайы 
тәуекел деңгейі мен қоғамның жеке тәжірибе мен эмоцияға негізделген тәуекел деңгейінің 
байымдарының арасындағы айырмашылықты бағалауға мүмкіндік береді. Тәуекел деңгейінің 
байымдары көп жағдайда шынайы тәуекелдің бұрмаланған нұсқасы болып табылады, дегенмен 
шынайы саяси процесте байымдалған тәуекел деңгейі шешуші рөл атқарады. Оның әсері 
теріс те, оң да бола алады. Мақалада тәуекел деңгейін қабылдауына әсер ететін факторлар 
қарастырылады.

Түйін сөздер: саяси процесс, тұрақтылық, тәуекел байымдары, тәуекел факторлары.
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Factors of risk perception in the current political process
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Факторы восприятия риска  
в современном политическом процессе

Исследование восприятия риска в политической науке позволяет оценить разницу между 
уровнем реального риска, представленного экспертами, и воспринимаемым уровнем риска, 
отражающего реакцию общества, которые основаны на личном опыте и эмоциональной подаче 
информации. Часто воспринимаемый риск есть искаженная версия фактического риска, но в 
реальном политическом процессе именно уровень воспринимаемого риска может сыграть свою 
решающую, как негативную, так и позитивную. В статье рассмотрены факторы, влияющие на 
восприятие уровня риска. 

Ключевые слова: политический процесс, стабильность, восприятие риска, факторы риска.

Introduction

The perception of risk in modern political science 
is investigated depending on the criteria of the 
research task. First, the study of perceptions on risk-
based political decisions allows political scientists 
to determine political preferences and a possible 
subsequent reaction of society. At the same time, a 
real threat or imaginary negative consequences may 
be absent, but regardless of the presence or absence 
of risk, the perception of risk can play its own both 
positive and negative role. Therefore, even a deeply 
thought out, profitable political decision can for a 
long time cause rejection and rejection by society 
and specific social groups and strata.

In the modern world, understanding the 
preferences of particular groups and segments 
of the population is the main condition for the 
development of state programs and the adoption of 
political decisions. This understanding is possible 
only on the basis of studying not just public opinion 
and mood, but on the basis of studying the deep 
interests and motivations. Perception as the first 
unconscious assessment of the situation, political 
decisions, innovations and events is the main 
indicator of the subsequent actions of the actors 
of the political process as passive or active .. The 
study of the perception of risk allows us to predict 
possible scenarios of the behavior of various social 
groups and strata of the population, and is also a 
mirror image of the social political processes taking 
place in society. Perception of the level of risk is 
an indicator of the mood of groups and strata of 
the population, allowing to separate individual as 
stimuli, and preferences. The study provides a better 
understanding of how the perception of risk affects 
policy settings, informs about ways of effective 
interaction.

1. Research methodology and findings 

When studying the perception of risk, it is 
important to obtain information on three main 
parameters:

- the possible range and level of public criticism 
of specific actions of authorities that take risky 
decisions;

- the attitude of public opinion to the possible 
consequences of these decisions;

- assessment of the likelihood of public 
responses and risky decisions, including hostile and 
critical ones.

1.1. For obtaining this information, several 
methods can be used. 

One of them is connected with an empirical 
study of sociopolitical reality. Usually it is done on 
the basis of statistics that are available to government 
agencies, or if they can be obtained. 

As it is known, statistics studies the quantitative 
aspect of mass social phenomena and therefore 
serves as one of the important means for developing 
political decisions. At the same time, it should be 
borne in mind that due to their cognitive peculiarities, 
such statistical data as a kind of empirical methods 
of gathering information, possess the quality of 
"limitedness". For example, they typically "do not 
identify the links between the immediate effect of 
implementing these decisions and their long-term 
consequences. 

Thus, statistical data, and in this their limited 
nature, reproduce in a systematized form the external, 
superficial side of political, economic processes and 
phenomena.[1] The limitations of statistical and 
empirical methods of perceiving political risk in 
technologies for the implementation of the political 
process presuppose the expediency of using other 
means that do not have these drawbacks. 
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One of such ways of obtaining information 
about the perception of risk can be considered 
sociological research conducted by sociologists 
and political scientists. They, to a large extent, is 
lack of the disadvantages inherent in the statistical-
empirical way of collecting information, since they 
suggest the possibility of an "opening", cognition 
of the laws of development and functioning of the 
studied processes, the forms of their manifestation 
under certain conditions of place and time. 

2.2.Researches
To study the perception of risk by actors of 

public life, various types of research are used. 
Among them, the following can be distinguished:

1. The investigative research, it solves the 
problems, limited in their content, covers, as a rule, 
small examined totalities on the basis of a simplified 
program. The need for it usually arises in cases where 
the subject of such seizures is one of few or not yet 
studied problems. The perception of political risk 
is a such problem. Types of investigative research 
are, for example, express surveys, interviews, 
questionnaires that allow to obtain information 
particularly interesting at a given moment for the 
researcher or government agency.

2. Descriptive research provides information 
that gives a relatively holistic view of the studied 
phenomenon. It is used when the object of analysis 
is a relatively large group of people differing in 
various characteristics. 

The above-mentioned methods, used either 
individually or in some combination, allow to 
obtain the data informing political authorities 
about the level of hostility, critical attitude of the 
population towards this process, and about reasons 
of occurrence of such hostility. 

The main reason for studying the perception 
of risk by actors in public life is that there is a real 
possibility of finding a compromise between the 
public's views on this issue and the position taken 
by the authorities and administration.

3. Literature review

The perception of risk is the object of studying 
modern political science as an integral part of 
political attitudes. Thus, the researchers B. Gerber 
and G. Nyili consider the perception of risk in the 
context of realizing the tasks of effective public 
administration.

3.1. Brian Gerber and Grant Neeley views
Brian Gerber and Grant Neeley studied how 

perceived risk of routine hazards was related to 
attitudes about government regulation. They found 

that increased perceived risk of a hazard was 
positively related to support for regulation of that 
hazard, even when the cost of such regulation was 
stated to be significant. Two other variables affected 
this relationship: issue awareness and trust in the 
regulators. If respondents considered themselves to 
be ill-informed on an issue, there was no relationship 
between perceived risk and support for regulation. 
Trust moderated the relationship between perceived 
risk and support for regulation; if the respondents 
did not trust the regulators, then they were less 
likely to support regulation, even if perceived risk 
was high [2]

3.2 Risk study in psychology
The concept of risk is a psychological one. 

Risk, as opposed to danger, is a socially constructed 
phenomenon. Riskiness is based on perception rather 
than fact, and this perception is based on qualitative, 
not quantitative characteristics of the hazard being 
considered [3]

According to the researcher P. Slovic, the 
perception of risk first of all, is a subjective category, 
deterministic knowledge, the degree of reliability 
of information. The author studies the problem of 
risk perception in the context of terrorist actions, 
therefore he is more inclined to explain the nature of 
the perception of risk by psychological grounds, the 
issue of priorities of values.

3.3. Risk study is as a socio economicproblem
An important aspect of studying the perception 

of risk is the opportunity to see a clear picture of 
the conditions under which the response to risk-
based solutions is increasing or decreasing. In 
political science there is the notion of increased 
risk, as a reaction to socio-economic processes and 
researchers consider them in different contexts.[4]

As you know, the range of perception of political 
decisions is multifaceted, it can be full support, 
partial criticism, neutral attitude to the decision, 
skeptical critical retraction, or hostile attitude 

Various studies, opinion polls show that people 
are not evaluating the actual levels of risk and dangers 
in the same way. Among the factors influencing 
the perception of risk and risk-based decisions by 
policy actors, there are three main groups: political, 
including social and economic, socio-psychological 
and psychological.

Political, social and economic factors that 
influence the perception of risk have a complex 
structure. A special place here belongs to phenomena 
that can be called general sociological and general 
political. First of all, they include the historically 
determined organization of society, the socio-
economic and social structure of power, the level 



Хабаршы. Философия сериясы. Мəдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. №3 (61). 2017142

Factors of risk perception in the current political process

of development and the quality of the economy, the 
system of state power. All of the above creates a 
real background for the activities of political actors 
and has an indirect effect on the decision-making 
processes, risky alternatives, the acceptance of a 
particular degree of risk or its perception.

Interpretation by the actors of the magnitude 
of the risk also depends on the existing political, 
social structure, organizational environment in 
which actors, norms and laws that regulate their 
activities, control systems and responsibilities are 
operating. For example, workers will assess the risk 
in a different ways for organizations where it is the 
norm, where the main principle of functioning is the 
orientation toward success, innovation, in contrast 
to institutions where the risk is called the "social 
evil" of the Suns. 

Thus, N.F. Pidgeon and B. Fischhoff consider the 
perception of risk in the context of the interpretation 
of information.«It is often as important to understand 
how the actors involved themselves interpret the 
information that they receive as it is the routes by 
which information about risks is transmitted. Indeed, 
citizens should be thought of as active participants 
in a risk drama. This task calls for rather subtle 
qualitative research on the discourses, mental models, 
values and frameworks that people use to translate 
a particular risk issue into the language of everyday 
life. This may seem a difficult thing to achieve in a 
crisis – but, good practice in risk communication is 
to always seek some understanding of the audience 
first, what their needs are, and what it is most helpful 
to communicate to prompt significant behaviour 
change or decisions» [5]

KaspersonR.E., RennO., consider risk perception 
with confidence or distrust with expert assessments. 

«It is a first order mistake to assume that as a 
result of social amplification processes the «true» 
risk is inevitably low while the public and media 
in some sense is always misinformed, exaggerates, 
or lacks key scientific knowledge (to be corrected 
by suitably designed risk communications). What 
seems far more important about the framework is 
to appreciate the dynamic nature of both public 
and expert representations during a risk crisis. The 
original social amplification authors were clear to 
point out that the framework was not intended to 
imply that such a simple «real» versus ‘perceived’ 
risk distinction could be drawn» [6]

Rayner, S. in the context of deep internal 
values and knowledge. «The amplification, if used 
unreflexively, does seem to imply this, and the 
instant appeal of this line of argument for policy is 
not difficult to see, and is one of the reasons why the 

framework has endured. Such reasoning should be 
avoided at all costs. 

3.4. Risks caution
There are several reasons for this caution, but 

chief amongst them are, first, the fact that public 
and media concerns often reflect legitimate factors 
that go beyond the simple scientific risk measures 
of probability and damage. The public will care 
more about things such as intrinsic values, local 
identity and knowledges, and their judgements 
about institutional competence. Hence, simply 
communicating about the science of risk will fail to 
address these more deep-seated concerns, and may 
even exacerbate matters, e.g lead to a loss of trust. 
A second reason for being wary of any simplistic 
use of the amplification idea is that an unambiguous 
expert description of ‘risk’ and its acceptability 
may be very difficult to specify anyway – in most 
crises the science will involve gaps in knowledge, 
uncertainty and contested claims about the nature 
and quality of evidence. Under such circumstances 
it is impossible to say that a risk was unambiguously 
low or high, the base line for gauging a particular 
concern as «amplified» or «attenuated»[7] 

Undoubtedly, this should be taken into account 
when developing measures to influence the 
perception of risk. In this connection, T. Parsons's 
statement that «in this transition it is necessary for the 
actor to acquire more specific rientations relative to 
the specific situations and expectations of his adult 
roles; there is a further process of socialization on a 
new level. A very important part of this consists in 
the acquisition of the more complex adult culture of 
sophisticated knowledge, technical skills, and canons 
of expressive orientation, tastes and standards of 
taste. It may be presumed that in detail the paramount 
learning mechanism in these acquisition processes 
is imitation, since in the higher societies the level 
of complexity and sophistication of what has to 
be learned is such that individual creativity as the 
primary process is out of the question. It is, of course, 
above all about this complex cultural content that the 
processes of formal education come to be organized. 
But this is not to say either, that identification ceases 
to be an important learning mechanism on this more 
mature level, or that it is only specific cultural content 
which still has to be learned».[8] 

The perceptions of risk are also influenced by 
personal, worldview factors that affect the risk 
assessment differently. So people who have a high 
socio-economic status are more conservative and 
less prone to risk.

In general, the study of risk perception is very 
informative and useful in implementing policy 
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decisions. It provides a basis for understanding 
how the risk is amplified or weakened in a 
particular situation, and in political culture in 
general. This contributes to the development of 
effective management, communication strategies 
and technologies, provides an understanding of 
situational and personal factors associated with the 
perception of risk. [8].

The perception of risk, to a certain extent, depends 
on the level of democratization of the society, on the 
degree of freedom of choice by the person of the 
line of behavior. Here the following dependence 
is observed: if the authorities mainly focus on 
administrative prohibitions, the pressure on force to 
force a person, group or collective to choose a pre-
determined alternative without their participation, 
this often leads to opposite results. Prohibitions, 
intimidation by prospective options are often factors 
inadequate evaluation of these hazards. According 
to a number of studies, "prohibitions, intimidation 
by incredible dangers become sources of propensity 
to unreasonable, unjustified risk" [9]. This means 
the following: in connection with prohibitions, the 
attractiveness of alternative decisions of actions 
excludable by external circumstances for a person, 
as a rule, considerably increases. Conversely, the 
forcible restriction of freedom of choice associated 
with external pressure on the part of the authorities 
reduces the attractiveness of the recommended 
alternative and contributes to the increased desire 
for the person to discard the imposed decision.

Therefore, in practice, the pressure exerted 
on a person, group or collective in order to force 
them to take a decision approved at a particular 
management level, intimidation of possible negative 
consequences often leads to the opposite result.

With the above reasoning, the following 
provision is also connected: the level of risk assumed 
by the actor, its perception also depends on the 
degree of responsibility that he must take on himself 
and on the actions that he is going to take. These can 
be actions associated with a voluntary, consciously 
accepted risk. In some studies, it has been established 
that people are more likely to commit a thousand 
times more risky activities related to voluntary risk 
than actions associated with the risk of involuntary.

4. Discussion

4.1. Socio-psychological factors
The perception of risk, its assessment depends 

on the level of people's awareness on the same 
issues, on the degree of accessibility of information 
on this issue, on the methods of information delivery. 

People, as a rule, overestimate the potentiality of 
those events, which are often reported in the media. 
As a rule, this can increase people's feelings of 
anxiety, fear, and vice versa, the lack of information 
leads to an underestimation of the likelihood of 
both negative and positive consequences of a 
risky political decision. For example, a person 
can underestimate the danger associated with 
any political or economic events, if they are set 
out in a very complex, specific language that is 
incomprehensible to a non-specialist. At the same 
time, he can overestimate the degree of riskiness of 
events, if information is presented in clear language, 
figuratively.

A certain influence on the perception of risk, on 
the ratio of actors to risk in social, economic and 
political activity is indicated by socio-psychological 
factors. These include the circumstances that affect 
the behavior, activities and evaluative judgments of 
people, inspired by the fact of their direct or indirect 
inclusion in social groups, as well as the psychological 
characteristics of these groups themselves.

Among the main socio-psychological factors are 
the following:

- conflicts, antagonisms arising in the society;
- the struggle of motives, interests of various 

groups in the process of making political decisions 
and interpreting the consequences of these decisions;

- belonging of the individual to a social or 
reference group;

- degree of coherence of social groups, group 
interests and interests;

- unwillingness to change, which could disrupt 
the existing professional or financial situation, 
emotional and psychological balance;

- inability to react in a new way to the changes 
and transformations in society;

- cultural, national values and prejudices of this 
community of people.

The perception of risk is influenced by the 
level and emotional tension of the group or person. 
For example, you can overestimate the degree of 
threat and fall into a state of panic or vice versa, 
underestimate it and be in a complacent state.

Along with socio-psychological factors, the 
perception of risk is influenced by psychological 
factors themselves. A special place among them is 
occupied by the personality traits of a person, such 
as aggressiveness, indecision, doubt, optimism, 
pessimism, independence, extraversion as openness, 
sociability, and introversion as a closed, deepened 
self, recklessness, self-confidence, adventurous 
character, originality of mind, level anxiety, 
determination, selfishness or altruism.
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Knowledge of political, economic and socio-
psychological factors affecting risk perception is 
necessary for the authorities to proceed from the 
real fact that their decisions can be criticized by the 
population and inadequately evaluated by the people 
they concern. In this regard, state bodies should 
predict the levels of perception of their decisions by 
people and be able to influence the perception of the 
risk contained in these decisions.

Thus, practical political activities must 
necessarily incorporate such element as the 
interpretation of the degree of danger by people 
and their response to information about risk. It 
is advisable to take into account the following 
circumstances. Most people are unable to assess the 
complexity of political risk. In this connection, in 
practice, simplified risk assessment mechanisms are 
often used, which although help individuals cope 
with the risk, but lead to bias and errors.

Data on risk in the political agenda are 
introduced by social institutions, various groups 
of experts. Values, attitudes of these groups and 
institutions will somehow influence the population's 
interpretation of this risk. Accounting for these 
circumstances is one of the facets of the technology 
of the implementation of the political process.

4.2. Psychological characteristics of risks
Let us consider the dependence of the perception 

of risk from the psychological characteristics 
of people on the example of such qualities as 
"decisiveness" and "caution", tendency to risk 
and prejudiced attitude towards it. Decisiveness 
is a quality, the presence of which allows to act 
responsibly in difficult, extreme situations, make 
independent decisions, optimally behave in an 
environment of constant changes, in situations 
where there is a need to take risks.

Resolute people usually have a craving for risky 
actions and the strategy of their behavior is aimed at 
while seeking for the realization of intended purposes 
to achieve success, to get the desired result even at 
the cost of very and very considerable efforts. A 
different line of behavior is at people, the dominant 
feature of whom is caution. The main thing for them 
is to avoid misfortune, failure while performing 
controlled actions. Such politicians will direct their 
efforts mainly to avoid taking risky decisions, even 
in situations where it is necessary.

Naturally, such personality qualities as 
decisiveness and caution affect not only the attitude 
toward risky activities, but also affect the perception 
of the magnitude of risk. The perception of risk 
depends on the psychological, ideological, moral, 

political orientations and attitudes of people. For 
example, when a person taks risk, he can understand 
that this will turn into a pragmatic loss for him, 
but nevertheless, risk attracts him because he is 
connected, for example, with probable acquisitions 
of value character such as the opportunity to support 
self-esteem, to remain faithful to himself, not to 
succumb to the pressure of the situation etc.

Psychological features of risk perception 
are determined by the degree of remoteness or 
proximity of possible negative consequences. 
Usually, the following regularity is observed here: 
if dangers that may occur in the course of the 
realization of a political decision in life are removed 
in time, they are usually underestimated and do not 
cause visible changes in people's behaviour. And 
vice versa, if the implementation of the solution 
can immediately entail unfavorable changes for 
the entity, then the degree of danger, as a rule, is 
greatly overestimated.

Perception of dangers depends on the quality of 
an actor such as the preference for risk. In situations 
of choice people usually have a preferred or "ideal" 
level of risk. As soon as the expected risk deviates 
from this "ideal" level, people like these risky 
solutions much less. For example, he may experience 
fear at high risk levels, or he is bored, absence of 
risk, or he is very small, or he experiences pleasant 
emotions, i.e. the degree of risk that is the optimal 
for him.

The other point is also associated with the risk 
preference, if the probability of satisfying the human 
need with the help of this risk-containing solution is 
small, then it can cause negative emotions; if it is 
great – then positive.

The study of the influence of psychological 
factors on the perception of political risk is also 
directly related to the personnel training of civil 
servants. There are special methods by which it 
is possible to determine the so-called personal 
risk. Identified styles of personal risk can be 
used, for example, to assess candidates for vacant 
public office. Pluralistic political activity is now 
recognized as necessary for the implementation 
of political and state decisions. State officials 
in high political positions can not act only on 
the basis of precedent or paper procedures, 
government needs a new approach. A politician 
the function of whom includes constant decision-
making in risk situations, should have a different 
style and approach to the risk assessment than 
the manager who operates in a relatively stable 
environment.
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4.3. Trilingualism
The situation that developed with the adoption 

of the Law of the Republic of Kazakhstan "On the 
state language" when the status of the state Kazakh 
language assumed its mandatory nature in the 
activities of all state organizations and structures. 
[10]. 

The adoption of the Law undoubtedly entailed 
the emergence of the need to study Kazakh language 
by a large part of the population. Since a part of the 
population who does not speak the language is not 
ready for this, and partly exaggerates the degree of 
danger of the establishement of the state language, 
the discussion of the draft law caused a negative 
reaction. Emotional tension at the time of discussion 
and acceptance could play a negative role. Also, the 
disturbance in society is caused by the introduction 
of trilingualism.

Trilingualism is declared, but the society still 
has not received support. Because firstly we must 
solve the problem with Kazakh language, as it 
exists, and then we must take steps towards bi- and 
trilingualism. The goal is great, but it is very difficult 
to teach all pupils in schools the three languages. 
This concerns the most of Kazakhstan's population.

4.4. Summary of risk interpretation
The interpretation of risk depends on what the 

information or a specific event notify about. Let us 
give the following example to explain this situation. 
Practice shows that some accidents which take 
away many lives of people can create a relatively 
minor social concern, except for family members 
and friends of a victim, if they occur in a familiar, 
well-known and familiar situation, such as train or 
car accidents. A minor accident in an area that is 
unfamiliar or difficult for people, for example, such 
as an atomic reactor or a genetic engineering research 
lab, can cause great public anxiety, especially in the 
event that this accident is explained so that the risk 
is not fully understood. 

The second aspect of the analysis of the problem 
of risk perception is related, as it was noted earlier, 
to the characteristics of technologies in which 
politicians can obtain information on public attitude 
towards risk-based solutions. 

The third aspect of the problem of the relationship 
of subjects to risk-based solutions is related to the 
use of technology by the authorities to influence 
the perception of risk and to develop the necessary 
measures for this process. 

The authorities in their practical activities can 
influence the individual and group perception of 
risk and the individual behavior of people in this 

connection in various ways. Let us characterize 
some of them. Psychological or socio-psychological 
reduction or increase in the perception of risk by 
actors depends, in particular, on the volume of 
information about risk. The increase of the data about 
the risk of its consequences magnifies information 
flow about them, the dramatization of events, as a 
rule, lead to the fact that people greatly exaggerate 
the real level of risk. The weakening of the flow and 
volume of information about risk leads to opposite 
results.

It should also be borne in mind that as a result 
of the numerous and varied information on risk, the 
incompetence of the masses, the instability and the 
groundlessness of risk assessments in public opinion 
may increase. One of the reasons for this situation 
is a distorted form of information, and it does not 
lead to a refinement of risk assessments, but to an 
increase in anxiety and fear.

Another technology aimed at changing the level 
of risk perception is filtration, data selection, i.e. by 
means of special processing of information about 
risk. All this leads to the fact that in those cases 
when attention is focused primarily on sensational 
cases, information is served selectively-this creates 
an incorrect impression, for example, about periodic 
"explosions", criminality, which are not statistically 
fixed. It is clear that the consequence can be either 
a panic in the population, a misunderstanding of the 
real state of affairs.

As a demonstration of this provision, one can 
mention the situation connected with the annual 
Presidential Message in March 2006 on privatization 
and legalization. The president noted shortcomings 
in stratagy, analyzed them and outlined the ways 
for further development of our Republic, but the 
opposition means of the press give a one-sided 
assessment, and the depressed part of the population 
had the impression that the President recognized the 
violation of the law in the upper echelons of power, 
and instructed the current Government to develop 
return mechanisms capital, and the restoration of 
justice.

The perception of risk is influenced by the 
situation in which the authorities in the decision-
making process develop measures to reduce, 
minimize the risk and inform the public about it. 
That is why it becomes clear that risk reduction 
activities should be among the priorities of state 
bodies that take risky political decisions.[11]

The perception of risk is to a certain extent 
connected with the phenomenon that can be caused 
by "risk democratization". It means that from the 
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political point of view, it looks quite acceptable that 
the risk is distributed among the population as much 
as possible maximum evenly. This formulation of 
the question is reasonable enough, since it solves 
the problem of ensuring social justice between 
different groups of the population from the point 
of view of their preoccupation with those or other 
types of risk.

It should be borne in mind that often there are 
situations where the implementation of certain 
political decisions benefits only some segments of 
the population, thus increasing injustice in society, 
for example, the transition to a market economy 
caused a sharp stratification of the society of rich 
and poor, many Kazakhstanis found themselves 
outside the line of poverty.[12]

In the real political process, the following 
contradiction often arises: a politically just aspiration 
meets the fact that available means of risk reduction 
are used inefficiently and do not give proper 
return. This approach is called the principle of cost 
effectiveness of risk. But the implementation of this 
principle in practice may contradict the principle 
of equal distribution of risks, i.e. the principle of 
social justice and thus will be unacceptable from the 
political point of view, that is, from the position of 
"risk democratization". "Democratization of risk" 
can occur at any of its poles. On the one hand, the 
risk is democratized when all members of society are 
exposed to equal danger. The society can be "taken 
away" from the democratization of risk by political 
means, protecting some categories of persons from 
it, making it possible for the rich to pay those who 
want to risk instead of them, etc. At the same time, 
the risk can be democratized by giving each member 
the right to use collective protection against risk, or 
at least damage, which increases as the risk increases 
[13]

Conclusion

In modern society, the perception of risk and 
its assessment depend on the level of awareness, 
on the degree of availability of information, and 
more importantly, on the methods of submitting 
information. Consequently, the perception of risk 
depends on the use of civilized technologies in the 
implementation of the political process.

The stability of the modern state largely 
depends on the degree of people's awareness of 
risk, the perception of which is the result of political 
technologies, such as risk interpretation, the way of 
filing, data filtering, the structuring of the society 

when submitting information and distribution 
channels. Any system tends to be sustainable and 
viable. Any attempt at breaking stability is a risk, a 
risky action. 

The problem of the development of society 
is related to the viability of not a separate, 
autonomously functioning system, but with the 
progress of evolving systems, with a long-term 
prospect of survival. 

We believe that taking into account possible 
variants of risk perception promote to the search for 
compromises in the positions of government bodies 
and varied groups of the population. That is why 
information on risk perception is the most significant 
indicator at the degree of adequacy of the coincidence 
of the needs and interests of various social groups 
and major political players with their position. 
Theauthorities effectiveness , their competence is 
increased in the eyes of the population, taking into 
account if the authorities believe that the perception 
of risk is one of the priorities of their policies. 
Moreover, this is an important evidence of the real 
concern of government bodies about the political, 
economic, environmental and spiritual security of 
citizens. 

The study of risk is necessary, since society 
can not ignore it and move forward. In the political 
process, the study of the degree of risk perception is 
necessary for the "democratization of risk", so that 
the risk is evenly distributed if possible.

Finally, solving the tasks of influencing the 
perception of risk, depending on the structure of 
groups and strata of the population, critical of the 
likely negative consequences that may occur in 
connection with the implementation of a decision. 
Such groups can, for example, include those who 
are directly at risk-unemployed people, people with 
low incomes.

To another group of critically inclined to risk-
based political decisions are representatives of the 
scientific community, writers, specialists in various 
fields of culture. Obviously, the real claims of 
representatives of these two groups differ, as well 
as their ability to influence the processes of making 
risky political decisions.

Similar situations require politicians in each case 
to find the optimal solutions to the difficulties arising 
between the economic efficiency of allocating funds 
to reduce risk and the political expediency of its 
uniform distribution.

Thus, after summarizing the results of the 
analysis of perception, we came to the following 
conclusions:
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The level of effectiveness of the implementation 
of the political process depends to a large extent on the 
orientation towards the inclusion in the management 
processes of information on possible options for 
people to perceive risky political decisions and how 
authorities influence the perception of risk.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Анализ политико-правовых аспектов обеспечения национальной безопасности позволяет 
выявить ряд вопросов законодательного обеспечения национальной безопасности, 
методологические основы и особенности современного состояния борьбы с угрозами 
национальной безопасности. Общеизвестно, что национальная безопасность каждой страны 
зависит от системы обеспечения ее информационной безопасности. Практическая значимость 
данного исследования заключается в том, что оно отражает сферу деятельности, от которой 
зависит степень обеспечения национальной безопасности страны. В данном контексте является 
важным исследование национальной безопасности как объекта информационного обеспечения, 
что предполагает необходимость уточнить понятие «национальная безопасность», определить 
ее структуру, осуществить выявление информационных связей и потоков в сфере национальной 
безопасности. 
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An analysis of the political and legal aspects of ensuring national security makes it possible to iden-
tify a number of issues of legislative support for national security, the methodological basis and features 
of the current state of struggling against threats to national security. It is common knowledge that the na-
tional security of each country depends on the system for ensuring its information security. The practical 
significance of this study is that it reflects the scope of activities on which the degree of national security 
depends. From this perspective, it is important to study national security as an object of information sup-
port, which implies the need to clarify the notion of “national security”, to define its structure, to identify 
information links and flows in the national security realm.
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Ақпараттық саладағы ұлттық қауіпсіздік және ұлттық мүдде 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдарының саяси-құқықтық аспектілерін сараптау 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің біраз заңдық мәселелерін және қазіргі кездегі кезеңдегі 
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жағдайларды шешудің әдіснамалық негіздерін жасауға мүмкіндік береді. Әр елдің ұлттық 
қауіпсіздігі ондағы ақпараттық қауіпсіздіктікті қамтамасыз ету жүйесіне байланысты болады. 
Бұл зерттеу жұмысының практикалық маңызы елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
деңгейіне байланысты қажетті қызметтер саласын көрсетеді. Бұл контексте ұлттық қауіпсіздікті 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің нысаны ретінде зерттеу маңызды. Мақалада 
«ұлттық қауіпсіздік» ұғымының жүйесін анықтау қажеттігі және ұлттық қауіпсіздік саласындағы 
ақпараттық байланыстарды көрсету ұсынылады. 

Түйін сөздер: ұлттық қауіпсіздік, ішкі және сыртқы қауіптер, ақпараттық жүйе, ақпараттық 
қауіпсіздік, ұлттық мүдделер, ұлттық қауіпсіздік стратегиясы.

Введение

В начале нового тысячелетия политическая 
картина планеты была отождествлена с широко 
распространенными процессами глобализации, 
влиянием «третьей волны демократизации» на 
развитые страны, особым вниманием к нацио-
нальным интересам и безопасности государств, 
что и обусловило быструю трансформацию ми-
ровой экономики. 

На фоне этих неизбежных реалий, продик-
тованных новым мировым порядком, концепция 
национальной безопасности каждого государ-
ства строится на его экономическом и научно-
интеллектуальном потенциале, месте и роли в 
мировой политике. 

Общеизвестно, что объектами националь-
ной безопасности являются личность, общество 
и государство, то есть то, что требуется обезо-
пасить от внутренних и внешних угроз, чтобы 
обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие страны. Основным объ-
ектом обеспечения безопасности является лич-
ность, положением которой определяется состо-
яние общества и государства. 

Основным субъектом обеспечения нацио-
нальной безопасности является государство, 
осуществляющее функции в этой области че-
рез органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Каждое государство, 
внедряя свою уникальную внутреннюю и внеш-
нюю политику, выдвигает на первое место цель 
надежного обеспечения своих национальных 
интересов и национальной безопасности. Про-
блема национальной безопасности имеет слож-
ную структуру, включающую вопрос защиты 
государства и общества, прав и свобод человека.

Национальная идея и глобальные процессы

Понятие «безопасность» означает отсутствие 
опасности, являющееся многоплановым, оцени-

вающим состояние системы взаимоотношений 
между людьми, в основе которых лежат инте-
ресы в той или иной сфере жизнедеятельности. 
Объектом научного анализа стали конфликты, 
возникающие при разрешении противоречий 
интересов, и таким образом начался поиск пу-
тей обеспечения безопасности, стабильного и 
устойчивого развития общества в прикладном 
аспекте.  

Теоретики 50-х годов прошлого столетия 
пытались найти пути решения проблемы прими-
рения интересов как между государствами, где 
на первом месте стояли различия между нацио-
нальными интересами, так и между социальными 
группами внутри государства, в результате чего в 
сферу научного анализа был введен термин «на-
циональная безопасность», однозначно рассма-
тривавший состояние социальной структуры.  

Как известно, разработка подходов к прак-
тическому решению противоречий интересов 
на уровне межгосударственных отношений осу-
ществлялась в рамках деятельности междуна-
родных организаций, в частности Организации 
Объединенных Наций (Мясникович М.В., Пузи-
ков В.В. 2003:10).

Главнейшим жизненно важным интересом 
каждого государства является обеспечение его 
национальной безопасности – процесс создания 
условий для стабильного, бескризисного раз-
вития государства и общества в соответствии с 
целями и задачами развития и укрепления по-
литического и экономического суверенитета; 
устранение и предупреждение угроз, условий и 
других факторов, способных оказать негатив-
ное, дестабилизирующее воздействие на процес-
сы развития социальной системы, устранение 
противоречий между интересами отдельных со-
циальных групп, общества и индивида. Обеспе-
чение национальной безопасности представляет 
собой целенаправленную, постоянно осущест-
вляемую деятельность всех субъектов нацио-
нальной безопасности по защите жизненно важ-
ных интересов государства.

Надо отметить, что факторы XX – XXI ве-
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ков – мировые войны, конфликты, открытие 
ядерных, водородных и другого рода оружий 
массового уничтожения, длительная «холодная 
война» заставили все государства и народы мира 
обеспечить свою национальную безопасность 
во всех областях – политической, социальной, 
экономической, военной, культурной, духовной, 
экологической и информационной сферах.

Система национальной безопасности любой 
страны базируется на концептуальных полити-
ческих нормативно-правовых документах, в ко-
торых излагаются официальные взгляды на роль 
и место государства в мире, его национальные 
ценности, интересы и цели, способы и средства 
противостояния внешним и внутренним опасно-
стям и угрозам.

Рассмотрим интересы, угрозы и основные 
направления обеспечения национальной без-
опасности отдельных стран под влиянием про-
цессов глобализации в мире.

В ряду мировых государств Азербайджан 
является одним из основных, который способен 
любыми средствами обеспечить свою нацио-
нальную безопасность. 

В период Советского Союза государствен-
ная безопасность Азербайджанской ССР обеспе-
чивалась со стороны соответствующих органов 
центральной власти. После восстановления не-
зависимости в 1991 году одним из важнейших 
и неотложных вопросов государственного стро-
ительства Азербайджана стало формирование 
политики национальной безопасности. Однако, 
на первом этапе независимости молодая респу-
блика подверглась военной агрессии со сторо-
ны сепаратистских сил Армении, опиравшихся 
на помощь своих покровителей как в советском 
пространстве, так и за рубежом. В результате 
была нарушена территориальная целостность 
Азербайджанской Республики, 20 процентов 
азербайджанских территорий оказались под ок-
купацией, а более миллиона человек были изгна-
ны с родных земель и стали беженцами и вынуж-
денными переселенцами.

В годы независимости были сделаны важ-
ные шаги для развития концептуальной осно-
вы в сфере безопасности. В частности, 29 июня 
2004 года был принят Закон Азербайджанской 
Республики «О национальной безопасности», 
Распоряжением Президента Азербайджана от 
23 мая 2007 года была утверждена Концепция 
национальной безопасности, постановлением 
Милли Меджлиса от 8 июня 2010 года была ут-
верждена Военная доктрина Азербайджанской 
Республики.  

Концепция национальной безопасности 
Азер байджанской Республики является собра-
нием целей, принципов и подходов политики и 
мероприятий, направленных на защиту лично-
сти, общества и государства в Азербайджанской 
Республике от внутренних и внешних угроз. В 
частности, Концепция предусматривает:

– обстановку безопасности;
– национальные интересы Азербайджан-

ской Республики;
– угрозы национальной безопасности Азер-

байджанской Республики.
Будучи суверенным государством, исполь-

зуя средства внутренней и внешней полити-
ки, Азербайджанская Республика формирует и 
осуществляет политику национальной безопас-
ности, направленную на обеспечение контроля 
над угрозами и их устранение в рамках суще-
ствующей обстановки безопасности, а также 
обеспечение национальных интересов страны. 
К основным направлениям настоящей Концеп-
ции относятся: обеспечение безопасности внеш-
неполитическими средствами; восстановление 
территориальной целостности Азербайджан-
ской Республики; интеграция в европейские и 
евроатлантические структуры; вклад в между-
народную безопасность; сотрудничество с меж-
дународными организациями; сотрудничество 
с региональными странами; сотрудничество с 
нерегиональными странами; усиление обороно-
способности; защита обстановки национальной 
и религиозной толерантности; охрана науки, об-
разования, культуры и морали; экономическое 
и социальное развитие; усиление внутренней 
безопасности; усиление пограничной безопасно-
сти; обеспечение безопасности внутреннеполи-
тическими средствами; укрепление демократии; 
политика энергетической безопасности; поли-
тика транспортной безопасности; чрезвычайное 
управление, охрана окружающей среды и здоро-
вья населения; политика информационной без-
опасности (7).

Как становится очевидным, Концепция 
национальной безопасности предусматрива-
ет обеспечение безопасности во всех сферах 
общественной жизни страны, а в частности, 
защиту территориальной целостности Азер-
байджанской Республики, конституционного 
строя, государственной независимости, суве-
ренитета, национальных интересов народа и 
страны от внутренних и внешних угроз, а также 
обеспечение безопасности посредством сба-
лансированной внешней политики и интегра-
ции страны в международное экономическое и 
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культурное пространство. Наряду с определе-
нием обстановки безопасности в стране, Кон-
цепция также показывает пути обеспечения 
защиты национальных интересов в контексте 
региональной и международной безопасно-
сти, предотвращения угроз (терроризм, нар-
комания и др.) национальной безопасности, 
обеспечения безопасности в политической, 
экономической, социальной, военной, инфор-
мационной, экологической, образовательной, 
научной и культурной сферах.

«Обстановка безопасности Азербайджан-
ской Республики представляет собой совокуп-
ность факторов, оказывающих воздействие 
на защиту ее суверенитета, территориальной 
целостности, неприкосновенности границ, на-
циональных интересов, последовательного раз-
вития, благосостояния и ценностей населения» 
(Бабаоглы Х. 2014: 2).

На сегодняшний день обстановка безопасно-
сти Азербайджанской Республики нарушена со 
стороны захватнической Армении:

– совершено посягательство на суверени-
тет, территориальную целостность Азербайд-
жанской Республики;

– нанесен тяжелый урон национальным ин-
тересам, нарушены права наших граждан;

– возникли серьезные угрозы международ-
ной безопасности и региональной безопасности 
Южного Кавказа.

Обеспечение национальных интересов явля-
ется одним из ведущих направлений Концепции 
национальной безопасности. Как отмечается в 
настоящей концепции: «Национальные интере-
сы Азербайджанской Республики, представляя 
собой совокупность политических, экономиче-
ских, социальных и иных потребностей, обеспе-
чивающих фундаментальные ценности и цели 
азербайджанского народа, а также процветание 
личности, общества и государства, включают в 
себя:

– защиту независимости и территориальной 
целостности государства, обеспечение непри-
косновенности его границ, признанных на меж-
дународном уровне;

– сохранение единства азербайджанского 
народа, пропаганду идеи азербайджанства;

– формирование гражданского общества, 
обеспечение прав и основных свобод человека;

– усиление выполнения государственных 
функций путем обеспечения развития демокра-
тических институтов и институтов гражданско-
го общества, верховенства закона и порядка, за-
щиту безопасности населения;

– развитие направленного на интеграцию 
сотрудничества с международными организаци-
ями с общими ценностями в целях выполнения 
международных обязательств, внесения вклада в 
глобальную и региональную безопасность и ста-
бильность;

– создание условий для внутреннего и ино-
странного капитала в целях развития рыночной 
экономики, усовершенствования ее правовых ос-
нов, обеспечения экономической стабильности; 

– обеспечение дальнейшего развития азер-
байджанского народа, достойного уровня жиз-
ни населения и его физического здоровья путем 
рационального использования природных ре-
сурсов, последовательного экономического раз-
вития, охраны окружающей среды, повышения 
образовательного, научного и технологического 
потенциала;

– усиление национального самосознания и 
солидарности, основанных на ценностях, разде-
ляемых с азербайджанцами всего мира;

– охрана культурно-исторического насле-
дия и моральных ценностей азербайджанского 
народа, а также их обогащение общечеловече-
скими ценностями, развитие языка, самосозна-
ния, чувств патриотизма и национальной гордо-
сти, интеллектуального потенциала». 

Опыт многих стран мира свидетельствует о 
том, что нарушение целостности национального 
единства и повреждение национальной идентич-
ности явилось причиной потери национальной 
сущности и суверенитета отдельных народов. В 
данном направлении важную роль в обеспече-
нии национальной безопасности Азербайджана 
сыграло формирование единой национальной 
идеи – азербайджанства, призванной обеспе-
чить защиту независимости и демократическое 
развитие республики. Данная идея, в основе 
которой лежит не национализм, а гражданские 
ценности, сформировалась как идеология, на-
правленная против агрессивного национализма 
и шовинизма. Впервые в истории Азербайджа-
на эта идея была провозглашена краеугольным 
камнем Азербайджанского государства видным 
государственным деятелем Гейдаром Алиевым. 
Как национальная государственная идеология 
азербайджанство есть система ценностей, опи-
рающаяся на основы Конституции Азербайд-
жанской Республики, служащая независимости 
Азербайджана, обеспечению его развития и на-
циональной безопасности как правовое и демо-
кратическое государство.

Следовательно, в системе принципов, кото-
рые охватывают национальные интересы Азер-
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байджанской Республики, на передовом месте 
стоит вопрос защиты государственной независи-
мости и территориальной целостности и обеспе-
чение неприкосновенности границ, что является 
жизненно важным интересом и военно-геостра-
тегической обязанностью для Азербайджана в 
новой геополитической конфигурации. Посред-
ством обеспечения территориальной целост-
ности и суверенитета Азербайджан способен 
решить проблему создания своей обстановки 
безопасности: «Эта проблема не только нано-
сит серьезный ущерб процессу независимого 
государственного строительства Азербайджана, 
стабильной жизни его граждан, но и нарушает 
существовавшие в регионе (на Кавказе, в Ка-
спийско-Черноморском регионе) межгосудар-
ственные экономические, политические и куль-
турные связи, подталкивает страны и народы к 
противостоянию, оказывает серьезное негатив-
ное влияние на их отношения друг с другом и 
с международным сообществом, в том числе на 
региональные и международные интеграцион-
ные процессы» (Мамедов Н. 2011: 8).

Следует отметить, обеспечение националь-
ных интересов Азербайджанской Республики 
означает также защиту ее национальной без-
опасности. Основная задача государства заклю-
чается в охране безопасности, образа жизни и 
национально-культурной автономии всех наро-
дов и национально-этнических общин, прожива-
ющих в стране. Немаловажное значение имеет 
также вопрос по урегулированию внутреннепо-
литическими и внешнеполитическими средства-
ми процессов, отвечающих национальным инте-
ресам и приоритетам государства, обеспечению 
развития экономики и усилению единства азер-
байджанской нации. 

«Говоря о национальных интересах, подраз-
умеваются долгосрочные фундаментальные ин-
тересы личности, общества и государства» (Ба-
баоглы Х. 2009: 1). 

В зависимости от серьезности интересов, 
специалисты показывают различные их крите-
рии. К примеру, Дональд Э. Нойхтерлан, иссле-
дующий национальные интересы США, выдви-
гает 4 критерия в данном направлении:

– жизненные интересы;
– жизненно важные интересы;
– важные интересы;
– периферийные интересы (13). 
Жизненные интересы – наиболее глубокие, 

значимые интересы государства. Они связаны 
с экономическими, международными, матери-
альными и моральными интересами. Важные 

интересы связаны с развитием и процветанием 
страны, периферийные интересы – это те, ко-
торые носят политическую, экономическую и 
идеологическую значимость. Как отмечают рос-
сийские исследователи А. Козлов и И. Тарханов: 
«Периферийные интересы усугубляются, и если 
политическое руководство сочтет целесообраз-
ным, то эти проблемы могут быть возвышены на 
уровень важных интересов» (Козлов А., Тарха-
нов И. 1999: 91-95). 

Следует подчеркнуть, что основные при-
оритеты развития Азербайджана связаны с его 
национальными интересами. Основной целью 
Азербайджанского государства является дости-
жение развития экономики, вооруженных сил, 
отвечающих современным стандартам, усиле-
ния цивилизации посредством создания всех со-
ответствующих условий для территориальной 
безопасности страны и проживающих здесь на-
родов и защиты национального духа. 

Стратегия национальной безопасности ос-
новывается на защите национальных ценно-
стей и интересов. Национальная безопасность 
Азербайджана требует сильной президентской 
власти и мощного государства. Только в этом 
случае, с учетом интересов всех слоев обще-
ства, возможно формирование национального 
согласия. К примеру, академик Рамиз Мехти-
ев, абсолютно точно показав основные направ-
ления национальной стратегии Азербайджана: 
восстановление территориальной целостности; 
укрепление государственной независимости и 
безопасности народа; создание современного 
государства, общества и экономики, отмечает: 
«…национальная стратегия Азербайджана на-
целена на восстановление территориальной це-
лостности страны, укрепление государственной 
независимости и безопасности народа, создание 
современного государства, современной эконо-
мики и современного общества. При этом важно 
помнить самое главное: Азербайджан должен 
компенсировать относительно скромные раз-
меры территории и малочисленность населения 
(по сравнению с Россией и Ираном) переходом к 
качественному и технологическому превосход-
ству» (Мехтиев  Р. 2012: 114-152). 

Большинство специалистов в области нацио-
нальной безопасности, в том числе и В.Ф.  Петров-
ский, считают, что национальная безопасность 
тесно связана с государственным суверенитетом 
и национально-государственными интересами. 
Исходя из критериев Г. Моргентау, определив-
шего, что сущность внешнеполитического по-
тенциала выражается такими понятиями как 
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«сила государства» или «национальная сила», 
следует подчеркнуть, что «традиционная интер-
претация государственного интереса широка и 
связана в основном с достижением таких целей, 
как существование нации в качестве свободного 
и независимого государства, обеспечение роста 
экономики и национального благосостояния, 
предотвращение военной угрозы или ущемле-
ния суверенитета, сохранение союзников, дости-
жение выгодного положения на международной 
арене» (Бабаоглы Х. 2014: 2).

Следует отметить, что термин «националь-
ная безопасность» стал предметом самого при-
стального исследования западных политологов. 
Как становится очевидным, наибольший тео-
ретический вклад в его разработку внес Ганс 
Моргентау, исследовавший проблему сквозь 
призму национальных интересов, что и позво-
лило соединить национальную безопасность 
с большой политикой. Если на ранних этапах 
исследований западных политологов проблема 
национальной безопасности рассматривалась в 
основном как проблема обеспечения безопасно-
сти военной, то выводы Г.Моргентау позволили 
включить в ее содержание все жизненно важные 
интересы страны и основанную на них политику 
государства.  

По мнению Киссинджера, политика нацио-
нальной безопасности охватывает все действия, 
с помощью которых то или иное общество 
стремится обеспечить свою жизнеспособность, 
а также осуществить свои задачи на междуна-
родной арене. По З.Бжезинскому, безопасность 
США зависит не только от военной мощи, но 
и от могущества в экономической, социальной, 
политической, моральной и других областях.

Таким образом, усилиями западных поли-
тологов в понятие национальной безопасности 
вкладывалось все более широкое содержание, 
суть которого сводится к способности государ-
ства защитить национальные ценности и инте-
ресы в конкретных внешних и внутренних ус-
ловиях. В этом плане интегрирующим может 
считаться мнение президента США Дж. Кенне-
ди, который считал, что в политике США нет от-
дельно взятой политики ни в обороне, ни в ди-
пломатии, ни в разоружении – все они сведены 
в единую политику национальной безопасности. 

О современных взглядах на проблему наци-
ональной безопасности руководства США мож-
но судить по докладу бывшего министра обо-
роны США Ф.Карлуччи о бюджете на 1988/89 
финансовый год. Он, в частности, отмечал, что 
интересы национальной безопасности страны 

вытекают из широко распространенных ценно-
стей, включающих права человека, свободу, эко-
номическое процветание, которые служат для 
определения конкретных интересов и связанных 
с ними географических забот, в том числе тер-
риториальной целостности наших союзников, 
беспрепятственный доступ США к мировым 
рынкам и источникам стратегических ресурсов. 
Главенствующий национальный интерес Амери-
ки, подчеркивал Ф.Карлуччи, – это выживание 
Соединенных Штатов как свободной и незави-
симой нации при сохранении ее фундаменталь-
ных ценностей и институтов безопасности ее 
народа. Таким образом, в понимании американ-
ских, впрочем, как и других западных полито-
логов, национальная безопасность – это способ-
ность страны сохранить целостность, суверенно 
решать политические, экономические, социаль-
ные и другие вопросы и выступать в качестве 
самостоятельного субъекта системы междуна-
родных отношений. Что же касается политики 
национальной безопасности, то она призвана 
совокупностью действий обеспечить реализа-
цию данных национально-государственных ин-
тересов с помощью всего арсенала имеющихся в 
ее распоряжении средств. Цель и высший смысл 
политики национальной безопасности – свобод-
ное развитие и процветание общества (Пузи-
ков  В.В., Громович А.И. 2011: 175). 

Компаративный анализ информационной 
среды

Мощная информационная система государ-
ства является гарантом обеспечения высокого 
уровня его национальной безопасности. Инфор-
мационная безопасность государства – состоя-
ние государства, в котором ему не может быть 
нанесен существенный ущерб путем оказания 
воздействия на информационную сферу госу-
дарства. Именно угрозы в области информаци-
онной безопасности могут ослабить или подо-
рвать развитие государственности в стране. Как 
известно, существуют серьезные внутренние 
и внешние угрозы национальным интересам в 
области информации. К внешним угрозам в об-
ласти информации относится существующая 
внешнеполитическая, экономическая, военная, 
разведывательная и информационная деятель-
ность, направленная против национальных ин-
тересов (Гасымов Д., Нагиев Н. 2015: 124). 

В качестве внутренних угроз выступают: 
влияние криминальных структур на информа-
ционное сферу и приобретение ими конфиден-
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циальной информации, нестабильная кримино-
генная ситуация, сопровождавшаяся усилением 
влияния организованной преступности на жизнь 
общества, снижение уровня защиты законных 
интересов граждан, общества и государства в 
информационной сфере, отсутствие координа-
ции в деятельности органов государственной 
власти по формированию и реализации единой 
государственной политики, направленной на 
обеспечение информационной безопасности 
(Гасымов Д., Нагиев Н. 2015: с. 279).

Безусловно, вопрос национальных интересов 
в информационной сфере является одним из ос-
новных проблем науки политической теории. 

В частности, в Законе АР «О национальной 
безопасности» основные национальные интере-
сы страны показаны в нижеследующем порядке: 

– обеспечение таких конституционных прав 
граждан, как получение законным путем, переда-
ча, подготовка и распространение информации; 

– защита и развитие информационных ре-
сурсов;

– формирование информационного про-
странства и обеспечение его защищенности;

– интеграция в мировую систему связи и ин-
формации.

В настоящем Законе отмечаются основные 
угрозы в информационной сфере, к которым от-
носятся: отставание в области информационных 
технологий и наличие препятствий для интегра-
ции в мировое информационное пространство; 
посягательства на свободу информации; пося-
гательства на государственную тайну; инфор-
мационная агрессия со стороны других стран, 
искажение на международной арене правды об 
Азербайджане; посягательства на информацион-
ную систему и ресурсы (4).

Общеизвестно, что распространение не-
объективной или недостоверной информации 
препятствует миру в обществе создает наци-
ональную и религиозную враждебность. Сле-
дует отметить, что государственная полити-
ка Азербайджанской Республики в области 
информационной безопасности основывается 
на следующих принципах: законность; защита 
и сбалансированность интересов в треугольнике 
личность, государство и общество; открытость; 
приоритет национальных интересов Азербайд-
жанского государства.

В отличие от Азербайджана в сфере инфор-
мационной безопасности РФ выступают нижес-
ледующие угрозы:

– отставание России от ведущих стран мира 
по уровню информатизации;

– несовершенство с механической точки 
зрения каналов связи, используемых в государ-
ственной, оборонной, банковской и коммерче-
ской сферах управления; 

– распространение ложной информации для 
целенаправленного влияния на общественное 
мнение и процесс принятия решений в государ-
ственных и общественных структурах;

– ухудшение психологического состояния 
российского общества, сформировавшегося в 
результате распространения негативной инфор-
мации в СМИ;

– информация, несоответствующая нацио-
нальным интересам, идеям и ценностям России 
(Касьянов А.А. 2001: 11-12). 

В информационной сфере Республики Бела-
русь интересы классифицируются как жизненно 
важные, которые нашли свое отражение в Кон-
цепции национальной безопасности страны. Со-
гласно данному документу, жизненно важные 
интересы республики включают: обеспечение 
информационных потребностей личности, об-
щества и государства во всех сферах их жизнеде-
ятельности; обеспечение прав граждан на тайну 
корреспонденции, телефонных и иных сообще-
ний; эффективное использование национальных 
информационных ресурсов, создание условий 
по поддержанию сохранности и систематиче-
скому их пополнению; защита сведений, состав-
ляющих государственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законодательством 
тайну; развитие современных информационных 
технологий, национальной индустрии средств 
информатизации и связи, расширение участия 
республики в международной кооперации про-
изводителей таких средств и систем; обеспече-
ние безопасности информационных систем и 
сетей связи.

Из всего вышесказанного напрашивается 
вывод о том, что информационная политика раз-
ных стран зависит от особенностей их политиче-
ского, социально-экономического и культурного 
развития. Для реализации данной политики эти 
страны принимают краткосрочные, среднесроч-
ные и долгосрочные программы. 

Для того чтобы объединить усилия всех спе-
циалистов в направлении плодотворной работы 
над созданием защищенных систем, необходи-
мо определить цель исследования, возможные 
результаты и достижения. Для объединения и 
согласования всех взглядов и позиций на во-
прос создания защищенных систем разработа-
ны и продолжают разрабатываться стандарты 
информационной безопасности, которые ре-
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гламентируют основные понятия и концепции 
информационной безопасности на государ-
ственном или межгосударственном уровне, 
определяют понятие «защищенная система» 
посредством стандартизации требований и кри-
териев безопасности. 

Азербайджанская Республика, располагаясь 
на географическом стыке Восточного и Запад-
ного миров, аккумулировала в себе положитель-
ные аспекты многих цивилизаций. 

Несмотря на то, что наряду с транспортными 
коммуникациями здесь бушуют многогранные и 
сложные геополитические интересы, страна на-
стойчиво демонстрирует на международной аре-
не свою способность по обеспечению условий 
для независимого проживания граждан, защите 
суверенитета и национальной безопасности, за-
нятию достойного места среди мировых госу-
дарств (12). 

Для обеспечения своих интересов в информа-
ционной сфере Азербайджан должен обеспечить 
информационную потребность своего демокра-
тического общества и государства, эффективно 
использовать национальные информационные 
запасы, создать современные информационные 
средства посредством внедрения ИКТ, а также 
обеспечить безопасность своей информацион-
ной системы. 

 
Заключение

На основании всего вышесказанного мож-
но констатировать, что главнейшим жизненно 
важным интересом каждого государства явля-
ется обеспечение его национальной безопасно-
сти, что представляет собой целенаправленную, 
постоянно осуществляемую деятельность всех 
субъектов национальной безопасности по за-
щите жизненно важных интересов государства. 

Рассмотрение основных направлений обеспе-
чения национальной безопасности отдельных 
стран позволяет выявить следующую законо-
мерность: национальная безопасность тесно 
связана с государственным суверенитетом и 
национально-государственными интересами. В 
частности, в системе принципов, которые ох-
ватывают национальные интересы Азербайд-
жанской Республики, на передовом месте стоит 
вопрос защиты государственной независимости 
и территориальной целостности и обеспечение 
неприкосновенности границ, что является жиз-
ненно важным интересом и военно-геостратеги-
ческой обязанностью для Азербайджана в новой 
геополитической конфигурации.

На основании вышесказанного логично 
предположить, что гарантом обеспечения высо-
кого уровня национальной безопасности страны 
является мощная информационная система го-
сударства. Поскольку именно угрозы в области 
информационной безопасности могут ослабить 
или подорвать развитие государственности в 
стране, распространение необъективной или не-
достоверной информации может препятствовать 
миру в обществе, создать национальную и рели-
гиозную враждебность. 

Найденные и проанализированные примеры 
в данном направлении доказывают, что инфор-
мационная политика разных стран зависит от 
особенностей их политического, социально-эко-
номического и культурного развития. Следует 
отметить, что исследования в этом направлении 
создают условия для более детального изучения 
и сравнения всех необходимых стандартов ин-
формационной безопасности, принятых в раз-
личных странах мира, которые регламентируют 
основные понятия и концепции информацион-
ной безопасности на государственном или меж-
государственном уровне.

Литература

1 Бабаоглы Х. Роль и место Азербайджанской Республики в современной мировой политике. – Баку: Айпара 3, 2009. 
– 328 с.

2 Бабаоглы Х. Государственная политика и международные отношения. – Баку: Uni Print. 2014. – 676 с.
3 Гасымов Д., Нагиев Н. Основы национальной безопасности. – Баку: HDA, 2015. – 420 с.11.
4 Закон АР «О национальной безопасности». http://republic.preslib.az/ru_d4-74.html. 21.09.2017
5 Касьянов А.А. Угрозы национальной безопасности России // Национальной безопасности и геополитика России 

(11-12, 2001).
6 Козлов А., Тарханов И. Международно – правовые основы регулирования деятельноcти вооруженных сил // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВДИ осоии. – СПб., 1999. – №3. – С. 91-95.
7 Концепция национальной безопасности Азербайджанской Республики // http://www.mnl.gov.az//mg/3766779/5meo
8 Мамедов Н. «Введение в геополитику» двухтомник, II т. – Баку: Азербайджан, 2011. – 416 с.
9 Мехтиев Р. Азербайджанская идея в XXI веке в контексте нации креативных людей //Государственное управление: 

теория и практика. – Баку: АГУ, 2012. – №2(38). – С. 114-152.



Вестник. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. №3 (61). 2017158

Национальная безопасность и национальные интересы в информационной сфере

10 Мясникович М.В., Пузиков В.В. и др. Основные направления обеспечения национальной безопасности Республики 
Беларусь. Современное состояние и перспективы: монография. – Минск. Изд-во «Экономика и право», 2003. – 451 с.

11 Пузиков В.В., Громович А.И. Экономическая безопасность и экономическая преступность. Социально-
экономический анализ. – Минск: Издательство «Экономика и право», 2001. – 250 с.

12 http://www.turan.az
13 www. antiterror.ru

References

1 Babaogly Kh. Rol i mesto Azerbaydzhanskoy Respubliki v sovremennoy mirovoy politike. Baku: Aypara 3. 2009. – 328 s.
2 Babaogly Kh. Gosudarstvennaya politika i mezhdunarodnyye otnosheniya. Baku: Uni Print. 2014. – 676 s.
3 Gasymov D.. Nagiyev N. Osnovy natsionalnoy bezopasnosti. Baku: HDA. 2015. – 420 s.11.
4 Zakon AR «O natsionalnoy bezopasnosti». http://republic.preslib.az/ru_d4-74.html. 21.09.2017
5 Kasianov A.A. Ugrozy natsionalnoy bezopasnosti Rossii // Natsionalnoy bezopasnosti i geopolitika Rossii (11-12. 2001).
6 Kozlov A.. Tarkhanov I. Mezhdunarodno – pravovyye osnovy regulirovaniya deyatelnocti vooruzhennykh sil // Vestnik 

Sankt Peterburgskogo universiteta MVDI osoii. S.Pb. 1999. №3. s. 91-95
7 Kontseptsiya natsionalnoy bezopasnosti Azerbaydzhanskoy Respubliki // http://www.mnl.gov.az//mg/3766779/5meo
8 Mamedov N. «Vvedeniye v geopolitiku» dvukhtomnik. II t. Baku: Azerbaydzhan. 2011.- 416 s.
9 Mekhtiyev R. Azerbaydzhanskaya ideya v XXI veke v kontekste natsii kreativnykh lyudey //Gosudarstvennoye uprav-

leniye: teoriya i praktika. Baku:AGU. 2012. №2(38). s.114-152.
10 Myasnikovich M.V.. Puzikov V.V. i dr. Osnovnyye napravleniya obespecheniya natsionalnoy bezopasnosti Respubliki 

Belarus. Sovremennoye sostoyaniye i perspektivy. – Monografiya. Minsk. Izd-vo «Ekonomika i pravo» – 2003. – 451 str.
11 Puzikov V.V.. Gromovich A.I. Ekonomicheskaya bezopasnost i ekonomicheskaya prestupnost. Sotsialno-ekonomicheskiy 

analiz. – Minsk.: Izdatelstvo «Ekonomika i pravo» – 2001. – 250 s.
12 http://www.turan.az
13 www. antiterror.ru



5-бөлім
ҒЫЛЫМИ ӨМІР

Раздел 5
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Sect ion 5
SCIENTIFIC LIFE



© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Исмагамбетова З.Н.1, Карабаева А.Г.2

1профессор кафедры религиоведения и культурологии,  
2професор кафедры философии факультета философии и политологии 

Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы 

ПАТРИАРХ КАЗАХСТАНСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Ismagambetova Z.N.1,  Karabayeva A.G.2

1Professor of the Department of Religious Studies and Culturology  
2Professor of the Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Political Science,  

al-Farabi KazNU 

Patriarch of Kazakhstan Culturology

Кафедра религиоведения и культурологии 
проводит 23 ноября 2017 года на базе факуль-
тета философии и политологии Казахского на-
ционального университета им. аль-Фараби 
республиканскую научно-теоретическую кон-
ференцию, посвященную проблемам казахской 
культуры в честь 70-летия профессора Габитова 
Турсуна Хафизовича.

Турсуна Хафизовича коллеги называют мэ-
тром казахстанской культурологии. Он внес 
большой вклад в развитие казахстанской школы 
культурологии, является пионером в исследова-
нии казахской культуры.

Его большой интерес к исследованию казах-
ской культуры начинается в студенческие годы. 
Будучи студентом философско-экономического 
факультета КазГУ, он был увлечен изучением 
казахской философии, постижением глубинных 
смыслов и тайны бытия человека. Этот инте-
рес к казахской культуре и философии он про-
несет через многие годы своей преподаватель-
ской деятельности, воплотившись в его научных 
монографиях: Казахская философия (2010) и 
Типология культуры казахов (2008). В моно-
графическом исследовании «Казахская филосо-
фия» Турсун Хафизович раскроет архитектони-
ку казахской философии, ее методологические 
принципы и категориальный аппарат. В работе с 
особым интересом автор изложил наиболее важ-
ные проблемы казахской философии, глубинные 
экзистенциальные смыслы бытия степного чело-
века, восприятие мира, пространственные и вре-

менные параметры окружающего мироздания. 
Многолетняя исследовательская работа – «Ти-
пология казахской культуры», посвященная тео-
ретико-методологическим проблемам казахской 
культуры, является классикой культурфилософ-
ского анализа. В монографии раскрыта ценност-
ная система казахской духовной культуры, пред-
ставлены методологические подходы изучения 
казахской культуры, выявлены ее онтологиче-
ские и эпистемологические основания. Турсун 
Хафизович является крупным организатором ка-
захстанской культурологической науки. Под его 
научным руководством были проведены первые 
культурологические исследования, определены 
наиболее значимые теоретические проблемы по 
изучению истории казахской культуры, теорети-
ко-методологические проблемы отечественной 
культурологической науки. 

В своих исследованиях профессор Габитов 
Т.Х., посвященных проблемам динамики совре-
менной казахстанской культуры, выделяет зна-
чение фактора устойчивого развития в качестве 
важнейшего элемента современной культуры. 
«Баланс» глобальных целей цивилизационного 
развития и «национальных» целей социокуль-
турной модернизации, по мнению известного 
ученого, обеспечивается за счет сохранения 
исторической памяти, обращения к культурному 
наследию народа и передачи исконных культур-
ных ценностей новым поколениям. Механизмы 
передачи и наследования социокультурного опы-
та, сохранения ценностей культурного сообще-
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ства рассматриваются казахстанским ученым 
системно и комплексно, как органичное соеди-
нение общественных установок, «особых» по-
веденческих норм, культурных ценностей, ри-
туалов и обрядов. Стабилизирующая функция 
традиций представлена известным автором и 
исследователем в перспективе духовного и нрав-
ственного возрождения народа, а также его куль-
туры. При этом, в своих многочисленных рабо-
тах профессор Габитов Т.Х. делится мыслью о 
том, что традиции народа и культуры в целом 
способны стать основой глубокого культурного 
диалога, взаимопонимания, открытости и под-
линного обновления общества и государства. 

Профессор Габитов Т.Х. всегда уделет боль-
шое внимание актуальным проблемам и колли-
зиям развития и совершенствования правовой 
культуры в условиях глобализации и модерни-
зации современного общества, в том числе ка-
захстанского государства. Турсун Хафизович 
подчеркивает, что процесс социокультурной 
модернизации – это не только острые экономи-
ческие, социальные и политические проблемы 
преобразования, но и, прежде всего, смена осно-
вополагающих форм и принципов организации 
и развития культуры и цивилизации, их осново-
полагающих социальных институтов: искусства, 
науки, религии, философии и т.д. Профессор 
Габитов Т.Х. часто напоминает в своих иссле-
дованиях и выступлениях перед аудиторией об 
остром ценностном кризисе современного об-
щества, о ценностном дефиците в современной 
культуре и об ослаблении основополагающих 
принципов духовно-нравственного развития 
общества на современном этапе его развития. С 
точки зрения ученого и наставника современной 
молодежи, именно гражданские чувства и ответ-
ственность человека, а также его гражданское 
достоинство перед лицом сложнейших вызовов 
современной цивилизации становятся ценност-
ным фундаментом современной цивилизации. 

 По мнению ученого, ценности современной 
правовой культуры – это выбор в пользу наибо-
лее адекватных форм духовно-цивилизационно-
го развития и правовых регуляторов, имеющих 
непреходящий ценностный смысл для любого 
типа современного общества, отвечающего тре-
бованиям стабильного и гармоничного полити-
ческого, социального и культурного развития. В 
своем творчестве он обращает внимание на ис-
следование сложнейшего феномена религиозной 
толерантности, имея в виду стабильное развитие 
казахстанского общества, где выстраиваются ос-
новные условия совершенствования простран-

ства межконфессионального взаимодействия, 
гармонизируются межэтнические отношения, 
снимаются основные риски обострения соци-
альных противоречий в основных областях и 
сферах жизнедеятельности человека. Исследова-
ния ученого в этой области носят одновременно 
практический, актуальный, объективный и ана-
литический характер. 

Научные работы Турсуна Хафизовича явля-
ются базовыми работами казахстанской культу-
рологической науки, так как в них определены 
теоретические проблемы, методологические и 
эпистемологические координаты исследования 
казахской культуры. Турсун Хафизович Габитов 
является патриархом и основоположником ка-
захстанской школы культурологической науки 
по вопросам исследования казахской культуры. 
Он автор более 200 научных работ, из них 50 – 
индивидуальных и коллективных монографий, 
учебников и учебных пособий общим объемом 
600 п.л. Среди них следует назвать один из пер-
вых учебников «Культурология», который будет 
признан в конкурсе Министерства культуры и 
информации РК «Лучшей книгой десятилетия 
Казахстана» (2001). Учебники Т.Х. Габитова вхо-
дят в число наиболее популярных книг Казах-
стана. Его труды по истории философии и этике 
будут изданы в Афганистане, Иране, Азербайд-
жане, Турции. Т.Х. Габитов активный участник в 
реализации государственной программы «Наци-
ональная идея как основа устойчивого развития 
Казахстана на 2007-2009 годы», МОН РК, ру-
ководитель темы «Казахстанская национальная 
идея в контексте диалога культур Востока и Запа-
да». Турсун Хафизович – один из инициаторов в 
реализации государственной программы «Куль-
турное наследие», член секций «Мировое фило-
софское наследие» и «Философское наследие 
казахского народа», 2006-2008 г.г.; составитель, 
автор научных статей и переводчик следующих 
томов: 1. Қазақ этикасы мен эстетикасы. Т.12. – 
Астана: Аударма, 2008, 30 п.л.; 2.  Қазақтың та-
рих философиясы. Т.6. – Астана: Аударма, 2008, 
30 п.л.; 3. Қазақ ағартушыларының философи-
ясы. Т. 10. – Астана: Аударма, 2008, 30 п.л.; 4. 
Исламға дейінгі түркі халықтарының мифологи-
ясы мен діни сенімдері. Т.1. – Астана: Аударма, 
2005, 30 п.л.; 5. Әл-Фараби мен Ибн Сина фило-
софиясы. Т. 4. – Алматы: Жазушы, 2005, 30  п.л.. 

Габитов Т.Х. – известный научный и обще-
ственный деятель. Он внес достаточно весомый 
вклад в духовную культуру казахского народа, 
является членом Международного обществен-
ного фонда «Диалог Евразия», Фонда культуры 
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«Зерде», Фонда СЕП «Гражданское образова-
ние», обладатель гранта ЮНЕСКО «Культура 
мира», где при его участии переведены на ка-
захский язык сочинения К. Поппера, Дж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье. Турсун Хафизович 
известен как один из активных участников энци-
клопедического движения республики. Он явля-
ется председателем совета по философии Наци-
ональной энциклопедии «Казахстан» (1-10 тт.), 
написал более 60 справочных и терминологиче-
ских статей на казахском языке. Габитов Т.Х. – 
инициатор издания энциклопедического сборни-
ка «Казахская культура» (Алматы: Адамар, 2006, 
50 п.л.), где выступил в качестве одного из соста-
вителей и автора культурологических статей. Он 
один из авторов «Русско-казахского толкового 
словаря по философским наукам».

Т.Х. Габитов не только крупный организатор 
казахстанской культурологической науки, но и 
прекрасный преподаватель, активный организа-
тор по совершенствованию учебного процесса, 
внедрению инновационных методик обучения. 
Под его научным руководством подготовлены 3 
доктора, более 40 кандидатов наук, научный ру-
ководитель молодых ученых нового поколения.

За плодотворное международное сотруд-
ничество он награжден медалью Республики 

Афганистан «Факел революции» (1988), Почет-
ной грамотой Центра культуры им. Ататюрка 
Турецкой Республики (2007) и т.д. Награжден 
медалями «Почетный работник образования Ре-
спублики Казахстан» (2008), «За заслуги в разви-
тии науки Республики Казахстан» (2007), имени 
А. Байтурсынова (2004), обладатель государ-
ственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 
(2007), президентской научной стипендии за вы-
дающийся вклад в развитие науки и образование 
Казахстана, лауреат конкурса Ассоциации вузов 
РК «Лучший автор», лауреат конкурса «Союза 
ученых Казахстана» за большой вклад в разви-
тие науки, техники и образования республики, 
лауреат Международной книжной ярмарки «Ве-
ликий Шелковый путь» (2006).

Вся научно-педагогическая деятельность 
Габитова Т.Х. является примером служения ка-
захстанской науке и образованию, которым он 
отдал все свои силы, талант и способности. Кол-
леги кафедры религиоведения и культурологии 
факультета философии и политологии поздрав-
ляют профессора Турсуна Хафизовича с днем 
рождения, желают юбиляру крепкого здоровья, 
счастья и радости, новых интересных работ и 
творческих успехов на пути служения казахстан-
ской культурологической науке.
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ТУРСУНУ ХАФИЗОВИЧУ ГАБИТОВУ – 70 ЛЕТ !

20 ноября 2017 года исполняется 70 лет со дня рождения выдающегося ученого, талантливого 
педагога, доброжелательного и жизнерадостного собеседника, доброго и отзывчивого товарища 
Турсуна Хафизовича Габитова.

Zholdubaeva A., Doshozhina Zh.
Professor Tursun Gabitov is 70!

On 20th November 2017 notable scientist, talented teacher, friendly and cheerful interlocutor, kind 
and responsive friend Tursun Gabitov celebrates 70. His colleagues, representatives of different scien-
tific directions, numerous learners and professor`s talent admirers heartily congratulate professor Tursun 
Gabitov!

Жолдубаева А., Досхожина Ж.
Ғабитов Тұрсын Хафизұлы 70 жаста!

2017 жылдың 20 қарашасында танымал ғалым, талантты педагог, тілектес және жарқын 
сұхбаттас, мейірбан және қайырымды дос Ғабитов Тұрсын Хафизұлы 70 жасқа толады. Біз – 
сол кісінің әріптестері, ғылыми творчестволық интеллигенцияның әр алуан бағытының өкілдері, 
ұлағатты ұстаздың қыруар шәкірттері, жан-жақты дарын иесін ізет тұтушылар туған күн иесін 
шын жүректен құттықтаймыз!

Писать о своем учителе, педагоге, выдаю-
щемся ученом и легко, и сложно. Легко – пото-
му что научная жизнь Т.Х. Габитова наполнена 
значимыми событиями и достижениями; легко 
– благодаря тому, что он еще и яркий публицист, 
автор интереснейших работ о времени, людях, 
семье, родном крае. Вместе с тем вряд ли воз-
можно за фактами понять всю глубину эмоцио-
нальных, душевных, а порой и физических сил, 
стоящих за достижениями.

Научно-педагогическая деятельность Т.Х. 
Габитова связана с Казахским национальным 
университетом имени аль-Фараби, где он про-
шел путь от ассистента до профессора, заве-
довал впервые организованной в республике 
кафедрой культурологии. Результатом его препо-
давательской и научной деятельности является 
ныне существующая научная школа по изуче-
нию казахской истории и культуры. В этой шко-
ле объединены усилия и творческий потенциал 

нескольких поколений учеников Турсуна Хафи-
зовича. Так, шаг за шагом усилиями коллектива, 
основанного профессором Турсуном Хафизови-
чем, была создана разветвленная организацион-
ная структура научной и образовательной дея-
тельности, признанная среди профессионалов 
как научная школа Т.Х. Габитова.

И то, что сейчас на бумаге можно изложить 
в несколько строк, в жизни растянулось на де-
сятилетия упорного труда, порой в достаточно 
сложных условиях реформирования науки и 
образования Казахстана. Так, только во многом 
благодаря организаторскому таланту Т.Х. Габи-
това и его способности к прогнозированию, в 
достаточно сложной финансовой ситуации 90-х 
гг. в отечественной науке был не только сохра-
нен коллектив, но и реализованы серьезные на-
учные проекты за счет новых подходов к орга-
низации научных исследований, развертывания 
грантовой деятельности, хоздоговорных работ, 
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расширения международного сотрудничества с 
научно-образовательными центрами в Турции, 
Швейцарии, Финляндии, Германии, Болгарии. 
Сегодня его многочисленные ученики разъеха-
лись по всей стране, некоторые из них стали вы-
сококвалифицированными специалистами, а не-
которые уже и коллегами. И как бы не менялось 
название кафедры, неизменным остается педаго-
гическое призвание этого любимого студентами 
и уважаемого коллегами человека.

И все-таки, для Т.Х. Габитова – прекрасно-
го педагога, успешного организатора – главным 
смыслом всех устремлений были и остаются нау-
ка, развитие казахстанской культурологии на от-
ечественном и мировом научном пространстве. 
Турсун Хафизович, участвуя в работе междуна-
родных конгрессов, симпозиумов, конференций, 
выступал с докладами «Казахская философия и 
ислам» на Международном симпозиуме «Ислам 
и философия», проходившем в Тегеране, «Ори-
гинальность тюркской культуры» на Междуна-
родном конгрессе «Тюркский мир. Иканос-38» 
в Анкаре, «Вестернизация и тюркская культу-
ра» на II Международном конгрессе социоло-
гов тюркоязычных государств, проходившем в 
Стамбуле, «Роль Ататюка в тюркской культу-
ре» на Международном симпозиуме «Ататюрк 
и тюркская государственность» в Анкаре, «На-
циональная идея казахов и диалог культур» на I 
Международном Форуме культурологов в Баку, 
«Великий Шелковый путь как феномен культу-
ры» на II Азиатском конгрессе по философии в 
Стамбуле и т.д.

Свыше 200 научных работ, из них 50 ин-
дивидуальных и коллективных монографий, 
учебников и учебных пособий, энциклопедий 
и словарей с общим объемом более 600 п.л. на-
писанных им, стали настольными книгами не 
только для студентов, но и многих практикую-
щих культурологов, философов, социологов: 
«Казахская философия», «Типология культуры 
казахов», Қазақ мəдениетінің рухани кеңістігі», 
«Философиялық энциклопедиялық сөздік», 
«Қазақ этикасы», «ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ 
ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТ» стали культурфи-
лософской классикой. В этих книгах с позиции 
достижений современной науки изложены ос-
новные понятия, принципы, ценности казахской 
культуры и философии, вопросы национального 
самоосознания, воспитания гармоничной лично-
сти, переосмысление приоритетов социального 
и личного, анализ государственной и националь-
ной идеологии в контексте гражданской и право-
вой традиций и многие другие проблемы казах-

станского общества.
Обладая необыкновенной работоспособно-

стью, жаждой знания, непрерывным стремле-
нием к самосовершенствованию, Турсун Хафи-
зович сконцентрировал в себе громадный объем 
знаний, что привело его к творческой работе в 
сфере реализации государственной программы 
«Национальная идея как основа устойчивого 
развития Казахстана на 2007-2009 годы», го-
сударственной программы «Культурное насле-
дие», в работе секций «Мировое философское 
наследие» и «Философское наследие казахского 
народа», руководства ряда фундаментальных на-
учно-исследовательских проектов, поддержан-
ных Министерством науки и образования РК, 
ЮНЕСКО и др.

Габитов Т.Х. известен как один из актив-
ных участников энциклопедического движения, 
выступая составителем, автором и переводчи-
ком более 60 справочных и терминологических 
статей: «Казахская культура», «Қазақ этикасы 
мен эстетикасы», «Қазақтың тарих философия-
сы», «Қазақ ағартушыларының философиясы», 
«Исламға дейінгі түркі халықтарының мифоло-
гиясы мен діни сенімдері», «Әл-Фараби мен Ибн 
Сина философиясы», «Русско-казахский толко-
вый словарь по философским наукам». Также 
Турсун Хафизович является председателем Со-
вета по философии Национальной энциклопе-
дии «Казахстан».

Габитов Т.Х. – известный научный и обще-
ственный деятель. Он внес весомый вклад в 
духовную культуру казахского народа, является 
членом Международного общественного фон-
да «Диалог Евразия», Фонда культуры «Зерде», 
Фонда СЕП «Гражданское образование». 

Научная и педагогическая деятельность про-
фессора Т.Х. Габитова известна и за пределами 
нашей страны. За плодотворное международное 
сотрудничество он награжден медалью Респу-
блики Афганистан «Факел революции», Почет-
ной грамотой Центра культуры им. Ататюрка 
Турецкой Республики и т.д.

Т.Х. Габитов хорошо известен как ученый, 
как прекрасный лектор, как удивительный педа-
гог. Лекции, читаемые им на факультете фило-
софии и политологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби по культуроло-
гическим дисциплинам, отличаются живостью 
подачи, легкостью восприятия, оригинальными 
примерами из научного и жизненного опыта и 
наполнены глубиной обсуждаемых и вскрывае-
мых проблем. Он полон сил и энергии, продол-
жает расширять круг своих научных интересов, 
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что свидетельствует о том, что в нем сохрани-
лась юношеское стремление к научным позна-
ниям. Плодотворно работает со студентами, 
магистрантами и докторантами, вовлекает их 
в научную деятельность, передает свой опыт и 
знания при решении научных проблем. 

Всех заслуг Турсуна Хафизовича не перечесть. 
За добросовестное отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, многолетнюю плодотвор-
ную деятельность в сфере высшего образования 
Турсун Хафизович многократно награждался По-
четными грамотами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, награжден медалями 
«Почетный работник образования Республики Ка-
захстан», «За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан», медаль имени А. Байтурсынова, орден 
«Курмет». В списке его наград – звание «Лучший 
преподаватель вуза-2007», государственная науч-
ная стипендия за выдающийся вклад в развитие 
науки и образование Казахстана, звание лауреата 
конкурса Ассоциации вузов Республики Казахстан 
«Лучший автор» и конкурса «Союза ученых Казах-
стана», звание лауреата Международной книжной 
ярмарки «Великий Шелковый путь», звание акаде-
мика АСН Республики Казахстан. 

Ни должности, ни звания, ни время не из-
менили искренней человечности и глубокой 
интеллигентности нашего юбиляра. Отношение 
Турсуна Хафизовича Габитова к делу, принци-
пиальность, скромность и доброта служат образ-
цом для многих. Отзывчивость, щедрость души, 
большой жизненный опыт, разносторонние зна-
ния и высокая эрудиция этого человека соедине-
ны с мудростью, требовательностью и авторите-
том педагога.

Очень приятно поздравить нашего юбиляра 
со столь значительной датой и выразить самые 
теплые чувства уважения и благодарности за 
многие годы работы и общения с замечательным 
человеком и педагогом с большой буквы. Мы 
– коллеги, представители самых различных на-
правлений научной творческой интеллигенции, 
многочисленные его ученики, почитатели его 
многостороннего дарования, сердечно поздрав-
ляем Турсуна Хафизовича с юбилеем. Желаем 
нашему юбиляру успехов в неугомонной, неуем-
ной и многогранной продолжающейся деятель-
ности, передачи педагогического опыта и науч-
ного мастерства молодежи и долгих творческих 
лет!
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