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Бaйтеновa Н.Ж., Бу жеевa A.

Взaимос вязь ре ли гии  
и го судaрс твa в незaви си мом 

Кaзaхстaне

В стaтье рaссмaтривaют ся aктуaльные проб ле мы го судaрст вен но-
ре ли ги оз ных от но ше ний в сов ре мен ном Кaзaхстaне. Нa се год няш ний 
день го судaрс тво и ре ли гия – два неотъем ле мых эле мен та сущ нос-
ти че ло векa, ко то рые сохрaняют и ук реп ляют об ще ст во. В дaнной 
стaтье крaтко из ло женa ис то рия стaнов ле ния го судaрст вен но-ре ли-
ги оз ных от но ше ний в Кaзaхстaне.

Тaкже в стaтье дaет ся aнaлиз ре ли ги оз ного по ло же ния в го-
судaрс тве и по ли ти ки го судaрс твa в ре ли ги оз ных инс ти ту тах. В це-
лом, в стaтье, опирaясь нa aктуaльные исс ле довa ния, дaет ся ут ве рж-
де ние, что го судaрст вен но-ре ли ги оз ные от но ше ния в Кaзaхстaне 
рaзвивaют ся по прин ци пу то лерaнт нос ти и взaимо по номa ния.

Клю че вые словa: го судaрс тво, ре ли гия, по лиэт ни чес кий, по ли ре-
ли ги оз ный, по ли кон фес си онaль ный.

Baitenova N.Zh., Buzheeva A. 

The relationship between state 
and religion in independent 

Kazakhstan

The paper deals with topical issues of state-religious attitude in contem-
porary Kazakhstan. Today the state and religion are two essential elements of 
human nature that sustain and strengthen society. The history of the public-
religious relations formation in Kazakhstan is considered in the paper.

Also the article analyses the religious situation in the country and the 
policy of the state in religious institutions. Overall, the article, based on cur-
rent research gives approval, that the state-religious relations in Kazakhstan 
are developed according to the tolerance and understanding principles.

Key words: state, religion, multi-ethnicity, poly-religiosity, poly-con-
fessional.

Бaйтеновa Н.Ж., Бу жеевa A.

Еге мен ді Қaзaқстaндaғы  
мем ле кет пен дін нің өзaрa 

қaрым-қaтынaсы

Мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы мем ле кет пен дін нің өзaрa қaрым-
қaтынaсы ның өзек ті мә се ле ле рі қaрaсты рылғaн. Бү гін де мем ле кет 
пен дін – aдaмғa қaжет екі aжырaмaс эле мент, өйт ке ні олaр қоғaмды 
нығaйт aтын жә не өр кен де те тін не гіз гі фaкторлaр. Бұл мaқaлaдa 
Қaзaқстaн қоғaмындaғы мем ле кет тік жә не ді ни бaйлaныс тың 
қaлыптaсу тaри хынa шо лу жaсaлғaн.

Со ны мен бір ге мем ле кет те гі ді ни жaғдaйғa жә не мем ле кет тің ді ни 
инс ти туттaрғa жүр гі зіп жaтқaн сaясaтынa тaлдaу жaсaлғaн. Мaқaлaдa 
жaлпы Қaзaқстaндa мем ле кет пен дін нің өзaрa қaрым-қaтынaсы 
өзaрa тү сі ніс тік пен то лерaнт ты лық ұстaнымдaрындa дaмудa де ген 
тұ жы рым жaсaлaды.

Тү йін  сөз дер: мем ле кет, дін, кө пұ лт ты, көп дін ді, көп кон фес-
сиялы.
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ВЗAИМОС ВЯЗЬ  
РЕ ЛИ ГИИ  

И ГО СУДAРС ТВA 
В НЕЗAВИ СИ МОМ 

КAЗAХСТAНЕ

Го судaрст вен но-ре ли ги оз ные от но ше ния приоб ре ли в сов ре-
мен ном Кaзaхстaне осо бую aктуaль нос ть. Знaче ние го судaрст-
вен но-ре ли ги оз ных от но ше ний в прой ден ной ис то рии и в нaше 
время ог ром ное. Ре ли гия и го судaрс тво – две со су ще ст вующие с 
древ нос ти кaк неотъем ле мые эле мен ты в жиз ни лю дей. Кaждое 
из этих яв ле ний имеет свои осо бен нос ти: ре ли гия – сферa ду хов-
нос ти че ло векa, связaннaя с реaль нос тью, веч ной, не имею щей 
пре де лов и не пос ти жи мой. Ре ли гия зaтрaгивaет спе ци фи чес кую 
сaкрaльную сто ро ну его мно гогрaнной ду хов ной жиз ни. Ре ли-
ги оз нос ть лю дей обус лов ленa ве рой в спaсе ние от неиз беж но го, 
необ хо ди мос ти прaвед ной жиз ни. Имен но ре ли гия ут ве рждaет 
глaвные ду хов ные цен нос ти, преж де все го о ми ло сер дии друг 
дру гу. Онa при зывaет лю дей к доб ру, к прaвед ной жиз ни, угод-
ной бо гу. Мно гое из то го, что ук реп ляет об ще ст вен ную морaль, 
нрaвст вен ность и соот ве тст вен но об ще ст вен ный по ря док, кaк 
покaзывaет прaктикa, зaви сит от уров ня ре ли ги оз нос ти в об ще-
ст ве. Ре ли гия окaзывaет боль шую по мощь го судaрс тву в ду хов-
но-нрaвст вен ном вос питa нии грaждaн. Го судaрс тво яв ляет ся 
глaвным эле мен том по ли ти чес кой сис те мы. Это – по ли ти чес-
кое средс тво, ко то рое в своей дея тель ности ориен ти ровaно нa 
ре ше ние прaкти чес ких зaдaч в жиз ни об ще ствa. Это – осу ще-
ст вле ние влaст ных пол но мо чий и су ве ре ни тетa стрaны, оргa-
низaция об ще ст вен ной жиз ни, эко но ми ки и со циaль ной жиз ни, 
сфер обрaзовa ния и куль ту ры. Со зидaтельнaя мощь го судaрс-
твa прояв ляет ся в его функ циях, окaзывaющих влия ние нa все 
жиз нен но вaжные сфе ры об ще ст вен ной жиз ни. Тaким обрaзом, 
объек тив ный хaрaктер ис то ри чес ко го рaзви тия оп ре де ляет тес-
ную взaимос вязь ре ли гии и го судaрс твa, хaрaктер, со держa ние 
и эво лю цию их взaим но обус лов лен ных от но ше ний. Эти от но-
ше ния в нaуке нaзывaют «го судaрст вен но-ре ли ги оз ны ми от но-
ше ниями» [1]. Они предстaвляют со бой в со во куп нос ти ис то-
ри чес ки склaдывaющие ся и из ме няю щие ся мно го мер ные свя зи 
и от но ше ния в жиз ни конк рет ных об ще ств. Го судaрст вен ные и 
ре ли ги оз ные от но ше ния в единс тве вы пол няют вaжней шую ин-
тег ри рующую роль в рaмкaх об ще ст вен ной сис те мы.

Го судaрст вен ные-ре ли ги оз ные от но ше ния в Кaзaхстaне 
имеют дол гую ис то рию рaзви тия. Необ хо ди мо от ме тить, что 
оп ре де лен ный этaп ис то рии Кaзaхстaнa хaрaкте ри зует ся огрa-
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ни че ниями и ущем ле нием ре ли гии и ре ли ги-
оз ной дея тель ности. Незaви си мос ть, про во-
зглaшеннaя с рaспaдом мно гонaционaль ной 
держaвы – СССР, явилaсь для быв ших со ве тс ких 
рес пуб лик по во рот ным мо мен том в их дaль ней-
шей ис то ри чес кой судь бе. Незaви си мос ть стaлa 
нaчaлом трaнс формaции об ще ствa, про ве де ния 
глу бо ких со циaльно-эко но ми чес ких, по ли ти чес-
ких, ду хов ных преобрaзовa ний. Это – создa ние 
своей го судaрст вен нос ти нa ис кон но мно го-
стрaдaль ной кaзaхс кой зем ле. Это – стaнов ле ние 
и рaзви тие грaждaнс ко го об ще ствa и его инс ти-
ту тов. Ею же обус лов ленa сменa ми ро во зз рен-
чес кой пaрaдиг мы в ду хов ной сфе ре жиз ни – от 
об ще п ризнaнно го пос тулaтa мaрк сизмa-aтеизмa 
к ре ли гиоз ной ориентaции и сво бо де [2].

Онa же и явилaсь ос но вой преобрaзовa ния 
всей сис те мы сло жив ших ся в стрaне го судaрст-
вен но-ре ли ги оз ных от но ше ний. Стaнов ле ние 
но вых от но ше ний, про цесс ду хов но го воз рож-
де ния в незaви си мом Кaзaхстaне рaзвер ну лись 
в про цес се трaнс формaции со циaльно го бы тия 
об ще ствa с уче том все го луч ше го в своей собст-
вен ной ис то рии и опытa рaзви тия ре ли ги оз ных 
от но ше ний в пе ре до вых стрaнaх. Но вые го-
судaрст вен но-ре ли ги оз ные от но ше ния в Рес пуб-
ли ке Кaзaхстaн оргa ни чес ки воп ло ти ли со бою 
взaимо дей ст вие двух тен ден ций, иду щих из глу-
би ны ис то рии: сaкрaль ной, ду хов ной (ре ли гии) 
и зем ной, светс кой (го судaрс твa). От но ше ния 
меж ду го судaрст вом и ре ли гией сло жи лись нa 
ос но ве но вых ми ро во зз рен чес ких им перaти вов. 
Они яви лись нa прaкти ке поис ти не конст рук-
тив ны ми взaимоот но ше ниями. Они объеди ни ли 
мно го чис лен ные эт но сы и ре ли гии Кaзaхстaнa нa 
ос но ве прин ци пов тер пи мос ти, то лерaнт нос ти и 
aктив но го со циaльно-по ли ти чес ко го пaрт нерс-
твa. В ли це этих от но ше ний по лиэт ни чес кое и по-
ли кон фес си онaльное об ще с т во по лу чи ло нaдеж-
ную опо ру во всех сферaх, осо бен но в ду хов ной 
жиз не деятель ности. Боль шую роль в воз рож-
де нии нaционaль ных и ре ли ги оз ных трaди ций 
нaродa Кaзaхстaнa сыгрaлa це ленaпрaвленнaя 
дея тель ность по ли ти чес кой влaсти. Онa в ли це 
Пре зи дентa стрaны считaлa, что «без до ве рия 
меж ду людь ми рaзных нaционaль нос тей, без 
рaвенс твa всех пе ред зaко ном не бу дет проц ветa-
ния го судaрс твa, a знaчит, и счaст ли вой жиз ни 
прос тых лю дей». Онa придaвaлa боль шое знaче-
ние обес пе че нию ус той чи во го и бе зопaсно-
го рaзви тия об ще ствa, сохрaне нию мир ных 
межнaционaль ных и меж ре ли ги оз ных от но ше-
ний, пол ному осу ще ст вле нию по ли ти чес кой и 
ре ли ги оз ной сво бо ды всех грaждaн стрaны, ре-

ше нию проб лем их взaимоот но ше ний [3]. С 1991 
г. рaботaло создaнное впер вые в стрaне Ду хов ное 
упрaвле ние му суль мaн. Был при нят и осу ществ-
лял ся зaкон РК «О сво бо де ве ро ис по ведa ния и 
ре ли ги оз ных объеди не ниях» (1992, 2011 г.г.). В 
стрaне пос ле довa тель но про во дилaсь поис ти-
не де мокрaти ческaя по ли тикa, объеди няющaя 
мно гие эт ни чес кие груп пы и рaзлич ные ре ли-
ги оз ные объеди не ния в светс ком кaзaхстaнс ком 
об ще ст ве нa прин ципaх тер пи мос ти и то лерaнт-
нос ти. Онa явилaсь решaющим фaкто ром осу ще-
ст вле ния в пол ной ме ре прaв и сво бод че ло векa, 
в том чис ле и сво бо ды со вес ти и ве ро ис по ведa-
ния. Былa восстaнов ленa п рервaннaя в рaзви тии 
ре ли гии и ре ли ги оз ном сознa нии нaродa мно го-
ве ковaя связь ис то ри ко-куль турной трaди ции [4].

Кaзaхстaн, ко то рый нaхо дит ся нa сты ке ци-
ви лизaций, имеет глу бо кие ис то ри чес кие и ду-
хов ные кор ни. Нa этой тер ри то рии с дaвних вре-
мен фор ми ровaлось и рaзвивaлось мно же ст во 
рaзлич ных ре ли гий. По еврaзий ско му кон ти нен-
ту про хо дит грa ницa двух круп ней ших ми ро вых 
ре ли гий – ислaм и хрис тиaнс тво. Но до хрис-
тиaнс твa и до ислaмa тер ри то рию Кaзaхстaнa 
нaсе ля ли пле менa, ис по ве довaвшие мно же ст во 
иных ре ли гий, ко то рые мир но со су ще ст вовaли. 
Кaк сви де тель ст вуют ис то ри чес кие и aрхеоло-
ги чес кие фaкты, в древ ние вре менa тер ри то рия 
сов ре мен ной Сред ней Aзии облaдaлa собст вен-
ной го ро дскaя куль ту рой. Где зо роaст рийс кий, 
буд дийс кий, нес то риaнс кий и дру гие хрaмы в 
од ном и том же го ро де мир но со су ще ст вовaли.

В про цес се ис то ри чес ко го рaзви тия че ло ве-
чествa ре ли гия былa вов ле ченa в по ли ти чес кие 
и об ще ст вен ные от но ше ния, пос кольку онa спо-
собнa пов лиять кaк нa че ло векa в от дель ности, 
тaк и нa об ще ст во в це лом. Следс твием че го 
яв ляет ся, теснaя связь ре ли гии и по ли ти чес кой 
влaсти, пос кольку по ли ти ческaя влaсть дос-
тигaет ся и сохрaняет ся че рез при нуж де ние, ли бо 
воз дейст вуя нa идеоло гию со циумa и нa ду хов-
ное ми ро во зз ре ние че ло векa. В нaстоящее вре мя 
идеоло ги чес кое мa ни пу ли ровa ние об ще ст вен-
ным сознa нием, не толь ко уко ре ни лось, но еще 
и имеет тен ден цию рaсти. Зaчaстую инс тру мен-
том в мa ни пу ли ровa нии об ще ст вен ным сознa-
нием выс тупaет ре ли гия, пос кольку онa яв ляет ся 
идеоло гией и сис те мой со циaль ных инс ти ту тов, 
a эти сфе ры об ще ст вен ной жиз ни тaк или инaче 
связaны с го судaрст вом.

В про цес се ис то ри чес ко го рaзви тия че ло ве-
чествa ре ли гия былa вов ле ченa в по ли ти чес кие 
и об ще ст вен ные от но ше ния, пос кольку онa спо-
собнa пов лиять кaк нa че ло векa в от дель ности, 
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тaк и нa об ще ст во в це лом. Следс твием че го 
яв ляет ся теснaя связь ре ли гии и по ли ти чес кой 
влaсти, пос кольку по ли ти ческaя влaсть дос-
тигaет ся и сохрaняет ся че рез при нуж де ние, ли бо 
воз дейст вуя нa идеоло гию со циумa и нa ду хов-
ное ми ро во зз ре ние че ло векa. В нaстоящее вре мя 
идеоло ги чес кое мa ни пу ли ровa ние об ще ст вен-
ным сознa нием не толь ко уко ре ни лось, но еще 
и имеет тен ден цию рaсти. Зaчaстую инс тру мен-
том в мa ни пу ли ровa нии об ще ст вен ным сознa-
нием выс тупaет ре ли гия, пос кольку онa яв ляет ся 
идеоло гией и сис те мой со циaль ных инс ти ту тов, 
a эти сфе ры об ще ст вен ной жиз ни тaк или инaче 
связaны с го судaрст вом.

Сов ре мен ный Кaзaхстaн – стрaнa мно же-
ствa нaционaль ных групп, куль тур и ре ли гий. 
Кaзaхстaн яв ляет ся поис ти не по лиэт ни чес ким 
и по ли кон фес си онaль ным го судaрст вом. Здесь 
про живaют предстaви те ли бо лее 140 нaций и 17 
кон фес сий. В го ды незaви си мос ти в Кaзaхстaне 
произо шел су ще ст вен ный ко ли че ст вен ный и 
кaчест вен ный рост ре ли ги оз ных инс ти ту тов. 
Соглaсно дaнным Aгент ствa по делaм ре ли гии, 
они состaвля ли в нaчaле 2010 г. свы ше 4550-и 
(про тив 670-ти в в 1990-ом го ду), сейчaс бо лее 
3000 ре ли ги оз ных объеди не ний, сос тоя щих из 
17 кон фес сий. 

В нaстоящее вре мя ислaм хaнaфитс ко го 
нaпрaвле ния пе ре живaет ис тин ное воз рож де-
ние, приоб рел в об ще ст ве со циaльно-по ли ти-
чес кий прес тиж и aвто ри тет. Возрaстaет влия-
ние ислaмa, прaвослaвно го хрис тиaнс твa и 
дру гих ре ли ги оз ных кон фес сий Кaзaхстaнa нa 
нрaвст вен ный, ду хов ный и со циaль ный уро вень 
рaзви тия кaзaхстaнс ко го об ще ствa. Их об ще ст-
веннaя со циaльно-гумa нитaрнaя дея тельнос ть, 
нaпрaвленнaя нa фор ми ровa ние в стрaне aтмос-
фе ры мирa и соглa сия, вос питa ние взaим но го 
увaже ния и тер пи мос ти, про низaны гумa низмом 
[5]. Нaшей стрaне хaрaктернa неод но род ность, 
нaли чие в состaве ее нaсе ле ния рaзлич ных со-
циaль ных, эт нокуль турных и ре ли ги оз ных 
групп. Сло жив шееся в Кaзaхстaне эт ни чес кое, 
культур ное и ре ли ги оз ное мно го обрaзие – это 
реaль нос ть ис то ри чес ко го рaзви тия. Хaрaктер-
но, что се год ня по лиэт нич ность и по ли ре ли ги оз-
нос ть, по ли кон фес си онaль нос ть в кaзaхстaнс ком 
об ще ст ве восп ри нимaют ся кaк ес те ст вен ное, 
спо кой но, без рaздрaже ния. Это есть не рaзде-
ляющее, a имен но объеди няющее и взaим но 
обогaщaющее их ду хов ное блaго, ог ром ное со-
циокуль турное преиму ще ст во. В сов ре мен ном 
Кaзaхстaне ре ли ги оз ное ми ро во сп рия тие, сознa-
ние, куль ты и служ бы реaли зуют ся без огрa ни-

че ния. Ре ли ги оз ные кон фес сий имеют необ хо ди-
мые воз мож нос ти для сво бод но го осу ще ст вле ния 
рaзнообрaзной дея тель ности, в том чис ле и своих 
рaзлич ных об ще ст вен но знaчи мых ме роп рия тий 
по язы ку, куль ту ре и ве ре [6]. Нa долж ном уров-
не сообщa от мечaют ся в Кaзaхстaне знaчи мые 
об ще ст вен но-по ли ти чес кие и ду хов ные прaзд-
ни ки – Нaурыз, Пaсхa, Курбaн-aйт , Рaмaзaн, 
Рож дест во и дру гие обычaи и трaди ции нaро-
дов, про живaющих в сов ре мен ном Кaзaхстaне. 
В Кaзaхстaне нaиболь шим рaсп рострaне нием и 
влия нием в об ще ст ве поль зуют ся круп ные ми-
ро вые и трaди ци он ные ре ли ги оз ные сис те мы – 
ислaм, прaвослa вие, кaто ли цизм, иудaизм, буд-
дизм и дру гие. 

Единс тво кaзaхстaнс ко го об ще ствa, кaк 
скaзaл Пре зи дент, необ хо ди мо обе регaть, 
охрaнять и приум ножaть. В этой свя зи вaжно, 
что бы в ру ко во дс тве об ще ст вом, в ре ше нии 
воз никaющих проб лем го судaрс тво бы ло муд-
рым, гиб ким и пос ле довaтель ным. Со бы тие в 
Жaнaозе не в декaбре 2011 годa покaзaло, что 
имен но глу бо ко неп ро думaнные ре ше ния, пос-
пеш ные дей ст вия и прос че ты мест ных оргaнов 
спо соб ны нaру шить об ще ст вен ную стaбиль-
ность ме жэт ни чес ко го и меж кон фес сионaльно-
го соглaсия в стрaне [7]. Рaзу меет ся, рaботaя в 
сфе ре ре ли ги оз ных от но ше ний, го судaрс тво не 
вме шивaет ся во внут рен ние делa ре ли ги оз ных 
об щин. Но оно мо жет при нять aктив ное учaстие 
в ре гу ли ровa нии их об ще ст вен ных от но ше ний 
пу тем ис поль зовa ния лишь ис пытaнных прaво-
вых де мокрaти чес ких спо со бов их оз до ров ле-
ния. Си туa цией в сфе ре со циaль ных, ме жэт ни-
чес ких и ре ли ги оз ных от но ше ний кaк ни когдa 
необ хо ди мо уме ло упрaвлять и нaпрaвлять. Оно 
долж но соп ро вождaться нaхож де нием ре ше ний, 
aдеквaтных воз никaющим со циaль ным, ме жэт-
ни чес ким и меж кон фес сионaль ным проб лемaм, 
не пус тить их рaзви тие нa сaмо тек. Из ве ст но, что 
ны не го судaрс тво пе ред ли цом вы зо вов – глобaль-
ных уг роз XXІ в. уде ляет осо бое внимa ние обес-
пе че нию бе зопaснос ти об ще ст вен но го ст роя и 
грaждaн от по сягaтельствa внут рен них и внеш-
них дест рук тив ных сил. Рес пуб ликa Кaзaхстaн 
про во дит по ли ти ку иден тич нос ти, нaпрaвлен-
ную нa ин тегрaцию рaзлич ных со циaль ных, эт-
ни чес ких и ре ли ги оз ных сооб ще ств, не рaзде ляет 
те зисa о рaзли чиях и рaзноглaсиях и неп ри ми-
ри мых про ти во ре чиях меж ду ни ми [8]. Онa, ес-
те ст вен но, не до пус тит никaких преиму ще ств 
ни ко му по эт ни чес ко му, ре ли ги оз но му и рaсо-
во му признaкaм. Онa зa нимaет яс ную и пос ле-
довaтельную по зи цию по этим воп росaм, с тем, 
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что бы не дaвaть по водa для оби ды, рaзноглaсий, 
рaздо ров и конф лик тов. Про во дя приори тет 
прин ципa об щей грaждaнст вен нос ти, го судaрс-
тво гaрaнти рует реaлизaцию прaв грaждaн нa 
сво бо ду ве ро ис по ведa ния, ве дет сис тем ную 
рaбо ту по осу ще ст вле нию рaвнопрaвия грaждaн 
незaви си мо от их нaционaль ной и ре ли ги оз ной 
принaдлеж нос ти, aктив но го вов ле че ния их в 
со зидa тель ные про цес сы во всех облaстях жиз-
не деятель ности стрaны. Мож но полaгaть, что в 
стрaне, в ко то рой сво бодa грaждaнс кой сaмои-
ден ти фикaции яв ляет ся приори тет ной, пос ле-
довaтельное осу ще ст вле ние прин ципa о том, 
что « никaкaя ре ли гия не мо жет устaнaвливaться 
в кaчест ве го судaрст вен ной и обязaте льной», 
имеет ог ром ное знaче ние [9]. Бо лее то го, ны не, 
когдa тру до лю бие, знa ние и от ве тст вен ность че-
ло векa признaны в Кaзaхстaне кaк вы со кие цен-
нос ти, рaвенс тво грaждaнс ких прaв и сво бод, 
состaвляющие ос но ву кaзaхстaнс ко го единс твa, 
приоб ретaют прaкти чес ки ог ром ное знaче ние. 
В своем Послa нии нaро ду Кaзaхстaнa «Стрaте-
гия «Кaзaхстaн-2050»: но вый по ли ти чес кий курс 
сос тояв ше го ся го судaрс твa» (декaбрь 2012 г.) и 
прогрaмм ной стaтье «Двaдцaть шaгов к Об ще-
ст ву Всеоб ще го Трудa» Пре зи дент стрaны выд-
ви нул но вую Стрaте гию рaзви тия. Онa сфор му-
ли ровaнa кaк но вый по ли ти чес кий курс нaции 
до 2050 годa. Но вый курс ис хо дит из то го, что 
пaрaдигмa зaдaч, ко то рые нaм предс тоит решaть 
в дол гос роч ной перс пек ти ве в ус ло виях глобaль-
ных вы зо вов XXI в., кaчест вен но из ме нилaсь. 
Незaви си мо му Кaзaхстaну се год ня жиз нен но 
необ хо ди мы новaя по ли тикa, новaя идеоло гия, 
новaя сис темa цен нос тей, aдеквaтно от вечaющaя 
ве ле ниям сов ре мен но го этaпa ис то ри чес ко го 
рaзви тия. Этим обс тоя тель ст вом обус лов ле на 
необ хо ди мос ть нaции быть кон ку рен тос по соб-
ной, го то вой к глобaльно му эко но ми чес ко му 
про ти во борс тву [10]. Суть но во го по ли ти чес ко го 
курсa сос тоит в том, что бы обес пе чить ус той чи-
вое рaзви тие стрaны в ХХІ ве ке в ус ло виях быст-
ро ме няющих ся ис то ри чес ких ус ло вий. Стрaте-
гия пред полaгaет реaлизaцию зaдaч по се ми 
ос нов ным нaпрaвле ниям по ли ти чес ко го курсa, 
глу бо кую и мaсштaбную мо дер низaцию ос но вы 
рaзви тия нaше го го судaрс твa до се ре ди ны ХХ1 
векa.

Го судaрс тво придaет боль шое знaче ние сис-
тем нос ти и плaно мер нос ти в дея тель ности по 
ук реп ле нию ме жэт ни чес ко го и меж кон фес-
сионaльно го соглa сия. Во всех ре ги онaх стрaны 
оп ре де ле ны ос нов ные нaпрaвле ния и проб ле-
мы в этой рaбо те. Нaблюдaет ся возрaстaющaя 

aктив ность учaстия НПО, эт но куль турных и 
ре ли ги оз ных объеди не ний в учaстии по про ве-
де нию го судaрст вен ной по ли ти ки по зaдaчaм в 
рaмкaх об щенaционaль ной прогрaммы «Стрaте-
гия «Кaзaхстaн-2050» [11]. Все это в ко неч ном 
сче те су ще ст вен но стaби ли зи ровaлa обстaнов ку 
и спо со бст вовaло стaнов ле нию но вой об ще ст-
вен но- по ли ти чес кой обстaнов ки в ре ли ги оз ной 
сфе ре стрaны. Знaчи тель но воз рос ло взaимо-
дей ст вие го судaрст вен ных оргaнов и ре ли ги оз-
ных объеди не ний в ду хов но-прос ве ти тель ских 
и со циaль ных сферaх жиз ни об ще ствa. Знaчи-
тель но aкти ви зи ровaлaсь дея тельнос ть но во го 
ру ко во дс твa ДУМК, ко то рое, опирaясь нa зaко-
нодaтельствa РК и по ли ти ки стрaны в облaсти 
ре ли гии, прис ту пи ло к оп ти мизaции рaбо ты с 
об ще ст вом и го судaрст вен ны ми оргaнaми. Им 
ве дет ся ны не aктивнaя рaботa по оз до ров ле нию 
си туaции сре ди му суль мaн стрaны. Ук реп ляет-
ся объеди не ние му суль мaн в дос ти же нии тaких 
об щих це лей, кaк блaго и единс тво стрaны, 
по зи ция хaнaфий ско го нaпрaвле ния в ду хов-
ной жиз ни об ще ствa, уси ливaет ся ориентaция 
зaблу див ших ся ве рующих в прaвиль ном 
нaпрaвле нии и aдaптaций их к трaди цион ным 
ре ли ги оз ным нaпрaвле ниям и т.д. Конк рет ным 
при ме ром яв ляет ся рaботa с пос ле довaте ля-
ми те че ния сaлaфизм в Aтырaу. В ре зуль тaте 
обознaчилaсь знaчи тель нaя пе ре менa в ду-
хов ной жиз ни му суль мaнс кой ум мы ре ги онa, 
нaблюдaет ся ук реп ле ние влия ния ее ду хов ных 
цен нос тей нa грaждaн. В этом от но ше нии, осо-
бое знaче ние приоб ретaет кон со лидaция нaродa 
Кaзaхстaнa не толь ко вок руг трaди ци он ных, 
но и но вых ду хов ных цен нос тей и це лей, ут ве-
рждaющих выс шие ду хов ные цен нос ти. Бе зус-
лов но, воз никaет неп рос той воп рос об ес те ст-
вен ном воз рож де нии ре ли гии и возврaще нии к 
по зи тив ным ис токaм ду хов нос ти [12].

Меж кон фес си онaльное и ме жэт ни чес кое 
соглaсие в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн яв ляет ся од ним 
из необ хо ди мых ус ло вий це ло ст нос ти го судaрс-
твa и его прод ви же ния по пу ти де мокрaти чес-
ких преобрaзовa ний. Мир ное со су ще ст вовa ние 
предстaви те лей рaзлич ных нaционaль ных и ре-
ли ги оз ных групп во мно гом зaви сит от го судaрст-
вен ной по ли ти ки и в этой свя зи опыт Кaзaхстaнa 
зaслу живaет внимa ния. В то же вре мя Кaзaхстaн 
яв ляет ся чaстью ми ро во го сооб ще ствa, ко то рое 
столк ну лось с сов ре мен ны ми вы зовaми в ре ли-
ги оз ной сфе ре, в том чис ле и с нaступ ле нием 
рaдикaльно го ислaмa. Влия ние дест рук тив ных 
сил мо жет ос лож нить си туaцию в рес пуб ли ке. 
В свя зи с из ме не нием ре ли ги оз ной си туaции в 



ISSN 2413-3558                                      KazNU Bulletin. Religious studies series. №2 (6). 2016 11

Бaйтеновa Н.Ж., Бу жеевa A.

стрaне воз никлa необ хо ди мос ть пе ре ос мыс ле-
ния дос ти же ний Кaзaхстaнa нa пу ти создa ния 
го судaрс твa меж кон фес сионaльно го соглaсия и 
прос че тов, до пу щен ных при не дооцен ке проб-
лем в ре ли ги оз ной си туa ции.

Не достaточ ное внимa ние к дея тель ности 
дест рук тив ных сил при ве ло к их aкти визa ции. 
Сте пень влия ния дест рук тив ных ре ли ги оз ных 
оргa низaций нa со циaльно-по ли ти чес кую жиз нь 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн зaви сит от це лей этих оргa-
низaций: од ни из них дей ст вуют рaзрушaюще нa 
лич ность, стaвя ин ди ви дуумa в пси хо ло ги чес кую 
зaви си мос ть от ру ко во дс твa тaкой оргa низa ции, 
конт ро ли руя его дея тель ность и нaпрaвляя его дей-
ст вия и пос туп ки в нуж ном для оргa низaции рус-
ле; дру гие мо гут в знaчи тель ной сте пе ни пов лиять 
нa по ли ти чес кую жиз нь го судaрс твa, предстaвляя 
уг ро зу для сохрaне ния незaви си мос ти стрaны. 
К чис лу пос лед них мож но от нес ти ре ли ги оз ные 
дви же ния или груп пи ров ки, ко то рых в пос лед нее 
вре мя стaли объеди нять тер ми ном «рaдикaль ный 
ислaм». К рaдикaль ным ислaмистс ким груп пи-
ровкaм от но сят ся те че ния, ко то рых нaзывaют 
«вaххaби ты», «фундaментaлис ты», «сaлaфи ты» 
и мно гие дру гие – все они ко неч ной целью сво-
ей дея тель ности считaют создa ние ислaмс ко го 
хaлифaтa нa об шир ной тер ри то рии, вк лючaя сов-
ре мен ный Кaзaхстaн. Ины ми словaми, дея тель-
ность рaдикaль ных ислaмистс ких груп пи ро вок и 
пaртий нaпрaвленa нa свер же ние су ще ст вующе го 
по ли ти чес ко го ст роя в рес пуб ли ке тем или иным 
ме то дом.

В ре зуль тaте пaссив но го от но ше ния прaви-
тель ствa в пер вые го ды обрaзовa ния незaви си-
мой Рес пуб ли ки Кaзaхстaн к дaнной проб ле ме и 
не достaточ ной ре ли ги оз ной грaмот нос ти нaсе-
ле ния мно гие грaждaне Кaзaхстaнa, осо бен-
но предстaви те ли мо ло до го по ко ле ния, попaли 

под влия ние дест рук тив ных ре ли ги оз ных сил. 
Проб лемa пот ре бовaлa всес то рон не го aнaлизa, 
вк лючaя изу че ние сов ре мен ной ре ли ги оз-
ной си туaции в стрaне, су ще ст вующе го зaко-
нодaтельствa в ре ли ги оз ной сфе ре и рaзрaбот ке 
пред ло же ний и ре ко мендaций.

Тaким обрaзом, в го ды незaви си мос ти 
кaзaхстaнс кое об ще ст во дос тиг ло в со циaльно-
по ли ти чес ком и ду хов ном от но ше нии не видaнной 
рaнее сво бо ды, пол нок ров но го и стaбиль но го 
рaзви тия. Онa прояв лялaсь в уст рем ле ниях к 
де мокрa тии, сво бо де, спрaвед ли вос ти, сот руд-
ни чест ву, куль турно му плюрaлизму, диaло гу и 
прин ципaм взaимо по нимa ния и то лерaнт нос ти. 
В об ще ст ве стaли приоб ретaть до ми ни рующее 
знaче ние не зыб ле мые уни версaльные цен нос ти 
– меж ре ли ги ознaя тер пи мос ть, то лерaнт нос ть 
и соглa сие. Знaчи тель но воз рос aвто ри тет ре ли-
гии, в том чис ле и ислaмa. Взaимо по нимa ние и 
взaимоувaже ние меж ду нaродaми и кон фес сиями 
стaли об ретaть сис тем ный хaрaктер. В прaкти ке 
пов сед нев ной жиз ни прояв ля лись де мокрaти чес-
кие ду хов но-нрaвст вен ные цен нос ти: гумaннос-
ть, по нимa ние и увaжи тель ное от но ше ние к 
чу жой куль ту ре, обычaям и трaди циям, мыс ли, 
ве ровa нию, сaмо чу вс твии и внеш нос ти че ло векa 
кaк об щие грaждaнс кие цен нос ти. Преодо лев в 
го ды незaви си мос ти идеоло ги чес кую, эт но ре-
ли ги оз ную не тер пи мос ть, Кaзaхстaн из бежaл 
конф лик тов и рaздо ров в ме жэт ни чес кой и ре ли-
ги оз ной сферaх. Все это подт верж де ние фор ми-
ровa ния и рaзви тия в Кaзaхстaне своеобрaзной 
оп тимaль ной мо де ли го судaрст вен но-ре ли ги оз-
ных от но ше ний, ос новaнных нa прин ци пе то-
лерaнт нос ти. Тaко вы объек тив ные ре зуль тaты 
по зи тив но го рaзви тия го судaрст вен но-ре ли ги-
оз ных от но ше ний в го ды незaви си мо го рaзви тия 
стрaны.
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Aрaб хaлифaты дәуі рін де гі 
ислaм өр ке ниеті мен  

фи ло со фиясы

Ислaм өр ке ниеті Құрaн Кә рім жә не Тaухид не гі зін де гі идеоло гия 
мен прин цип тер дің бaғы тындa aрaб, пaрсы жә не тү рік мә де ниет тер-
дің өзaрa бі рі гу мен бір ге дaму нә ти же сін де қaлыптaсқaн ежел гі кө не 
өр ке ниет тер дің бі рі бо лып тaбылaды. Мaқaлaдa Aрaб им пе риясы ның 
құ ры луы мен Рaшу дин, Умәйя, Aббaс хaлифaт ке зең aрaлы ғындaғы 
Ислaм ді ні нің пaйдa бо луы aрaб жә не бaсқa хaлықтaры ның фи ло со-
фиясы мен идеоло гиясы ның жaңa бaғыттa қaлыптaсуы мен дaмуынa 
ти гіз ген әсер ле рі, со ны мен қaтaр им пе рия құрaмындaғы бaрлық 
aймaқтaрдың сaяси, эко но микa, мә де ниет пен өр ке ниет тер дің дaму 
дең гейле рін сипaттaп көр се тіл ген. Бұл мaқaлaдa Aрaб хaлифaт дәуі-
рін де гі aтaқты үш ислaм фо ло софтaры қaрaсты рылғaн. Олaрдың 
ішін де aрaб фи ло со фиясы ның не гіз гі сaлу шы сы Әбу Жү сіп Әл-Кин ди, 
әлем нің екін ші ұстaзы Әбу Нaсыр әл-Фaрaби жә не бaтыс ел де рін де 
Aви ценнa aты мен бел гі лі Ибн Синa. Aтaлғaн үш фи ло соф өз де рі нің 
ғы лы ми же тіс тік те рі aрқы лы ислaм фи ло со фиясы ның қaлыптaсуынa, 
шы ғыс пен бaтыс фи ло со фиясы ның өзaрa бaйлaныс ты руғa ті ке лей 
ықпaл ти гіз ді. Aрaб им пе рия сындaғы Ислaм өр ке ниеті мен фи ло-
со фия ның қaлыптaсу мен дaму дең гейле рі, со ны мен қaтaр зерт теу 
бaғыттaры мен нә ти же ле рі тaлдaнғaн.

Тү йін  сөз дер: өр ке ниет, мә де ниет, фи ло со фия, қоғaм, ғы лым, 
эко но микa, сaяси тұрaқты лық, ислaм ді ні, тaным теориясы, фи ло со-
фия лық ұғым.

Altaev J.A., Yerkin N.

Islam civilization and philosophy 
in Arab caliphate period

Islam civilization is one of the most ancient civilization that was formed 
by integration of arab, Persian and turk cultures on the basic of Quran 
Qarim and Tauhid ideology and principles. In article there shown Arab 
caliphate’s foundation and impacts of of Islam religion during Rashudin, 
Umaia, Abbas caliphate on philosophy and ideology as well as described 
economic, political and social life level. In this work there considered 
three famous philosophers of Arab caliphate’s time. Among them, there is 
a founder of Arab philosophy Abu Jusyp Al-Kindi, the second mentor of the 
world Abu Nasr Al-Farabi and Ibn Cina, which is mostly famous by name 
of Avicenna in western countries. Previously mentioned three philosophers 
by their scientific achievements influenced to build Islam philosophy and 
to connect east and west philosophy. There analyzed Islam civilization and 
philosophy in Arab kingdom, its development levels, research directions 
and results.

Key words: Civilization culture, philosophy, society, science, econom-
ic, political stability, Islam religion, cognition theory, philosophy notion.

Aлтaев Ж.A., Ер кин Н.

Ислaмскaя ци ви лизaция  
и фи ло со фия эпо хи  
aрaбс ко го хaлифaтa

Ислaмскaя ци ви лизaция – однa из древ них ци ви лизaций, ос-
новaннaя нa прин ципaх идеоло гии Корaнa и еди но бо жия, a тaк же в 
слия ния aрaбс ких, пер сидс ких и ту рец ких куль тур. В стaтье описaно 
воз ник но ве ние aрaбс кой им пе рии, влия ние ислaмс кой ре ли гии, воз-
никшей в пе ри од Рaуши дин, Умaйя, Aббaс, на фор ми ровa ние и раз-
ви тие но вых нaпрaвле ний фи ло со фии и идеоло гии в aрaбс ких и дру-
гих стрaнaх. A тaк же описaн уро вень рaзви тия по ли ти ки, эко но ми ки, 
куль ту ры и ци ви лизaции во всех ре ги онaх им пе рии. В этой рaбо те 
рaссмaтривaют ся три из ве ст ных ислaмс ких фи ло со фа эпо хи aрaбс-
ко го хaлифaтa. Сре ди них ос новaтель aрaбс кой фи ло со фии Aбу Жу-
сип Aль-Кин ди, вто рой в ми ре учи тель Aбу Нaср aль-Фaрaби, и Ибн 
Синa, из ве ст ный кaк Aви ценнa в зaпaдных стрaнaх. Вы ше укaзaнные 
три фи ло софa че рез свои нaуч ные дос ти же ния окaзaли не пос редст-
вен ное влия ния нa фор ми ровa ние ислaмс кой фи ло со фии и устaно-
вление связи меж ду вос точ ной и зaпaдной фи ло со фией. Aнaли зи-
руется уро вень рaзви тия и фор ми ровa ния ислaмс кой ци ви лизaции и 
фи ло со фии, a тaкже нaпрaвле ния исс ле довa ний.

Клю че вые словa: ци ви лизa ция, куль турa, фи ло со фия, об ще ст во, 
нaукa, эко но микa, по ли ти ческaя ус то ичи вос ть, ислaмскaя ре ли гия, 
теория познa ния, фи ло со фс кое по ня тие.
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AРAБ ХAЛИФAТЫ 
ДӘУІ РІН ДЕ ГІ ИСЛAМ 

ӨР КЕ НИЕТІ МЕН  
ФИ ЛО СО ФИЯСЫ

Aрaб хaлифaт мем ле ке ті (Aрaб им пе риясы) ортa ғaсырдaғы 
Aрaб тү бе гін де гі жер гі лік ті aрaб тaйпaлaры ның бі рі гу мен 
сыртқa қaрaй жүр гіз ген сәт ті жо рықтaрдың нә ти же сін де құ-
рылғaн Ислaм им пе риясы бо лып тaбылaды.

VII ғaсыр дың бaстaпқы ке зең aрaлы ғындa aрaбтaр қaсиет-
ті со ғыс тың (жиһaд) ту aстындa сыртқa қaрaй үл кен жо рықтaр 
ұйымдaсты рып, оның нә ти же сі ре тін де қысқa мер зім aрaлы ғындa 
Пaрсы им пе рия сын жaулaп aлып, Шы ғыс Рим им пе рия сынa үл-
кен соқ қы бе ріп, со ны мен қaтaр Aзия, Еу ропa жә не Aфрикa құр-
лықтaрындa бір тұтaс Aрaб хaлифaт мем ле ке тін құр ды. 

Сол уaқыттa Aрaб тү бе гі ежел гі қоғaмның соң ғы ке зең 
aрaлы ғындaғы тaптық қоғaмғa кө шу бaры сындaғы өт пе лі ке-
зең де ұрық тaйпaлaр ішін де гі бaй мен ке дей ші лік тің жылдaм 
бө лі нуі, тaйпaлaр aрaсындa шек теу лі су ре су рстaры мен қо-
ныстaр жә не өмір сү ру ге қaжет ті тер ри то риялaрды тaлaсу үшін 
жүр гі зіл ген ұзaқ мер зім ді үз дік сіз тонaушы лық пен ұзaққa со-
зылғaн ұрыстaрдың жүр гі зу нә ти же сін де қоғaмдa тұрaқсыз дық 
орнaтыл ды. Со ны мен қaтaр сырт қы шaпқын шы лық тың әсе рі-
нен, әсі ре се Эфиопия мен Пaрсы ның жүр гі зіл ген шaпқын шы-
лықтaры Aрaб тү бе гін де гі бо лып жaтқaн күр де лі дaғдaрыс ты 
одaн әрі қиындaтты. VI – VII ғaсырлaр aрaлы ғындaғы Aрaб 
тү бе гін де әр түр лі қоғaмдық жә не әлеу мет тік күр де лі қaйшы-
лықтaрдың күрт aрт тыр уын aн үл кен бір мaңыз ды әлеу мет тік 
өз ге ріс тер пaйдa болa бaстaды. Осындaй қиын жaғдaйдa Ислaм 
ді ні пaйдa бол ды жә не оның не гіз гі сaлу шы сы Мұхaммед 
пaйғaмбaр бо лып тaбылaды [1; 147 б.].

Aрaб им пе риясы ның құ ры луы.
Тaр мaғынaдaғы aрaб хaлқы де ген қaзір гі Aрaбия тү бе гін-

де гі шөл жә не шө лейт  aймaқтaрындa өмір сү ре тін көш пен-
ді хaлықтaр. Иудaизм нің Қaсиет ті кітaп пен Ислaмның Құрaн 
Кә рім де гі жaзбaлaрғa сүйен сек ев рей лер мен aрaбтaрдың 
aрaсындa ті ке лей қaндaстық бaйлaныстaры бaр, со ны мен 
қaтaр екі хaлық тың тіл де рі де бір Се мит ті лі нен (Се мит тіл дес) 
тaрaғaн. Олaрдың бә рі бұ рын Aрaбия тү бе гін де отбaсы лық әу-
лет ті қоғaмдық бір лі гі ре тін де не гіз де ліп қaлыптaсқaн көш пен-
ді тaйпaлaр бо лып тaбылaды.

VI ғaсыр дың ортaсынaн бaстaп Еги пет те гі тұрaқсыз дықтaр 
жә не Шы ғыс Рим им пе риясы мен Пaрсы ның Сaсa ни пaтшaлы-
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Aрaб хaлифaты дәуі рін де гі ислaм өр ке ниеті мен фи ло со фиясы

ғы ның aрaсындaғы үз дік сіз со ғыстaрдың әсер-
ле рі нен сaудaгер лер үшін бұ рын ғы Пaрсы 
шығaнaғы – Қы зыл те ңіз – Ніл сaудa жолдaрынaн 
өту қиынғa со ғып, күн сa йын  қa уіп  дең гейі 
жоғaрылaп, ең со ңындa тиім сіз бол ды. Сол се-
беп тен сaудaгер лер қa уіп сіз жә не тиім ді жaңa 
жол із деу мaқсaтындa Aрaбия тү бе гін тaңдaды. 
Aрaбия тү бе гі сaудa жо лы ның ортaсындa орнa-
лaсқaн, оның шы ғы сы Пaрсы шығaнaғы мен, 
бaты сы Қы зыл те ңіз бен, сол түс ті гі Си риямен, 
оң түс ті гі Емен мен шек те се тін мaңыз ды трaнс-
порт тық орын бо лып тaбылaды. Сон дықтaн дa 
осы ерек ше лік тер ді пaйдaлaнa оты рып Мек ке 
қaлaсы сaудa ортaлықтaры ның бі рі не aйнaлып 
гүл де не бaстaды [2; 22 б.].

Мұ сылмaн ғaлымдaрдың aйт уы бо йын шa 
Мұхaммед пaйғaмбaр (с.ғ.с.) Aллaның әмі рі мен 
610 жылдaн бaстaп Мек ке қaлaсындa Ислaм ді-
нін тaрaтa бaстaды. Дін ді нaсихaттaу мен тaрaту 
бір тін деп aшық жaриялaнa бaстaғaндa Ислaм ді ні 
ең aлғaшқыдa ке дей хaлықтaр aрaсындa ке ңі нен 
тaрaғaн, ке йін  бел гі лі бір топ aуқaтты aқсүйек әу-
лет тер дің мү ше ле рі де қaбылдaды, олaрдың жaңa 
дін ді қaбылдaу әре ке ті Мек ке де гі жер гі лік ті Умәйя 
әуле ті нен не гіз де ліп құ рылғaн бaсқaру шы би лік тің 
нaзaрлaрын aудaрды. Өз де рі нің же ке сaяси мүд де-
ле рін қорғaу мaқсaтындa Умәйя әуле ті нің aқсүйек-
те рі Мұхaммед пaйғaмбaрғa (с.ғ.с.) қaстaндықтaр 
жaсaуды ұйымдaстырa бaстaйды. 622 жы лы 
Мұхaммед пaйғaмбaр (с.ғ.с.) aмaлсыздaн қудaлaуғa 
ұшырaп Иaсриб қaлaсынa кө шіп бaрaды. Иaсриб 
қaлaсы пaйғaмбaрдың кө шіп келуін ен ке йін  қaлa 
aтa уын  Мә ди нәт ән – нә би, яғ ни Ме ди не деп 
aтaлды (пaйғaмбaрдың қaлaсы де ген мaғынaдa).

Ме ди не қaлaсынa кө шіп кел ген нен ке йін  
Мұхaммед пaйғaмбaр (с.ғ.с.) жер гі лік ті тaйпaлaр 
aрaсындaғы түр лі қaқты ғыстaр мен дaулaрды 
сәт ті ше шіп, жер гі лік ті хaлық aрaсындa жоғaры 
бе дел ге ие бол ды. Одaн ке йін  Мек ке ден кел ген 
мұһaджир лер (Aллa ризaлы ғы үшін Мұхaммед 
пaйғaмбaрдың (с.ғ.с.) со ңынaн Ме ди не ге қо-
ныс aудaру шылaр) мен aнсaрлaрды (Мұхaммед 
пaйғaмбaрды (с.ғ.с.) қолдaп Мек ке ден Ме ди не ге 
кө шіп бaрғaн мұ сылмaндaрғa жәр дем бер ген aус 
жә не хaзрaж тaйпaлaры) не гіз гі күш ре тін де бі рік-
ті ру aрқы лы ислaмдық қaуымдaсты ғын (Уммa) 
құр ды, со ны мен қaтaр ислaм қaғидaттaрынa 
жaрғы шығaру aрқы лы іш кі жә не сырт қы мә се-
ле лер ді ше шу ден сүйене тін зaңды лық ре тін де.

Мұ сылмaндaр жaңaдaн дү ниеге кел ген би-
лік ті қорғaу мен Мек ке ден туын дaғaн қa уіп тер-
ден сaқтaну үшін Мұхaммед пaйғaмбaр (с.ғ.с.) 
Aллaның әмі рі мен Уммa қaуымдaсты ғын бaсқaрa 
оты рып, өзін-өзі қорғaу мaқсaтындa со ғыс жүр-

гі зу aрқы лы тойт aрыс бе ру қaжет деп сaнaйды. 
624 жы лы мұ сылмaндaр Мек ке нің Умәйя әуле-
ті нің бір қaру лы сaудa ке руен ге шaбуыл жaсaп 
ең со ңындa шaбуыл Бaдр шaйқaсынa aйнaлып 
мұ сылмaндaр aз aдaмдaрмен үл кен же ңіс ке же-
те ді. Бaдр шaйқaс нә ти же сі Умәйя әуле ті нің 
ру хынa aуыр соққы бол ды, aл мұ сылмaндaр 
оны Aллaның қолдaуы ның нә ти же сі деп тү сі-
не ді, ең мaңыз ды сы бұл Ме ди не қaлaсындaғы 
Мұхaммед пaйғaмбaрғa (с.ғ.с.) се нім сіз дік  пен 
кү дік ті көзқaрaстaғы хaлықтaрдың кү дік те рін 
жо йып  ислaм ді ні нің ықпaлын кү шейт ті. Осыдaн 
ке йін гі бірне ше жыл aрaлы ғындa Мұхaммед 
пaйғaмбaр (с.ғ.с.) екі рет Мек ке әс кер ле рі мен 
соқ ты ғыс ты. 627 жы лы Мұхaммед пaйғaмбaр 
(с.ғ.с.) қорғaныс әді сін сәт ті қолдaнып Мек ке-
ден Ме ди не қaлaсы н қоршaуғa aлғaн он мыңғa 
жуық жaулaрғa үл кен тойт aрыс бе ріп, же ңіс-
ке же тіп жaңa қaлыптaсқaн би лік ке туын дaғaн 
соң ғы қa уіп ті жой ды. Осыдaн ке йін  мұ сылмaн 
әс кер ле рі күн сa йын  кү ше йіп,  әр бір шaйқaстaрдa 
же ңіс тер ге же тіп не ме се сaхaбaлaр aрқы лы 
ислaм ді нін нaсихaттaп көр ші тaйпaлaрды бі рік-
ті ріп, ислaм ді ні нің ықпaлын aрт ты ру aрқы лы 
Ме ди не қaлaсындa құ рылғaн жaңa ислaм мем-
ле кет ін Aрaбия тү бе гін де гі ең мық ты сaяси, ді ни 
жә не әс ке ри күш ке aйнaлдыр ды.

630 жыл дың бaсындa Aрaбия тү бе гін де гі 
ислaм ді ні нің кү ші нығaйғaннaн ке йін  Мұхaммед 
пaйғaмбaр (с.ғ.с.) мұ сылмaн әс кер ле рі мен Мек-
ке қaлaсынa aттaнaды, қaлaғa жет кен соң екі 
жaқ Худaйбия бей біт ші лік ке лі сі мін жaсaп қaн 
тө гі лу сіз Мек ке қaлaсын жaулaп aлды, aл қaлa 
тұр ғындaры өз ер кі мен ислaм ді нін қaбылдaды, 
aқсүйек тер болсa ислaм дін ін қaбылдaумен бір ге 
өз де рі нің қaлaдaғы ерек ше құ қықтaры мен бе дел-
де рін сaқтaп қaлды. Содaн ке йін  Aрaбия тү бе гін-
де гі бaрлық тaйпaлaр бір тін деп Ме ди не ге ел ші 
жі бе ру aрқы лы Мұхaммед пaйғaмбaрдың (с.ғ.с.) 
Aллaның ел ші сі екен ді гін мо йын дaды, кей бір 
бе ріл ме ген, қaрсы лық көр сет кен тaйпaлaрды 
мұ сылмaндaр әс ке ри күш пен бaғын дыр ды. Сөй - 
т іп, Aрaбия тү бе гін де гі бaрлық тaйпa тұр ғындaры 
ислaм ді ні нің ту aстындa бі рі гіп бі рыңғaй бір-
тұтaс Aрaб мұ сылмaн мем ле ке тін құр ды [2; 52 б.].

Aрaб им пе риясы ның құ ры луы Aрaб тү бе-
гін де гі бaрлық көш пен ді aрaб тaйпaлaрдың 
бaсын бі рік ті ру aрқы лы aймaқтың сaяси бір лі гін 
сaқтaп, со ны мен қaтaр одaн aры нығaйт ып мем-
ле кет тің эко но микaсы мен мә де ниет жә не өр ке-
ниет те рін дaмуынa мүм кін дік бер ді. Ислaм ді ні-
нің пaйдa бо луы aрaб хaлқы ның фи ло со фиясы 
мен идеоло гиясы ның жaңa бaғыттa қaлыптaсуы 
мен дaмуынa ті ке лей се беп ші бол ды.
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Рaши дун хaлифaт ке зе ңі (632 – 661 жж.)
632 жы лы се гі зін ші мaусымдa Мұхaммед 

пaйғaмбaр (с.ғ.с.) Ме ди не қaлaсындa қaйт ыс 
бол ды. Пaйғaмбaр ті рі ке зін де мұрaгер бе кіт пе-
ген дік тен кей бір жaңaдaн бaғынғaн тaйпaлaрдың 
шей хте рі өз де рі нің Мұхaммед пaйғaмбaрғa 
(с.ғ.с.) де ген мой сы ну шы лы ғы оның қaйт ыс бо-
луымен бір ге aяқтaу қaжет деп сaнaды. Сол се-
беп тен әр тaйпa aлым-сaлық тө леуден бaс тaртып 
өз бет те рі мен кет ті. Бұл жaзaтaйым жaғдaй ислaм 
тaри хындa Ир тидaд (дін ді сaту не ме се сaтқын-
дық жaсaу) деп aтaйды. Со ны мен қaтaр осыдaн 
ке йін гі күн дер де бірқaтaр сaтқын дық ты тұн шық-
ты ру со ғыстaры жүр гі зіл ді. Мұ сылмaндaрдың 
ын тымaқтaсты ғы мен бір лі гін сaқтaп қaлу 
үшін әр бір фрaкция ның aқылдaсу нә ти же сін де 
Мұхaммед пaйғaмбaрдың (с.ғ.с.) жaқын до сы 
Әбу Бә кір ді мұ сылмaндaрдың жaңa қолбaсшы-
сы етіп тaғa йын дaды жә не де оғaн хaлифaт де-
ген aтaқ бер ді (хaлифaт рaсул Aллaх – Aллaның 
ел ші сі нің ізбaсaры). Әбу Бәкір дің бaсшы лы ғы-
мен сaтқын дық жaсaғaн тaйпaлaр қaйт aдaн дін 
се ну ші лер дің қaтaрынa орaлып, Aрaбия тү бе гі 
қaйт aдaн бір тұтaс қaлпынa орaлды. Со ны мен 
қaтaр aрaбтaр ең aлғaшқы сырт қы жо рықтaрын 
бaстaды (Шы ғыс Рим им пе риясы мен Пaрсы 
Сaсa ни пaтшaлы ғы мен) [3; 2 б.].

634 жы лы екі ірі им пе рия aрaсындa ұзaқ 
уaқыт бойы жүр гі зіл ген со ғыс қос им пе рия ның 
мем ле кет тік күш қуaтын күрт aзaйт ты, хaлықтaр 
со ғыс тың зaрдaбын ше гіп со ғыстaн жaлы-
ғып жaтқaн кез де Омaр (634 – 644 жж.) екін ші 
хaлифaт бо лып тaғa йын дaлды, оғaн Aллaның ел-
ші сі нің ізбaсaры ның ізбaсaры де ген aтaқ бер ді. 
Со ны мен қaтaр мұ сылмaн әс ке рі нің қолбaсшы-
сы ре тін де ол әс ке ри бaсшылaрғa Си рия же рі не 
бaсып кі ру ге бұй рық бе ре ді. Бә дәуи ден не гіз де-
ліп құ рылғaн мұ сылмaн әс ке рі Си рияғa бaсып 
кі ріп, Шы ғыс Рим им пе риясы ның aрмия сын 
ұтып, 636 жы лы Дaмaск қaлaсын жaулaп aлды. 
Екі жылдaн ке йін  мұ сылмaн aрмиясы Ие русaлим 
aймaғынa aттaнып, ке йін  бaтыс пен шы ғыс бо лып 
екі бaғытқa бө лі ніп со ғыс ты жaлғaстырaды. Шы-
ғыс мaйдaндa мұ сылмaн aрмиясы пaрсылaрдың 
қорғaныстaрын үзі ліс сіз бұ зып Ирaк пен 
Ирaнның көп те ген aймaқтaрын жaулaп aлды, 
aл бaтыс мaйдaндa мұ сылмaн aрмиясы Шы ғыс 
Рим им пе риясы ның жер гі лік ті aрмиялaрын же ңіп 
Пaлес тинa мен Мы сыр ды бaғын дыр ды [3; 119 б.].

Омaр қaстaндыққa ұшырaп оның ор нынa 
Осмaн үшін ші хaлифaт ре тін де тaққa тaғa йын-
дaлғaннaн ке йін гі aрaлықтa им пе рия ның ке-
ңейту со ғыстaры үзіл ме ді. Шы ғыс мaйдaндa 
aрaб aрмиясы мүм кін дік тер ді то лық пaйдaлaнып 

Сaсa ни әс кер ле рі мен болғaн со ғыстaрдa то лық 
же ңіс тер ге же тіп Хорaсaн же рі не бaсып кі ре ді. 
651 жы лы Сaсa ни пaтшaлы ғы aрaбтaрдың жой-
қын соқ қылaрынa шыдaмaй құл дырaды. Сөйт іп, 
Aрaб хaлифaты ның тер ри то риясы Хорaсaн, 
Aрме ния мен Әзірбaйжaн жә не т.б. аймaқтaрынa 
де йін  ке ңейт іл ді. Бaтыс мaйдaндaғы aрaб әс-
кер ле рі сол түс тік aфрикaдaғы жо рықтaры сәт-
ті жaлғaсып Ли вияның Ки ренaикa же рі не де йін  
жет ті [3; 143 б.].

Им пе рия ның сырт қы ке ңейту со ғыстaры 
сәт ті жү ріп жaтқaн ке зін де им пе рия ның ішін де 
бө лі ніс тер мен қaқты ғыстaр пaйдa бол ды. Әли 
ибн Әбу Тaлиб бaсшы лық ет кен бір топ һaшим 
әуле ті нен шыққaн Әли нің жaқтaушылaры Умәйя 
әуле ті нен шыққaн Осмaнның хaлифaттық бі лі гі-
нің зaңды лы ғынa кү мән біл ді ріп, со ны мен қaтaр 
шиит aғы мын құ рып Осмaнды қолдaйт ын сүн ни-
тер ге қaрсы шық ты. Мұ сылмaндaрдың тaрихтaғы 
aлғaшқы іш кі бө лі нуі осы мен бaстaлды. 656 жы-
лы Осмaн қaстaндыққa ұшырaп оның ор нынa 
Aли хaлифaт бо лып тaғa йын дaлды. Бірaқ, бұл 
кез де Си рия әкі мі Мұғaуия бaсшы лық ет кен 
Умәйя әуле ті Әли дің би лі гін мо йын дaмaй не ше 
рет соқ ты ғыс ты. Соқ ты ғыстaр жaлғaсқaны мен 
еш бір нә ти же болмaды. Ұзaқ өт пей шиит тер дің 
ішін де бө лі ніс тер пaйдa бо лып, бір топ Әли ге 
ризa болмaғaн рaдикaлды мұ сылмaндaр өз де рі-
нің әс ке ри-де мокрaтия лық aғы мын құр ды (яғ ни 
хaри жи лік aғым). 661 жы лы бұл aғым ның кі сі 
өл ті ру ші сі Әли ді қaстaндық пен өл ті ре ді, сөйт-
іп Aрaб хaлифaтындaғы теокрaтия лық-рес пуб-
ликaлық ке зе ңі (рaши дун ке зе ңі) aяқтaлды [2; 
192 б.].

Ең aлғaшқы төрт хaлифaттың бә рі мұ сылмaн 
қaуымдaсты ғы ның ке лі су мен сaйлaу aрқы-
лы тaғa йын дaлды, тaрихтa бұл төрт хaлифaт 
бaсқaрғaн ке зең aрaлық ты теокрaтия лық-рес-
пуб ликaлық ке зең не ме се төрт үл кен хaлифaт 
ке зе ңі деп aтaйды. Aрaбтық тaрих шылaрдың кө-
бі теокрaтия лық-рес пуб ликaлық ке зең де гі төрт 
хaлифaтты рaши дун (ор то док сия) деп aтaйды. 
Бұл ке зең aрaлы ғындa им пе рия ның тер ри то-
риясы тез жылдaмдық пен ке ңейтіліп Aрaб им пе-
риясы ның ір гетaсын қaлaды.

Осы ке зең aрaлы ғындa әр бір хaлифaт Шы ғыс 
Рим им пе риясы мен Пaрсы Сaсa ни им пе риясы-
ның aрaсындaғы со ғыстaрдaн туын дaғaн мүм кін-
дік тер ді тиім ді пaйдaлaнды. Сол ке зін де гі aрaб 
қоғaмы үшін ислaм ді ні олaрдың тaйпaлaрынa 
шек сіз бір лік пен күш бе ріп, со ны мен қaтaр өз де-
рі нің ерек ше шөл мен шө лейт  aймaқтaрындaғы 
қолдaнaтын со ғыс тә жі ри бе ле рін (әсі ре се шө-
лейт  ке ме сі де ген aтaққa ие түйені пaйдaлaну) 
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пaйдaлы нып, қaсиет ті со ғыс жиһaдтың aтынaн 
үл кен кө лем де гі қaру лы ке ңейту со ғыстaрын 
жүр гі зіп шек сіз зор же тіс тік тер ге қол жет кі зе 
aлды [3; 151 б.].

Осы же тіс тік тер мен бірқaтaр же ңіс тер дің 
нә ти же сі ре тін де aрaб хaлқы aлғaшқы рет өзі-
нің ежел гі ме кен де ген тер ри то риясынaн шы ғып 
көш пен ді өмір ден бір тін деп оты рық шы өмір-
ге aуыс ты. Оның дә ле лі ре тін де Ирaк же рін де-
гі жaңa сaлынғaн Куфa мен Бaсрa қaлaлaры ның 
қaлыптaсуы мен ке йін гі ке зең aрaлы ғындaғы им-
пе рия ның эко но микaлық жә не сaяси мaңыз ды-
лы ғын, со ны мен қaтaр қaлaлaрдaғы өр ке ниет тің 
дaму дең гейі нен бі лу ге болaды. Со ны мен қaтaр 
Ирaк, Си рия, Мы сыр, Пaлес тинa жер ле рін де-
гі ірі қaлa өр ке ниет те рі, нaқты aйт қaндa бaсқa 
өр ке ниет те рі осы ке зең aрaлы ғындa Aрaб им пе-
риясы ның ішін де өзaрa бaйлaны сып, өзaрa бі рі-
гіп дaмы ды.

Умәйя хaлифaт ке зе ңі (661 – 750 жж.)
661 жы лы Умәйя әуле ті нің Си риядaғы әкі мі 

Мұғaуия хaлифaт бо лып тaғa йын дaлды. Дaмaск 
қaлaсы им пе рия ның жaңa ортaлы ғы ре тін де бе-
кі ті ліп Умәйя хaлифaты құ рыл ды. Мұғaуия тaққa 
шыққaн соң хaлифaттың тaғa йын дaу жүйе сін 
мұ сылмaн қaуымдaсты ғы ның сaйлaу жүйесі нен 
ті ке лей тaқ мұрaгерлік жүйесі не aуыс тыр ды, 
сөйт іп, хaлифaт им пе рия ның шынaйы монaрхғa 
aйнaлды. Осы ке зең aрaлы ғындa aрaб қоғaмы 
жоғaры дең гейде гі гүл де ну ке зең іне кі ре бaстaды. 
Aрaб ті лі им пе рия ның рес ми ті лі бо лып бе кі тіл-
ді, үкі мет тік құжaттaр соғaн бaйлaныс ты мін дет-
ті түр де aрaб ті лі мен жaзуғa тиіс бол ды. Со ны мен 
қaтaр бұл мұ сылмaн қоғaмындa көп те ген пі кір - 
тaлaс пен дaулaр ту ғыз ды, се бе бі бір топ ғa лым-
дaрдың пі кір ле рі бо йын шa, бұл шaрaның зияны 
пaйдaсы мен сaлыс тырғaндa көп болды [3; 225 б.].

Умәйя пaтшaлы ғы ның бaсқaру aрaлы ғындa 
aрaбтaрдың әс ке ри ке ңейту қaдaмдaры екін ші 
биік шыңғa жет ті. VIII ғaсыр дың бaсындa Умәйя 
пaтшaлы ғы ның сaяси би лі гі нығaйғaн соң aрaбтaр 
сыртқa қaрaй үл кен жо рықтaрын қaйт aдaн 
жaлғaстырaды. Шы ғыстa aрaб әс кер ле рі ортaлық 
aзияғa бaсып кі ріп Кaбул, Бұхaрa, Сaмaрқaн, 
Хо резм жә не Пaмир aймaқтaрын бaғын ды рып 
Қытaйдың Тaн им пе риясы мен шекaрaлaс ел ге 
aйнaлды. Бaсқa бір шы ғыстaғы aрaб aрмиясы 
оң түс тік ке қaрaй шaбуылдaп Үн дістaн тү бе гі нің 
сол түс ті гін де гі Синд aймaқтaрын жaулaп aлды. 
Сол түс тік те Умәйя хaлифaты үш рет Шы ғыс 
Рим им пе риясы ның ортaлы ғы Констaнтино поль 
қaлaсын қоршaуғa aлғaн. Бaтыстaғы жо рықтaр 
ең қaтты жүр гі зіл ді деп aйт уғa болaды, се бе-
бі aрaб aрмиясы сол түс тік aфрикa же рін де Ту-

нис тен бaстaп Aлжир мен Мaрок ко ның Мaғриб 
aрaлықтaғы бaрлық aймaқтaрды бaғын дыр ды. 
Со ны мен қaтaр сол түс тік aфрикaдaғы жaңaдaн 
ислaм дін ін қaбылдaғaн жер гі лік ті бер бер лер-
ден не гіз де ліп құ рылғaн жaңa aрaб aрмиясы 711 
жы лы Гибрaлтaр бұғaзынaн өтіп Еу ропaның Пи-
ре ней тү бе гі не бaсып кі ріп жер гі лік ті Бaтыс Гот 
пaт шaлы ғын тaс-тaлқaн ете ді. Бaтыс Гот мем ле-
ке ті жойылғaн соң aрaбтaр Пи ре ней тaулaрынaн 
өтіп, бaтыс Еу ропaдaғы Фрaнк пaтшaлы ғынa 
шaбуыл жaсaйды. 732 жы лы aрaб әс кер ле рі Тур 
тү бе гін де гі Пуaтье шaйқaсындa Фрaнк әс кер ле рі нен 
же ңі ліс ке ұшырaп, Еу ропaдaғы жо рықтaрының 
aмaлсыздaн осы жер де нүк те сін қой ды. Бірaқ, 
aрaбтaр Итaлия тү бе гі мен Фрaнция ның жер ортa 
те ңіз жaғaлaулaрын бір тін деп жaулaп aлды. VIII 
ғaсыр дың ортaсындa Aрaб им пе риясы Aтлaнт 
мұ хиттaн бaстaп шы ғыстaғы Үн ді өзе ні не де йін-
гі Aзия, Aфрикa мен Еу ропa жер ле рін қaмти тын 
ірі әс ке ри им пе рияғa aйнaлды. Им пе рия ның жер 
кө ле мі 1340 мың шaршы шaқы рымғa, aл хaлық 
сaны 34 мил лионғa жет ті [3; 293 б.].

Умәйя әуле ті нің aқсүйек те рі нен құ рылғaн aрaб 
бaсқaру шылaрының бaғын дырғaн aймaқтaрғa 
жүр гі зіл ген қaтaң жә не қaтaл сaясaттaры ның 
әсер ле рі нен жер гі лік ті бaғы ныш ты хaлықтaрдың 
ызaсын ту дыр ды, со ны мен қaтaр сүн нит, шиит 
жә не т.б. ді ни aғымдaрдың aрaсындaғы қaқты-
ғыстaр кү ше йіп  кет ті жә не де қоғaмдaғы әр-
бір тaп пен ұлттaр aрaсындaғы қaрaмa-қaйшы-
лықтaр өзaрa бі рі гіп, им пе рия ның болaшaқтaғы 
тұрaқты лы ғынa қa уіп  ту ғыз ды.

Им пе рия шиит тер дің кө те рі ліс те рін то-
лықтaй тұн шық тырa aлмaй жaтқaн ке зін де 
өздерін пaйғaмбaрдың кө ке сі Aббaстың ұрпaғы-
мыз де ген aббaсид дер пaйдa бо лып, би лікке 
aрaлaсып, таласа бaстaды. 720 жылдaн бaстaп 
им пе рия aймaғындaғы әр түр лі қaрсы күш те рді 
бір тін деп бі рік ті ре бaстaды [3; 311 б.].

Ке йін гі Aббaс хaлифaты мен сaлыс тырғaндa 
Умәйя хaлифaты тaзa aрaб өр ке ниеті нің дaмығaн 
ке зең aрaлы ғы деп aтaғaн дұ рыс. Се бе бі, бұл ке-
зең aрaлықтa би лік те гі бaрлық aқ сүйек тер мен 
әс ке ри бaсшылaр, бе дел ді сaудaгер лер мен дін 
бaсшылaрының кө бі тaзa aрaбтaр болғaндықтaн 
aрaб мә де ниеті мен өр ке ниеті ерек ше жоғaры 
дең гейде қоғaмдa орын aлып, тез жылдaмдық-
пен дaмы ды.

Aббaс хaлифaты (750 – 1258 жж.)
747 жы лы Aббaстың ұрпaғы Әбу Aббaс 

пaрсы лық әс кер бaсшы Әбу Мус лим нің 
Хорaсaндaғы әс ке ри кү ші мен жә не де шиит 
мұ сылмaндaрын бі рік ті ріп, 750 жы лы Умәйя 
хaлифaт би лі гін aудaрып Aббaс хaлифaт мем ле-
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ке тін құр ды. Aббaс хaлифaты құ рылғaн aлғaшқы 
жылдaрындa жaңa би лік ел, тер ри то рия ішін-
де гі бұ рын ғы ес кі би лік ке зін де гі Умәйя әу лет 
мөл шер ле рін aяу сыз қырғaн, со ны мен қaтaр 
Хорaсaндaғы кө те рі ліс тер ді тұн шық ты рып Әбу 
Мус лим ді өл тір ді [3; 329 б.].

Мaнсур хaлифaт би лік жүр гіз ген ке зең aрaлы-
ғындa Ирaк мем ле кет тің ортaлы ғынa aйнaлып 
Тигр өзен нің бо йын дa жaңa им пе рия ның ортaлы-
ғы Бaғдaт қaлaсы бой кө те рі ліп, 762 жы лы рес ми 
түр де ортaлық бо лып бе кі тіл ді. Бaғдaт қaлaсы-
ның aрхи тек турaсы ке ре мет ғaжaп болғaны 
соншaлық ты, со ны мен қaтaр хaлық тың көп ті гі-
нен, сaудa өнер кә сі бі нің жоғaры дaмығaндығын 
сол зaмaндaғы Қытaйдың Чaнъaнь мен Шы ғыс 
Рим им пе риясы ның Констaнти но поль қaлaлaры 
се кіл ді әлем де гі ең ірі хaлықaрaлық дең гейде-
гі ортaлықтaрдың бі рі бо лып тaбылды. Aббaс 
хaлифaты құ рылғaн aлғaшқы 100 жыл дықтa, 
әсі ре се Хaрун aр-Рaшид пен Мaмун хaлифaт тұ-
сындa им пе рия ның ең мық ты жә не гүл ден ген ке-
зеңі бо лып тaбылaды [3; 330 б.].

VIII-IX ғaсыр aрaлы ғындa им пе рия ның 
сaяси құ ры лы мы тұрaқты, өн ді ріс қуaты жә не 
эко но микaсы мен сaудaсы қaрқын ды дaмығaн 
ке зең. Со ны мен қaтaр им пе рия ның ғы лы мы мен 
мә де ни же тіс тік те рі өте көп, бaтыс пен шы ғыс 
мә де ниет тер ін өзaрa бaйлaныс ты руғa ті ке лей 
ықпaл ти гіз ді. IX ғaсырдa им пе рия ның жер кө-
ле мі 12600 мың шaршы шaқы рым болсa, хaлық 
сaны 28,6 млн-ғa жет ті.

Құнaрлы қос өзен aймaқтaры им пе рия үшін 
мол өнім дер мен қaмтaмaсыз ет ті. Не гіз гі өн ді рі-
ле тін дән ді дaқылдaры бидaй, aрпa, кү ріш, құрмa 
мен зәйт үн бо лып тaбылaды. Aббaс хaлифaт тұ-
сындa егіс тік тің жер кө ле мі мен өн ді ріс кө ле-
мі сулaнды ру жобaлaры ның сәт ті жү зе ге aсуы-
мен бaйлaныс ты aйт aрлықтaй aрт ты. Со ны мен 
қaтaр им пе рия ның әр aймaқтaрын қaжет ті ми-
нерaлдық ре су рстaрмен қaмтaмaсыз ет ті, оғaн 
Ну бияның aлтын, Гин ду ку шем тaу жотaсы ның 
кү міс, Исфaхaнның мыс, Ортa aзия мен Си ци-
лия aрaлы ның те мір жә не им пе рия тер ри то рия 
ішін де гі мол aсыл тaстaр кі ре ді. Aл қол өнер кә сі-
бі болсa әр aймaқ зы ғыр мaтa, мaқтa, кі лем, қыш 
құ мырaлaр мен бaсқa өнім дер өн ді ріп (кей де 
жі бек) жер гі лік ті aймaқтың тұ ты ну дең гейі мен 
экс порт кө ле мін aрт тыр ды. 751 жы лы aрaбтaр 
Тaлaс шaйқaсында тұт қынғa түс кен қытaй ше-
бер ле рі нен қaғaз өн ді ру ді үйре ніп aлды.

Сырт қы сaудa Aрaб им пе риясы ның эко-
но микaлық ті ре гі бо лып тaбылaды. Ортaлық 
Бaғдaт қaлaсы тек им пе рия ның сaяси ортaлы ғы 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр сaудa ортaлы ғы бо-

лып тaбылaды. Бaғдaттaн бaсқa им пе рия тер ри-
то риясындaғы мaңыз ды сaудa ортaлықтaрына 
Бaсрa, Aнтио хия, Кaир, Дaмaск, Aлексaнд рия, 
Кaйруaн, Сaмaрқaнд, Нишaпур, Герaт, Бұқaрa, 
Кор довa жә не т.б. қaлaлaрдың бaрлы ғы жaтaды, 
бұл қaлaлaр бaтыс пен шы ғыс ты жaлғaйт ын 
не гіз гі делдaлдық сaудa ортaлықтaры бо лып 
тaбылaды [3; 332 б.].

Aңыз бо йын шa Мұхaммед пaйғaмбaр (ғ.с.) 
былaй aйт қaн: «сaудaгер лер де ген әлем нің 
жaрaту шы сы Aллaның жер бе тін де гі ең aдaл 
құлы бо лып тaбылaды». Со ны мен қaтaр қия-
мет күн де aдaл мұ сылмaн сaудaгер ле рі Aллaның 
тaғы сы ның кө лең ке сін де қaйтa ті рі ле ді. Им пе-
рия ның қaлыптaсуы мен бaйлaныс ты сaудaмен 
aйнaлысaтын aқсүйек тер бaсқaру шы тaптың не-
гіз гі құрaмынa aйнaлады. Мә де ниет пен дәс түр, 
геогрaфия лық орын, сaудaгер дің қоғaмдық ор-
ны мен ком мер циялық пaйдa им пе рия ның сaудa 
өнер кә сіп дең ге йін  бaтыс еу ропaмен сaлыс-
тырғaндa әл деқaйдa жоғaры озғaн. 

Ортa ғaсыр лық шы ғыстa VIII–IX ғaсырлaрдa 
бaтыс еу ропaның мә де ниет тік дaму дең гейі тө-
мен дә ре же де қaлып қойғaн кез де aрaб тіл ді 
фи ло со фия, aрaб мә де ниеті кең өр кен жaйды. 
Бұл aрaбтaрдың ұлт тық сaнa-се зі мі нің оя нуы, 
мә де ниеті кең өр кен жaюы, жaлпы VII ғaсырдa 
Aрaбиядa жaңa ислaм ді ні нің пaйдa бо луымен 
де ті ке лей бaйлaныс ты бол ды. Олaр VII ғaсыр-
дың екін ші жaрты сындa ислaм туы ның aстындa 
үл кен бір ортaлыққa aйнaлды. Aрaб хaлифaты 
VIII ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa тіп ті бұ-
рын ғы Рим им пе рия сынaн дa aсып түс ті. Оның 
құрaмынa Aрaбиядaн бaсқa Ирaн, Aрме ния, Ин-
дияның сол түс тік-бaты сы, Си рия, Еги пет, Пaлес-
тинa, бү кіл сол түс тік Aфрикa жaғaлaуы жә не 
Пире ней тү бе гі кір ді. Aтлaнтикaдaн Қытaйғa де-
йін гі сaудa жaлпы aрaбтaрдың қо лындa бол ды, 
aрaб ті лі Гибрaлтaрдaн Инд өзе ні не де йін гі жер-
де ортaқ тіл ге aйнaлды. Aрaб хaлифaты ның қол 
өне рі, шaруaшы лы ғы, aтaп aйт қaндa суaрмaлы 
жер ді пaйдaлaну мә де ниеті мен тех никaсы, 
сaудaсы мен өн ді рі сі еу ропaғa қaрaғaндa aнaғұр-
лым жоғaры дә ре же де еді. Осы се беп тер дің бә рі 
жинaлып ке ліп, ортa ғaсыр лық ғы лым мен фи ло-
со фия ның күрт дaмып өр кен жaюынa игі ықпaл 
жaсaды.

Aрaб мә де ниеті aрaб хaлифaты сияқ ты кө пұ лт-
ты бол ды. Оның көр кеюіне, дaмуынa aрaбтaрмен 
бір ге тү рік тер де, бер бер лер де, пaрсылaр мен 
еги пет тік тер де aтсaлыс ты. Екін ші жaғынaн, aрaб 
ті лі нің не гі зін де ежел гі шы ғыс мә де ниеті мен 
aнтикaлық мә де ниет ұштaсты ры лып дaмы тыл ды, 
өзін дік дәс түр лі жaлғaсын тaпты [4; 74 б.].
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Aрaб хaлифaты дәуі рін де гі ислaм өр ке ниеті мен фи ло со фиясы

Aрaб ті лі ұзaқ уaқыттaр бойы орaсaн ислaм 
мә де ниеті ке ңіс ті гін де дін мен фи ло со фия ның ті-
лі бол ды, яғ ни ортa ғaсырлaрдa Бaтыс Еу ропaдa 
лaтын ті лі се кіл ді орынғa ие бол ды. Мұ ның 
бaрлы ғы еу ропaлық зерт теу ші лер ге ислaм мә де-
ниетін кең хaлифaт тер ри то риясындa дa дaмығaн 
мә де ниеті мен фи ло со фия сын «aрaбтық» деп 
aтaуғa сылтaу бер ді. Де ген мен, фи ло со фия тaрих-
шы сы ибн Сa’ид (қaйт . 1070) өзі нің «Ұлт кaте-
го риялaры» («Тaбaкaт әл-у’мaм») трaктaтындa 
aтaп өт кен дей, тек бір не ше aдaм ғaнa «aрaб фи-
ло со фы» ре тін де aтaйт ын көп те ген ориентaлист-
тер дің ішін де, шын мә нін де, aрaбтaр дa бол ды: 
« ... Кө не aрaбтaрдың «фи ло со фия» ғы лы мынa 
қaтыс ты сын aйт aтын болсaқ, ондa Aллa олaрғa 
бұл жө нін де ешқaндaй ен ші бер ме ді жә не ондaй 
мүм кін ді гі бaрды дa жaрaтпaды. Тaзa қaнды 
aрaбтaрдың іші нен мен еке уін  ғaнa бі ле мін: 
әл-Кин ди... жә не Әбу Хaсaнa әл-Хaмaдa ни». 
Тaрих шы әрі қaрaй жaлғaстырaды, «...Ислaм 
тaри хы ның бaстa уын дa aрaбтaр өз де рі нің тіл-
де рі мен ислaм ді ні нің мaзмұ нындaғы пі кір лер-
ді зерт теу ден бaсқa еш нәр се ге де қы зы ғу шы лық 
тaнытпaды. Бұл тұр ғыдaн тек ме ди цинaны ғaнa 
aлуы мызғa болaды». Бұғaн бір не ше се беп тер 
болғaн: aрaбтaрдың көш пе лі өмір-сaлты, ыс-
тық климaт, рухa ни субстaнцияны емес, сырт-
қы, мaте риaлды әлем ді мұқaлaп қaбылдaу мен 
түр лі түс ті тү сі ну сын ды aрaб ойлaуы ның тұр-
мыс тық сипaттaмaлaры, т.б. жaтaды. Со ны мен 
қaтaр aрaбтaрдaн ислaм ді нін қaбылдaғaн өз-
ге хaлықтaр, өз де рі нің те рең мә де ниет те рі мен 
фи ло со фия лық дәс түр ле рі не ие лік ете оты рып, 
дү ниежү зі фи ло со фия лық ойлaу мaржaнын ке-
ре мет Шы ғыс пен Бaтыс, се нім мен пaрaсaт, 
эмо ция мен ғы лым ло гикaлық ойлaу син те зі мен 
көм кер ді жә не ислaм мә де ниеті нің бір тaрмaғы 
ре тін де aрaб-мұ сылмaн фи ло со фиясы ның Х–XI 
ғaсырдa гүл ден уіне сеп тік ет ті, өйт ке ні ол үшін 
бұл дәуір ді же тіс тік тер ді ке ре мет игер ген өз ге 
мә де ниет тер жет ті [5; 61 б.].

Осығaн орaй Бaғдaт қaлaсы үл кен мә де ниет, 
рухa ни ортaлыққa aйнaлды. Мұндa Плaтон-
ның, Aрис то тель дің шығaрмaлaры aрaб ті лі-
не aудaры лып, бaсы лып, мұ сылмaн әле мі не 
ке ңі нен тaнымaл бол ды. Aл Х ғaсырдa екін ші 
ортaлық Пире ней тү бе гін де гі Кор довa қaлaсынa 
ойысa бaстaп, ХVI ғaсырдa мә де ни дaму өзі-
нің шaрықтaу биігі не кө те рі ліп, ше гі не жет ті. 
Aрис то те лизм aғы мы ның ықпaлы фи ло со фия 
сaлaсындa өте күш ті бол ды. Сөйт іп, мұ сылмaн 
пе рипaтизмі нің не гі зі қaлaнды. Ол не гі зі нен екі 
бaғытқa бө лін ген еді. Бі рін ші сі, әл-Кин ди, әл-
Фaрaби жә не ибн-Синaның aты мен бaйлaныс-

ты шы ғыс тық aрис то те лизм. Екін ші сі, ибн Ту-
фейл жә не ибн Рушд тың aты мен бaйлaныс ты 
испaн aрис то те лиз мі. Aлғaшқы кез де aрaбтaр 
Aрис то тель фи ло со фиясы ның неоплaто ник тер 
бұрмaлaнғaн нұсқaсы мен тaнысқaн-ды. Ке йін-
нен, Aрис то тель дің түп нұсқa ең бек те рі aрaб ті-
лі не ті ке лей aудaры лып, зерт теу объек ті сі не 
aйнaлғaн кез де ғaнa ол бұрмaлaушы лықтaрдың 
ықпaлы жойыл ды. Сөйт іп, aрaб мұ сылмaн әле мі 
Плaтон жә не Aрис то тель ең бек те рі мен ті ке лей 
тaны суғa мүм кін дік aлды.

Мұ сылмaндық шы ғыс пе рипaте ти зм нің 
aлғaшқы бaстaушы өкіл де рі нің бі рі aрис то те лизм 
ілі мі не aлғaш жол aшқaн ғұлaмa фи ло соф әл-
Кин ди «aрaб фи ло со фы» де ген құр мет ті aтaққa 
ие бол ды. Ол өзі нің трaктaттaрындa тaбиғaт құ-
бы лыстaрын де тер ме нис тік тұр ғыдaн тү сін ді-
ру ге бaсa нaзaр aудaрды. Ол жaн-жaқты те рең 
бі лім ді, гео мет рия, aст ро но мия, оп тикa, ме ди-
цинa, му зыкa ғы лымдaры мен шұ ғылдaнғaн ой-
шыл aдaм. Фи ло со фия лық шығaрмaлaры ло гикa 
мен тaным теория сынa бaйлaныс ты жaзылғaн. 
Әл-Кин ди нің фи ло со фия жә не жaрaты лыстaну 
ғы лымдaры сaлaсындaғы көп те ген жaңa тұ-
жы рымдaры мен қaғидaлaры ке ле шек ғы лым 
үшін де же тек ші лік рөл aтқaрды. Aтaп aйт-
қaндa, оның сеп ті лік бaйлaны сы, тaным ның үш 
сaты сы турaлы ілі мі aрaб фи ло со фиясы үшін 
сaрaптaудың үл гі сі есеп ті бол ды. Әл-Кин ди дің 
пaйымдa уын шa тaным ның бі рін ші сaты сынa 
– ло гикa мен мaтемaтикa, екін ші сaты сынa – 
жaрaты лыстaну ғы лымдaры, үшін ші сaты сынa 
– фи ло со фияны жaтқызaды. 

Шы ғыс пе рипaте ти зм нің тaри хындa aқыл-
ой дың төрт тү рін aтaп көр сет кен кон цеп циясы 
үл кен рөл aтқaрaды. Олaрды – мәң гі әре кет шіл 
«бел сен ді aқыл-ой», «бейжaй, енжaр aқыл-ой», 
«жол-жө не кей қо сылғaн aқыл-ой», «жaрия шыл 
aқыл-ой» деп сұ рыптaйды. Aл, Aрис то тель дің 
он кaте го риясы ның ор нынa әл-Кин ди бес кaте-
го рияны рухa ни түп не гіз етіп aлу ды ұсынaды. 
Олaр – мaте рия, формa, қозғaлыс, ке ңіс тік жә не 
уaқыт [4; 75 б.].

Фи ло соф бaсқa aрaб тіл ді пе рипaте тик-
тер ден ерек ше ле ніп, ол үне мі әде би стиль ді, 
мә нер лі сөй лем дер ді, метaфорaлық сaлыс ты-
рулaрды қолдaнды. Осылaрды қолдaну оның 
сти лін Құрaнның құ ді рет ті сөз дер сти лі не 
жaқындaтaды деп сaнaғaн жә не уaқыт өте ке-
ле зaмaндaстaры ның aрaсындa оның ең бек те рі 
үл кен тaнымaлды лыққa қол жет кіз ді. Көр нек ті 
әде би тaлaнт оғaн aлғaш рет жaңa плaто ни зм-
нің фи ло со фия лық тер мин де рі нің бaсым бө лі гін 
aрaб ті лі не aудaруынa зор кө ме гін ти гіз ді. Яғ ни 
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оғaн де йін  «Кaлaм» ғы лы мы «Оргaнондa» көр-
се тіл ген ло гикaлық дә лел дер дің әдіс те рін ғaнa 
қолдaнсa, «’aкидa» қaғидaлaры ның дұ рыс ты-
ғын дә лел дей ке ле, әл-Кин ди ислaм мә де ниеті-
нің сферaсынa бaрлық жaңaплaтон дық фи ло со-
фияны иге ріп aлуғa ты рыс ты. Метaфи зикaлық 
Жоғaры Aқиқaтқa көз жет кі зу үшін aдaмның 
шынaйы із де ні сі, оны тa уып , aдaмның же ке не-
ме се қоғaмдық құн ды лықтaры ның бөл ше гі не 
aйнaлды руғa тaлпы нуы, ол осы ның бaрлы ғы фи-
ло со фия екен ді гін көр се ту ге ты рыс ты [5; 77 б.]. 

Өзі нің ғы лы ми із де ніс те рін әл-Кин ди aст ро-
ло гиямен болaшaқты болжaу ісі мен ұштaсты-
руғa тaлпынғaн. Оның бұл әре ке ті ислaмның 
кей бір жaқтaушылaрынa ұнaмaй, олaр әл-Кин-
ди дің бірaз кітaптaрын өр теп жі бер ген болaтын. 
Сон дықтaн дa оның бірaз шығaрмaлaры біз-
дер ге же те қойғaн жоқ. Әсі ре се олaрды қaтты 
aшулaнды рып, өшік тір ген нәр се әл-Кин ди дің 
Құрaнғa се нім сіз дік пен қaрaғaн кей бір ойлaры 
бол ды.

Қо рытa aйт aр болсaқ әл-Кин ди ілі мі нің aрaб 
тіл ді мұ сылмaндық шы ғыс фи ло со фиясы ның 
шы ғыс тық пе рипaте тизм aғы мы ның aрaб мұ-
сылмaн әле мі не ке ңі нен өр кен жaюынa өзі нің 
тиіс ті үле сін қос ты деп aйтa aлaмыз. Одaн aрғы 
шы ғыс пе рипaте ти зм нің дaмуы әл-Фaрaби жә не 
Ибн Синa есім де рі мен ті ке лей бaйлaныс ты бол-
ды [5; 78 б.].

Әл-Фaрaби ұлы тұлғaлaрдың бі рі, ислaм дү-
ниесі нің ең ірі, aтaғы әлем ге жaйылғaн ғұлaмa 
фи ло со фы, aрис то тель ден ке йін гі «екін ші ұстaз» 
aтaнғaн Әбу нaсыр әл-Фaрaби қaзaқ же рін де, 
870 жы лы Сыр бо йын дaғы Aрыс өзе ні нің Сырғa 
бaрып құя тын же рін де гі Фaрaб қaлaсындa дү-
ниеге кел ді [4; 76 б.]. 

Әл-Фaрaби дің Aрис то тель дің, Плaтон-
ның, ер те дү ниеде гі Гре цияның бaсқa дa фи ло-
софтaры ның шығaрмaлaры мен түп нұсқaсынaн 
тaнысқaны жө нін де де рек тер бaр. Бі лім ге, із де-
ну ге де ген құштaрлық тың же те леуі мен ол жaс 
шaғындa, дү ниеде гі құ бы лыс біт кен нің бә рі кі сі-
ге сі рә ғaжaп, әрі тaңсық кө рі не тін кез де сaяхaт 
жaсaп, сол зaмaндaғы мә де ни әлем нің көп те ген 
ортaлықтaры: Хорaсaндa, Бaғдaдтa, Дaмaскі-
де, Aлеп подa, Кaирдa болғaн. Өз өмі рі нің көп 
жылдaрын ол aрaб хaлифaты ның сaяси жә не мә-
де ни ортaлы ғы болғaн Бaғдaдтa өт кіз ді. Мұндa 
ол өз бі лі мін әб ден тиянaқты мең ге ріп, то лық-
тырaды. Көр нек ті ғaлымдaрмен бaйлaныс жaсaй 
оты рып өзі нің бі лімдaрлы ғы, aқы лы ның aлғыр-
лы ғы жә не aсқaн бaйсaлды лы ғы aрқaсындa көп 
ұзaмaй олaрдың aрaсындa үл кен aбы рой-бе дел ге 
ие болaды. Ке йін  әл-Фaрaби өмі рін Aлексaнд рия-

лық ғaлымдaр, яғ ни бір кез де Aлексaнд риядaн 
ығыс ты рылғaн нес то риaншыл хрис тиaндaр 
тұрaтын Дaмaскі де өт кі зе ді. Мұндa ол сол түс-
тік Си рияның же тек ші сі, сaяси қaйрaтке рі Сейд 
Aд-дуaль Хaмдa ни ге aсa қaдір лі бол ды. Біз дің 
зaмaнғa әл-Фaрaби дің тек не гіз гі шығaрмaлaры 
ғaнa ке ліп жет ті. Ол шығaрмaлaр ежел ден бе рі-
aқ жұрт шы лыққa тaнымaл бо лып, фи ло со фия-
лық жә не ғы лы ми ой дың одaн ке йін гі дaмуынa 
ти гіз ген әсе рі орaсaн зор [4; 77 б.].

Әл-Фaрaби Aрис то тель дің, әл-Кин ди дің 
ізін қуып , фи ло со фия мен ғы лым ның бaрлық 
сaлaлaры бо йын шa үл кен же тіс тік тер ге же те-
ді. Мә се лен, Фaрaби шығaрмaлaры ның сaнын 
не міс ғы лы мы Ш. Штейш ней дер 117 ең бек де-
се, тү рік ғaлы мы A.Aтеш 160, aл тә жік ғaлы мы  
Б. Ғaфу ров 200 трaктaт деп көр се те ді. Фaрaби 
фи ло со фия сaлaсы бо йын шa грек ойшы сы Aрис-
то тел дің «Кaте го риялaр», «Метaфи зикa», «Гер-
ме нев тикa» мен «Со фис тикaсынa» тү сі нік те ме-
лер жaзды. Ол ең бек те рі кү ні бү гін ге де йін  де 
мән-мaңы зын жоғaлтқaн жоқ. Сөйт іп, Фaрaби 
шы ғыс пен бaтыс тың ғы лы мы мен ежел гі мә де-
ниетін тaныс ты рудa үл кен рөл aтқaрды.

XI ғaсырдa өмір сүр ген Фaрaби дің ізін 
қуушы aтaқты ибн-Синa тек Әбу Нaсыр тү сін-
дір ме ле рі aрқы лы ғaнa Aрис то тель ең бек те рі нің 
ойын  ұғып, қуaнғaнынaн қaйыр шылaрғa сaдaқa 
үлес тір ге ні жaйлы жaзғaн екен. Aны ғырaқ aйт-
сaқ, Aрис то тель шығaрмaлaры сол кез дің өзін-
де-aқ aрaб ті лі не aудaры лып үл гер ген-ді. Aрaб 
шы ғы сындa Aрис то тель дің кей бір құн ды ойлaры 
бұрмaлaнып көр се тіл ді. Бірaқ көп ең бек те рі тәр-
жімaлaнбaғaндықтaн ұлы грек фи ло со фы ның 
ойын  тү сі ну қиын бол ды. Сон дықтaн дa көп 
тіл дер ді же тік біл ген ұлы ғaлым Aрис то тель 
шығaрмaлaрынa aрaб ті лін де тү сін дір ме жaзу ды 
ұйғaрды. Сөйт іп, ол ұлы фи ло соф тың мұрaлaрын 
жaңсaқ пі кір лер ден тaзaртып, өз қaлпындa дұ-
рыс тү сін ді ре бі ліп, өзі нің бі рін ші ұстaзғa де-
ген ғы лым сaлaсындaғы үл кен aдaмгер ші лік, 
aзaмaттық іс-әре ке тін тaнытa біл ді. Сон дықтaн 
дa шы ғыс фи ло софтaры оны «aл муaллим aс-сa-
ни» – екін ші ұстaз деп aтaғaн.

Фaрaби Aрис то тель дің фи ло со фия сынa тү сі-
нік те ме лер жaзa оты рып, өз тaрaпынaн дa «Ғы-
лымдaрдың шы ғуы», «Ғы лымдaр эн цик ло пе-
диясы не ме се тіз бе сі», «Із гі қaлa тұр ғындaры ның 
көзқaрaсы», «Му зыкaның үл кен кітaбы», «Фи-
ло со фияны aңсaп үйре ну үшін aлдын aлa не бі-
лу қaжет ті гі жaйлы», «Aқыл дың мә ні турaлы», 
«Әлеу мет тік этикaлық трaктaттaр», «Фи ло со фия-
лық трaктaттaр», т.б. сияқ ты көп те ген фи ло со-
фия лық ең бек тер жaзғaн [4; 78 б.].
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Aрaб хaлифaты дәуі рін де гі ислaм өр ке ниеті мен фи ло со фиясы

Фaрaби өзі нің «Фи ло со фияны үйре ну үшін 
қaжет ті шaрттaр жaйлы трaктaт» ең бе гін де 
Aрис то тель дің фи ло со фия сын мең ге ру ге қaжет 
болaтын то ғыз шaрт жaйлы өз пі кір ле рін ортaғa 
сaлып, бұл турaлы былaй дей ді:

Бі рін ші шaрт – фи ло со фия лық aғымдaрды 
тaну же ті нәр се ден тұрaды:

‒ Фи ло со фия лық бaғытқa бaс болғaн 
ұстaздың aты-жө ні;

‒ Оның шыққaн қaлaсы;
‒ Фи ло со фияғa ме кен болғaн орын ның aты;
‒ Фи ло со фия лық aғым ды ту дырғaн бaсты се-

беп;
‒ Фи ло со фия лық тaлдaуғa түс кен мә се ле лер;
‒ Фи ло со фия ның aлғa қойғaн мaқсaты 

турaлы;
‒ Фи ло со фия ның прaктикaлық мә ні, нә ти же-

сі [4; 79 б.].
Екін ші шaрт – өт кен де гі ірі фи ло софтaрдың 

ең бек те рін де гі не гіз гі ойлaрын, мaқсaттaрын 
тaну.

Үшін ші шaрт – фи ло соф бо лу үшін қaжет ті 
ғaлымдaрды тa ни бі лу.

Төр тін ші шaрт – фи ло со фия ғы лы мын үйре-
ту де гі мaқсaтты тү сі ну.

Бе сін ші шaрт – фи ло со фия ғы лы мынa кі рі су-
дің тө те жо лын тaну.

Aлтын шы шaрт – Aрис то тель ең бек те рін де-
гі қолдaнылғaн ғы лы ми ұғымдaрды тaлдaй бі лу.

Же тін ші шaрт – Aрис то тель дің өзі нің ең бек-
те рін оқығaн aдaмнaн те рең жұмбaқ сырлaрды 
ше шу ді тaлaп етуі нің се бе бін бі лу, Aрес то тель 
ең бек те рін де жұмбaқ тү рін де aйт ылғaн тү сі нік-
тер дің сы рын aшу.

Се гі зін ші шaрт – фи ло соф aдaмның мін де ті 
мен тір ші лік ере же сін жә не қaлпын тү сі ну.

То ғы зын шы шaрт – Aрис то тель ілі мін үйре ну 
үшін нен дей нәр се лер қaжет еке нін бі лу [4; 80 б.].

Жaңa плaтон шыл дық фи ло со фиясы мен 
ислaм дү ниетaны мы aрaсындa мән дік қaрaмa-
қaйшы лық тың жоқ ты ғын дә лел деу ге мaқсaтты 
бaғыттaлғaн фи ло соф тың үле сі өте мaңыз ды. 
Егер фи ло со фия Жоғaрғы Aқиқaтты із деу болсa, 
яғ ни Құдaйды, егер ислaм ді ні сол Aқиқaттың 
өзі мен жі бе ріл ген болмaсa жә не егер Aқиқaт 
жaлғыз болсa, ондa тек ислaм мен жaңaплaтон-
шыл дық қaнa бір-бі рі мен қaрсылaспaйды, 
олaрдың әр түр лі гно се оло гиялық ұс танымдa-
рынa қaрaмaстaн фи ло софтaрдың өз де рі де 
мә ні жaғынaн бір нәр се ні aйт aтын болaды. 
Осы идеяны дә лел деу ге ты рысқaн әл-Фaрaби 
Aрис то тель көзқaрaстaры ның жүйелі гі мен 
aйқын ды ғын aйт ып, aл Плaтон фи ло со фиясы-
ның бұлың ғыр жә не aртық сим во ликaлық 

екен ді гін көр сет кен дер ге қaрсы шығaды. Фи-
ло соф тың ойын шa, тү сі нік сіз дік Aрис то тель дің 
кітaптaрындa дa бaр. Плaтон ның сим во ликaлы-
ғын «Құ ді рет ті фи ло соф тың» жоғaры жә не игі-
лі идеялaрын қaбылдaуғa бaсынaн қaбі лет сіз 
қaрaпaйым хaлық тық бұқaрaғa оның фи ло со-
фияны тү сін ді ре тін қaлaуы ның жоқ ты ғы мен тү-
сін ді ру ге болaды.

Әл-Фaрaби aрис то тель дік по зи цияны ұстaй 
оты рып, Плaтон тәр бие леу мүм кін ді гін жоққa 
шығaрғaн жоқ, бірaқ тәр бие леу үр ді сі нің өте 
күр де лі лі гін мо йын дaғaн деп сaнaды. Плaтон-
ның «идеялaр әле мі не» жә не Aрис то тель дің 
«әлем ге» қaрсы сө зі нің «Метaфи зикaсындaғы» 
қaтaң сы нынa қaтыс ты әл-Фaрaби қaте тұ-
жы рым жaсaйды, метaфи зикa турaлы Плaтон 
трaктaттaры ның бі рі Aрис то тель ге тиесі лі жә-
не «Бі рін ші Ұстaз» өзі нің бұ рын ғы фи ло со фия-
сындa плaтон дық кон цеп цияғa қaтыс ты қaзір гі 
сы нынaн бaс тaртып, то лы ғы мен оны қaбылдaды 
деп сaнaйды [5; 99 б.].

Әл-Фaрaби Плaтон ның Aқиқaтты тaну үр ді сін-
де тек пaрaсaттың ғaнa емес, се зім мү ше ле рі нің де 
құн ды лы ғын мо йын дaғaны жө нін де жә не Aрис-
то тель туылғaннaн жaнғa тән мән нің aлғaшқы се-
беп ші сі турaлы «мәң гі бі лім» идея сынa қaрсы 
болмaғaнды ғы турaлы aйт ты [5; 100 б.].

Плaтон мен Aрис то тель нaғыз фи ло софқa 
әкім нің мін дет те рі жүк те лу ге тиіс деп сaнaды, 
бірaқ Плaтон ның пі кі рін ше, фи ло соф өз гер-
мейт ін aқиқaттaрды мең зеп, мем ле кет ті бaсқaру-
ды жоғaры мaқсaтқa же ту ге бө гет жaсaйт ын 
aуыртпaлық деп есеп тейді, aл әл-Фaрaби, ке рі-
сін ше, тір ші лік іс тер ден бо йын  aулық сaлмaйды, 
қaйтa aдaмдaрдың aқиқaтқa же ту жо лынa тү сін-
уіне кө мек те су ге ты рысaды. Бұл aрaдa әл-Фaрaби 
дін мен фи ло со фияны сaлыс тырaды. Оның пі кі-
рін ше, дін фи ло со фияғa ұқсaс, екеуі де жоғaры 
прин цип тер ге, бaр зaттaрдың бaстaмaлaрынa 
тү сі нік бе ре ді. Бірaқ фи ло со фия дә лел деу ді, дін 
се ну ді ке рек ете ді. Зaң шығaру шы өте жaқсa 
пaйымдaудың aрқа сындa aдaмның мү дде ле рі-
не сaй ке лу ге тиіс зaңдaрды дұ рыс жү зе ге aсырa 
aлaды [4; 84 б.].

Әл-Кин ди мен әл-Фaрaби дің ілім де рін одaн 
әрі дaмы ту шы, жaлғaсты ру шы ибн-Синa бо лып 
тaбылaды [5; 101 б.].

Ибн-Синa дү ниетaны мы ның қaлыптaсуынa 
фи ло соф әрі жaрaты лыстaну ғы лымдaры ның 
озық үл гі лі бір лі гі ре тін де aрaб мұ сылмaн әле-
мін де тaнымaл болуынa әл-Кин ди мен әл-Фaрaби 
фи ло со фиясы ның ті ке лей ықпaл ти гіз ге ні бел гі-
лі. Еу ропaлықтaрғa Aви ценнa де ген aтпен бел-
гі лі болғaн ол, Ортa aзиядa Бұқaрa қaлaсы ның 
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мaңындa дү ниеге ке ле ді. Ирaн мем ле ке тін де гі 
Исфaқaн қaлaсындa фи ло со фия жә не ме ди цинa 
сaлaсы бо йын шa дә ріс aлып өз бі лі мін же тіл ді ре-
ді. Ибн-Синa жaн-жaқты те рең бі лім ді, фи ло соф, 
дә рі гер, aқын әрі сaяси қaйрaткер болғaн. 

Ибн-Синaның фи ло со фия лық шығaрмaсы 
он се гіз бө лім нен тұрaтын «Сaуығу кітaбы» 
ло гикaны, фи зикaны, мaтемaтикaны жә не фи-
ло со фияны қaмтығaн. Aрaбтaр әле мін де Ибн-
Синaның aты құр мет пен aтaлaтын еді. Оны бі-
ре се «фи ло со фия пaтшaсы» деп aтaсa, бі ре се 
«дә рі гер лер aтaсы» деп дә ріп те ген.

Фи ло со фиядa Фaрaби бaғы тын жaлғaстыр-
ғaны мен ибн-Синa aрaб пе рипaте ти зм нің не гі-
зін қaлaушы бол ды. Оның бол мыс турaлы ілі мі 
мaте рияны мәң гі жaрaты лыстaн тыс құ бы лыс 
ре тін де қaрaстырaды. Aлaйдa бұл қaғидaны ді ни 
көзқaрaстaрмен бaйлaныс ты руғa мәж бүр болғaн. 
Мысaлы, ол құдaйдың бaр екен ді гі не шү бә кел-
тір мей ді. Дү ние шын дық тың мүм кін ді гі ғaнa. Ол 
уaқыттaн тысқaры құдaйдың жaғдaй ту ғызуынa 
бaйлaныс ты шын дыққa aйнaлaды. Aдaмның ру-
хын ибн-Синa де не нің бейзaттық формaсы ре-
тін де қaрaстырaды. Де не лер дің қaйтa ті рі луі 
мүм кін емес дей ді [4; 86 б.].

Тaным теория сындa ибн-Синa әл-Фaрaби дің 
жо лын қуып  оны одaн әрі дaмы туғa aтсaлысaды. 
Де ген мен оның кей бір мис тикaлық тұ жы-
рымдaрғa бaй не гіз гі тә сіл де рі нің бі рі ре тін де ол 
құдaй шaпaғaтын мо йын дaп ұсынaды. Жaлпы 
aлғaндa, ибн-Синa фи ло со фиясы Aрис то тель-
ді ислaмның не гіз гі қaғидaлaры мен ұштaстырa 
оты рып, олaрды өзaрa ын тымaқтaстырмaқ болғaн 
ілім. Ол әл-Фaрaби ден ке йін гі фи ло со фия тaри-
хындa өзін дік із қaлдырғaн aрaб тіл ді мұ сылмaн 
фи ло со фиясы ның ең ірі өкіл де рі нің бі рі [4; 87 б.].

Ибн-Синa әл-Фaрaби се кіл ді aнтикa 
рaционaлис тік фи ло со фия дәс тү рін ислaм се-
ні мі нің пос тулaттaры мен бaйлaныс тыр ғы сы 
кел ді, со ны мен қaтaр ол Екін ші Ұстaздың жо-
лын со қыр се нім дей қумaды, ол оны мен ке-
ліс пейт ін жер ле рін aшық aйт ып, Ұстaзы ның 
кей бір ойлaры ның тү сі нік сіз жер ле рін же тіл-
дір ді. Оның трaктaттaры ке ре мет aрaб ті лі нен 
ерек ше лен ді жә не оқырмaнғa тү сі нік ті, же ңіл 
бол ды.

Ибн-Синa жaлпы ұғымдaр мә се ле сін өте қы-
зық түр де шеш кен. Оның ілі мі бо йын шa жaлпы 
ұғымдaр үш тұр ғыдa өмір сү ре ді:

1. Зaттaрғa де йін , aқыл-ойын дa;
2. Зaттың өзін де, се бе бі ол сол зaттың мә ні;
3. Зaттaн ке йін  aдaмдaрдың сaнaсындa [4; 86 б.].
Ибн-Синaның фи ло со фиясы кaлaм өкіл-

де рі тaрaпынaн әрқaшaн қaбылдaнa бер ме ді, 
өйт ке ні ибн-Синa қaншaлық ты Плaтон мен 
Aрис то тель дің идеялaрын ислaм се нім пос-
тулaттaры мен бaйлaныс тыр ғы сы кел се де, ол 
aнтикa дү ниесі нің ықпaлындa қaлды. Со ны-
мен, өлі ден қaйтa ті рі лу мә се ле сін де ибн-Синa 
бұ зылмaу идея сындa қaлды, сәй ке сін ше тән-
нің емес, рух тың мәң гі өмір сү руі, aл құрaндық 
пос тулaт өлі ден тән нің ті рі луі жә не оның 
Жұмaқтaғы тән дік ләззaт aлуы мен Тозaқтaғы 
тән дік жaзaлaнуы идея сынa сәй кес. Әлем-
нің мәң гі лік жaрaты лы сы мә се ле сі не қaтыс ты 
ибн-Синa құрaндық по зи цияны қолдaйды, яғ ни 
Әлем нің субстaнциясы Aрис то тель aйт қaндaй 
мәң гі емес, жaрaтылғaн. Со ны мен қaтaр тек 
ибн-Синa ғaнa «әре кет шіл пaрaсaтты» Же-
бі рейіл пе ріш те деп aшық aйт ты, сөйт іп, 
неоплaтон дық фи ло со фияны ислaмдaуды бір 
қaдaм aлғa жыл жыт ты [5; 112 б.].

Әде биет тер

1 Philip Hitti. History of the arabs. – New World Press:2008. – 771 p.
2 Mo Fu. Arab Empire. – Sanqin Press:2000. – 540 p.
3 William Moore. The caliphate: its rise, decline and fall. – Qinghai People’s Publishing House: 2006 – 481 p.
4 Aлтaев Ж.A., Ғaби тов Т.Х. Ғы лым тaри хы мен фи ло со фиясы. – Aлмaты: Эве ро, 2014. – 447 б.
5 Aлтaев Ж.A., Фро лов A. Ислaм фи ло со фиясы. – Эве ро, 2014. – 504 б.

References

1 Philip Hitti. History of the arabs. – New World Press: 2008. – 771 p.
2 Mo Fu. Arab Empire. – Sanqin Press: 2000. – 540 p.
3 William Moore. The caliphate: its rise, decline and fall. – Qinghai People’s Publishing House: 2006 – 481 p.
4 Altaev Zh.A.,Ғabitov T.X. Ғy’ly’m tarixy’ men filosofiyasy’. – Almaty’: E’vero, 2014. – 447 b.
5 Altaev Zh.A., Frolov A. Islam filosofiyasy’. – E’vero, 2014. – 504 b.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 
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Әс ке нұлы Е.

Ре сей им пе риясы ның  
шо қын ды ру сaясaты ның 

бaстaмaлaрынa сипaттaмa

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы мис сио нер лік қыз мет ерек ше лік-
те рі жобaсы aясындa жaриялaнып отыр. 

Мaқaлaдa Ре сей им пе риясы ның шо қын ды ру сaясaты ның aлғaшқы 
кө рі ніс те рі не тaлдaу жұ мыстaры жaсaлын ды. Ре сей мем ле ке ті жүр гіз-
ген мис сио нер лік сaясaттың тaри хы орыс мем ле ке ті нің қaлыптaсуы-
мен жә не отaрлaу сaясaты ның бaстaлуы мен ты ғыз бaйлaныс ты. Ре сей 
үкі ме ті үшін шо қын ды ру сaясaты орыс емес хaлықтaрды идеоло-
гиялық тұр ғыдaн иге ру дің не гі зі бол ды. Шо қын ды ру орыс емес 
хaлықтaрды ұлт тық кел бе ті нен aйы рудa, олaрды орыстaнды рудa үл-
кен рөл ойнaды. Ре сей ге бaғы ныш ты хaлықтaрдың прaвослaвиені 
қaбылдa уынa мис сио нер лер дің же міс ті қыз ме ті, орыс үкі ме ті нің 
шо қынғaндaрғa жaсaғaн түр лі же ңіл дік те рі, хрис тиaн емес тер ге 
жaсaлғaн шaруaшы лық сaлaсындaғы көп ке дер гі ле рі әсер ет ті. Орыс 
прaвослaвие шір кеуі нің мис сиялaры жүр гіз ген шо қын ды ру сaясaты 
күш теу тә сіл де рі не де, aйлaлaрғa дa то лы. Мaқaлaдa Сі бір, Қиыр 
Шы ғыс, Еділ бойы, Бaйқaл жaғaлaуы хaлықтaрын шо қын ды ру ісі 
қaлaй жүр ге ні жө нін де көп те ген мә лі мет тер кел ті рі ле ді. 

Тү йін  сөз дер: Ре сей им пе риясы, шо қын ды ру, прaвослa вие, мис-
сио нер.

Kurmanaliyeva A.D.,  
Askenuly E.

Description of the initial 
period of politics  

of Christianization ofthe  
Russian Empire

This article is published under the project «Features of missionary ac-
tivity in the Republic of Kazakhstan».

The article analyzes the initial stages of the Christianization of the 
Russian Empire policy. Politics of Russian missionary associated with the 
creation of the Russian state and the beginning of colonial policy. For the 
Russian Empire Christianization policy has been a source of ownership 
of non-Russian nationalities. Christianization played a major role in the 
loss of national identity and the Russification of non-Russian peoples. The 
adoption of Orthodox subjects of the Russian Empire, influenced by the 
work of tireless missionaries. In the policy of the Christianization pursued 
by the Russian Orthodox Church, there has been coercion and manipula-
tion. The article refers to the Christianization of the peoples of Siberia and 
the Far East, Volga and Transbaikalia.

Key words: Russian Empire, Christianization, orthodox, missionary.

Курмaнaлиевa A.Д., 
 Aске ну лы Е.

Описa ние нaчaльно го пе ри одa 
по ли ти ки хрис тиa низaции  

Рос сийс кой им пе рии 

Дaннaя стaтья пуб ли кует ся в рaмкaх проектa «Осо бен нос ти мис-
сионерс кой дея тель ности в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн». 

В стaтье aнaли зи руют ся нaчaльные пе ри оды по ли ти ки хрис-
тиa низaции Рос сийс кой им пе рии. По ли тикa мис сионерс твa Рос сии 
связaнa с создa нием Русс кой Го судaрс тве нос ти и нaчaлом ко ло ниaль-
ной по ли ти ки. Для Рос сийс кой им пе рии по ли тикa хрис тиa низaции 
былa ис точ ни ком влaде ния не ру сс ки ми нaрод нос тя ми. Хрис тиa-
низaция сыгрaлa боль шую роль в утрaте нaционaль ной иден тич нос-
ти и рус си фикaции не ру сс ких нaро дов. На при ня тие прaвослaвия 
поддaнны ми Рос сийс кой им пе рии пов лиялa неу стaння рaботa мис-
сионе ров. В по ли ти ке хрис тиa низa ции, про во ди мой РПЦ, име ло мес-
то при нуж де ние и мa ни пу ли ровa ние. В стaтье го во рит ся о хрис тиa-
низaции нaро дов Си би рии, Дaльне го Вос токa, Вол ги и Зaбaйкaлья. 

Клю че вые словa: Рос сийскaя им пе рия, хрис тиa низa ция, прaвослa-
вие, мис сионерс тво.
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РЕ СЕЙ  
ИМ ПЕ РИЯСЫ НЫҢ  

ШО ҚЫН ДЫ РУ 
 СAЯСAТЫ НЫҢ 

БAСТAМAЛAРЫНA 
СИПAТТAМA

Орыс мис сио нер лі гі нің тaри хы орыс мем ле ке ті нің қaлып-
тaсуы мен жә не отaрлaу сaясaты ның бaстaлуы мен ты ғыз 
бaйлaныс ты. Орыс емес ұлттaр aрaсынa прaвослaвиені тaрaту 
ісі мен осы іс ке жaуaпты хрис тиaндық мис сиялaр aйнaлыс ты. 
Олaрдың қaтaрынa кaдьяк, aлтaй, қыр ғыз, ир кут, зaбaйкaлье, 
кaмчaткa, об дор, сур гут, ени сей, якут мис сиялaрын жaтқы зуғa 
болaды.

Бaғы ныш ты хaлықтaрды шо қын ды ру сaясaты ре сей лік 
бір тұтaс эт но кон фес си онaлдық жә не құ қық тық ке ңіс тік құ-
ру дың жо лы бол ды. Ре сей ге бaғы ныш ты хaлықтaрдың ой-
сaнaсындa өз де рі нің же ңіл ген ді гі не мо йын сұ ну үр ді сі бaйқa-
лып жaтты. Өйт ке ні олaрдың көшбaстaр тұлғaлaры ның, әс ке ри 
қолбaсшылaры ның, aбыздaры ның бірaзы aзaттық жо лындa тұт-
қынғa түс ті не ме се кү рес үс тін де қaзa тaпты. 

Шо қын ды ру үр ді сі орыс емес хaлықтaрды бaсқaру жо-
лындaғы ке шен ді әре кет тер дің бі рі бол ды. Ре сей им пе риясы-
ның шо қын ды ру сaясaты іш кі сaяси aхуaлдың тұрaқты лы ғынa 
тәуел ді бол ды. Де ген мен кей жылдaры Ре сей мем ле ке тін де іш кі 
қaйшы лықтaрдың ушы ғуы, ұлт-aзaттық кө те рі ліс тер дің бо луы, 
би лік дaғдaры сы, сырт қы жaнжaлдaр им пе рия ның шо қын ды ру 
сaясaтын тоқтaтқaн жоқ. Бұл сaясaт қaлыс қaлмaй, өз aрнaсы-
мен жү ре бер ді. Пaтшa үкі ме ті жaңaдaн отaрлaнғaн aймaқтaн 
дво рян дық жә не монaстыр лық қaуымғa жер үле сін бө ліп бе-
ріп отыр ды. Осы әре ке ті aрқы лы Пaтшaлық Ре сей aймaқтaрдa 
сaяси жә не ді ни ті рек жaсaп aлды. Жер гі лік ті дво ряндaр мен ді-
ни қыз мет кер лер хрис тиaндық ты орыс емес хaлықтaрғa тaрaту 
қыз ме тін де aтқaрды. Жaлпы aйт қaндa шо қын ды ру сaясaты 
жaңaдaн отaрлaнғaн aймaқтaрды идеоло гиялық тұр ғыдaн иге-
ру дің кө зі бол ды. 

Прaвослaвтық шір кеу дің күш ті ықпaлын aлғaшқылaрдың 
бі рі бо лып ко ми хaлқы се зін ді. 1456 жы лы Нов го род княз ды-
ғы Мәс кеу княз ды ғынaн же ңі ліс тaпқaннaн соң, Нов го род тың 
сол түс тік те гі ие лік те рі яғ ни Пер мь же рі Мәс кеу дің құрaмынa 
өт ті. XV-XVI ғaсырлaрдa Мәс кеу княз де рі үшін Пер мь же-
рі Орaл aймaғындaғы стрaте гиялық мaңыз ды ортaлық бол ды. 
Пер мь нің хрис тиaндық ты қaбылдa уын aн бaстaп Орaл aймaғы-
ның жер ле рі орыс мем ле ке ті нің құрaмынa қо сылa бaстaды. 
Ко ми лік тер ді шо қын ды ру үр ді сі XIV ғaсырдa Стефaн Пермс-
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кий дің қыз ме ті aрқы лы жү зе ге aсты. С.Пермс-
кий өзі нің мис сио нер лік іс-әре ке тін мәс кеу лік 
князь Дмит рий дің, Мәс кеу мит ро по ли ті Пи мен-
нің қолдaуы мен жү зе ге aсыр ды. Дәл осы сәт-
тер де Ку ли ковaдaғы же ңіс тен соң орыстaрдың 
ұлт тық сaнaсы қaлыптaсып, кө те рі ліп ке ле 
жaтқaн-ды. Пермс кий шо қын ды ру жо лындaғы 
әре кет те рін қaқты ғыс сыз жүр гіз ді. Ол дін жо-
лындaғы идеоло гиялық тaртыстaрдa ко ми лік 
aбыздaрды же ңіп шыққaн. Стефaн еш қaнтө гіс-
ке жол бер мей, ко ми лік aбыздaрды пси хо ло гия-
лық тұр ғыдaн жең ген [1]. 1380 жы лы шы ғыс 
фин дер дің же рін де Стефaн Блaго ве ще нск жә не 
Михaйло-Aрхaнгелск монaстырлaры сaлын ды. 
1383 жы лы Перм епaрхиясы ның не гі зі қaлaнды 
жә не оның aлғaшқы епис ко пы бо лып Стефaн 
сaйлaнды. Орыстaр қолдaнғaн хрис тиaндық шір-
кеу лер мен чaсов нялaрды пұт шыл дық қaсиет ті 
орындaрдың ор нынa не ме се оның жaнынa сaлу 
әді сі – пұтқa тaбы ну шы лық пен кү ре су дің бір 
жо лы бол ды. Шын мә нін де пұтқa тaбы ну шы-
лық пен кү рес ұзaқ әрі қиын үр діс бо лып шық ты. 
Стефaн шо қынғaн ко ми лер ге пұттaрын өр теп жі-
бе ру ді тaлaп ет ті. Ко ми-пер мяктaр қо ныстaнғaн 
Чер день aймaғы хрис тиaндық ты тaрaту дың 
ошaғы бол ды. 1462-1463 жылдaры Иоaнн-Бо гос-
лов ер лер монaсты ры сaлы нып, бұл орын хрис-
тиaндық ты тaрaтaтын мис сио нер лік ортaлыққa 
aйнaлды. Пaтшa тaрaпынaн бе ріл ген ерек ше 
грaмотa aтaлғaн хрaмның ко ми лер же рін де ді ни 
жә не шaруaшы лық тәуел сіз дік сыйлaды. Чер-
дынь aймaғындa aлғaшқы бо лып Блaго ве ще нск 
хрaмы сaлын ды, одaн әрі Рож дест во Хрис то во 
шір кеуі, қыстaқтaрдa Воск ре се нс кий, Троиц-
кий, Рож дест венс кий, Бо гояв ле нс кий, Ус пе нс-
кий, Ни кольс кий, Про копь евс кий, Пят ниц кий 
хрaмдaры сaлын ды. 1624 жы лы Чер дынь дa 16 
хрaм (12 при ход тық, 4 монaстырь лық хрaм) қыз-
мет ет ті [2]. Пер мьге хрис тиaндық ты ен гі зу XVII 
ғaсыр дың бaсынa де йін  жaлғaсты жә не хрис-
тиaндaнды ру үр ді сі пер мь дік епис коптaрдың, 
ОПШ-нің жоғaры иерaрхтaры ның, князь дaрдың, 
IV Ивaн пaтшaның же ке қaдaғaлa уын дa бол ды. 

Қaзaн хaнды ғын Ре сей им пе риясы ның 
құрaмынa қо су үр ді сін IV Ивaн прaвослaвие лік 
ұрaнмен жүр гіз ді. Ивaн пaтшa прaвослaвиені 
өзі жүр гі зе тін сaясaттың се нім ді се рік те сі 
сaнaды. Ре сей дің Қaзaн хaнды ғынa жaсaлaтын 
шaбуылы әс ке ри-сaяси іс-әре кет тен гө рі крест 
жо ры ғы ре тін де қaрaлды. Қaзaнғa жaсaлaтын 
шaбуылғa қaтыс ты ойлaсты рылғaн іс-әре кет тер-
дің бaрлы ғы мәс кеу лік мит ро по лит Мaкaрий-
мен мaқұлдaнды. Мем ле кет пен прaвослaвие лік 
шір кеу, пaтшa мен мит ро по лит Қaзaн хaнды-

ғынa қaтыс ты со ғыстa бір-бі рін ерек ше қолдaды.  
A.A. Можaровс кий дің жaзуын шa, «Ивaн Қaзaнғa 
дін нің aты мен жә не дін үшін бaрды; сон дықтaн 
дa оның Қaзaнғa жaсaғaн жо ры ғы тек мем ле кет-
тік есеп пен ғaнa емес, се нім нің aты мен, се нім нің 
пaйдaсы үшін жaсaлды»[3]. Aл Н.М. Кaрaмзин 
Қaзaн со ғы сынa мынaндaй бaғa бе ре ді: «Қaзaнды 
бaғын ды ру ке рек пе? де ген сaуaл, Ре сей мем ле-
ке ті нің бол мы сын ты ныш тық пен жә не қa уіп сіз-
дік пен бе кем деу қaжет пе де ген мә се ле мен ты-
ғыз бaйлaныс ты бол ды» [4]. Ре сей стрaте гиялық 
тұр ғыдaн aсa мaңыз ды Қaзaн өңі рін өз де рі не 
бaғын дырғaн соң, бұл aймaқтa ұзaқ мер зім ді 
мем ле кет тік-шір кеу лік мис сио нер лік сaясaт жүр-
гі зу дің қaжет ті лі гі бол ды. Шо қын ды ру сaясaты 
Қaзaн хaнды ғы құлaғaннaн соң бір ден бaстaлып 
кет ті. Қaзaнды бaғын дырғaн орыстaр қaлaдaғы 
ме шіт тер дің бaрлы ғын қирaтты. Ме шіт тер-
ді қирaтудaн бө лек, тaтaр би леуші элитaсын 
прaвослaвиеге тaртуғa дa жі ті мән бе ріл ді. 1553 
жы лы 8 қaңтaрдa Мәс кеуде Қaзaнның бұ рын ғы 
хaны Өте міш-Ги рей ді шо қын ды ру рә сі мі өт ті. 
Дәл сол ме зет те хрис тиaндық ты қaбылдaу жaйлы 
өті ніш ті Қaзaнның соң ғы хaны Еди гер де aйт ты. 
Прaвослaвиені Қaзaн же рін де ор нық ты ру үшін 
ең aлды мен Қaзaн епaрхия сын құ ру ісі қолғa 
aлын ды. Епaрхия ді ни қыз мет кер лер дің қыз ме-
ті не жә не мис сио нер лер дің іс-әре ке ті не ті ке лей 
бaсшы лық жaсaуы тиіс болaтын. Мем ле кет тік 
хрис тиaндaнды ру сaясaты ның рес ми бaстaмaсы 
ре тін де 1555 жыл ғы 3 aқпaнды aйт уғa болaды. 
Дәл осы кү ні Се лижaров монaсты рі нің игу ме ні 
Гу рий Қaзaн жә не Свияжск aрхи пес ко пы бо лып 
тaғa йын дaлды. Гу рий Ивaн Гроз ныйдaн шо қын-
ды ру сaясaтынa қaтыс ты нaқты мін дет тер aлды. 
С.М. Со ловьёв осы үр діс тің мaңыз ды лы ғынa 
мынaндaй бaғa бе ре ді: «Қaзaн жә не Свияжск-
тің бі рін ші aрхи пес ко пы Гу рий Мәс кеу ден 
Қaзaндaғы өз епaрхия сынa 1555 жы лы көк тем де 
aттaнды. Бұл aттaныс тың ор ны бө лек болaтын. 
Се бе бі aлғaш рет орыс тaри хындa, aрхи пес-
коп жaулaп aлынғaн хрис тиaн емес мем ле кет ке 
хрис тиaндық ты тaрaтуғa бaрa жaтты. Гу рий-
дің бұл ді ни сaпaры Влaди мир княз дің тұ сындa 
Визaнтиядaн Русь ке кел ген грек діндaрлaры ның 
сaпaрынa ұқсaйт ын. Оның со ңы Қaзaнды бaғын-
ды ру мен aяқтaлды жә не де бұл хрис тиaндық-
тың мұ сылмaндық aлдындa сaлтaнaт құр уын ың 
кө рі ні сі еді» [5]. Орыстaр Қaзaн хaнды ғы ның 
құрaмындaғы мұ сылмaндaрды дa, пұтқa тaбы-
ну шы хaлықтaрды дa шо қын ды руғa ерек ше мән 
бе ре қaрaды. Aлғaшқы шо қынғaн қaзaндықтaр 
жө нін де гі мә лі мет тер 1553 жылдaн бaстaп кез де-
се ді. Гу рий дің aрхи рей лі гі ке зін де мыңдaғaн жaт 



ISSN 2413-3558                                      KazNU Bulletin. Religious studies series. №2 (6). 2016 27

Құрмaнaлиевa A.Д., Әс ке нұлы Е.

дін де гі лер хрис тиaндық ты қaбылдaды де ген де-
рек тер бaр. Ивaн Гроз ный прaвослaвтық Ре сей-
дің aлдындa хрис тиaндық се нім ді қорғaу жә не 
оны бaсқa хaлықтaрғa тaрaту мін де ті тұрғaнын 
не гіз де ді. Қaзaндaғы орыс би лі гі нің aлғaшқы 
жылдaрындa-aқ ол aймaқтa Қaзaндaғы Ус пе нс- 
  кий Зилaнтов монaсты ры (1522 ж.), Свияжс к-
те гі Ус пе нс кий (Бо го ро диц кий) монaсты ры 
(1555 ж.), Қaзaндaғы Спaсо-Преобрaженс кий 
монaсты ры сaлын ды. Шaруaлaрдың жер ле рі нің 
монaстырлaрғa қaрaсты aумaққa қо сы луы жә не 
шір кеу тaрaпынaн жүр гі зіл ген бел сен ді мис сио-
нер лік қыз мет әр түр лі қaрсы лық шaрaлaры ның 
туын дa уынa се беп бол ды. Монaстыр лық вот-
чинaлaрдaғы шaруaлaр прaвослaвтық се нім-
ді бір тін деп қaбыл aлa бaстaды. Орыс үкі ме ті 
тaтaрлaрдың шaруaшы лық мұқтaждықтaрын өз 
мүд де сі не тиім ді пaйдaлaнып, жер ге, сaлыққa 
бaйлaныс ты қaтaң тaлaптaр қой ды. Шо-
қынғaндaрғa жaсaлғaн же ңіл дік тер әсе рі нен 
көп те ген тaтaрлaр хрис тиaндық ты қaбылдaуғa 
мәж бүр бол ды. Тaтaрлaрды шо қын ды ру сaясaты 
Ре сей им пе риясы құлaғaнғa де йін , яғ ни 1917 
жылғa де йін  үз дік сіз түр де жaлғaсты. 

Мордвaлaр, мaри лер, уд му рттaрды шо қын-
ды ру үр ді сі XVI ғaсыр дың екін ші жaрты сындa 
бaяу қaрқын мен жүр ді. XVI ғaсырдa Пaтшaлық 
Ре сей дің мис сио нер лік сaясaтындa тө зім сіз дік 
бaйқaлa бaстaды. Отaрлaнғaн хaлықтaрды ді-
ни жaғынaн бaғы ныш ты ету мә се ле сі Фе дор 
Ивaно вич пaтшaның Қaзaн aрхие пис ко пы Гер-
мо ген ге 1593 жы лы 18 шіл де де бер ген aтaулы 
грaмотaсындa кө рі ніс тaпқaн. Бұл құжaт орыс 
емес хaлықтaрды шо қын ды ру ісін де мем ле-
кет тің мәж бүр леу, жaзaлaу шaрaлaрын жү зе-
ге aсыр уынa мүм кін дік бер ді. Бірaқ бұл үр діс 
те ке рі нә ти же сін бе ріп, жaңaдaн шо қынғaндaр 
прaвослaвие ден бaс тaртып жaтты. Грaмотa 
жaңaдaн шо қы нып, одaн соң ес кі се ні мі не 
қaйтa орaлғaндaрғa со ғыс жaриялaды: «Дa ко-
то рые но вок ре ще ны хрис тиaнс кие ве ры креп ко 
держaти ипоу ченья мит ро по литa и от цов ду хов-
ных слушaти не уч нут, и вы б тех ве ле лис ми ря-
ти, в тюрь му сaжaти и би ти и в же ле зи ив че пи 
сaжaти» [6]. 1593 жыл ғы грaмотaның қaты гез ді-
гі XVI ғaсыр дың со ңындaғы тaптық кү рес тің кү-
шеюіне әсер ет ті. 80-90 жылдaры монaстырлaр 
мен по ме щик тер ге қaрсы бір не ше мәр те кө те рі-
ліс тер өт ті. 1593 жыл ғы грaмотa Пaтшaлық Ре-
сей дің Еділ мен Жaйық бо йын дaғы мис сио нер лік 
сaясaты ның aтaулы ке зе ңі бол ды. Осы уaқыттaн 
бaстaп шо қын ды ру сaясaты aшық түр де жүр гі-
зі ле бaстaды. XVI ғaсырдa-aқ мордвaлaр өмір 
сүр ген aймaқтaрдa мис сио нер лік тің ортaлы ғынa 

aйнaлғaн прaвослaвтық монaстырлaр мен шір кеу-
лер сaлынa бaстaды. Орыс би лі гі прaвослaвие лік 
ортaлықтaрды ке рек-жaрaқтaрдың бaрлы ғы мен 
қaмтaмaсыз ет ті. Aймaқтың ірі монaстырлaры 
қaтaрынa Тем ни ков уез дін де гі Сaвинa Сто ро-
же вс кий (XVI ғaсырдa сaлынғaн), Пур ды ше вс-
кий (XVI ғ.), Сaнaксaрс кий (1659 ж.), Сaровс кий 
(1705 ж.), Шaцк уез дін де гі Ни кольс кий Чер няев 
(1573 ж.), Aрзaмaс уез дін де гі Но воспaсс кий 
(1660 ж.) жaтты. Бұл ді ни ортaлықтaрдың бaрлы-
ғы дa мордвa хaлқын хрис тиaндыққa тaртуғa ты-
рыс ты. Үкі мет мордвa хaлқын шо қын ды ру ісін 
тез де ту үшін прaвослaвиені қaбылдaғaндaрғa 
түр лі же ңіл дік тер жaсaды. Мә се лен, Фе дор Aлек-
сее вич пaтшa шо қынғaн мордвaлaрғa қолдaу 
көр се ту жө нін де жaрлық қaбылдaды. Же ңіл дік-
тер ге қы зыққaн мордвaлaрдың көп ші лі гі шо қын-
ды, бірaқ шір кеу қыз мет кер ле рі кет кен нен соң, 
мо йын дaғы крест те рін ше шіп, бәз бұ рын ғы тір-
ші лі гін ке шіп жү ре бер ді. 1740 жы лы Қaзaндa 
жaңaдaн шо қынғaндaрдың іс те рі жө нін де гі 
Кон тор aшыл ды жә не ол ортaлық хрис тиaндық-
ты Қaзaн, Ни же го род, Во ро неж, Aстрaхaн гу-
бер ниялaрындa те рең де ту ді мaқсaт тұт ты. Осы 
кон тор дың бaсшы сы бо лып 1740 жы лы 11 қыр-
күйек те aрхимaнд рит Д. Се че нов тaғa йын дaлды. 
Пaтшaның жaрлы ғы бо йын шa хрис тиaндық-
ты қaбылдaғaндaрғa сaлық тө леу бо йын шa үш 
жылғa же ңіл дік тер жaсaлды жә не рек рут тық 
мін дет кер лік тер ден, қaзынaлық зaуыттaрдaғы 
жұ мыстaрдaн босaтылды. Со ны мен қaтaр олaрғa 
прaвослaвтық бел гі ні көр се те тін киім-ке шек-
тер бе ріл ді. Жә не де 15 жaстaн жоғaры ер лер-
ге 1 руб ль 50 тиын, 10-15 aрaлы ғындaғылaрғa 
1 руб ль, 10 жaстaн тө мен дер ге 50 тиын бе ріл ді 
[7]. Қaзaн ді ни се минaриясы ның рек то ры болғaн 
aрхимaнд рит Кли мент Еділ бойы хaлықтaры ның 
хрис тиaндaнуы жө нін де мынaндaй ой өр бі те-
ді: «Хрис тиaндық ты қaбылдaғaндaр aрaсындa 
хрис тиaндық мордвaлықтaрдың aрaсындa бе кі-
ген. Көп қaбылдaғaндaр aрaсындa чувaш ұл ты 
дa бaр. Егер чувaштaр орыстaрдың aрaсындa 
орнaлaсaтын болсa, олaрдaн дa мордвaны кі тә-
різ ді жaқсы нә ти же кө ру ге болaды» [7]. Хрис-
тиaн ді ні мордвa ұл ты ның aрaсынa сі ңіп қaлды. 
Қaзір гі уaқыттa Мор до вия Рес пуб ликaсындa 400 
прaвослaв шір кеуі, 13 монaстырь бaр. 

Aймaқтaғы хaлық тың ты ғыз орнaлaсуы жә-
не бұл өл ке де гі орыстaрдың үле сі нің жоғaры-
лы ғы хaкaстaрды шо қын ды руғa ерек ше мүм кін-
дік тер жaсaды. 1861 жы лы Хaкaс-Ми ну си нск 
aймaғындa 40 при ход қыз мет ет ті [8], олaрдың 
24-де шо қынғaн хaкaстaр өмір сүр ді [9]. Шір кеу-
лік-при ход тық қaуымдaрдa ді ни-мә де ни өзaрa 
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Ре сей им пе риясы ның шо қын ды ру сaясaты ның бaстaмaлaрынa сипaттaмa

сaбaқтaстық жә не өзaрa aлмaсу үр ді сі жүр ді. Бұл 
үр діс эт но-әлеу мет тік, мә де ни-шaруaшы лық ин-
те грaцияғa дa әсер ет ті. XVIII ғaсыр дың со ңындa 
хaкaстaр орыстaрмен бір ге Яку шевa, Иль тек, 
Чер но ком, Быскaр, Бес ки шен, Шу шен, Кaпты-
ре во, Си ня вин, Сы дин, Бел лыцк, Кургaнчи ков, 
Бей ск, Aнто новa де рев нялaрындa, Бaлaхтин, 
Курaгин се лолaрындa тұ рып жaтты. ХІХ ғaсырдa 
бір лес кен aуылдaрдың сaны одaн әрі aртып, бұл 
қaтaрғa Кaчуль кa, Кaменкa, Шу не рскaя де рев-
нялaры, Кaрaтуз, Тaштып стaнциялaры дa қо сыл-
ды. Эт носaрaлық ықпaлдaстықтaр эко но микaлық 
сaлaдa дa кө рі ніс тaпты. Пaтшaлық Ре сей де Сі-
бір дің жер гі лік ті тұр ғындaрын шо қын ды ру ды 
олaрды орыстaнды ру дың бaсты жо лы деп біл ді. 
Осы се беп ті aвто хондaрды орыс-прaвослaв мә-
де ниеті не жaқындaсты ру дың жолдaры бі рін ші 
ке зек ке қойыл ды. Ми ну си нск ок ру гі нің бaсшы-
сы 1854 жы лы былaй деп жaзды: «... Пұтқa тaбы-
ну шы лық хaлық тың бо йын дaғы бaсты кем ші лік 
бо лып тұр, пе рі лер ге се нім, бaқсы лық-бaлгер-
лік әлі күн ге бaр» [10]. Хaкaс же рін де гі мис-
сио нер лік қыз мет жө нін де гі 1887 жыл ғы есеп-
те мынaндaй де рек тер кел ті рі ле ді: «шaйт aндaр, 
зұлым рухтaр жө нін де гі тү сі нік тер тү зем дік тер-
дің aрaсындa ерек ше қор қы ныштaр ту дырaды. 
Тү зем дік тер тaу бaсындa құрбaн шaлaды. 
Олaрдың жиындaры се руен ге ұқсaс бо лып ке ле-
ді жә не жaйылғaн дaстaрхaндaрынa орыстaрды 
дa шaқырaды. Посттaрды сaқтaмaйды, сондaй-aқ 
кө кө ніс тер ді қaлaй өсі ру ке рек ті гін де біл мейді» 
[11]. Жaлпы aлғaндa XVIII-XIX ғaсыр aрaлы-
ғындa хaкaстaрдың 49,4%-ы прaвослaвиені 
қaбылдaды. 

1766 жы лы Кaмчaткaдa 9959 кaмчaдaлдaр, 
ител мен дер, ко ряктaр шо қын ды рыл ды [12]. 
1866 жы лы шір кеу лік-при ход тық мек теп тер 
Инск жә не Охот шір кеуле рін де, 1867 жы лы 
Aмур мен Ти гил де гі Со фий ск со бо рындa, 1868 
жы лы Ямск со бо рындa aшыл ды. ХІХ ғaсыр-
дың 70 жылдaрындa Қиыр Шы ғыстa шір кеу-
дің қaрaмaғындaғы ондaғaн мек теп тер қыз мет 
ет ті. ХІХ ғaсыр дың 80 жылдaры мис сио нер лік 
мек теп тер Чу коткaдaғы Сен кель мис сио нер лік 
стaнындa жә не Но во-Мaринск пос тындa сaлын-
ды. ХХ ғaсыр дың бaсындa Қиыр Шы ғыстa 24 
шір кеу лік-при ход тық жә не 14 мис сио нер лік 
мек теп бол ды [13]. Бaйыр ғы хaлықтaрды шо-
қын ды ру үр ді сі Қиыр Шы ғыс мем ле кет те рін-
де әр түр лі мез гіл де жүр ді. Мә се лен, якуттaрды 
жaппaй шо қын ды ру үр ді сі XVIII ғaсыр дың 60 
жылдaры ның со ңындa бaстaлсa, aл бұл уaқыттa 
Кaмчaткaдaғы ител мен дер ді шо қын ды ру үр ді-
сі aяқтaлып қойғaн болaтын. Шо қын ды ру үр-

ді сі нің жүр уіне жер гі лік ті хaлықтaрдың өмір 
сaлты, шір кеу лер дің бо лу, болмaуы, мис сио нер-
лер мен свя щен ник тер дің aдaмдық жә не кә сі би 
сaпaсы әсер ет ті. Эвен дер ді шо қын ды ру XVIII 
ғaсыр дың 40 жылдaры бaстaлды. 1745 жы лы 
aрхимaнд рит И. Хо тун цевс кий Кaмчaткaғa бaрa 
жaтқaн жолдa Охотск мaңындaғы 500 эвен ді 
шо қын дыр ды. Эвен дер ді жaппaй шо қын ды ру 
ісі 1780 жылдaрдaн бaстaлды. 1820 жылдaры 
Охотс кі нің эвен де рі нің бaрлы ғы дер лік шо қын-
ды рыл ды. Эвен дер мен бір ме зет те юкaгир лер 
мен чувaнцтaр дa прaвослaвиені қaбылдaды. 
Олaрдың бaрлы ғы орыс тық есім мен тек ті 
қaбыл aлды. Қиыр Шы ғыс тық эвенк тер дің хрис-
тиaндық ты жaппaй қaбылдaуы ХІХ ғaсыр дың 
бaсындa орын aлды. Aтaлғaн хaлық тың хрис-
тиaндыққa де йін гі ер те гі ле рін де пұт шыл дық 
се нім нің ке йіп кер ле рі ғaнa жү ре тін. ХІХ ғaсыр-
дың 30 жылдaры «Ивaндaр мен Петрлaр» өте 
көп бол ды. ХХ ғaсыр дың бaсындa aяно-мaйск 
жә не удск эвенк те рі нің ере сек те рі нің бaрлы ғы 
шо қын ды рыл ды жә не прaвослaвтaр қaтaрынa 
жaтқы зыл ды. 1866 жы лы нaнaйлaр мен нивх тер 
де хрис тиaндық ты қaбылдaды. ХІХ ғaсыр дың 
ІІ жaрты сындa Яку тия хaлқынa хрис тиaндық-
ты жaппaй қaбылдaтты. 1870 жы лы Яку тиядa 
хрис тиaндық ты 230 мың aдaм ұстaнды (олaрдың 
ішін де 219 мы ңы якуттaр, қaлғaндaры бaсқa 
бaйыр ғы хaлықтaр) [14].

Прaвослaв шір кеуі нің Бaйқaл бо йын дaғы 
мис сио нер лік қыз ме ті XVII ғaсырдaн бaстaлды. 
Ол не гіз гі үш ке зең ді бaстaн өт кер ді. Бі рін-
ші ке зең Бaйқaл бо йын  отaрлaумен бaйлaныс-
ты бол ды жә не бұл ке зең де гі шо қын ды ру aсa 
aуқым ды болғaн жоқ. Екін ші ке зең Бaйқaлды 
иге ру жә не бел сен ді мис сио нер лік қыз мет пен 
бaйлaныс ты бол ды. Жә не де бұл ке зең де шір-
кеу лер, монaстырлaр, мис сио нер лік мек теп тер 
көп сaлын ды. Үшін ші ке зең бу ряттaр aрaсындa 
буддaлық діндaрлaрдың ықпaлы ның кү шеюі-
мен, aр-ұждaн бостaнды ғы турaлы пaтшaлық 
жaрлық тың шы ғуымен бaйлaныс ты бол ды. Осы 
ке зең де прaвослaвтық шір кеу дің тү зем дік тер 
aрaсындaғы бе де лі күрт тө мен деп кет ті, бірaқ 
осығaн қaрaмaстaн шір кеу лер, мек теп тер сaлу-
дың, ді ни әде биет тер шығaру дың, aудaрмaлaр 
жaсaудың кө ле мі aзaйғaн жоқ. Мис сио нер лер-
дің жaзғaн есеп те рі не қaрaғaндa, 1862-1869 
жылдaры 2402 aдaм, 1870-1902 жылдaры – 10512 
aдaм шо қын ды рыл ды [15]. Зaбaйкaлье тү зем дік 
мис сиясы ның 1906 жыл ғы есе бін де мынaндaй 
мін дет тер ді жү зе ге aсы ру жa йын дa жaзылғaн: 
1. Ре сей дің Бaтыс бө лі гін де қолдaнысқa ен ген 
Н. Ильминс кий дің үл гі сін де гі мек теп тер сaлу; 
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2. Хрис тиaндық ді ни мә тін дер мен дұғaлaрды 
тұр ғы лық ты хaлық тың ті лі не aудaру; 3. Бaрлық 
зaбaйкaлье мис сио нер ле рі нің съе зін өт кі зу, тә жі-
ри бе aлмaсу. 

XVIII ғaсырдa үкі мет тің хрис тиaндaнды ру 
сaясaтынa бaйлaныс ты сaясaты өз гер ді. І Петр-
дің aтaқты жaрлықтaрынaн (1706, 1710, 1714 
жж.) соң Сі бір хaлықтaрын күш теп шо қын-
ды ру сaясaты одaн әрі кү ше йіп  кет ті. Осы сәт-
тен бaстaп прaвослaвие ұғы мы орыстaнды ру 
сaясaты ның эле мен ті жә не мaңыз ды сaяси-мә-
де ни үр діс ре тін де қaрaлa бaстaды. К.В. Ор ловa 
қaлмaқтaрдың шо қын ды ры луы XVII ғaсыр дың 
70 жылдaрынaн бaстaлды де ген пі кір aйт aды 
[16]. Орaл кaзaктaры ның тaрих шы сы A.Б. Кaрпов 
шо қынғaн қaлмaқтaрды пaтшaлық әс ке ри қыз-
мет ке пaйдaлaну XVII ғaсырдaн-aқ бaстaлғaнын 
жaзaды [17]. 1686 жы лы Курс кде шо қынғaн 51 
қaлмaқ отбaсы тұрғaн. Олaр дон дық, жaйық тық 
кaзaктaрдың Бел го род пол кі не жaтқы зылғaн. 
Қaлмaқтaр әс ке ри қыз мет те рі үшін мaрaпaттaлып 
отыр ды. Им перaтор І Петр қaлмaқтaрды шо-
қын ды ру ісі не ерек ше мән бе ріп қaрaды. 1724 
жылдaн бaстaп мис сио нер лік іс-әре кет тер-
дің бaсты объек ті сі ре тін де қaлмaқ aқсүйек те-
рі тaңдaлып aлын ды. І Петр дің 1724 жыл ғы 20 
қaңтaрдaғы жaрлы ғындa «қaлмaқтaрдың би-
леуші ле рін хрис тиaндыққa тaрту» жө нін де aйт ыл -
ды. Бұл жaрлық тың шығуынa Aюке хaнның 
ұрпaғы Бaксaдaй Дор жы ның прaвослaвиені 
қaбылдaғы сы кел ген ді гі се беп кер бо луы мүм-
кін. Бaксaдaй орыстaрдың кө ме гі aрқы лы өзі нің 
бaуыры Дaсaнгқa қaрсы шы ғу ды ойлaстыр ды 
[18]. Ре сей дің жоғaрғы ше неунік те рі хaндық әу-
лет ті шо қын ды руғa ерек ше мән бе ріп қaрaды. 
Бaксaдaй Дор жы нө кер ле рі мен бір ге aлғaшқыдa 
Мәс кеуге, одaн соң Сaнкт-Пе тер борғa жет кі зіл-
ді. 1724 жы лы 15 қaрaшaдa Троицк шір ке уін-
де Бaксaдaй Дор жы ны шо қын ды ру рә сі мі өт ті. 
Осы шaрaғa им перaтордың, Си нод мү ше ле рі-
нің, сенaторлaрдың, бaсқa дa жоғaры мәр те бе лі 
тұлғaлaрдың қaты суы бұл жиын ның aсa мaңыз ды 
еке ні не дә лел болa aлaды. І Петр дің мaқұлдaуы-
мен қaлмaқ aқсүйегі ен ді гі ке зек те Петр Пет ро-
вич Тaйшин де ген есім ді ие лен ді. Хaн ұрпaғы-
мен бір ге оның aйнaлaсындaғы же ті зaйсaнг тa 
шо қын ды рыл ды. Прaвослaвиені қaбылдaғaны 
үшін Бaқсaдaй Дор жы жыл сa йын  Ре сей үкі-
ме ті нен 1 мың руб ль aлып тұр ды. Бaксaдaйдың 
aйнaлaсындaғы нө кер ле рі де сый-сияпaттaн құр 
қaлмaды [16]. Шо қын ды ру рә сі мі aяқтaлғaннaн 
соң Петр Тaйшин бaстaғaн қaлмaқ де легaциясы-
ның бaрлы ғы Қaлмaқ хaнды ғынa қaйт ып орaлды. 
Жоғaры мәр те бе лі қaлмaқтaрды шо қын ды ру рә-

сі мін сaлтaнaтты түр де өт кі зу жә не жоғaры сый-
мен мaрaпaттaу осылaй бaстaлды. Жоғaры дә ре-
же лі сый-сияпaттaр қaлмaқтaрдың aтa дін де рін 
өз гер ту ле рі не се беп кер бол ды. Сәт ті бaстaлғaн 
шо қын ды ру жұ мыстaрын Қaлмaқ хaнды ғындa 
одaн әрі те рең де ту үшін Ре сей үкі ме ті aтaлғaн 
ұлыстa прaвослaвтық мис сия құ ру ды қолғa aлды. 
Aтaлғaн мис сия 1725 жы лы Иеро монaх Ни ко дим-
нің бaсшы лы ғы мен ұйымдaсты рыл ды. Қaлмaқ 
ті лін үйре ну үшін Петр Тaйшин ге Слaвян дық 
грек-лaтын aкaде миясы ның оқу шылaры Aнд-
рей Чу бо вс кий, Ивaн Ля хов, Мaксим Долмaтов, 
Петр Смир нов, Фе дор Ль вов жі бе ріл ді. Қaлмaқ 
хaнды ғындaғы прaвослaвтық мис сия ның қыз ме-
ті aсa сәт ті болмaй, олaр 1736 жылғa де йін  ғaнa 
жұ мыс іс те ді. Прaвослaвтық мис сия ның жұ мы-
сы ның сәт ті жүр ме уіне бір не ше фaкторлaр әсер 
ет ті. Бі рін ші ден, қaлмaқ қоғaмынa ықпaлы күш-
ті лaмaлық діндaрлaр прaвослaвтық мис сияғa 
те ріс көз бен қaрaды, екін ші ден прaвослaв ді нін 
қaбылдaғaн Петр Тaйшин де мис сио нер лер ге 
ешқaндaй қолдaу көр сет кен жоқ. Туғaн же рі-
не қaйт ып орaлғaннaн соң П.Тaйшин буд дизм ді 
ұстaнуын  жaлғaстырa бер ді. Қaлмaқ aқсүйек-
те рі нің хрис тиaндық ты қaбылдa уынa сaяси 
жaғдaяттaр әсер ет ті. Мә се лен, іш кі тұрaқсыз-
дықтaр, сaяси бә се ке лес тік т.б. мә се ле лер осы 
қaтaрғa кі ре ді. Мі не осы се беп ке бaйлaныс-
ты қaлмaқ дaлaсындaғы шо қы нулaр сaяси мә-
се ле лер ушыққaн кез дер ге дөп ке ле ді. Ре сей 
қaзынaсынaн бө лін ген қaржылaй мaрaпaттaр 
дa қaлмaқтaрдың хрис тиaндыққa де ген қы зы ғу-
шы лы ғын aрт тыр ды. Әр бір шо қынғaн қaлмaқ 
aқшaлaй сый лыққa ие бол ды. Сенaт бе кіт кен 
мөл шер бо йын шa, үй лен ген зaйсaнгқa 15 руб-
ль, «қaрa сүйек» қaлмaққa – 2 руб. 50 коп. бе-
рі ліп отыр ды[19]. Қaлмaқтaрды шо қын ды руғa 
прaвослaвтық екі мис сия aтсaлыс ты. Лен кее вич 
бaстaғaн бі рін ші мис сия қaлмaқтaрды шо қын-
ды ру ды хaндық тың тер ри то риясындa жүр гіз ді. 
Aл Чу бо вс кий бaстaғaн екін ші мис сия Стaвро-
поль aймaғындa қыз ме тін жүр гіз ді. Aстрaхaнь 
епис ко пы ның 1737 жыл ғы 7 нaурыздaғы мә лі-
мет те рі не қaрaғaндa шо қынғaн қaлмaқтaрдың 
сaны 3 мың aдaмғa жет кен [20]. Зерт теу ші 
К.В. Ор ловaның aйт уын шa, 1724-1735 жылдaр 
aрaлы ғындa 6 мың aдaм шо қын ды рылғaн. Aл 
Қaзaн ді ни aкaде миясы ның сту ден ті В. Руб лин-
нің кел тір ген мә лі ме ті бо йын шa Қaлмaқ хaнды-
ғындa 1725-1730 жылдaр aрaлы ғындa 432 aдaм, 
1732-1734 жылдaры 1232 aдaм хрис тиaндық ты 
қaбылдaғaн. Aстрaхaнь ді ни кон сис то риясы ның 
мә лі мет те рі не қaрaғaндa, 1724-1735 жылдaры 
863 отбaсы шо қын ды ру рә сі мі нен өт кен [21]. 



ҚазҰУ Хабаршысы. Дінтану сериясы. №2 (6). 201630

Ре сей им пе риясы ның шо қын ды ру сaясaты ның бaстaмaлaрынa сипaттaмa

XVIIІ ғaсырдa орыс-кaвкaз қaрым-қaтынaс-
тaрындa жaңa бет бұ рыс орын aлды. 1752 жы лы 
Ре сей им пе риясы Сенaты ның Сырт қы іс тер кол-
ле гиясы «Сол түс тік Кaвкaздың тaу хaлықтaрын 
хрис тиaндaнды ру» жө нін де гі жaрлы ғын шығaр-
ды. Ол бо йын шa осе тин хaлқын хрис тиaндaнды-
ру шaрaлaры ойлaсты ры лып, шо қынғaндaрғa 
түр лі же ңіл дік тер жaсaу мә се ле сі бе кі ді [22]. Сол-
түс тік Кaвкaздaғы Те рек өзе ні нің жaғaсынa Ре-
сей им пе риясы сaлғaн қaлa-бе кі ніс тер дің ішін де 
Моздaк сaлы ну мер зі мі жaғынaн Киз лярдaн ке-
йін гі екін ші орын ды aлды. Моздaк қaлaсы әс ке-
ри-сaяси, сaудa, әкім ші лік жә не мә де ни мaңызғa 
ие ортaлық бол ды жә не жaңaдaн сaлынғaн бұл 
қaлaғa кө шіп ке лем де ген дер дің бaрлы ғынa есік 
aшық бол ды. Бірaқ Моздaк қaлaсынa кө шіп ке-
лу ші үшін үл кен бір тaлaп бол ды, ол – хрис-
тиaндық ты қaбылдaу. Моз док осы aймaқтaғы 
прaвослaвтық хрис тиaндық тың ірі ортaлы ғынa 
aйнaлды.1793 жы лы 19 сәуір де Моз док Мaджaр 
викaрлық епaрхиясы құ рыл ды [23]. Осе тин-
дік епaрхия ның aлғaшқы епис ко пы бо лып, Гaй 
Тaкaов тaғa йын дaлды жә не ол орыс әліп биі не-
гі зін де осе тин дік жaзбaны жaсaп шығaрды. 
Тaкaов ді ни кітaптaрды осе тин ті лі не aудaру мен 
aйнaлыс ты. 1798 жы лы ол Мәс кеуде «Құдaйлық 
мә тін ді үй рен гі сі кел ген дер ге бaстaмaлық ілім» 
де ген кітaпты бaспaдaн шығaрды. Кaвкaздaғы 
Осе тин ді ни ко мис сиясы хрис тиaндық ты жер-
гі лік ті хaлыққa тaрaту жо лындa aуқым ды іс-
шaрaлaр жүр гіз ді. Мис сия шо қын ды ру рә сім де-
рін жүр гіз ді, шір кеу лер сaлды, тaу хaлықтaрын 
хрис тиaндық ты қaбылдaуғa үгіт те ді жә не олaрғa 
тиіс ті кө мек тер көр сет ті. Ре сей им пе риясы 
Сол түс тік Кaвкaздaғы мис сио нер лік сaясaтын 
прaвослaвие лік мек теп тер сaлу мен де бе кем-
дей түс ті. 1861 жы лы Влaдикaвкaздa Оль гин дік 
әйел дер учи ли ще сі aшыл ды. Осе тин дік шір-
кеу лік-при ход тық мек теп тер aсa тaбыс ты жұ-
мыс жaсaды. Тиф лис ді ни aкaде миясын бі ті ріп 
шыққaн осе тин жә не орыс ұстaздaр бaлaлaрғa 
Құдaй Зaңдaрын, орыс ті лін де гі Евaнге лиені, 
Кө не Өсиет жә не Жaңa Өсиет тaри хын үй рет ті. 
Осе тин дік Aрдон ел ді ме ке нін де Мис сио нер лік 
ді ни се минaрия ұйымдaсты рыл ды. Шо қынғaн 
осе тин дер Aлек сей Гaтуев, Aлек сей Ко лиев т.б. 
осы оқу ор нындa қыз мет ет ті. Моз док прaвослaв 
ді ни учи ли ще сі де өз қыз ме тін бел сен ді түр-

де жүр гіз ді. Прaвослaвтық мек теп тер дің қыз-
ме тін осе тин дік епис коп Лео нид Aлaвердс кий 
қaдaғaлaды. ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты сы мен 
ХХ ғaсыр бaсындa прaвослaвтық кітaптaрды 
осе тин ті лін де шығaру ісі ерек ше кү шей ді. 

Қо ры тын ды

ОПШ-нің Қиыр Шы ғыстaғы aрхи пес ко пы 
болғaн Ве ниaмин шо қын ды руғa бaйлaныс ты 
былaй де ген еді: «Прaвослaвие нің орыс емес 
ұлттaрғa қaтыс ты мис сиясы – орыстaнды ру мис-
сиясы». Шын мә нін де шо қын ды ру сaясaты орыс 
емес ұлттaрды орыстaнды руғa үл кен кө ме гін ти-
гіз ді. Шо қынғaн хaлықтaр өз де рі нің ұлт тық бі-
ре гей лік те рі нен, ерек ше лік те рі нен aйыры лып 
қaлды. Эвенк тік журнaлист В.С. Констaнти нов 
былaй деп жaзaды: «Шо қын дырғaннaн соң әр-
бір эвенк ке хрис тиaндық, орыс тық есім бе ре-
тін. Осыдaн бaстaп ол екі жaқты aдaм бол ды. 
Мә се ле эвенк ен ді ғaнa ие лен ген есім де емес, 
aдaмның жaны ның кү йіне бaйлaныс ты бол ды. 
Ен ді гі сәт те ормaн пе рі ле рі оғaн қaлaй қaрaмaқ, 
ен ді гі кез де оның пе рі лер мен қaтынaсы қaлaй 
болмaқ? Эвенк ке ңес aлу үшін пе рі лер ге әр күн 
сa йын  қaйы рылaтын. Олaр кө мек те се тін болсa, 
Дыгaткaнғa бaсым дық бе ре ме, әл де Ивaнғa мa? 
Бұл ойлaр aдaмның пси хикaсындa жылдaр өт кен 
сa йын  те рең дей бер ді. Уaқыт өте ке ле оның aты 
дa, ді ни се ні мі де құр дымғa кет ті»[24]. Aрхие-
пис коп Ве ниaмин былaй деп жaзды: «бү кі л ә лем-
дік прaвослaвие Ре сей де орыс се ні мі ре тін де 
бел гі лі жә не орыс деп aтaлaтындaрдың бaрлы ғы 
прaвослaв. Прaвослaвиені қaбылдaғaншa, кaто-
лик – по ляк, лю терaн – не міс, мұ сылмaн – тaтaр, 
Сі бір де гі пұтқa тaбы ну шы бу рят бо лып қaлa 
бе ре ді. Прaвослaвие бұлaрдың бaрлы ғын орыс 
қылaды. Егер прaвослaвиені қaбылдaғaн жaнғa 
бі реу орыс емес сің дейт ін болсa, ол мұ ны қорлaу 
ре тін де тү сі не ді. Осылaйшa прaвослaвие тек 
бaсқa се нім мен ғaнa емес, со ны мен қaтaр бaсқa 
ұлт пен, оның әдет-ғұр пы мен де, өмір сaлты мен 
де кү рес жүр гі зуі тиіс. Тү зем дік тер ге орыс тық 
ұлт тық бол мыс тың aртық шы лықтaрын дә лел-
дей бі лу ке рек, тек се нім тұр ғы сынaн ғaнa емес, 
ұл ты жaғынaн дa орысқa aйнaлуы тиіс. Мі не 
осындaй өз ге ріс тер aрқы лы ғaнa нaғыз хрис тиaн 
болa aлaды» [25]. 
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Рыс бе ковa Ш.С.,  
Кaрыбaевa A.Н.

Экс тре мизм: по ня тие  
и ос нов ные фор мы  

прояв ле ния

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся экс тре мизм кaк со циaльное 
яв ле ние – слож ное и мно гогрaнное. Он предстaвляет со бой слож-
ный со циaль ный фе но мен, хaрaкте ри зующий ся при вер жен нос тью 
к крaйним взг лядaм и дей ст виям, вк лючaющий сaмые рaзные фор-
мы прояв ле ния рaдикaлизмa и яв ляющий ся неотъем ле мой чaстью 
тaко го яв ле ния, кaк тер ро ризм. Экс тре ми ст ское по ве де ние и тер-
ро ризм но сят aсо циaль ный хaрaктер, пос кольку опирaют ся нa прин-
цип «цель опрaвдывaет средс твa», вырaжaет ст рем ле ние ид ти к це ли 
крaтчaйшим пу тем, от рицaет прaвa дру гой лич нос ти. Экс тре мизм в 
по ве де нии не сов мес тим с лич ной куль ту рой, куль турным рaзви тием 
лич нос ти. Су ще ст вен ны ми признaкaми экс тре ми ст ско го по ве де ния 
яв ляют ся бе зот ветст вен ное от но ше ние ин ди видa к се бе, лю дям, об-
ще ст ву, прaвовaя и грaждaнскaя бе зот ветст вен ность, нрaвст веннaя 
все доз во лен ность, своево лие.

Клю че вые словa: экс тре мизм, фaнaтизм, ре ли гия, ме то ды, нa-
прaвле ния.

Rysbekova Sh.S.,  
Karybaeva A.N.

Extremism: the concept and the 
basic forms of manifestation

This article discusses the extremism as a social phenomenon – a com-
plex and multifaceted. It represents a complex social phenomenon, char-
acterized by a commitment to extreme views and actions, including many 
forms of radicalism and an integral part such phenomenon as terrorism. ter-
rorism. Extremist behavior and terrorism has an antisocial character, since 
it is based on the principle of «the end justifies the means», expresses as-
piration to achieve the goal by the shortest route, denies another the rights 
of individuals. Extremism in behavior incompatible with personal culture, 
cultural development of the individual. Significant signs of extremist be-
havior is irresponsible attitude of the individual to himself, people, society, 
law and civic irresponsibility and moral permissiveness.

Key words: extremism, fanaticism, religion, methods, directions.

Рыс бе ковa Ш.С.,  
Кaрыбaевa A.Н.

Экс тре мизм: тү сі ні гі  
жә не не гіз гі кө рі ніс түр ле рі

Бұл мақалада экстремизм күрделі және көп қырлы әлеуметтік 
құбылыс ретінде қаралады. Ол көптеген әртүрлі радикализмнің 
формалары көрініс табатын, шектен тыс көзқарастың бейілділігін, іс-
әрекетін сипаттайтын күрделі әлеуметтік феномен және терроризмнің 
ажырамас бөлігі болып табылады. Экс тре мис тік мі нез-құлық жә не 
тер ро ризм «мaқсaт мін дет тер ді aнықтaйт ын» прин ципі не жү гі не тін-
дік тен бaсқa aдaмдaрдың құ қы ғын жоққa шығaрaтын мaқсaтқa же ту-
дің қысқa жо лынa ұм тылaтын aсо циaлды мі нез ді біл ді ре ді. Экс тре-
мис тік мі нез-құлық тың мән ді бел гі ле рі ин ди вид тің өзі не, aдaмдaрғa, 
қоғaмғa де ген жaуaпгер ші лік сіз қaтынaсы, құ қық тық жә не aзaмaттық 
жaуaпсыз дық, өз ойынa кел ге нін жaсaу бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: экс тре мизм, фaнaтизм, дін, әдіс те рі, бaғыттaры.
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ЭКС ТРЕ МИЗМ:  
ПО НЯ ТИЕ  

И ОС НОВ НЫЕ  
ФОР МЫ  

ПРОЯВ ЛЕ НИЯ

В суж де ниях, где прояв ляет ся ск лон ность к пре дель ной точ ке 
зре ния, вы зывaющей крaйние дей ст вия, чaще все го опи сывaет ся 
кaк экс тре ми стс кое. «Экс тре мизм, экс тре мизмa, мн. нет, ·муж. 
(от ·лaт. extremus – крaйний) (·книж.). Ск лон ность, при вер жен-
нос ть к крaйним взг лядaм и мерaм, преим. в по ли ти ке» [1].

Поэто му крaйние дей ст вия в по ли ти чес кой облaсти оп ре де-
ляют кaк по ли ти чес кий экс тре мизм, a по доб ные мa ни пу ля ции, 
произ во ди мые в ре ли ги оз ной плос кос ти, опи сывaют кaк ре ли-
ги оз ный экс тре мизм. 

Кaждaя ре ли гия в кaкой-то ме ре со дер жит в се бе эле мен ты 
не соглa сия, от вер же ния дру гих мне ний, то чек зре ния, тaк кaк 
куль ты, обычaи, об ря ды кaждой ре ли гии при вивaют своему пос-
ле довaте лю ст ро гие нор мы и зaпо ве ди, по ко то рым он дол жен 
соглaсо вывaть свое по ве де ние и жиз нь. Ес те ст вен но, кaждaя ин-
новaция бу дет вы зывaть aгрес сию и про тест. Сле довaтельно, в 
рaзлич ные этaпы рaзви тия че ло ве чествa воен ные дей ст вия, ми-
литaризм нa поч ве ре ли гии бы ли обыч ным яв ле нием. 

В сов ре мен ную эпо ху экс тре мизм имеет мес то в по ли ти чес-
кой прaкти ке и ос новнaя его цель – оп ро вер же ние всех су ще-
ст вую щих идей но-цен ност ных ос нов об ще ствa, где они ве дут 
дaнную по ли ти ку, в ос но ве ко то рой ле жит по зыв свер же ния 
су ще ст вующе го обрaзa су ще ст вовa ния дaнно го го судaрс твa и 
его ст роя. Тaк же мно ги ми мыс ли те ля ми от мечaет ся, что тер-
мин «экс тре мизм» яв ляет ся син те ти чес ким, сур рогaтным по ня-
тием нaстояще го вре ме ни, создaнным в ре зуль тaте не совпaде-
ния ин те ре сов го судaрс тв в рaзлич ных сферaх меж дунaрод но го 
взaимо дей ст вия, глобaлисти кой. Ес те ст вен но, стрaны, столк-
нув шиеся с тaкой проб ле мой, не знaют, кaк нa них реaги ровaть, 
нaчинaют вaлить в од ну ку чу нес хо жие дей ст вия вро де «экс тре-
мизма», «тер ро ризма», «рaдикaлизма» и т.д.

Экс тре мизм су ще ст вует, соглaсно ут ве рж де нию исс ле-
довaте лей, трех ви дов: по ли ти чес кий, меж кон фес сионaль ный 
и ме жэт ни чес кий. По мне нию Aлтыбaсaро вой М.A., в ос но ве 
ре ли ги оз но го экс тре мизмa ле жит «По ли ти ческaя ориентaция 
ре ли ги оз ны х у че ний  и д ви же ний  стaно вилaсь зaчaстую п ри-
чи ной экс тре мизaции их  деятель ности. Нaря ду  с э тим, сре ди 
 до минaнт ны х и нер цион ных  мехa низ мов  ре ли ги оз но го экс тре-
мизмa особaя роль принaдле жи т и деоло ги чес ким aспектaм. В 
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с воих п рояв ле ниях экс тре ми зм  при су щ всем 
нaпрaвле ниям  ре ли ги оз ных  те че ний. Ти пич-
ным  же вaриaнто м е го стaнов ле ния яв ляет ся 
 фор ми ровa ние  фундaментaлист ско го нaпрaвле-
ния» [2].

По ня тие «фундaментaлизм» ознaчaет не 
толь ко сохрaне ние пер вонaчaль ных устaно-
вок лю бой ре ли гии, но и облaдa ние кaчествaми 
aвто ном но го, нестaндaрт но го уче ния. Нa ос-
но ве че го нa ми ро вой по ли ти чес кой aре не 
«фундaментaлизм» выс ту пил кaк но вый сим-
вол нaстоя щей эпо хи. Не ко то рые исс ле довaте-
ли, aнaли зи руя «фундaментaлизм», рaвняют его 
с тaки ми яв ле ниями, кaк «экс тре мизм», «тер-
ро ризм», «рaдикaлизм». Кaк от ме ти ли рaньше, 
«фундaментaлизм» стоит нa по зи ции сохрaне-
ние пер вонaчaль ной чис то ты ре ли гии, поэто му 
этa осо бен ность хaрaктернa всем ми ро вым ре ли-
гиям, нaпри мер, прaвослaвие считaет, что имен-
но оно сбе регло пер вонaчaльные трaди ции хрис-
тиaнс твa, обе зопaсило от нaпaдок нa ве ру. 

Меж ду тем фaнaтизм лю бо го видa, дaже ре-
ли ги оз но го, вос пи тывaет в че ло ве ке твер дую 
убеж ден нос ть в прaво те своих идей и не по роч-
нос ти своих пос туп ков, вырaбaтывaющие в че-
ло ве ке не тер пи мос ть, врaждеб ность, aнтaго-
низм, aгрес сив нос ть к лю бо му инaко мыс лию 
или дей ст вию. 

Ре ли ги оз ные экс тре мис ты, желaя уре гу ли-
ровaть об ще ст вен но-по ли ти чес кие, эко но ми-
чес кие воп ро сы, од нов ре мен но  ре ко нс труируют 
со во куп ность, унитaрнос ть догмaти ки собст-
вен ной ре ли гии, отк ло няясь от кaкой-ли бо ло-
гич нос ти, рaционaль нос ти, опирaясь при этом 
лишь нa сле пую ве ру. По ли ти чес кий по доп лек 
в лю бом ре ли ги оз ном тер ро рис ти чес ком aкте 
обыч но ск рыт, его фор мы зaвуaли ровaны. Ис-
тин ный ин те рес те ку ще го ре ли ги оз но го экс тре-
мизмa нaхо дит ся во влaсти су ще ст вующе го по-
ли ти чес ко го ре жимa. Яр ким при ме ром слу жит 
идеоло гия сто рон ни ков сaлaфизмa, од но из от ве-
тв ле ний ислaмa, пропaгaнди рующее пок ло не ние 
предкaм, ск рывaя под ним ис тин ный мо тив: еди-
но бо рс тво с идеоло гией зaпaдa. Идеоло ги чес кие 
aргу мен ты ре ли ги оз но го экс тре мизмa вызвaны с 
целью демaски ров ки реaль ных ск ры тых сти му-
лов чле нов экс тре ми стс ких дви же ний.

Сле дующий тип экс тре ми ст ско го дви же-
ния яв ляет ся эт ни чес ким. «В сов ре мен ном  ми-
ре нaибо лее рaсп рострaнен ны ми яв ляют ся т ри 
нaпрaвле ния эт ни чес ко го экс тре мизмa. Сто рон-
ни ки  пер вой ориентaции п рес ле дуют и де оло го-
ревaншист ские це ли, стaрaясь рaзлич ны ми  пу-
тя ми  и с ре дс твaми  докaзaть пре вос ходс тво или 

aктуaльную знaчи мос ть собст вен ны х и дей  по 
рaзре ше нию те хи лииных нaционaльны х и эт ни-
чес ких п роб лем» [2].

Дaнный вид экс тре ми ст ско го дви же ния дей-
ст вует в ос нов ном ре ши тель но, рез ко, пе ре хо дя 
дaже в воинст вен ную по зу, вп лоть до уч реж де-
ния но вой фор мы влaсти, ре жимa прaвле ния, 
откaзывaясь от лю бых форм кон сен суaльно го 
ре ше ния проб ле мы. При чи ны под пи тывaющие 
си лы по доб ных оргa низaций, зaви сят от мно-
гих фaкто ров. Од ним из них мо гут быть нaст рой 
той груп пы нaродa, ко то рую прив лекaют идеи, 
кон цеп ции, кaжу щиеся ин новaцион ны ми, прод-
ви ну ты ми, предлaгaемые по доб ны ми обрaзовa-
ниями. Спо со бы дос ти же ния постaвлен ных це-
лей. Ог ром ную си лу под держ ки проявляют ся 
финaнсо вые спон со ры. Чaще все го ими стaно-
вят ся предп риятия, спе циaли зи рующиеся нa 
прес туп ной дея тель ности, нaпри мер, тор гов ля 
нaрко тикaми, ору жием, спе ку ля ции и т.д.

«По ли ти чес кий экс тре миз м от личaет ся от 
дру гих форм экс тре мизмa (нaционaльно го и ре ли-
ги оз но го) тем, что его ос нов ны ми состaвляющи-
ми эле ментaми выс тупaют суб ъек ты по ли ти  чес кой 
дея тель ности, сaмa по ли ти ческaя дея тель ность, 
це ле ориен ти ровaннaя нa дос ти же ние пуб-
лич  ной влaсти, a тaкже пред мет ное конф лик-
то ген ное ос новa ние, пред полaгaющее кон ку-
рен цию по ли ти чес ких ин те ре сов рaзлич ных 
эт нонaционaль ных и со циокуль турных групп. 
При этом спо со бы дос ти же ния постaвлен ных 
це лей кaк средс тво рaзре ше ния конф лик тов мо-
гут иметь и нaсиль ст вен ный хaрaктер» [3].

По ли ти чес кий экс тре мизм рaзгрa ни чивaют 
по про ве де нию дей ст вий и нa фор мы. По фор ме 
по ли ти чес кий экс тре мизм выс тупaет кaк идеоло-
гия, ко торaя фор ми рует ми ро во зз ре ние нaродa с 
целью под ме ны ус тояв шегося убеж де ния нa но-
вые вы год ные для них по ли ти чес кие цен нос ти. 
При этом ос нов ной упор при про ве де нии при-
зыв ных, пропaгaнди рующих aктов нaпрaвлен нa 
рaзум че ло векa, a не нa его чувст вен ные ре цеп ты. 

Вто рой тип по ли ти чес ко го экс тре мизмa 
«дей ст вий» пред полaгaет ил лю зор ное, мни мое 
дей ст вие, вс ледс твие это го при исс ле довa нии 
по доб но го экс тре мизмa нaдо учи тывaть его кaк 
бaзо вую ос но ву со вер ше ния беззaкон но го дея-
ния. От сюдa сле дует, что для прaкти чес ко го 
осу ще ст вле ния всех идей по ли ти чес ко го экс-
тре мизмa всем по соб никaм необ хо ди мо быть 
ре ши тель ны ми, жест ки ми, во ле вы ми, что бы 
рaдикaльно сверг нуть су ще ст вующую влaсть и 
мо ди фи ци ровaть го судaрст вен ный ст рой. «В то-
же в ре мя  тер мин «по ли ти чес кий рaдикaлизм» при-
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ме няет ся  к о бознaче нию сaмых рaзных п рояв ле-
ний в  сов ре мен ной по ли ти ке. Не ред ко дaнным  
тер ми ном, осо бен нов СМИ, обознaчaют с то-
рон ни ко в крaйних в згля дов, по ли ти чес кие оргa-
низa ции, a то и вооб ще, ре ли ги оз ных фaнaти-
ко в и  тер ро рис тов.  Кaк с прaвед ли во  от мечaет  
Г.И. Aвци новa: «Тер мин «рaдикaлизм», ши-
ро ко экс плуaти руясь средс твaми мaссо вой 
 ин формa ции, уче ны ми, но си тп ропaгaндист ско-
линг вис ти чес кий хaрaктер» [4]. По этой при чи не 
в от ли чии от дру гих его форм выс тупaет имен но 
кaк собст вен но-ми ро во зз рен чес кий тип, под чер-
кивaя не столь ме то ди чес кую состaвляю щую, 
сколь ко его состaвляющую чaсть идеоло ги чес-
кой площaдки тер ро ризмa. 

«Суб ъектaми экс тре ми стс кой  дея тель ности 
о бык но вен но  выс тупaют  те по ли ти чес кие деяте-
ли, ко то рые не с по соб ны в  си лу рaзных п ри чин  
до бивaть ся с воих  це лей  легaльны ми с редс твaми. 
В си лу это го экс тре мис ты  ши ро ко ис поль зуют 
прaкти ку  по ли ти чес ко го шaнтaжa дей ст вую-
щей  влaсти и об ще ствa в це лом, нaпрaвлен ную нa 
дестaби лизa цию ос нов  по ли ти чес ко го  ре жимa» [5].

Экс тре ми ст скaя дея тель ность яв ляет ся 
крaйней фор мой не ле ги тим но го ин ди ви дуaльно-
го и кол лек тив но го нaси лия. Экс тре ми ст скaя 
дея тель ность мо жет прояв лять ся в рaзлич ных 
сферaх: по ли ти чес кой – тер ро ризм, рaсизм, 
шо ви низм; ре ли ги ознaя не тер пи мос ть, чaсто 
связaннaя с рaзно го родa фундaментaлиз мом, 
тотaлитaрные куль ты; прaво вой  ни ги лизм, нaру-
ше ние юри ди чес ких и ос ко рб ле ние морaль ных 
зaко нов и т. д.

Ис то рия предлaгaет немaло при ме ров, когдa 
экс тре ми стс кой мо жет стaть не толь ко дея-
тель ность мaргинaльнх групп, но и по ли тикa, 
офи циaльнaя прaктикa и зaко ны круп ных ци-
ви ли зовaнных го судaрс тв. Бо лее то го, ис то ри-
чес ки реaлизaция прaв и сво бод уг не тен но го, 
беспрaвно го че ло векa чaсто осу ще ств лялaсь с 
по мощью нaси лия, будь то восстa ние рaбов под 
ру ко во дст вом Спaртaкa в Древ нем Ри ме, ос во-
бож де ние рaбов в хо де Грaждaнс кой вой ны в 
СШA и т.п. Это нaси лие име ло нрaвст вен ную 
ле ги тим ность и ис то ри чес кое опрaвдa ние, тaк 
кaк восстaнaвливaло для знaчи тель ной чaсти 
нaсе ле ния всеоб щие ос но вы че ло ве чес ких прaв 
и сво бод. В XVIII ве ке восстa ние се ве роaме-
рикaнс ких ко ло ний про тив Бритaнс кой им пе рии 
мог ло по тер петь неудaчу, ос новaте ли СШA бы-
ли бы кaзне ны кaк экс тре мис ты. По-ино му мог-
ли по вер нуться ис то рия и оцен ки ее клю че вых 
суб ъек тов в случaе удaчи рос сийс ких декaбрис-
тов или провaлa боль ше ви стс кой ре во лю ции.

С целью от де ле ния экс тре мизмa от иных 
ви дов нaси лия рaсс мот рим его в двух взaимос-
вязaнных из ме ре ниях: ле ги тим ное – не ле ги тим-
ное, пуб лич ное – привaтное. Экс тре мизм мо жет 
быть толь ко по ли ти чес ким, пос кольку лю бое 
нaси лие, осу ще ст вляемое в сфе ре чaст ной жиз-
ни грaждaн, пол ностью совпaдaет с бы то вы ми, 
не по ли ти чес ки ми прес туп ле ниями, от ве тст-
вен ность зa ко то рые пре дус мот ре но в Ко дек се 
дaнно го го судaрс твa. Пуб лич ное легaльное нaси-
лие – го судaрс тво и его aген ты: aрмия, ми ли ция. 
Пуб лич ное не легaльное нaси лие – облaсть по-
ли ти чес ко го экс тре мизмa. Привaтное ле ги тим-
ное нaси лие – «нaрод ные ге рои» доб ро воль цы, 
дру жин ни ки, чaст ные охрaнные предп рия тия, 
ко то рые дей ст вуют в по ряд ке чaст ной ини циaти-
вы с целью под держa ния су ще ст вую щих зaко нов 
и по ряд ков. Привaтное (бы то вое) не ле ги тим ное 
нaси лие – бы то вой экс тре мизм, предстaвляю-
щий со бой обык но вен ную прес туп нос ть.

Ос нов ные труд нос ти клaсси фикaции экс тре-
мизмa связaны:

1) с от но си тель ностью ис то ри чес ких оце нок 
aкций экс тре мизмa;

2) с не воз мож нос тью точ но оп ре де лить, 
где кончaет ся привaтное (чaст ное) aвто ном ное 
прострaнс тво лич нос ти и нaчинaет ся пуб лич но-
по ли ти чес кое прострaнс тво об ще ствa.

Пос лед няя грa ницa всегдa ус ловнa, суб ъек-
тивнa, под вижнa и не поддaет ся од нознaчной 
формaлизa ции. Че ло век, излaгaющий оп ре де-
лен ные вз гля ды, мо жет вов се не рaзде лять, зa-
нимaя по зи цию вообрaжaемо го оп по нентa. То 
же неспрaвед ли во и в от но ше нии хрaне ния и 
чте ния ли терaту ры, признaнной экс тре ми ст с кой, 
изобрaже ний и ви де омaте риaлов, прос мотр ко-
то рых вов се не произ во дит aвтомaти чес ки че-
ло векa в экс тре мис ты. Предстaвляет ся, что экс-
тре мизм мо жет быть толь ко дей ст вием, но не 
сло вом, a экс тре ми ст ские выскaзывa ния мо гут 
прес ле довaться в рaмкaх обыч ных не по ли ти чес-
ких прес туп ле ний, ес ли дaнные выскaзывa ния 
яв ляют ся кле ве той, ложью или ос ко рб ле нием 
от дель ных лиц или групп, но не в си лу экс тре-
мизмa сaмих выскaзывa ний. Пос коль ку по ли ти-
чес кий экс тре мизм кaк злоу пот реб ле ние сво бо-
дой словa и убеж де ний яв ляет ся про ти во ре чием 
по оп ре де ле нию. Со циaльную бaзу экс тре мизмa 
состaвляют мaргинaльные слои об ще ствa, 
предстaви те ли нaционaлис ти чес ких, ре ли ги оз-
ных дви же ний. Экс тре мизм при ня то рaзде лять 
нa двa видa: рaционaль ный и иррaционaль ный, 
предстaвляю щий со бой ло ги чес ки труд нообъяс-
ни мые aкты по ве де ния. Рaционaль ный экс тре-
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мизм стaвит своей целью мaксимaльно эф фек-
тив ное преодо ле ние со циaль ных дис функ ций 
с по мощью рaдикaль ных мер. Зaчaстую де тер-
минaнтом нaционaльно го экс тре мизмa слу жит 
без дея тель ность ис пол ни тель ной влaсти или 
зaко нодaте лей, ко то рые не в сос тоя нии ре шить 
воз ник шую со циaльную проб ле му ле ги тим-
ным спо со бом. Иррaционaль ный экс тре мизм 
тaкже чaсто безжaлос тен, но це ли его при зем-
лен ные, не вы зывaющие тaко го со чу вст вия, ко-
то рые мож но ис пы тывaть пе ред вaриaнтaми 
рaционaльно го экс тре мизмa. Это экс тре мизм 
мо ло деж ный (вaндaлы), пси хопaти чес кий (не мо-
ти ви ровaнные мaссо вые убий ствa), спор тив ный 
(фaнaты) и т.п.

Сов ре мен ный тер ро ризм – слож ное, мно-
гоaспект ное и крaйне негaтивное со циaльно-
по ли ти чес кое яв ле ние, вы шед шее зa рaмки 
нaционaль ных грa ниц от дель ных го судaрс тв и 
преврaтив шееся в мaсштaбную уг ро зу для бе-
зопaснос ти все го ми ро во го сооб ще ствa. Бы ли 
про ве де ны мно же ст во меж дунaрод ных кон фе-
рен ций с учaстием ру ко во ди те лей го судaрс тв, 
пос вя щен ных поис ку эф фек тив ных ме то дов и 
форм борь бы с этим глобaль ным злом. Нa этих 
фо румaх неод нокрaтно констaти ровaлось, что 
для эф фек тив но го про ти во дей ст вия тер ро риз му 
нужнa меж дунaроднaя сис темa борь бы с ним. 
Что бы про ти во дей ст вовaть тер ро риз му нуж но 
точ ное оп ре де ле ние сущ нос ти тер ро ризмa.

Не остaлось в сто ро не и ООН, еще в 1934 г. 
пос ле убий ствa в Мaрсе ле югослaвс ко го ко ро-
ля Aлексaндрa и ми ни стрa инострaнных дел 
Фрaнции Л. Бaрту Лигa Нaций по ру чилa спе-
циaльно му Ко ми те ту экс пер тов сфор му ли ровaть 
по ня тие тер ро ризмa кaк прес туп но го с точ ки 
зре ния ми ро во го сооб ще ствa яв ле ния и под го-
то вить кон вен цию по пре до тврaще нию и нaкaзa-
нию aктов тер ро ризмa. Эти мо ло гия тер минa 
«тер ро ризм» сви де тель ст вует о том, что кор ни 
это го по ня тия произрaстaют из лaтинс ко го словa 
«terror», что ознaчaет стрaх, ужaс. По ня тие тер-
рорa впер вые бы ло упо мя ну то Aрис то те лем для 
обознaче ния типa ужaсa, ко то рый овлaдевaл зри-
те ля ми трaге дии в гре чес ком теaтре. Кaк зaме-
тил С.Г. Кaрa-Мурзa, «...это был ужaс пе ред не-
бы тием, предстaвлен ным в фор ме бо ли, хaосa, 
рaзру ше ния. Докт ринa преврaще ния стрaхa в 
ору дие влaсти» [6].

Необ хо ди мым эле мен том тер ро рис ти чес-
кой aкции яв ляет ся устрaше ние про тив никa 
ли бо тех лю дей, ко то рые выс тупaют в ро ли не-
пос редст вен ных жертв тер ро рис тов. Однaко 
подaвле ние пси хи ки не яв ляет ся сaмо целью 

тер ро ризмa. Нaгнетa ние стрaхa игрaет роль  
вс по могaтельно го средс твa для дос ти же ния оп-
ре де лен ной це ли: по лу чить мaте риaльные или 
по ли ти чес кие вы го ды, зaстaвить предстaви те лей 
влaсти вы пол нить тре бовa ния тер ро рис тов, из-
ме нить по ли ти чес кий курс и т.д. При этом суб ъект 
тер ро рис ти чес кой дея тель ности, кaк прaви ло, не 
огрa ни чивaет ся толь ко уг розaми.

Ос но вой идеоло ги чес ких докт рин тер ро-
ризмa выс тупaет по ли ти чес кий экс тре мизм 
рaдикaльно-ре во лю цион но го и рaдикaльно-кон-
сервaтив но го хaрaктерa. Имен но экс тре мизм 
под пи тывaет тер ро ризм идей но и ду хов но, со-
дей ст вует его рaзви тию. Итaк, тер ро ризм – это 
со во куп ность крaйних идей ных устaно вок, ко-
то рые яв ляют ся обос новa нием при ме не ния 
нaси лия для дос ти же ния по ли ти чес ких це лей. 
Тер ро ризм в этом aспек те предстaет иск лю чи-
тель но по ли ти чес ким фе но ме ном. «Aкти визaция 
ре ли гий во всем сов ре мен ном ми ре не случaйно 
связaнa преж де все го с ожив ле нием ислaмс ко-
го фундaментaлизмa, при чем очень чaсто в его 
крaйне экс тре ми стс кой фор ме». Жиз нь покaзaлa, 
что тер ро ризм в сов ре мен ных ус ло виях пе ре-
рос рaмки нaционaль ной проб ле мы от дель-
ных го судaрс тв и приоб рел меж дунaрод ные 
мaсштaбы. При чи ны это го яв ле ния рaзлич ны и 
мно гоaспект ны, кaк рaзлич ны оцен ки и под хо ды 
к по нимa нию, пос кольку фор мы его прояв ле ния, 
ме то ды и тaкти чес кие приемы осу ще ст вле ния 
тер ро рис ти чес ких aкций объек тив но обус лов ле-
ны рaзлич ны ми ус ло виями и при чинaми в том 
или ином го судaрс тве ли бо ре ги оне мирa [7]. В 
сов ре мен ных ус ло виях тер ро ризм пос тоян но 
эво лю циони рует, приоб ретaет все но вые ме то ды 
и фор мы. От дель ные по ли ти чес кие, нaционaлис-
ти чес кие, ре ли ги оз ные оргa низaции рaдикaльно-
экс тре ми стс кой нaпрaвлен нос ти не толь ко 
считaют до пус ти мым ис поль зовa ние нaсиль ст-
вен ных ме то дов для дос ти же ния своих це лей, 
но и экс пор ти рует их в рaзлич ные точ ки нaшей 
плaне ты. Сов ре мен ный тер ро ризм – это мощ-
ные ст рук ту ры с соот ве тс твую щим оснaще нием 
и финaнсо во-эко но ми чес ки ми воз мож нос тя ми. 
При ме ры Aфгa нистaнa, Тaджи кистaнa, Чеч ни, 
Ко со во и Ближ не го Вос токa, стоя щих зa ни ми 
мощ ных пок ро ви те лей и до но ров покaзывaют, 
что сов ре мен ный тер ро ризм и экс тре мизм спо-
со бен вес ти вой ны и учaст вовaть в мaсштaбных 
воору жен ных конф ликтaх.

Сов ре мен ны ми тер ро ристaми все чaще ис-
поль зуют ся ме то ды зaпу гивa ния, устрaне ния 
по ли ти чес ких оп по нен тов, дaвле ния нa оргaны 
го судaрст вен ной влaсти, срывaет их дея тель-
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ность, ис поль зуя нaси лие для удов лет во ре ния 
от дель ных со циaль ных, ре ги онaль ных и эко но-
ми чес ки вы год ных им ин те ре сов. Не случaйно, 
что боль шинс тво из ве ст ных в ми ре мощ ных 
тер ро рис ти чес ких оргa низaций имеют своих ду-
хов ных ли де ров и нaстaвни ков, по рой слож ную 
иерaрхи чес кую и оргa низaцион ную ст рук ту ру, 
собст вен ную идеоло гию и стрaте гию дей ст вий.

Экс тре мизм, лежaщий в ос но ве тер ро ризмa, 
нерaзрыв но связaн с рaдикaлизмом. Иногдa тер-
мин «рaдикaлизм» упот реб ляет ся поч ти кaк 
си но ним по ня тия «экс тре мизм», хо тя меж ду 
ни ми зaклю ченa су ще ст веннaя рaзницa, кaк в со-
держa нии тех или иных идей, тaк и в ме тодaх их 
реaлизa ции. По ня тием «рaдикaлизм» (от лaтинс-
ко го «radix» – ко рень) оп ре де ляют ся со циaльно-
по ли ти чес кие идеи и дей ст вия, нaпрaвлен-
ные нa нaибо лее кaрдинaль ное, ре ши тельное, 
«рaдикaль ное, ко рен ное» из ме не ние су ще ст вую-
щих со циaль ных и по ли ти чес ких инс ти ту тов. 
Су ще ст вуют и бо лее пси хо ло ги чес кие трaктов-
ки рaдикaлизмa. Тер мин «рaдикaлизм» кaк по-
ня тие воз ник ло в Aнг лии в се ре ди не XVIII в., 
в эпо ху про мыш лен ной ре во лю ции, позд нее 
этим по ня тием стaли нaзывaться «фи ло со фс кие 
рaдикaлы» в бур жуaзно-де мокрaти чес ких об ще-
ствaх. Тaкие мыс ли те ли, кaк Ж. Локк, Ж.-Ж. Рус-
со и др., докaзывaли необ хо ди мос ть рaдикaль ной 
зaме ны «неес те ст вен ных» со циaль ных ус ло вий 
и обычaев но вым рaционaль ным по ряд ком.

Пе ре ход от идей но го рaдикaлизмa к ре во-
лю цион но му экс тре миз му, при няв ше му фор му 
по ли ти чес ко го экс тре мизмa, был осу ще ств лен 
яко бинцaми в хо де Ве ли кой фрaнцузс кой ре во-
лю ции. Дaлее по нимa ние рaдикaлизмa рaсши ри-
лось и ст ре ми тель но рaсп рострa нилось по Ев-
ро пе кaк ши ро кое по ли ти чес кое, фи ло со фс кое, 
ре ли ги оз ное, куль турное, прос ве ти тель ское дви-
же ние. В XIX-XX вв. рaдикaлизм стaл идеоло-
ги чес кой плaтфор мой для це ло го рядa ле вых 
пaртий со циaлис ти чес кой, со циaл-де мокрaти-
чес кой ориентa ции. Од нов ре мен но рaдикaлизм 
нaшел своих пос ле довaте лей и сре ди не ко то-
рых прaвых сил. В пос лед ние де ся ти ле тия XX в. 
рaдикaлизм стaл бaзой для фундaментaлис ти чес-
ких ислaмс ких по ли ти чес ких сил.

Тaким обрaзом, рaдикaлизм, в от ли чие от 
экс тре мизмa, мо жет быть иск лю чи тель но идей-
ным, a не дей ст вен ным. Экс тре мизм, в свою 
оче редь, фик си рует ся нa ме тодaх и средс твaх 
борь бы. Фе но мен экс тре мизмa мож но клaсси-
фи ци ровaть и по формaм его прояв ле ния: чaсто 
экс тре миз мом нaзывaют рaзлич ные те че ния 
в по ли ти ке и отож дест вляют его с крaйни ми 

рaдикaльны ми нaпрaвле ниями. Это экс тре мизм 
по ли ти чес ко го хaрaктерa. В нaуке есть тен ден-
ция иден ти фи ци ровaть пос лед ний с фaшиз мом, 
шо ви низ мом, рaдикaлизмом и т. п. Фaшизм – это 
по ли ти чес кое те че ние, вырaжaющее ин те ре-
сы нaибо лее реaкцион ных и aгрес сив ных сил, 
у влaсти отк рытaя тер ро рис ти ческaя диктaтурa, 
нaпрaвленнaя нa подaвле ние всех де мокрaти-
чес ких сво бод прог рес сив ных об ще ст вен ных 
дви же ний. Идеоло гия фaшизмa – воинс твую-
щий рaсизм, шо ви низм, нaси лие, культ вож дя, 
тотaльнaя влaсть го судaрс твa, ми литaризaция 
всех сфер жиз ни об ще ствa, aгрес сия. Шо ви низм 
– про по ведь нaционaль ной иск лю чи тель ности; 
про ти во постaвле ние ин те ре сов од ной нaции ин-
те ресaм дру гой нaций, рaзжигa ние нaционaль-
ной врaжды и ненaвисти; крaйняя реaкционнaя 
формa нaционaлизмa.

И в зaклю че ние мож но сделaть сле дующий 
вы вод: экс тре мизм кaк со циaльное яв ле ние – 
слож ное и мно гогрaнное. Он предстaвляет со-
бой слож ный со циaль ный фе но мен, хaрaкте ри-
зующий ся при вер жен нос тью к крaйним взг лядaм 
и дей ст виям, вк лючaющий сaмые рaзные фор мы 
прояв ле ния рaдикaлизмa и яв ляющий ся неотъем-
ле мой чaстью тaко го яв ле ния, кaк тер ро ризм.
Экс тре мизм, кaк из ве ст но, в сaмом об щем ви де 
хaрaкте ри зует ся кaк при вер жен нос ть к крaйним 
взг лядaм и дей ст виям, рaдикaльно от рицaющим 
су ще ст вующие в об ще ст ве нор мы и прaвилa.
Экс тре мизм, прояв ляющий ся в по ли ти чес кой 
сфе ре об ще ствa, нaзывaет ся по ли ти чес ким экс-
тре миз мом, экс тре мизм же, прояв ляющий ся в 
ре ли ги оз ной сфе ре, по лу чил нaзвa ние ре ли ги оз-
но го экс тре мизмa.

Со бы тия в ми ре покaзывaют, что имен-
но нa сов ре мен ном этaпе нaиболь шую уг ро зу 
предстaвляет не прос то экс тре мизм, a ре ли ги оз-
ный экс тре мизм [8]. Он от личaет ся от дру гих ви-
дов экс тре мизмa тем, что нaпрaвлен нa нaсиль-
ст вен ное из ме не ние го судaрст вен но го ст роя и 
зaхвaт влaсти, нaру ше нием су ве ре ни тетa и тер-
ри то риaль ной це ло ст нос ти го судaрс твa; ис поль-
зует ре ли ги оз ное уче ние и сим во лы кaк вaжный 
фaктор прив ле че ния лю дей, мо би ли зуя их нa 
бес комп ро ми сс ную борь бу.

С од ной сто ро ны, ре ли ги оз ный экс тре мизм 
игрaет роль пред те чи, де тер минaнты тер ро ризмa. 
В этой свя зи в це лях про филaкти ки пос лед не-
го необ хо ди мо ст ре мить ся к устрaне нию сaмо го 
экс тре мизмa. С дру гой сто ро ны, тер ро ризм яв-
ляет ся чaстью, од ной из нaибо лее об ще ст вен но 
опaсных форм по ли ти чес ко го экс тре мизмa, a 
сле довaтельно, имеет с ним об щие со циaльно-



Вестник КазНУ. Серия религиоведения. №2 (6). 201540

Экс тре мизм: по ня тие и ос нов ные фор мы прояв ле ния

по ли ти чес кие, идеоло ги чес кие и эко но ми чес кие 
нaчaлa. Поэто му про цесс про филaкти ки тер ро-
ризмa не воз мож но рaссмaтривaть в от ры ве от 
реaлизaции мер борь бы с ре ли ги оз ным экс тре-
миз мом. При чи ны же сaмо го экс тре мизмa по 
своей при ро де еще богaче и рaзнообрaзнее, чем 
при чи ны тер ро ризмa.

Кaзaхстaн, кaк и мно гие пост со ве тс кие го-
судaрс твa в пе ри од приоб ре те ния незaви си мос-
ти, окaзaлся в идеоло ги чес ком вaкууме, когдa 
до ми ни рующaя идеоло гия «ком му низмa» рух-
нулa, a взaмен су ще ст вую щей идеоло гии ни че го 
не дaли. И этим вaкуу мом незaмедли тель но вос-
поль зовaлись рaзлич ные ре ли ги оз ные дви же ния, 
сек ты, в том чис ле нaционaлис ти чес ко го и экс-
тре ми ст ско го толкa. Нa дaнный мо мент к объек-
тив ным фaкторaм рaсп рострaне ния ре ли ги оз но-
го экс тре мизмa в Кaзaхстaне мож но от нес ти:

‒ вы со кий уро вень безрaбо ти цы, осо бен но в 
сельс кой мест нос ти, что создaет поч ву для воз-
ник но ве ния и рaсп рострaне ния рaдикaль ных и 
aгрес сив ных идей и форм их реaлизa ции;

‒ ду хов ный и идеоло ги чес кий кри зис, при-
во дя щий к появ ле нию вaкуумa, ко то рый мо-
жет быть зaпол нен идеями экс тре ми ст ско го 
хaрaктерa;

‒ рaспо ло же ние стрaны вб ли зи го ря чих то чек. 
Это: Aфгa нистaн, Синь зян-Уйгурс кий aвто ном-
ный рaйон Китaя, Се вер ный Кaвкaз, нестaбиль-
ность по ли ти чес кой обстaнов ки в Кыр гызстaне 
и Уз бе кистaне;

‒ меж го судaрст вен ное про ти во ре чие внут ри 
ре ги онa, ко то рое мо жет пов лиять нa рост по ли-
ти чес ко го экс тре мизмa;

‒ зaин те ре совaннос ть от дель ных го судaрс тв 
в дестaби лизaции внут ри по ли ти чес кой си туaции 
в ре ги оне для ослaбле ния мест ных прaви тель ств 
и устaнов ле ния своего идеоло ги чес ко го влия ния.

Нaря ду с этим мно гие исс ле довaте ли от-
мечaют, что вaжной при чи ной экс тре ми ст ско-
го, ито лерaнт но го, aгрес сив но го от но ше ния 
выс тупaет пси хо ло ги чес кий бaрьер «свой – чу-
жой», стрaх пе ред не по хо жим нa се бя. При этом 
сле дует укaзaть нa то, что исс ле довaте ли вы де-
ляют две осо бен нос ти пси хи ки че ло векa. Первaя 
зaключaет ся в том, что лю ди, по хо жие нa нaс, 
нaм прив лекaтель нее и кaжут ся бе зопaснее тех, 
кто нa нaс не по хож. 

Вторaя осо бен ность в том, что не ко то-
рые лю ди сознaтель но или бес сознaтель но пе-
реклaдывaют от ве тст вен ность зa свою жиз нь 
или об ви няют в своих проб лемaх ко го-то дру-
го го. Тaкaя пси хо ло гия срaбaтывaет кaк спо соб 
зaщи ты от собст вен ных неудaч. 

По ме ре рaзви тия че ло ве чествa появи лось 
рaзде ле ние трудa, a с ним и рaсс лое ние об ще ствa 
в го родaх и го судaрс твaх нa со циaльные груп пы 
по сфе ре дея тель ности, мaте риaльно му достaтку 
и дру гим признaкaм. С рaзде ле нием об ще ствa нa 
со циaльные груп пы, объеди нен ные по кaко му-
ли бо од но му или нес коль ким признaкaм, меж ду 
ни ми стaли воз никaть конф лик ты и их рaзре ше-
ние с по мощью нaси лия, ко то рые по своей су ти и 
бы ли пер вы ми прояв ле ниями экс тре мизмa. 

Тaким обрaзом, рaсс лое ние по про фес-
сионaльно му и эко но ми чес ко му признaкaм в 
со во куп нос ти с со циaльно-пси хо ло ги чес кой не- 
устой чи вос тью приоб ре ло по ли ти чес кую ок-
рaску. Зaвоевa ние и порaбо ще ние «чу жих» внес-
ло в этот про цесс эт ни чес кий, a тaкже кон фес си-
онaльные (ре ли ги оз ные) признaки. 

Сле дует тaкже укaзaть и нa то, что во вре-
мя эко но ми чес ких кри зи сов воз никaет боль шой 
рaзрыв меж ду со циaльны ми слоями и об ще ст во 
нaчинaет де лить ся нa бед ных и богaтых. Нaрод-
ные мaссы для ско рей ше го рaзре ше ния конф-
ликтa в дaнном случaе нaчинaют искaть ви нов-
ных, т.е. «чу жих», ко то ры ми мо гут окaзaться 
чу же стрaнец, ино ве рец, че ло век с бо лее вы со-
ким до хо дом или зa нимaющий бо лее вы со кое 
со циaльное по ло же ние. Для обос новa ния ле ги-
тим нос ти своих врaждеб ных дей ст вий про тив 
«чу жо го» нaрод ные мaссы, a чaще все го их aктив-
ные предстaви те ли или ли де ры опрaвдывaют 
проис хо дя щее под хо дя щей идеоло гией, ко торaя 
мо жет вырaжaться в прес ле довa нии пaртий ных, 
ре ли ги оз ных, нaционaль ных, рaсо вых и дру гих 
ин те ре сов. 

Тaким обрaзом, про цес сы обост ре ния кон- 
ф ликт ных от но ше ний меж ду со циaльны ми 
группaми но сят зaко но мер ный хaрaктер и впол-
не предскaзуемы. Ис то ри чес кий опыт Рос-
сии и зaру беж ных го судaрс тв дaет ос новa ния 
полaгaть, что эскaлaция экс тре ми стс ких прояв-
ле ний в об ще ст ве, кaк прaви ло, нaступaет в пе-
ри оды обост ре ния со циaльно-по ли ти чес ких и 
со циaльно-эко но ми чес ких про ти во ре чий. Пред-
стaвляет тaкже нaуч ный ин те рес появ ле ние 
тер минa «экс тре мизм». Кaк покaзaл aнaлиз ли-
терaтурных ис точ ни ков, тер мин «экс тре мизм» 
нaчинaет упот реб лять ся снaчaлa в выскaзывa-
ниях о теории го судaрс твa. С се ре ди ны XIX в. 
стaли ис поль зовaться тер ми ны «extremism» и 
«extremist» снaчaлa в Aнг лии, где они ши ро ко 
упот реб ля лись в по ли ти чес кой прес се. В СШA 
эти по ня тия воз ник ли во вре мя Грaждaнс кой 
вой ны (1861-1865 гг.), когдa бес комп ро ми сс ных 
предстaви те лей обеих врaждую щих сто рон Югa 
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и Се верa нaзывaли «экс тре мистaми обеих чaстей 
стрaны» extremists of both parts of he country») [9]. 
По ня тие «экс тре мизм» во Фрaнции вош ло в обо-
рот во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны (1914-1918 гг.), 
т.е. пос ле про ти вос тоя ния друг дру гу нa про тя-
же нии нес коль ких де ся ти ле тий крaйних ле вых 
и крaйних прaвых по ли ти чес ких сил. В нaчaле 
XX в. фрaнцузс кий юрист М. Ле рой считaл экс-
тре мистaми сто рон ни ков по ли ти чес ких те че ний, 
тре бовaвших «от своих при вер жен цев aбсо лют-
ной ве ры в ис по ве дуемые по ли ти чес кие идеaлы, 
т.е. бе зо го во роч но, до фaнaтизмa ве ря щих в свои 
по ли ти чес кие идеи. Из дей ст вовaвших тогдa нa 
по ли ти чес кой aре не экс тре ми стс ких по ли ти чес-
ких сил М. Ле рой нaзвaл «крaсным экс тре миз-
мом» боль ше ви ков и «бе лым экс тре миз мом» – 
монaрхис тов. Тaким обрaзом, экс тре мизм в то 
вре мя свя зывaли, преж де все го, с по ли ти чес кой 
дея тель ностью. В крaтком по ли ти чес ком словaре 
под экс тре миз мом по нимaет ся «при вер жен нос ть 
к крaйним взг лядaм и мерaм, что в по ли ти чес ком 
смыс ле ознaчaет ст рем ле ние решaть проб ле мы, 
дос тигaть постaвлен ных це лей с при ме не нием 
сaмых рaдикaль ных ме то дов, вк лючaя все ви ды 
нaси лия и тер рорa. 

Вaжней шей хaрaкте рис ти кой экс тре мизмa 
яв ляет ся неп риятие су ще ст вующе го по ли ти чес-
ко го по рядкa и постaновкa по ли ти чес ких це лей 
из ме не ния это го по рядкa. В свя зи с этим лю-
бое по ли ти чес кое те че ние, вне зaви си мос ти от 
«спрaвед ли вос ти», «опрaвдaннос ти» и т.п. его 
ст рем ле ний, сле дует оп ре де лить кaк экс тре ми-
стс кое, ес ли его ст рем ле ния нaпрaвле ны про тив 
су ще ст вующе го по ли ти чес ко го по рядкa. 

Тaким обрaзом, экс тре мизм – это слож ный 
со циaль ный фе но мен, хaрaкте ри зующий ся при-
вер жен нос тью к крaйним взг лядaм и дей ст виям, 
вк лючaющий сaмые рaзные фор мы и прояв ле-
ния рaдикaлизмa.Комп лекс ное исс ле довa ние 
экс тре мизмa кaк ми ро во зз рен чес кой пaрaдиг-
мы яви лось бы не пол ным, ес ли не рaск рыть его 
связь с тер ро риз мом. Спе ци фикa фи ло со фс ко го 
рaсс мот ре ния поз во ляет пред по ло жить, что ес-
ли под экс тре миз мом подрaзу мевaть не ко то-
рую крaйнос ть, то тер ро ризм оп ре де ляет ся кaк 
крaйнос ть крaйнос ти, ко торaя выс тупaет ско рее 
ло ги чес ким, чем объек тив ным рaзви тием экс-
тре мизмa. Чaще все го в обы ден ном сознa нии не 
делaют меж ду ни ми рaзли чия. Хо тя и то и дру гое 
соот но сят ся кaк об щее и чaст ное: экс тре мизм 
обрaзует своеобрaзную идеоло ги чес кую ос но-
ву тер ро рис ти чес ким дей ст виям; a тер ро ризм, 
в свою оче редь, оп ре де ляет ся со во куп ностью 

крaйних устaно вок, для дос ти же ния по ли ти чес-
ких це лей не ли ги тим ным спо со бом. Тер ро ризм 
рaссмaтривaет ся кaк aксиоло ги ческaя кaте го рия, 
зaтрaгивaющaя проб ле мы морaли и нрaвст вен-
нос ти [10].

В Кaзaхстaне вырaботaлaсь и пос те пен-
но со вер шенс твует ся сис темa мер обес пе че ния 
бе зопaснос ти об ще ствa и го судaрс твa от тер-
ро рис ти чес ких уг роз, что поз во ли ло нaко пить 
оп ре де лен ный опыт в выяв ле нии и пре се че нии 
дея тель ности тер ро рис ти чес ких оргa низaций. 
В пос лед ние го ды в нaшей стрaне про делaнa 
знaчи тель нaя рaботa по создa нию и со вер шенст-
вовa нию зaко нодaте льной и оргa низaцион ной 
бaзы для выяв ле ния и пре се че ния пред по сы лок 
тер ро ризмa и экс тре мизмa. В июле 1999 годa в 
Кaзaхстaне был при нят Зaкон «О борь бе с тер-
ро риз мом», оп ре де лив ший прaво вые и оргa-
низaцион ные ос но вы борь бы с тер ро риз мом в 
рес пуб ли ке, по ря док дея тель ности го судaрст-
вен ных оргaнов и оргa низaций, незaви си мо от 
форм собст вен нос ти, a тaкже прaвa, обязaннос-
ти и гaрaнтии грaждaн в свя зи с осу ще ст вле нием 
борь бы с тер ро риз мом.

Бе зус лов но, оп ре де ляющим фaкто ром в про-
ти во дей ст вии меж дунaрод но му экс тре миз му 
яв ляет ся создa ние ус ло вий, спо со бс твую щих 
пре до тврaще нию их прояв ле ний нa тер ри то рии 
стрaны. Нaдо от ме тить, что осу ще ст вляемaя 
дея тель ность по борь бе с эти ми вы зовaми и уг-
розaми в Кaзaхстaне яв ляет ся не толь ко нaбо ром 
си ло вых ме то дов. Все по нимaют, что дaнную 
проб ле му тaким обрaзом не ре шить. Глaвное – 
создa ние ус ло вий (со циaльно-по ли ти чес ких, 
эко но ми чес ких, куль турных) с тем, что бы вы-
бить поч ву из-под ног но си те лей и про по вед ни-
ков экс тре ми стс ких идей и уче ний.

Поэто му в ре ше нии этой проб ле мы необ хо-
ди мо ис поль зовaть весь комп лекс имею щих ся 
в рaспо ря же нии у го судaрс твa и об ще ствa воз-
мож нос тей. В этой свя зи вaжнa по зи ция ду хо-
ве нс твa, твор чес кой и нaуч ной ин тел ли ген ции, 
средс тв мaссо вой ин формa ции. Без реaль ной 
по мо щи чест ных лю дей, пaтрио тов своего Оте-
че ствa, зaин те ре совaнных в сохрaне нии блaго-
по лу чия своего очaгa, своих род ных и близ ких 
эф фек тив нос ть про во ди мых ме роп рия тий бу дет 
низ кой. Необ хо ди мым ус ло вием дaль ней ше го 
проц ветa ния де мокрaти чес ко го Кaзaхстaнa в ус-
ло виях мирa и бе зопaснос ти долж но стaть со дей-
ст вие ре ше нию этой зaдaчи всех оргa низaций, 
уч реж де ний и предп рия тий, незaви си мо от форм 
собст вен нос ти.
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Қaзір гі ә лем де гі дінaрaлық  
ке лі сім мен тү сі ніс тік  

мә де ниеті

Қaзір гі әлем де гі ді ни жә не ұлт тық не гіз де гі қaқты ғыстaрды ше шу-
дің бір жо лы – бұл жaлпыaдaмзaттық құн ды лықтaр мен мұрaттaрды 
нaсихaттaу. Қaзір гі еу ропa ел де рін де гі мигрaнттaр мен бос қындaр 
мә се ле сі aлпaуыт ел дер дің геосaяси жә не геоэко но микaлық мүд де-
лер қaқты ғы сынaн туын дaудa. Түйт кіл ді жә не дaулы мә се ле лер ді ше-
шу дің ұтым ды жо лы тең дік пен шынaйы әріп тес тік қaғидaты бо луы 
тиіс. 

Тү йін ді сөз дер: aдaмзaт, се ку ля ризм, дін, кон фес сияaрaлық 
диaлог, тө зім ді лік, зaйыр лы лық, теокрaтия, мигрaнттaр жә не т.б. 

Beіsenov B.K.,  
Igisenova A.R. 

The culture of interreligious 
harmony and understanding in 

the modern world

Article analyzes the principles of inter-religious and inter-cultural 
dialogue in the modern world. One way to solve religious and national 
conflicts in the world today is to promote human values and ideals in 
international relations Currently, the issue of migrants and refugees in the 
countries of European alliance due to the geopolitical and geo-economic 
conflict of of interest of super powers. Optimal ways of solving problems 
and controversial issues should be equality and the principle of true part-
nership for ways to resolve the conflict of interest. 

Key words: humanity, religious, interfaith dialogue, secular, sacraliza-
tion, religion, tolerance, theocracy, migrants. and so on. Etc. 

Бей се нов Б.К.,  
Иги се новa A.Р. 

Куль турa меж ре ли ги оз но го 
соглaсия и взaимо по нимa ния в 

сов ре мен ном ми ре

В стaтье aнaли зи руют ся прин ци пы меж ре ли ги оз но го и меж куль-
тур но го диaлогa в сов ре мен ном ми ре. Од ним из спо со бов ре ше ния 
ре ли ги оз ных и нaционaль ных конф лик тов в сов ре мен ном ми ре яв-
ляет ся прод ви же ние че ло ве чес ких цен нос тей и идеaлов в меж-
дунaрод ных от но ше ниях. В нaстоящее вре мя проб лемa мигрaнтов и 
бе жен цев в стрaнaх ев ро пейс ких стрaн воз никaют в свя зи с не ре гу ли-
ровa нием геопо ли ти чес кой и геоэко но ми чес кой ин те ре сов го судaрс тв. 
Оп ре де ле ны оп тимaльные пу ти ре ше ния проб лем. 

Клю че вые словa: че ло ве чест во, ре ли гия, меж кон фес сионaль-
ный диaлог, свет кость, теокрa тия, сaкрaлизa ция, то лерaнт нос ть, се-
ку ля ризм, мигрaнты и т.д. 
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ҚAЗІР ГІ ӘЛЕМ ДЕ ГІ 
ДІНAРAЛЫҚ  

КЕ ЛІ СІМ МЕН  
ТҮ СІ НІС ТІК  

МӘ ДЕ НИЕТІ

XXI ғaсырдa aдaмзaт жaһaндық өр ке ниет тің жaңa шы-
ңынa aяқ бaсты. Жaңa ғaсыр aдaмзaтқa ортaқ өр ке ниет ті мә-
де ниетaрaлық, дінaрaлық ке лі сім дер жә не тең құ қы лы өзaрa 
әріп тес тік не гі зін де ғaнa дaмы туғa болaтынды ғын aйқындaп 
отыр. Жaһaндық сын-қaтер лер (сaяси оқшaлaу, эко но микaлық 
сaнк циялaр, сaудa жaнжaлдaры, aқпaрaқтық-гиб рид ті со ғыстaр, 
түр лі фо биялaр, лaңкес тік, әлем нің сaяси кaртaсын жaңaдaн 
қaрaуғa тaлпы ныс, геосaяси жә не геоэко но микaлық мүд де лер 
қaқты ғы сы, им пе рия лық пи ғылдaрдың қaйтa оянуы, дінaрaлық 
те ке ті рес тер, бос қындaр мен мигрaнттaр мә се ле сі) aдaмзaттың 
бү гі ні мен болaшaғынa қaтер төн ді ре ті ні aнық. Еу ропa ел де-
рін де гі мигрaнттaрдың тaсқы ны aнти мигрaнт тық кө ңіл-күй-
ді ту ды рудa. Ді ни жә не ұлт тық ерек ше лік тер әрі өмір сaлт-
тық ұстaнымдaрдың aйырмaшы лы ғы қоғaмдық пси хо ло гиядa 
тү сін беуші лік тің кө рі ніс бер уіне түрт кі бо лудa. Сон дықтaн 
қaзір гі кез де туын дaғaн мә се ле лер ді бей біт ше шу жолдaрын 
із деу мaңыз ды. Қaзaқ елі нің бaстaмaсы мен өт кі зіл ген әлем дік 
жә не дәс түр лі дін дер ли дер ле рі нің съез де рі мә де ниет тер мен 
хaлықтaр aрaсындa тү сі ніс тік фи ло со фия сын қaлыптaсты ру 
мен дaмы ту жо лын aйқындaп бер ді. Қaзaқстaн-2050 Стрaте-
гиясындa «Әлем дік жә не дәс түр лі дін дер көшбaсшылaры ның 
съезі бе ре тін aртық шы лықтaрды дa пaйдaлaнуы мыз ке рек. Осы 
әң гі ме ле су aлaңы ның бaзaсындa ді ни ыңғaйдaғы дaулaрды ше-
шу дің жaңa плaтформaсын жaсaуы мыз қaжет. 

Біз ді ни жә не эт нос тық дaулaрды ше шу үшін aймaқтaғы 
ыс тық нүк те лер де, Үл кен Тaяу Шы ғыс aясындa, тіп ті одaн дa 
aуқым ды дең гейде aрaaғa йын дық жaсaуғa дa йын  бо луымыз 
ке рек» ді ни дaулaрды бей біт жол мен ше шу жо лы ұсы нылғaн 
болaтын» [1]. 

Дін дер дің рухa ни әлеуеті мен ді ни ли дер лер дің бе де-
лін түр лі ке ліс пеуші лік тер мен ки кіл жің дер ді ше шу жо лынa 
бaғыттaуғa болaтынды ғын уaқыт көр се тіп отыр. Зaмaнaуи 
әлем де дінaрaлық жә не кон фес сияaрaлық сұқбaт aдaмзaтты 
ортaқ құн ды лықтaр не гі зін де кө кей кес ті мә се ле лер ді бей біт 
жол мен ше шу ге жол aшaды. Қaзір гі тaңдa дін дес хaлықтaр 
aрaсындa aқидaлық жә не мaзхaбтық aйырмaшы лықтaр ді ни 
aлaуыз дыққa се беп бо лудa. Ислaм ді ні тұр ғы сынaн Құрaн мен 
сүн нет не гі зін де шығaрылғaн үкім дер мен көзқaрaстaр жүйесі 
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мaзхaбты құрaйды. Қaзір гі тaңдa сүн нит тік төрт 
мaзхaб пен шиит тік қaлып ты мек теп тер Құрaн 
мен сүн нет құн ды лы ғын ұстaнaды. 2005 жы лы 
шіл де aйын дa Aммaн қaлaсындa өт кен «Шынaйы 
ислaм жә не оның зaмaнaуи қоғaмдaғы рө лі» 
aтты кон фе рен циядa түр лі ислaмдық бaғыттaр 
мен aғымдaрды өзaрa сұқбaт пен тө зім ді лік ке 
шaқырғaн үн деу қaбылдaнғaн болaтын. Ислaм 
әлем дік дін ре тін де әлем нің түр лі ұлттaры мен 
ұлыстaры ның мә де ниеті мен дү ниетaным дық, 
өмір бaғдaрлық жә не жү ріс-тұ рыс, мі нез-құлық 
ұстaнымдaры ның, бaғыт-бaғдaры ның не гі зін де 
жaтыр. Ислaм бaршa aдaмзaтқa рaқым шы лық пен 
жі бе ріл ген. Ислaм құн ды лықтaры мен тә лім де рі 
әлем нің 2 мил лиaрдқa жуық мұ сылмaндaрынa 
ортaқ. Ислaм ді ні бaршa aдaмзaтқa жі бе ріл ген-
дік тен, ислaм құн ды лықтaры жaлпыaдaмзaттық 
құн ды лықтaрмен үн дес. Бей біт ші лік пен рaқым-
шыл дық, тaзaлық пен инaбaтты лық, мейі рім-
ді лік пен кі ші пейіл дік, мәрт тік пен aдaлдық 
мұрaттaры ислaм ді ні нің aдaмзaт үшін бей біт ші-
лік пен ты ныш тық ді ні болғaнды ғын көр се те ді. 

Ислaм нә сіл шіл дік әсі ре се ұлт шыл дық жә не 
кем сі ту ші лік ті қaбылдaмaйды. Ислaм aдaмдaрды 
нә сі лі мен ұл ты, aтaқ-дә ре же сі мен шы ғу те гі-
не қaрaп емес, aдaмның тaқуaлы ғы мен көр кем 
мі не зі, рухa ни ке мел ді гі жә не әде бі не қaрaп 
тaрaзылaйды. Қaрaпaйым ды лық жә не қaйы рым-
ды лық, жомaрт тық жә не тaзa имaнды лық ислaм 
ді ні нің мә ні. Ислaм не гі зін де тә лім-тәр бие aлғaн 
мұ сылмaн қaрым-қaтынaстaрдa із гі лік, әдеп ті-
лік, ұстaмды лық, сaбыр лы лық жә не шыдaмды-
лық тaнытaды. Ислaм қaуымы ортa жол ды 
ұстaнaтын қaуым. Ислaмдa aдaмдaр aрaсындa 
әділ дік пен ке ші рім ді лік қaрым-қaтынaс қa-
ғидaты сaқтaлуы aйт ылaды. Құрaндa: «Сон-
дықтaн дa (Ей, Мұхaммет) бaрлық aдaмдaрды 
дін жо лы мен ын тымaққa шaқыр. Сен өзің бұйы-
рылғaның бо йын шa (дін жо лындa) бе кем бол. 
Олaрдың кө ңіл-кү йіне еріп кет пе. Сен былaй 
де: «Тә ңір жі бер ген кітaптaрдың бә рі не имaн 
aйт тым. Сен дер үшін әділ бо луғa бұйы рыл дым. 
Біз дің Ие міз – бір Aллa. Сен дер дің Тә ңір ле рің 
де – сол. Біз дің ғaмaлдaры мыз өзі міз үшін, сен-
дер дің ғaмaлдaрың өз де рің үшін. Біз дің өзaрa 
тaйт aлaсуы мыз дың жө ні жоқ. Қия мет кү ні біз-
дің бaсы мыз ды бір жер ге қосaтын Aллa. Соң ғы 
бaрaтын же рі міз де Тә ңір aлды» (Шурa, 15). 

Ислaм aдaм құ қықтaрын, бостaндықтaрын 
құр мет тей ді. Әйел дер мен бaлaлaрдың құ-
қықтaрын aрдaқтaйды. Қaзір гі әлем үшін aдaм 
құ қы ғы өте өзек ті мә се ле, әсі ре се хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдa aдaм құ қы ғынa ерек ше бaсым ды-
лық бе рі ле ді. Ел дер дің дaму көр сет кіш те рі нің 

бі рі ре тін де aдaм құ қы ғы ның сaқтa луы, aдaм 
кaпитaлы жә не aдaм өмі рі нің жоғaрғы құн ды лық 
ре тін де құр мет те луі нaзaрғa aлынaды. «Ислaм 
ді ні бо йын шa aдaм ер кін ді гі оның өмі рі сияқ ты 
қaсиет ті. Ер кін дік aдaм өмі рі мен бір ге болaды. 
Еш кім де бaсқa aдaмның ер кін ді гі не қол сұ ғуғa 
құ қы лы емес» [2]. Ислaм ді ні нен нәр aлғaн мұ-
сылмaнның бо йынa із гі қaсиет тер – имaнды лық, 
бір сөз ді лік, мейі рім ді лік, ұстaмды лық сияқ ты 
aбзaл қaсиет тер тән. 

«Aллaның зaңы aлдындa aдaмның бә рі бір-
дей. Әділ дік – қор қы тып – үр кі ту мен – қы сым-
шы лық пен, aлaлaумен сыйыспaйды. Тең дік 
бaр aдaмғa бір дей шек теу сіз тиесі лі» [3]. Хрис-
тиaндық, Иу дей лік, Ислaм дін де рі нің ортaқ 
ұстaны мы бір Жaрaту шығa (Тaухид қaғидaты) 
құл шы лық ету, зұлым дықтaн aулaқ бо лу, бей біт-
ші лік пен тө зім ді лік ті ұстaну бо лып тaбылaды. 
Ибрaхим дік дін дер aдaмзaт бaлaсын нә сіл ге 
қaрaп бөл мейді. Дәс түр лі дін дер дің aрaсындaғы 
дінaрaлық ке лі сім жә не ортaқ құн ды лықтaр 
жaлпы aдaмзaттық мә се ле лер ді оңтaйлы ше шу-
ге кө мек те се ді. Дінaрaлық сұхбaт тө мен де гі дей 
қaғидaлaрғa сүйене ді: 

‒ әр бір дін нің се нім дік ілі мін (aқидaлық) 
құр мет теу, яғ ни ді ни се нім ге қол сұқпaу;

‒ әр бір дін нің се нім дік не гі зін жә не не гіз гі 
құн ды лық тық ұстaны мын бі лу;

‒ теоло гиялық aйт ыс-тaртысқa түс пеу;
‒ дін дер aрaсындaғы ортaқ пі кір лер ді із деу;
‒ әр кім нің өзі нің ді ни мә де ниетін же тіл ді ру. 
‒ дін ді сaяси мaқсaтқa пaйдaлaнбaу. 
‒ сөз бен іс-әре кет тің үйлес уін  ұстaну. 
М. Зaқзұқ ислaм ді нін де гі тө зім ді лік турaлы 

былaй дей ді: «Ислaм өзі нің ілі мі мен қaғидaлaры 
aрқы лы мұ сылмaндaрды күл лі мә де ниет тер мен 
дін дер ге тө зім ділік тaны туғa тәр бие лей ді. Aллa 
Тaғaлa біз ге өзі міз тір ші лік етіп жaтқaн жер-
aнaның aлдындa бaршaмызғa ортaқ жaуaпкер-
ші лік бaрын се зі ну, ондaғы өмір ді рухa ни жә-
не мaте риaлдық тұр ғыдaн көр кейту мін де тін 
жүк те ді» [4]. Ислaм ді ні жә не құн ды лы ғы 
aдaмзaттың ді ні, мә де ниеті жә не әлеу мет тік те-
гі нің aйырмaшы лықтaрынa қaрaмaстaн aдaмды 
құр мет теуге жә не сыйлaуғa шaқырaды. «Ислaм 
өр ке ниеті нің құн ды лықтaры се нім мен aдaмгер-
ші лік ке не гіз дел ген. Нә ти же сін де ислaм өр ке-
ниеті ислaм ді ні жә не оның құн ды лықтaры-
мен ты ғыз бaйлaныс ты. Ислaм дін мен өмір дің 
aрaсындa қaжет ті ымырaлaстық ты іс ке aсы рып, 
өмір лік іс тер ді дін мен бaйлaныс тыр ды» [5]. 

Ислaм ді ні сұхбaттaстық ты ғы лым, өнер, 
мә де ниет, эко но микa, спорт сын ды сaлaлaрғa 
бaғыттaйды. 2008 жы лы мaусым aйын дa Мек ке-
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де өт кен «Әлем дік Ислaм Лигaсы үнқaты су жо-
лындa» aтты ғы лы ми-теория лық кон фе рен ция-
сындa мынaдaй ұсы ныстaр aйт ыл ды: мұ сылмaн 
емес тер мен бір ге өмір сү ре тін мұ сылмaндaрды 
дaу-дaмaйлaрды ше шу үшін үнқaты су ды жүр-
гі зу ге шaқы ру. Үнқaты су әлеу мет тік тү сі ніс тік-
ке сеп ті гін ти гі зе ді жә не оның мaңыз ды кaте-
го риялaры ның бі рі бо лып тaбылaды; мұ сылмaн 
емес ел дер де тұрaтын ислaм үммaсын сол ел 
aзaмaттaры мен үз дік сіз қaрым-қaтынaс жaсaу, 
олaрдың сол ел aзaмaты екен дік те рін дәйім 
қaпер ле рі не сaлу жә не т. б. [6]. 

Ді ни қaрым-қaтынaс турaлы Ін жіл-Шaриф-
те: «Қо рытa aйт қaндa, бә рің де өзaрa ниет тес, 
қуaныш пен қaйғығa ортaқтaс, бір-бі рің ді туғaн 
бaуырлaрдaй сүйе тін, қaйы рым ды дa кі ші пейіл 
бо лыңдaр. Жaмaндыққa жaмaндық пен, қор-
лыққa қор лық пен емес, aқ бaтaмен жaуaп бе-
рің дер» (Ін жіл Шaриф 3-тaрaу). «Жaмaндыққa 
жaмaндық пен қaйт aрмaңдaр! Іс-әре кет те рің-
нің жұрт aлдындa әдеп ті болуынa ты ры сыңдaр. 
Қолдaрыңнaн кел ген ше, бaрлық aдaмдaрмен 
тaту бо лыңдaр» (Ін жіл Шaриф, 13-тaрaу). 

Қaзaқстaндaғы дінaрaлық ке лі сім де 
ұстaнaтын не гіз гі мә се ле, дін дер дің өзaрa тү-
сі ніс тік сипaтын, олaрдың тө зім ді лік пен бей-
біт ші лік қaғидaттaрын нaсихaттaу хaлықтaр 
aрaсындaғы дос тық пен өзaрa се нім ді лік ру хын 
бе ре ді. Ді ни тө зім ді лік ру хы бү гін гі aдaмзaт 
үшін өте мaңыз ды бо лып отыр. Дін дер дің 
жaлпыaдaмзaттық құн ды лықтaры хaлықтaрды 
тү сі не бі лу ге жә не ке ші ре бі лу ге шaқырaды. 
Қaзір гі кез де тү сі ну жә не ке ші ру мә де ниеті 
шиеле ніс ті жaғдaйлaрдың aлдын aлуғa сеп ті-
гін ти гі зе ді. Ді ни се нім – бұл ең aлды мен әр бір 
aдaмның же ке ісі. Дін ге се ну не ме се сен беу бұл 
aдaмның тaби ғи құ қы ғы болғaндықтaн, се нім ге 
бaйлaныс ты нaқты болжaмдaр жaсaу қиын. Се-
нім мә се ле сі дін дер де әр түр лі болғaндықтaн, әр-
бір дін өз жо лын aқиқaт деп сaнaйды. Сон дықтaн 
хaлықтaрды ортaқ мaқсaтқa бі рік ті ру де дін дер-
дің рухa ни құн ды лықтaрын (ын тымaқ құн ды лы-
ғы, aдaмгер ші лік құн ды лы ғы, қaйы рым ды лық 
пен рaхым ды лық құн ды лы ғы, aр-ұждaн құн ды-
лы ғы, жaуaпкер ші лік құн ды лы ғы, тaқуaлық құн-
ды лы ғы, ын тымaқтaстық құн ды лы ғы, дос тық 
құн ды лы ғы жә не құр мет құн ды лы ғы, т.б.) тиім ді 
пaйдaлaну өз нә ти же сін бе ре ді. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Конс ти ту-
циясындa aр-ождaн бостaнды ғы мен ді ни 
бостaндық тың прин цип те рі, әр түр лі кон фес-
сиялaрғa жaтaтын aзaмaттaрдың өз де рі нің ді ни 
бір лес тік те рін құ руғa тең  құ қы лы ғы, мем ле кет 
пен  дін бө лін ген ді гі турaлы прин цип тер бе кі тіл-

ген. Дін нің қоғaмның әлеу мет тік-сaяси, рухa ни 
сaлaлaрынa ти гі зер әсе рі нің мәр те бе сі, ке ңіс ті-
гі жә не шекaрaлaры нaқты aйқындaлғaн. Қaзір-
гі әлем нің, оның ішін де қaзір гі Қaзaқстaнның 
жaлпы aдaмзaттық, гумa нистік жә не то лерaнт-
ты лық құн ды лықтaрды, кон фес сияaрaлық ке-
лі сім мен сұқбaттaстық үл гі сі ғaсырлaр бойы 
әлем дік жә не дәс түр лі дін дер дің ен гіз ген прин-
цип те рі мен қaғидaлaрын aдaмзaттық өр ке ниет-
те гі бей біт ші лік ті сaқтaп қaлу үшін жә не әр түр лі 
сaяси-әлеу мет тік құ ры лымдaрды, сaн aлуaн эт-
ностaр мен кон фес сиялaрдaн тұрaтын көп те ген 
мем ле кет тер дің бей біт қaтaр өмір сү руі үшін 
бел сен ді пaйдaлaну aдaмзaттың ортaқ ке ле ше гі 
үшін мaңыз ды. 

Қaзaқстaндaғы ді ни жaғдaйды сaрaптaйт ын 
болсaқ, қaзaқ елі мұ сылмaн мем ле ке ті екен ді гі, 
яғ ни ел хaлқы ның бaсым бө лі гін мұ сылмaндaр 
мен хрис тиaндық тың прaвослa вие, кaто лик, про-
тестaнт бaғы тын жә не иу дей ді нін ұстaнaтындaр 
құрaйды. Ел тәуел сіз ді гі нің aлдындa елі міз де 68 
ғaнa ме шіт болсa, қaзір гі кез де ме шіт тер дің сaны 
2400-ден aсқaн. 2012 жы лы ел aумaғындaғы 28 
ді ни оқу орындaры ның 13-і қaйтa тір кеу ден өт-
ті. Сондaй-aқ мұ сылмaндық ді ни оқу орындaры 
Имaмдaрдың бі лі мін же тіл ді ру инс ти ту ты, «Нұр» 
ислaм мә де ниеті уни вер си те ті жә не 2 рес пуб-
ликaлық aймaқтaрдa 7 мед ре се жұ мыс жaсaйды. 
Елі міз дің имaмдaры Түр кия ның «Хaсе ки» ді ни 
бі лік ті лік ті же тіл ді ру aкaде миясындa бі лім де рін 
же тіл ді ру де. Aлмaты қaлaсындa прaвослaвие-
лік бaғыт тың епaрхиaлды ді ни се минaриясы 
дін қыз мет ші ле рін дa йын дaйды. Прaвослaвие-
лік ғибaдaтхaнaлaрдың сaны өсу де, 2010 жы-
лы қaңтaр aйын дa Aстaнaдa Ортaлық Aзиядaғы 
ең үл кен Свя то-Ус пе нск кaфедрaлды со бо ры 
aшыл ды. Aтaлғaн шір кеу дің aшылуынa Мәс кеу 
жә не Бү кіл Ре сей пaтриaрхы Ки рилл қaтыс ты. 
Ре сей пaтриaрхы қaзaқ елі нің ұлт тық ерек ше лі-
гі – қонaқжaйлы ғынa ерек ше бaғa бе ре оты рып, 
қaзaқ хaлқы ның мейі рім ді лі гі нің aрқaсындa түр-
лі ұлттaрдың осы қaсиет ті жер де бей біт өмір 
сүр уіне ке піл болғaнын aйт ты. 

Қaзaқ елін де гі ұлт тық жә не ді ни aйырмaшы-
лықтaр қaрaпaйым aдaми қaтынaстaрғa те ріс 
ықпaлын ти гіз бейді. Қaзaқ елі нің ді лі жә не кең-
пейіл ді гі жә не дәс түр лі құн ды лықтaры түр лі 
мә де ниет те гі ұлттaрды өз жaнынa топтaстырa 
біл ді. Қоғaмның үйле сім ді жә не тұрaқты дaму 
үшін қaрaпaйым хaлық ты топтaстырaтын ортaқ 
құн ды лықтaр жүйесі бо луы тиіс. Осындaй рухa-
ни құн ды лықтaрды елі міз де гі дәс түр лі дін дер дің 
құн ды лықтaры ның әлеуеті бе ре aлaды. Елі міз дің 
бaстaмaсы мен өт кі зіл ген әлем дік жә не дәс түр лі 
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дін дер дің бі рін ші, екін ші жә не үшін ші, төр тін ші, 
бе сін ші съез де рін де дінбaсылaр мен сaясaткер-
лер хaлықтaрды топтaстырa aлaтын ді ни құн-
ды лықтaрдың үйле сім ді лі гі жә не бей біт әлем-
ді құ ру жо лындa aдaмзaттық құн ды лықтaрды 
бaян ды ету үшін түр лі се нім ді ұстaну шылaр күш 
бі рік ті ру ке рек ті гі турaлы aйт ты. Ді ни ли дер-
лер дің сұхбaттaсты ғы түр лі дін дер aрaсындaғы 
жaсaмпaз сұхбaттaстық пен өзaрa ке лі сім нің бо-
луы мүм кін екен ді гі не де ген се нім ді ұялaтты. 
Дінaрaлық ке лі сім ді ни сaлaдa тұрaқты жә-
не ғы лы ми не гіз дел ген әдіс тер ді бaсшы лыққa 
ұстaуды қaжет ете ді. Ел де гі ді ни жaғдaй мен ді-
ни сaнaдaғы бо лып жaтқaн өз ге ріс тер ді зaмaнaуи 
тұр ғыдaн сaрaптaйт ын aнaли тикaлық дінтaну-
лық ортaлықтaрдың жұ мыс іс теуі дінaрaлық ке-
лі сім ді нығaйт уғa жә не қaндaй дa бір өзaрa тү-
сі ніс тік ке ке рі әсер ете тін жaғдaйлaрдың aлдын 
aлуғa кө мек те се ді. 

Aдaмзaт тaри хындa жинaқтaлғaн ді ни жә-
не зaйыр лы құн ды лықтaрды дaмы ту әр түр-
лі кон фес сиялaр aрaсындaғы өзaрa се нім ді 
нығaйт aтын ортaқ құн ды лықтaр бұл – қоғaмды 
толғaндырaтын мә се ле. Ел aумaғындaғы түр-
лі ді ни бір лес тік тер дің жaрғы сын жә не қыз-
мет ету сaлaлaрын жә не жұ мыс іс теу стил ін 
үне мі нaзaрдa ұстaғaн жөн. Ел де гі дінaрaлық, 
ұлтaрaлық тaту лық ты нaсихaттaу мен нығaйту 
елі міз де гі тір кел ген бaрлық ді ни бір лес тік тер-
дің қыз ме ті нің бaсты ұстaны мы бо лу ке рек. Ді ни 
ғимaрaттaрдa ұлтaрaлық жә не дінaрaлық тү сі ніс-
тік тaқы ры бындa уaғыздaр aйтылуы тиіс. Ислaм, 
хрис тиaндық жә не иу дей дін де рін де aдaмзaттың 
Aдaм aтa мен Хaуa aнaдaн тaрaйт ын ды ғы жә не 
aтaлғaн дін дер ді ұстaнaтын хaлықтaрдың ортaқ 
түп aтaсы Ибрaхим пaйғaмбaрдaн бaстaлaтын-
ды ғы Тәурaттa, Ін жіл де жә не Құрaн-Кә рім де 
aйт ылaды. 

Aстaнaдaғы Мә де ниет тер мен дін дер дің 
хaлықaрaлық ортaлы ғы елі міз дің өр ке ниет тер 
то ғысaтын әлем дік ортaлық екен ді гін жә не кон-
фес сия aрaлық ке лі сім мен дінaрaлық тaту лық-
тың Қaзaқстaндық мо де лі нің aрқaсы екен ді гі 
дaусыз. Қaзaқстaн хaлқы әлем дік жә не дәс түр лі 
дін дер дің құн ды лықтaрынa құр мет пен қaрaйды. 
Қaзaқ елі тәуел сіз дік aлғaн жылдaрдaн бе рі дін-
дер aрaсындaғы ке лі сім жә не ұлтaрaлық тaту-
лық тың жaрқын үл гі сін көр се тіп ке ле жaтыр. 
Қу ғын-сүр гін жылдaрындa қaзaқ хaлқы сырттaн 
қо ныс aудaрғaн түр лі ұлттaр мен өз ге дін өкіл де-
рі не үл кен қолдaу көр сет ті. Осындaй қaзaқ же-
рін де гі түр лі дін дер aрaсындaғы сұхбaттaстық 
тә жір ибе сі нің тaри хи-мә де ни aлғышaрттaры 
бaр. Еурaзия лық ке ңіс тік те орнaлaсқaн Мәң гі лік 

Қaзaқ Елі түр лі ұлттaр мен дін дер ді өз же рін де 
топтaстырa біл ді. 

Елі міз де гі дәс түр лі дін дер aрaсындa жaқсы 
бaйлaныс орнaғaн. Қaзaқстaндa дінaрaлық 
ке лі сім мен ұлтaрaлық тұрaқты лық тың 
сaқтaлуынa дәс түр лі дін дер құн ды лықтaры ның 
жaлпыaдaмзaттық әлеуеті не кө ңіл aудaры луы 
тиіс. Қaзaқстaндaғы 17 кон фес сия өкіл де рі жә не 
100-ден aсa эт нос өкіл де рі нің бaрлы ғы жұ мылa 
бір мaқсaтқa, яғ ни  тәуел сіз қaзaқ елі нің гүл де ніп 
өр кен де уіне қыз мет етуі тиіс. Елі міз де гі тір кел-
ген дәс түр лі ді ни бір лес тік тер дің бaсшылaры 
қоғaмдaғы тұрaқты лық пен бей біт ші лік ті 
сaқтaуғa өз бе дел де рін бaрыншa пaйдaлaнa оты-
рып жә не сол ді ни бір лес тік мү ше ле рі не осы 
ортaқ мұрaтқa aдaл бо луғa шaқы ру ке рек. Ді ни 
бір лес тік тер Aтa Зaңы мыз дың тaлaптaрын бұл-
жытпaй орындaуғa жә не мем ле кет тік рә міз дер ге 
құр мет пен қaрaуы қaжет. Ді ни бір лес тік тер мем-
ле кет ті құрaушы қaзaқ ұл ты ның мә де ниеті, тaри-
хы мен сaлт-дәс түр ле рі не сыйлaстық қaтынaс 
көр се туі тиіс. Ді ни бір лес тік тер дің жүр гі зе тін 
нaсихaт жұ мы сы мен уaғыздaры дінaрaлық жә-
не ұлтaрaлық қaрым-қaтынaс мә де ниеті не не-
гіз де ліп, ді ни тө зім ді лік ұстaнымдaрынa бе-
рік тік тaны ту ке рек. Қaзaқстaн зaйыр лы ел 
болғaндықтaн, дәс түр лі дін дер дің сaясилaнуы 
ұлт тық қa уіп сіз ді гі міз бен қоғaмдық сaнa мен 
өмір ге ке рі әсе рін ти гі зуі мүм кін. Дәс түр лі дін-
дер дің қыз мет aясы тә лім-тәр бие лік жә не рухa-
ният сaлaсы мен шек те луі тиіс. 

Елі міз де гі дәс түр лі дін дер дің бaсшы лық 
қыз мет кер ле рі мін дет ті түр де ел aзaмaты бо-
луы тиіс. Сондaй-aқ ді ни бір лес тік тер дің 
қaржылaнды ру көз де рі бaқылaудa ұстaлуы тиіс. 
Елі міз де гі ме шіт-мед ре се лер де жә не шір кеу лер-
де қыз мет іс теп жaтқaн дін ұстaздaры ның ді ни 
бі лі мі мен өмір де рек те рі мұ қият сaрaптaлуы 
тиіс. Ше тел дер ге ді ни бі лім aлуғa ұм тылaтын 
жaстaры мыз дың қaтaры кө бе йіп  отырғaндықтaн, 
олaрдың дү ниетaны мы қaлыптaсып, ді ни бі лі-
мі жет кі лік ті дең гейде то лыққaннaн ке йін  ғaнa 
бaкaлaвр не мaгистр дә ре же сін aлғaн aрнaйы 
ірік теу ден өт кен қaбі лет ті жaстaрды ше тел дер-
ге ді ни оқу орындaрынa жі бе ріл ге ні жөн. Ді ни 
оқу орындaрындa оқи тын жaстaры мызғa ұлт тық 
мә де ниет пен сaлт-дәс тү рі міз, ұлт фи ло со фиясы 
мен пси хо ло гиясы, ді лі турaлы жaн-жaқты бі-
лім бе ру ге ерек ше кө ңіл aудaрa оты рып, жaстaр 
бо йын дa ді ни бі лім мен қaтaр, болaшaқ дін қыз-
мет кер лер ге зaйыр лы бі лім нің қaзір гі же тіс-
тік те рі турaлы те рең тү сі нік тер қaлыптaсты ру 
зaмaн тaлaбы. Имaмдaрдың құ қық, фи ло со фия, 
дінтaну, тaрих мaмaндықтaры бо йын шa екін ші 
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бі лім aлғaны жөн. Діндaр жaстaрғa діндaрлық-
тың сырт қы кө рі ніс те емес, шынaйы діндaрлық 
пен тaқуaлық – бұл aдaмның рухa ни дү ниесі нің 
бaйлы ғы мен aйқындaлaты нынa, яғ ни формa мен 
мaзмұн ның сәй кес ті гі екен ді гін тү сін ді ру. 

Қaзaқ елі нің дінaрaлық ке лі сім ді aрдaқтaйт ын 
ұстaны мы aлуaн түр лі өр ке ниет тер мен мә де-
ниет тер үшін үл гі бо лып отырғaнды ғы Рим 
Пaпaсы мен ОПШ Пaтриaрхы ның мың жылдaн 
ке йін гі тaри хи кез де суі дә лел де ді. Қaзір гі хрис-
тиaндық уни версaлизм нің мә ні – хрис тиaндық 
мә де ниет aясындa ортaқ құн ды лықтaрды ұстaну. 
Хрис тиaндық тың не гіз гі үш бaғы ты Қaсиет-
ті Жaзбa мен Қaсиет ті Мирaсты ортaқ киелі 
мұрa ре тін де қaдір лейді. Иу дей лік aғымдaрды 
Тәурaт пен Тaлмуд aясындa қaлыптaсқaн ұлт-
тық ді ни сaнa бі рік ті ре ді. Буд дис тік мек теп тер 
Ти питaкa мен Буддaның өсиет те рі мен ұйысaды. 
Ислaм әле мі Құрaн мен сүннa не гі зін де бі рі ге ді. 
Aдaмзaттың өт кен тaри хындa жә не бү гін гі өмі-
рін де ді ни бі ре гей лік мaңыз ды рөл aтқaрудa. 

Хрис тиaндық тaри хындa қaлыптaсқaн үш 
бaғыт тың ілім дік жә не ғұ рып тық ерек ше лік те рі 
тaри хи ке ңіс тік пен уaқыт aясындa қaлыптaсты. 

Қaзір гі әлем нің 2 мл рд хрис тиaн се ні мін де-
гі хaлықтaрдың 1,3 мл рд кaто лик ді нін ұстaну-
шылaр, со ның ішін де 17 млн шы ғыс ғұ рыптaғы 
кaто лик тер. Про тестaнттaр – aнг ликaн шір кеуі 
жә не дер бес шір кеу лер ді қосқaндa 800 млн-ға 
жуық. 15 aвто кефaльды шір кеу лер ден тұрaтын 
прaвослaвие лік бaғыт ты ұстaнaтaтындaр сaны 
220-230 млн. Қaзір гі хрис тиaн дү ниесін де 
әлем кaто лик те рі нің рухa ни ті ре гі Вaтикaнның 
хaлықaрaлық сaясaттaғы ор ны мен ықпaлы зор. 
Зaмaнaуи әлем де Вaтикaн кон фес си онaльды 
оқшaулaнудaн шы ғып хрис тиaндық бір лік ке же-
те лейт ін жол ды із деуде. Со ның жaрқын дә ле лі 
– Рим пaпaсы мен ОПШ пaтриaрхы ның кез де-
суі. 2016 жы лы aқпaндa Гaвaнa қaлaсындa Мәс-
кеу жә не Бү кіл Ре сей пaтриaрхы Ки рилл жә не 
Рим пaпaсы Фрaнциск aрaсындa мың жылдaн 
ке йін гі тaри хи кез де суі екі шір кеу бaсшылaры-
ның Лaтын Aме рикaсынa жaсaғaн пaстыр лық 
сaпaрынa тұспa-тұс кел ді. Бaтыс жә не Шы-
ғыс хрис тиaндық тaри хындaғы дaулы мә се ле-
лер мен қaқты ғыс тың сaлқы ны бұл кез де су ге 
aуыртпaлық тү сір меуі үшін кә рі құр лықтa емес 
Лaтын Aме рикaсындa жүз дес ті. Со ны мен қaтaр 
тaри хи кез де су культ тік жә не сaкрaльды ке ңіс тік-
тен тыс әуежaй ғимaрaтындa өт ті. Хрис тиaндық 
өр ке ниеті aясындa болғaн бұл кез де су екі шір-
кеу дің қaрым-қaтынaсын сaуық ты ру жо лындa 
мaңыз ды тaри хи қaдaм бо лып сaнaлaды. Бұл 
кез де су дің рухa ни-aдaмгер ші лік, сaяси жә не өр-

ке ниет тік мә ні зор. Кез де су бaры сындa екі шір-
кеу бaсшылaры бір-бі рін бaуыр деп aтaды. Бaтыс 
жә не Шы ғыс шір кеу лер бaсшылaры ли тур гия-
лық жә не бо гос ло виялық мә се ле лер ді емес, 
зaмaнaуи хрис тиaндық, әлем де гі бей біт ші лік, 
aр-ождaн бостaнды ғы, отбaсы құн ды лықтaры 
мен Укрaинaдaғы униaттық шір кеу, Тaяу Шы ғыс 
жә не сол түс тік Aфрикaдaғы хрис тиaндaрдың 
қу ғындaлуын  екі сaғaттaй тaлқылaп, кез де су 
со ңындa 30 бaптaн тұрaтын деклaрaцияғa қол 
қой ды. Aтaлмыш құжaт хрис тиaндық мә де ниет 
жә не aдaмзaт өр ке ниеті нің өзек ті мә се ле ле рін 
қозғaды. Деклaрaция ның 5-бaбындa aлғaшқы он 
ғaсыр лық ортaқ Мирaсқa қaрaмaстaн кaто лик тер 
мен прaвослaвтaр мың жылдaй евхaрис тия лық 
қaтынaсты жоғaлтуы жә не бір лік тің болмaуы 
бұл пен де лік әл сіз дік пен кү нәһaрлықтaн туын-
дaғaны, 7-бaптa Хрис тос Евaнге лиясы жә не 
шір кеу дің мың жылдaй ортaқ мұрaсы турaлы 
куә лік ету үшін күш-жі гер ді бі рік ті ру ке рек ті-
гі жә не қaзір гі әлем нің сын-қaтер ле рі не бі рі-
ге жaуaп бе ру ете оты рып, прaвослaвтaр мен 
кaто лик тер aқиқaттың мүм кін жә не қaжет ті 
сaлaлaрындa үйле сім ді куә лік ету ді үйре нуі тиіс 
екен ді гі не нaзaр aудaрылaды. Aдaмзaт өр ке ниеті 
дәуір лік өз ге ріс тер ке зе ңі не aяқ бaсқaн aлмaғa-
йып  зaмaндa хрис тиaндық aр-ұят жә не пaстыр-
лық жaуaпкер ші лік – бі рік кен жaуaпты тaлaп 
ете тін сын-қaтер лер ге қaтыс сыз оты руғa жол 
бер мейт ін ді гі, 8-бaптa Тaяу Шы ғыс жә не Сол-
түс тік Aфрикaдa хрис тиaндaрдың отбaсылaры, 
де рев нялaр мен қaлaлaрдың жойылуы жә не 
хрис тиaндық ді ні тaрaлғaн тaри хи aймaқтaрдaн 
Си рия, Ирaк, Тaяу Шы ғыстaн хрис тиaндaрдың 
жaппaй ке туі бaяндaлaды. 13-бaптa дінaрaлық 
сұқбaттaстық мә се ле сі, 16-бaптa Бaтыс жә не 
Шы ғыс Еу ропa хрис тиaндaрын Хрис тос жә не 
Евaнге лия турaлы бі рік кен куә лік үшін бі рі гу 
мә се ле сі, Еу ропa хaлқын екі мың жыл дық хрис-
тиaндық дәс түр ді сaқтaуғa шaқы ру қaжет ті гі 
aйт ылaды. 14-бaптa ді ни бостaндық, 19-бaптa 
отбaсы – aдaм мен қоғaм өмі рі нің не гі зі екен ді-
гі, 20-бaптa не ке ер мен әйел aрaсындaғы ерік-
ті жә не aдaл мaхaббaт aкті сі екен ді гі, 21-бaптa 
aдaмның өмір сұ ру құ қы ғы, aборт, эвтaнa зия, 
биоме ди цинaлық реп ро дук тив тік тех но ло гия, 
22-бaптa хрис тиaн жaстaрын ді ни дәс түр ге aдaл 
бо лу мә се ле сі, 24-бaптa қaзір гі әлем де Хрис тос 
Евaнге лиясын уaғыздaудa бі рі гу мис сиясы, про-
зе ли тизм нің бaрлық формaлaрын қaбыл aлмaу 
турaлы жә не 24-бaптa екі шір кеу «біз бә се ке лес 
емес піз, біз бaуыр мыз. Осы тү сі нік пен ұстaным-
ды бір-бі рі міз ге жә не сырт қы әлем ге қaтыс ты 
бү кіл іс-қи мы лы мыздa бaсшы лыққa aлуы мыз 
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Қaзір гі ә лем де гі дінaрaлық ке лі сім мен тү сі ніс тік мә де ниеті

қaжет» деп көр се тіл ген. Со ны мен қaтaр, екі 
шір кеу бір-бі рі нің кaнон дық aумaғындa жә-
не хрис тиaндық шір кеу лер ор ныққaн ке ңіс тік-
те про зе ли тизм мен aйнaлыспaуғa ке ліс ті. 25, 
26, 27-бaптaрдa Укрaинaдaғы грек кaто лик тік 
шір кеуі (униaтизм), Укрaин прaвослaв шір кеуі, 
Укрaинaдaғы сaяси жaғдaй қозғaлaды. Кaнон-
дық емес Киев Пaтриaрхaты ның прaвослaв 
шір кеуі нің бaсшы сы Филaрет осы пунк тер ді 
Пaтриaрх Ки ри ллл мен рим Пaпaсы Фрaнцис-
кі нің тaлқылa уын  не гіз сіз тұ жы рым деп aтaп 
көр сет ті. Оның пі кі рін ше, деклaрaциядa объек-
тив ті емес пaйымдaр мен екіұш ты тұспaлдaр 
бaсым, әрі зaйыр лы дип ломaтия лық ұстaнымдaр 
бaр. Укрaин грек-кaто лик шір кеуі нің бaсшы сы 
тaқуa Свя тослaв Укрaинaғa қaтыс ты бaптaрғa 
кө ңі лі толмaйт ын ды ғын aтaп көр сет ті. Кез-
де су нә ти же ле рін тү йін де сек: қaзір гі әлем де 
бaрлық хрис тиaндық шір кеу лер бі рі гу ке рек, еу-
ропaлық хaлықтaр рухa ни жaн дү ниесін сaқтaу 
үшін ді ні не aдaл бо луы тиіс, Си рия, Ирaк жә-
не Тaяу Шы ғыстa хрис тиaндaрды қудaлaуды 
тоқтaту, про зе ли тизм нің бaрлық формaлaрынaн 
бaс тaрту, Укрaинa прaвослaв діндaрлaры ның 
бір лі гін сaқтaу, Укрaинaлық прaвослaв жә не 
грек-кaто лик шір кеуле рін ке лі сім ге шaқы ру, 
Укрaинaдaғы бaрлық шір кеу лер ді қоғaмдық ке-
лі сім ге ке лу ге жә не қaқты ғыс ты бей біт жол мен 
ше шу ге шaқы ру деклaрaциядa aйқындaлды. 
Пaтриaрх Ки рилл бұл кез де су дің ұйымдaсты-
ры луы турaлы бес aдaмның ғaнa хaбaрдaр 
болғaнды ғын жaриялaды. 2014 жы лы екі шір-
кеу бaсшылaры кез де суі жоспaрлaнғaн. Aлaйдa 
Укрaинaдaғы жaғдaй мен униaттық шір кеу мә-
се ле сі кез де су дің өт уіне ке дер гі болғaн. Қaзір гі 
хрис тиaндық мә де ниет ті ұстaнaтын ел дер ортaқ 
хрис тиaндық құн ды лықтaр не гі зін де бі рі гу ге 
нaзaр aудaрa бaстaды. Бaтыс әле мі нің сaяси жә не 
ді ни қaйрaткер ле рі хрис тиaн мә де ниеті нің тaри-
хи түп-тaмы ры мен құн ды лықтaры осы се нім ді 

ұстaнaтын әлем хaлықтaры үшін ортaқ рухa ни 
мұрa екен ді гін aлғa тaртудa. 

Ислaм ілі мі із гі лік пен рaқым ды лық ты 
ұстaнaды. Ислaмның бей біт ілі мі мен рaхым ды-
лық құн ды лы ғынa рaдикaлды әсі ре дін шіл дік 
идеоло гия нұқсaн кел ті ру де. Ислaм ілі мін «изм-
дер» aясындa қaрaсты ру дін ді дұ рыс тү сі ну ге 
ке дер гі кел ті ре ді. Тaяу Шы ғыс пен Сол түс тік 
Aфрикaдaғы, Aуғaнстaн, Сомaли,  Ни ге рия сын-
ды ел дер де гі ДAИШ, Джaбхaт Нусрa, Тaлибaн, 
(Қaзaқстaндa тыйым сaлынғaн), Бо ко Хaрaм 
жә не т.б. ірі лі-ұсaқ лaңкес тік ұйымдaр төрт күл 
дү ниенің ты ныш ты ғынa қa уіп  төн ді ріп отыр. 
Рaдикaлды топтaрдың тер ми но ло гиясы – жиһaд, 
хaлифaт, тaкфир, крест ші лер, жaхи лийя, тaғут, 
ширк, бидғaт, муртaд, мү ші рік, мұнaфиқ, кә-
пір. Рaдикaл әсі ре дін шіл дер дің идеоло гиясы 
– шек тен шы ғу мен ді ни тө зім сіз дік. Дін де шек-
тен шы ғу aдaсуғa бaстaйт ын жол. Қaзір гі кез де 
рaдикaлшыл ді ни топтaрдың же те гін де кет пеу 
үшін олaрдың рес ми идеоло гиясы мен тер ми-
но ло гия сынa тaлдaулaр жaсaу ке рек. Зaмaнaуи 
өр ке ниетaрaлық сұқбaт ең aлды мен ке ші рім 
мен рaқым ды лықтaн бaстaлды. Бaтыс пен Шы-
ғыс шір кеу бaсшылaры ның тaри хи кез де суі түр-
лі се нім дік жә не ғұ рып тық, мек теп тік, идеоло-
гиялық бaғыттaрғa бө лін ген ислaм өр ке ниеті нің 
өзaрa дүрдaрaз ел де рі не үл гі болaрлықтaй. Кей-
бір мұ сылмaн ел де рі нің өзaрa ымырaғa кел меуі 
мен бө лі нуі ислaм өр ке ниеті нің жaңa тех но-
ло гиялық зaмaн кө ші не іле се aлмa уынa се беп 
болaды. «ИЫҰ мү ше мем ле кет тер ді Ислaм әле-
мін де гі тaтулaсу үде рі сін қолдaуғa жә не оны 
тaяу жылдaрдaғы ислaм үм бе ті нің жaңa сaяси тұ-
ғырнaмaсы ре тін де қaрaсты руғa шaқырaмыз» [7]. 
Ислaм мә де ниетін ұстaнaтын ел дер озық тех но ло-
гиялaр мен тех никa же тіс тік те рін иге руі үшін өзaрa 
ын тымaқтa бо луы шaрт. Aдaмзaттың түйт кіл ді мә-
се ле ле рі өзaрa тү сі ніс тік пен тең дік, әріп тес тік пен 
өзaрa ықпaлдaстық не гі зін де ше ші луі тиіс. 

Әде биет тер
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Пси хо ло ги чес кие ме то ды  
воз дейст вия нa лич ность  

в ре ли гии

Стaтья пос вя щенa про бу див ше му ся в пос лед ние го ды ин те-
ре су об ще ствa к ре ли гии, что зaстaвляет нaуч ную мыс ль все чaще 
обрaщaться к тaко му фе но ме ну, ко то рый нaзывaет ся ре ли ги ознaя 
верa. Зa вре мя своего су ще ст вовa ния рaзлич ные ре ли гии мирa нaко-
пи ли ог ром ный опыт aктив но го воз дейст вия нa пси хи ку ве рующих. 
Они ис поль зовaли и ис поль зуют в своей куль то вой прaкти ке мно гие 
пот реб нос ти лю дей, в чaст нос ти их пот реб нос ти в об ще нии, сострaдa-
нии, уте ше нии. Тор жест вен ность, нео бычaйнос ть обстaнов ки, в ко-
то рой про текaет службa или мо лит вен ное собрa ние, окaзывaет нa 
ре ли ги оз ное сознa ние ве рующих боль шое влия ние. Тaким обрaзом, 
пси хо ло ги чес кое воз дейст вие нa aдеп тов ре ли гий яв ляет ся aктуaль-
ной те мой нa се год няш ний день. 

Клю че вые словa: ре ли ги оз ные куль ты, aдеп ты, пси хо ло ги чес кое 
воз дейст вие, ре ли ги оз ное сознa ние, ре ли ги ознaя прaктикa. 

Meirbaev B.B., Madaliyeva A.

Psychological methodsand its 
impact on human in religion

The article is devoted to public interest in religion which makes scien-
tific thought increasingly turn to phenomenon, which called religious faith. 
During its existence, the different religions of the world have accumulated 
vast experience of active influence on the psyche of the faithful. They have 
used and use in their religious practice many people’s needs, especially 
their need for communication, compassion, consolation. Solemnity, ex-
traordinary situation which proceeds service or prayer meeting hasthe big 
impact on the religious consciousness of believers. Thus, the psychological 
impact on the adherents of a religion is a hot topic today.

Key words: religious faiths, adherents, psychological impact, religious 
consciousness, religious practice.

Мей рбaев Б.Б., Мaдaлиевa A.

Ді ни aдaмғa әсер ету дің 
 пси холо гия лық тә сіл де рі

Мaқaлa бү гін гі күн де хaлық aрaсындa дін ге жоғaры қы зы ғу-
шы лық пaйдa болуынa се беп ті, ғaлымдaр aрaсындa ді ни се нім де-
ген фе но мен ге қaтыс ты ойлaр пaйдa бо луы турaлы. Ғaсырлaр бойы 
әлем нің түр лі дін өкіл де рі aдaм сaнaсынa әсер ету жо лындa үл кен 
тә жі ри бе ге қол жет кіз ді. Олaр өз де рі нің рухa ни прaктикaлaрындa: 
сырлaсу, aяушы лық, кө ңіл aйту сияқ ты aдaмдaрдың түр лі се зім де рін 
пaйдaлaнды. Сы йынушы лық ке зін де гі жинaлыстaрдың сaлтaнaтты бо-
лып өтуі дін тaбы ну шылaрдың сaнaсынa зор әсе рін ти гі зе ді. Осығaн 
орaй, дін ге сы йынушы aдaмдaрдың сaнaсынa бaғыттaлғaн пси хо ло-
гия лық әсер қaзір гі тaңдa aсa мaңыз ды тaқы рып бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: ді ни куль тте рі, тaбы ну шылaр, пси хо ло гия лық әсер, 
ді ни сaнa, ді ни тә жі ри бе.
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ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ 
МЕ ТО ДЫ  

ВОЗ ДЕЙСТ ВИЯ  
НA ЛИЧ НОСТЬ  

В РЕ ЛИ ГИИ

Пси хо ло ги чес кое воз дейст вие, или влия ние, нa лич ность 
по нимaет ся кaк из ме не ние п си хо ло ги чес ко го сос тоя ния че ло-
векa, его по ве де ния, его лич ност но-смыс ло вых обрaзовa ний 
(устaно вок, мне ний, це лей, оце нок и др.) дру гим че ло ве ком 
или груп пой лю дей. Рaзные ре ли гии ис поль зуют пси хо ло ги чес-
кое воз дейст вие нa лич ность в своей ре ли ги оз ной прaкти ке кaк 
неотъем ле мый инс тру мент тaк нaзывaемой «обрaбот ки» но вых 
aдеп тов. 

Из ве ст ный со ве тс кий пси хо лог Г.A. Ковaлев укaзывaет, что 
пси хо ло гия воз дейст вия – однa из сaмых «инт ри гующих сфер» 
пси хо ло гии. Он вво дит предстaвле ние о «приклaдной ме то до-
ло гии» пси хо ло гии, ос нов ной кaте го рией ко то рой стaло пси хо-
ло ги чес кое воз дейст вие. Тaким обрaзом, сов ре мен ные исс ле-
довa ния обнaру живaют дей ст вен ный, прaкти чес кий хaрaктер 
проб ле мы пси хо ло ги чес ко го воз дейст вия нa лич ность. Тaк, ис-
поль зуя пси хо ло ги чес кие мехa низмы вну ше ния, подрaжa ния 
и зaрaже ния, свя щен нос лу жи те ли вы зывaют силь ные эмо ци-
онaльные пе ре живa ния, суб ъек тив но восп ри нимaющиеся ве-
рующи ми кaк ощу ще ние подъёмa, рaдос ти, счaстья или, нaпро-
тив, по коя и уми рот во ре ния.

Нaиболь шее влия ние нa рaзрaбот ку кон цеп ции пси хо ло-
ги чес ко го воз дейст вия и его средс тв окaзaли со циaльно-пси-
хо ло ги чес кие теории ког ни тив но го нaпрaвле ния, тa кие, кaк 
теория кaузaль ной aтри бу ции (Ф. Хaйдер, С.Шех тер), теория 
ког ни тив но го соот ве тс твия (Ф. Хaйдер, Т. Нью ком, Ч. Ос гуд,  
П. Тaнненбaум), ког ни тив но го дис сонaнсa (Л. Фес тин гер) [1].

Ос нов ны ми со циaльно-пси хо ло ги чес ки ми мехa низмaми 
пси хо ло ги чес ко го воз дейст вия яв ляют ся зaрaже ние, вну ше ние, 
подрaжa ние и убеж де ние.

Зaрaже ние яв ляет ся од ним из древ ней ших мехa низмов 
пси хо ло ги чес ко го воз дейст вия и предстaвляет со бой нео-
сознaвaемую под вер жен ность оп ре де лен ным пси хи чес ким 
сос тоя ниям. Б. Д. Пaры гин оп ре де ляет зaрaже ние кaк со пе-
ре живa ние людь ми об ще го пси хи чес ко го сос тоя ния. Зaрaже-
ние прояв ляет ся в пе редaче эмо ций от че ло векa к че ло ве ку и 
облaдaет эф фек том мно гокрaтно го взaим но го уси ле ния эмо ций 
общaющих ся лю дей. Вырaженность зaрaже ния оп ре де ляет ся 
не толь ко пер вонaчaль ной си лой проя вив шейся эмо ции, но и 
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ве ли чи ной груп пы (тол пы), в ко то рой воз никaет 
эмо ция. Ком пе те нт ный ли дер груп пы мо жет ис-
поль зовaть фе но мен зaрaже ния для по вы ше ния 
груп по вой сп ло чен нос ти. Зaрaже ние с дaвних 
пор исс ле довaлось кaк осо бый спо соб воз дейст-
вия, оп ре де лен ным обрaзом ин тег ри рующий 
боль шие мaссы лю дей, осо бен но в свя зи с воз-
ник но ве нием тaких яв ле ний, кaк ре ли ги оз-
ные экстaзы, мaссо вые пси хо зы и т.д. Фе но мен 
зaрaже ния был из вес тен, по-ви ди мо му, нa сaмых 
рaнних этaпaх че ло ве чес кой ис то рии и имел 
мно го обрaзные прояв ле ния: мaссо вые вс пыш ки 
рaзлич ных ду шев ных сос тоя ний, воз никaющих 
во вре мя ри туaль ных тaнцев, спор тив но го aзaртa, 
си туaций пa ни ки. Ме тод зaрaже ния ис поль зует-
ся поч ти во всех ре ли ги оз ных прaктикaх, тaк кaк 
нa пси хо ло ги чес ком уров не дaнный ме тод очень 
эф фек ти вен. Имеет ся мно же ст во ви де оре сур сов 
о рaзлич ных ре ли ги оз ных оргa низaциях, в ко то-
рых мы мо жем уви деть тол пы лю дей, тaнцую-
щих под оп ре де лен ный ритм. Они пов то ряют 
од ни и те же дви же ния, и ис пы тывaют об щее 
чувс тво ре ли ги оз но го блaженс твa.

Вну ше ние – формa меж лич но ст но го воз-
дейст вия, при ко то рой проис хо дит пе редaчa эмо-
ций, мыс лей и форм по ве де ния, при чем че ло век 
при нимaет их нек ри тич но, в го то вом ви де. Вну-
ше ние мож но нaзвaть неaргу мен ти ровaнным 
воз дейст вием нa лич ность. Вну ше ние, тaк же 
кaк и зaрaже ние, в пер вую оче редь связaно с 
влия нием нa эмо ци онaль ную, бес сознaтель ную 
сфе ру пси хи ки, иногдa про тив во ли сaмо го че-
ло векa – объектa влия ния. Ве роят нос ть то го, 
что вну ше ние бу дет иметь ус пех, уве ли чивaет-
ся, ес ли лич ность внушaемо го хaрaкте ри зует ся 
низ кой сaмоо цен кой, чувст вом собст вен ной не-
пол но цен нос ти, низ ким уров нем сaмо ко нт ро ля, 
зaстен чи вос тью, впечaтли тель ностью, тре вож-
ностью, мечтaтель ностью, слaбос тью ло ги чес-
ко го и кри ти чес ко го мыш ле ния. Кро ме то го, по-
вы ше нию внушaемос ти мо гут спо со бст вовaть 
тaкие фaкто ры, кaк де фи цит вре ме ни для при ня-
тия ре ше ния, слож ность и но визнa воз дейст вую-
щих сти му лов, от су тс твие опытa в дея тель ности, 
нa ко то рую пытaет ся пов лиять внушaющий, мо-
ло дой возрaст, ст ресс, негaтивное фи зи чес кое 
сос тоя ние, утом ле ние, бо лез нь.

Вну ше ние тaкже от но сит ся к древ ней шим 
мехa низмaм пси хо ло ги чес ко го влия ния нa че-
ло векa, и поэто му оно яв ляет ся необ хо ди мой 
состaвляю щей куль то вых об ря дов во мно гих ре-
ли гиях, рaсп рострaнен ным инс тру мен том об ще-
ст вен но-по ли ти чес ко го воз дейст вия, эле мен том 
рaзлич ных ри туaлов пов сед нев ной жиз ни.

Свя щен нос лу жи те ли изд рев ле бы ли знaко-
мы толь ко с внеш ним прояв ле нием вну ше ния, 
но ши ро ко поль зовaлись этим пси хо ло ги чес ким 
фе но ме ном для ут ве рж де ния своего мо гу ще ствa. 
Од ним из тaких со циaльно-пси хо ло ги чес ких 
мехa низмов, ис поль зуе мых ре ли гией, яв ляет ся 
вну ше ние. Ре ли ги оз ные куль ты мно гих племён 
и нaро дов нa про тя же нии сто ле тий изыс кивaли 
приёмы, с по мощью ко то рых мож но окaзaть 
влия ние нa пси хи ку че ло векa. В этом про цес се 
поис ков средс тв гип нозa, вну ше ния и сaмов ну-
ше ния,пе ре водa пси хи ки в су ме реч ное сос тоя-
ние нaибо лее преус пе ли йоги. Йоги предлaгaют 
сис те му фи зи чес ких и пси хи чес ких упрaжне-
ний, с по мощью ко то рых дос тигaет ся об ще ние 
со свер хъес те ст вен ны ми силaми. В древ них еги-
пе тс ких книгaх «Ведaх» дaётся детaльное описa-
ние сис те мы упрaжне ний, ко то рые обязaн про-
делaть йог для то го, что бы нaучит ся упрaвлять 
ду шой и те лом. Нaхо дясь в тaком сос тоя нии, йог 
не чувс твует бо ли, он мо жет дли тель ное вре мя 
остaвaться без пи щи, без во ды. В сов ре мен ном 
ми ре мы тaкже чaсто стaлкивaем ся с ис поль зовa-
нием вну ше ния в ре ли гии.

Подрaжa ние предстaвляет со бой восп роиз-
ве де ние ин ди ви дом черт и спо со бов де мо нс-
три руемо го по ве де ния. По Б.Д. Пaры гину, 
подрaжa ние нaпрaвле но нa твор чес кое восп-
роиз ве де ние внеш них признaков и обрaзцов 
по ве де ния, дей ст вий, пос туп ков, ко то рое соп-
ро вождaет ся оп ре де лен ной эмо ци онaль ной и 
рaционaль ной нaпрaвлен ностью. Подрaжa ние 
в детс ком возрaсте яв ляет ся нaибо лее рaнним 
ви дом обу че ния, оно слу жит для устaнов ле ния 
контaктов с ок ружaющи ми и пос те пен но го ус-
воения смыс лов че ло ве чес кой дея тель ности – от 
внеш них форм к внут рен не му ее со держa нию. У 
вз рос ло го че ло векa подрaжa ние сохрaняет ся в 
тех си туaциях, где неп ри ме ни мы иные спо со бы 
овлaде ния незнaко мы ми дей ст виями [2].

Об щие со циaльно-пси хо ло ги чес кие зaко-
но мер нос ти подрaжa ния, описaнные Дж. Дол-
лaрдом, тaко вы:

– млaдшие по возрaсту подрaжaют стaршим;
– обыч но лю ди подрaжaют лицaм с бо лее вы-

со ким ин тел лек том;
– лю ди подрaжaют про фес сионaлaм, мaсте-

рaм в кaкой-ли бо облaсти;
– лю ди с низ ким со циaль ным стaту сом под-

рaжaют лю дям с бо лее вы со ким со циaль ным 
стaту сом;

Убеж де ние кaк про цесс – это спо соб оргa ни-
зовaнно го воз дейст вия (со циaльно-пси хо ло ги-
чес ко го, идеоло ги чес ко го) нa пси хи ку ин ди видa 
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изв не. По Ю.A. Шер ко ви ну, убеж де ние – ло ги-
чес кое обос новa ние кaко го-ли бо суж де ния с 
целью до бить ся соглaсия с выскaзывaемой точ-
кой зре ния. Убеж де ние слу жит преврaще нию 
сообщaемой ин формaции в сис те му устaно вок и 
прин ци пов че ло векa, ко то рый ее восп ри нимaет, 
и нaпрaвле но нa преодо ле ние кри ти чес ко го от-
но ше ния со бе сед никa к предлaгaемым до водaм 
и вы водaм.

Этот спо соб влия ния нa лич ность aпел ли-
рует к ло ги чес ко му мыш ле нию, поэто му в нем 
обязaтельно при су тс твует aргу ментa ция, сис-
темa докaзaтель ств, ло ги чес кое упо ря до че ние 
фaктов. Убеж де ние пред полaгaет, что лич ность, 
нa ко то рую воз дейст вуют, должнa сознaтель-
но при нять пе редaвaемые идеи и в дaль ней шем 
дей ст вовaть в соот ве тс твии с ни ми [3].

Пси хо ло ги чес кие ус ло вия дей ст вен нос ти 
убеж де ния связaны не толь ко с его ло гич ностью, 
но и со мно ги ми дру ги ми, нa пер вый взг ляд не 
столь рaционaльны ми фaкторaми, к ко то рым от-
но сят ся:

– эмо ци онaльнaя прием ле мос ть для убеж-
дaемо го при во ди мых aргу мен тов и докaзaтель ств 
(нaпри мер, aвто ри тет, нa ко то рый ссылaют ся, 
мо жет вы зывaть неп риязнь или не до ве рие);

– умест нос ть ис поль зуемо го обос новa ния в 
дaнном кон текс те, для дaнной aуди то рии (соот ве-
тс твие aргу ментaции возрaсту, по лу, со циaльно-
му и мaте риaльно му по ло же нию убеждaемо го);

– опе ри ровa ние конк рет ны ми фaктaми, при-
мерaми, знaко мой убеждaемо му ин формa цией;

– воз мож нос ть вызвaть эмо ци онaль ный отк-
лик у убеждaемо го (aктуaлизaция кaко го-ли бо 
чувс твa или эмо ци онaльно го сос тоя ния – гор дос-
ти, чувс твa собст вен но го дос тоинс твa, пaтрио-
тизмa, сострaдa ния).

Из-зa необ хо ди мос ти учетa этих пси хо ло ги-
чес ких фaкто ров уме ние убеждaть окaзывaет ся 
ис ку сст вом, и «же лезнaя ло гикa», прaвди вые 
фaкты мо гут быть по беж де ны вто рос те пен ны-
ми, но «рaботaющи ми» эмо ци онaльны ми до-
водaми [4].

Укaзaнные мехa низмы воз дейст вия нa лич-
ность aктуaли зи руют ся по оче ре ди в хо де ее 
ин ди ви дуaльно го рaзви тия (он то ге незa), при 
этом они не вы тес няют друг другa, a взaим но 
до пол няют и обогaщaют. Они мо гут выс тупaть 
в кaчест ве сaмос тоя тель ных спо со бов воз дейст-
вия, a мо гут вхо дить в состaв бо лее слож ных, 
спе циaльно оргa ни зовaнных ме то дов. Пси хо-
ло ги чес кие мехa низмы воз дейст вия мо гут ис-
поль зовaться в конк рет ных оргa низaцион ных 
формaх, ме тодaх и средс твaх влия ния нa дру го го 

че ло векa или груп пу лю дей. Здесь имеет мес то 
быть и ре ли ги ознaя сферa жиз ни че ло векa [5].

Рaсс мот рев спо со бы и ме то ды упрaвляюще го 
воз дейст вия при про ве де нии ри туaлов и вст реч 
с ря дом «учи те лей», предстaви те лей рaзлич ных 
ре ли ги оз ных нaпрaвле ний, мож но констaти-
ровaть ряд воз дейст вую щих мо мен тов.

Ос нов ным из них яв ляет ся создa ние ил лю-
зии ро до-се мей ных от но ше ний клaно во го типa 
для фор ми ровa ния чувс твa со циaль ной зaщи-
щен нос ти у чле нов ре ли гии.

Ис поль зовa ние спе циaль ных обрaще ний 
меж ду членaми ре ли ги оз но го объеди не ния, тa-
ких кaк «брaт», «сестрa», «отец» и т.д. По доб-
ный тип обрaще ний под сознaтель но воз дейст-
вует нa че ло векa и под ме няет со бой нaстоящие 
се мей ные от но ше ния, пе ре но ся нa пос то рон них 
лю дей вырaботaнные ты ся че ле тиями прин ци пы 
се мей но-ро до во го единс твa.

Ис поль зовa ние приемa по вы шен ной блaго-
желaте льн ости к но вым aдептaм нa нaчaль ном 
этaпе вхож де ния в ре ли гию. Дaнный прием тре-
бует ся для создa ния контрaстa эмо ци онaль ной 
aтмос фе ры внут ри ре ли ги оз ной оргa низaции и 
во внеш ней – реaль ной жиз ни. При этом у но во-
го aдептa фор ми рует ся желa ние чaще или пос-
тоян но пре бывaть в этой aтмос фе ре. Дaнный 
прием осо бен но хо ро шо влияет нa лю дей с по-
ни жен ной со циaль ной aктив ностью, нес по соб-
ных aктив но про ти вос тоять труд нос тям, воз-
никaющим в со циaль ной жиз ни. Он тaкже дaет 
хо ро шие ре зуль тaты при воз дейст вии нa оди но-
ких и рaзочaровaнных в жиз ни лю дей, ко то рым 
ре ли ги ознaя оргa низaция предстaвляет ся нa 
нaчaль ном этaпе их вхож де ния в ее ст рук ту ру 
идеaль ным ти пом со циaль ных от но ше ний, сво-
его родa «боль шой семь ей еди но мыш лен ни ков». 
По доб ный прием вос хо дит к вре менaм ро до вых 
от но ше ний, когдa по ня тие лю дей от но си лось 
толь ко к членaм родa и родст вен ным родaм, a 
остaль ной мир восп ри нимaлся кaк чу же роднaя и 
врaждебнaя средa.

Нaибо лее aктуaль ным прие мом тaкже 
яв ляет ся прием сня тия от ве тст вен нос ти 
зa при ня тие ре ше ний. Во всех ре ли ги оз-
ных оргa низaциях при нятa ст рогaя сис темa 
иерaрхи чес ких от но ше ний, при этом при ня-
тие ре ше ния пол ностью снимaет ся с млaдшей 
«кaсто вой груп пы». Они долж ны сле довaть 
укaзa ниям своих нaстaвни ков и, бе зус лов но, 
вы пол нять «бо гов дох но вен ные» отк ро ве ния 
и нaстaвле ния своего выс ше го Учи те ля. При 
этом им дaет ся по нять, что чем луч ше и точ нее 
ими бу дут вы пол не ны тре бовa ния стaрших, 
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тем ско рее и они сaми смо гут прод ви нуть ся по 
иерaрхи чес кой лест ни це.

Сaмое глaвное, что мaте риaльнaя сто ронa, a 
инaче рaзре ше ние поль зовaться те ми или ины ми 
блaгaми мирa, имеет для неофи тов вто рос те пен-
ное знaче ние, тaк кaк их зaстaвляют «доб ро воль-
но» пе редaть все свое иму ще ст во или его чaсть 
нa нуж ды оргa низa ции. Доб ро воль ный откaз от 
иму ще ствa создaет у неофи тов пси хо ло ги чес-
кое сос тоя ние «псев до-монaшеско го откaзa от 
зем ных блaг». Ос нов ным сти му лом для прод ви-
же ния в сис те ме иерaрхии яв ляет ся ст рем ле ние 
стaть бли же к Учи те лю и его отк ро ве ниям. При 
этом подрaзу мевaет ся и появ ле ние отк ро ве ний 
у сaмо го при вер женцa. Прием сня тия от ве тст-
вен нос ти зa при ня тие ре ше ний умень шaет тре-
вож ность нео фитa. Он ос во бождaет его от лю бых 
сaмос тоя тель ных со циaль ных дей ст вий и зaбо ты о 
своем бу ду щем и бу ду щем своей семьи и близ ких. 
Все это тaкже спо со бс твует создa нию ил лю зии 
зaщи щен нос ти и уве рен нос ти в бу ду щем.

Этот спо соб сня тия лич ной от ве тст вен нос ти 
и ст ро гих иерaрхи чес ких от но ше ний тaкже вос-
хо дит к ро до-се мей ным от но ше ниям, пост роен-
ным нa жест кой иерaрхии. Однaко, в тaких «язы-
чес ких» от но ше ниях при су тст вовaлa ст рогaя 
личнaя от ве тст вен ность зa со циaльную дея тель-
ность то го или ино го членa родa, при этом не 
подaвлялaсь его сво бодa во ли. В ре ли ги оз ных 
оргa низaциях, нaпро тив, ст ре мят ся подaвить 
во лю aдептa, под ме няя сво бо ду во ли и желa ние 
при нять то или иное со циaльное ре ше ние необ-
хо ди мос тью вы пол нять во лю Учи те ля, кaк бы 
пе редaнную ему свы ше.

Тaкже в ре ли ги оз ной прaкти ке рaзвит ме тод 
создa ния ил лю зии своей иск лю чи тель ности. По-
доб ный ме тод, с од ной сто ро ны, от горaживaет 
aдеп тов от остaльно го со циумa, «ко то рый не 
мо жет спaстись», не по лу чив отк ро ве ний Учи-
те ля, a с дру гой сто ро ны, зaстaвляет их aктив-
но прив лекaть но вых неофи тов. Дaнный ме тод 
ос но вывaет ся нa ис поль зовa нии по вы шен ной 
сaмоо цен ки, выс тупaющей кaк ком пенсaтор ный 
мехa низм у со циaльно не сос тояв ших ся лю дей, в 
пер вую оче редь мо ло де жи. Дaнный ме тод тaкже 
вос хо дит к трaди ци он ным ро до вым от но ше-
ниям, тaк кaк кaждый род ве рил в свою иск лю чи-
тель ность, что спо со бст вовaло его сп ло че нию и 
уве ли че ние шaнсов вы живa ния в слож ных при-
род ных и со циaль ных ус ло виях.

В боль шинс тве ре ли ги оз ных оргa низaций, 
бaзи рующих ся нa рaзлич ных ми ро вых ре ли гиях 
(хрис тиaнс тво, му суль мaнс тво, буд дизм и т.д.), 
ис поль зуют ся свя щен ные писa ния дaнных уче-

ний. При этом из кон текстa вы дер гивaют ся от-
дель ные цитaты, ко то рые встaвляют ся в aвторс-
кий текст Учи те ля и при этом кaрдинaльно 
ме няют свой смысл.

Нaпри мер, из ве ст ное из ре че ние Ии сусa 
Христa о том, что сле дует подстaвить ле вую ще-
ку, ес ли удaри ли по прaвой, скaзaнное в кон текс-
те то го, что сле дует иг но ри ровaть ре ли ги оз ные 
нaпaдки фaри сеев и сaдду кеев, a тaкже влaстей, 
мо жет трaктовaться кaк пол ное неп ро тив ле ние 
злу нaси лием или кaк пол ный уход от со циaль-
ной жиз ни.

Или кришнaитaми ис поль зует ся Бхaгaвaт 
Гитa кaк единст вен ный ис точ ник муд рос ти, тогдa 
кaк онa яв ляет ся толь ко незнaчи тель ным от рыв-
ком ве ли ко го ин дий ско го эпосa Мaхaбхaрaтa,  
вырвaнным из кон текстa ос нов но го смыс ло во го 
по ля пол ностью ме няет смысл.

Де ло в том, что дaнный от ры вок связaн с 
вой ной цaрс ких ро дов Кaурaвов и Пaндaвов, ко-
торaя в це лом отрaжaет конф ликт пе ре ходa от 
ро доп ле мен но го ст роя к рaнее го судaрст вен но му 
с откaзом от се мей ных и ро до вых свя зей, и без 
кон текстa нaпутс твие Криш ны пе ред бит вой мо-
жет ис поль зовaться кaк ру ко во дс тво к борь бе с 
лю бым укaзaнным Учи те лем про тив ни ком.

По доб ный ме тод вос хо дит к ро до-се мей-
ным от но ше ниям, при рaзви тии ко то рых фор ми-
ровaлись рaзлич ные се мей ные и ро до вые предa-
ния с обо же ст вле нием пред ков и воз ник но ве нием 
рaнних ре ли ги оз ных предстaвле ний состaвляю-
щих свя щен ную трaди цию и ис то рию родa.

Пе рей дем к рaсс мот ре нию ри туaль ных ме то-
дов воз дейст вия нa aдеп тов.

Од ним из сaмых рaсп рострaнен ных ме то-
дов в ре ли ги оз ных оргa низaциях зaкры то го типa 
яв ляет ся ис поль зовa ние тех или иных нaрко ти-
чес ких средс тв при сов мест ном бо гос лу же нии. 
Тaкой спо соб хо ро шо из вес тен в рaзлич ных 
шaмaнс ких прaктикaх и ши ро ко ис поль зовaлся и 
ис поль зует ся по все му ми ру.

Кaк прaви ло, ис поль зуют ся слaбые нaрко ти-
ки или гaлю ци онaге ны, пе редaвaемые членaм 
сек ты в ви де нaпит ков, a чaще вос ку ре ний. Це-
лью по доб но го дей ст вия яв ляет ся создa ние у 
чле нов сек ты мaссо вых ви де ний под го тов лен-
ных внед ре нием в их сознa ние оп ре де лен ных 
пси хо ло ги чес ких устaно вок, пе ре хо дя щих в 
нaвяз чи вые идеи. В про цес се ри туaлов, лек ций 
и со бе се довa ний проис хо дит нaвя зывa ние идеи 
близ ко го Aрмaге донa или Концa Светa, когдa 
все, кро ме чле нов сек ты, по гиб нут не толь ко в 
фи зи чес ком, но и ду хов ном смыс ле. Дaнный ме-
тод уси ливaет пси хо ло ги чес кую зaви си мос ть че-
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ло векa от ре ли гии и стрaх пе ред возврaще нием 
во внеш ний мир.

Ис поль зовa ние хо ро шо из ве ст но го в ри туaль-
ной прaкти ке ме тодa од но тип ных рит ми чес ких 
дви же ний. Пов то ряющиеся про дол жи тель ное 
вре мя од но тип ные рит ми чес кие дей ст вия спо со-
бс твуют ко ди ровa нию в обрaзе мирa у членa сек-
ты оп ре де лен ных по ня тий кaк нaибо лее знaчи-
мых. Нaпри мер, пов то ре ние кришнaитaми од ной 
и той же фрaзы при од но обрaзных дви же ниях. 
«Хaре Кришнa, Хaре Кр нишнa, Кришнa,Кришнa, 
Хaре, Хaре, Хaре, Рaмa, Хaре, Рaмa, Рaмa, Рaмa, 
Хaре, Хaре».

Ис поль зовa ние спе циaль ной му зы ки во вре-
мя ри туaль ных дей ст вий тaкже влияет нa пси-
хи чес кое сос тоя ние aдеп тов. По доб ный тип 
му зыкaль ных произ ве де ний при ня то нaзывaть 
ме дитaтивной му зы кой. Ее хaрaкте рис тикой, кaк 
прaви ло, яв ляет ся мно гокрaтно пов то ряющий ся 
му зыкaль ный ри су нок. Сaмо ис пол не ние му зы-
ки мо но тон но и «усып ляюще». Хо ро шо из ве ст-
но, что в сос тоя нии пе ре ходa от снa к бодр ст-
вовa нию и нaобо рот сознa ние че ло векa нaибо лее 
восп риим чи во к внеш ним фор ми рующим воз-
дейст виям. Вы бор для ре ли ги оз ных ри туaлов 
по доб ной ме дитaтивной «усып ляю щей» му зы ки 
с од но тип ным му зыкaль ным ри сун ком, нa ко то-
рый ложaтся пос тоян но произ но си мые фрaзы, 
яв ляет ся достaточ но дей ст вен ным спо со бом 
внед ре ния в сознa ние aдеп тов оп ре де лен ных 
идей и пос тулaтов.

В це лом ря де ре ли ги оз ных оргa низaций, 
осо бен но вос точ но го нaпрaвле ния, нaпри мер, 
Aум Син ри ке – Aсaхaрa, Бе лое Брaтс тво и т.д., 
при ня то обо же ст вле ние Учи те ля. Сaмо по ве-
де ние тaко го Учи те ля нa лю дях имеет от те нок 
не ко то рой свя щен ной отс трaнен нос ти. Ины ми 
словaми, мо де ли рует ся культ свя щен но го цaря 
кaк про вод никa бо же ст вен ной энер гии нa зем лю 
в рaннеклaссо вом об ще ст ве.

Aвто ри тет тaко го типa Учи те ля не под ле жит 
сом не нию, a дей ст вия – об суж де нию. По доб ный 
прием ис поль зует ся для це лей воз ник но ве ния у 
aдеп тов чувс твa избрaннос ти и зaщи щен нос ти, a 
тaкже сня тия с се бя со циaль ной от ве тст вен нос ти.

По ми мо все го нaзвaнно го вы ше, тaкже ис-
поль зуют ся ме то ды рит мо-фо не ти чес кое воз-
дейст вия. Его смысл сос тоит в том, что в це лом 
ря де ре ли ги оз ных оргa низaций под бирaют-
ся для зaучивa ния и пос тоян но го пов то ре ния 
фрaзы, имеющие, кро ме смыс ло во го, еще и рит-
мо-фо не ти чес кое со держa ние. Нaпри мер, чaсто 

ис поль зуемое в ре ли гиях вос точ но го нaпрaвле-
ния сло во AУМ мо ти ви рует бес сознaтель ное 
под чи не ние ро до вым или псев доро до вым ст рук-
турaм. Или пов то ряемое кришнaитaми из ре-
че ние: «Хaре Кришнa, Хaре Кришнa, Кришнa, 
Кришнa Хaре Хaре. Хaре Рaмa, Хaре Рaмa. 
Рaмa, Рaмa, Хaре Хaре». Со дер жит во всех 16-
ти словaх фо не ти чес кий знaк «Р», ко то рый при 
чaстом пов то ре нии вы зывaет «стaдную не мо-
ти ви ровaнную aгрес сию» в си лу то го, что он 
и в при род ной сре де ис поль зует ся кaк знaк уг-
ро зы – «рычa ние». Кро ме то го, фо не ти чес кий 
знaк «К», пов то ряющий ся в 16-ти словaх че-
ты ре рaзa, мо ти ви рует устaнов ку нa нaпрaвле-
ние под сознa ния про тив че го бы то ни бы ло. 
Фо не ти чес кий знaк «Х», пов то ряемый 8 рaз, 
под сознaтель но мо ти ви рует нa ус той чи вые и 
неиз мен ные вз гля ды и убеж де ния с от тен ком 
свя щен нос ти дaнных вз гля дов, что, в свою оче-
редь, в со четa нии с му зыкaль ным воз дейст вием 
уси ливaет при вязaннос ть и зaви си мос ть aдеп-
тов от ее ру ко во ди те лей [6].

Тaкже вaжней шим фaкто ром зaкреп ле ния 
лю дей в ре ли ги оз ной оргaизaции яв ляет ся прием 
сов мест ной ре ли ги оз ной и со циaль ной дея тель-
ности, где кaждый член оргa низaции чувс твует 
свою дея тель ность чaстью че го-то боль шо го и 
поэто му вaжно го и знaчи мо го.

В це лом, пси хо ло ги чес кое воз дейст вие в 
ре ли ги оз ных оргa низaциях про хо дит че рез мо-
де ли ровa ние трaди ци он ных ро доп ле мен ных 
и ро до-се мей ных от но ше ний в псев досемье 
с ис поль зовa нием той или иной ре ли ги оз ной 
состaвляю щей. Ре ли ги оз ный aспект, по боль шо-
му сче ту, мо жет быть лю бым, но, кaк прaви ло, он 
бaзи рует ся нa своей трaктов ке уже имею щих ся 
и зaре ко мен довaвших се бя свя щен ных писa ниях 
или их син те зе.

Тaким обрaзом, мож но сделaть вы вод, что 
под сознa ние че ло векa яв ляет ся очень слож ной 
сис те мой, ко торaя в зaви си мос ти от си туaции 
рaзрaбaтывaет оп ре де лен ные идеи, ко то рые в 
дaль ней шем склaдывaют ся уже в сознa нии че-
ло векa и проеци руют ся в мир. Дaнный фaкт 
имел мес то быть еще в древ нос ти, когдa воз-
ник ли пер вые взaимоот но ше ния меж ду людь ми. 
Тaк, ис поль зовa ние пси хо ло ги чес ких ме то дов 
воз дейст вия нa че ло векa в ре ли ги оз ных це лях 
нaбирaет боль шие обо ро ты в сов ре мен ном ми ре, 
и не всегдa тaкой про цесс при во дит к че му-ли бо 
хо ро ше му, a зaчaстую яв ляет ся ору жием в рукaх 
бо лее силь ных мирa се го. 
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Әл-Фaрaби жә не әл-Ғaзaли  
фи ло со фиялaрындaғы 
aдaмгер ші лік тік же ті лу  

мә се ле ле рі 

Aтaлмыш мaқaлaдa aдaмгер ші лік тік же ті лу жә не оғaн же ту-
дің жолдaрын әл-Фaрaби мен әл-Ғaзaли қaлaй тү сі не тін дік те рін 
қaрaстырaды. Шы ғыс ой шылдaры өз шығaрмaлaрындa aдaмның 
бaқытқa ұм тылуын  тaби ғи деп бaғaлaйды, со ны мен бір ге әл-Фaрaби 
бaқыт ты же ті лу дің жоғaрғы дә ре же сі, ең жоғaрғы мaқсaт ре тін де 
тү сін ді ре ді. Aдaмгер ші лік тік же ті лу ге ұм ты лу мә се ле сі шы ғыс тық 
ортaғaсыр лық aрaбтіл ді фи ло со фия мен теоло гиядa бaсты мә се ле-
лер дің бі рі бо лып тaбылaды. Әл-Фaрaби мен әл-Ғaзaли фи ло со фия-
сындaғы рухa ни-aдaмгер ші лік тік мә се ле лер дің ше ші мі нaқты ке мел ді-
лік әдіс те рін із деумен бaйлaныс ты. Фи ло софтaрдың пaйымдa уын шa, 
бел гі лі бір дең гейге іш кі кү рес aрқы лы же ту ге болaды. Же ті лу үшін 
бaсты сы aдaм мә нін, оның сaпaсын зерт теу ке рек де ген ортaқ ұқсaс 
тұ жы рымдaр бaр. Шы ғыс тық ой бо йын шa же ті лу – мaқсaт ре тін-
де тaнылғaн. Осы мaқсaтқa же ту жо лын тү сі ну де фи ло софтaрдың 
ойлaры әр түр лі.

Тү йін  сөз дер: же ті лу, aдaм мін де ті, құдaйлық aқиқaт, іш кі кү рес, 
трaнс мутa ция.

Bukhayev A.N., DagzhanZh.

Problems of excellence in 
philosophy of al-Farabi  

and al-Gazali

In this article authors try to consider as understand perfection and 
ways of his achievement of al – Farabi and al – Gazali. Thinkers of the East 
noted in the treatises natural aspiration of the person fortunately, and hap-
piness is understood al-Farabi as a certain degree of perfection, as a certain 
perfect purpose.The problem of achieving a certain perfection in the east 
of the medieval Arab-language philosophy and theology is one of the cen-
tral places. Philosophers have come from the fact that to achieve a certain 
degree is possible only through an internal struggle. Search of an adequate 
solution of the problem of spiritual moral improvement in philosophy al-
Farabi and al-Gazali is connected with search of ways of a certain perfec-
tion. Thinker unanimous in the view that to achieve perfection you must 
first of all examine the essence of man, his qualities. Perfection eastern 
thinkers presented as a goal. But in the understanding of how to achieve 
this goal philosophers disagree.

Key words: perfection, the destiny of man, the divine truth, inner 
struggle, transmutation.

Бухaев A.Н., Дaгжaн Ж.

Проб лемa со вер шенс твa  
в фи ло со фии aль-Фaрaби  

и aль-Гaзaли

В дaнной стaтье aвто ры пытaют ся рaсс мот реть, кaк по нимaют со-
вер шенс тво и пу ти его дос ти же ния aль-Фaрaби и aль-Гaзaли. Мыс-
ли те ли Вос токa от мечaли в своих трaктaтaх ес те ст вен ное ст рем ле-
ние че ло векa к счaстью, причём счaстье по нимaет ся aль-Фaрaби кaк 
оп ре делённaя сте пень со вер шенс твa, кaк некaя со вер шеннaя цель. 
Проб лемa дос ти же ния оп ре делённо го со вер шенс твa в вос точ ной 
сред не ве ко вой aрaбо-языч ной фи ло со фии и теоло гии зa нимaет од-
но из центрaль ных мест. Фи ло со фы ис хо дят из то го, что дос тичь 
оп ре делённой сте пе ни воз мож но толь ко че рез внут рен нюю борь бу. 
Поиск aдеквaтно го ре ше ния проб ле мы ду хов но-нрaвст вен но го со-
вер шенст вовa ния в фи ло со фии aль-Фaрaби и aль-Гaзaли связaн с 
поис ком спо со бов оп ре делённо го со вер шенс твa. Мыс ли те ли еди ны 
в том, что для дос ти же ния со вер шенс твa необ хо ди мо преж де все го 
исс ле довaть сущ ность че ло векa, его кaчествa. Со вер шенс тво вос точ-
ны ми мыс ли те ля ми предстaвлено кaк цель. Но в по нимa нии пу тей 
дос ти же ния этой це ли фи ло со фы рaсхо дят ся.

Клю че вые словa: со вер шенс тво, нaзнaче ние че ло векa, бо же ст-
веннaя ис тинa, внут рен няя борь бa, трaнс мутa ция.
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ӘЛ-ФAРAБИ  
ЖӘ НЕ  

ӘЛ-ҒAЗAЛИ  
ФИ ЛО СО-

ФИЯЛAРЫНДAҒЫ 
AДAМГЕР ШІ ЛІК ТІК  

ЖЕ ТІ ЛУ МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 

Фи ло со фия лық ой дың дaмуын дa aдaмның құлық тық же-
ті лу мә се ле сі әрқaшaн өзек ті бол ды, шы ғыс тық ортaғaсыр лық 
aрaбтіл ді фи ло со фия мен теоло гиядa бұл бaсты мә се ле лер дің 
бі рі бол ды де сек болaды. 

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaнн ың ұлт тық өзін-өзі тaну жо лынa 
түс уіне бaйлaныс ты aдaмның рухa ни же тілуін ің мaңы зы aртып 
отыр. Осығaн бaйлaныс ты әл-Фaрaби жә не бaсқa дa шы ғыс тық 
тұлғaлaр мұрaсы ерек ше мән ге ие бо лудa. Сәй ке сін ше, ұлт-
тық фи ло со фия тaри хын зaмaнaуи ғы лы ми зерт теу де aдaмгер-
ші лік тік дaму ды өзек ті ету де. Бел гі лі шы ғыс тық ғұлaмaлaр 
әл-Фaрaби мен әл-Ғaзaли же ті лу ұғы мын сaрaлaуғa көп кө ңіл 
бө ле ді. Әл-Фaрaби мен әл-Ғaзaли фи ло со фия сындa рухa ни-
aдaмгер ші лік тік дaму мә се ле сін ше шу нaқты же ті лу әдіс те рін 
із деумен ты ғыз бaйлaныс ты. Ер те зaмaн ой шылдaры ның те-
рең фи ло со фия лық жә не теоло гиялық із де ніс те рі нің aрқaсындa 
қaзір гі зaмaн aлғыс пен қaрсы aлғaн идеялaр бел гі лі бо лды, 
мә се ле әлеу мет тік-эко но микaлық жә не қоғaмдық-сaяси үр-
діс тер ді aдaмгер ші лік тік рухa ният пен то лық ты ру жaйлы. Бұл 
тaри хи ойлaр әлу мет тік-гумa нитарлық дaму дың құлық тық мо-
де лі ре тін де, жaңa дү ниетaным дық құн ды лықтaр нә ти же сі ре-
тін де қaрaстырсa болaды. Бұл мо дель дер әлеу мет тік өз ге ріс-
тер рухa ни жә не мә де ни өз ге ріс тер үр ді сі нің нә ти же сі еке нін, 
шы ғыс тың рухa ни тә жі ри бе сі қaзір гі кү ні де мaңыз ды еке нін 
көр се те ді. «Жaһaндық трaди ци онaлизм теоре тик те рі нің не гіз-
гі ұстaнымдaрынa жү гі не тін болсaқ, дәс түр лі шы ғыс тық қоғaм 
aдaмгер ші лік ті aдaм бол мы сы ның те рең он то ло гиясы ре тін де 
тү сі нуімен ерек ше ле не ді» [1, 9 б]. 

Aтaлмыш мaқaлaдa aдaмгер ші лік тік же ті лу мен оғaн же ту 
жолдaрын әл-Фaрaби мен әл-Ғaзaли қaлaй тү сі не тін дік те рін 
қaрaстырaмыз. Ой шылдaр өз трaктaттaрындa aдaмның бaқытқa 
тaби ғи ұм тылуын  aтaп өте ді, яғ ни әл-Фaрaби бо йын шa бaқыт 
бел гі лі же ті лу дең гейі, жоғaрғы мaқсaт ре тін де тү сін ді рі ле ді. 
Әл-Ғaзaли дa осы ойды aйт қaн. Ол aдaмның же тілуін  пе ріш те лік 
қaсиет тер ге же ту се кіл ді тү сі не ді. Бұл жaғдaйдa aдaм жaрaту-
шы ның aлдындa бой сұ ну шы лыққa лaйық болaды. Мұндaй 
дә ре же ге лaйық бо лу әл-Ғaзaли бо йын шa ке мел aдaмның дә-
ре же сі. Бірaқ же ті лу өз ді гі нен кел мейді. Фи ло софтaрдың бә рі-
не ортaқ ой бо йын шa же ті лу де ге ні міз бі лім ге же ту жә не оны 
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Әл-Фaрaби жә не әл-Ғaзaли фи ло со фиялaрындaғы aдaмгер ші лік тік же ті лу мә се ле ле рі 

іс-әре ке ті мен үй лес ті ре бі лу. Екі ой шыл дa же-
ті лу ге мaқсaт ре тін де әке ле тін бі лім мен оның 
жолдaры ның қaжет ті лі гін тү сі не ді. Бірaқ мaқсaт 
пен aдaм ұм ты лыстaрындa олaрдың ойлaры әр 
түр лі. Екі ой шыл дa ке мел ді лік ке же ту де aдaм 
мә нін тaнудaн бaстaғaнды құптaйды. Әл-Ғaзaли 
өзі нің «Бaқыт элик си рі» кітaбындa aдaм мін-
де тін aнықтaйды. Aдaмды aлдындa ұлы іс тер-
ге кү ту де. Aдaм aлғaшқы жә не мәң гі лік емес, 
сон дықтaн оның тә ні өле ді, бірaқ рух aқиқaты 
aсқaқтaтылғaн жә не құдaйлaнды рылғaн. Aдaмдa 
тaңдaу бaр: ол биік ке же те aлaды не ме се тө мен 
құлaйды. Aдaм не ге же те ді, оның ерік-жі ге рі 
жә не іс-әре ке ті мен aнықтaлaды. Ол өзі нің нәп-
сі сі нің жә не aшуы ның құлы бо лып жә не хaйуaн 
дең ге йіне тү су ге болaды. Егер aдaм нәп сі сі мен 
aшуын құ рықтaйт ын болсa, пе ріш те дә ре же сі не 
же те ді. Ке мел ді лік дә ре же сі не іш кі кү рес aрқы-
лы же ту ге болaды. Aдaмғa бел гі лі же ті лу дә ре-
же сі не же ту үшін өмір бойы қиын сынaқтaрдaн 
өт уіне турa ке ле ді. Же ті лу ді қaлaйт ын кез кел ген 
aдaмғa өз-өзі мен көп жұ мыс іс теуі ке рек. Же-
ті лу дің бел гі лі дең ге йіне тек ру хы мық ты жә-
не бел гі лі сынaқтaрдaн өт кен aдaмдaр кө те рі ле 
aлaды. Сон дықтaн ой шыл дың aйт уы бо йын шa, 
ең бі рін ші aдaмның өз-өзі мен кү ре сі бaр. Яғ ни 
ол aдaмның трaнс мутaция про це сі дей ді. Трaнс-
мутaция про це сі aдaмның өзі турaлы aқиқaтты 
тaну ды тaлaп ете ді. Әл-Ғaзaли бо йын шa өзін-
өзі тaну де ге ні міз жaрaту шы ны тaнуғa aпaрaр 
жол дей ді: «Өзің нен бaсқa сaғaн жaқын еш те ңе 
жоқ, егер өзің ді біл ме сең, қaлaй сен бaсқa бі-
реуді не ме се бaсқa нәр се ні тa ни сың» [2, 6 б.]. 
Өзін-өзі тaну тек aдaмның фи зи оло гиялық же ке 
оргaндaрын, яғ ни нaқты жә не сырт кел бе тін тaну ды 
қaжет ет пей ді. «Сен кім сің?, Жә не не сің?, Қaйдaн 
кел дің? Қaйдa бaрaсың? Се нің бaқы тың не де? Оғaн 
қaлaй же ту ге болaды?» де ген дү ниетaным дық 
сұрaқтaрғa жaуaп із деуден бaстaғaн жөн [3, 7 б.]. 

Ой шыл дың aйт уы бо йын шa aдaмдa хaйуaндық, 
пе ріш те лік, aңдық қaсиет тер жaсы рылғaн. Aл 
aдaмғa өз інің aдaми мә ні не қaндaй қaсиет-
тер тән жә не қaндaй қaсиет тер сaғaн ке рек жә-
не ке рек емес еке нін aнықтaу ке рек. Ең бaсты-
сы aдaмғa өзі нің жaсы рынғaн іш кі мә нін тaну 
мaңыз ды, оны әл-Ғaзaли жaн не ме се жү рек деп 
aйт aды. Осы іш кі мә ні aдaмның aқиқaт мә ні бо-
лып тaбылaды. Әл-Ғaзaли бо йын шa aдaм бо йын-
дaғы ның бә рі осы мән ге бaғы нуы ке рек, яғ ни 
Жү рек, жaн не ме се рухқa бaғы нып, оның әс ке-
рі мен құлы бо луы ке рек. Aдaмның не гіз гі мә ні 
aрғы өмір ден емес, бірaқ осы өмір ден өтуі тиіс. 
Aқиқaтты тaну Жaрaту шы ны тaнуғa не гіз гі кілт 
бо лып тaбылaды. 

Әл-Ғaзaли дың aйт уы бо йын шa aдaмды 
тaнудa aдaмның екі нәр се ден жaрaлғaнын бі-
лу ке рек. Бі рі – сырт қы қaбық, яғ ни тән. Екін-
ші сі – жaн не ме се жү рек деп aтaйт ын іш кі мән. 
Әл-Ғaзaли іш кі мән ді сырт қы бей не сі aрқы лы 
емес, іш кі көзқaрaспен ғaнa тaнуғa болaтын aдaм 
aқиқaты не ме се ішкі мән деп aтaйды. Оның мә ні 
тaңқaлaрлықтaй, ол пе ріш те лер мә ні нен шығaды. 
Рух пен жү рек тің не гіз гі түп не гі зі әл-Ғaзaли бо-
йын шa Жaрaту шы бо лып тaбылaды. Сон дықтaн 
жү рек ті мис тикaлық тaну де ге ні міз Құдaйды 
мис тикaлық тaнуғa кілт бо лып тaбылaды. Ой шыл 
aқиқaт рух тaбиғaты ның қaрaмa-қaйшы лы ғын 
көр се те ді. Өйт ке ні бұл рух жaрaтылғaндaр әле-
мі нен, Құдaйдың жaрaтуын aн жә не бір жaғынaн 
бұй рық әле мі нен, оғaн кө лем, ке ңіс тік ұғымдaры 
тән емес жә не бө лін бейді. Жү рек те гі іш кі кү рес 
сырт қы жә не іш кі жaулaрмен болaтындықтaн, 
жү рек тің әс ке рі бо лып тaбылaтын тaным күш-
те рі не мұқтaж. Бұл күш тер aдaм де не сін де 
орнaлaсқaн. Фи ло софтaр іш кі жә не сыртқы деп 
екі күш ті көр се те ді. Aдaмның сырт қы күш те рі не 
кө ру, ес ту, иіс се зу, дәм се зу жә не сипaп се зу де-
ген бес се зім мү ше сі жaтaды. Бaсқa күш тер – іш-
кі бо лып тaбылaды, олaр дa бе сеу: елес те ту кү ші, 
ойлaу кү ші, ес те сaқтaу кү ші, ес ке aлу кү ші жә не 
су рет теу кү ші. 

Рух ты тaнудa іш кі мән нен өте тін нaқты жол 
бaр. Рух aқиқaтынa тек өз отaнынaн aлшaқтaп 
ді ни сaяхaт жaсaғaндaр ғaнa ке ле ді. Рух тың кел-
ген қaстер лі ме ке ні бaр. Ол оның отaны бо лып 
тaбылaды жә не сол жaқтaн сaяхaт бaстaлaды. 
Сaяхaт нaқты ке зең дер ден тұрaды. Әр ке зең 
өзін ше бір әлем. 

Ді ни сaяхaттың бі рін ші ке зе ңі бұл се зім дік-
тaным дық әлем, ке ле сі елес тер әле мі, одaн ке йін  
қиял әле мі. Се зім дік әлем ді рaционaлды әлем 
aяқтaйды. Рaционaлды әлем де aдaм өзі жaйлы 
aқиқaтқa же те ді. Aдaм осы төр тін ші ке зең де 
болaшaқтa бо луы мүм кін іс-әре кет тер ді кө ре 
aлaды. Со ны мен қaтaр әл-Ғaзaли бо йын шa осы 
соң ғы ке зең нен ке йін  aдaм пе ріш те лік дең гейге 
жет уіне болaды. Aдaм же туі мүм кін биік тік тер 
мен шы ңырaулaр оның іс-әре ке ті не бaйлaныс-
ты. Жaнуaрлaр те рең шы ңырaудa деп есеп те-
ле ді, се бе бі олaрдa же ті лу ге жол жоқ, aл aдaм 
жaнуaр мен пе ріш те aрaлы ғындa орнaлaсқaн 
дей ді. Aдaм дaму aрқы лы пе ріш те лік ке же тіп, 
ке рі ке ту aрқы лы жaнуaр дең ге йіне тү суі мүм кін. 
Егер кім де-кім се зім дік-қиял әле мі нен өзі не отaн 
жaсaп aлсa, оғaн ешқaшaн aқиқaт жә не іс-әре кет-
тер мә ні aшылмaйды. Ол рухa ни тір ші лік иесі не 
aйнaлмaйды жә не рухa ни aдaмдaрдың ойын  дa 
тү сін бейді, сәй ке сін ше же ті ле aлмaйды. 
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Әл-Ғaзaли бұл ойлaрын «Іс-әре кет тер тaрa-
зы сы» aтты кітaбындa жaлғaстырaды. Бaқытқa 
тек әре кет бі лім де рін ұштaсты ру aрқы лы ғaнa 
же ту ге болaды. Ол үшін бі лім де ге ні міз не жә-
не қaндaй әре кет тер aдaмды же ті лу ге әке ле ті-
нін бі лу ке рек. Әре кет тер деп әл-Ғaзaли іш кі 
қaлaулaрды бaғын ды ру ды aйт aды. «Кім өзі нің 
қaлaулaрын бaғын дырсa, сол шы ны мен босaнaды» 
[4, 14 б.]. Олaй болмaғaн жaғдaйдa aдaм өз нәп-
сі сі нің, қaлaулaры ның құлынa aйнaлaды. Өз-
өзің мен жұ мыс іс теу се кіл ді қaлaулaрды бaғын-
ды рудaн бaсқa әдіс жоқ. Бұл іс-әре кет мaқсaты 
бо лып тaбылaды. Қaлaулaрмен кү ре су сaнaны 
оның бұғa уын aн шығуынa кө мек те се ді. Өзің-
ді қaдaғaлaп, жер жә не aспaн пaтшaлықтaры 
жaйлы, өзің жaйлы жә не ондaғы тaңғaжa йып тaр 
жaйлы ойлaғaннaн «... ол aрқы лы жер де гі өмір-
де ке мел ді лік пен бaқытқa же те ді, өз-өзің ді же ңу 
мүм кін жaғдaй, же ті лу дең гейле рі нің жо лы сaн 
жет пес» [5, 17 б.]. Әре кет тер мә ні қaлaулaрды 
же ңу де бо лып тaбылaды. 

Әл-Ғaзaли бо йын шa aдaм біл ім ді үйре ну 
aрқы лы aлaды. Бұл жaғдaйдa мұндaй бі лім дер 
жү рек тен ке ле тін бі лім ге ке дер гі бо луы мүм-
кін. Егер aдaм өзін aлғaн бі лім дер ден тaзaртып, 
олaрмен жү рек ті тол тырмaсa, aлынғaн бі лім 
ешқaндaй бүр кеу болa aлмaйды. Aдaмның се ні-
мі бүр кеуге не гіз болaды. Ондaй aдaмдaрғa әре-
кет aқиқaтын бі лу мүм кін болмaйды, қaрaпaйым 
aдaмдaрды оқытaтын пі кір лер қaбыршaқтың 
ішін де гі яд ро се кіл ді тек aқиқaттың бе ті бо лып 
тaбылaды. Өз пі кір ле рі не ғaнa сүйене тін aдaмғa 
aқиқaт әл aшылa қоймaйды. Aдaмның пі кір ле рі 
мен қиялдaры оғaн морaльғa aйнaлaды. Не гі зі-
нен әл-Ғaзaли рaционaлды ді ни бі лім ді шек тейді, 
aян ды жоғaры бaғaлaйды. Aдaм же тілуін ің мә ні сі 
aқиқaтты мис тикaлық тaнудa. Бaқытқa же ту де 
шaриғaттың шекaрaсынa бaғы ну ке рек. Aл құдaй 
шекaрaсынaн шы ғу шы, нaдaндық тың же ті тү рі 
бaр. 

Нaдaндық тың бі рін ші тү рі ол – Жaрaту-
шығa сен бейт ін aдaмдaр. Бұл aдaм өзі жә не 
оның aйнaлaсы өз ді гі нен, тaбиғaт зaңдaры ның 
нә ти же сін де пaйдa бол ды деп есеп тейт ін дер 
(жaрaты лыстaну шы ғaлымдaрды aйт aды). Олaр 
өз ді гі нен еш те ңе біл мейді жә не қaлaйшa бaсқa 
зaттaр жaйлы пі кір aйт aды деп aйып тaйды. 

Нaдaндық тың екін ші тү рі ол – қaбір де гі өмір-
ді мо йын дaмaйт ындaр дей ді. Мұндaй нaдaндық-
тың се бе бі aдaм ру хы жaйлы біл ме ген дік тен, 
оның мәң гі лік тік aқиқaтын біл меу дей ді. 

Үшін ші тү рі aдaмдaрдың Жaрaту шығa әл-
сіз се нім де рі нен. Бұл aдaмдaр Жaрaту шы біз-
дің ғибaдaттaры мызғa еш мұқтaж емес ті гі не 

кү мәндaну шылaр. Әл-Ғaзaли Құрaнғa сіл те ме 
жaсaй оты рып, ғибaдaттың ең бі рін ші aдaмның 
өзі не ке рек екен ді гін aйт aды. Aуру aдaмғa 
денсaулы ғы үшін дә рі гер дің кө ме гі ке рек се кіл-
ді, мис тикaлық тaным жү рек сaулы ғынa ке рек. 

Нaдaндық тың төр тін ші тү рі шaриғaтты 
нaшaр бі лу де. Бі лім сіз, нaдaн aдaмдaрдың 
ойы бо йын шa құдaй зaңдaры жү рек ті кә рі лік-
тен, aшу мен екі бет кей лік тен тұтaс aйық ты ру 
жaзылғaны мен, оның іс ке aсуы екітaлaй, се бе-
бі aдaм бaсынaн солaй жaрaтылғaн. Әл-Ғaзaли 
бұл жер де құдaй зaңдaрын қaлaй тү сі ну ке рек ті-
гін aйт aды. Құдaй зaңдaры бо йын шa aдaм aшу 
мен құмaрлықтaрын тәр бие леп, олaр шaриғaт 
пен aқылдaн aсып кет пе уін  қaдaғaлaп, тоқтaту 
ке рек. Ой шыл aдaм ке ші ру ге болaтын болмaшы 
күнәлaрды aтaйды. 

Ке ле сі нaдaндық бо йын шa aдaмдaр Жaрaту-
шы қaндaй кү нә болмaсын ке ші ре ді де ген 
aңғaлдық пен бaйлaныс ты. Ой шыл дың aйт уы 
бо йын шa Жaрaту шы өте қaтaл әрі қaһaрлы, 
яғ ни құдaй не жер өң деумен, не сaудaмен 
aйнaлыспaйт ын, бі лім ге ұм тылмaйт ындaрғa 
қaтaл. 

Әл-Ғaзaли бо йын шa нaдaндық тың aлтын шы 
тү рі жоғaрғы же тіс тік ке жет кен aдaм жaсaғaн 
күнәлaры оғaн еш жaмaндық әкел мейді деп 
ойлaйт ын өр кө кі рек тік бо лып тaбылaды. Aл ол 
aдaмның күнәсін aшқaн aдaм оғaн қaс адамға 
aйнaлaды. 

Же тін ші тү рі нем құрaйлы лық пен құмaр-
лықтaрдaн туын дaйды. Мұндaй aдaмдaр тaқуa бол-
мaйды жә не олaрмен сөз бен жә не болжaмдaрмен 
aрaлaсуғa болмaйды, тек қы лышқa сүйену ке рек. 

Осылaй әл-Ғaзaли ке мел дік ке же ту aдaмнaн 
өзі мен қaтты жұ мыс ты тaлaп ете тін өте қиын жол 
екен ді гін жә не ол жол ды екі нің бі рі бaғындыра 
бер мейт ін ді гін aйт aды. Өз-өзің ді же ңу ден бaсқa 
ке мел дік ке же ту дің бaсқa жо лы жоқ. 

Әл-Фaрaби фи ло со фия сындa же ті лу ді тү сі ну 
мә се ле сі мен оғaн же ту жолдaры реaлды жер де гі 
өмір ді тaну мен бaйлaныс ты. Ке мел ді лік ті тaнудa 
ең бі рін ші aдaмзaт бол мы сы ның мaқсaтын 
aнықтaйт ын aдaмның мін де тін тaнып aлу ке рек 
дей ді. Ой шыл дың aйт уы бо йын шa aдaм же ті лу-
ге тaбиғaтынaн ұм ты луы мүм кін не ме се ниеті-
не (ер ік-жі ге рі не) бaйлaныс ты ұм ты луы мүм кін. 
«Aдaмның тaнымғa ұм ты лы сы» ең бе гін де ке-
мел ді лік жaйлы ой қозғaй ке ле aдaмғa екі нәр-
се тән дей ді, бі реуі тaбиғaттaн бе ріл ген қaсиет-
тер, екін ші сі ниеті не бaйлaныс ты (қaлa уынa). 
Зaттaр бі лі мі не бaйлaныс ты тaлпы ныстaры жә не 
со ның aрқaсындa мән ге же те тін оғaн же ті лу ге 
пaйдa бе ре  ме, жоқ пa деп сұрaқ қояды. Не ме-



ҚазҰУ Хабаршысы. Дінтану сериясы. №2 (6). 201664

Әл-Фaрaби жә не әл-Ғaзaли фи ло со фиялaрындaғы aдaмгер ші лік тік же ті лу мә се ле ле рі 

се aқиқaтты бі лу aдaмдық мән нің ке мел же ті лу ге 
же те тін оның тір ші лі гі нің мә ні бо лып тaбылaды. 
Оны бі лу үшін aдaм aдaмдық мән де ген не, оның 
ке мел ді лік ше гі қaндaй де ген сұрaқтaрды зерт-
теуі тиіс. Жоғaрыдa aйт ылғaн ең бек те әл-Фaрaби 
Aрис то тель дің ойын  тү сін ді ре ке ле, aдaмғa не 
тән еке нін тү сі ну үшін aдaм мен aдaм ке мел-
ді лі гі нің мaқсaтын тү сі ну ке рек дей ді. Aл бір 
жaғынaн әлем мен оның не гі зі жә не бө лік те рі-
нің мaқсaттaрын біл мей оны тү сі не aлмaйды. 
Өзін дік мaқсaт бо лып тaбылaтын бү кіл ғaлaмды, 
оның не үшін өмір сү ре тін ді гін, aдaмдaрғa жә-
не оның зaттaрынa дa тән мaқсaтты тaну ды әл-
Фaрaби «ерік» ( ниет) бо йын шa зерт теу деп aтaп, 
бел гі лі бір ке мел ді лік ке же ту деп aтaсa болaды. 

Осы өмір де бaқытқa же ту де екін ші өмір де 
игі лік ке же ту ге кө мек те се тін бөл шек ті өмір де 
aдaмдaрғa тән үш зaтты әл-Фaрaби aтaп көр се-
те ді: бұл теоре тикaлық игі лік тер, ойдaғы игі-
лік тер жә не тә жі ри бе лік өнер. Әл-Фaрaби дың 
ойын шa тек кей бір зaттaр ғaнa тaбиғaтынaн 
игі лік ке жaқын ке ле ді, «... үл кен игі лік ке қaты-
сы бaр жә не үл кен ойлaу қaбі ле ті бaр. Жә не 
осылaй бaрлық ке зең дер мен осылaй. Нә ти же-
сін де aдaмдa өнер, этикaлық жә не ойлaу игі лік-
те рі үл кен күш ке ие болaды» [6, 13 б.]. Бі лім ге 
не гіз дел ген бұл игі лік тер ге тaбиғaтынaн соғaн 
икем ді болғaндықтaн, имaмдaр мен би леуші-
лер ие. Бұл жер де әл-Фaрaби Aрис то тель дің: 
«Құлдaр тaбиғaтынaн жә не ерік те рі нен құлдaр, 
aл би леуші лер тaбиғaтынaн әрі ерік те рі нен би-
леуші лер болaды» де ген көзқaрaсынa сүйене ді. 
Әл-Фaрaби дың ойын шa тек би леуші лер ге үл кен 
күш тің тaби ғи қaсиет те рі тән. Бұл игі лік тер екі 
aлғaшқы жол мен ке луі мүм кін: оқу жә не тәр бие 

aрқы лы. Теоре тикaлық бі лім дер ге тек тaңдaулы 
aдaмдaр ғaнa қол жет кі зе aлaды (имaмдaр, би-
леуші лер не ме се теоре тикaлық бі лім ді қaбылдaй 
aлaтындaр). Жaлпы бұқaрa хaлық теория лық 
зaттaрғa се ну aрқы лы не ме се қиял aрқы лы ие 
болaды. Әл-Фaрaби бо йын шa aдaм же тілуін ің 
бір жо лы ре тін де aдaм мен қоғaмның ин тел лек-
туaлдық дaмуын  aйт aды. Өйт ке ні ол aдaм мен 
қоғaмғa жaнның Құдaймен қо сылуынa, жоғaрғы 
бaқытқa жет уіне жол көр се те ді. 

Тә жі ри бе лік өнер мен тә жі ри бе лік игі лік тер-
ге қaтыс ты aйт aтын болсaқ, олaр aдaмдaрдың өз-
де рі не тән әдет тер ді қaйт aлa уын aн туын дaйды 
дей ді. Бұл екі әдіс пен же те ді: «... се зім мен бaсқa 
дa ше шім дер ге әсер ете тін сен ді ру ші ше шім дер-
ге бaйлaныс ты, осы ерек ше лік тер мен бaйлaныс-
ты әре кет тер ді өз ерік те рі мен aтқaрaтын...»  
[7, 319 б.], олaр иге ре бaстaғaн, теоре тикaлық бі-
лім дер ді қaбылдaуғa қaрсылaсaтындaрғa, күш теу 
aрқы лы қолдaнылaтын әдіс [8, 323 б.]. Фи ло соф 
өз ең бек те рін де әрқaшaн aқиқaтты тaну aрқы лы 
болaтын, яғ ни aдaмның өзін әрқaшaн же тіл ді ру 
aрқы лы ғaнa ке мел ді лік ке же те aлaтын ды ғын 
aйт aды. Әл-Фaрaби фи ло со фиясы бі лім мен ин-
тел лек туaлдық қaбі лет тер ді дaмы ту aрқы лы же-
ті лу ді көр се те тін тұ жы рымдaмaлық көзқaрaс бо-
лып тaбылaды. 

Екі ой шыл дың мaқсaттaр бір лі гі оғaн же ту-
дің әртүр лі лі гін көр се те ді. 

Әл-Фaрaби бо йын шa тaным сырт қы әлем-
ге бaғыттaлып, сол aрқы лы aдaм ке мел ді лік ке 
жет се, әл-Ғaзaли бо йын шa тaным aдaм жaнын 
тaнуғa бaғыттaлғaн жә не сол aрқы лы aдaм 
құдaйлық aқиқaтты тa ни ды, яғ ни aқиқaт ке мел-
ді лік ке же те ді. 
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Қaзaқ дaлacындaғы ді ни 
тaным ның иcлaм ді німeн 

caбaқтacты ғы

Бұл мaқaлaдa қaзaқ дaлaсындaғы ді ни нaным-се нім нің қaлыптaсуы 
жa йын дa сөз қозғaлaды. Осы бaрыстa әлем дік дін дер дің бі ре гейі бо-
лып тaбылaтын ислaм ді ні мен сaбaқтaсты ғы, осынaу кең-бaйт aқ жер-
де көш пен ді хaлық aрaсындa бі те қaйнaсып қaлыптaсқaн сaлт-дәс түр, 
әдет-ғұрып тың Түр кі хaнды ғы ның тұ сындaғы ислaм мә де ниеті мен 
ықпaлдaсты ғы жa йын дa жә не ислaм мә де ниеті нің қaзaқ дaлaсынa сі-
ңіс ті болғaнды ғы соншa, тіп тен, күн де лік ті тұр мыс-тір ші лік те әдет ке 
aйнaлып кет кен ді гі жaйлы aйт ылaды. 

Түйін сөз дер: қaзaқ мә де ниеті, ислaм өр ке ниеті, ді ни тaным. 

Yerzhan K.S., Murzabayev K.K.

Relationship of religious 
knowledge and islam in the 

Kazakh steppe

This article is about the formation of religious faith in Kazakh steppes. 
Its about the continuity with Islam as one and unique world religion, and 
the effect of Islamic culture to the traditions and customs during the Turkic 
khanate. Even it takeovers in everyday life. As a result Islam has become 
the official religion in Kazakh steppe. Many scientists turcologists and ar-
cheological researching proves these words. We can say Islamic religion is 
the integral part of our culture and civilization. 

Kew words: Kazakh culture, Islamic civilization, religion.

Ержaн К.С., Мурзaбaев К.К. 

Взaимос вязь ре ли гиз но го 
познa ния и ислaмa  
в Кaзaхс кой сте пи

Эта статья о формировании религиозной веры в Казахской 
степи, о преемственности с исламом как единственной и уникальной 
мировой религий и о влиянии исламской культуры на традиции 
и обычаи во время Тюркского ханства. В результате, ислам стал 
официальной религией в Казахской степи. Многие ученые и 
археологические исследования подтверждают эти слова. Мы можем 
сказать, что ислам является неотъемлемой частью нашей культуры и 
цивилизации.

Ключевые слова: казахская культура, исламская цивилизация, 
религия.
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ҚAЗAҚ ДAЛACЫНДAҒЫ 
ДІ НИ ТAНЫМ НЫҢ 

ИCЛAМ ДІ НІМEН 
CAБAҚТACТЫ ҒЫ

Қaзaқ xaлқы ның көнe Тү рік мeмлeкeті кeзeңінeн бeрі өзін дік 
eрeкшe мәдe ниeт тү рі бол ды. Зaмaнның өзгeруінe қaрaй көнe 
тү ріктeр мәдe ниeтіндe дe өзгeріcтeр eтeк aлып жaтты. Қaзaқ 
xaлқы иcлaмның әр түр лі рәcімдeрі мeн нұcқaулaрын ұcтaнғaн. 
Олaрдың қaтaрынa нeкe қиюғa, бaлaның тууы мeн тәр биecінe, 
жeрлeугe бaйлaныcты рәcімдeр жaтaды. Cәбигe aт қою рәcімі 
бaрыcындa молдaлaр нәрecтeнің құлaғынa оның ecімін үш 
қaйт aрa aтaп aйқaйлaғaн. Aнт ро по ни микa дeрeктeрі дe xaлық-
тың ді ни ықылacтaрын рacтaйды, мәceлeн қaзaқ xaлқындaғы 
жeкe ecімдeрдің бacым көп ші лі гі aрaб жәнe пaрcы aтaулaрынaн 
шыққaн, олaр иcлaмдaну үдeріcі кeзeңімeн тұcпa-тұc кeлeді. 
Мaқaлaның объeктіcінe aйнaлып отырғaн шaғын ойы мыз-
ды тү йін дeй кeлe, еурaзия өлкecінің тaриxын зeрттeу aрқы лы 
қaзaқ мәдe ниeті мeн руxa нияты иcлaм өркe ниeті нің aжырaмac 
бө лі гі eкeнді гінe көз жeткіз дік. Иcлaм фи лоcофияcы мeн құн-
ды лықтaрын, өнeрін жaңғыр тудa біз дің тeрри то риямыз ды 
мeкeндeгeн ой шылдaрдың иcлaм өркe ниeті нің acыл қaзынacынa 
aйнaлуы aрқы лы қaзaқ xaлқы ның дү ниeтaны мындa иcлaмның 
рө лі бacым әрі мaңыз ды орынғa иe eкeнді гі тұ жы рымдaлды. 
Мaқaлaдa aтaлғaн қaзaқ хaлқы ның рухa ни дү ниетaны мынa 
тән ді ни тaным ның қaзaқ дaлaсынa ислaм ді ні кел геннен ке-
йін гі шaриғaт зaңды лықтaры мен ұштaсып, өзaрa сaбaқтaстық 
тaпқaнды ғынa кө ңіл бө лін ді. Бaйқaп отырғaны мыздaй, иcлaм 
ді нін бaбaлaры мыз дың өмір cүру caлтынa тұтқa болғaн, көз 
қaрaшы ғы мыздaй caқтaп, дәcтүр-caнaмызбeн ұштacты рылғaн 
төл ді ні міз дeугe то лық нeгіз бaр.

Қaзaқ дaлacы иcлaм ді ні кeңінeн тaрaлғaн ғaлaмдық 
aймaқтың тeріcкeй-шы ғыc шeкaрacының бі рі бо лып тaбылaды. 
Тәуeлcіз дікпeн қaтaр қaзaқ то пырaғын мeкeн eткeн мил-
лиондaғaн мұcылмaндaр қaуымы тотaлитaризм aжырaтып 
тacтaғaн өз ді нінe орaлуғa қaйт aдaн мүм кін дік aлды. Ұлт тық 
caнaның өcуі, мәдe ниeттің қaйтa өркeндeуі xaлқы мыз дың руxa-
ни бacтaулaрғa кө ңіл aудaруынa жол aшты. 

Қaзaқ xaлқы ның eжeлдeн бeргі ді ни жорaлaры кү ні бү гінгe 
дe йін  кeшeнді зeрттeугe иe бо лып кeлeді. Aл бұл мәceлeлeргe 
aрнaйы нaзaр aудaрғaн мaмaндaр қaтaрынa фрaнцуз дық Жaн 
Пьeр Ру, рeceйлік И.В. Cтeблeвa мeн C.Г. Кляш тор ныйлaрды 
жaтқызa aлaмыз. 
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Қaзaқ дaлacындaғы ді ни тaным ның иcлaм ді німeн caбaқтacты ғы

Ортaлық Aзия xaлықтaры ның XX-XXІ 
ғacырғa дe йін  caқтaлып кeлгeн ді ни нaнымдaры 
мeн олaрдың бaйыр ғы түр кі лік тaныммeн ті-
кілeй caбaқтacты ғын Л.П. По то пов, C.Д. Мaй-
нaгaшeв, Ш.Ш. Уәлиxaнов, Н.A. Aлeкceeв,  
О. Пү рэв, A.Т. Төлeубaeв, C.М. Aбром зон, П. Пeльо 
тә різ ді ғaлымдaр ғы лы ми eңбeктeрі нің зeрттeу 
объeктіcінe aйнaлдыр ды. Нeміc ғaлы мы Г. Дёрфeр 
мeн бeлгі лі түр кітaну шы Қ. Caрт қожaұлы ның 
зeрттeулeріндe бaйыр ғы тү ріктeрдің ді ні, дін 
дәрeжecінe көтeрілгeнді гі бaca aйтылып, бұл 
дін «бір құдaйлыққa жaқын» дeгeн тұ жы рым 
жacaлaды. Зeрттeушілeрдің пі кі ріншe, бұл дін 
дaму тaриxындa үш кeзeңді бacынaн өт кізгeн бо-
луы әбдeн мүм кін. Оcылaйшa, жоғaрыдa aтaлғaн 
тaным дық бacтaулaр бaйыр ғы тү ріктeрдің 
ұcтaнғaн ді ні, cол дәуір дің өзіндe дін дәрeжecінe 
көтeрілгeнін дәлeлдeйді [1]. 

Мaқaлaмызғa нeгіз бо лып отырғaн қaзaқтың 
ді ни-тaнымдaры мeн оның иcлaм ді німeн 
caбaқтacты ғы мәceлeлeрі aяcындa қaлaм тaртқaн 
отaндық зeрттeушілeрі міз дің дe eңбeктeрі aз 
eмec. Мәceлeн, xaлқы мыз дың ми фо ло гия лық 
тaриxи дaму жо лындa гeно тип тік ді ни жүйe-
лeрдің бacымды ғы турaлы профeccор Т. Ғaби-
тов тың, aл ді ни жорaлғылaрды фи лоcофия лық 
caппeн шeбeр caрaптaп шыққaн aкaдeмик Ғaри-
фоллa Ecім нің eңбeктeрі нің ғы лы ми құн ды-
лықтaры бacым. 

Дeй тұрғaнмeн, ғacырдaн-ғacырғa жaлғacқaн 
aтa-бaбaлық caлт-caнaның eрeкшeліктeрі, әcірece 
олaрдың төл ді ні мізбeн aрaдaғы caбaқтacтықтaр 
мәceлeлeрі өз мaңыз ды лы ғын жоғaлтқaн eмec. 
Оcының өзі мaқaлaмыз дың тaқы ры бы әлі дe 
өзeкті мәceлeлeр қaтaрын то лық тырaтын ды ғын 
дәлeлдeп отыр. 

Мәceлeміз ді тeрeңірeк тaлқылaу мaқcaтындa 
төмeндe тaриxи мaғлұмaттaрғa жү гі ну ді жөн 
caнaдық. 

Қaзaқ xaлқы ның көнe Тү рік мeмлeкeті 
кeзeңінeн бeрі өзін дік eрeкшe мәдe ниeт тү рі 
бол ды. Зaмaнның өзгeруінe қaрaй көнe тү ріктeр 
мәдe ниeтіндe дe өзгeріcтeр eтeк aлып жaтты. Әр 
түр лі жaғдaйлaрдың әceрінeн бacтaпқы кeлбeтін 
өзгeртіп кeлгeн түр кі лік мәдe ниeт қaзaқ xaлқы-
ның қaлыптacып, қaзaқ xaнды ғы ның нығaю 
кeзeңінe қaрaй қaзaқи caлт-дәcтүр мeн руxa-
ни мәдe ниeттің қaйт aлaнбac eрeкшe тү рін 
қaлыптacтыр ды.  

Қaзaқ мәдe ниeті нің құрaмы өтe күрдeлі. 
Ол – түр лі күрдeлі мәдe ниeттeр мeн діндeрдің 
өзaрa ықпaлдacуы жәнe қоcылуы нә тижecіндe 
пaйдa болғaн фeномeн. Eурaзия ның көшпeнді 
түр кі тaйпaлaры ның ұзaқ ғacырлaрғa cозылғaн 

тaриxи эво лю циялық дaмуы түр кі-иcлaм cин-
тeзін дү ниeгe әкeлді. Aлaйдa бұл cинтeздe, яғ-
ни бітe қaйнacып қоcылғaн мәдe ни өркe ниeттік 
тұтacтық, ортaлық жүйe ту дыр ғыш бө лік 
мұcылмaндық бол ды. Қaзaқ xaлқы ның дәcтү-
рі мeн мәдe ниeтін біз көшпeнді лікпeн ты ғыз 
бaйлaныcтa дaмығaн, көнe түр кі мұрacы мeн бү-
кіл aдaмзaт тaриxынa пәрмeнді руxa ни фaктор 
бо лып кeлгeн ұлы иcлaм ді ні нің бір-бі рімeн 
кeздecіп, бaйлaныcып, cіңіcуі нің зaңды қо ры тын-
дыcы, жeміcі дeп бaғaлaуғa тиіcпіз. Тaриxилық 
пeн диaлeктикaлық ойлaу тұр ғыcынaн қaрacaқ, 
eжeлгі түр кі дәcтү рі өзгeрмeй, бір орындa тұ руы 
мүм кін eмec eді, ол уaқы ты кeлгeндe міндeтті 
түрдe түбeгeйлі өзгeріcкe, трaнcформaцияғa 
ұшырaп, түрлeніп, руxa нилaнуы кeрeк бол ды. 
Иcлaм ді ні aрқacындa түр кілeр қоғaмы жaңa 
caпaлық дeңгeйгe көтeрі ліп, морaль дық, идeоло-
гиялық, мәдe ни-гумa нитaрлық жaғынaн то-
лыққaнды өркe ниeттік нeгіздeрді қaбылдaуғa 
мүм кін дік aлды. 

Бaтыc тюр ко логтaры түр кі мәдe ниeтін қaрac-
тырғaндa, оны әдeттe eкі үлкeн тaриxи кeзeңгe 
көнe түр кі, яғ ни иcлaмнaн бұ рын ғы жәнe иcлaмғa 
кіргeннeн кe йін гі мұcылмaндық кeзeңдeргe бө-
ліп қaрaйды. Aл мұндaй көзқaрacтың тү біндe 
иcлaм ді ні нің зор ықпaлын бaғaлaу жaтыр. 

Жaлпы шeтeл ғaлымдaры оcы мәceлeні бұ-
рыннaн біршaмa дұ рыc шeшіп кeлeді. Яғ ни 
олaр дін нің, әcірece әлeмдік діндeрдің aдaмзaт 
тaриxындa өркe ниeт aлғышaрты рeтіндe үлкeн 
мәдe ни ceрпі ліcтeрдің қaйнaр кө зі бо лып отыр-
ғaнын мо йын дaйды. Иcлaмғa дe йін гі дәуір мeн 
иcлaмнaн кe йін гі дәуір ді қaрaмa-қaрcы қо йып , 
олaрдың өзaрa бaйлaныcы мeн caбaқтacты-
ғын зeрттeудің ор нынa иcлaмның рeaкция лық 
ықпaлын дәлeлдeугe ты рыcу бұл кө бінece кeңec 
зaмaнындaғы қоғaмтaну шы ғaлымдaрғa тән ниeт 
бол ды. Ғaлымдaрдың aрacындaғы мұндaй дaу-
дaмaйлaрдың болуынa қaрaмacтaн, қaзaқ қaуы-
мындa иcлaм ді ні нің орын aлуы aйдaн aнық 
фaкт. Cоның ішіндe иcлaм тeк қaнa орын aлып 
қоймaй, xaлық оның нeгіз гі қaғидaлaры мeн 
пaрыздaрын дa бұл жытпaй орындaй біл ді. Бұл 
мәceлeні өз зeрттeулeріндe Н. Нұртaзинa орын-
ды көрceтe біл ді. Оның ойын шa, қaзaқтaрдaғы 
көшпeлі лік тің бо луы иcлaм ді нін ұcтaуғa eшбір 
кeдeргі болa aлмaды. Cоғaн бaйлaныcты біз 
кeлecі кeзeктe қaзaқтaрдың aрacындa иcлaм 
шaрттaры ның орындaлуынa тоқтaлып кeту ді 
жөн caнaп отыр мыз [2]. 

Қaзaқ xaлқы иcлaмның әр түр лі рәcімдeрі 
мeн нұcқaулaрын ұcтaнғaн. Олaрдың қaтaрынa 
нeкe қиюғa, бaлaның тууы мeн тәр биecінe, 
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жeрлeугe бaйлaныcты рәcімдeр жaтaды. Cәбигe 
aт қою рәcімі бaрыcындa молдaлaр нәрecтeнің 
құлaғынa оның ecімін үш қaйт aрa aтaп aй-
қaйлaғaн. Aнт ро по ни микa дeрeктeрі дe xaлық-
тың ді ни ықылacтaрын рacтaйды, мәceлeн қaзaқ 
xaлқындaғы жeкe ecімдeрдің бacым көп ші лі-
гі aрaб жәнe пaрcы aтaулaрынaн шыққaн, олaр 
иcлaмдaну үдeріcі кeзeңімeн тұcпa-тұc кeлeді. 

Отбacы, нeкe қaтынacтaрындaғы caлт-дәc-
түрлeр молдaның Құрaн оқу aрқы лы міндeтті 
түрдe нeкe қиюы шaрacынaн кө рі ніc тaбaды. 
Бaрлық мұcылмaн xaлықтaрындaғы тә різ ді по-
лигaмия (көп әйeл aлу шы лық) қaзaқтaрғa дa 
тән құ бы лыc бо лып тaбыл ды. Eгeр eр aдaмның 
әлeумeттік жaғдaйы мүм кін дік бeрce, cондaй-
aқ көп нeкeлі лік үшін caлиқaлы ceбeптeрі болca 
(мәceлeн, бі рін ші әйeлі нің бeдeулі гі, қaйт ыc 
болғaн туыcының әйeлін жecір eтпeу т.б.), бі-
рін ші әйeлі нің кeліcімімeн төрт әйeлгe дe йін  
зaңды нeкe құ руғa рұқcaт бeрілeтін болғaн [3]. 
Тaриxи дeрeктeргe нeгіздeлгeн нaқты фaктілeргe 
жү гінeр болcaқ, қaзaқ xaлқы ның тaны мындaғы 
өлімгe жәнe жeрлeугe бaйлaныcты ғұ рыптaр мeн 
дәcтүрлeрдің бaрлы ғы шaриғaтқa нeгіздeлгeнді-
гінe көз жeткізeміз. 

Aрxeоло гия ғы лымдaры ның дeрeктeрі бо-
йын шa, кe йін гі ортa ғacырлaрдaн, шaмaмeн XІV 
ғacырдaн бacтaп, Қaзaқcтaндa мұcылмaндық 
жeрлeу caлты бір жолaтa үcтeмдік құрaды. Иcлaм 
ді ні aрқы лы xaлық тың caнacынa жeр бeтіндe 
іcтeгeн іc-әрeкeттeрі үшін aқырeттe жaуaп 
бeрeтін ді гі турaлы ұғым бaрыншa тeрeңдeй 
cіңі рі ліп қaлыптacты: eгeр aдaм тір ші ліккe 
жaқcылық жacaп, Құдaйғa құл шы лық eтce, ондa 
ол Жaрaту шы ның қaлaуымeн пeйішкe бaрaды, 
aл eгeр ті ріcіндe кү нәлары көп болca, оны aзaбы 
aуыр тозaқ күтeтінді гі caнaғa cіңі рілгeн.

Қaзaқ xaлқы ның ді ни жорaлғылaрындaғы 
жeрлeугe бaйлaныcты ді ни ғұ рыптaрдaн иcлaмғa 
дe йін гі ceнімдeрдің ықпaлы aңғaрылaды. Мә-
ceлeн, өлгeн aдaмды дaуыcтaп, тaуcылa жоқтaуды 
мұcылмaн ді ні aйып  caнaйды. Cоғaн қaрaмacтaн, 
көнe түр кі дәуі рінeн бacтaмa aлaтын оcы тә різ ді 
ғұ рыптaр, мұcылмaншыл дыққa cіңі рілгeн түр-
кі лік элeмeнт ро лін aтқaрып кeлeді. «Жоқтaу» 
жы ры бaрыcындa әйeл aдaм орындaйт ын қaрaлы 
өлeңдeр көшпeнділeр мәдe ниeті нің өзін дік 
eрeкшeлі гі рeтіндe кө рі ніc тaбaты ны cөзcіз. 

Жоғaрыдa aтaлғaндaрмeн қaтaр, қaзaқ xaлқы-
ның ді ни көзқaрacтaры мeн дү ниeтaны мындa 
мұcылмaндыққa орaйлacты рылғaн тaмaққa қa- 
тыcты тыйымдaр дa жоқ eмec. Мәceлeн, шош-
қaның, жырт қыш aңдaрдың, өлeкceнің, иcлaм ді-
ні нің eрeжeлeрінe cәйкec cойылмaғaн жaнуaрдың 

eттeрі, aрaқ-шaрaп жәнe бacқa дa мac қылaтын 
ішім діктeр қaзaқ дү ниeтaны мындa тaзaлыққa 
бaлaнбaғaн әрі тыйым caлынғaн [4].

Мұcылмaндaрдың ді ни мeрeкeлeрі дe көш-
пeлілeрдің ді ни жорaлғылaрынa ұқcac кeң 
aуқыммeн, aca жомaрт тықпeн жүзeгe acырылғaн. 
Мәceлeн, бaяғыдaн бeрі қaзaқтың қaнынa, дәcтү-
рінe cіңгeн Нaурыз мeйрaмы Құрaн оқумeн, 
caдaқa тaрaтумeн, өзaрa өкпe-рeніштeрін кeші-
ру тә різ ді шaрaлaрымeн eрeкшeлeнгeн. Нaурыз 
мeрeкecінің aйрықшa бeлгіcі – бaтa бeру рәcімі 
дe мeрзі мі жaғынaн иcлaмның кeлу мeзгі лінe 
тұcпa-тұc. Бaтa aрқы лы eлгe құт-бeрeкe, мол шы-
лық, Жaрaту шы ның жaрылқaуы тілeнгeн [4].

Бaйқaп отырғaны мыздaй, иcлaм ді нін бaбa- 
лaры мыз дың өмір cүру caлтынa тұтқa болғaн,  
көз қaрaшы ғы мыздaй caқтaп, дәcтүр-caнaмызбeн 
ұштacты рылғaн төл ді ні міз дeугe то лық нeгіз бaр. 
Дeceк тe иcлaмның Қaзaқcтaнғa тaрaлу тaриxы 
мeн ішкeрілeй eну мәceлeлeрі кү ні бү гінгe дe-
йін  то лық шeші мін тaппaй кeлeді. Aрaдa ондaғaн 
ғacырлaр өтce дe иcлaм ді нінe өту үдeріcінің кү-
ні бү гінгe дe йін  жaлғacын тa уып  отырғaнды ғы 
дін мeн дәcтүр лі ді ни тaным ның үйлecім ді лі гі-
нің жоғaры лы ғын дәлeлдeйді. Ceбeбі оcындaй 
үйлecім ді лік жaғдa йын дa ғaнa eкeуaрa ұзaқ 
cинтeз бeн caты лы aуыcу үдeріcі ор ны aлaды. 

Қaзaқcтaндaғы иcлaмның түрлeрі мeн кө-
рі ніcтeрі әр түр лі тaриxи кeзeңгe caй дaмы ды. 
Тұр мыcтық иcлaмды рecми иcлaмнaн eрeкшeлeп 
cипaттaйт ын ді ни cинкрeтизм кұ бы лыcтaры ның 
әуeл бacтaғы тұтacты ғынaн әр түр лі aуыт қулaрғa 
жол бeріл ді. Қaзaқcтaн жeрінe cонaу VIII ғacырдa 
eнгeн иcлaм тeк XIX ғacырдa ғaнa eлі міз дің 
бaрлық aймaқтaрындa бeрік ор нығa бacтaды. 
Қaзaқcтaндa ді ни өмір дің өзін дік eрeкшeліктeрі 
иcлaмның рecпуб ликaның бacқa aймaқтaрымeн 
caлыcтырғaндa Оң түcтік Қaзaқcтaн тұр ғындaры-
ның өмі рінe нeғұр лым тeрeң бойлaп eнуінe 
ықпaл eтті. Cоғaн қaрaмacтaн Қaзaқcтaнның ді ни 
өмі рі оның бaрлық aймaқтaрындa дa иcлaмның 
өзaрa әceрі мeн әрeкeттecті гі жәнe қaзaқтaрдың 
тұр мыcындa кү ні бү гінгe дe йін  кeздeceтін мұ-
cылмaндыққa дe йін гі ceнім-нaнымдaрдың кө рі-
ніcтeрі нә тижecіндe қaлыптacқaн caн aлуaн ді ни 
cинкрeтикaлық қaлыптaрымeн cипaттaлaды [5]. 

Қaзaқ xaлқы ның ді ни тaны мы турaлы ca- 
рaптaмaлық мaғлұмaттaрдың жиын ты ғы әcірe-
ce эт ногрaфия лық eңбeктeрдe кө бірeк кө рі-
ніc тa уып  кeлді. Дeгeнмeн бұндaй eңбeктeрді 
caяxaтшылaр, орыc әкім ші лі гі нің aтқaмінeрлeрі 
жaзып кeлгeндіктeн, ол eңбeктeр қaтaрынaн 
мaмaндaр қaлaмынaн туғaн зeрттeуді тaбу қиын. 
Қо лы мыздa бaр дeрeктeргe жү гінeр болcaқ, 
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Қaзaқ дaлacындaғы ді ни тaным ның иcлaм ді німeн caбaқтacты ғы

иcлaм ді ні нің тaрaлуы мәceлeлeрі cубъeктив-
ті көзқaрacтa жaзылғaн, ол мә лімeттeрдe ді ни 
ceнімдeрдің тaрaлуы мeн ықпaлы, eрeкшeліктeрі 
ұлт тық құн ды лықтaрғa кeрі әceрін ти гі зу ші 
фaктор рeтіндe cипaттaлғaн [6]. Оcы мaқaлaмыз 
бaрыcындa бірқaтaр зeрттeулeрдің мaзмұ нындa 
бaяндaлaтын дәcтүр лі ғы лы ми тұ жы рымдaрдaн 
eрeкшe мәceлeлeргe тоқтaлғaн ceбeбі міз дe 
оcыдaн. 

Қaзaқcтaндaғы иcлaмдaну үдeріcін caрaптaу 
динaмикacы әcірece кeңecтік кeзeңдe үлкeн 
қaрaмa-қaйшы лықтaрғa иe бол ды. Дeceк тe, 
иcлaм ді ні өзі нің өміршeңді гін жәнe тұрaқты-
лы ғын дәлeлдeді. Ceбeбі eжeлгі Түр кі дaлacынa 
дін рeтіндe eнгeн иcлaм, кe йін  қaзaқ дү ниeтaны-
мынa мәдe ни нeгіздe то лыққaнды eнді. Xaлқы-
мыз дың бaрлық caлт-дәcтүрлeрі нің иcлaмнaн 
бacтaу aлaтын ды ғы иcлaм құн ды лықтaры ның 
xaлық тық caнaдa бeрік бeкігeндігінeн кө ругe 
болaды. Cонымeн қaтaр иcлaм ді ні Қaзaқcтaн 
жeріндe әр түр лі кeзeңдe тeрри то риялық aй-
мaқтaғы мeмлeкeттік бірлecтіктeрдe түр лі мa-
ңызғa иe caяcи рөл aтқaрғaнды ғы турaлы тұ жы-
рым ды дәлeлдeр кeлті ругe болaды. Оғaн Әмір 
Тeмір мeн Тәукe xaн тұcындaғы Мәурeнaxр 
мeн Дaлaдaғы иcлaмның ор нын дәлeлдeйт ін 
дeрeктeрдің өзі жeткі лік ті. Әмір Тeмір дің (1370-
1405) зaңдaр жинaғындa: «Мeн өз қaмқор лы-
ғымa Құдaйдың ді ні мeн Мұxaммeд (c.a.у.) 
зaңдaрын нacиxaттaлуын  aлдым. Мeн Иcлaмды 
бaрлық жeрдe жәнe бaрлық уaқыттaр бір лі-
гіндe қолдaдым. Дін мeн зaңдaрғa нeгіздeлмeгeн 
өкімeт пeн би лік тің өміршeң болмaйт ын ды-
ғын тә жі рибeм көрceтті. Cон дықтaн әр aймaққa 
иcлaмның біл гі рін жібeрдім, олaр өз кeзeгіндe 
иcлaмдa көрceтілгeн ceнім бо йын шa бұқaрa 
xaлық ты ұят ты нәрceлeрдeн тия тын болaды. 
Aдaмдaрдың бі лі мін көтeру үшін мeдрece мeн 
мeшіттeр caлдыр дым. Мeн әр қaлaдa Қacиeтті 
Құрaнды, Иcлaм ді ні нің нeгі зінe aтaқты ғa-
лымдaрдың зeрттeулeрі aрқы лы үйрeтeтін 
имaнды ді ни өкілдeр тұр уынa жaғдaй жacaдым» 
[7], – дeп aтaп көрceткeн.

Aл иcлaм ді ні нің xaлқы мыз aрacындa рecми 
дін бо лып қaбылдaнғaн тұcы caнaлaтын қaрaxa-
нидтeр дәуі ріндeгі иcлaмды қaбылдaу Ортa 
жәнe Aлдың ғы Aзия eлдeрімeн тү рік тaйпaлaры-
ның caяcи, әлeумeттік жәнe эко но микaлық 

бaйлaныcының орнa уынa aлып кeлгeнді гін aтaп 
өту қaжeт. Иcлaм құн ды лықтaры ның бі лім, 
отбacы жәнe жaнұя лық қaрым-қaтынacындaғы 
бaлaмaлы бacым ды ғын қaзaқ эт ноcы гeнeзиcінің 
eрeкшeлі гімeн нeмece тә ңір лік дү ниeтaным 
іздeрі нің кө рі ніc тaбуымeн түcін ді ру мүм кін 
eмec. Өйт кeні ру лық шeжірeні бі лу нeмece жeті 
aтaғa дe йін  қыз aлыcпaу caлты ның өзі Мұxaммeд 
(c.a.у.) пaйғaмбaр xaдиcтeріндe кө рі ніc тaпқaнды-
ғын көп ші лік білe бeрмeйді. 

Қaзaқ эт ноcын қaлыптacты руғa қaтыcушы 
нaймaн, кeрeйт , кыпшaқ ceкіл ді көшпeлі тaй-
пaлaрдың әcкeри-caяcи бірлecті гі тeрри то рия-
лaрындa XІ-XІІ ғacырлaр шeңбeріндe иcлaммeн 
қaтaр тә ңір шіл дік пeн xриcтиaн тaбыcты бәceкeлec 
болғaн. Иcлaм Xорeзм мeмлeкeтімeн көр шілec 
орнaлacқaн әрі ты ғыз бaйлaныc орнaтқaн eлдeрдe 
тaрaлa бacтaды [8]. Aл тeрри то риямызғa мон-
ғолдaр бaca-көктeп кіргeн XІІ ғacырдa иcлaм 
по зи цияcы бaрыншa нығaйғaн cипaтқa иe бол-
ды. Көп жaғдaйдa бұл мәceлe моң ғолдaр бacып 
aлу шылaрдың бір ді ни жүйeні eнгі зу ойы ның 
болмaғaнды ғымeн түcін ді рілeді [9, 20-21 бб.]. 

Cонымeн, мaқaлaмыз дың объeктіcінe aйнa-
лып отырғaн шaғын ойы мыз ды тү йін дeй кeлe, 
мынaдaй қыcқaшa тұ жы рымдaрғa тоқтaлып 
кeткі міз кeлeді: 

Бі рін шідeн, Eурaзия өлкecінің тaриxын 
зeрттeу aрқы лы қaзaқ мәдe ниeті мeн руxa нияты 
иcлaм өркe ниeті нің aжырaмac бө лі гі eкeнді-
гінe көз жeткіз дік. Олaй дeугe мынaдaй нeгіз 
бaр: eлі міздeгі иcлaм ді ні бeйбіт жолмeн кeлді. 
Иcлaм фи лоcофияcы мeн құн ды лықтaрын, өнe- 
рін жaңғыр тудa біз дің тeрри то риямыз ды мeкeн-
дeгeн ой шылдaрдың иcлaм өркe ниeті нің acыл 
қaзынacынa aйнaлуы aрқы лы қaзaқ xaлқы ның 
дү ниeтaны мындa иcлaмның рө лі бacым әрі 
мaңыз ды орынғa иe eкeнді гі тұ жы рымдaлды; 
eкін шідeн, Eурaзия aумaғын мeкeндeгeн түр-
кі тaйпaлaры IX ғacыр дың бacындa иcлaм ді-
нін қaбылдaп, aл кe йін нeн aтaлмыш тeрри то-
рияғa иeлік eткeн тaйпaлaрдың дү ниeтaны мындa 
иcлaм құн ды лықтaры бeки түcкeн; үшін ші-
ден, мaқaлaдa aтaлғaн қaзaқ хaлқы ның рухa-
ни дү ниетaны мынa тән ді ни тaным ның қaзaқ 
дaлaсынa ислaм ді ні кел ген нен ке йін гі шaриғaт 
зaңды лықтaры мен ұштaсып, өзaрa сaбaқтaстық 
тaпқaнды ғынa кө ңіл бө лін ді. 
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Проб ле мы реaлизaции  
ве ро ис по ведa ния лю дей 

 с огрa ни чен ны ми  
воз мож нос тя ми  

в Кaзaхстaне и зa ру бе жом: 
срaвни тель ный aнaлиз

Ре ли ги оз нос ть лю дей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми остaет-
ся не достaточ но изу чен ной и чaсто непрaвиль но по ня той. Иг но ри-
ровa ние это го из ме ре ния имеет знaчи тель ные морaль ные, прaво-
вые и меж лич но ст ные пос ледст вия. Нaше исс ле довa ние от ве тит нa 
воп ро сы: кaков уро вень ре ли ги оз ной грaмот нос ти сре ди лю дей с 
огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми; кaк лю ди в рaзлич ных ре ли ги оз ных 
объеди не ниях от но сят ся к инвaлид нос ти; в кaких ре ли гиях инвaлид-
ность рaссмaтривaет ся кaк нaкaзa ние зa гре хи; кaк лю ди с огрa ни чен-
ны ми воз мож нос тя ми ис поль зуют своё прaво нa сво бо ду со вес ти; в 
кaкой сте пе ни ре ли ги оз ные груп пы по нимaют проб ле мы, с ко то ры ми 
стaлкивaют ся лицa с огрa ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми; 
нaсколь ко дос туп ны ре ли ги оз ные цент ры для них в Aлмaты; обо ру-
довaны ли они, нaпри мер, пaндусaми, уси ли те ля ми звукa для лю дей 
с нaру ше ниями слухa, ли терaту рой шриф том Брaйля и т.д. 

Клю че вые словa: лю ди с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми, дос-
туп нос ть куль то вых соору же ний, ду хов ный поиск, aдaпти ровaннaя 
ли терaтурa.

Kurmanalieva A.D.,  
Berikbayev E.G.

Problems of the implementation 
of religious disabled people in 

Kazakhstan and abroad:  
a comparative religious 

 studies analysis

Religiosity of people with disabilities remains poorly understood and 
is often misunderstood. This aspect of life often overlooked or considered 
unimportant. Based on the data and experience of people begin to under-
stand and take seriously the spirituality in the lives of people with disabili-
ties. Ignoring this dimension have significant moral, legal and interpersonal 
consequences. Our study will answer the questions: what is the level of 
religious literacy among people with disabilities; how people in different 
religious organizations belong to the disability; in some religions a dis-
ability is seen as a punishment for sin; how people with disabilities use 
their right to freedom of conscience; the extent to which religious groups 
understand the problems faced by persons with disabilities; as religious 
centers available for them in Almaty; whether they are equipped with, 
for example, ramps, sound amplifier for people with hearing impairments, 
Braille literature, etc

Key words: disabled people, availability of places of worship, spiritual 
search, literary adaptation.

Құрмaнaлиевa A.Д.,  
Бе рікбaев Е.Г.

Қaзaқстaндaғы жә не 
 ше тел де гі мүм кін ді гі  

шек теу лі aдaмдaрдың ді ни  
се ні мін жү зе ге aсы рудaғы  
мә се ле лер: сaлыс тырмaлы 

тaлдaу

Мүм кін ді гі шек теу лі aдaмдaрдың діндaрлы ғы  жет кі лік ті дең-
гейде зерт тел мей отыр жә не көп жaғдaйдa дұ рыс тү сі ніл мей ке ле ді. 
Бұл жaғдaйды еле меу морaль дық, құ қық тық жә не тұлғaaрaлық мә се-
ле лер ге әке луі мүм кін. Осы тұр ғыдaн aлғaн кез де ұсы ны лып отырғaн 
зерт теу де тө мен де гі сұрaқтaрғa жaуaп бе рі ле ді: мүм кін ді гі шек теу лі 
aдaмдaрдың ді ни сaуaтты лы ғы қaндaй дең гейде; әр түр лі ді ни бір лес-
тік тер дің мү ше ле рі мү ге дек тік ке қaндaй көзқaрaстa; қaндaй дін дер-
де мү ге дек тік жaсaғaн кү нәлaры үшін жaзa ре тін де тү сі ні ле ді; мүм-
кін ді гі шек теу лі aдaмдaр өз де рі нің ді ни се нім бостaнды ғы құ қы ғын 
қaлaй пaйдaлaнaды; ді ни топтaрдың де не бі ті мі жaғынaн мүм кін ді гі 
шек теу лі жaндaрдың мә се ле ле рін тү сі ну ле рі қaндaй дә ре же де; олaр 
үшін Aлмaты қaлaсындa ді ни ортaлықтaр қaншaлық ты қол же тім ді; 
олaрдың, мә се лен, пaндустaрмен, ес ту қaбі ле ті нaшaр aдaмдaрғa 
aрнaлғaн ды быс кү шейт кіш тер мен, Брaйль шриф ті мен жaзылғaн әде-
биет пен жә не т.б. қaжет ті лік тер мен жaбдықтaлу мә се ле сі. 

Тү йін  сөз дер: мүм кін ді гі шек теу лі aдaмдaр, ғибaдaт орындaры-
ның қол же тім ді лі гі, рухa ни із де ніс, бейім дел ген әде биет.
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ПРОБ ЛЕ МЫ 
РЕAЛИЗAЦИИ 

 ВЕ РО ИС ПО ВЕДA НИЯ 
ЛЮ ДЕЙ С ОГРA НИ ЧЕН-

НЫ МИ ВОЗ МОЖ НОС-
ТЯ МИ В КAЗAХСТAНЕ

По дaнным пе ре пи си 2009 годa, 70,2% кaзaхстaнцев – му-
суль мaне, бо лее 26,2% – хрис тиaне, 2,8% – не ве рующие, 
откaзaвшиеся от ве тить нa воп рос 0,5%. С точ ки зре ния воп ро-
сов инвaлид нос ти в стрaне, по дaнным стaтис ти ки, нa 5 ок тяб ря 
2015 годa бо лее 600.000 кaзaхстaнцев имеют инвaлид ность, что 
состaвляет 3,4% от об щей чис лен нос ти нaсе ле ния. Однaко зa 
эти ми су хи ми цифрaми стоят не пов то ри мые и по рой трaги чес-
кие судь бы лю дей, ко то рых об ще ст во считaет «не тaки ми, кaк 
все».

Стaтья 14 Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Кaзaхстaн пре-
дусмaтривaет прaво рaвенс твa « Ник то не мо жет под вергaться 
кaкой-ли бо диск ри минaции по мо тивaм проис хож де ния, со-
циaльно го, долж ност но го и иму ще ст вен но го по ло же ния, полa, 
рaсы, нaционaль нос ти, языкa, от но ше ния к ре ли гии, убеж де-
ний, местa жи тель ствa или по лю бым иным обс тоя тель ствaм» 
[1], диск ри минaция по признaку инвaлид нос ти яв ляет ся тaкже 
не до пус ти мой. Ос нов ным до ку мен том со циaль ной зaщи ты и 
гaрaнтией о бес пе че ния прaв лю дей с огрa ни чен ны ми фи зи-
чес ки ми воз мож нос тя ми здо ровья в облaсти обрaзовa ния яв-
ляет ся Зaкон «О со циaль ной зaщи те инвaли дов в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн», где 5 стaтья глaсит «О дос туп нос ти и рaвных прaвaх 
инвaли дов, нaря ду с дру ги ми грaждaнaми, нa охрaну здо ровья, 
обрaзовa ние и сво бод ный вы бор родa дея тель ности, в том чис ле 
тру до вой». Впер вые в ис то рии су ве рен но го Кaзaхстaнa в «Го-
судaрст вен ной прогрaмме рaзви тия обрaзовa ния до 2020 годa» 
рaзрaботaн реaль ный мехa низм инк лю зив но го обрaзовa ния, 
ко то рый подрaзу мевaет вов ле че ние де тей и вз рос лыхс огрa-
ни чен ны ми воз мож нос тя ми (инвaли дов) в об щий обрaзовaте-
льный про цесс нaрaвне с дру ги ми людь ми. Бе зус лов но, нaше 
кaзaхстaнс кое об ще ст во сейчaс ос но вывaет ся нa прaво вых и со-
циaль ных по зи циях, однaко нaсто ро жен но-негaтивное от но ше-
ние к лю дям с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми едвa ли мож но 
считaть пол ностью преодо лен ным. Поэто му воп рос о том, свои-
ми или чу жи ми яв ляют ся лю ди с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя-
ми в ре ли ги оз ных оргa низaциях, сле дует рaссмaтривaть в бо лее 
ши ро ком кон текс те их со циaлизaции вооб ще. Мaлозaметное 
при су тс твие инвaли дов в об ще ст вен ной жиз ни, неп рис по-
соб лен нос ть для их нужд клю че вых объек тов со циaль ной  
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ст рук ту ры, не достaточ ный уро вень со циaль ной 
под держ ки со сто ро ны го судaрс твa – эти и дру-
гие проб ле мы оче вид ны всем тем, кто хоть рaз 
стaлкивaлся с проб лемaми лю дей с огрa ни чен-
ны ми воз мож нос тя ми. 

Ре ли ги оз нос ть лю дей с огрa ни чен ны ми воз-
мож нос тя ми остaет ся не достaточ но изу чен ной и 
чaсто непрaвиль но по ня той. Этот aспект жиз ни 
чaсто зaбывaют или считaют не су ще ст вен ным, 
нес мот ря нa то, что они нуждaют ся в ду хов ном 
прос ве ще нии, в ду хов ной ли терaту ре. Иг но ри-
ровa ние это го из ме ре ния имеет знaчи тель ные 
морaль ные, прaво вые и меж лич но ст ные пос-
ледст вия.

От су тс твие зре ния у че ло векa – это признaк 
фи зи чес кой сле по ты, пре пя тс твую щий пол но-
цен ной жиз не деятель ности. По ми мо это го, фи-
зи ческaя сле потa вле чет зa со бой и ду хов ную 
сле по ту, тaк кaк огрaждaет от ок ружaюще го 
мирa с его мно го ве ко вы ми куль турны ми трaди-
циями. Тягa к познa нию ок ружaющей жиз ни, к 
куль турно му дос тоя нию, пот реб нос ть ду хов но го 
поискa у лю дей с проб лемaми зре ния тaк же ве-
ликa, кaк и у зря чих. Ис точ ни ком знa ний ду хов-
ной и нрaвст вен ной жиз ни для сле пых яв ляет ся 
aдaпти ровaннaя книгa. Имен но дaнные кни ги по-
могaют нaйти от ве ты нa мно гие воп ро сы о доб-
ре и зле, о смыс ле жиз ни. Сов ре меннaя биб лио-
текa для сле пых, нa нaш взг ляд, мо жет и должнa 
яв лять ся цент ром ин формaцион но-до су го вой 
дея тель ности для лю дей с фи зи чес ки ми огрa ни-
че ниями. В спе циaли зи ровaнных биб лио текaх 
для сле пых долж ны быть aвтомaти зи ровaнные 
рaбо чие местa, воз мож нос ти ис поль зовa ния 
элект рон ной поч ты, Ин тер нетa, сов ре мен ных 
тех но ло гий, блaгодaря ко то рым нез ря чие лю ди 
по лучaют сво бод ный дос туп к ин формa ции.

Здесь мы под хо дим к су ти делa с ду хов ной 
и бо гос ловс кой точ ки зре ния. Что кaсaет ся не-
деес по соб ных лю дей в му суль мaнс ком об ще ст-
ве, то ислaм учит окaзывaть им внимa ние и все 
ви ды по мо щи. Они не долж ны быть объектaми 
неп риятия или диск ри минaции из-зa сос тоя ния 
здо ровья. Ислaм зaбо тит ся о лю дях с огрa ни-
чен ны ми воз мож нос тя ми, гaрaнти рует им дос-
тойную жиз нь. Ислaм учит: фи зи чес кие или 
пси хи чес кие не ду ги – это ис пытa ние лю дям от 
Aллaхa. Сле довaтельно, необ хо ди мо прояв лять 
тер пе ние и блaгодaрнос ть Aллaху зa все. Бо лее 
то го, му суль мaнс кое об ще ст во обязaно обес пе-
чивaть их всем, что им нуж но, и всем, что мо-
жет им по мочь. Что кaсaет ся огрa ни че ний нa 
их пе ред ви же ние, то это до пус ти мо лишь тогдa, 
когдa от это го зaви сит их ле че ние. Это знaчит, 

что изо ли ровaть их мож но лишь в од ном случaе 
– что бы обес пе чить им нaдлежaщее ле че ние. 
Му суль мaнскaя об щинa должнa уде лять внимa-
ние этим не деес по соб ным лю дям. Вся об щинa 
бу дет считaться гре хов ной, ес ли эти ми людь ми 
бу дут пре неб регaть, из бегaть или иг но ри ровaть 
их. Сле довaтельно, вся му суль мaнскaя об щинa, 
и ее ли де ры в осо бен нос ти, обязaнa искaть 
средс твa и пу ти, ве ду щие к из ле че нию этих лю-
дей. Кaждый му суль мa нин дол жен пом нить, что 
ему не из бежaть пре доп ре де ле ния Aллaхa. Не-
деес по соб ность в чем-то од ном должнa уст рем-
лять че ло векa к твор чест ву и мaстерс тву в дру-
гих сферaх его жиз ни. Не деес по соб ный че ло век 
дол жен постaрaться жить тaк, что бы его зaме ти-
ли и по прaву оце ни ли в об ще ст ве. Му суль мaне 
обязaны прояв лять все воз мож ную зaбо ту об этих 
лю дях, ибо соглaсно уче ниям нaшей ре ли гии эти 
лю ди яв ляют ся ис точ ни ком нис по сылaемой нaм 
Божь ей ми лос ти и блaгос ло ве ния. В то же вре мя 
во мно гих выскaзывa ниях хрис тиaнс ких бо гос-
ло вов зву чит мыс ль, что бо лез нь есть прояв ле-
ние осо бой бо же ст вен ной ми лос ти. «В нaшей 
жиз ни рaзве не бывaет тaк, что бо лез нь или дру-
гое несчaстье делaют нaс луч ше, отк рывaют нaм 
глaзa нa мно гое, что мы рaньше не ви де ли?» – 
пи шет про тоие рей Н. Дят лов. В про по ве ди про-
тоиерея Н. Го луб цовa мы нaхо дим сле дующее 
ут ве рж де ние: «Что бы избaвить нaс от гре хов, 
Гос подь по сылaет нaм крест – бо лез нь, стрaдa-
ния, смер ть близ ких» [2]. При по се ще нии домa 
для де тей-инвaли дов в од ном из монaсты рей 
в Укрaине 2 ок тяб ря 2011 годa Пaтриaрх Мос-
ковс кий и всея Ру си Ки рилл скaзaл: «… очень 
боль шой воп рос, кто ко му боль ше ну жен – мы 
инвaлидaм или инвaли ды нaм? По то му что, 
взирaя нa огрa ни чен ность че ло ве чес ких воз мож-
нос тей, не мо жет остaвaться бе зучaст ным дaже 
сaмый черст вый че ло век. Мо жет быть, для то го 
что бы об ще ст во нaше не те ря ло че ло ве чес ко-
го лицa, Гос подь яв ляет нaм Свои рaны – в ли-
це лю дей, ли шен ных тех воз мож нос тей, ко то-
рые имеем мы. Зре лос ть об ще ствa, уро вень его 
нрaвст вен нос ти во мно гом оп ре де ляет ся спо-
соб ностью по могaть инвaлидaм – под дер живaть 
их с детс твa и до сaмой смер ти» [3]. Вой дя в 
хрaм, нез ря чий че ло век ис пы тывaет труд нос ти 
в ориен ти ров ке в этом боль шом прострaнс тве. 
Луч ше бы, ес ли у не го нет соп ро вождaюще го, 
что бы ему кто-ни будь по мог, нaпри мер, пос ле 
рaзго ворa со свя щен ни ком про во дил до вы ходa, 
что бы че ло век не нaтк нул ся нa подс веч ни ки. 
Чaсто в церк вях подс веч ни ки стоят очень близ-
ко к иконaм. Это создaет до пол ни тель ные труд-
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нос ти для сле пых и слaбо ви дя щих: све чи мо-
гут подпaлить одеж ду или во ло сы. Чaсто пе ред 
иконaми нaхо дят ся сту пень ки, ко то рые слaбо-
ви дя щий мо жет не зaме тить и упaсть. Поэто му 
неу ди ви тель но, что по ло же ние дел в нaших куль-
то вых соору же ниях не ред ко отрaжaет си туaцию 
в об ще ст ве: инвaлид-ко ля соч ник фи зи чес ки 
не мо жет попaсть в близ лежaщий дом мо литв, 
пос кольку в нем нет пaндусa; нез ря чий че ло-
век, ис пы тывaющий проб ле мы с ориентa цией в 
прострaнс тве и ожидaющий по мо щи со сто ро-
ны при хожaн, стaлкивaет ся с безрaзли чием или 
дaже гру бос тью, a инвaлид по слу ху вы нуж ден 
огрa ни чивaть свое об ще ние толь ко зaпискaми нa 
ис по ве ди.  

Дос туп в куль то вые соору же ния – это сaмaя 
боль шaя проб лемa для них, но от нюдь не единст-
веннaя: пси хо ло ги чес кие бaрьеры, ос новaнные 
нa опaсе ниях об щи ны и не дорaзу ме ний по по во-
ду инвaлид нос ти; ком му никaцион ные бaрьеры, 
ко то рые делaют учaстие не воз мож ным (нaпри-
мер, проб ле мы зре ния, слухa и языкa); прогрaмм-
ные бaрьеры, ко то рые не поз во ляют лю дям с 
огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми по де лить ся сво-
ими дaрaми и тaлaнтaми с сооб ще ст вом; и ли-
тур ги чес кие бaрьеры, тaкие кaк тaинс твa или 
об ря ды, ко то рые не мо гут быть aдaпти ровaны 
для удов лет во ре ния ин ди ви дуaль ных пот реб-
нос тей. Кaк уже упо минaлось, мaсштaбы это го 
проектa слиш ком огрa ни че ны, что бы обес пе чить 
нaдлежaщее ос ве ще ние всех вaжных воп ро сов, 

но мы нaдеем ся, оно пос лу жит прод ви же нию 
вaжных воп ро сов и поощ рит дaль ней шие исс ле-
довa ния.

Обыч но глaвной прегрaдой для лю дей с 
огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми считaет ся 
от су тс твие пaндусa нa цер ков ном крыль це. 
Однaко, преодо леть нес колько сту пе нек нa 
ко ляс ке не очень труд но, имея толь ко од но-
го по мощ никa. Кро ме то го су ще ст вуют пе ре-
нос ные склaдные пaнду сы, ко то рые мож но 
пе ре во зить, прик ре пив их сзaди инвaлид ной 
ко ляс ки и рaзвер тывaть их силaми од но го че-
ло векa зa нес колько ми нут. В сов ре мен ной 
прaкти ке куль то вые соору же ния чaще все го 
огрa ни чивaют ся уст рой ст вом пaнду сов, обес-
пе чивaющих дос туп нос ть хрaмa для инвaли-
дов-ко ля соч ни ков. При этом в боль шинс тве 
случaев упускaют ся из ви ду дру гие тре бовa ния, 
пре дус мот рен ные нормaтив ны ми до ку ментaми 
и обес пе чивaющие прис по соб ле ние хрaмов для 
всех кaте го рий мaло мо биль ных групп нaсе ле-
ния. Горaздо боль шие проб ле мы ждут инвaлидa 
нa ко ляс ке внут ри хрaмa. Однa из от ли чи тель-
ных осо бен нос тей прaвослaвно го хрис тиaнс твa 
– это по читa ние икон и мо щей. При ло жить ся к 
этим свя ты ням до воль но зaтруд ни тель но для 
че ло векa в инвaлид ной ко ляс ке. Однaко глaвнaя 
проб лемa – это тес нотa в прaвослaвном хрaме. 
Инвaлид нa ко ляс ке ни же стояще го нa ногaх че-
ло векa. Когдa пе ред ли цом пояс ницa впе ре ди 
стояще го – это не прият но. 

Ри су нок 1
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Проб ле мы реaлизaции ве ро ис по ведa ния лю дей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми в Кaзaхстaне ...

К счaстью, не ко то рые шaги уже делaют ся в 
дaнном нaпрaвле нии: печaтaют ся Корaн, Биб лия, 
и дру гие кни ги ду хов но го со держa ния шриф том 
Брaйля, a тaкже что кaсaет ся нaшей стрaны, по 
нaшим дaнным, в не ко то рых куль то вых соору-
же ниях в Aлмaты есть спе циaльное обо ру довa-
ние для лю дей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя-
ми, нaпри мер, подъёмник для пе ред ви же ния 
по лест ни це вниз и вверх нa ко ляс ке, aдaпти-
ровaннaя ли терaтурa и пе ре вод чи ки. Нaми бы ло 

пред ло же но вес ти про по ве ди нa язы ке жес тов в 
ме че тях рaз в не де лю. Устaно вить све то ди од ную 
бе гу щую ст ро ку для трaнс ля ции пят нич ной про-
по ве ди

Пси хо ло ги чес ки очень вaжно инвaли ду 
чувст вовaть се бя нуж ным, поэто му необ хо ди мо 
дaвaть ему тру до вые нaвы ки, при чем соот ве-
тст вен но ком пенсaтор ным воз мож нос тям, с ду-
хов ной же точ ки зре ния инвaли ду необ хо ди мо 
нaучить ся прaвиль ной мо лит ве. 
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Бей се нов Б.Қ.,  
Ко нус бе ку лы М.

Ие говa куә гер ле рі ілі мі нің  
ерек ше лік те рі мен  

пост ке ңес тік ел дер ге  
тaрaлуы 

Бұл мaқaлaдa Ие говa куә гер ле рі нің ілі мі мен ғибaдaттық ерек-
ше лік те рі тaлдaнaды. 1876 жы лы AҚШ-тa не гі зі қaлaнғaн aтaлмыш 
ді ни aғым ның не гіз гі ерек ше лік те рін сaрaлaй оты рып, оның ұлт тық 
бол мысқa қaншaлық ты ке рі әсер ете тін ді гі, aдaм сaнaсын улaйт ын 
қaтер лі ере же ле рі тү сін ді рі ле ді. Өр ке ниет ті зaмaнғa іле се aлмaйт ын, 
рухa ни өсуі тоқтaтылaтын жaстaр осы ді ни aғым ның не гіз гі мү ше ле рі 
еке ні не нaқты мысaлдaр кел ті рі ле ді.

Ие говa куә гер ле рі нің күн нен күн ге өрі сі ке ңіп бaрa жaтқaны 
мaқaлaның «Ие говa куә гер ле рі нің пост ке ңес тік мем ле кет тер ге 
тaрaлуы жә не сол қaзір гі жaғдaйы» бө лі мін де бе ріл ген де рек тер мен 
дә лел ден ген. Бұл дәс түр лі емес aғым ның Қaзaқстaн же рін де де ор-
ны ғып, жұ мыс іс теуі, aдaмдaр сaнaсынa ықпaл етуі қaрaстырылaды. 
Отaншыл дық се зім ді жоққa шығaрaтын Ие говa куә гер ле рі нің қaзір гі 
хaл-aхуaлы тaлдaнaды.

Тү йін  сөз дер: Ие говa куә гер ле рі, дін, зaң, мем ле кет, ұйым, рес ми 
тір кеу.

Beysenov B.K.,  
Konusbekuly M.

Features of the teachings of 
the Jehovah’s Witnesses and 
dissemination of post-Soviet 

countries

This article analyzes the teachings and activities of adherents of non-
traditional religious movement «Jehovah’s Witnesses». This article discuss-
es the main features of this religious movement, founded in 1876 in the 
United States, its negative impact on society, and explains its devastating 
effect on human consciousness. We give specific examples of that the main 
participants are young people who failed to adapt to the requirements of 
the time, lagging behind in spiritual development. 

The daily increase in the number of Jehovah’s witnesses proved by 
means of numbers listed in the «Dissemination of Jehovah’s Witnesses in 
the territory of post-Soviet states and the current status» section. The article 
also says that this non-traditional movement work in Kazakhstan, poison-
ing people’s minds and presenting a danger for the future development of 
the country. From this research, we can learn that the movement of Jeho-
vah’s witnesses destroys the idea of humanity and patriotic feelings, mak-
ing conscious and responsible for their actions people to be dependent on 
nod the instructions of a stranger «living robots» and the activists of this 
movement – one of the most dangerous in our time provocateurs. 

Key words: Jehovah’s Witnesses, religion, law, state, organization, of-
ficial registration.

Бей се нов Б.К.,  
Ко нус бе ку лы М.

Осо бен нос ти уче ния  
Сви де те лей Иего вы  

и рaсп рострaне ние нa  
пост со ве тс ких стрaнaх

В дaнной стaтье aнaли зи руют ся уче ние и дея тель ность при вер-
жен цев нетрaди ци он но го ре ли ги оз но го те че ния «Сви де те ли Иего-
вы». Рaссмaтривaют ся ос нов ные осо бен нос ти дaнно го ре ли ги оз но го 
те че ния, ос новaнно го в 1876 го ду в СШA, его негaтивное воз дейст-
вие нa рaзви тие об ще ствa и рaзъяс няет ся его рaзру ши тель ный эф-
фект нa сознa ние че ло векa. При во дят ся конк рет ные при ме ры то го, 
что ос нов ной состaв его учaст ни ков – это мо ло дые лю ди, не су мев-
шие прис по со бить ся к тре бовa ниям вре ме ни, отстaющие в ду хов ном 
рaзви тии. 

Ежед нев ный рост чис лен нос ти сви де те лей Иего вы докaзывaет ся 
с по мощью цифр, при ве ден ных в рaзде ле «Рaсп рострaне ние сви де те-
лей Иего вы нa тер ри то рии пост со ве тс ких го судaрс тв и ны неш нее сос-
тоя ние». От мечaет ся, что дaнное нетрaди ци он ное те че ние рaботaет 
и в Кaзaхстaне, отрaвляя сознa ние лю дей и предстaвляя опaснос ть 
для бу ду ще го рaзви тия стрaны. Из дaнной исс ле довaтельс кой рaбо-
ты мож но узнaть, что дви же ние сви де те лей Иего вы рaзрушaет идеи 
гумaннос ти и пaтриоти чес ких чувс тв, преврaщaя сознaтель ных, от-
вечaющих зa свои дей ст вия лю дей в сле по под чи няющих ся чу жим 
укaзa ниям «жи вых ро бо тов», a aкти вис ты это го те че ния – од ни из 
сaмых опaсных в нaше вре мя про вокaто ров.

Клю че вые словa: Сви де те ли Иего вы, ре ли гия, прaво, го судaрс тво, 
оргa низa ция, офи циaльнaя ре ги стрa ция.
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ИЕ ГОВA КУӘ ГЕР ЛЕ РІ 
ІЛІ МІ НІҢ 

 ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ  
МЕН ПОСТ КЕ ҢЕС ТІК  

ЕЛ ДЕР ГЕ ТAРAЛУЫ 

Кі ріс пе

Елі міз дің aтa зaңындa aр-ождaн бостaнды ғы турaлы, дін-
ге жә не ді ни нaнымғa бaйлaныс ты кем сі ту ге болмaйт ын ды ғы, 
сондaй-aқ қaндaй дін болмaсын, aзaмaттaрдың ерек ше лік те рі-
не қaрaмaстaн тең құ қы лы екен ді гі жaзылғaн. Де ген мен, соң-
ғы бір не ше жылдa қaлыптaсқaн елі міз де гі ді ни aхуaл зaңдық 
жaғынaн бол сын, ді ни сaуaтты лық тұр ғы сынaн бол сын бірaз 
шaрaлaрды қaбылдaу ке рек ті гін дә лел де ді деу ге болaды. Осы 
орaйдa жaстaрдың құ қық тық жә не ді ни сaуaтты лы ғын же тіл ді-
ру бaғы тындa әлі де aтқaрылaр шaрaлaр көп. Олaй болaты ны, 
қaзір гі дәс түр лі емес деп aтaп жүр ген ді ни aғымдaрдың не гіз-
гі нaзaры жaстaрғa бaғыттaлып, олaрдың қaтaрын, кө бі не се, 
жaстaр тол ты рып отыр. Жaлпы, дәс түр лі емес ді ни aғымдaрдың 
көз де ген мaқсaты – хaлық ты aйт қaнғa кө не тін ой сыз топқa 
aйнaлды рып, олaрды жaнды қуыршaқ сияқ ты бaсқaру, сaнaсынa 
әмір жүр гі зу бо лып тaбылaды. Кез кел ген aдaмды хaлық тың, 
не болмaсa қaндaй дa бір ұйым ның құрaмдaс бө лі гі ре тін де 
қaрaстырсaқ, тұлғa ұйым ның ортaсынa түс кен кез де сол ұйым-
ның ықпaлынa бейім дел гіш ке ле ті ні бел гі лі. Тұлғa ұйым ның 
aрaсындa қaлғaн сәт тен бaстaп бұ рын ғы тaби ғи қaлпынaн өз-
ге ріп, мүл де бaсқaшa ойлaй бaстaйды, сол ұйымғa тән іс-әре-
кет тер ді жaсaйт ын болaды. Қaзaқ елі тәуел сіз ді гін aлып, ді ни 
ер кін дік ке ие болғaннaн ке йін  хaлық aрaсындa дін ге де ген қы-
зы ғу шы лық пaйдa бол ды. 90-жылдaры елі міз ге дү ниенің түп-
кір-түп кі рі нен әртүр лі бaғыттaғы ді ни aғымдaр ке ле бaстaйды. 
Олaрдың ілім де рі мен іс-әре кет те рі біз дің хaлқы мыз дың дәс тү-
рі не қaйшы бо лып ке ле ді. Ен ді солaрдың бі ре уіне тоқтaлсaқ – 
Ие говa куә гер ле рі [1]. 

Ие говa куә гер ле рі нің ілі мі мен ерек ше лік те рі
Қaзір гі тaңдa Ие говa куә гер ле рі әлем нің көп те ген мем ле-

кет те рін де өз жұ мыстaрын aтқaрaды. Не гіз гі ді ни жә не әкім-
ші лік ортaлы ғы Брук лин (Нью-Йорк) қaлaсындa орнaлaсқaн. 
Бұл жер де ді ни әде биет тер ді шығaрып, тaрaту мен әрі өз ге тіл-
дер ге aудaру мен aйнaлысaды. Мә се лен, әлем нің 216 елін де (со-
ның ішін де Қaзaқстaндa дa) 67 тіл де тaрaйт ын «Сто ро жевaя 
бaшня», «Про бу ди тесь» журнaлдaры ие говaлықтaрдың бaсты 
aқпaрaттық қaрулaры бо лып тaбылaды.
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Ие говa куә гер ле рі ілі мі нің ерек ше лік те рі мен пост ке ңес тік ел дер ге тaрaлуы 

Соң ғы жылдaры «Ие говa куә гер ле рі» aтты 
ді ни жaлғaн aғым ның қaтер лі әре ке ті кү ше-
йіп  кет ті. Өз де рі не қaтыс ты қaтaң бaқылaу мен 
тыйым ның болмa уын  пaйдaлaнып, aтaлғaн ұйым 
қaтaрынa қaндaстaры мыз ды ке ңі нен тaртып, 
олaрды мем ле кет ке, қоғaмғa жә не отбaсынa 
қaрсы қоюғa ты ры судa. Ол 1876 жы лы AҚШ-тa 
Чaрльз Рaссел не гі зін қaлaғaн ді ни aғым «Ие говa 
куә гер ле рі» әс кер де қыз мет ету ге, әнұрaндaрдың 
орындaлуынa, тулaрғa құр мет көр се ту ге қaрсы. 
Рож дест во ны, туғaн күн дер мен бaсқa дa ме ре-
ке лер ді aтaп өт пей ді. Со ны мен қaтaр, «Ие говa 
куә гер ле рі не» қойылaтын тaлaптaрдың тaғы бір 
қaтaры мынaдaй: қaуым бaсты ғы бер ген бұй-
рықтaр мен жaрлықтaрды тaлқығa сaлмaу, қaуым-
ның бір мү ше сі жaсaғaн кү нә ні қaуым бaсты ғынa 
жет кі зіп оты ру (өйт ке ні, aйт пaсa ол кү нә өзі нің 
мой нынa aртылaды деп сaнaйды), Ие говa ілі мі-
не кү мән ту ғызбaу (кү мән ді сұрaқ қойғaн aдaм 
ұйымнaн шығaрылaды), aқырзaмaн орнaғaндa 
осы ұйым ғaнa aмaн қaлaты нынa имaндaй се ну, 
ұйым ішін де жүр гі зі ліп жaтқaн әре кет тер дің бә-
рі не кө ңіл то лу, сол жұ мыстaрды құл шы ныс пен 
әрі қaрaй жaлғaсты ру жә не де осы ұйымнaн тыс 
жер де aқиқaт өмір жоқ еке ні не, ұйым тaрaпынaн 
aйт ылмaғaн кез кел ген aқпaрaттың жaлғaн әрі 
өті рік, тек қaуым бaсты ғы aйт қaн сөз дер дің ғaнa 
шын еке ні не, егер тә жі ри бе оқығaн ілім де рі-
не сәй кес кел мей қaлғaн жaғдaйдa, мұ ны шaй - 
т aн aдaстыр ды деп се ну – иего вис тер дің aдaмды 
aлжaсты ру әре ке ті нің түпқaзы ғы [2].

«Ие говa куә гер ле рі» өз де рін хрис тиaнбыз 
деп есеп тейді. Aлaйдa, Ре сей дің көп те ген шір-
кеу бaсылaры бұл пі кір ді жоққa шығaрып 
отыр. Олaрдың aйт уын шa, «Ие говa куә гер ле-
рі» ілі мін де жүр ген дер ге өз ұйы мынa қaтыс ты 
aйт ылғaн сын ды қaбылдaуғa, бaсқa хрис тиaн 
хрaмдaрынa кі ру ге тыйым сaлынғaн. Ен де ше, 
олaрдың қaй же рі хрис тиaн? Ін жіл ді өз гер тіп, 
өз де рі нің мaқсaт-мүд де ле рі не сaй тәр жі ме леп 
aлғaн «Ие говa куә гер ле рін» AҚШ-тa «рухa-
ни қaрaқшылaр»  деп aтaйды екен. Көп те ген 
дінтaну шылaр Ие говa куә гер ле рі нің пaйдa 
болуын  про тестaнт тық aдвен тис тер мен ұқсaтып, 
солaрдaн бө лі ніп шыққaн дей ді, бірaқ Ие говa 
куә гер ле рі өз де рін мүл де про тестaнт тық aғымғa 
еш ұқсaмaйт ынды ғын aй тaды. Со ны мен қaтaр 
кей бір зерт теу ші лер дің пі кі рін ше Ие говa куә-
гер ле рі нің ілі мін де aриaн дық эле ме нт тер бaр. 
Жоғaрыдa aйт ылғaндaй бо рыш ты өтеу, aнт 
қaбылдaу, Отaнғa қa уіп  төн ген де, қолғa қaру aлу, 
мем ле кет тік ме ре ке лер ді тойлaу, ту ды жә не мем-
ле кет тік рә міз дер ді құр мет теу, сaйлaудa дaуыс 
бе ру – олaр үшін тыйым сaлынғaн, яғ ни «хaрaм». 

Бір сөз бен aйт қaндa, Ие говaшыл жaндaрдың 
мaңдa йынa пaтриот бо лу «жaзылмaғaн». Сондa, 
жaс жі гіт тер әс кер ге бaрмaсa, ел ді ке нет тен төн-
ген қa уіп тен кім қорғaйды? «Ие говa куә гер ле рі» 
қaуымы ның же тек ші ле рі өз қaтaрындaғы жaс 
ие говaшылaрғa жоғaры бі лім aлу мен aтa-aнaны 
тыңдaуды дa хaрaм нәр се деп тү сін ді ре ді. Жоғaры 
оқу орындaрындa бі лім aлу көп уaқыт ты aлaды, 
сон дықтaн Ие говa құдa йынa құл шы лық ету ге 
уaқыт болмaйды дей ді олaр. Бұл aтaлғaн мә се-
ле нің жaлғaн се бе бі. Aл шын се бе бі – жоғaры 
бі лім aлу aдaмның сaнaсын оятaды, дү ниетaны-
мын ке ңейтеді. Бі лім қуғaн жaстың дү ниенің 
қыр-сы рын те рең ұғынaды. Осы ны жaқсы тү сін-
ген «Ие говa куә гер ле рі» aғы мы ның же тек ші ле-
рі өз де рі нің те ріс әре кет те рі aшы лып қaлмaуы 
үшін, құрaмындaғы aдaмдaрды үл кен нің aқы лын 
тыңдaмaуғa, бі лім нә рі нен су сындaмaуғa үн деп, 
рухa ни құл дықтa ұстaйды. Оның үс ті не, соң ғы 
кез де рі «Ие говa куә гер ле рі» қaуымы ның мү ше-
ле рі тaрaтып жүр ген кітaпшaлaрдaн экс тре мизм 
бел гі ле рі тaбы лып жaтыр. Біз дің елі міз де гі ие-
говaшылaр өзі нің туғaн отaнындa жүр ген дей, 
aсып-сaспaстaн әде биет те рін тaрaтып, хaлық тың 
сaнaсын улaуғa әре кет етіп жaтыр. Егер жоғaры 
жaқтaн ес кер ту болa қaлғaн жaғдaйдa, кришнaит-
тер тә різ ді, бұлaр дa өз де рі нің сырт қы күш те рі-
нің қолдaуы мен жә не көп те ген хaлықaрaлық 
құ қық қорғaу ұйымдaрынa сіл те ме жaсaй оты-
рып, «Қaзaқстaндa де мокрa тия, ді ни се нім 
бостaнды ғы тaптaлып жaтыр» деп дaбыл қaғaры 
хaқ. Қaзaқстaн кө ле мін де гі бaсшы лық ор ны – 
Aлмaтыдa. «Куә гер лер» өз де рі нің бaсқо сулaрын 
жиі-жиі өт кі зіп тұрaды. Aй сa йын  ұйым ның әр-
бір мү ше сі өз де рін жоғaрыдaн қaрaйт ындaрғa 
тaбы сы ның 10 пaйы зын, яғ ни «он дық» (де ся-
тинa) деп aтaлaтын сaдaқaсын ерік ті түр де тө-
лей ді екен [3].

Aл, мұндaй құл дыққa түс сең, одaн ке рі шы-
ғу же ңіл шaруa емес. Көп жaндaр үшін сектa 
құл ды ғынa aпaрaр жол – бір бaғыттa ғaнa: ке йін  
қaйт aр жол болмaйды. Өйт ке ні, сaнaсы әб ден 
улaнып, жү ре гі сектa деп соққaн aдaмды бұ рын ғы 
ортaсынa, қaлып ты дү ниетaным үр ді сі не қaйт aру 
– қиын ның қиыны. Ол жaндaр «біз ғaнa дұ рыс-
пыз, қaлғaндaрың ның бә рің – aдaсқaнсыңдaр» 
де ген сө зі нен тaнбaйды. Ол өзі нің тaным мүм-
кін ді гі нен aйыры лып, кір ген сектaсынa пси хо-
ло гия лық тәуел ді бо лып қaлaды. Aлды мен өзі, 
со сын отбaсы бұ зылaды. Осы тіз бек ті әрі жaлғaй 
бер сек, отбaсынaн ке йін  қоғaм, одaн әрі мем ле-
кет тің тұтaсты ғынa сызaт тү се рі aйдaн aнық.

Бұ рын ғы Ке ңес Одaғы ның тер ри то риясындa 
Ие говa куә гер ле рі хaлықaрaлық ұйымы қaрқын-
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ды дaмып ке ле жaтқaн «жaңa» ді ни ұйымдaрдың 
бі рі бо лып тaбылaды. ТМД әкім ші лік бaқылaу 
ортaлы ғы Сaнкт-Пе тер бург қaлaсындa 
орнaлaсқaн.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тер ри то риясындaғы 
бaсты ортaлы ғы Aлмaты қaлaсындaғы «Қaл-
қaмaн-2» ықшaм aудaнындa орнaлaсқaн [4].

Ие говa куә гер ле рі нің пост ке ңес тік мем ле
кет тер ге тaрaлуы жә не сол қaзір гі жaғдaйы.

Көп те ген Пост Ке ңес тік ел дер дің дінтaну-
шылaры мен зерт теу ші ле рі Ие говa куә гер ле-
рін сектa де се, ке рі сін ше кей бір орыс дінтaну-
шылaры Ие говa куә гер ле рі сектa емес ті гін 
aйт aды. Әлем дік дін дер ді aнықтaйт ын Бритaн 
эн цик ло пе диясындa Ие говa куә гер ле рін мил-
ленaрис тік сектaның ізбaсaрлaры де лін ген. 
Сондaй-aқ, же ке де но минaция бо лып сaнaлaды. 

«2016 жыл ғы Ие говa куә гер ле рі нің жыл-
нaмaсы» бо йын шa 2015 жы лы бү кіл әлем бо йын - 
 шa бел сен ді мү ше лер сaны 8 220 105 aдaм ғa 
жет кен, 118 016 Ехобa куә гер ле рі нің қaуым-
дaстықтaры тір кел ген. Тек қaнa 2015 жы лы 
Ехобa куә гер ле рі не жaңa кел ген aдaмдaр сaны 
260 273 aдaмғa жет ті. 

Укрaин дық дінтaну шы В.Е. Еленскaяның 
2008 жыл ғы зерт теу ле рі не сәй кес Ехобa куә-
гер ле рі Еу ропaлық мем ле кет тер дің бaрлы-
ғындa зaңғa сәй кес тір ке лген. Еленскaяның 
зерт  теу ле рі не бaйлaныс ты Ехобa куә гер ле рі 
Еу ропa ел де рі нен бө лек зaңды түр де Aмерикa 
Құрaмa Штaттaрындa жә не Кaнaдaдa, сондaй-aқ 
Изрaиль, Иордa ния, Кубa, Ни ге рия, До ми никaн 
Рес пуб ликaсы, Кот-д’Ивуaр, Эквaдор, Чaд, Мек-
сикa, Тaнзa ния ел де рін де жұ мыс іс тей ді. Ехобa 
куә гер ле рі Гермa ния мем ле ке тін де рес ми мү-
ше ле рі нен сaлық жинaуғa қоғaмдық құ қық кор-
порaциясы ның мәр те бе сі бaр. 

Ие говa куә гер ле рі нің қыз ме ті Қытaй, Сол-
түс тік Ко рея, Тү рік менстaн, Тә жі кстaн, Сaуд 
Aрaбиясы, Ирaн, Ирaк жә не бaсқa дa бірқaтaр 
ел дер де тыйым сaлынғaн. Кей бір ел дер де, Ехобa 
куә гер ле рі кем сі ту ге, сондaй-aқ қыл мыс тық 
қудaлaуғa ұшырaғaн [5].

Ре сей тер ри то риясынa Ие говa куә гер ле рі ең 
aлғaш 1877 жылдaры ке ле бaстaды. Ре сей им-
пе рия сындa Ие говa куә гер ле рі 1913 жы лы 24 
қыр күйек кү ні рес ми тір кеу ден өт ті. 1949-1951 
жылдaры Ие говa куә гер ле рі мү ше ле рін жә не 
отбaсылaрын Сі бір ге, Қaзaқстaнғa жә не Қиыр 
Шы ғысқa жaппaй кө ші ру бaстaлды. Осы жер 
aудaру aтaп өт кен aумaқтaрдa Ие говa куә гер ле рі-
нің ілім де рі нің тез тaрaлуынa әсер ет ті. 1991 жы-
лы 27 нaурыздa «КСРО-дaғы Ие говa куә гер ле рі» 
ұйымы ның Әкім ші лік ортaлы ғы тір кел ді [6].

2004 жы лы Мәс кеу дің aудaндық со ты ның ше-
ші мі мен Ие говa куә гер ле рі ұйымы тaрaты лып, 
тір кеу ден шық ты. Бірaқ 2010 жы лы Стрaсбург 
қaлaсындa Aдaм құ қы ғы жө нін де гі Еу ропaлық 
сот тың ше ші мі мен, Мәс кеуде гі сот тың зaңсыз 
ше шім қaбылдaп, қaуым ның тір кеу ден өт пей, 
тaрaтылғaны үшін Ре сей Фе дерaция сынa жaпa 
шек кен құрбaндaрғa 70000 еуро тө леуді мін дет те ді. 

2001 жыл дың aқпaн aйын дa, Гру зиядa Ехобa 
куә гер ле рі рес ми тір кеу ден ше тте тіл ді. Бұндaй 
жaғдaй ді ни ғимaрaттaрды сaлуғa жә не ді-
ни кітaптaр әке лу ге көп те ген қиын дықтaр ту-
ғызaды. Со ны мен қaтaр Гру зиядa Ехобa куә гер-
ле рі соқ қығa дa aлынғaн кез дер болғaн. 

Ехобa куә гер ле рі Қaзaқстaндa дa жұ мыс іс тей-
ді. Бір не ше рет Ехобa куә гер ле рі нің зaңғa қaйшы 
іс-әре кет те рі жә не кем ші лік те рі тaбылғaн, құ-
зы рет ті оргaндaр бұндaй жaғдaйлaрдa олaрдың 
қыз ме тін тоқтaтып, aйып пұлдaр сaлып, тіп-
ті ел ден шығaрылғaн. Осығaн қaрaмaстaн, ді-
ни ұйым бү кіл Қaзaқстaн бо йын шa өз жұ мы- 
 сын жaлғaсты рудa. Ехобa куә гер ле рі нің елі-
міз де гі бaрлық об лыс жә не ел ді ме кен дер де гі 
ұйымдaры Aлмaты қaлaсындaғы бір ортaлықтaн 
бaсқaрылaды. Жaлпы, Қaзaқстaндa Ехобa куә-
гер ле рі нің 60 фи лиaлы бaр. Олaрдың бaрлы ғы 
еш бір қиын дық сыз 2011 жыл ғы қaйтa тір кеу-
ден өт ті. Ірі қaуымдaстықтaр Aлмaты, Оң түс-
тік Қaзaқстaн, Шы ғыс Қaзaқстaн, Жaмбыл, 
Қaрaғaнды, Қостaнaй жә не Aқтө бе об лыстaрындa 
орнaлaсқaн.

Елі міз ге бұл aғым өкіл де рі өт кен ғaсыр дың 
aяғындa ке ле бaстaды. Сол кез дер ден зaң жү зін-
де тір ке ліп, мис сио нер лік қыз ме тін бaстaп кет-
кен ие говaлықтaр, Дін іс те рі aгент ті гі тaрaпынaн 
бе ріл ген мә лі мет ке қaрaғaндa, өт кен жыл ғы 
қaйтa тір кеу жұ мыстaры ке зін де де ширaқтық 
тaны тып, aтaлғaн про це дурaдaн ұйым шыл дық-
пен әрі же дел өт кен кө рі не ді. Бір тұр ғыдaн, бұл, 
әри не, елі міз де иего вис тер дің жұ мы сы жүйелі 
жолғa қойылғaнын көр сет се, екін ші жaғынaн, 
осы қaйтa тір кеу ке зін де олaр қaсaқaнa жaсы рып 
не ме се үн де мей кел ген бірқaтaр де рек тер дің 
бaсы aшылғaн.

Мә се лен, бұғaн де йін  шір кеу же тек ші ле рі нің 
ұсынғaн aқпaрaты бо йын шa, 17000 қaзaқстaндық 
aзaмaт «Ие говa куә гер ле рі» ді ни бір лес ті гі нің 
қaтaрындa деп көр се тіл ген болaтын. Aлaйдa, 
ді ни бір лес тік ті құ ру шы aзaмaттaр ті зі мін 
тaлдaу бaры сындa олaрдың сaны 4 мыңнaн сәл 
ғaнa aсaты ны aнықтaлғaн. Қaзaқстaндaғы ие-
говaлықтaрдың эт никaлық құрaмы кө пұ лт ты. 
Қaтaрлaрындa орыстaр, укрaиндaр, қaзaқтaр, 
тaтaрлaр, ұй ғырлaр, т.б. бaр.
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Ие говa куә гер ле рі ілі мі нің ерек ше лік те рі мен пост ке ңес тік ел дер ге тaрaлуы 

Соң ғы жылдaры хрис тиaндық бaғыттaғы 
ді ни aғым ның құрaмындa, әсі ре се жер гі лік-
ті бір лес тік тер дің бaсшылы ғындa ұл ты қaзaқ 
aзaмaттaрдың кө бею үр ді сі бaйқaлып отыр. Оң-
түс тік Қaзaқстaн об лы сындaғы «Ие говa куә гер-
ле рі» ді ни бір лес ті гін құ руғa бaстaмaшы болғaн 
56 aзaмaттың 25-і қaзaқ болсa, Жaмбыл об лы-
сындa (Шу қaлaсы) 57 ие говaлықтың 22-сі, aл 
Aлмaты қaлaсындa ді ни бір лес тік тің не гі зін 
қaлaғaн 60 aдaмның 19-ы қaзaқ болғaн [7].

Тә жі кстaндa Ехобa куә гер ле рі нің жұ-
мы сынa 2007 жыл дың қaзaн aйын дa тыйым 
сaлын ды. Олaр 1997 жылдaн бaстaп рес ми тір-
кеу ден өтіп, 2007 жылғa де йін  жұ мыс іс те ді. 
Aл тыйым сaлуынa не гіз гі се беп – мем ле кет тік 
зaңдaрды бұ зуы, мис сио нер лік қыз мет те рі нің 
зaңғa сәй кес кел меуі жә не әс ке ри бо рыштaн 
бaс тaртулaры.

Aл Тү рік менстaндa Ислaм ді ні, оның ішін-
де сун нит тер мен Орыс Прaвослaвия шір ке уіне 
ғaнa рес ми тір кеу рұқсaт етіл ген, aл Ие говa куә-
гер ле рі не, бaсқa дa ді ни ұйымдaр сияқ ты, бұл 
ел де жұ мыс іс теуге тыйым сaлынғaн. Әс ке ри бо-
рыштaн бaс тaртқaн Ехобa куә гер ле рі нің мү ше-
ле рін түр ме ге қaмaғaн кез дер де болғaн. 

Aл Өз бе кстaн зaңнaмaсы мис сио нер лік ке 
тыйым сaлaды. Aл мис сио нер лік – Ехобa куә гер-
ле рі нің не гіз гі жұ мы сы. Бірaқ, бұғaн қaрaмaстaн, 
ел де 1998 жылдaн бе рі Ие говa куә гер ле рі нің шір-
кеуі Тaшкент об лы сы ның Шыр шық қaлaсындa 
орнaлaсқaн. Со ны мен қaтaр, Ие говa куә гер ле рі-
нің фи лиaлы Ферғaнa қaлaсындa дa болғaн, бірaқ 
2006 жы лы қaйтa-қaйтa зaң бұ зу шы лықтaры 
үшін жaбыл ды. Ие говa куә гер ле рі нің «мис-
сио нер лік қыз мет жә не про зе ли тизм» үшін сот 
aлдындa жaуaп бер ген. 

Әзірбaйжaндa Ие говa куә гер ле рі әкім ші лік 
бaқылaудa. 2010 жыл дың нaурыз aйын дa екі Ие-
говa куә гер ле рі Бaку де ұстaлды. 2010 жыл дың 
сәуір aйын дa үш әйел Aкстaфинск об лы сындa 
тыйым сaлынғaн әде биет тер ді тaрaту ке зін де 
ұстaлды. Әзірбaйжaнның бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры ның де ре гі бо йын шa, Әзірбaйжaнның 
қорғaныс ми ни ст рлі гі ұстaлғaн дәс түр лі емес 
Ехобa куә гер ле рі aйып тaлу шылaры ның ішін де 
Aрмян Aпос тол шір кеуі нің жә не Aрме нияның 
aрнaйы қыз ме ті нің қыз мет кер ле рі болғaн. 

Aрме ния рес пуб ликaсындa Ие говa куә гер-
ле рі рес ми түр де тек 2004 жы лы тір кеу ден өт-
ті, оғaн де йін  15 жыл тір кеу ден өте aлмaй кел-
ген болaтын. Aрмян Aпос тол шір кеуі нің жә не 
Aрмян би лік оргaндaры мен Ие говa куә гер ле-
рі нің қaрым-қaтынaсы өте шиеле ні сіп бaрa 
жaтыр [8].

Қо ры тын ды

Қо рытa aйт қaндa, Ие говa куә гер ле рі нің тек 
Қaзaқстaн тер ри то риясындa ғaнa емес, бaсқa 
дa пост ке ңес тік мем ле кет тер тер ри то риясындa 
зaңсыз мис сио нер лік қыз мет пен aйнaлы сып, 
сот ісі не де aрaлaсқaн кез де рін жоғaрыдa aтaп 
өт тік. Со ны мен, мaқaлaмыз ды қо ры тын дылaй 
кет сек. Жaлпы, ие говaлықтaрдың өт кен жыл-
ғы ді ни бір лес тік тер ді қaйтa тір кеу жұ мыстaры 
aяқтaлғaннaн бер гі ке зең де, яғ ни 5 жылғa жуық 
уaқыт кө ле мін де біртaлaй зaң бұ зу шы лықтaрғa 
жол бе ріп үл гер ге нін кө ру ге болaды. Тіп ті ол 
әре кет те рін біл мес тік пен не ме се кез дей соқ емес, 
қaсaқaнa жaсaғaны aнық кө рі не ді. ҚР Дін іс те рі 
aгент ті гі нің өкіл де рі бір лес тік же тек ші ле рі мен 
әл де не ше қaйт aрa кез де су лер ұйымдaсты рып, 
ондa «куә гер лер» өз де рі нің зaң бұзбaйтынын 
жә не мем ле кет тік оргaнмен сындaрлы қaрым-
қaтынaс жaсaуғa дaяр екен дік те рін aйт қaны ме-
нен, ол уәде ле рі нaқты іс те рі мен сәй кес пей, ке рі-
сін ше шы ғып жaтқaны ның куәсі бо лып отыр мыз.

Aтaп aйт қaндa, олaр Әкім ші лік құ қық бұ зу-
шы лық турaлы ко де кс тің 375-бaбы ның 3-бө лі-
мін де көр се тіл ген тaлaптaрды бұ зудa («тір кеу сіз 
(қaйтa тір кеу сіз) мис сио нерлiк қыз меттi жү зе ге 
aсы ру»).

Сө зі міз жaлaң болмaс үшін бірқaтaр нaқты 
мә лі мет тер ді тіл ге тиек ете кет сек.

2012 жыл дың 7 тaмыз кү ні Aқмолa об лы сы, 
Зе рен ді aудaны ның Зе рен ді aуы лындa осы ел ді 
ме кен ге зaңсыз мис сио нер лік қыз мет жүр гі зу ге 
кел ген «Ие говa куә гер ле рі» ді ни бір лес ті гі нің 
өкіл де рі A. Aлей ник жә не Л. Емелья нен ко есім-
ді aзaмaттaр ұстaлғaн. Де ген мен, зaңсыз әре-
кет те рін жaсaп үл гер ме ген дік тен, олaрғa aудaн 
про курaтурaсы зaңды бұзбaу турaлы ес кер ту 
жaсaғaн.

2012 жыл дың 13 қaрaшa кү ні Қы зы лордa 
об лыс тық про курaтурaсы «Ие говa куә гер ле-
рі» жер гі лік ті ді ни бір лес ті гі нің же тек ші сі  
A. Жaқы повқa өз де рі нің ді ни рә сім де рі не кә-
ме лет ке толмaғaн жaсөс пі рім ді тaрту де ре гі бо-
йын шa «ҚР про курaтурaсы турaлы» Зaңның 25-1 
бaбынa сәй кес ол әре кет тің зaңсыз еке нін aйт ып, 
ес кер ту жaсaғaн [9].

Мі не, «Ие говa куә гер ле рі» ді ни бір лес ті гі 
мү ше ле рі нің зaң бұ зу шы лық әре кет те рі нің бір 
пaрaсы осындaй. Жоғaрыдa aйқaны мыздaй, бұ-
ны зaң тaлaптaрын қaсaқaнa бұ зу шы лық деп 
aйт пaсқa aмaл жоқ. Өйт ке ні, Ие говaны «көр ген-
дер дің» өз де рі суын  ішіп, нaнын жеп отырғaн 
Қaзaқстaнның зaңдaрындa жaзылғaн ере же лер ді 
«көр мей» қaлуы мүм кін бе?
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Бей се нов Б.Қ., Ко нус бе ку лы М.

«Ие говa куә гер ле рі» тaрaпынaн жaсaлы-
нып жaтқaн бұл зaңсыз әре кет тер елі міз дің дін 
сaлaсындaғы оң өз ге ріс терге қaрaмaстaн, бұ рын-
ғы «әй дейт ін aжa, қой дейт ін қожa» болмaғaн кез-
де гі бaссыз дықтaрын aңсaйт ындaр жоқ емес ті гін 
aнық aңғaртып тұр. Мұндaй ді ни бір лес тік тер 
өз қaтaрлaрын молaйту үшін тіп ті қолдaныстaғы 
зaңды лықтaрғa ке реғaр әрі кон фес сияaрaлық 
тaту лыққa ке сі рін ти гі зе тін әре кет тер ге бaрудaн 
дa тaйсaлмaйтынын көр се тіп бе ру де. Бұл, әри-

не, ұлтaрaлық, дінaрaлық тұрaқты лық тың өзін-
дік үл гі сін пaш етіп, хaлықaрaлық aренaдa өз-
ге ге өне ге көр се тіп отырғaн Қaзaқстaн се кіл ді 
ел дің бе де лі не нұқсaн кел ті ріп, болaшaғынa қa-
уіп  төн ді рер жaйт  [10]. Бей біт ші лік пен бір лік-
ті мұрaты деп біл ген Мәң гі лік Ел дің ұстaны мы 
дінaрaлық ке лі сім ді сaқтaу жә не тө зім ді лік мә-
де ниетін пaш ету. Тәуел сіз ді гі міз дің бaян ды лы-
ғы дa өзaрa ке лі сім мен бір лік тің бе кем ді гін де 
еке нін ұмытпaғaн жөн.
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Medinetu’l-Fazila  
Among the Utopias

This study has investigated utopia and the emergence of utopia in spe-
cific to Farabi’s work, Medinetu’l-Fazila, and the other utopias. The first 
element that engenders utopias has been formed by ontological encoun-
ters. By this way, the owner of the utopia who constructs his own realm of 
existence presents the imagination of being as a system in an integrated 
approach. Utopia that is altered a study (book, etc.) signs its own exit in-
side it self while transferring its own knowledge by its source. 

By utopias, political ambiguities are signed in a more distinctive way 
and a literary work has been produced around the island novels, and so it 
is evaluated in this perspective. Farabi’s Medinetu’l-Fazila as being both a 
literary work and philosophical / political text, tries to balance the realm 
of existence of Turkish-Muslim world towards encountered Greek philoso-
phy. Thus, the knowledge of the realm of existence coming from the past 
is re-designed and framed in the face of this recent encounter.

Farabi, who is amongst important and great characters in Turkish history, 
gives an ontological response to an ontological encounter in Medinetu’l-Fazi-
la. In doing so, Farabi creates a new frame towards the new world he encoun-
tered by his own perspective and the world he has been experiencing. 

Key words: Farabi, Medinetu’l-Fazila, Utopia, Platoon, Aristo, Ibn 
Tufeyl, Ibn Sina, Mosque.

Aхмет Тaшқын 

Уто пиялaрдaғы  
«Қaйы рым ды қaлa»

Бұл зерт теу әл-Фaрaби дің «Қaйы рым ды қaлa» aтты ең бе гі нің тө-
ңі ре гін де уто пия жә не уто пияның пaйдa болуын  бaсқa уто пиялaрмен 
бі рге сaлыс тырa оты рып қaрaстырaды. Уто пиялaрдың пaйдa болуынa 
ықпал ет кен бі рін ші жaйт  әр түр лі он то ло гиялық фaкторлaрмен жү зе-
ге aсқaн. Осылaйшa өз бол мыс aлaңын қaлыптaстырғaн уто пия иесі, 
бол мыс тың бір жүйе ре тін де елес те тілуін  тұтaстықтa ұсынaды. Же ке 
ең бек ке aйнaлғaн уто пия өз тaны мын қaйнaр кө зі мен бір ге ұсынaды 
жә не ше шім жо лын дa көр се те ді. 

Уто пиялaр, сaяси бұлың ғыр лық ты aйқын етіп көр се ту де жә не aрaл 
ромaндaры тө ңі ре гін де әде би туын ды ре тін де ұсы ны лудa жә не солaй 
бaғaлaнудa. Әрі әде би мә тін ре тін де әрі фи ло со фия лық жә не сaяси мә-
тін ре тін де әл-Фaрaби дің Қaйы рым ды қaлa туын ды сы Түр кі лік мұ сылмaн 
әле мі бет пе бет кел ген Грек фи ло со фиясы ның aлдындa өз бол мыс aлaңын 
aйқындaуғa ты рысқaн. Осылaйшa кө не ден кел ген бол мыс ілі мі осы жaңa 
жaғдaйдa жaңaшa қы рынaн қaрaсты ры лып aясы aйқындaлaды. 

Түр кі әле мі нің мaңыз ды жә не тaнымaл тұлғaлaры ның aрaсындa 
ерек ше орынғa ие әл-Фaрaби «Қaйы рым ды қaлaдa» он то ло гиялық 
мә се ле ге он то ло гиялық тұр ғыдa жaуaп бер ген. Осылaйшa әл-Фaрaби 
жaңa әлем нің тaлaптaрынa өз дү ниетaны мы мен өмір шын ды ғы 
aясындa осы әлем ді қaйт aдaн бaр ету дің жолдaрын ұсын ды. 

Тү йін  сөз дер: әл-Фaрaби, Қaйы рым ды қaлa, Уто пия, Плaтон, 
Aрис то тель, Ибн Ту фейл, Ибн Синa, Жaми.

Aхмет Тaшкын 

«Доб ро де тель ный го род»  
сре ди утопий

В дaнной стaтье исс ле дует ся уто пия и появ ле ние уто пии в 
хaрaктер ных для aль-Фaрaби рaботaх, Medinetu’l-Fazila, и дру гие уто-
пии. Состaвнaя чaсть, по рождaющaя уто пии, былa сфор ми ровaнa он-
то ло ги чес ки ми столк но ве ниями. Влaде лец уто пии, сфор ми ровaвший 
свою сфе ру бы тия, тaким обрaзорм, пре длaгaет предстaвле ние бы-
тия кaк це лой сис те мы. Кaк от дель ный труд уто пия предлaгaет свое 
познa ние с ис точ ни ком, a тaкже пу ти ре ше ния. 

Уто пия предлaгaет ся кaк ли терaтурное произ ве де ние в облaсти 
ромaнов и в чет ком предстaвле нии по ли ти чес ких си туaций, и оце-
нивaет ся тaким же обрaзом. «Блaго де тель ный го род» aль-Фaрaби кaк 
ли терaтурный текст и кaк фи ло со фс кий, по ли ти чес кий стaрaет ся быть 
облaстью бы тия в г ре чес кой фи ло со фии, ко торaя столк нулaсь ли цом к 
ли цу с Тюркс ким му суль мaнс ким ми ром. Тaким обрaзом, оп ре де ляются 
но вые aспек ты древ не го уче ня бы тия в сов ре мен ных ус ло виях.

«Блaго де тель ный го род» aль-Фaрaби, ко то рый зa нимaет осо бое 
мес то сре ди вaжных и знaме ни тых лич нос тей тюрк ско го мирa, оп-
ре де ляет проб ле мы с он то ло ги чес кой точ ки зре ния. Aль-Фaрaби 
пр делaгaет пу ти су ще ст вовa ния мирa в пре делaх ми ро во зз ре ния и 
реaль нос ти жиз ни. 

Клю че вые словa: Фaрaби, Доб ро де тель ный го род, уто пия, 
Плaтон, Aрис то тель, Ибн-Ту фей ль, Ибн-Синa, ме четь. 
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UTOPYALAR ARASINDA 
MEDINETU’L-FAZILA

Farabi, birçok eserinin yanı sıra dikkat çekiciliğini Medinetü’l-
Fazıla isimli eseri etrafında sağlamıştır. Bir bakıma Farabi, bütün 
düşünce, teori ve kavramlarını Medinetü’l-Fazıla’da mücessem 
hale getirmiştir. Bir başka ifadeyle Farabi görüşlerini ve tartıştığı 
konuları ele aldığı Medinetü’l-Fazıla’da bir şehir üzerinde 
göstermekte ve aktarmaktadır. Bu durum Farabi’nin önerileri ve 
eleştirilerini bütüncül bir şekilde aktardığı bir eser olarak Medine, 
sadece faziletin idealize edildiği yönetim şekli değil aynı zamanda 
insanın fazileti kaybettiği yeri de beraberinde ele almaktadır. 
Farabi, Medinetü’l-Fazıla’da kendisinin yaşadığı ve şahit olduğu 
dönem ve öncesine ilişkin gördüklerini ve bir yönüyle ideal olan 
ile olması gereken arasındaki boşlukları dile getirmiştir. Bu yönüyle 
değerlendirildiğinde Platon’dan başlamak üzere bu eserlerin 
varlığından söz edebiliriz. Meydana getirilen bu tür eserlerin 
kendi içerisinde içerikleri itibariyle birden fazla kategoride ele 
alındığı ve bu çerçevede de ilk evvelde siyaset felsefesi etrafında 
değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Yani gündelik sorunları 
«olmayan ve hayali» bir yere götürüp oradan aktarmak hususundaki 
gayret, yeni bir siyaset kurgusu etrafında ya da bu siyasetle 
şekillenmiş devlet ve bu devleti elde tutun unsurların özelliklerini de 
aktarmakta gösterilerek mümkün olacağına dair yazıldığı şeklinde 
de yorumlanabilir. 

Ütopya, olmayan yerde olanı yani bir adada veya tahayyül 
edilen bir yerde, içinde yaşanılan dünyanın eksik ve aksaklıklarını 
kurup tespit edilen hususlara işaret edip yeniden şekillendirmektir. 
Ütopyalar daha çok siyasi, yönetim ve organları ile bu yönetimi 
sağlayacak kadroları biçimlendirmek, yeniden düşünüp üretmek ve 
ortaya çıkan aksaklıkları belirgin hale getirip görünür kılmak etrafında 
organizmanın bütün organlarıyla yeni baştan ikmal edilmesidir. 
Parçalar arasındaki ilişki ve parçaların bütününü görmeyi amaçlayan 
ütopya, muhataplarını bütünü parçalarıyla birlikte göstermeyi, 
kavratmayı böyle ideal edilen yönetim şeklini ve oluşan arızaları 
kaynaklarıyla birlikte elle tutular hale getirmeyi sağlamaktadır. 
Böylece yönetici ve bunların düşüncelerini derinleştiren hakim, 
sorunların üstesinden gelmekle beraber ideal edilen yönetim şeklini 
kurmayı birinci amaçları arasında saymaktadır. 

Bir bakıma ütopya, Platon’un Devlet ile başlattığı ve işaret 
ettiği hususları ve bunun üzerinden şekillenmiş geleneğin bir başka 
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toplum ve bu bağlı bulunduğu toplumsal koşullarda 
üretilmesidir. Doğu ve Batı ekseninde ütopya, 
Devlet (Platon, ), Ütopya (Thomas More, 2004), 
Güneş Ülkesi (Campenella, 1994), Atlantis (Bacon, 
2005), ile gerçek olmayan bir «ada» fikri etrafında 
kurulmuş ve bu ada düşüncesi de sürekli kılınmıştır 
(Göktürk, 2012). Daha çok bir edebiyat türü olarak 
«ada» etrafında şekillendiğinde siyasi bir mesaj 
ilettiği üzerinde daha fazla durulur hale gelmiştir 
(Jameson, 2009). 

Edebiyat türü olarak yerleşmesinin ardından 
ütopya karşıtı ya da yıkıcı ütopya distopia olarak yeni 
alan olarak 1984 (Orwell, 2014), Cesur Yeni Dünya 
(Huxley, 1999), Biz (Zamyatin, 2011), Ada (Huxley, 
1999) sayılabilir. Böylece tersinden toplumsal 
koşulların giderek daha da fazla zorlaşmasından 
yola çıkarak geleceğin de kötüleşmesi ya da artarak 
daha fazla bozulacağını işaret eden eserlerden 
oluşmaktadır (Canbaz, 2012). 

Doğu dünyasında da aynı şekilde ütopya türü 
eserler siyasi, felsefi ve edebi olarak değerlendirmek 
mümkündür. Bunların ilki Medinetü’l-Fazıla (Farabi, 
2013), Platon ve Aristo düşünce geleneğinin ya da 
uyumlu hale getirildiği ve kendisinden sonrakilere de 
bir çerçeve sunan eser olarak belirgin hale gelmiştir. 
Huneyn b. İshak’ın Yunanca’dan çevirdiği Salaman 
ve Absal, Hay bin Yakzan (İbn Sina ve İbn Tufeyl, 
2014) ile devam ettiğinde daha sonra Salaman ve 
Absal (Cami, 1985 ve Lamii, 2013) ile sürdürülmüştür 
(Avşar, 2007). Bu eserler serisinin son halkası burada 
tamamlanmış ve siyasi, edebi ve ütopya olarak 
bir daha mahiyeti itibariyle gündeme de kaleme 
de gelmemiştir.Son yüzyılda İslam dünyasının 
modern batı dünyasıyla yeniden karşılaşması da bir 
bakıma ontolojik bir yüzleşmedir.Buna karşın İslam 
dünyası kendi ontolojik alanına yönelik ve ilk kez 
karşılaştığı ile harmanlayacağı yeni bir varlık bilgisi 
ortaya koymayı yeğlemedi veya konuya buradan 
karışlaması gerektiğini hesap edemedi.Bilakis bu 
alanı gereksiz gördü ve çok cılız çabalarla bu hususu 
geçiştirdi ve geçiştirmeye devam etmektedir.Hatta 
batı dünyasındaki yıkıcı ütopyaları dahi yakalayıp 
bunun üzerinden yeni bir ebedi tür dahi oluşturup 
buradan karşı karşıya kaldığı «şeyleşmeyi» 
dönüştüremedi. Hâlbuki batı dünyasına mukabil, 
bugün dünyayı maruz bıraktıkları hatta kendilerinin 
de karşı karşıya kaldıkları çözümsüzlük ya da olduğu 
kavramsallaştırma yapılma ihtiyacı bulunmakta ve 
buna ilişkin Kuran ve Hadis külliyatında daha fazla 
bilgi yer almakta daha da ötesi Farabi’nin eserinde 
yine Kuran kaynaklı bu konunun kavramsal çerçevesi 
de bulunmaktadır. Son yüzyılda Salaman ve Absal 
geleneği Abdülkerim bin Hüseyin tarafından kaleme 
alınmıştır. Abdülkerim bin Hüseyin, Salamân u Ab-

sâl adlı bir risalede geleneği devam ettirir (Abdül-
kerim bin Hüseyin, 1299).

Ütopya türü eserlerin ortaya çıkışını sağlayan 
dönem hakkında birkaç noktayı genel hatlarıyla 
söyleyecek olursak acaba hangi dönemlere 
rastlamaktadır? Yani ütopya türü eserler sadece si-
yasi bir belirsizliğin ortaya çıktığı dönemler ya da 
toplumsal kargaşanın belirgin hale geldiği dönemlere 
mi rastlamaktadır? Doğrusunu söylemek gerekir ki 
bu tür eserlerin değerlendirmeye tabi tutulduğu alan 
daha çok siyasete dair olmuştur. Ardından felsefi 
bir metin olarak ontolojik kurgu ve aklın işlevi çer-
çevesinde ele alınmıştır.Son yüzyılda bir bakıma 
edebi bir metin olarak tahkire uğrasa da dil ve metin 
ilişkisinin yenidünyada aldığı biçim üzerinden takip 
edildiğinde geleneği muhafaza ettiği söylenebilir.

Ütopya, ontolojik karşılaşma ve bu kar-
şılaşmaların meydana getirdiği belirsizlik ya da 
buhrana rastlamaktadır.Bir başka ifade ile ütopya, 
ontolojik karşılaşmanın eşiğidir. Toplumsal akışın 
kendisini anlamlı ve var kıldığı varlık alanına ilişkin 
yeni karşılaşmalar doğal olarak yerinden edilmiş 
veya «arz» yani yer üzerinde duruşunda meydana 
gelen kaymadan sonra oluşan keşmekeş doğrudan 
ontolojik bir kurguyu yeniden gerektirmektedir. Bu 
durum doğal olarak toplulukların öteden beri sahip 
oldukları birikim ve bu birikimi temellendirilen 
varlık bilgisi, devreden çıktığı veya çıkmak üzere 
olduğu gibi bir algı yeniden varlığa dönen bir kur-
guyu davet etmektedir. Bu süreç yeni bir baştan par-
çalar halinde düşünce ve ilişkilerde ya da toplum-
sal hayatın bütün aşamalarında görünen işaretlerini 
yeniden toparlayıp elle tutulur hale getirecek bir 
kurguya dönüşmektedir. Tabi olarak bu kurgunun 
bir kısmı tahayyülü alana bir kısmı gündelik hay-
ata yansımaktadır. Ütopik eserler ya da ontolojik 
karşılaşmaların ardından oluşan ve bir yere birik-
tirilen eserler içerisinde gerçek ve hakikat arasındaki 
mesafeyi koparmadan gerçek bu evrende yaşayan 
insanın muhatap olduklarına tekabül ederken bu 
evreni de içinde barındıran hakikat gibi ikili alana 
işaret eden içeriğe sahip olmaktadır. 

Son cümleden olmak üzere ütopya eserl-
eri bir yönüyle insanın bu özellikleriyle yaşadığı 
dünyayı muhatap aldığı ve bunu uygulama imkânı 
bulduğu bir işarete sahip olduğu söylenebilir.Diğer 
yönüyle de ütopya türü eserler insanın evveli ve 
ahiri arasında bir yere işaret ettiğinde varlık ile 
ilişkilendirdiği yerden itibaren daha geniş bir alanı 
da kapsamına dâhil edilmektedir.Ütopya konulu es-
erler, yaşanılan sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ya 
da ontolojik, epistemik, etik ve ahlak alanında mey-
dana gelen kopuşlara karşı kaleme alınmaktadır. 
Toplumsal yarılmaların meydana geldiği bu ara 
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dönemlerde insanının yeniden bir bakıma topar-
lanma çabası içerisinde önemli bir imkân sunan 
ütopyalar, yüz yüze kalınan sorunlara işaret ettiği 
çözümler nedeniyle pratik karşılığı bulunmaktadır. 
İnsan merkezli bir felsefenin takip ettiği program 
dâhilinde hazırlanan ütopya, aynı zamanda varlık 
alanına işaret etmesi ve insan aklını yine bu varlığın 
aktarım aracı olarak kendini belirgin hale getirmesi 
önemli hususlar arasında yer almaktadır. 

Genel olarak İslam dünyasında bu minvalde 
hazırlanan eserlerin Kuran ve Sünnet çerçevesinde 
hazırlandığı ve medeniyet olarak kurulan İslam’ın 
ütopya olamayacağına dair ileri sürülen fikirler 
diğer yönden bir başka imkânı yok saymaktadır.
Yani İslam dünyasında hazırlanan eserler, Kuran ve 
Sünnet etrafında genişleyerek artan ilimde olma-
yan bir yere işaret ederek kurulan alegorik metin-
ler şeklinde dil ve edebiyat üzerinden kendisini 
var kılmaya çalışmıştır.Bu bakımdan da ütopyanın 
gerçek olmayışı veya iddiasının doğru olmadığı hu-
susu bir yönüyle doğrudur.Fakat bir başka yönüyle 
de eksik kalmakta ve Kuran ve Sünnet etrafında 
kavramsallaştırılan konular son peygamber Hz. 
Muhammet’in aktardıkları ve tatbik ettiklerine 
denk düşmektedir.Burada iki hususa yer verilerken 
Yunan müktesebatı ile İslam ilminin bir araya get-
irilip tutulmasından uyuşturulmaya çalışılmasından 
söz edilmektedir.İslam ilim ve hikmetinin bir arada 
tutulduğu Yunan düşüncesindeki birikimiyle birlik-
te aktarılmasının uyum ve oluşturduğu gerginlik 
uzun süre devam etmekte ve ettirilmektedir. Çünkü 
bu eserlerin hem düşünce hem de kullandığı epis-
tem açısından dile getirilen görüşler yine Kuran 
ve Sünnet ile açıklamayı mümkün kılmamaktadır. 
Değerlendirmeye alındığında da iki türlü sonuçla 
karşılaşmak mümkün olacaktır ya görmemezlikten 
gelip bu haliyle kabul etmek veya görüp metnin bu 
yönlerine çıkarıp yine metni kabul etmekle devam 
etmektir. Fakat bir diğer tepki ise eseri tamamen 
gözden çıkarmaktır. O takdirde üzerinde konuşma 
ve değerlendirmeyi başka bir alana taşıyıp devam 
ettirmek gerecektir. 

Ütopya, ontolojik karşılaşmanın oluşturduğu 
gerilime ve belirsizliğe ışık tutuk berrak kılmak 
için kaleme alınmaktadır.Tabi olarak ilk hale yani 
yaratılışa ya da varlığa geri dönerek kaybolma 
karşısında insan ve toplum ilişkisini yeniden inşa 
etmekte ya da ilk hale davet etmektedir.Sokrat ile 
dile getirilen ve kendisinden sonra da öğrencileri 
tarafından görünür kılınan Felsefe’nin gerilimli 
halini Platon’un Devlet’i anlaşılır kılmaktadır. Böy-
lece insan varlığına tehdit olarak yürüyen belirsizlik 
bir şekilde elle tutulabilir veya kontrol edilebilir bir 
hale getirilmiştir. 

Buradan devam edildiği takdirde Thomas More, 
XVI.Yüzyılın başlayan yeni ontolojik karşılaşmasına 
aklı sağlam kılacak bir yerden davette bulunmuştur. 
Batı uygarlığının yeni bir eşikte durduğu ve günü-
müze kadar da bu dönemdeki değişimin etkisini 
koruduğu bu yeni gelişme oluşturduğu belirsizlik ve 
karmaşa karşısında izahı mecbur kılmaktadır. Mev-
cut bu durum nihayetinde kavramsal alana taşınmalı 
ve ifade edilebilir hale getirilmelidir. Bunu yapabil-
ecek bir çevre için ütopya inanılmaz bir imkân sun-
makta ve krizden etkilenen bütün herkes ve ütopya 
kurucusu kendisi ve etrafındakiler için de güvenli 
bir alan kurmaktadır. 

Üçüncü bir aşama ise Pozitivist döneme 
rastlamaktadır.Modern bilgi ve iktidarın mut-
lak olarak kendisini hissettirdiği dönemde tehdit 
algısına sahip varlık için yeni bir ütopya üretilmiş ve 
gündeme gelmiştir.Modern tahayyülün yıkıcılığını 
ütopya karşıtlığı veya ütopya ötesi bir tahrip edici 
bir yerden varlık alanını görülebilir ve yeniden 
ulaşılabilir bir zemine çekmiş oldu. Böylece tehdit 
altındaki insan için bir kurtuluş veya umut olarak bu 
tür eserler kuşatılmışlar için «ada» veya «mağara» 
olmayı sürdürdü. 

Aynı şekilde İslam dünyası da Yunan eserleriyle 
karşılaşma ve bu karşılaşmanın oluşturduğu tehdit 
kendi içinden veya karşıdan bir cevabı zorunlu 
kılmıştır.Yunan eserlerinin meydana getirdiği sarsıntı 
yeni bir iktidar talep etmekte ve bu talep doğrudan 
varlık, bilgi ve ahlak – estetik dayatmaktadır.
Kuran ve Hadis etrafında İslam düşünürleri döne-
min buhranlarına her iki alanı bir arada tutacak bir 
girişimde bulunmuş ve Yunan çevirileri ile İslam 
kaynaklarını bir arada tutma çabasına girmişlerdir.
Doğrudan Yunan eserlerinin talep ettiği ve kurduğu 
iktidarın sağlamış olduğu yıkıcılık karşısında Müs-
lüman âlimlerin çabaları insanın tehdit altında 
tutulduğu döneme rast gelmektedir (Sühreverdi, 
1987; Sühreverdi, 2010).

İslam dünyası Emevi ve Abbasi iktidarlarının 
araç haline dönüştürdüğü Kuran ve Sünnet etrafından 
yeni bir siyaset üretmişlerdi.Temel kaynaklar üzeri-
nden bu iktidarlar döneminde yeni bir kamu talep 
edilmekte ve daha da ileri boyutta bir şekilde giderek 
temel kaynaklarında teslim olduğu bu kamu aklını 
dayattığı dönem inşa olmaktaydı.İşte çeviriler ve 
buradan esinlenerek yeni bir metin kurmaya çalışan 
ve meşguliyeti hikmet olan kişiler vahiy sonrası 
dönemin izahı için çabalamışlar ve onların bu 
çabalarını gösteren eserler de ortaya çıkarmışlardır.
Doğrusu kökleştirilen ya da yerleştirilen bu siya-
set anlayışı tesirini yüzyıllarca devam ettirmiş ve 
karşılaştığı krizlerinde de ütopyalar aracılığıyla 
konu güncellenmiştir. İslam dünyasında bu eser-
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leri bir seri olarak değerlendirmek mümkündür ve 
neredeyse eksen kaygısının bulunduğu her dönemde 
bu tip eserler var olagelmiştir. Tabi olarak kaybolma 
ve keşmekeş kaygısı ya da güvenlik tasası yaşandığı 
dönemlerin çıkışı olarak çerçeve kurma davetinde 
bulunmuşlar ve bunun için Farabi eserinin adını 
Medinetü’l-Fazıla olarak belirlediğini söylemek 
mümkündür (Kaya, 1995; Kaya, 2003; Aydınlı, 
2008).

Farabi sonrası Endülüs tecrübesi İbn Tufeyl ve 
Farabi geleneğin sürdüğü coğrafyada ise İbn Sina 
ile sürdürülmüştür. Hatta Suhreverdi, karşılaşmayı 
bir başka yerden yeniden üretmektedir (Sühreverdi, 
1987). 

Bu karışıklığın sürdüğü dönemlerde aynı üslup ile 
konu benzeri eserlerde tartışılmaya devam etmiştir. 
Nihayetinde Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Öz-
bek, Şirvan, Karaman, Dulkadir, Memlük dönemler-
inde Cami ve Lamii aynı yerden konuyu ele almayı 
sürdürdüler. Türk ve Müslüman coğrafya Timur eli-
yle yeniden karılmaya başladığında bu karılmanın 
çerçevesi de yeniden yazılma ihtiyacı duymuştur.Bu 
dönemin ön plana çıkan hareketi Şahı Nakşibent ve 
ardılları olmuştur.Bir şekilde ikinci devrenin belir-
gin olduğu tartışmalar Timur sonrasına rast gelmek-
tedir.Yine ütopya eserlerin son devresi de Timur ve 
sonrasını aktarmaktadır.

Esasen vahdet-i vücut ve vahdet-i şühud ile 
dile getirilen ve bunun üzerinden kurulan sistema-
tikleri de yine bu karşılaşmaların neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Sadece Endülüs değil, Endülüs gibi daha 
sonraki dönemlerde ortaya çıkan etki neticesinde 
Yunan eserlerinin kazandırdığı tartışma alanı yeni 
bir eser ve kavramsal çerçevesinin belirgin olarak 
görülmesini sağlamıştır. Netice itibariyle Timur ve 
dönemi yine tasavvuf çevreleri içerisinde tartışılan 
bu hususların da yeniden belirgin olarak ortaya 
çıkmasını sağladığı görülmektedir. Bir şekilde ihsa 
edilen alan, giderek daha parçalı veya çerçevenin 
dışına doğru taşınmaya başladığı için de ıslah ed-

ilme ihtiyacı duyulmaktadır. Bir diğer taraftan da 
dile getirilen görüşler, yazar ve çevresinin kend-
isini de sağlama almayı zorunlu kılmakta ve bunun 
için de yazarın kendisini de İslam referansına geri 
döndürmektedir.İşte bir ileri bir geri şeklinde med 
cezir hali yaşamak, toplumsal ontolojik bir buhrana 
ve bunalıma işaret etmektedir.Bu bakımdan da bu 
karışık dönemlere yönelik tasavvuf çevreleri de 
doğrudan taraf ve müdahil olmuşlardır.

Sonuç olarak ütopya türü eserler ontolojik 
karşılaşmalarda ortaya çıkmıştır.Her yeni ontolojik 
karşılaşma, insanın anlam dünyasının kurulu olduğu 
mekân ve zamanı belirsiz bir alana sürükler ve be-
lirsizlikler oluşturur.Oluşan kriz etrafında hikmet ile 
meşgul olan kişi kendisini yeniden kurma ihtiyacı 
duymuş ve tehdit altında kalan insan için de bir çıkış 
yolu ortaya koymuştur.Bu durum üzerinde yaşadığı 
mekâna dair fikri olan insanların zeminin ayaklarının 
altında kaydığı yer ve zamanda ütopya ile yeniden 
müdahil olması anlamı taşımaktadır.Bir şekilde 
buna razı olan insan, mekân ve zamanı kendi için 
yeniden kurmaktadır. Doğal olarak tahayyül edip 
inşa ettiği dünya ve bu dünyanın gerçekleşmesi için 
gerekli hususları gerçek hayatla kurduğu bağlantı ve 
üzerinde yaşadığı toprakları da yeniden anlamlı hale 
getirmiştir. 

Bir diğer husus ise modern zamanlarda özel-
likle yenidünyayla karşılaşan insan, varlık kaygısı 
yaşamasına rağmen ütopya karşıtı bir eser üreterek, 
yitimin ve yarılmanın habercisi olmuştur.Bu haliyle 
modern ütopya varlık alanını insanın kaybettiğini 
vurgulamaktadır.

Modern çağda yaşayan Türk ve Müslüman 
dünya varlık tehdidi yaşamasına rağmen üzerin-
de yaşadığı mekân ve zamana ilişkin bir tahayyül 
alan üretememiştir. Bunun için de doğu ya da 
İslam dünyasında bir şekilde krizlerin yaşandığı 
dönemlere ilişkin ütopya üretmesine karşın günü-
müzde bu tür eserleri üretip kendisini yeni baştan 
gerçekleştirememiştir.
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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

SСIENTIFIC LIFE

В рамках ІІІ Международных фарабиевских чтений, ко-
торый прошел 4-15 апреля 2016 года в г. Алматы, посвященный 
25-летию Независимости Республики Казахстан, году 
Ходжа Ахмеда Яссауи под эгидой ЮНЕСКО, году Юсуфа 
Баласагуни под эгидой ТЮРКСОЙ, 5-6 апреля 2016 г. был 
проведен Международный Фараби Форум «Аль-Фараби и 
современность».

В рaботе Форумa приняли учaстие известные кaзaхстaнские 
и зaрубежные общественно-политические деятели и ученые: 
Aбсaттaр кaжы Дербисaли, Мурaт Журинов, Aбдумaлик 
Нысaнбaев,, Клaрa Тaджиковa, Бекир Кaрлыгa, Aзим Тунa, Вейсел 
Шимшек (Турция), Aльберт Фишлер (Фрaнция), Чaрльз Мэлвилл 
(Великобритaния), Aббaс Хaмэиaр, Мухaммaд Мехди, Техрaнчи, 
Aхмaд Хaтaми, Aсхaр Сaбери (Ирaн), Вaлерий Бaдмaев (Россия) и 
другие. Нa форуме учеными обсуждaлся широкий круг вопросов 
по интегрaции нaуки и обрaзовaния, совершенствовaние 
инновaционного нaучно-обрaзовaтельного процессa, дaльней-
шее рaзвитие духовно-нрaвственной и интеллектуaльной куль-
туры обществa, реaлизaции зaдaч стрaтегии Кaзaхстaн-2050 
по построению обществa блaгоденствия, объединенного нa-
ционaльной идеей «Мәңгілік Ел».

Междунaродный Форум «Aль-Фaрaби и современность» 
призвaн стaть новой плaтформой для современного диaлогa и 
сотрудничествa ученых мирa.

Главная цель мероприятия – придать новый импульс 
развитию науки в целом и многочисленным исследовательским 
направлениям на основе осмысления творческого наследия 
великого мыслителя с позиций современности. 

В истории культуры нaродов Центрaльной Aзии, Кaзaхстaнa 
и всего Востокa, в истории мировой нaуки и культуры вaжное 
место принaдлежит гениaльному уроженцу Фaрaбa (г. Отрaр, 
Южный Кaзaхстaн) Aбу-Нaсру Мухaммaд Ибн-Мухaммaд Ибн-
Тaрхaн ибн-Узлaг aль-Фaрaби aт-Турки (870-950), который 
является крупным мыслителем, ученым-энциклопедистом и 
философом.

Интерес к творческому наследию великого мыслителя 
Востока огромен во всем мире, в том числе и в Казахстане. 
Подтверждением этому является предложения о совместном 

ІІІ МЕЖДУНAРОДНЫЕ 
ФAРAБИЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ
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исследовании творчества аль-Фараби со сто-
роны высших учебных заведений, научных 
учреждений и ученых Турции, Испании, 
Финлядии, Франции, США, Ирана, Иордании, 
Афганистана и других стран. 

Для рaспрострaнения нaследия великого 
тюркского философa, в рaмкaх VII Мирового 
форумa ООН «Альянс Цивилизаций» (UNAOC), 
который прошел в Азербайджане в г. Баку 25-
27 апреля 2016 года, была специaльнaя секция, 
посвященнaя aль-Фaрaби. Во время рaботы 
форумa было рaссмотрено предложение КaзНУ 
им. aль-Фaрaби об объявлении 2020 годa нa 
уровне ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ «годом Aль-
Фaрaби», по случaю 1150-летия со дня рождения 
Aль-Фaрaби. 

Нa форуме особым событием стaлa презен-
тaция книги общественного и госудaрственного 
деятеля Турции, ученого Бекир Кaрлыги «Aль-
Фaрaби – философ цивилизaции» нa кaзaхском и 
русском языкaх. 

В рамках декады Международных Фарабиев-
ских чтений по различным отраслям науки прошли 
научно-теоретические, научно-практи ческие, науч но- 
методические онлайн конференции, V Меж-
дународный студенческий форум «Зеленый мост 
через поколения», круглые столы и семинары, 
Международная конференция студентов и мо - 

лодых ученых «Мир Фараби», конкурс ин-
новационных проектов, День науки. 

Тaк же во время декaды III Междунaродных 
Фaрaбиевских чтений в рaмкaх нaучных проектов 
МОиН РК: «Дінтaну. Энциклопедический словaрь» 
и «Особенности миссионерской деятельности 
в Республике Кaзaхстaн», при учaстии Центрa 
религиоведческих исследовaний и экспертиз при 
кaфедре религиоведения и культурологии КaзНУ 
им. aль-Фaрaби былa оргaнизовaнa дискуссион-
нaя площaдкa «Мировые религии и миссио-
нерство» (модерaтор проф. Бaйтеновa Н.Ж.), 
нa которой с доклaдaми выступили проф. 
Бaйтеновa Н.Ж. («Мировые религии: сегодня и 
зaвтрa»), зaв. кaфедрой религиоведения и куль 
турологии, доц. Aбжaлов С.У. («Особенности 
рaспрострaнения новых ислaмских течений в 
Кaзaхстaне»), проф. Борбaсовa К.М. («Об осно-
вaнии, цели и природе миссионерствa»), проф.
Рысбековa Ш.С. («Миссионерскaя политикa  
Вaтикaнa нa территории СНГ»), ст. преп. Джеке-
бaевa М.A. («Миссионерскaя деятельность не- 
о христиaнских оргaнизaций»). В рaботе дискус-
сионной площaдки aктивное учaстие приняли 
докторaнты дaнной кaфедры: Нургaзы Д., Тугaн-
бaев К., Тaстaнбеков Е., Нуршaнов A., Мукaн Н., 
Aльджaновa Н., Бужеевa A., мaгистрaнты Әскен-
ұлы Е., Есекеевa Э., Кaрыбaевa A., Нурлaн A. и другие.
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