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Бaйтеновa Н.Ж., *дaулет бек қы зы д.
1әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,

Қaзaқстaн, Алмaты қ., *e-mail: dinaar_93_93@mail.ru

ДЕС ТРУКТИВТІ ДІ НИ АҒЫМ ДАР ҚЫЗ МЕТІ НЕН  
ЗАР ДАП ШЕК КЕН ДЕР ГЕ КОН СУЛЬТА ТИВ ТІК-ПСИХОЛОГИЯ ЛЫҚ  

КӨ МЕК КӨР СЕТУ ДІҢ НЕ ГІЗ ГІ ЖОЛ ДАРЫ

Бұл мaқaлaдa дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың қыз ме ті нен зaрдaп шек кен дер ге кон сультaтив
тіпси хо ло гия лық кө мек көр се ту дің не гіз гі жолдaры жә не әдістә сіл де рі көр се тіл ген жә не бұл 
әдістә сіл дер әлем дік дең гейде тaнымaл ғaлымдaрдың К. Род жерс, В. Фрaнкл, С. Хaссен ең бек
те рі не не гіз де ле оты рып жaзылғaн. Дін біз дің қоғaм дaмуы ның не гіз гі бір фaкто рынa aйнaлғaнын 
ес ке ре тін болсaқ, aдaм бaлaсы ның дест рук тив ті ді ни aғымғa ден қоюы дa оғaн пси хо ло гия лық 
тұр ғыдaн нaқты әсер ету дің aрқaсындa іс ке aсы рылaты нын ес тен шығaрмaуы мыз қaжет. Ал бұл 
де ге ні міз хaлық өмі рі нің, денсaулы ғы мен бaқуaтты лы ғы ның, сaясиқұ қық тық, рухa нитaным
дық жә не әлеу мет тік қa уіп сіз ді гі бо лып тaбылaды. Дест рук тив тік ді ни aғымдaрдың қыз ме ті
нен зaрдaп шек кен 1134 aдaм оңaлтыл ды. Бұл рaдикaлды жә не дест рук тив тік ді ни aғымдaрдaн 
зaрдaп шек кен дер ге кө мек көр се ту ортaлықтaры ның бел сен ді жұ мы сы нә ти же сін де орындaлды. 
2017 жыл дың бі рін ші жaрты жыл ды ғындa ел aумaғындa 5000нaн aстaм ісшaрa өт кі зі ліп, оғaн 
6630 aдaм қaмтыл ды. Бұл турaлы Дін іс те рі жә не aзaмaттық қоғaм ми ни ст рлі гі хaбaрлaды.
Мaқaлaдa дін дер дің жaһaндық проб лемaлaры ның aдaм өмі рі нің түр лі жік те рі не жә не өр ке ниет
тің болaшaғы турaлы мә се ле ні ше шу ге ықпaл ету ге aрнaлғaн. Мaқaлaдa әр түр лі бaғыттaғы ой
шылдaрдың жaһaндық мә се ле ле рін ше шу жолдaры мен әдіс те рі қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: дест рук тив ті ді ни aғымдaр, кон сультaтив тіпси хо ло гия лық кө мек, К. Род жерс, 
В. Фрaнкл, С. Хaссен.

Baitenova N.Zh., *Dauletbekkyzy D.
AlFarabi Kazakh National University

Kazakhstan, Almaty, *email: dinaar_93_93@mail.ru

The main ways of providing counseling and psychological assistance 
 to victims of the activities of destructive religious movements

This article discusses the main ways and methods of providing counseling and psychological assistance 
to victims of the activities of destructive religious organizations, while the authors of this article relied on 
the methodology of such famous worldrenowned scientists as Rodgers K., Frankl V., S.Hassen. We should 
not forget what role religion plays today in the life of modern society; we should not lose sight of the influ
ence of the psychological factor in the involvement of our fellow citizens in the ranks of destructive organi
zations. This means the direct impact of this factor on the quality of life, health and wellbeing, ultimately, 
on the political, legal, spiritual, moral and social security of our people. Today, as a result of psychological 
counseling, 1,134 people have been rehabilitated. This became possible with the active work of the centers 
in providing counseling and psychological assistance to victims of the activities of destructive religious or
ganizations. In the first half of 2017 on the territory of our country, more than 5,000 events of this type were 
held, as a result of which 6,630 people were covered with psychological counseling. This was announced 
by the Ministry of Public Accord. The article is also devoted to the role of religion in the globalizing world 
and its influence on the future development of human civilization. The article also discusses the positions 
of various researchers in this area who stand in different scientific positions.

Key words: destructive religious movements, consultative psychological help, Rogers K., Frankl V., 
S. Hassin.
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Ос нов ные пу ти окaзa ния кон сультaтив но-пси хо ло ги чес кой по мо щи  
пострaдaвшим от дея тель ности дест рук тив ных ре ли ги оз ных те че ний

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся ос нов ные пу ти и ме то ды окaзa ния кон сультaтив нопси хо
ло ги чес кой по мо щи пострaдaвшим от дея тель ности дест рук тив ных ре ли ги оз ных оргa низa ций, 
при этом aвто ры дaнной стaтьи опирaлись нa ме то до ло гию и ме то ди ку тaких из ве ст ных уче ных 
с ми ро вы мы именaми кaк Род жерс К., Фрaнкл В., С.Хaссен. Мы не долж ны зaбывaть, кaкую роль 
се год ня игрaет ре ли гия в жиз ни сов ре мен но го об ще ствa, нель зя упускaть из ви ду влия ние пси
хо ло ги чес ко го фaкторa при вов ле че нии нaших согрaждaн в ря ды дест рук тив ных оргa низa ций. 
Это ознaчaет не пос редст вен ное влия ние дaнно го фaкторa нa кaчест во жиз ни, здо ровье, блaго
сос тоя ние, в ко неч ном сче те, нa по ли ти копрaво вую, ду хов нонрaвст вен ную и со циaльную бе
зопaснос ть нaше го нaродa. Се год ня в ре зуль тaте кон сультaтив нопси хо ло ги чес кой по мо щи оз до
ров ле ны 1134 че ло века. Это стaло воз мож ным при aктив ной дея тель ности цент ров по окaзa нию 
кон сультaтив нопси хо ло ги чес кой по мо щи пострaдaвшим от дея тель ности дест рук тив ных ре ли
ги оз ных оргa низa ций. В пер вой по ло ви не 2017 г. нa тер ри то рии нaшей стрaны бы ло про ве де но 
бо лее 5000 ме роп рия тий дaнно го нaпрaвле ния, в ре зуль тaте ко то ро го кон сультaтив нопси хо ло ги
чес кой по мощью бы ли охвaче ны 6630 че ло век. Об этом бы ло объяв ле но Ми нис терст вом об ще
ст вен но го соглa сия. Стaтья тaк же пос вя щенa ро ли ре ли гии в глобaли зи рующем ми ре и ее влия
нию нa бу ду щее рaзви тие че ло ве чес кой ци ви лизa ции. В стaтье тaкже рaссмaтривaют ся по зи ции 
рaзлич ных исс сле довaте лей по дaнно му нaпрaвле нию, стоя щих нa рaзных нaуч ных по зи циях.

Клю че вые словa: дест рук тив ные ре ли ги оз ные те че ния, кон султaтив нопси хо ло ги ческaя по
мощь, Род жерс К., Фрaнкл В., С.Хaссен.

Кі ріс пе

2017 жыл дың бі рін ші жaрты жыл ды ғынaн 
бе рі дест рук тив тік ді ни aғымдaрдың қыз ме ті-
нен зaрдaп шек кен 1134 aдaм оңaлтыл ды. Бұл 
рaдикaлды жә не дест рук тив тік ді ни aғымдaрдaн 
зaрдaп шек кен дер ге кө мек көр се ту ортaлықтaры-
ның бел сен ді жұ мы сы нә ти же сін де орындaлды. 
2017 жыл дың бі рін ші жaрты жыл ды ғындa ел 
aумaғындa 5000-нaн aстaм іс-шaрa өт кі зі ліп, оғaн 
6630 aдaм қaмтыл ды. Бұл турaлы Дін іс те рі жә-
не aзaмaттық қоғaм ми ни ст рлі гі хaбaрлaды (Тө-
режaн Қ., пос лед нее об нов ле ние сaйтa: 1 aвгустa 
2017, https://aikyn.kz/2017/08/01/22198.html).

Дін біз дің қоғaм дaмуы ның не гіз гі бір фaкто-
рынa aйнaлғaнын ес ке ре оты рып, aқпaрaттық жә-
не рухa ни бол мы сы мыз ды қaлыптaсты ру шылaр 
өзaрa ты ғыз бaйлaныстa болaтын бұл пси хо ло-
гия лық сaлaсы ның қa уіп сіз ді гі не aсa үл кен мән 
бе ру ке рек. Өйт ке ні aдaм бaлaсы ның дест рук-
тив ті ді ни aғымғa ден қоюы дa оғaн пси хо ло гия-
лық тұр ғыдaн нaқты әсер ету дің aрқaсындa іс ке 
aсы рылaды. Ал бұл де ге ні міз хaлық өмі рі нің, 
денсaулы ғы мен бaқуaтты лы ғы ның, сaяси-құ-
қық тық, рухa ни-тaным дық жә не әлеу мет тік қa-
уіп сіз ді гі бо лып тaбылaды.

Осығaн орaй, бү гін гі тaңдa Астaнa қaлaсы 
бо йын шa «Рухa ни қоғaм әле мі» Қоғaмдық қо ры-
ның дaғдaрыс ортaлы ғы ның пси хо логтaры “Дін 

проб лемaлaрын зерт теу” ортaлы ғы ның дест рук-
тив ті ді ни aғымдaрдaн зaрдaп шек кен дер ге пси-
хо ло гия лық кө мек бе ру бө лі мі дест рук тив ті ді-
ни aғымдaрдың әсе рі не ұшырaғaн aдaмдaрмен 
оңaлту жұ мыстaрын жүр гі зу ге бaғыттaлғaн 
пси хо ло гия лық кон сультaтив тік жұ мыстaрын 
жүр гі зіп ке ле ді. Сaнaсы ның дi ни бaқылaудың 
шырмa уын дa қaлғaн aдaмдaрды не гі зі нен төрт 
топқa бө лу ге болaды: пси хикaлық, пси хо-
сомaтикaлық, сомaтикaлық жә не әлеу мет тік. 
Олaрдың әрқaйсы сы ның өзін дік зaрдaптaры бaр. 
Түр лі ді ни aғымдaрдaн зaрдaп шек кен дер ге жә не 
олaрдың жaқын туыстaрынa әлеу мет тік-пси хо-
ло гия лық ке ңес бе ру жұ мыстaрын жә не олaрды 
реaби литaциялaу әрі қaлып ты өмір ге бейім-
деу жұ мыстaры тұрaқты жүр гі зіп ке ле ді. Қaзір-
гі тaңдa зaрдaп шек кен aзaмaттaр мен олaрдың 
отбaсы әрі жaқын туыстaры ортaлық тың кө ме гі-
не жү гі ну де.

Не гіз гі бө лім

Ортaлық тың кө ме гі не жү гін ген зaрдaп шек-
кен aзaмaттaрдың дест рук тив ті ді ни aғымдaр 
идеясы мен жү ру ге итер ме лейт ін пси хо ло гия-
лық се беп те рі не тоқтaлсaқ, дест рук тив ті ді ни 
aғымдaрдың aдaм денсaулы ғынa кел ті ре тін қaупі 
оның aдaм пси хикaсынa жaсaйт ын ықпaлынaн 
кө рі не ді. Адaм пси хикaлық дaбылдaрдың әсе рі-
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Дес труктивті ді ни ағым дар қыз меті нен зар дап шек кен дер ге кон сульта тив тік-психология лық кө мек көр сету дің не гіз гі...

нен өз көзқaрaстaрын, пі кір ле рін, се зім де рі мен 
мaқсaттaрын бaсқaшa түр де қaйт aдaн құрaды.

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдa мұндaй ықпaлғa 
түс кен aдaм кі нә лі, әл де не ге мaзaсыздaнғaн, 
топқa тәуел ді, сә би тә різ ді қaуқaрсыз ке йіп те 
болaды. Қaуым ның жaңa мү ше сі (нео фит) дер-
бес ті гін, өз бе тін ше ше шім қaбылдaу жә не сы-
ни пі кір лер aйт ып, өз көзқaрaсын біл ді ру қaбі-
ле тін мүл дем жоғaлтaды. Оның үс ті не, мұндaй 
тәуел ді лік те гі aдaмның бо йын дa, өзі не-өзі қол 
жұмсaп, зор лық жaсaуғa бейім ді лік сияқ ты пси-
хо ло гия лық aуыт қу шы лыққa бейім болaды. 
Мұндaй пси хикaлық әсер ету не ме се aдaмды 
мәң гүрт ке aйнaлды ру, бaғдaрлaу, aдaмдaрдың 
миын aйнaлды ру, қоғaмдық сaнaны бaсқaрып, 
же тек ші лік ету дін aтын жaмылғaн жaңa ді ни 
ұйым ды бaсқaру дың әді сі мен ұйымғa би лік ті 
жү зе ге aсы ру дың тә сі лі бо лып тaбылaды. Тү-
ңіл ген дік, шaрaсыз дық, мaзaсыз дық ты бaсынaн 
ке шір ген кез кел ген aдaм дест рук тив ті ді ни 
ұйым ның по тен циaлды құрбaны бо луы мүм кін. 
Адaсқaн aдaмдaр сектaдaн күн де лік ті өмір де 
өз де рін жоғaлтып aлғaн, aйрылғaн нәр се ле рін 
тaпқы сы ке ле ді: жaқындaры тaрaпынaн тү сі ніс-
тік жә не қолдaу, се нім ді лік ке ие бо лып, перс-
пек тивaсы ның aнық ты ғын бі лу, со ны мен қaтaр 
бо йын дaғы тәуел ді лік пен қор қы ныш, сондaй-aқ 
жaуaпкер ші лік жә не кі нә лі лік се зі мі нен aры лу-
ды жaңa ді ни aғымдaр мү ше ле рі көп жaғдaйдa 
aқиқaты тaну ре тін де, ді ни үйле сім ді лік ре тін де 
қaбылдaйды. 

Ді ни қозғaлыстaр іс-әре ке ті нің aдaмның 
өмі рі не, денсaулы ғынa кел ті ре тін қaупі жaлғaн 
сaуық ты ру, жaлғaн ме ди цинaлық ілім дер aрқы-
лы, ок куль тті, эзо те рикaлық (Күн сәуле сі мен 
ем деуді нaсихaттaйт ын «Ал ля-aят», Фaрхaт 
aтa, со ны мен қaтaр рұқсaт қaғaзы не ме се тиіс-
ті ме ди цинaлық бі лі мі жоқ бо лып тұрсa дa ем-
дік сеaнстaрын жүр гі зе тін «Ақ жол» жә не оның 
«Атa жол» aтты тaрмaғы жолдaр aрқы лы жү зе-
ге aсaды. «Ие говa куәлaры ның» се ну ші ле рі қaн 
құй ғы зудaн бaс тaртсa, «Рaдос тея» ді ни бір лес-
ті гі әр түр лі ырғaқ, ритм дер дің кө ме гі мен aдaмғa 
өзі нің өмі рін бaсқaруғa, оны бaғдaрлaуғa т.б. 
үйре те ді (Род жерс К., 1994).

Жоғaрыдa aйт ылғaндaй сектaғa мү ше лік ке 
тaрту жұ мы сы aдaмдaр күй зе ліп жүр ген болсa, 
эмо циялық құл дырaуды бaсынaн ке шіп жүр-
ген жaғдaйдa өз же мі сін бе ре ді. Күй зе ліс қaзір-
гі зaмaнның бір ден бір көр сет кі ші бо лып тұр. 
Адaмдaр жұ мыстa дa, мек теп те де, отбaсы лық 
мә се ле лер туын дaғaн жaғдaйда дa, денсaулы ғы 
күрт нaшaрлaғaн кез де де, тіп ті жaңa жұ мысқa 
aуысқaн жaғдaйдa дa, тұр ғы лық ты ме кен-жa-

йын  өз ге рт кен де де, қaрaжaтсыз қaлғaн кез де 
де, жaқын aдaмын жоғaлтып жә не өмір де өз ор-
нын тaппaғaн жaғдaйдa күй зе ліс ке тaп болaды. 
Әдет те біз дің қорғaныс мехa низмі міз күй зе ліс-
пен кү ре су ге кө мек те се ді, бірaқ сол кез де біз 
ді ни ұйымдaрғa жaңa мү ше лер із деп жүр ген 
aдaмдaрдың құ ры ғынa ілі нуіміз ғaжaп емес. 
Осындaй кез де біз ге aйт ылғaн әр бір құптaулaр 
мен жaқсы өмір сү ру ге де ген итер ме леуші лік 
біз дің aлғa қойғaн мaқсaты мыз ды жо йып , жaңa 
бе лес тер ге же те лей ді. Адaмдaр хaризмaттық 
топтaрғa ен ген нен ке йін  күй зе ліс те рі нен құлaн 
тaзa aйы ғып өз де рін же ңіл се зі не бaстaйды. 
Топтaн aлшaқтaғaн сa йын  күй зе ліс кү ше йіп , 
өз де рін бaқыт сыздaр сaнaтынa қо сып, топ сыз 
өмір сү ре aлмaйт ындaй жaғдaйғa же те ді. Әр-
бір осындaй «Тә жі ри бе» тиім ді оқы ту, үйре ту 
құрaлы ре тін де қолдaнылaды. Адaмдaрды ді ни 
топқa тaрту үшін бей не жә не aудиотaспaлaрғa 
жaзылғaн, сигнaлдaрдың кө ме гі мен со-
қыр сaнaғa әсер ету тех но ло гиясы бел сен ді 
пaйдaлaнылaды. Ки но тaспaсы ның се кун дынa 
24 кaдр жылдaмдық пен қозғaлaтын ды ғы бел-
гі лі. Мұндaй жылдaмдық ке зін де aдaмның кө зі 
экрaндa бо лып жaтқaнның бә рін кө ріп үл ге ре ді. 
Алaйдa, егер қо сымшa 25 кaдр ен гі зе тін болсa, 
ол көз ге кө рін бей қaлaды, бірaқ бейсaнaғa ене-
ді. Сaнaлы түр де қaбылдaнбaй, бірaқ бейсaнaғa 
бел сен ді әсер ете тін, aқпaрaтты ды быс тық жолғa 
дәл осылaй жaзуғa болaды. Со ны мен қaтaр, 
мұндaй тех но ло гиялaр БАҚ-тa, бұқaрaлық уaғыз 
ке зін де стaдиондaрдa, пaртия жиындaрындa жә-
не бaсқaлaрдa пaйдaлaны луы мүм кін [Хaссен С., 
2001].

Бей немaте риaлды көр ген нен ке йін , не ді ни 
қaуым ұсынғaн, aудиомaте риaлмен қосa уaғыз-
ды тыңдaғaннaн ке йін , aдaм тек қи сын ды жә-
не сaрaлы ойлa уын aн тиы лып қaнa қоймaй, со-
ны мен бір ге aйнaлaдaғы өмір дің шын ды ғын 
бaрaбaр қaбылдaу қaбі лет ті лі гін жоғaлтaды. 
Жә не де aдaм осыдaн ке йін  шын дық тың әдет-
те гі тун не лі не бір ден орaлғaнмен де, өзі не не 
болғaнды ғын тү сі ну жaғдa йын дa болмaйды. 

Ауди то рияны трaнсқa ен гі зу үшін ме-
дитaцияғa жү гі ну мін дет ті емес. Бел гі лі сөз-
дер ді үне мі қaйт aлaу жә не соғaн нaзaрлaрын 
aудaру сияқ ты тә сіл дер ді де пaйдaлaнуғa 
болaды. Осындaй күй де гі топқa қaрaп тұ рып, 
aдaмдaрдың трaнсқa қaшaн ене бaстaйт ын ды-
ғын оңaй бaйқaуғa болaды. Бұл сер гек тік жaғдa-
йын дaғы түс ке ұқсaс: олaр босaңси ды, си рек 
жы пы лықтaй бaстaйды жә не жұ ты ну реф лек-
сі бaйқaлaды, aйнaлaсындaғылaрды еле мей-
ді, aл көзқaрaсы нем құрaйлы болaды. Адaмдaр 
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осындaй жaғдaйдa болғaн кез де aрaм ниет ті мa ни-
пу ля торлaр олaрғa шын дық ты бұрмaлaйт ын, тіп-
ті aқылғa симaйт ын се нім дер ді сен ді руі мүм кін. 
Сен ді ру тиім ді лі гі тыңдaушылaрдың эмо ци о- 
нaлдық жaғдa йынa жә не елес те ту күш те рі не, 
сондaй-aқ сен ді ру ді іс ке aсырaтын, дә ріс бе ру-
ші нің хaризмaсынa бaйлaныс ты болaды. Трaнс 
жaғдa йын дa сен ді ру объек ті сі болғaн aдaм, 
сер гек тік жaғдa йын дa тұлғaның екіжүз ді лі гі не 
ұшырaуы мүм кін.

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдaн зaрдaп шек-
кен дер ге жә не олaрдың жaқын туыстaрынa әлеу-
мет тік-пси хо ло гия лық ке ңес бе ру жұ мыстaрын 
жә не олaрды реaбе литaциялaу әрі қaлып ты өмір-
ге бейім деу жұ мыстaры бір не ше ке ңес тік-тү зе-
ту ші жұ мыстaры ның бло гынaн тұрaды. Ол қaтaң 
уaқыт тық шек теу лер ге ие емес. Ол жaрты жыл-
дың кө ле мін де жүр гі зі луі мүм кін. Қоғaмғa бейім-
деу жұ мыстaры бұ рын ғы ді ни ұйым мү ше ле рі нің 
тaп болaтын не гіз гі проб лемaлaрын aнықтaудaн 
тұрaды, бұл оңaлту дың не гіз гі бaғыттaрын қоюғa 
кө ме гін бе ре ді. Оңaлту сынaғынaн өту ші лер де гі 
пси хикaлық-эмо циялық сaлaдaғы бұ зы лу шы-
лықтaрдың бо луы олaрдың өмір лік не гіз гі мән ді 
бaғыттaрын жоғaлту мен бaйлaныс ты. 

Алaйдa өмір дің мә нін із деу мә се ле сі бә рі міз-
ді бір дей толғaндырaды, біз өзі міз ге мынaдaй 
сұрaқтaр қоя мыз: «Мен кім мін? Ме нің бұл өмір-
де гі ор ным қaндaй?», aлaйдa оңaлту сынaғынaн 
өту ші лер де бұл про цесс мaқсaтқa aйнaлғaн, бұл 
олaрдың пси хикaлық бұ зы лыстaрын ту дырaды. 
Әр жaңaдaн кел ген ин ди вид ді ни ұйымғa ке лу 
жә не оның өмі рі не қaты су бір тін деп мaқсaттaн 
оның өмі рі нің мә ні не aйнaлaтындaй ете ді. 
Сынaқтaн өту ші лер өз де рі нің ді ни ұйымнaн 
кет кен де гі өмі рі нің мә ні нің жоғaлғaнды ғын, 
олaрдың өмі рі пaйдaсыз, мaғынaсыз бо лып 
қaлғaнды ғын aйт aды: «Мен ен ді кім ге ке рек-
пін?», «мен aлдaп кет ті де ген се зім ме ні тaстaмaй 
қой ды». 

Оңaлту жұ мыстaры ның aлғaшқы диaгнос-
тикaлық бө лі гі aяқтaлы сы мен, сынaқтaн өту ші-
лер дің қaтaң тaлaбы мен олaрдaғы мә се ле лер ді 
әрі қaрaй оңaлту мaқсaтындa ке ңес тік әң гі ме лер 
жүр гі зі ле ді. Оның бaры сындa ке ле сі дей әдіс тер 
мен aмaлдaр қолдaнылaды: пси хо терaпевті лік 
ин тер вью әді сі, К. Род жерс тің пси хо ло гия лық 
ке ңес тік прин цип те рі, С. Хaссен нің стрaте-
гиялық әсер ету aмaлы мен В. Фрaнкл дың ло го-
терaпевтикaлық aмaлы тұрaқты же ке қaсиет тер-
ді aнықтaу ке рек бол ды, ол олaрдың ді ни ұйымғa 
кір уіне әсер ет кен қaсиет те рі бо лып тaбылaды. 

Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдың көшбaс-
шылaры мынaдaй не гіз дер ге сүйене ді: өз де рі-

нің ізін қуу шылaрдың бі лім дең ге йін  aрт ты ру, 
тaбыс ты болaшaқпен қaмтaмaсыз ету, қaтты 
aурулaрдaн aры луғa кө мек те су т.б. Бұл қaзір гі 
зaмaнғы aдaмдaр үшін кри зис тен шы ғу дың бір-
ден-бір aмaлы. Ол әлеу мет тік, бі лім, ме ди цинa 
жүйеле рі нің құл дырaуы мен сипaттaлaды дa, 
aдaмдaр осындaй топтaрғa еріп ке те ді. 

Бұ рын ғы ті реулер дің құл дырaуы, қоғaм 
мү ше ле рі нің түр ле рі нің ұлғaюы, ұлт тық, эко-
но микaлық, ді ни сипaттaғы сын ды фaкторлaр 
тұр ғындaрдың әр түр лі қaбaттaрындaғы aдaм-
дaрдың aрaсындaғы конф лик ті лер дің кө беюіне 
aлып кел ді. Қоғaмдa бір дей емес же ке мүм кін-
дік тер дің қaлыптa суы, «ке дей лер» мен «бaй-
лaрдың» aрaсындaғы үл кен aйырмaшы лық қaнa - 
ғaттaнды рылмaғaндық ты, се нім сіз дік ті, оның 
мү ше ле рі нің кө ңі лі нің қaлуын  ту дырaды. 
Қоғaм мaғынaсыздық, бос тық, бө лі ну ші лік 
жә не әлеу мет тік aне мия се зі мі мен бaйлaныс-
ты aдaмдaрдың то бы ұлғaйды, ол «Құдaймен 
бaйлaныс тың үзілуі » се зім де рі мен бaйлaныс-
ты. Бұл жaғдaйдa қa уіп ті лік мынaдa: бaрлық 
сектaлaр aдaмның кү шін емес, оның әл сіз дік-
те рін шaқырaды, осылaйшa aдaмды се нім ді лік 
се зі мі нен қaнaғaттaнбaу се зі мі не aлып ке ле ді. 
Дест рук тив ті ді ни aғымғa түс кен де aдaм өзін 
тәуе кел ге бел буу сын ды қaсиет тен aйырaды, оғaн 
қaрaпaйым aдaмғa сияқ ты өмір дің қуaныш се зім-
де рі тән емес. Ол дәс түр лі емес дін дер aдaмды 
нев ро тик ке aйнaлды рып, оның өмі рін шек теу ке-
дей лен ді ре ді, оны то лық ты ғынaн aйырaды деп 
сaнaғaн. Дест рук тив ті ді ни aғымдaрдaн зaрдaп 
шек кен aдaмдaрдaғы не гіз гі проб лемaлaрдың 
aнықтaлуы ның тaбыс ты, әрі өнім ді әді сі, сондaй-
aқ осындaй aдaмдaрғa кө мек те су дің жолдaры-
ның бі рі С. Хaссен нің стрaте гиялық өзaрa әре-
кет ету дің тұ жы рымдaмaсы бо лып тaбылaды. 
Осығaн орaй, ке ңес тің, әң гі ме ле су лер дің ке зін-
де С. Хaссен нің екі әді сі қолдaнaды, олaрдың 
құрaмынa «стрaте гиялық өзaрa әре кет ету дің 
әді сі» де кі ре ді:

– bite-мо де лін қолдaну aрқы лы пси хо-
терaпевтикaлық ин тер вьюді қолдaну;

– ді ни ұйымдaр идеоло гиясы ның тұлғaғa 
жaғым сыз әсер етуі нің сaлдaрынa пси хо ло гия-
лық тaлдaу жұ мы сын жүр гі зу.

С. Хaссен нің өзі нің зерт теу ле рі нің не гі зін-
де жaсaғaн тұ жы рымдaмaлaры бұ рын ғы ді ни 
ұйым мү ше ле рі нің қaрaпaйым өмір ге қaйт ып 
ке луі турaлы оп ти мис тік ойды ұялaтaды: 
«Жaқындaрмен aрaлaсу ке зін де ді ни aғым ның 
aлдa уынa де йін гі тұлғa мен үне мі aдaммен бір-
ге бо лу шы шынaйы «ме нін» aжырaтa бі лу ке рек. 
Тіп ті ді ни aғымдa туылғaн aдaмдaрдың өзін-
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Дес труктивті ді ни ағым дар қыз меті нен зар дап шек кен дер ге кон сульта тив тік-психология лық кө мек көр сету дің не гіз гі...

де өзін дік «ме ні» болaды. Шынaйы «мен» ғaнa 
aдaмды ді ни aғым ның aрбa уын aн құтқaруғa үміт 
болaды, тіп ті топтa жүр ге ні не он жыл өт се де. 
Ақпaрaттaнғaн отбaсы мен достaры комaндa 
ре тін де жұ мыс іс тей бaстaсa, ді ни aғым ның 
тұлғaның миынa құй дырғaн ойлaры ның бә рі бұ-
зылaды» (Фрaнкл В., 1999).

Клиент ортaлықтaнғaн пси хо терaпия ның 
прин цип те рі. К. Род жерс тің тұ жы рымдaмaсы 
клиент тер ге көр се ті ле тін кө мек тің гумaнтис тік 
бaғыттaры ның бі рі не жaтaды, ол «ем деу әң гі ме-
сі» деп aтaғaн пси хо ло гия лық ке ңес бе ру дің не-
гіз гі прин цип те рін жaсaғaн болaтын:

– эмпaтикaлық тыңдaу;
– пси хо лог пен се нім ді лік ті орнaту, оның 

жaғынaн қы зы ғу шы лық тың тaны ты луы;
– бaғaлaусыз тыңдaумен, бұй рықтaрмен  

тыйым сaлулaрдың болмaуы;
– мә се ле мен бaйлaныс ты се зім де рін ер кін 

көр се ту ге ұм тыл ды ру;
– тұлғaның іш кі по тен циaлынa сүйену;
– өз-өзін тү сі ну мен өз-өзін қaбылдaу се зім-

де рін aрт ты ру – инсaйт қa aлып ке лу;
– әң гі ме ле су лер дің не гіз гі мін де ті – клиент ке 

тaңдaудың мүм кін ді гін тү сін ді ру, тәуел ді лік тен 
босaту, өз де рі нің күш те рі не де ген жоғaрғы се-
нім ді лік.

Жүр гі зіл ген же ке әң гі ме ле су лер дің не гі зін де 
ке ле сі дей ерек ше лік тер aнықтaлды:

– ке ңес тік әң гі ме ле су бұ рын ғы ді ни aғым мү-
ше ле рі не олaрды мaзaлaйт ын мә се ле лер ді бaсқa 
aдaмғa то лықтaй се нім мен aйт ып, өзі не қaтыс ты 
ешқaндaй сы ни ойлaрды ес ті меуге мүм кін дік бе-
ре ді. Олaрдың әре кет те рі не бaғa бер мейді жә не 
олaрды aуру деп сaнaмaйды;

– зaрдaп шек кен ді ни aғым мү ше ле рі мен 
жұ мыс іс теу ке зін де ең жоғaрғы тиім ді лік-
ке әзіл де сіп әң гі ме ле су, күр де лі әде би мә се ле-
лер ді тaлқылaу, фи ло со фия лық тaқы рыптaрғa 
тaлқылaулaр әді сі нә ти же сін бер ді, бұл 
aдaмдaрдың өзін дік ойлaры ның қaлыптaсуынa 
жә не өз де рі нің ойлaрын қоғaмдaғы aдaмдaрғa 
ер кін жет кі зе aлуынa ықпaл ете ді;

– оңaлту жұ мыстaры ның ке ле сі әді сі ло го-
терaпия өзі нің не гіз гі мaқсaты етіп өмі рі нің мә-
нін тaбуынa кө мек те су бо лып тaбылaды. Өмір-
дің мә ні не ұм ты лу оны өмір бойы жaқсы жолдa 
жүр уіне ықпaл ете ді. Бұл кез де aдaм өзі нің рухa-
ни кри зи сін өз бе тін ше же ңе aлaды.

Эк зис те нциялық жол aдaмның то лыққaнды 
жaқсы өмір сүр уін ің үш бө лін бейт ін бөл шек те-
рін біл ді ре ді:

– жaғым ды, эс те тикaлық, рухa ни тұр ғыдa 
бaйытaтын өмір жaқтaрын ойлaну қaбі ле ті. 

Өмір ді бір де ңе үшін емес, еш те ңе ге қaрaмaстaн 
жaқсы кө ру қaбі ле ті, бо лып жaтқaн жaғдaйлaрғa 
бе рі лу қaсиеті aдaмның іш тей дaмуы ның не гі-
зі бо лып тaбылaды. Бұл кез де қобaлжулaрдың 
не гіз гі кө зі бaсқa aдaмдaрмен aрaлaсу бо лып 
тaбылaды;

– күн де лік ті өмі рін де кез де се тін нәр се лер ді 
жaқсaрту, өз гер ту, пaйдaлы іс ке aсыр ту қaсиеті, 
қоршaғaн ортaғa ену жә не оғaн өзі нің әре кет те-
рі мен, идеялaры мен әсер ету қaбі ле ті;

– aдaмның бо йын дaғы бaрлық жaқсы лық-
ты aшa оты рып, мүм кін емес жер лер де бә-
рін пaссив ті түр де кө те ру емес, бә рі мен бір дей 
жaқсaрту үшін кү ре су қaбі ле ті. Же ке тұлғaлық 
өмір лік қон дыр ғылaрды орнaту қaбі ле ті;

– ло го терaпия әр түр лі жaғдaйлaрды тaлдaй 
оты рып, қaбі лет те рі мен мүм кін дік те рін дaмы-
тaды. Олaр жaқсы лық пен жaмaндық ты aйыру-
ды, тaрaзығa сaлып мә се ле лер ді қaрaсты ру ды 
үйре не ді. Адaм кез кел ген жaғдaйлaрды дұ рыс 
ше ше оты рып, өзін дік өмір жо лын тaңдaйды [5].

Кон суль тaтив ті ке ңес ке зе ңін де біз  
Ф. Фрaнкл дың сипaттaғaн үш не гіз гі ло го-
терaпия әді сін қолдaнуы мызғa болaды:

– пaрaдокс ты ин тен ция: қор қы ныштaр өз-
өз де рін ту дырaды, сон дықтaн оңaлту жұ мы-
сынaн өту ші лер өз де рі нің қор қы ныштaрынaн 
олaрдың үс ті нен кү ле қaрaу aрқы лы aры луы ке-
рек болaды. Г. Ол порт былaйшa ойлaғaн: өз-өзі-
не де ген бaқылaу өзі нің үс ті нен, өзі нің кем ші-
лік те рі нің үс ті нен кү лу ден aртa тү се ді. Бұл әдіс 
қор қы ныш, үрей сын ды қaсиет тер ден aры луғa 
мүм кін дік бе ре ді, со ның нә ти же сін де бұ рын-
ғы ді ни ұйым мү ше сі aлдындaғы ойлaры ның 
aбсурд ты лы ғы, болмaшы нәр се болғaнын тү сі-
не ді;

– де реф лек сия – жaлық тырaтын өзін-өзі 
бaқылaудaн aрыл ту. Бұл әдіс оңaлту жұ мы сындa 
нaзaрын фрустрaторлaрдaн жaғым ды объек ті-
лер ге aуыс тыр уынa ықпaл ете ді, сондaй-aқ іш кі 
кү йін  құр ту шы жaғым сыз сө гу лер ді еле меуші, 
құр ту шы рухa ни те пе-тең дік орнaтылaды. Не-
гіз гі мaқсaттaрдың бі рі – aяушы лықтaн жә не екі 
пaйдa болaтын мә се ле лер ге әсер ету дің өнім сіз 
әдіс те рі нің: «aдеквaтты емес пaссив ті лік» пен 
«aдеквaтсыз aктив ті лік» әсер дің болмa уынa 
aлып ке ле ді;

– жaғым сыз пси хикaлық-эмо ци онaлдық 
күй лер ді же ңу: деп рес сияғa, қобaлжуғa, қор қы-
ныштaрғa aрнaлғaн ло го терa пия. Бұл жер де гі 
бaсты мә се ле бұ рын ғы ді ни aғым мү ше ле рі нің 
бо йын нaн өмір ден ке йін гі өлім нің aлдындa қор-
қы ны шын, aқыр зaмaнның aлдындaғы қор қы ны-
шын жою [6].
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қо ры тын ды

Ло го терaпия пси хикaлық тaлдaудaн не гіз-
гі мaқсaты мaғынaны жү зе ге aсы ру мен құн-
ды лықтaрды өзек тен ді ру aрқы лы aдaмды же ке 
тір ші лік иесі ре тін де сaнaйт ын ды ғы мен ерек ше-
ле не ді. Адaмды өмір дің мә ні бaр екен ді гі не сен-
ді ру ке рек. Дінтaну шы ре тін де, осындaй тaқы-
рыптaрдa пі кір ле су лер ді ни ортaлықтaрдa жә не 

оқу ме ке ме ле рін де жиі тaлқылaнуы қе рек, дест-
рук тив ті ді ни aғымдaрдың aрбa уынa тү су ші лер 
қaтaрын aзaйтудың бір aмaлы бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн бұл бaғыттa бір ле сіп aтқaрaтын жұ-
мыс жет кі лік ті. 

Мем ле кет тaрaпынaн қолғa aлы нып отырғaн 
ір ге лі шaрaны жү зе ге aсы рудa үкі мет тік емес 
ұйымдaрдың дa қосaтын үле сі қомaқты бол-
мaқшы. 
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ISLAMIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE SECULAR STATE POLICY

The article examines the issues of Islamic education in the context of a secular state policy, as well 
as issues related to religious education and the role of Islamic education in the formation of ideological 
values. As we have seen from the world practice, many countries have chosen the direction of secular 
development. But education secularism does not mean that religious education can not be tolerated. On 
the contrary, within the framework of the secular laws of the country, there is a unique opportunity for 
religious education. At present, religious education refers to the teaching of religious leaders in religious 
institutions. The article discusses the history of Islamic education’s birth on the example of Kazakhstan 
and other countries and notes the role of Islamic education in the territory of Kazakhstan. The policy of 
the secular state of Kazakhstan does not hinder the functioning of religion, but on the contrary forms the 
traditional understanding of traditional Islam and gives a national character. In many civilized countries 
of the world, religious education institutions have long been systematically conducted. In the process of 
globalization, each state strives to preserve its national values and national identity.
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Зaйыр лы мем ле кет сaясaты aясындaғы ислaмдық бі лім бе ру

Мaқaлaдa зaйыр лы мем ле кет aясындaғы Ислaмдық бі лім бе ру мә се ле ле рі, сондaйaқ, ді
ни бі лім бе ру мен бaйлaныс ты сұрaқтaр жә не дү ниетaным дық құн ды лықтaрды қaлыптaсты рудa 
ислaмдық бі лім бе ру қaндaй рөл aтқaрaтын ды ғы жө нін де гі тaқы рыптaр қaрaсты рылaды. Әлем дік 
тә жі ри бе мысaлындa көп те ген мем ле кет тер дaму дың зaйыр лы бaғы тын тaңдaйды, бірaқ бі лім бе
ру жүйесі нің зaйыр лы лы ғы ді ни бі лім бе ру ге жол бе ріл мейтінін біл дір мей ді. Ке рі сін ше, зaйыр лы 
жүйеде ді ни жә не дінтaну лық бі лім aлу үшін мүм кін дік тер жaсaлaды. Қaзір гі уaқыттa ді ни бі лім 
бе ру ді ни қыз мет кaдрлaрын дaярлaуғa бaғыттaлғaн. Мaқaлaдa Қaзaқстaн мен өз ге де ел дер дің 
мысaлындa ислaмдық бі лім бе ру дің пaйдa бо лу тaри хы қaрaсты рылaды, сондaйaқ, Қaзaқстaн 
aумaғындa ислaмдық бі лім бе ру дің рө лі aтaп өті ле ді. Со ны мен қaтaр, Қaзaқстaндaғы зaйыр лы 
мем ле кет сaясaты дін нің жұ мыс іс те уіне ке дер гі кел тір мей ді, ке рі сін ше, дәс түр лі ислaмның тү
сі ні гін қaлыптaстырaды жә не ұлт тық сипaт бе ре ді. Әлем нің көп те ген өр ке ниет ті ел де рі нің оқу 
орындaрындa ді ни бі лім бе ру дің өзін дік жүйесі қaлыптaсқaн. Жaһaндaну үде рі сін де әр бір ел өзі
нің ұлт тық құн ды лықтaры мен ұлт тық бол мы сын сaқтaуғa тaлпынaды жә не ты рысaды.

Тү йін  сөз дер: зaйыр лы мем ле кет, ислaмдық бі лім бе ру, ислaм, бі лім жүйесі, дінтaну лық 
тaлдaу.

Курмaнaлиевa А.Д., *Орын бе ков Н.А.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, *email: orynbekov.nur@gmail.com 

Ислaмс кое обрaзовa ние в рaмкaх по ли ти ки светс ко го го судaрс твa

В стaтье рaсс мтaривaют ся проб ле мы ислaмс ко го обрaзовa ния в рaмкaх светс ко го го судaрс
твa, a тaкже воп ро сы, связaнные с ре ли ги оз ным обрaзовa нием и с тем, кaкую роль игрaет ислaмс
кое обрaзовa ние в фор ми ровa нии ми ро во зз рен чес ких цен нос тей. Нa при ме ре ми ро вой прaкти ки 
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мно гие го судaрс твa вы бирaют светс кое нaпрaвле ние рaзви тия, но светс кос ть сис те мы обрaзовa
ния не ознaчaет, что не до пускaет ся ре ли ги оз ное обрaзовa ние. Нaобо рот, в светс кой сис те ме 
вырaбaтывaют ся воз мож нос ти для ре ли ги оз но го и ре ли гиовед чес ко го обрaзовa ния. В нaстоящее 
вре мя ре ли ги оз ное обрaзовa ние бе рет нaпрaвлен ность нa под го тов ку кaдров ре ли ги оз ной дея
тель ности. В стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия зaрож де ния ислaмс ко го обрaзовa ния нa при ме
ре Кaзaхстaнa и дру гих стрaн, a тaкже от мечaет ся роль ислaмс ко го обрaзовa ния нa тер ри то
рии Кaзaхстaнa. При всем при этом, по ли тикa светс ко го го судaрс твa Кaзaхстaнa не пре пя тс твует 
функ цио ни ровa нию ре ли гии, a, нaпро тив, фор ми рует трaди ци он ное по нимa ние трaди ци он но го 
ислaмa и придaет нaционaль ный хaрaктер. Во мно гих ци ви ли зовaнных стрaнaх мирa вырaботaнa своя 
сис темa ре ли ги оз но го обрaзовa ния в учеб ных зaве де ниях. В про це се глобaлизaции кaждaя стрaнa 
пытaет ся и стaрaет ся сохрa нить свои нaционaльные цен нос ти и нaционaльную иден тич нос ть.

Клю че вые словa: светс кое го судaрс тво, ислaмс кое обрaзовa ние, сис темa обрaзовa ния, ре ли
гиовед чес кий aнaлиз.

introduction 

First, the concept of a secular state can be ex-
plained, and it is important to answer terminological 
questions about what a theocratic state is. According 
to Uzbek professor A. Khasanov, there is only one 
theocratic state in the world (the Vatican does not 
considered), which says that the Prophet Muham-
mad (peace and blessings be upon him) created the 
religion of Islam through the spread of Islam and 
united the Muslims under one religion. From the 
time of the first four caliphs, religion and state were 
separated, and a secular caliphate began to form. 
And he says that during the Omeyad dynasty a secu-
lar state was created. Thus, in history there was only 
one theocratic religion based on Islam, which was 
directly connected with the life of the Messenger of 
Allah (Khasanov A., 2003). However, all attempts 
were made to build a religious state based on Islam. 
Therefore, in some states, the state religion is of-
ficially recognized by the Islamic religion, and the 
Constitution is adopted on the basis of Sharia.

As we have seen from world practice, many 
countries have chosen the direction of secular de-
velopment. For example, the Republic of Turkey. 
Although most people are Muslims, they declared 
themselves secular. We can also take the example of 
most of the CIS countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Uzbekistan, etc.). In Egypt and Tunisia, the state re-
ligion is Islam, but they are also secular states. Only 
the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia are 
theocratic states. Their laws are based on the Qur’an 
and Sharia. In recent years, there has been a tenden-
cy to isolate a secular state in the Republic of Ma-
laysia. Today, secularism is characteristic of many 
democratic and legal states including the Republic 
of Kazakhstan. According to Article 1 of the Consti-
tution: “The Republic of Kazakhstan declares itself 
a democratic, secular, legal and social state…” (Ac-
cess to the site: 25.04.2018, adilet.zan.kz), religion 

in the Republic of Kazakhstan is separated from the 
state, the person and his life, rights and freedoms 
are fundamental. In this regard, the secular state of 
the country shows that the constitutional and legal 
character of the state is separated from the state 
power (Almukhamedov A.R., Nysanaliev Zh., Dua-
nayeva Sh.E., 2016: 39). However, religion is never 
separated from society, it is an integral part of it. 
But religion, as the spiritual basis of social life, has 
two sides. On the one hand, it becomes an integral 
force creating the basis for establishing the spiritual, 
moral and ideological values of society; on the other 
hand, it can cause disagreements from the point of 
view of religious understanding. This phenomenon 
is especially relevant for countries with a multi-faith 
population.

Nurlan Yermekbayev, who worked as a Minister 
for Religious Affairs and Civil Society of the Re-
public of Kazakhstan, gave the following definition 
of secular society and the separation of religion and 
state: “Secularization is a transition from the theo-
cratic principles of government, or a transition from 
a system in which religion plays a significant role, 
to a more secular or even atheistic model of govern-
ment” (Access to the site: 26.04.2018, http://www.
niac.gov.kz/ru/niackz/item/1438). Hence, secular-
ization is the rejection of the state to the theocratic 
principles of government and its transition to a secu-
lar or atheistic model.

There are many examples of such trends in his-
tory. For example, in Western Europe, this process 
was in XVI-XVII centuries, in the countries of the 
Russian Empire after the revolution in 1917. When 
Kemal Atatürk came to power in Turkey, he down-
graded the role and significance of Islam in the po-
litical life of the country, which is a prerequisite for 
the establishment of a secular state. N. Yermekbayev 
believes that in our country, it is more than just talk-
ing about secularism. Because Kazakhstan was nev-
er a theocratic state. Achievements of Kazakhstan in 
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various fields were in secular society. That is why 
our country is a secular, in past and even today.

Relevance of the article. Education secular-
ism does not mean that religious education cannot 
be tolerated. Again in the secular system, religious 
knowledge and education are not forbidden either. 
On the contrary, within the framework of the secular 
laws of the country, there is a unique opportunity 
for religious education. Religion forms world out-
look in the minds of society, which in turn affects 
not only the spiritual life, but also the other aspects 
of public life. For example, M. Weber discloses the 
economic order in the German society on Protestant 
religion (Ве бер M., 2002). The religious sphere has 
a great influence on politics. Although European 
tradition has been separated from religion and state 
since the New Age, it still plays an important role in 
the lives of European communities. In this context, 
the problem of religious education is very relevant. 
Because it is the basis for the rebuilding of the foun-
dation of spiritual foundations of public life. Today, 
the influence of religion in the education system of 
countries around the world is growing, and this is a 
widespread trend. The most important thing is that 
the state should determine the direction in which the 
profession of the religious education system is to be 
trained: the person who is a theoretician of a profes-
sional science or a practitioner?

In order to answer this questions, the Islamic 
education system will be rebuilt in the years of inde-
pendence of the Republic of Kazakhstan. As a proof 
of this, it is enough to pay attention to the number of 
mosques as the primary source of religious educa-
tion. For example, in 1989 there were 59 mosques 
registered in the Republic, and in 1993 their number 
increased fourfold and reached 269 (Ивaнов В.А., 
Тро фи мов Я.Ф., 1999).

A significant amount of research is devoted to 
the subject of religious and spiritual education. This 
topic was considered by such foreign classics and 
contemporaries as: Al-Ghazali, Iqbal M., Wüsten-
feld F., Gesink I.F., Shamshadin K. From Kazakh 
scientists should be noticed Baitenova N.Zh., Sater-
shinov B., Derbіsalі A., Abdrasilkyzy A., Beisenov 
B.K., Mustafina R.M., Razdykova G.M. etc.

Despite the fact that this aspect is being studied 
by many scientists, it still requires constant study. 
This is due to the fact that the relationship between 
religion and the state, secular education and reli-
gious education are actualized, becoming problems 
of both socio-humanitarian and socio-cultural dis-
courses. Moreover, as a social phenomenon, this 
problem is transformed along with society, modified 
and adapted to modern living conditions.

The purpose of the article is to study the problem 
of Islamic education in a secular state.

Objectives of the study:
‒ determine and analyze the place of religious 

education in interaction with secular education;
‒ to compare the methods of teaching religious 

dogma with the methodology of a secular state on 
the example of world experience and Kazakhstan.

Object of study: religious education in the 
framework of secular policy.

Subject of research: the interaction of religious 
and secular education.

The methodological basis of this study is a 
comparative approach, a method of forecasting and 
analysis.

Main part

With the collapse of the USSR, the communist 
ideology also collapsed. It was believed that an empty 
ideological space of the state could be replaced by 
a religious factor, and the state supported it. The 
head of state Nursultan Nazarbayev in his book 
titled “The Troubles of Independence” describes 
this period as “moral glorification” (Nazarbayev 
N., 2003). As a freelance political entity, our 
country has established diplomatic contacts with 
Muslim countries (Egypt, Pakistan, Libya, etc.). 
As a result, using the weak social and political 
situation in Kazakhstan, representatives of various 
religions freely entered the country and conducted 
their missionary activities. The society did not have 
a traditional Muslim educational center, which 
was liberated from totalitarian atheistic slavery. 
In this regard, the neighboring countries provided 
Kazakhstan youth free educational grants, financed 
education, taught Islam in various ways and turned 
them into their political tools. Many young people 
received education in Saudi Arabia, Pakistan 
according to Khanbali mazhab, and was close to 
religious fanaticism. And because of the traditional 
Hanafi mazhab in Kazakhstan differences arose. 
In the southern region, the influence of the Sufi 
direction was strong, and religious illiterate people 
went to the mausoleum of Khoja Ahmet Yassawi in 
Turkestan to make a pilgrimage (Mustafayeva A.A., 
2016). 

In this connection, it was needed to question the 
role of the law in the right way, the right principle 
and this whole point should be represented by the 
law. The law of the country is a strategic dimension, 
demanding the adoption of long-term resolutions. 
One of the first laws, adopted by the Republic of 
Kazakhstan in the field of Religion and Religious 
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Education in the sovereign state, is based on the 
law “On Freedom of Religion and Religious 
Associations” (1992).On some objective reasons 
this project was one of the best that has ever been 
developed. Predestors of negative tendencies have 
used some of the disadvantages of this law and have 
intimidated the religious affiliation in the country, 
the world of interethnic peace and stability in the 
country.

According to the data of researcher Beysenov 
B.K. more than 3,400 religious associations 
belonging to 18 confessions worked in Kazakhstan. 
Among them: more than 2,300 Muslim communities, 
261 Orthodox, 79 Catholic, 13 Baptist Lutherans, 
11 Methodist churches, 42 Seventh-day Adventists, 
100 Christian Baptists, 189 ambassadors, 4 Judaism, 
2 Buddhism, 2 Mormon, 1 Mennonites, 8 new 
apostles , 8 Krishnaids, 55 Presbyterians, 6 Bahá’ís 
and 59 Jesuit brothers (Beysenov B.K., 2014).

In order to prevent these unpleasant events 
that are not traditional, but common in the Kazakh 
religion and ethics, the Agency for Religious Affairs 
was created and adopted by the Law “On religious 
activities and religious associations”, aimed at 
increasing the vulnerability of the above-mentioned 
law. It states that our state recognizes the historical 
role of Hanafi Islam and Orthodox Christianity in 
the development and spiritual life of people and 
respects other religions that are compatible with 
the religious heritage of the people of Kazakhstan 
(Satershinov B., 2013: 184).

Article 13 of the Law states: “The Republican 
Religious Associations and Regional Religious 
Communities have the right to create religious 
education institutions in the form of professional 
training programs for religious leaders in accordance 
with their charters”. Obviously, madrassas, which 
are at the stage of the Religious literacy, refer to the 
vocational training of the teaching profession. The 
Department of Religious Education of Kazakhstan 
and its Department of Education obtains and 
publishes the general educational literature, 
including Charter, standards and plans, and directs 
it to the Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan. Afterwards, the competent authority 
of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan is credited with confirming 
and licensing its curriculum and charter plan 
(Madalieva Zh.K., 2013). 

Religious schools are a center of spiritual 
education. Their development is the transfer of the 
spiritual education of the nation to a qualitative 
basis. In our country, there are all levels of education 
– from religious education courses to the centers 

of preparation for the Koran, religious secondary 
education madrassas, and Islamic higher education 
institution “Nur-Mubarak” to the Egyptian Islamic 
University of Islamic Culture. In all schools, the 
subject of “Religious Studies” is included in the 
curriculum as a compulsory subject. In higher 
education, there are basics of religious studies, and 
even special departments have been opened.

The Islamic Education Concept in Kazakhstan 
recognizes not only religious workers, but also 
all academic, religious and scholarly educators, 
including scholars, researchers and religion, 
as social and cultural phenomena, as well as 
professionals in the field of government, culture 
and science, cultural heritage services as well. The 
more specific concepts, curricula, the curriculum, 
educational and methodological tools for improving 
the Muslim education system, the more chances we 
have to achieve effective development in religious 
education. According to philology specialist 
Kaliyeva Sh., if we look at Islamic education in our 
country, this process gradually acquires a certain 
Kazakhstan character, even if it is not state, or non-
statutory [Kaliyeva Sh., 2017: 232).

Speaking of religious issues in our society 
in 2012, the president said: “We are Muslims, 
including Sunnis, who follow Hanafi mazhab. This 
road, which our ancestors followed, is based on 
national traditions and respect for parents. Thus, 
today’s generation is the most important religion in 
the world ‒ it is important to respect the traditions 
of the father, while respecting Islam. Now, some 
external forces are trying to mislead our youth from 
the true path of Islam. We must avoid such flaws in 
our national character. We are proud to be part of 
the Muslim Ummah. This is our tradition. But we 
must bear in mind that there is a tradition of secular 
society and that Kazakhstan is a secular state”. 
He returned to the ancestral religion and asked a 
question about religious education and encouraged 
them to fight the educational and scientific obstacles 
that were misled by true religion (Adilbayev A. 
Access to the site: 26.04.2018, http://kazislam.kz/
interview/item/16627). 

Even though the country has been independent 
for twenty-seven years, the Islamic education 
system has not yet been formed. Nevertheless, 
training of specialists with a competitive edge in 
Muslim education, modern education, and training 
has been set. In fact, the teaching of Islamic religion 
for the Kazakh people is not confusing. With the 
spread of religion, Muslim educational institutions 
and religious scholars have been in our land, and we 
have a few hundred years of Muslim history.
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As of June 1, 2013, there are 9 madrasas 
at the “Spiritual Administration of Muslims of 
Kazakhstan”, the Islamic Institute for Advanced 
Studies of Imams of the Republic, training centers 
“Kauam ad-din al-Itkani al-Farabi at-Turkistani” 
and “Ykylas” (Abdrasilkyzy A. Access to the site: 
26.04.2018, http://kazislam.kz/engalalar/item/354). 
The Islamic Religious Board of the Muslims of 
Kazakhstan was established on January 12, 1990, 
at the first as Council of Muslims of Kazakhstan 
then as the Spiritual Administration of Muslims 
of Kazakhstan. The first Chairman of the Board, 
Supreme Mufti Ratbek kazhy Nysanbayev. The 
Mufti Office of the Spiritual Administration of the 
Muslims of Kazakhstan was formed, it headed by 
the Supreme Mufti who supervises the work of 
the Muslims of Kazakhstan. The main goals and 
objectives of the Department are: propagation of 
Islam, propagation of Prophet hood of Muhammad 
(peace and blessings be upon him), preservation 
of the unity of the Islamic religion, the unity of 
the Muslims of Kazakhstan, ensuring the full and 
correct implementation of the Sharia in religious 
organizations, to solve the religious issues of the 
Muslim community of the republic through the 
imams, to train specialists in the teaching of Islam 
in the country, as well as to cooperate with foreign 
religious organizations, associations, educational 
institutions religious literature, books, etc. 
development of necessary publications.

There are trainings by the Spiritual 
Administration of the Muslims of Kazakhstan, the 
Institute for Advanced Studies at the Madrasahs and 
Imams. At present the Islamic education system of 
the country operates on five levels:

1. The discovery of religious literacy in mosques 
and courses on memorizing posts in the Koran; 
Charity institutions providing religious education;

2. Institute for the Development of Islamic 
Knowledge;

3. Training centers for teaching the Koran 
professionally;

4 Madrasas;
5. University
Religious literacy courses. The country has 

many regional, district, city mosques, organized by 
the public for religious literacy courses. Religious 
literacy courses in mosques and review polls. 
Religious training courses organized in all mosques 
throughout the country provide training for graduates 
in groups based on the age and level of education 
of talented students. This thereby contributes to his 
religious education and adaptation to spirituality and 
the formation of a Muslim personality. Graduates of 

the course will be able to study Arabic letters and 
read the Quran and will be able to read some of 
the five chapters. Completing the general training 
period, verified critics receive certificates and 
continue their education in the Qur’an memorandum 
with their own preferences (kazislam.kz. Access to 
the site; 27.04.2018, http://kazislam.kz/engalalar/
item/9142).

In addition, with the support of the Spiritual 
Administration of Muslims of Kazakhstan, 
religious literacy courses for school-age children 
are organized and conducted annually. In the first 
quarter of 2013, the number of Islamic education 
courses was 334, and the number of students was 
5789. The initial level of Islamic education requires 
a number of changes in order to improve religious 
literacy courses. Since religious education courses 
are the main mechanism for systematically and 
significantly improving Islamic education among 
the majority. But one of the drawbacks of religious 
education courses is that it does not bear any 
responsibility for students, therefore, students of 
the course usually have to break down or abandon 
the educational process at any time. As a result, 
there is a big difference between the number of 
students attending religious education courses and 
the number of graduates. According to teachers of 
madrasahs in Astana, only a few of the hundreds 
of students enrolled in the Koran courses complete 
the course. This situation negatively affects the 
motivation of teachers to education, and there 
are cases of doubts about the quality of education 
offered by the public in religious education 
courses. Therefore, the question of transferring 
these religious courses and converting to religious 
schools is being considered.

Graduates of such religious schools receive 
certificates of primary education. It helps to 
increase the level of primary education and make 
a wider scope of work, greatly contributing to the 
productive work. In order to increase the interest of 
young people and their parents to Islamic education, 
the Koran reading competition is held annually in 
the area of religious literacy in the district, city, 
region, and republic (muftyat.kz. Access to the site: 
27.04.2018, http://www.muftyat.kz/en/news/9982). 
The prize is also significant, and every year it helps 
young children to get Muslim literacy. At the same 
time, religious education increases the interest and 
responsibility of lecturers at the level of religious 
schools, and not only in the courses of religious 
education, but also increases opportunities for 
further religious service or continuation of religious 
education.
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Reader training centers. In December 2010, 
in the Republic of Akmola region, in the village 
of Kosshy, a training center for the reading of 
the Quran “Kauam ad-din -al-Itkani al-Farabi 
at-Turkistani” and the “Ykylas” registered in 
Shymkent are opened (kazislam.kz. Access to the 
site: 27.04.2018. http://kazislam.kz/basty/item/805-
eIslam). In accordance with the specialization of the 
centers such disciplines as the Koran, Tajud, Akida, 
Hadith are studied. The total number of students in 
the training center is 161. In the Training Center, 
the training time in accordance with the academic 
hours is 45 minutes. The students in the center are 
divided into four groups depending on their age 
and level of knowledge of the Quran. All children 
of school age study in the nearby village of Koshy. 
The systematic acquisition of secular knowledge of 
children is strictly controlled by teachers. However, 
this does not help students expand their thinking 
and effectively use their free time. Literary books, 
cognitive literature for children and adolescents 
are inadequate. No computer room, gymnasium, 
organization of lectures mentors. 

Madrasas. Since 2007 in Astana, Pavlodar, 
Uralsk, Aktyubinsk, Shymkent, Saryagash, Alma-
Ata, Shamalgansk and Taraz regions 9 madrasas 
of secondary special and professional educational 
institutions have been opened by the Spiritual 
Administration of Muslims of Kazakhstan. Duration 
of training – 2 years and 10 months (kazislam.kz. 
Access to the site: 27.04.2018, http://kazislam.
kz/qazaqstan-musylmandary-dini-basqarmasy/
item/818-eIslam). If in recent years, graduates 
of the 11th grade or graduates of colleges and 
universities have been accepted, then from 2015 
graduates after the 9th grade are also accepted. 
There are also women’s madrasas in the South 
Kazakhstan and Almaty regions. All madrasas have 
state licenses that give them the right to practice 
religious educational programs. The madrasas 
were registered with the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan and received a Taxpayer 
Certificate from the Ministry of Finance of the 
Republic of Kazakhstan. Statutes, statistical 
cards, and all other documents are available. The 
organization of educational activities is carried out 
in accordance with the legislation of the Republic 
of Kazakhstan on education. All madrasas operate 
in accordance with state educational standards 
“Requirements for the educational program for 
religious workers”. Experimental curricula for 
technical and vocational education in the specialty 
0105000 “Primary Education” have been approved. 
All educational institutions hold cultural events 

and educational work plans. Madrasas are home 
to professionals with a high degree of religious 
education. Most of the teachers are graduates of 
the Nur-Mubarak University, the International 
Kazakhstan-Arab University, the Tashkent Islamic 
Institute, the Tashkent Islamic University (kazislam.
kz. Access to the site: 27.04.2018, http://kazislam.
kz/qazaqstan-musylmandary-dini-basqarmasy/
item/818-eIslam). In addition, on the basis of an 
agreement between the founders of the madrasah, the 
Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan 
and the Egyptian University Al-Azhar, Arab teachers 
work, as well as Turkish teachers from the “Fund 
of support for Kazakh-Turkish youth 2030” in 
separate madrasas. The basic education of teachers 
corresponds to the disciplines of the specialty, which 
meets the requirements of a systematic religious 
education for a secondary religious institution, 
that is, a teacher of a madrasa. Each teacher has 
a working curriculum for his / her disciplines and 
personal work plans. The regular academic load 
is approved by the madrasa training department. 
Teachers of madrasas maintain constant contact 
with religious associations, that is, mosques, the 
Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan 
(Shamshadin K. 2012). 

There are also teachers who are the main imams 
of the mosque, the imam of Naib. The financing 
of the “Fund of support for Kazakh-Turkish youth 
2030” will be provided by the madrasas of Astana 
and Shymkent. Several madrasas are provided at the 
expense of the central mosques of the Foundation, 
located in the city. There are also madrasas funded 
by local entrepreneurs. The educational plan of the 
Madrasa includes secular disciplines in accordance 
with the state standard. All textbooks, literature 
and curricula that are studied are approved by 
the Spiritual Administration of the Muslims of 
Kazakhstan. The works of Maturidi are based on 
the discipline “Akida”. The views of representatives 
of other jurisdictions are comparatively interpreted 
and reflect the features of the Maturids. The work of 
the Hanafi mazhab is used in the study of fiqhs and 
collections in this direction. But most of these works 
are written in Arabic. There are very few Russian 
textbooks and literature devoted to the history and 
theory of Hanafi mazhab and the problems of Akada. 
Discipline teaching methods are mainly based on 
verbal interpretation. Individual books in the field of 
fiqh are taught in Arabic from Arabic. The literature 
in the library resources of the madrasah is in Kazakh, 
Arabic, Russian, Turkish and Uzbek.

More than half of the library fund consists of 
books of the Koran, Tafsir and Fiqh. Since most 
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of books are mainly in Arabic, it is difficult to use 
literature in the learning process. Because students 
do not have time to master them, and they do not have 
enough qualifications. All madrasas are equipped 
with hostels, canteens and reading rooms. There is a 
computer room and Internet access, medical centers. 
In some madrassas there are no gyms where physical 
education is held in the courtyard or gymnasium of 
neighboring schools. There are websites and special 
pages in the madrasas on the Internet. Madrasa 
“Abu Bakir Syddyk” (Pavlodar) publishes a private 
newspaper, which is distributed free of charge to 
students and visitors to the mosque “Abu Bakir 
Syddyk”. Also sports and festive cultural events are 
held. Nevertheless, most of the time of students is 
spent on mastering academic disciplines, especially 
in teaching the Qur’an and learning the Arabic 
language.

On the report of June 1, 2013, 710 students are 
studying in madrassas in Kazakhstan. The curriculum 
of the madrasa is included in the curriculum of the 
Quran, Hadith, Jamaa, Fiqh, law, the history of the 
prophets, other Islamic disciplines, also Arabic, 
Kazakh, history of Kazakhstan, computer science, 
cultural studies and economics. All textbooks, 
literature and curricula that are studied are approved 
by the Spiritual Administration of the Muslims of 
Kazakhstan with full observance of the principles of 
the Hanafi mazhab.

It is necessary to update the curriculum of the 
madrasa and introduce new courses of religious 
education, traditional courses of Islam, comparative 
religious studies, state-confessional relations 
or additional disciplines. It is important for the 
competent authorities to support the public in 
providing universal secular education in madrasas 
and organize specialized courses in higher education 
institutions with the aim of improving secular 
education of teachers in madrasas and consider 
cooperation. It is also obvious that the deepening of 
contacts between madrasas and secular universities, 
the organization of joint cultural and educational 
activities and the implementation of research 
projects will contribute to improving the intellectual 
level of madrasa students. There are also effective 
mechanisms for structural change in the system of 
special secondary education. There are other ways 
in which secular education can be extracted from 
religious education. For example, in the high schools 
of Imam Khatib in Turkey, 9th grade was able to 
combine religious education and secular education 
(mazhab.kz. Access to the site: 27.04.2018, http://
mazhab.kz/kk/janalyqtar/ruhaniyat/abu-bakir-
syddyq-medrese-kolledji-713). 

The advantages of this system are as follows:
1. When a student in grades 10-11 forms a stable 

religious education, he has a solid foundation for his 
future rejection in a dubious religious movement;

2. Do not lose two or three years of life for 
special religious education;

3. In the future, if you want to specialize in 
the field of religion, you will be able to study at a 
university with an abbreviated program; 

4. In our country, those who received an education 
in this system can replace religion specialists for a 
certain period of time.

Institute for Advanced Education.The Islamic 
Institute for Advanced Studies of the Imams was 
established in 2002 on the initiative of the Spiritual 
Administration of Muslims of Kazakhstan with the 
financial support of the Islamic Development Bank. 
The Ministry of Justice of the Republic of Kazakh-
stan is registered as a “Establishment of Higher 
Education” with registration number 474 1900. The 
Charter of the Institute and other constituent docu-
ments are fully approved. The main goal of the In-
stitute is to improve the knowledge of the imams. 
Every year, four groups with an 8 month general 
education are trained at the institute.

Disciplines are taught in Kazakh and Arabic. The 
Institute provides doctors, candidates and teachers 
with higher education.

Among them are foreign experts from Turkey 
and Egypt.

The main goal of the Imams Improvement 
Institute is to train respected specialists of the 
country, who are called Imams, by increasing the 
level of education of Imams from Kazakhstan and 
other neighboring countries. To achieve this goal, 
the institute has created conditions for students 
(Beysenov B.K. Access to the site: 27.04.2018. 
http://qazaq1913.com/english-within-the political 
and state power).

Since it was open 900 students graduated it, 
united in 23 groups. The interns are employees 
of mosques under the Spiritual Administration of 
Muslims of Kazakhstan. They are sent from all 
regions of the country. Currently, 36 students are 
enrolled in the course. The institute has 2 full-time, 
7 teachers. At the direction of SAMK, one Egyptian 
teacher teaches Arabic and Koran subjects. There are 
2 employees of the “Kazakhstan-2030 Kazakhstan-
Turkish Youth Support Public Foundation”. The 
educational process is based on the traditional 
Hanafi mazhab based on the curriculum approved 
by the head of the Institute and coordinated with the 
Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan. 
Religious practitioners practice traditional Islamic 
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religion in the direction of doctrine. Secular social 
disciplines include the history of Kazakhstan, the 
Kazakh language and literature. Most educational 
institutions are equipped with Arabic literature.

At that moment, when twelve years of opening 
the Institute from 2002 to 2014, more than 800 
imams from Kazakhstan successfully completed 
an internship at the institute and improved their 
knowledge in the specialties of “Imam‒ Khatib”. 
Students who complete a two-month course are 
given state diplomas (shakhada) (Muslimov M. 
Access to the site: 27.04.2018., http://www.niac.gov.
kz/kz/religiovedcheskie-issledovaniya/item/1405).

The Egyptian University of Islamic Culture “Nur-
Mubarak” was established in 2001 in accordance 
with the agreement between the governments of 
the Arab Republic of Egypt and the Republic of 
Kazakhstan. 

The specialty of Islam study is becoming the main 
specialty of the state with the current socio-political 
situation. Therefore, the state pays special attention 
to the specialty, annually allocates state educational 
grants. High-quality Islamic education of students, 
the introduction of the national education system 
into the international educational space is one of the 
most important tasks of the University of Islamic 
Culture “Nur-Mubarak”. The university has signed a 
memorandum of cooperation with Muslim countries 
in the field of Islamic education, Egypt,Turkey, 
Malaysia and Russia. To create conditions for high-
quality, systematic training of students in Talgar, 
there is a training course for students who wish 
to enter to the University. On the training course, 
students are taught Islamic knowledge, also Arabic, 
Kazakh languages and the History of Kazakhstan 
(muftyat.kz. Access to the site: 27.04.2018., http://
www.muftyat.kz/ru/kmdb/university/2553).

The university has a state license for the right 
to carry out educational activities (series AB No. 
0137466, issued on September 29, 2010). The 
university specialization is provided by state 
compulsory education standards of the Republic 
of Kazakhstan. There are experimental educational 
standards and curricula in the specialty “Islamic 
Studies in Higher Education” (bachelor’s degree), 
approved by the Chairman of the Committee on 
Religious Affairs under the Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan and the Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan. Curricula and teaching 
plans are coordinated with the Department of Higher 
and Postgraduate Education of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 
The university has developed a strategic program 
for 2012-2014. The annual report of the university is 

sent to the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan (Borbasova K.M., 2013). 
According to the order of the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan of 
April 20, 2011 No. 152, the educational process 
at the university is organized according to credit 
technologies. A working curriculum was prepared 
for all disciplines. Organized current, intermediate 
and final control of students knowledge, and the 
achievement of students is checked by a scoring 
system. To ensure the system of credit education, 
an automated process registration system “Platon” 
is being introduced. Most university professors 
received theological education at universities in 
Kazakhstan, Egypt and Turkey. The orientation of 
the learning process follows the Hanafi mazhab. 
The material and technical base of the university 
meets the requirements. The university has a library 
for students, an electronic library, a reading room, 
lingophones and computer rooms. The library has 
a lot of books, textbooks and scientific articles, of 
which about 203 thousand are religious and scientific 
materials (Derbisali A., 2007). 

Separate books on the basics of traditional 
Islamic beliefs (akida) were translated into Kazakh 
by university teachers. But the number of books in 
the Kazakh language is much less than in Arabic. For 
example, the total number of books on educational 
and methodical and scientific literature in Islamic 
studies is 59904. 49163 of them are in Arabic and 
10741 are in Kazakh. 

The University of Islamic Culture “Nur-
Mubarak” has the opportunity to receive higher 
education not only in the religious, but also in the 
scientific field. In May 2015, the specialty of Islam 
was successfully passed the national institutional 
accreditation and took its place in the national 
educational process (Sykimbayeva D., 2013).

Conclusion

Based on the information provided, we must 
recognize that in the Muslim educational system 
of Kazakhstan there are a number of progressive 
movements. The policy of a secular state does not 
hinder the functioning of religion in the public 
service, but, on the contrary, forms the traditional 
understanding of traditional Islam and gives a 
national character. Due to the outstanding policy 
of the head of our state, representatives of different 
nationalities and faiths live in peace, harmony and 
mutual consent. Islamic educational institutions 
have contributed to this success. It is obvious 
that the Kazakhstan model of establishing and 
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maintaining internal stability in a multinational, 
multi-confessional state is an example for all states.

The colonization of the Russian Empire, the 
red terror of the Soviet authorities, the spread 
of non-traditional religions in the early years of 

independence and then we are on the path of many 
challenges to form a solid country that suddenly 
takes the path of sustainable development of the 
Republic of Kazakhstan. The noble duty of all of us 
to impose on the younger generation.
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Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,
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ПРЕС ВИТЕРИАН ДЫҚ АҒЫМ ДАР: ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚА ЗІР ГІ КЕ ЗЕҢ

Мaқaлaдa прес ви те риaндық aғымдaрдың пaйдa бо лу aлғышaрттaры жә не әлем дік дең гейде 
тaрaлып, дaмуы қaрaсты рылaды. Қaзaқстaндa прес ви те риaндық aғымдaрдың рес ми тір ке ліп, 
мис сио нер лік қыз мет пен aйнaлы суы жә не осы құ бы лысқa қaтыс ты aрнaйы ғы лы ми ең бек тер дің 
болмaуы тaқы рып тың өзек ті лі гін не гіз дейді. 

Ав торлaр прес ви те риaндық aғымдaр ілі мі нің пaйдa бо луы мен оның ді ни aғым ре тін де 
қaлыптaсып, тaрaлу ерек ше лік те рі не шо лу жaсaйды. Шо лу бaры сындa прес ви те риaндық тың 
дәс түр лі хрис тиaндық бaғыттaр мен бaсқa дa жaңa про тестaнт тық aғымдaрдaн aйырмaшы лы
ғын көр се ту мaқсaты қойылaды. Со ны мен қосa мaқaлaдa прес ви те риaндық ді ни бір лес тік тер
дің мис сио нер лік қыз ме тін сaрaптaу aрқы лы aвторлaр бұл бір лес тік тер дің қыз ме ті әр түр лі ұлт 
өкіл де рі aрaсындa бел сен ді үгітнaсихaт жұ мыстaрын жүр гі зу ге бaғыттaлғaнды ғын дә лел дейді. 
Прес ви те риaндaр өз қaтaрлaры ның сaнын кө бейт іп, жaңa мү ше ле рі не ерек ше қолдaу көр се тіп 
мис сио нер лік әдіс тер ді бaрыншa тиім ді қолдaну aрқы лы ді ни ілім де рін тaрaтудa де ген тұ жы рым 
жaсaйды. 

Тү йін  сөз дер: прес ви те риaндық, шір кеу, кaльви низм, про тестaнт тық, мис сио нер лік.

Borbasova K.M., *Sagnadina A.T.
AlFarabi Kazakh National University,

Kazakhstan, Almaty, *еmail: aigerim_9610@mail.ru

Presbyterian currents: history and modernity

The article deals with the prerequisites for the emergence of Presbyterian currents, development and 
distribution at the world level. The relevance and novelty of the topic are related to the official registra
tion of the Presbyterian Church in Kazakhstan, their missionary activity and the lack of special scientific 
works in this area.

The authors analyze the emergence of the doctrine of Presbyterianism in the country, especially their 
formation and spread as a religious trend. The authors also show the contrast of the Presbyterian teach
ings of the traditional Christian denominations and other Protestant denominations. Studying the mis
sionary activity of Presbyterian religious organizations, the authors prove that the activities of these or
ganizations are aimed at active agitation among different nationalities. The Presbyterians, by effectively 
applying missionary methods and using their experience in providing special support to new members, 
increase the number of their ranks with new adherents.

Key words: рresbyterianism, сhurch, сalvinism, рrotestantism, missionary.

Борбaсовa Қ.М., *Сaгнaдинa А.Т.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aльФaрaби,

Кaзaхстaн, г. Алмaты, *еmail: aigerim_9610@mail.ru

Прес ви те риaнс кие те че ния: ис то рия и сов ре мен ность

В стaтье рaссмaтривaют ся пред по сыл ки воз ник но ве ния, рaзви тие и рaсп рострaне ние нa ми
ро вом уров не прес ви те риaнс твa. Ак туaль нос ть и но визнa те мы связaны с офи циaль ной ре ги стрa
цией Прес ви те риaнс кой церк ви в Кaзaхстaне, их мис сионерс кой дея тель ностью и от су тс твием 
спе циaль ных нaуч ных тру дов в этой облaсти.
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Прес витериан дық ағым дар: тарихы және қа зір гі ке зең

Ав то ры aнaли зи руют воз ник но ве ние уче ния прес ви те риaнс твa нa тер ри то рии стрaны, 
осо бен нос ти их фор ми ровa ния и рaсп рострaне ния кaк ре ли ги оз но го те че ния. Тaкже aвто ры 
покaзывaют от ли чие прес ви те риaнс ко го уче ния от трaди ци он ных хрис тиaнс ких нaпрaвле ний и 
дру гих но вых про тестaнтс ких те че ний. Изучaя мис сионерс кую дея тель ность прес ви те риaнс ких 
ре ли ги оз ных объеди не ний, aвто ры докaзывaют, что дея тель ность этих объеди не ний нaпрaвленa 
нa aктив ную aгитaцию сре ди рaзлич ных нaционaль нос тей. Прес ви те риaнцы, эф фек тив но при
ме няя мис сионерс кие ме то ды и ис поль зуя нaкоп лен ный опыт в окaзa нии но вым членaм осо бую 
под держ ку, уве ли чивaют ко ли че ст во своих ря дов но вы ми aдептaми. 

Клю че вые словa: прес ви те риaнс тво, цер ковь, кaльви низм, про тестaнт ство, мис сионерс тво.

Кі ріс пе

Кө пұ лт ты, көп кон фес сиялы елі міз де гі түр-
лі ді ни өмір дің не гіз гі тен ден циялaры турaлы 
хaлық тың бі лі мін же тіл ді ру ке рек ті гі сөз сіз aнық. 
Прес ви те риaн ді ни бір лес тік те рі Қaзaқстaндa ке-
ңін ен тaрaлғaн неох рис тиaндық aғымдaрдың бі-
рі. 2011 жыл дың бaсындa елі міз де 229 ді ни бір-
лес тік, сaны aз ді ни топтaр мен фи лиaлдaр есеп те 
тұрғaн. 2011 жыл ғы зaң қaбылдaнғaннaн ке йін  
қaйтa тір кеу ден 55 жер гі лік ті ді ни бір лес тік өт-
ті (Мем ле кет жә не дін, 2012:18). Ал 2014 жы лы 
олaрдың сaны – 92 ді ни бір лес тік ті құрaсa, 2015 
жы лы – 101 ді ни бір лес тік (Ұжым дық мо ногрa-
фия, 2016:332) болғaн. Ал 2017 жыл ғы стaтис-
тикa бо йын шa Алмaты қaлaсындa «Рост», «Ик-
тус», «Рaқым», «Жол» «Квинс», «Эммaнуил», 
«Ко ре» се кіл ді т.б. прес ви те риaндық бaғыттaғы 
тір кеу ден өт кен 31 ді ни бір лес тік (http://din-
almaty.gov.kz) қыз мет ету де. Бұл Қaзaқстaндaғы 
евaнге лизaция сaясaтын іс ке aсы ру шы шір кеу-
лер сaны ның тaғы бір жоғaрғы көр сет кі ші бо лып 
тaбылaды.

Сондaй-aқ aлaңдaтaрлық мә се ле нің бі рі кей-
бір прес ви те риaндық шір кеуде бір дей жы ныс-
тық не ке нің рес ми мо йын дa луы. Оның дә ле лі 
АҚШ Прес ви те риaндық шір кеуі нің жоғaрғы 
зaң шығaру шы оргaны бір дей жы ныс тық не-
ке нің хрис тиaндық ілім ге сәй кес ке ле тін ді гін 
жә не не ке тек әйел мен ер дің aрaсындaғы ғaнa 
емес, бір жы ныстaғылaрдың aрaсындa дa одaқ 
болa aлaтын ды ғын жaриялaғaн болaтын. Қaзір-
гі тaңдa АҚШ-тың 19 штaтындa жә не Ко лум бия 
фе дерaлдық ок ру гін де бір дей жы ныс тық не ке нің 
қиыл уынa жә не олaрдың дін қыз мет ке рі болуынa 
рұқсaт етіл ген. Бұл турaлы The New York Times 
(www.nytimes.com) рес ми пaрaқшaсындa мә лі-
мет бе ріл ген болaтын.

Бұндaй рес ми aқпaрaттың бе рі луі бaрлық 
дәс түр лі ді ни се нім ге қaйшы ке луімен қосa 
жaлпы aдaмзaттық құн ды лықтaр шең бе рі не 
де сыймaйды. Қaншaлық ты де мокрaтия лық ел 
бол сын қоғaмның дaмуынa, болaшaқ ұрпaқтың 
тaби ғи өс уіне бө гет жaсaйт ын көзқaрaсты 

қолдaуы қaте тaңдaу еке нін тү сі нуіміз ке рек. 
Әри не бұндa aшық зор лық, зұлым дық жоқ, әр-
кім нің тaңдaу ер кі бaр, тіп ті «aдaмдaрдың ерек-
ше се зім де рі не де ген құр мет» бaр бо лып кө рі нуі 
мүм кін. Бірaқ біз мұ ның тү бін де жaуaпкер ші лік-
тен қaшaтын, өзім шіл дік тің, нәп сі құмaрлық тың 
кө рі ні сі жaтқaнды ғын ұмытпaуы мыз ке рек. «Не 
іс те гім кел се, со ны іс тей мін», – де ген ұрaнды 
бaсшы лыққa aлғaн шaйт aндық шір кеу лер дің 
қaншaмa жaстaрды дұ рыс жолдaн тaйдырғaнынa 
тaрих куә. 

Тaқы рып тың зерт те лу дең ге йіне тоқтaлaтын 
болсaқ, жaлпы прес ви те риaндық aғым ның пaйдa 
бо лу тaри хын, ілім дік ерек ше лік те рін зерт те ген 
ше тел дік жә не отaндық ғaлымдaрдың зерт теу-
ле рі бaр. Атaп aйт aр болсaқ, А.И. Бо го мо лов,  
Г.Н. Ким (Ким Г.Н., 2001), П. Ивaнов, А.А. Рaду-
гин (Рaду гин А.А., 2000), А.В. Апaнaсе нок,  
А.В. Кaрев, К.В. Со мов жә не т.б. зерт теу ші лер-
дің ғы лы ми ең бек те рі нің ор ны зор. 

Атaлғaн тaқы рып бо йын шa Қaзaқстaн 
ғaлымдaры ның aрнaйы ең бек те рі жоқ. Бірaқ 
жaлпы жaңa ді ни aғымдaрдың қыз ме ті турaлы, 
мис сио нер лік мә се ле сі не aрнaлғaн ғы лы ми 
ең бек тер де «Прес ви те риaндық» бір лес тік те-
рі не aрнaлғaн тaрaулaр жә не олaрдың қыз ме-
ті не қaтыс ты тұ жы рымдaр бaр. «Қaзір гі дәс-
түр ден тыс ді ни қозғaлыстaр мен культ тер», 
«Дінтaну сөз ді гі. Қaзір гі зaмaнның жaңa ді ни 
ұйымдaры. Ислaмис тік aғымдaр» (3 то мы), aтты 
aвторлaр ұжы мы ның ғы лы ми жұ мыстaрды, 
«Ді ни бір лес тік тер жә не ұлт тық қa уіп сіз дік 
мә се ле сі», С. Хиз мет ли дің «Ортa Азия тү рік 
рес пуб ликaлaрындaғы зиян ды aғымдaр жә не 
мис сио нер лік» (Хиз мет ли С., 2006), соң ғы кез-
де жaрық көр ген Е.Е. Бу ровaның «Трен ды но-
вой ре ли ги оз нос ти в сов ре мен ном Кaзaхстaне 
(опыт со циогумa нитaрно го из ме ре ния)» мо-
ногрaфиялaрын aтaп aйт уғa болaды. Бұл ең-
бек тер де жaңa діндaрлық фе но ме ні aшы лып, 
жaңa ді ни aғымдaрдың көшбaсшы ла ры ның 
қыз мет те рі не бaғa бе рі ле ді. Бұл aвторлaрдың 
жұ мыстaрынaн жaңa ді ни aғымдaрдың ілім де-
рі елі міз дің бір лі гі мен ын тымaқтaсты ғынa ке-
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рі әсер ете тін ді гін, со ны мен қaтaр дінaрaлық 
қaтынaстaрды шиеле ніс ті ріп, мем ле кет тік бі ре-
гей лік ке қa уіп  төн ді ре ді де ген тү йін ді кө ре міз. 
Отaндық дінтaну ғы лы мындa Қaзaқстaндaғы 
прес ви те риaндық aғымдaр турaлы aрнaйы ғы лы-
ми ең бек тің жоқ болуынa бaйлaныс ты, тaқы рып-
ты әлі де зерт теу қaжет ті лі гі қaзір гі тaңдa aлғa 
қойылғaн мaқсaттaрдың бі рі бо лып отыр.

Со ны мен, бұл тaқы рып ты мә се ле ре тін-
де қaрaсты ру қaзaқстaндық дінтaну сaлaсындa 
өзек ті бо лып қaлa бе ре ді, се бе бі прес ви те-
риaндық шір кеу лер Қaзaқстaндa тір ке ліп, мис-
сио нер лік қыз ме тін жaлғaсты рудa. Дін нің 
қоғaмдaғы рухa ни дaму сaлaсындaғы ор нынa 
бaғa бе ру үшін «қaзір гі қaзaқтaрдың ді ни сaнaсы-
ның қaлыптaсуы мен дaмуын дaғы ерек ше лік-
ті, қaлыптaсқaн дәс түр мен зaмaн өз ге рі сі мен 
кел ген жaңaшыл дық aрaсындaғы сұхбaттың» 
(Борбaсовa Қ.М., 2016:170) мaзмұ ны мен мә ні не 
сaрaптaмa жaсaп, бaғa бе ріп оты руымыз ке рек. 

Зерт теу бaры сындa жaсaлғaн теория лық 
тұ жы рымдaмaлaрды «Дінтaну» мaмaнды-
ғын дaярлaудa aрнaйы курстaрдa жә не жaлпы 
дінтaну лық бі лім бе ре тін жоғaры оқу орындaры-
ның оқы ту шылaры мен мек теп мұғaлімде-
рі қолдaнa aлaды. Ал зерт теу дің прaктикaлық 
мaңы зын Дін іс те рі бaсқaрмaсы ның aқпaрaттық 
сaрaптaмa бө лім де рі нің, ді ни бір лес тік тер-
мен жұ мыс жaсaйт ын бө лім дер дің жұ мы сындa 
қолдaнуғa болaтынды ғы мен не гіз дей міз.

 
Не гіз гі бө лім

Прес ви те риaндық грек ті лі нен «presbyteros» 
сө зі нен шыққaн. Ол прес ви тер лер не ме се қaуым 
бaсшы сы aрқы лы жү зе ге aсы рылaтын шір кеуді 
бaсқaру дың ерек ше жүйе сін біл ді ре ді. Ев ропaдa 
осындaй тип те гі шір кеу лер ді ре формaтор лық 
шір кеу деп aтaйды.

Прес ви те риaндықтaр хрис тиaндық шір кеу дің 
ең aлғaшқы құр лы сынa қaйт ып орaлу ды тaлaп 
етіп, епис коп тық ты те ріс ке шығaрды. Шір кеу дің 
мем ле кет тен бө лін уін  тaлaп етіп, aғыл шын шір-
ке уіне қaрсы шық ты. Прес ви те риaндық шір кеу-
лер ді бaсқaру жүйесі пaсторлaр мен прес ви тер-
лер дің қо лындa болғaндықтaн, aғым ның aтaуы 
дa осыдaн шыққaн. Ал ды мен ді ни қaуым стaрей-
шинaлaры мен пaсторлaры ның жинaлы сы, ке йін  
про вин ция лық жә не ұлт тық си нодтaр пaйдa бол-
ды. Прес ви те риaндық шір кеу лер де құдaйғa құл-
шы лық ету өте қaрaпaйым. Хрaмдaрдa ешқaндaй 
дa ке рі ліп ше ге лен ген бей не де, мехрaбтaр дa, 
иконa дa, шaм дa болмaйды. Қaзір гі тaңдa прес-
ви те риaндық ең aлды мен Шотлaндиядa, АҚШ, 

Кaнaдa жә не Авс триядa тaрaлғaн. Прес ви те-
риaндық шір кеу лер Анг лиядa жә не Сол түс тік 
Ирлaндиядa дa aйт aрлықтaй мaңызғa ие. Прес-
ви те риaндықтaр, сондaй-aқ бұ рын ғы aғыл шын 
отaрлaры Аф рикaдa жә не Оң түс тік Ко реядa 
дaмығaн (https://kk.wikipedia.org). 

А. Рaду гин «Вве де ние в ре ли ги ове де ние: 
тео рия, ис то рия и сов ре мен ные ре ли гии» aтты 
дә ріс жинaқтaры ның бір бө лі мін ді ни, әлеу-
мет тік-мә де ни, қоғaмдық-сaяси мә се ле лер ге 
қaтыс ты 16 ғaсырдaғы ре формaция нә ти же сін де 
пaйдa болғaн про тестa низм тaқы ры бынa aрнaп, 
aнг ликaндық, прес ви те риaндық, бaптизм, лю-
терaндық, кaльви низм, aдвен тизм се кіл ді тaғы 
дa бaсқa про тестaнт тық aғымдaрғa қысқaшa 
тоқтaлғaн. Ол өз ең бе гін де прес ви те риaндық 
aғым ның шығуын  кaльви ни зм нен бaйлaныс-
тырa қaрaстырaды (Рaду гин, 2000). Кaльви ни-
зм ге қысқaшa тоқтaлaтын болсaқ, ол 16 ғaсырдa 
кaто лик тік шір кеуге, Пaпa би лі гі не қaрсы 
бaғыттaлғaн Сол түс тік жә не Ортaлық Еу ропaдa 
М. Лю тер, Ж. Кaль вин, У. Цвинг ли бaстaғaн ірі 
ре формaция ның нә ти же сін де пaйдa болғaн про-
тестaнт тық бaғыттaрдың бі рі. Прес ви те риaндық 
aғым ның пaйдa бо лу aлғышaрты ре тін де кaльви-
ни зм ге қысқaшa тоқтaлaр болсaқ, Кaльви низм – 
про тестaнт тық кон фес сия, оның қaлыптaсуынa 
XVI ғaсырдaғы Швейцaрия лық ре формaтор жә-
не тео лог Жaн Кaль вин нің (1509-1564 жж.) иде-
ясы ерек ше ықпaл ет ті. Кaль вин дік шір кеу лер-
де де иконaлaр, шырaқтaр, aйқыштaрғa тыйым 
сaлынғaн. Шо қы ну мен евхaрис тия құ пиясы рә-
міз дік ғұ рыптaр ре тін де қaрaсты рылaды. Жaн 
Кaль вин нің «Хрис тиaндық се нім де гі өсиет тер», 
«Шір кеу қaулылaры», «Же невaлық кaте хи зис», 
«Шотлaндық ді ни се нім», «Вес ми нис тер лік се-
нім ұстaны мы» шығaрмaлaры уaғыз шылaр үшін 
бе дел ді бо лып сaнaлaды.

XVI-XVII ғaсырдa кaль вин шіл дер ді Фрaн-
циядa (гу ге ноттa – одaқтaстaр) деп aтaды. Ре-
формaция жaқтaстaры Кaль вин ілі мін дво-
ряндaр мен ортa топтaр aрaсындa тaрaтты. 1534 
жы лы Фрaнция ның ірі қaлaлaрындa кaто лик-
тік мессa мен кaто лик дінбaсылaрын әжуaлaй- 
т ын үнпaрaқтaр тaрaтыл ды. Ко роль І Фрaнциск 
бaрлық про тестaнт тық шығaрмaлaрды тәр кі-
леу жө нін де жaрлық шығaрып, про тестaнт тық 
құл шы лық өт кі зу ге тыйым сaлды. Бұл шaрaлaр 
жaңa ілім нің тaрaлуынa ке дер гі болa aлмaды 
(Бей се нов Б., Иги се новa А., 2016:97).

Кaль вин ілі мі, бір жaғынaн, кaто ли ци зм ге, 
екін ші жaғынaн хaлық тық ре формaция өкіл де-
рі не бaғыттaлды. Хaлық тық ре формaцияны то-
лық құдaйсыз дықтaры мен aйып тaды. Кaль вин 
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ерек ше бе дел ре тін де «Қaсиет ті Жaзбaлaрды» 
ғaнa мо йын дaды. Кaльви ни зм де гі бaсқa про-
тестaнт тық aғымдaрғa қaрaғaндa ерек ше мән 
бе ре тін бaсты догмaттaры ның бі рі – «aбсо-
лют ті тaғдыр» турaлы ілім. Ол бо йын шa 
мынaдaй көзқaрaстaр жүйесі қaлыптaсқaн: 
әлем жaрaтылмaй тұ рып-aқ құдaй aдaмдaрдың 
тaғды рын aнықтaп қойғaн, бір топқa – жұмaқ, 
ен ді бі рі не – тозaқ. Жұ мыр бaсты пен де нің еш-
бір ұм ты лы сы, еш бір игі ісі Жaрaту шы мaңдa-
йынa жaзғaнды өз гер те aлмaйды. 

Кaльви низм хрис тиaндық культ пен шір-
кеу лік ұйым ды рaдикaлды түр де ре формaлaды. 
Құдaйғa сыйы нудaғы бaсты орындa Биб лия - 
ны оқу мен оғaн тү сін дір ме лер жaсaу, псaл-
мaлaрды орындaу тұрaды. Кaльви нис тік қaуым-
дaстықтaрдaғы же тек ші рөл стaршинaлaр (прес-
ви тер) мен уaғыздaушылaрғa тиесі лі бол ды. 
Олaр қaуым ның өмі рін қaдaғaлaйт ын кон сис-
то рияны құрaды. Дін ілі мі не қaтыс ты сaуaлдaр 
уaғыз шылaрдың ерек ше жинaлыстaры – конг-
регaциялaрғa қaрaды. Нә ти же сін де бұл жиындaр 
қaуымдaрдың жер гі лік ті жә не бү кілхaлық тық 
съез де рі не aйнaлды. Кaльви низм қaзір гі кез де 
кең тaрaлғaн бaғыттaрдың бі рі, әлем де шaмaмен 
55 млн-ғa жуық кaльви нис тер бaр (Құрмaнaлиевa 
А., Мейірбaев Б. 2015:115).

Прес ви те риaндықтaр aдaм жaнын құтқaру 
тек Құдaйдың қо лынaн ке ле ді деп се не ді жә-
не кaто лик тер де гі Құдaй мен aдaм aрaсындaғы 
шір кеу дің «делдaл рө лін» те ріс ке шығaрaды. 
Прес ви те риaндық докт ринa Құдaйдың жоғaрғы 
кү ші не се ну ге жә не Құдaйдaн құт-бе ре ке ке луі 
үшін тек се нім ғaнa ке рек екен ді гі не, оның ішін-
де құтқaры лу сұрaқтaрынa, тaғдырғa, Қaсиет ті 
жaзу дың дұ рыс ты ғынa не гіз де ле ді. Олaр Қaсиет-
ті Жaзу ды үне мі үйре ну ге, се нім мен кaте хи-
зистaры, докт ринaлaры көр се тіл ген теоло гиялық 
ең бек тер ді жaрыққa шығaруғa, бі лім aлуғa ерек-
ше кө ңіл бө ле ді. Олaрдың ойын шa, құтқaры луғa 
же ту дің жaлғыз жол сіл теу ші сі – Қaсиет ті Жaзу.

Жaн Кaль вин нің ілі мі не сүйене тін прес-
ви те риaндық ты 1690 жы лы ді ни тө зім ді лік 
турaлы Акт Шотлaндия ның мем ле кет тік ді ні 
ре тін де жaриялaды. XVI ғaсырдa Ре формaция 
дәуі рін де прес ви те риaндық шір кеуі нің ұйым-
дық не гі зін – Шотлaндиядa про тестaнт тық ре-
формaторлaр Кaль вин нің шә кір ті Джон Нокс 
жә не Энд рю Мел вилл қaлaды (Бей се нов Б., 
Иги се новa А. 2016:98). Джон Нокс 1552 жы-
лы епис коп дә ре же сін қaбылдaмaй, кaто лик тік 
ғибaдaт нысaндaрын қолдaнуғa қaрсы бол ды. 
Ол Киелі Кітaпты aғыл шын ті лі не aудaрды жә не 
бұл Киелі Кітaп «Же невaлық Киелі Кітaп» де ген 

aтaумен бел гі лі бол ды (https://kk.wikipedia.org). 
Нокс тың бaсты ең бек те рі: «Әйел дер дің ке ре мет 
пaтшaлы ғынa қaрсы кү рес тің дaуысы» (Blast of 
the Trumpet Against the Monstrous Regiment of 
Women, 1558), «Ал дын aлa aнықтaлғaны турaлы 
трaктaт» (Treatise on Predestination, 1560), 
«Шотлaндиядaғы Ре формaция тaри хы» (History 
of the Reformation in Scotland, 1664 ж. жaрыққa 
шық ты) (https://dic.academic.ru).

Қaзір гі уaқыттa ірі шотлaндия лық прес ви те-
риaндық ұйым Шотлaндия шір кеуі де ген aтaуғa 
ие жә не 1 мил лионнaн aстaм мү ше сі бaр. Со-
ны мен қaтaр, Шотлaндия ның ер кін прес ви те-
риaндық шір кеуі де бaр. 

І Яков тың би лі гі ке зін де (1603-1625 жж.) 
Шотлaндия ның бaсым бө лі гі 1642 жы лы Ир-
лaндиядaғы Прес ви те риaндық шір кеу дің не гі-
зі қaлaнғaн Ольс тер ге қо ныс aудaрды. Қaзір гі 
тaңдa ол 130 мыңнaн aстaм мү ше сі бaр Сол түс-
тік Ирлaндиядaғы екін ші ірі ді ни ұйым бо лып 
тaбылaды. 

Анг лиядa прес ви те риaндық aғымдaр І Елизa-
веттaның би лі гі ке зе ңін де (1558-1603 ж.ж.) 
пaйдa бол ды. Ал XVII ғaсырдaғы Ағыл шын ре-
во лю циясы ке зін де aғыл шын прес ви те риaндaры 
мен ин де пен дент тер aрaсындaғы кү рес орын 
aлды. 1647 жы лы пaрлaмент Анг лиядa прес ви-
те риaндық шір кеуді рес ми түр де бе кіт ті. Қaзір гі 
тaңдa Анг лиядa жә не Ольс тер де Евaнгел дік прес-
ви те риaндық шір кеуі жә не Бі рік кен ре формaлaр 
шір кеуі (150 мыңнaн aстaм мү ше сі бaр) қыз мет 
ету де. Ағыл шын дық прес ви те риaндық тың не-
гі зін сaлу шы Томaс Кaртрaйт  (1535-1603 жж.) 
бо лып тaбылaды. Анг лиядa прес ви те риaндық 
же тек ші орынғa шығa aлмaды, өйт ке ні мұндa 
мем ле кет тік дең гейде қолдaуғa ие болaтын aнг-
ликaндық бә се ке лес бол ды.

Ағыл шын жә не шотлaндия лық қо ныс aудaру-
шылaр Ни дерлaнды жә не Швейцaрия лық кaльви-
нис тер мен бір ге Сол түс тік Аме рикaдa XVII-ХІХ 
ғaсырлaрдa прес ви те риaндық бaғыттaғы бір не-
ше шір кеу лер ді құр ды. Солaрдың ішін де гі ең ірі-
сі – АҚШ Прес ви те риaндық шір кеуі (1706 жы лы 
не гі зі қaлaнғaн), Аме рикaдaғы Прес ви те риaндық 
шір кеу (1973 жы лы не гі зі қaлaнғaн) (АҚШ-тaғы 
прес ви те риaндaрдың жaлпы сaны шaмaмен 4 
мил лион aдaмды құрaйды) жә не Кaнaдaның бі-
рік кен шір кеуі (1925 жы лы бір не ше ре формaтор-
лық шір кеу лер дің бі рі гуі aрқы лы құ рылғaн жә не 
оның 900 мыңнaн aстaм мү ше сі бaр). Аме рикa 
Құрaмa Штaттaры мен Кaнaдaдaғы прес ви те-
риaндық шір кеу лер осы ел дер де гі про тестaнт-
тық шір кеу лер aрaсындaғы ірі топ ты құрaйды 
(https://kk.wikipedia.org).
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Кaнaдaдaғы прес ви те риaндық ты ұстaну-
шылaрдың бір бө лі гін ес кі әлем нен кел ген 
фрaнцуз, голлaнд тық жә не не міс им мигрaнт 
ре формaторлaрын құрaсa, екін ші бө лі гін Аме-
рикaдaғы ре во лю ция ке зін де ко ло нияны тaстaп 
кет кен Ұлыб ритa ния им пе риясы ның жaқтaстaры 
құрaды. Бaсым көп ші лі гі 18-ші ғaсырдa жә не ке-
йінірек Сол түс тік Аме рикaғa кел ген шотлaндия-
лық жә не ирлaндия лық им мигрaнттaр бол ды. 
1902 жы лы Кaнaдaдa прес ви те риaн, ме то дис тік 
жә не конг регaционaлис тік шір кеу лер ді бі рік ті ру 
турaлы ке ліс сөз дер бaстaлды. Ал 1925 жы лы осы 
үш шір кеу Кaнaдaның Бі рік кен шір ке уін  құр-
ды (қaзір 90000-нaн aстaм aдaм). Бү гін гі тaңдa 
Прес ви те риaн шір ке уін де 150 мыңнaн aстaм мү-
ше бaр.

Аме рикaдaғы прес ви те риaндық бір лес-
тік тер дің кө бі сі АҚШ-тaғы Ұлт тық ке ңес-
тің, Дү ниежү зі лік Шір кеу лер Ке ңе сі нің, Шір-
кеуді бaсқaру дың прес ви те риaндық жүйе сін 
ұстaнaтын Әлем дік Шір кеу лер Альян сы ның 
мү ше ле рі бо лып тaбылaды. Рес ми мә лім де ме-
лер де прес ви те риaндық шір кеу лер әлеу мет тік 
дaму дың ең мaңыз ды құ бы лыстaрынa жиі жaуaп 
бе ре ді, өйт ке ні олaрдың мү ше ле рі не гі зі нен ортa 
тaп өкіл де рі (https://dic.academic.ru).

1875 жы лы прес ви те риaндық ілім мен құ-
ры лым ды ұстaнaтын Дү ниежү зі лік ре формaтор-
лық шір кеу лер Альян сы жә не 1891 жы лы 
Хaлықaрaлық Конг регaционaлис тік Ке ңес құ-
рыл ды. Қaзір гі тaңдa 50 млн. прес ви те риaндaр 
мен 3 мил лионнaн aсa конг регaционaлис тер бaр 
(Бей се нов Б., Иги се новa А. 2016:98).

Азия мем ле кет те рі нің ішін де, әсі ре се Оң түс-
тік Ко рея хaлқы ның бaсым бө лі гі про тестaнт-
тық се нім ді ұстaнaды (12 млн не ме се 27 %). Ал 
Қытaйдa олaрдың сaны 58 млн (5 % хaлық), Ин-
до не зиядa – 17 млн (9 %), Үн дістaндa – 16 млн 
(2%), Фи лип пиндa – 5 млн (8 %), Мьянмaдa – 2,2 
млн (5 %) Жaпо ниядa – 1,4 млн (1 %), Пә кістaндa 
– 1,3 млн (1 %). Про тестaнттaр, сондaй-aқ 
Мaлaйзия, Тaйвaн, Тaйлaнд, Вьетнaм, Сингaпур, 
Шри Лaнкa, Қaзaқстaндa жә не т.б. Азия ел де рін-
де бaр (Хрис тиaнс тво. 2004:201).

Ко реядaғы прес ви те риaндық aғымдaрды қa-
рaс тырғaн зерт теу ші Ким Г.Н. Ко реяғa aлғaш 
про тестaнт-мис сио нер лер Ко рея мем ле ке ті нің 
ше тел дік держaвaлaрмен одaқтaс болғaннaн ке-
йін  80-жылдaрдың ортaсынaн бaстaп кел ген-
ді гін, aл олaрдың ізін aме рикaлық епис коп тық 
жә не сол түс тік прес ви те риaндық шір кеу лер дің 
өкіл де рі жaлғaстырғaнды ғын aйт aды. 

Ко реядaғы бі рік кен прес ви те риaндық ді-
ни се минaриясы 1907 жы лы aлғaшқы 7 кә ріс 

пaсторлaрын шығaрды. Пхеньян прес ви те риaн-
дық ді ни се минaриясы ның шығaры лым ның 
aлғaшқы кү ні 17 қыр күйек те Чaн-дэ хен пхеньян 
шір ке уін де 36 кә ріс-прес ви тер, 33 уaғыз шы, 9 
құ рылтaйшы, бaрлы ғы 78 aдaм қaтысқaн прес-
ви тер лер дің жaлпы жинaлы сы aшыл ды. Бұл 
жинaлыстa Ко рея прес ви те риaндық қоғaмы ның 
12 бaптaн тұрaтын «Се нім сим во лы» қaбылдaнды 
(Ким Г.Н., 2001:151, 161).

1945 жы лы Жaпо ния күй ре ген нен ке йін , 
Тaйвaндa Го минь дaн пaртиясы ның ке луімен 
ондa үл кен 3 про тестaнт тық шір кеу: прес ви те-
риaндық, «Ии сус тың aқиқaт шір кеуі» (евaнге-
лист-ел уін ші лер) жә не «тaйвaндық қaсиет ті шір-
кеуі» (евaнге лис тер) бол ды.

Прес ви те риaндық жер гі лік ті тұр ғындaр тaй-
вaндaрмен, хaккa жә не aбо ри ген-гaошaньцзу-
мен дәс түр лі түр де ты ғыз бaйлaныс орнaтты. 
Қaсиет ті Жaзу ды жер гі лік ті хaлық ты ті лі не 
aудaрып, өз де рі нің құл шы лықтaрын дa соғaн 
сaй ұйымдaстыр ды. Прес ви те риaндық шір кеу 
үне мі жер гі лік ті хaлық тың қы зы ғу шы лықтaрын 
қолдaушы рө лін aтқaрды. 1952 жы лы Синьчжудa 
Прес ви те риaндық ін жіл дік мек те бі aшыл ды 
(Ивaнов П. 2005:50).

Ал Рес пуб ликaмыздaғы прес ви те риaндық 
бaғыттaғы шір кеу лер дің құ ры луы елі міз дің 
тәуел сіз дік aлғaн ке зе ңі мен тұспa-тұс кел ді. 
Прес ви те риaндық ді ни бір лес тік те рі нің ықпaлы-
мен Алмaты ді ни aкaде миясы, Қaзaқстaндық 
евaнгел дік хрис тиaн се минaриясы, «Жaрық» 
Биб лия инс ти ту ты, «И. Нaвин» евaнгел дік се-
минaриясы се кіл ді жә не т.б. ді ни оқу орындaры 
aшыл ды (Ұжым дық мо ногрa фия. 2016:335). 
Апос толдaр ру хындaғы евaнгел шіл хрис тиaндық 
жә не прес ви те риaндық aғы мы елі міз де aме-
рикaлық, оң түс тік ко реялық уaғыздaушылaры-
ның мис сио нер лік қыз ме ті нә ти же сін де тaрaлып 
жaтыр. Қaзaқстaндa өзі нің ді ни бір лес ті гін 
құрғaн кә ріс тек ті aме рикaлық мис сио нер Джо-
зеф Ию бол ды. 1991 жы лы ол aсқaн бел сен ді лік 
тaны тып Қaрaғaндыдa «Грейс» шір кеуі нің не гі-
зін қaлaды (Спрaвоч ник, 2015:31). 

Қaзaқстaндa прес ви те риaндық ілім ді тaрa-
тaтын мис сио нер лер дің бaрлы ғы дер лік шет 
ел aзaмaттaры, со ның ішін де Ко рея Рес пуб-
ликaсы ның өкіл де рі бо лып тaбылaды. Бұл ді-
ни бір лес тік тер дің қыз ме ті әр түр лі ұлт өкіл де рі 
aрaсындa бел сен ді үгіт-нaсихaт жұ мыстaрын 
жүр гі зу ге бaғыттaлғaн. Жaңa мү ше ле рі не ерек-
ше қолдaу көр се ту aрқы лы өз қaтaрлaры ның 
сaнын кө бейту үшін жә не өз ді ни ілім де рін 
тaрaту үшін мис сио нер лік әдіс тер ді бaрыншa 
тиім ді қолдaнудa. 



 Хабаршы. Дінтану сериясы. №1 (17). 201924

Прес витериан дық ағым дар: тарихы және қа зір гі ке зең

С. Хиз мет ли өз ең бе гін де мис сио нер лік қыз-
мет тер ми нін aнықтaй оты рып, про тестaнт тық 
жaңa ді ни ұйымдaрдың мис сио нер лік әдіс те рін 
қaрaстырғaн. Оның ең бе гі нен про тестaнт тық 
aғымдaрғa тән бaрлы ғынa ортaқ мынaдaй мис-
сио нер лік әдіс те рін көр се ту ге болaды: Әлеу-
мет тік жә не эко но микaлық қиын дықтaр мен 
кө мек ке зә ру лік; Ді ни сaуaтсыз дық жә не мә-
де ниет сіз дік ті пaйдaлaну; Те ле дидaр, рa дио, 
бaспaсөз құрaлдaрындa, ин тер нет, әлеу мет тік 
же лі лер ді үгіт-нaсихaт жүр гі зу; Құ ты лу дың жо-
лы өз ұйымдaрынa кі ру бо лып тaбылaтынды ғын 
aйт ып сен ді ру; Хaлыққa жұ мыс бе ру, aқшa бе ру, 
aйлық бе ріп шет ел дер ге сaяхaтқa жі бе ру aрқы-
лы өз де рі не тaрту; Қaсиет ті кітaп сaбaқтaрын 
бе ру; Мaте риaлдық жә не рухa ни проб лемaлaры 
бaрлaрғa кө мек те су; Бaрғaн жер ле рін де сол 
мем ле кет тің ті лін де үгіт жүр гі зу (Хиз мет ли 
С. 2006:130) жә не т.б. Бұл әдіс тер ді прес ви те-
риaндық aғымдaр қолдaнaды деп aйт уғa болaды. 
Мысaлы, Рес пуб ликaмыздa прес ви те риaндық 
aғымдaрдың орыс жә не қaзaқ тіл де рін де гaзет-
журнaлдaры тaрaтылaды: «Грейс» ‒ 500 дaнa 
(Қaрaғaнды), «От гү лі» («Цве ток ог ня») гaзе ті 
– 1000 дaнa (Алмaты), «Үміт-Нaдеждa» – екі қо-
сымшaмен 1000 дaнa (Спрaвоч ник. 2015:31). Бұл 
гaзет тер шір кеу мис сия сын орындaу мaқсaтындa 
те гін тaрaтылaды. Оны мер зім ді бaсы лымдaғы 
мынa сөй лем нен бaйқaуы мызғa болaды: «Біз дің 
бaсы лымдaры мыздaғы Із гі хaбaр әлем нің бaрлық 
же рі не тaрaлуы үшін жә не aдaмдaрдың құтқaры-
луы, се нім, үміт, сүйіс пен ші лік ке бө ле нуі үшін 
біз дұғa ете міз» (Гaзетa «Грейс». 2007:2). 

Прес ви те риaндықтaрдың дін ілі мі не ке ле-
тін болсaқ, олaр бaсқa хрис тиaндық aғымдaр 
се кіл ді Құдaйың Үш тік бей не сі не се не ді жә-
не Ии сус Хрис тос тың құдaйлық тa, aдaм 
тaбиғaтын дa мо йын дaйды. Олaр бaрлық хрис-
тиaндaрғa ортaқ aлғaшқы кү нә жә не мәң гі өмір 
турaлы ілім ді қaбылдaйды жә не пәк кү йін де 
жүк ті бо лу дың шынaйылы ғынa се не ді (https://
dic.academic.ru).

Прес ви те риaндaрдың Қaсиет ті Жaзу, Қaсиет-
ті Үш тік Құдaй, тaғдыр, кү нә, құтқaры лу турaлы 
ді ни се ні мі, шір кеу, отбaсы, ді ни рә сім дер ге т.б. 
қaтыс ты мә се ле лер 1648 жы лы қaбылдaнғaн 
«Вест ми ни стр лік се нім ұстaны мынa» не гіз де-
ле ді (http://calvinism.ru). Ал хрис тиaн ді нін де гі 
се нім ұстaны мынa қaрсы кон фес сиялaр мұндaй 
құжaттaрдың бо луы Жaзбaлaрдың жет кі лік-
сіз екен ді гін біл ді ре ді деп есеп тейді. Олaрдың 
ұрaны: «Ін жіл ден бaсқa ешқaндaй се нім ұстaны-
мы жоқ». Ал прес ви те риaндaрдың пі кі рін-
ше: «Біз дің не ге се не ті ні міз ді бі лу үшін Киелі 

Кітaптa жaзылғaн догмaлық жүйені қaмти тын 
се нім ұстaны мы мен дін ілі мі не қaрaу жет кі лік ті 
(http://www.rockofisrael.com).

Прес ви те риaндықтaр бaсқa про тестaнт тық 
кон фес сиялaр сияқ ты Құдaйдың рaқы мынa же-
ту дің құрaлы ре тін де шо қы ну мен евхaрис тия құ-
пиясын мо йын дaйды. Шо мыл ды ру рә сі мі – мә-
сіх ші нің кү нә үшін өл ге ні жә не Құдaй Ру хы ның 
ті ке лей әре кет етуі мен Исa Мә сіх тің жaңa өмі р ге 
қaйтa кел ге нін біл ді ре ді. Бaлaлaр Құдaй бер ген 
уәде лер ді орындaу aрқы лы шо мыл ды ру рә сі мі-
нен өте ді. Шо мыл ды ру рә сі мі нен өту әр түр лі 
болaды: су ды шaшырaту, құю жә не бaты ру aрқы-
лы. Шо мыл ды ру рә сі мін кез кел ген жaғдaйдa тек 
пaстор ғaнa орындaй aлaды. Шо қын ды ру Үш тік 
Құдaйдың aтынaн орындaлaды. Ал Евхaрис тия 
– Хрис тос тың aйқыштa өл ге нін ес ке aлу рә сі-
мі. Діндaрлaр Хрис тос тың евхaрис тия рә сі мі-
нен бaсқa, бaрлық құл шы лықтaрғa рухa ни түр де 
қaтысaтынды ғынa се не ді. 

Құл шы лықтa топ пен бір ге псaлм шырқaлaды. 
Тaри хы ның бaстaпқы ке зе ңін де еу ропaлық құр-
лықтaғы Ре формaциялaнғaн кон фес сияның шір-
кеуле рі олaрдың ді ни қыз мет те рін де қaтaң рет-
те ле тін сaлттaрды ұстaнды. Алaйдa бритaндық 
жә не aме рикaлық прес ви те риaндaр пу ритa-
низм нің ықпaлы мен құл шы лық ету ді же ңіл де-
ту ге ты рыс ты. Олaр ли тур гия лық дұғaлaрдaн 
жә не дін қыз мет кер ле рі нің сән ді киім де рі нен 
бaс тaртып, бү кіл қоғaммен ән aйтуды ұсын ды. 
Ке йінірек, олaрдың ді ни нысaндaры одaн әрі же-
ңіл де тіл ді. XIX ғaсыр дың соң ғы жaрты сындa 
бір тін деп ре формaлaр бaстaлғaннaн ке йін  бұл 
нысaндaр бaрлық де но минaциялaр бо йын шa 
қaйтa қaрaлды. 1906 жы лы АҚШ-тaғы Прес ви-
те риaн шір кеуі бі рыңғaй ғибaдaт кітaбын (Book 
of Common Worship) қaбылдaды, 1970 жы лы 
осы нұсқaулық Құл шы лық ету кітaбы мен (The 
Worshipbook) aуыс ты рыл ды (бұл кітaптaрды 
пaйдaлaну мүл дем мін дет ті емес). Же ке шір-
кеу лер дің сес сиялaры өз де рі нің құл шы лық ету 
формaлaрын aнықтaуғa құ қы лы. Не гіз гі құл шы-
лық жек сен бі тaңер тең орындaлaды. Ондa дұғaлaр 
aйтылып, ән шырқaлaды, уaғыздaушы тaрaпынaн 
Ін жіл ден мә тін дер оқылaды. Уaғыздaушы өз 
тaңдaуы бо йын шa қaндaйдa бір тaқы рып aясындa 
уaғыз aйт aды. Құл шы лық шaмaмен бір сaғaтқa 
со зылaды, діндaрлaрдың қолaйлы ғы үшін екі бір-
дей құл шы лық жиі бі різ ді өт кі зі ле ді. 

Прес ви те риaндықтa ді ни қыз мет кер лер-
дің құтқaры лу мә се ле сі не қaтыс уын  жоққa 
шығaрaды, сон дықтaн прес ви те риaндық шір кеу-
лер де епис коп тық құ ры лым болмaйды. Қaуым 
өз де рі нің мү ше ле рі aрaсынaн құ пия дaуыс бе-
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ру aрқы лы прес ви тер лер мен диaкондaрды 
сaйлaйды. Кей бір прес ви те риaндық қaуымдaрдa 
уaғыздaушы бо лып әйел дер  де сaйлaнa aлaды.

Прес ви те риaндық дін ілім інің мынaдaй ерек-
ше лік те рін aтaп өту ке рек:

 Құдaйдың тaғды ры турaлы ілім, яғ ни aдaм-
ның құтқaрылaты ны не ме се құтқaрылмaйт ын-
ды ғы aлдын aлa aнықтaлғaн; оғaн жaқсы не ме-
се жaмaндық әре кет тер жaсaу aрқы лы әсер ету 
мүм кін емес;

Шір кеу дің жaлғыз бaсшы сы – Ии сус Хрис-
тос;

Киелі кітaп – се нім мен өмір мә се ле ле рін 
рет тейт ін ең жоғaрғы ере же;

Шо мыл ды ру рә сі мі не нaзaр aудaру;
Псaлмaлaрды топ тық орындaу тә жі ри бе сі;
Құдaймен қaрым-қaтынaстa шір кеу дің дел-

дaл рө лін жоққa шығaру;
Қaсиет ті лер ді кaнондaу турaлы догмaтты 

aлып тaстaу;
Уaғыздaрдың aйт ылғaннaн гө рі, оқылaты-

нынa көп кө ңіл бө лу;
Құл шы лық ету ке зін де aйт ылғaн дұғa не-

гі  зі нен пaстор дың имп ро визaциясы бо лып 
тaбылaды.

 Прес ви те риaндық тың бaсқa дa про тестaнт-
тық aғымдaр сияқ ты тaбы ну ғұ рыптaры ның 
қaрaпaйым ды лы ғы мен ми нимaлизмі мен ерек-
ше ле не ді. Шір кеу лер де иконкaлaр, ке рі лу бей-
не ле рі, aлтaрь, шaм болмaйды, оргaндық му зыкa 
ды бы сы ес тіл мейді (https://dic.academic.ru).

Прес ви те риaндaрдың aйт уы бо йын шa, Киелі 
Жaзбa – се нім нің жaлғыз бе дел ді бaсшы сы. 
Хрис тиaн ді ні нің өкі лі өзін толғaнды рып жүр ген 
кез кел ген сұрaқтың жaуaбын Киелі Кітaптaн 
тaбa aлaды. Осы мaқсaттa Прес ви те риaндық 
шір кеу лер де Киелі Жaзбaлaрды оқу ды үйре те тін 
курстaр жә не жек сен бі лік мек теп тер бaр. 

Елі міз де гі прес ви те риaндық шір кеу лер де 
жек сен бі лік құл шы лықтaры бел гі лен ген aрнaйы 
уaқыттa орыс ті лін де жә не ко рей қaуы мынa ко-
рей ті лін де өте ді. Со ны мен қaтaр, бұл шір кеу дің 
бaсты ерек ше лі гі – денсaулы ғынa бaйлaныс-
ты мүм кін ді гі шек теу лі жaндaрдың шір кеу дің 
тұрaқты мү ше сі не aйнaлып, құл шы лыққa үне мі 
қaты суы. Денсaулы ғынa бaйлaныс ты мүм кін ді гі 
шек теу лі жaндaр үшін шір кеуде құл шы лық ке-
зін де сурдaудaрмa жaсaу, ерек ше қaмқор лыққa 
бө леу сияқ ты жә не т.б. жaғдaйлaр жaсaлaды.

Шір кеу дің бaсшы сы, яғ ни пaсто ры өз ге ұлт 
өкі лі болғaндықтaн, уaғыз ды ко рей ті лін де жүр-
гі зе ді, бірaқ оны шір кеу дің бе дел ді мү ше сі орыс 
ті лі не aудaрып, хaлыққa жет кі зе ді. Шір кеуде де 
бaсқa про тестaнт тық шір кеуде гі се кіл ді «он дық» 

тө лем зaңы жұ мыс іс тей ді. Яғ ни бұл зaң бо йын-
шa шір кеу дің әр мү ше сі қaрaжaты ның 10 пaйы-
зын шір кеуге өт кі зуі ке рек. Жинaлғaн қaрaжaт 
шір кеу дің қaжет ті лік те рін өтеу ге, қыз мет кер лер-
дің жaлaқы сын тө леуге т.б. жұмсaлaды.

Он дық тө лем ге қaтыс ты Ін жіл де гі мынaдaй 
мә тін ді бaсшы лыққa aлaды: «Киелі үйім де 
әрдaйым тaмaқ бо луы үшін қоймaмa өнім нің он 
бө лі гі нің бі рін то лықтaй aлып ке лің дер! Ме нің не 
іс тейтінім ді осы aрқы лы сынaп кө рің дер! – деп 
ұсынaды Әлем нің Иесі. – Сондa Ме нің aспaннaн 
мол жa уын-шaшын жaуды рып, сен дер ді жaрыл-
қaуым ның aғыл-те гіл болaты ны соншaмa, оның 
бә рін жaйғaстырaтын орындaрың ның дa болмaй 
қaлғaнын кө ре сің дер!» (Мaлaхия 3:10). 

Прес ви те риaндық шір кеу дің мис сио нер лік 
қыз ме ті не тоқтaлaтын болсaқ, шір кеу мү ше ле-
рі нің бaрлы ғы мис сияны орындaу мaқсaтындa 
бұл қыз мет пен бел сен ді түр де aйнaлысaды. Ал-
ды мен, мис сия, мис сио нер лік, мис сио нер ұғы-
мы ның мә нін aшaтын болсaқ, про фес сор С. Хиз-
мет ли былaй aнықтaмa бе ре ді: мис сия де ге ні міз 
лaтыншa «missio» (мін дет) де ген сөз ден шыққaн 
бaрлық бaтыс тіл де рін де қолдaнылaтын тіл дік 
мaғынaсындa aрнaйы мін дет ұғы мын біл дір се, 
aл тер мин дік мaғынaсындa «евaнге лист, хрис-
тиaн емес хaлықтaрғa тaрaту» де ген мaғынaғa ке-
ле ді. Яғ ни «Мис сия – шір кеу тaрaпынaн бaрлық 
әлем ге жі бе ріл ген ел ші лер дің Исaғa сен бейт ін 
хaлықтaр мен топтaрды Ін жіл ге (Евaнге лиеге) се-
ну ге шaқы ру жә не солaрдың ұрпaқтaрынa тaрaту 
үшін мо йын дaрынa aлғaн aрнaйы бір мін де ті».

Мис сио нер: жaлпы aлғaндa өзін-өзі бір се-
нім не ме се идеоло гияның, aтaп aйт қaндa Ін жіл 
жә не хрис тиaн дін де рі нің тaрaлуынa се беп кер 
болaтын aдaм. Мис сио нер лер бел гі лі бір ді ни 
бі лім aлғaннaн ке йін  қыз мет ке тaғa йын дaлaды. 
Жә не олaр aрнaйы хрис тиaндық монaх мек-
теп те рін не ме се кол ледж де рін бі тір ген дер дің 
aрaсынaн тaңдaлы нып aлынaды (Хиз мет ли С. 
2006: 21). 

Дінтaну лық эн цик ло пе диялық сөз дік те «мис-
сио нер лік – өзі нің ілі мін тaрaту жә не қaтaры-
ның (нео фит тер дің) сaны ның кө беюін мaқсaт 
тұтaтын ді ни ұйым ның қыз ме ті» (Эн цик ло пе-
ди чес кий словaрь. 2006:639), – де ген aнықтaмa 
бе ріл ген.

Зерт теу ші Г.Н. Ким өз ең бе гін де прес ви те-
риaндық aғымдaр жaппaй хрис тиaндaнды ру, 
жaңa шір кеу лер ді сaлу, хрис тиaндық қaуым-
дaрдың өсуі мен нығaюы сияқ ты стрaте гиялық 
мaқсaтқa же ту дің тaктикaлық aмaлы ре тін де Не-
виус әді сін қолдaнaтын ды ғын aйт aды. Не виус 
әді сі не мынaлaрды жaтқызaды:
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– хрис тиaндық ты тек қaуым ның жоғaрғы 
то бы aрaсындa емес, көп ші лік хaлық aрaсындa 
тaрaту;

– әйел ді жә не жaстaрды тәр бие леу мaқсaтын 
қою;

– aудaн (уезд) ортaлықтaрындa бaстaуыш 
мек теп те рін aшу жә не сол aрқы лы хрис тиaндық 
тәр бие бе ру;

– мис сио нер лік бaсқaру дың бі лім бе ру ме ке-
ме ле рі aрқы лы оқы ту шылaрды дa йын дaу;

 Ін жіл ді aудaру жұ мы сын же дел де ту;
– шір кеу дің дер бес ті гін қaмтaмaсыз ету үшін 

қaржы әке ле тін қaуым мү ше ле рі нің сaнын aрт-
ты ру;

– нaуқaстaр aрaсындa дә рі гер-мис сио нер лер-
дің әсі ре се өз же ке тә жі ри бе сі нен уaғыз aйт уы;

– ем де лу ші лер мен жә не олaрдың жaзыл-
ғaнынaн ке йін де бaйлaныстa бо лу (Ким Г.Н. 
2001:157).

Елі міз де гі прес ви те риaндық шір кеу лер мис-
сио нер лік қыз ме тін де мынaдaй ұстaнымдaрды 
не гіз ге aлa оты рып өз се нім де рін нaсихaттaйды: 

– «Бі ліп aлыңдaр: Жaрaтқaн Ие нің қо лы сен-
дер ді құтқaруғa дәр мен сіз емес, Оның құлaғы 
мінaжaттaрың ды ес ту ге мү кіс те емес» (Ишaя 
59:1). Құдaйдың сөз де рін дұ рыс тү сі ну қaжет. 
Құдaйдың кө мек те су ге жә не біз ді құтқaруғa то-
лықтaй кү ші бaр! Тек бaр мә се ле – aдaмдaрдaғы 
се нім нің жоқ ты ғындa не ме се қaтты ықылaстың 
болмa уын дa деп тү сін ді ре ді. «Егер біз жі гер-
лі түр де Құл шы лық ету ге кел сек, Құдaйғa қыз-
мет ету ге жә не Оны мен кез де су ге, дұғa ету ге, 
Сөз де рін оқуғa нaзaр aудaрсaқ, ондa Құдaйдың 
құтқaрылуынa то лық же те міз», – дей ді; 

– Адaмдaрдың құтқaры луы турaлы дұғa ету ді 
жaлғaсты ру;

– Құдaй қaтысaтын Құл шы лық ету ге де, түс-
кі aсқa дa қaты су, aдaмдaрмен қaрым-қaтынaс 
орнaту;

– Шір кеуге шaқырaтын aшық сөз де рі: «Бaр-
лы ғы мыз «шір кеу құ ры лы сы» деп aтaлaтын игі 
іс ті сәт ті aяқтaдық. Ен ді біз ге бос орындaрды 
тол ты ру қaжет. Қaне, тaғы кү ші міз ді жинaп, еш-
кім тозaққa түс пеуі үшін бел сен ді уaғыздaйық! 
Әрқaшaн бір-бі рі ңіз ге хaбaрлaсып, шір кеуге бір-
ге ке лі ңіз дер!»

– Шір кеу, шір кеу мү ше ле рі, отбaсы, хaлық 
үшін жә не шір кеу дің 200 aдaмғa де йін  өсуі үшін 
дұғa ету (Бро шюрa. 2018). Қaзір гі кез де елі міз-
де гі прес ви те риaндық шір кеу лер ге күн де лік ті 
ке лу ші лер дің сaны ортaшa есеп пен 10-70 aрaлы-
ғын құрaйды.

Прес ви те риaндықтaр шір кеуге жaңaдaн кел - 
 ген мү ше ле рін бір ме зет те нaзaрдaн тыс қaл-

дырмaйт ын ды ғы мен ерек ше ле не ді. Түс кі aсқa 
шaқы ру aрқы лы қaрым-қaтынaс орнaтуғa ты-
рысaды. Құл шы лық бaры сындa жaңaдaн кел-
ген мү ше ле рін шір кеу дің ес кі мү ше ле рі мен 
жaлпылaй тaныс ты рып, шір кеу дің жaңa мү ше-
сі не сә лем де су әнін aрнaйды. Шір кеу дің жaңa 
мү ше сін жы лы қaрсы aлу, мaхaббaтқa бө леу 
жоғaрғы дең гейде. Со ны мен қaтaр, шір кеу-
дің әр бір мү ше ле рі не ерек ше ықылaс тaны тып, 
олaрдың өмі рін де гі елеу лі күн дер ді нaзaрдaн тыс 
қaлдырмaйды. Со ның мысaлы, шір кеу мү ше-
ле рі нің туғaн кү нін бaршa хaлық aлдындa құт-
тықтaп, сый лық бе ріп, ән aйт уы.

Прес ви те риaндық aғымдaрдa қaмқор лық 
тaны ту, жaңa мү ше ле рі не ерек ше нaзaр aудaру, 
жaқсы қaрым-қaтынaс орнaту, тез aрaдa тіл тaбы-
сып, қы зы ғу шы лықтaры мен бө лі су, сүйіс пен ші-
лік се зі мі, кі ші пейіл ді лік се кіл ді т.б. aдaмгер ші-
лік қaсиет тер ді тaны ту өте жоғaрғы дең гейде.

Прес ви те риaндық aғымдaрдың бaсқa про-
тестaнт тық aғымдaрдaн бaсты ерек ше лі гі 
өзін дік бaсқaру жүйесі нің бо луы. Шір кеуді 
бaсқaру дың прес ви те риaндық жүйесі – хрис-
тиaн шір кеуі нің бaсқaруын  ұйымдaсты ру 
формaсы, ондa би лік шір кеу бaсшылaрынa 
(пaпa, пaтриaрх) бaғынaтын, епис коптaрдың 
(мит ро по лит тер дің) иерaрхия сынa не гіз дел-
ген епис коп тық жүйе ден aйырмaшы лы ғы би-
лік уәкі лет ті лі гі aлқaлы сaйлaнғaн оргaндaрғa 
(прес ви тер, си нод, Бaс aссaмб лея) бе рі ле-
ді. Прес ви те риaндық жүйе нің пaйдa бо луы 
Швейцaрия мен Шотлaндиядaғы Ре формaция-
мен бaйлaныс ты жә не оны то лықтaй жү зе ге 
aсы ру прес ви те риaндық шір кеу лер де, не гі зі нен 
шотлaнд ықтaрдa жү зе ге aсы рыл ды. 

Ұйымдaсқaн түр де шір кеу дің не гі зі конг-
регaция (не ме се сес сия) aрқы лы бaсқaрылaтын, 
құрaмынa пaсторлaр, құл шы лық ету ге, құ-
пиялaр жә не оқу дың ұйымдaсты рылуынa 
жaуaптылaр ене тін шір кеу лік при ходтaр бо лып 
тaбылaды.

Конг регaция ның мін де ті не қоғaмдық жұ-
мыстaрды жә не қaйы рым ды лық ты ұйымдaсты-
ру кі ре ді. Бір не ше конг регaция прес ви тер ге 
бі рік ті рі ле ді. Прес ви тер лер өз өкіл де рін Прес-
ви те риaндық шір кеу лер дің ке зек ті Бaс Ассaмб-
леялaрынa (не ме се Бaс си нод) жі бе ре ді. 

Бaс Ассaмб лея шір кеу іс те рін де зaң шығaруғa 
құ қы ғы бaр жә не сол уaқыттa шір кеу зaңындa ең 
жоғaры сот би лі гі бо лып тaбылaды. 

Кей бір ел дер де (Кaнaдa, Авс трa лия, Аме-
рикa Құрaмa Штaттaры) си нодтaр прес ви тер лер 
мен бaс aссемб лея aрaсындaғы aрaлық бaйлaныс 
бо лып тaбылaды. Шір кеу дің прес ви те риaндық 
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ұйымы епис коптaрдың болмaуы мен ерек ше ле-
не ді. Ал Епис коп – хрис тиaн шір кеуле рін де гі – 
жоғaрғы дә ре же лі дін қыз мет ке рі.

Прес ви те риaндық бaсқaру жүйесі нің теория-
лық не гіз де рі 16-шы ғaсырдa Жaн Кaль вин нің 
Жaңa Өсиет ті про тестaнт тық тү сін дір ме сі не гі-
зін де жaсaлды:

– епис коп – шір кеу дің жоғaрғы пaсторлaры 
бо лып тaбылaды, бaсқaлaрғa бaғы ныш ты 
емес (пaпa дa, пaтриaрх тa Жaңa Өсиет те aйт-
ылмaғaн);

– Киелі кітaпқa сәй кес, епис коп пен прес ви-
тер бір aдaм;

– Із гі хaбaрдaғы «епис коп» («қaмқор шы», 
«бaқылaушы») сө зі aрнaйы шір кеу лaуaзы мын 
емес, тек прес ви тер дің функ ция сын біл ді ре ді;

– Дін дер қaуымдaсты ғы ның жaлпы ді ни мәр-
те бе сі бaр. Прес ви тер лер өз мін дет те рін бaрлық 
се ну ші лер дің aтынaн жә не ке лі сі мі мен жү зе ге 
aсырaды.

Прес ви тер лер (не ме се қaуым бaсшы сы) не-
гі зі нен, өмір бо йынa не ме се бел гі лі бір мер-
зім ге сaйлaнaтын при ход тың бе дел ді зaйыр-
лы тұр ғындaры бо лып тaбылaды. При ход тық 
жинaлыстың құ зы ре ті не құл шы лық ету ді ұйым-
дaсты ру, шір кеу өкіл де рі не пaстор лық қaмқор-
лық тaны ту, тәр тіп ті сaқтaу жә не шір кеу өмі-
рі нің жер гі лік ті мә се ле ле рін ше шу кі ре ді. 
Пaстор дың мә жі ліс тер де ше шу ші дaуыс бе ру ге 
құ қы ғы жоқ, бірaқ ол әдет те төрaғaлық ете ді. 
Пaстор дың қыз ме ті не, сондaй-aқ уaғыздaрды 
оқу, ді ни бі лім бе ру ді ұйымдaсты ру жә не шір кеу 
құ пиялaрын (шо мыл ды ру рә сі мін жә не евхaрис-
тия) орындaу кі ре ді. Кей бір прес ви те риaндық 
шір кеу лер де пaстор дa aвтомaтты түр де жоғaры 
шір кеу ұйымы ның (прес ви тер) мү ше сі бо лып 
тaбылaды. Сондaй-aқ, дья кон лaуaзы мы дa бaр, 
оның құ зы ре ті не әдет те, при ход тық жинaлыс 
қыз ме ті нің қaржы лық-шaруaшы лық мә се ле ле рі 
жaтaды (https://kk.wikipedia.org).

Бұл aғым ның aтa уын aн кө рі ніп тұрғaны-
мыздaй, прес ви те риaндықтa бaсшы лық ты (прес-
ви тер ді) сaйлaуғa не гіз дел ген шір кеу дің ұйым-
дық құ ры лы мы aйрықшa рөл aтқaрaды.

қо ры тын ды

Прес ви те риaндaр хрис тиaндық ілім нің не-
гіз гі догмaттaрын Құдaйдың Үш тік бей не сін, 
Ии сус Хрис тос тың құдaй – aдaм тaбиғaтын, 
Мaрия ның қaсиет ті лі гін мо йын дaйды. Әйт се де 
олaрдың тaри хы мен тaны су aрқы лы бұл aғым-
ның ре формaция лық қозғaлыс тың нә ти же сін-
де пaйдa болғaнды ғын олaрдың ді ни се нім де рі 
1648 жы лы қaбылдaнғaн «Вест ми ни стр лік се-
нім ұстaны мынa» не гіз дел ген ді гі жә не дәс түр лі 
хрис тиaндықтaғы же ті құ пияның шо қы ну мен 
евхaрис тияны ғaнa қaбылдaғaны дә лел дейді. 

Прес ви те риaндaрдaғы тaғдыр мә се ле сін де, 
мысaлы ел уін ші лер ден aйырмaшы лы ғы бaр. Олaр 
үшін тaғдыр aлдын aлa бел гі ле ніп қойылғaн, aл 
ел уін ші лер де ке рі сін ше тaғдыр әр aдaмның өзі нің 
қо лындa. Со ны мен қaтaр прес ви терaндық ді ни 
бір лес тік тер бaсқa про те сттaнт тық бaғыттaрдaн 
епис коптaрдың болмaуы мен ерек ше ле не ді. 
Мұндaй епис коп тық бaсқaру жүйесі aнг ликaндық 
шір кеу лер ге тән. Ал прес ви те риaндық шір кеуді 
прес ви тер лaуaзым ды тұлғa бaсқaрaды. Адaм 
мен Құдaйдың aрaсындaғы шір кеу дің делдaлдық 
рө лін, иконa, крест ті жоққa шығaру, қaсиет ті 
әкей лер ге, Мә риям aнaғa ерек ше кө ңіл бөл меу, 
евхaрис тия мен шо қы нудaн бaсқa құ пиялaрды 
мо йын дaмaу, құл шы лық ты топ пен орындaуғa, ді-
ни ілім ді тaрaтуғa ерек ше нaзaр aудa руы, Ін жіл ді 
ғaнa мо йын дaуы – бaрлық про те сттaнт тық, оның 
ішін де прес ви те риaндық aғымдaрғa тән ортaқ се-
нім жүйесі бо лып тaбылaды.

Кез кел ген дін, ді ни ұйымдaр өз ілім де рін 
тaрaтуғa мүд де лі. Сол се кіл ді прес ви те риaндық 
aғымдaр дa мис сио нер лік қыз ме ті aрқы лы жaңa 
ұйым ре тін де әлем нің көп те ген мем ле кет те рін де 
қыз мет ету де. Қaзaқстaндa дa прес ви те риaндық 
идеясы өз ізбaсaрлaрын тa уып  жaтыр. Шір-
кеу дің мис сио нер лік қыз ме ті, әсі ре се жaстaрғa 
бaғыттaлып, бел сен ді жүр гі зі лу де. Оның aлдын aлу 
үшін жaстaрдың бо йын дa дәс түр лі ді ни сaнaны, 
рухa ни құн ды лықтaрды қaлыптaсты руымыз қaжет 
жә не ең бaсты сы мис сио нер лер дің ығындa кет-
пейт ін дей ді ни сaуaтты лы ғын кө те ру ке рек.
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ARCHITECTURAL IMPORTANCE OF THE AHMED  
YASSAWI MEMORIAL-COMPLEX

In this article, the authors define the place and significance of Ahmed Yassawi as a colorful figure in 
the Turkic world. The article defines the cultural significance of Ahmed Yassawi’s role in the Sufi world
view formation, the influence of Sufism on the spiritual and aesthetic culture of the Central Asia Turkic 
peoples in the Middle Ages. The religious creativity of Ahmed Yassawi undoubtedly had a spiritual im
pact on the worldview of the Turkic people of Central Asia, changing their worldview and understanding 
of the place and purpose of a person in their life. Under the influence of Yassawi and other Sufi think
ers, Central Asia turns into a center of divinely inspired intuition during the Middle Ages. The city of 
Turkestan in this period becomes the epicenter of a new spiritual practice, which opened the way for a 
person not only personal liberation from suffering, but also proposed a new strategy of overcoming the 
life hardships through personal choice. The authors of this article determine the architectural significance 
of the memorial complex dedicated to Ahmed Yassawi’s memory. Assessing the mastery of medieval 
architects, the authors draw attention to the innovation of medieval Central Asian architects. This is an 
architectural achievement of that distant era: blue and white ceramics, which was embodied in the con
struction of the Ahmed Yassawi’s mausoleum. Careful attitude to the cultural heritage of the Central Asia 
steppe civilization is one of the most important tasks of the “Ruhani zhangyru” (Spiritual revival) national 
program. This will allow educating the public tradition of careful attitude and respect for the spiritual 
heritage of the past, for the rich culture of Kazakhstan.

Key words: Ahmed Yassawi, memorial, tombstone, pilgrimage, mauzoleum.
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1әлФaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., 

2Қaзaқ қaтынaс жолдaры уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., *email: ulyjuzkanly@mail.ru 

Ах мет Яссaуи ме мо риaлдық ке ше ні нің сәу лет тік мaңыз ды лы ғы

Бұл мaқaлaдa aвторлaр А. Яссaуи дің түр кі әле мін де гі әсем тұлғa ре тін де ор ны мен мaңыз ды
лы ғын көр се те ді. Мaқaлaдa А. Яссaуи дің су физм дү ниетaны мын қaлыптaсты рудaғы рө лі, су фи
зм нің ортa ғaсырдaғы Ортa Азия ның түр кі хaлықтaры ның рухa ни жә не эс те тикaлық мә де ниеті не 
әсе рі aнықтaлaды. А. Яссaуи дің ді ни шығaрмaшы лы ғы, әри не, Ортaлық Азиядaғы Тү рік тер дің 
дү ниетaным дық көзқaрaсынa рухa ни әсер ет ті, олaрдың көзқaрaстaрын өз гер тіп, aдaм өмі рі нің 
ор ны мен мaқсaтын тү сін ді. Яссaуи мен бaсқa дa су фий лер дің ықпaлы мен Ортaлық Азия ортa 
ғaсырлaр бойы Құдaйдың ру хы мен рухтaнды рылғaн түй сі гі ортaлы ғынa aйнaлaды. Осы ке зең де 
Түр кістaн қaлaсы aдaмның тек қaнa қиын дықтaн құ ты луғa жол aшып, же ке тaңдaу aрқы лы өмір де
гі қиын дықтaрды ең се ру дің жaңa стрaте гиясын ұсынғaн рухa ни тә жі ри бе нің эпи це нт рі не aйнaлды. 
Мaқaлaның aвторлaры Ах мет Яссaуи ес ке aлуғa aрнaлғaн ме мо риaлдық ке шен нің сәу лет тік мaңыз ды
лы ғын aнықтaйды. Ортaғaсыр лық сәу лет ші лер дің бі лім де рін бaғaлaй оты рып, aвторлaр ортaғaсыр
лық ортaлықaзия лық сәу лет ші лер дің ин новaциялaрынa нaзaр aудaрaды. Бұл ер те зaмaнның сәу лет
тік же тіс ті гі – «Ах мет Яссaуи ке се не сі нің құ ры лы сындa бей не лен ген көк жә не aқ керaмикa». Ортa 
Азия ның дaлa өр ке ниеті нің мә де ни мұрaсынa бейжaй қaрaмaу «Рухa ни жaңғы ру» бaғдaрлaмaсы ның 
мaңыз ды мін дет те рі нің бі рі бо лып тaбылaды. Бұл хaлық ты өт кен нің рухa ни мұрaсынa, Қaзaқстaнның 
бaй мә де ниеті не құр мет пен қaрaу дәс тү рі не тәр бие леу ге мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: Ах мед Яссaуи, ме мо риaл, құл пытaс, қaжы лық, ке се не.
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Ар хи тек тур ное знaче ние ме мо риaльно го комп лексa Ах медa Яссaви

В дaнной стaтье aвто ры оп ре де ляют мес то и знaчи мос ть А. Яссaви кaк ко ло рит ной фи гу ры 
в тюркс ком ми ре. В стaтье дaет ся оп ре де ле ние куль турной знaчи мос ти ро ли А. Яссaви в фор
ми ровa нии су фий ско го ми ро во зз ре ния, влия ние су физмa нa ду хов ную и эс те ти чес кую куль
ту ру тюркс ких нaро дов Центрaль ной Азии в пе ри од сред не ве ковья. Ре ли ги оз ное твор чест во  
А. Яссaви окaзaло, без сом не ния, ду хов ное воз дейст вие нa ми ро во зз ре ние тюр ков Центрaль ной 
Азии, из ме нив их ми ро от но ше ние и по нимa ние местa и нaзнaче ния че ло векa нa жиз нен ном пу ти. 
Под влия нием Яссaви и дру гих су фийс ких мыс ли те лей Центрaльнaя Азия преврaщaет ся в пе ри од 
сред не ве ко вовья в центр бо гов дох но вен ной ин туиции. Го род Тур кестaн в этот пе ри од стaно вит
ся эпи це нт ром но вой ду хов ной прaкти ки, отк рыв шей пе ред че ло ве ком путь не толь ко лич но
го ос во бож де ния от стрaдa ний, но и пред ло жил но вую стрaте гию – преодо ле ние жиз нен ных 
невз год пу тем лич но го вы борa. Ав то ры дaнной стaтьи оп ре де ляют aрхи тек тур ную знaчи мос ть 
ме мо риaльно го комп лексa, пос вя щен ного пaмя ти Ах медa Яссaви. Оце нивaя мaстерс тво сред не
ве ко вых зод чих, aвто ры обрaщaют внимa ние нa нов шест во сред не ве ко вых центрaльноaзиaтс ких 
зод чих. Это aрхи тек тур ное дос ти же ние той дaле кой эпо хи – «бе лого лубaя керaмикa, ко торaя 
нaшлa воп ло ще ние в пост рое нии мaвзо лея Ах медa Яссaви. Бе реж ное от но ше ние к куль турно му 
нaсле дию степ ной ци ви лизaции Центрaль ной Азии – однa из вaжных зaдaч прогрaммы «Рухa ни 
жaнгы ру». Это поз во лит вос пи тывaть об щес то в трaди ции увaже ния и бе реж но го от но ше ния к 
ду хов но му нaсле дию прош ло го, к богaтой куль ту ре Кaзaхстaнa. 

Клю че вые словa: Ах мед Яссaви, ме мо риaл, нaдг ро бие, пaлом ни че ст во, мaвзо лей. 

introduction

The relevance of the chosen topic of the scien-
tific article, the study of the work of Ahmed Yassawi 
in textual terms allows to reveal its popularity, gen-
eral significance and relevance for all Turkic peo-
ples and in different historical eras. This tradition 
has resumed in recent decades. Thus, in the city of 
Turkestan and Almaty, the texts of “Divani-hikmat” 
were published in the modern Kazakh language.

Traditions and life, the culture of our people 
are associated with cultural heritage. It has a very 
important moral, patriotic value for the people 
of Kazakhstan. Objects such as the Khoja Ahmed 
Yassawi mausoleum, objects of the Altai Territory, 
Southern and Western Kazakhstan are now known 
not only in Kazakhstan and throughout the world. 
Therefore, the President set one of the six main tasks 
to create a historical, Kazakhstani belt of cultural 
heritage.

Yassawi is the founder of the “Turkic” way 
(tariqa) of the mystical knowledge of Allah in 
Islam. Recognizing the importance of his ideas 
about the single essence of all being, about closeness 
and even the identity of the process of knowing God 
by self-awareness, about the need for their own 
spiritual experience on the path of contemplation, 
communication, connection with God, the 
researchers note the adaptation of these ideas to the 
people’s world outlook. But besides all the above, 

Yassawi entered the history of spiritual culture from 
the point of view of participation in the process of 
Arab-Persian-Turkic language interaction as a great 
master of artistic expression, understandable and 
close to the common people.

Sufism in the Islamic world is a spiritual culture 
that performs the complex function of translating 
basic traditions, values, ideological orientations, 
which change under the influence of the dominant 
factors of Islamic culture ‒ the Arabic language and 
religion. On the one hand, Sufism adapts new values 
to the basic ones, transforming their external form, 
changing the meanings of the previous patterns. 
On the other hand, in fulfilling the missionary, 
apologetic function, Sufism adapts the ideological 
guidelines of non-Arab peoples to Islam, offering 
a compromise solution to a number of complex 
ideological problems. At the same time, it performs 
the function of preserving ethnic memory. This 
explains the fact that Sufism was most prevalent 
in Central Asia, where Islam is accepted and a new 
reality is created – the world of Islamic culture.

President Nursultan Nazarbayev, arguing about 
the role of Islam in society, notes that “it is time 
to look for religion not to oppose people to each 
other, but to unite the beginnings”. It is known from 
history that the name of A.Yassawi is connected 
not only with the beginning of Islamization of the 
Turkic peoples, but also with the process of mutual 
influence and mutual enrichment of the Tengrian 
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and Muslim cultures. Therefore, we can safely say 
that the teachings of Yassawi played an important 
role in the development of Islam in our country and 
in the region as a whole.

The new religious building, named after the 
great teacher Khoja Ahmed Yassawi, is a visible 
symbol of the continuity of the spiritual traditions 
of our people.

The mausoleum of Ahmed Yassawi is an 
architectural complex that combines the functions 
of a mausoleum, a mosque, a khanaka (premises 
for performing mass ritual rites – Kazandyk), 
administrative and economic premises. The 
externally symmetric, compact plan includes up to 
35 rooms connected by transitions, staircases and 
corridors that depart from the corners of Kazandyk 
and divide the room into eight compartments-
blocks. The division of the building into blocks 
indicates a desire to ensure their independent 
draught. The builders of different weight structures 
built on different depth designs.

Research methods
Research methods are determined by the 

specificity of the subject of the tasks. The research 
method was used as the main one. In work other 
methods of research are applied: system analysis.

Main part
The mauzoleum of Kozha Ahmad Yasawi 

is located in the city of Turkestan in the South 
Kazakhstan oblast of the Republic of Kazakhstan. 
This unique architectural structure has been included 
in the World Heritage List of UNESCO. The majestic 
silhouette of the building can be seen ten kilometers 
from the city. The splendor and magnificence of the 
principle mausoleum of Turkestan has staggered 
and continues to startle pilgrims and tourists.

Many pages of the works of scholars, geographers, 
travelers, eastern specialists, archaeologists and 
architects have been dedicated to the biography of 
Kozha Ahmad Yasawi and similarly to descriptions 
of his mausoleum. In the Kazakh epos Alpamis batir 
there is line which communicates the vast size of 
the structure: «the dome of the Hazrat can be seen 
in the distance as daylight passess» (Smagulov E., 
Tuyaqbaev M., 1998).

Mir-Salih Bekhurin the translator of the 
Governor-General of Orenburg, NA Kryzhanovskii, 
gave the following appraisal of the monument 
in 1928 and devoted two special works to the 
mausoleum, remarked: «by plan and design the 
powerful creation of the mausoleum has no equal in 
Central Asia. It is unique» (Prozorov S.M., 2003).

The structure is often called an architectural 
mausoleum-complex. The architects managed to 
unite, as a whole and in one complex, 34 various 
rooms (Jarmuhameduly M., 1999).

The common height of the buildings reaches 39 
m., which corresponds to the height oh a modern 
ten-story building. One of the foremost experts on 
the medieval architecture of Central Asia, and the 
chief curator of the restoration of the mausoleum 
of Khoja Ahmad Yasawi in 1951-1959, L. Yu. 
Mankovskaya, called it a veritable city monuments 
(Deweese D., 1999)

Iti is not only the architecture of the monument 
that is unique. An entire range of the masters of 
the 14th-15th centuries is preserved within it: an 
enormous bronze cauldron, bronze lamps, a banner 
with a bronze ornamented pommel and engraved 
doors. It is notable even in the history of the of 
Turkestan, on whose territory, in addition to the 
mausoleum of Koja Ahmad Yasawi, exist an entire 
range of archaeological monuments and medieval 
architecture.

on the ancient history of the city of turkestan 
and its surroundings

Since 1982, the mausoleum of Arystan Baba has 
been under state protection. It is one of the greatest 
cultural heritage sites in the country.

Construction of the mausoleum of Khoja Ahmed 
Yasawi was carried out in the period from 1385 to 
1405, and the architectural monument was erected 
at the behest of Emir Timur (Tamerlane) in honor of 
the famous Sufi (ancient Turkic) poet and preacher 
Ahmed Yasawi on the site where previously there 
was his modest tombstone. On the site of the old 
and dilapidated tombstone began construction of 
a new mausoleum, there Tamerlane celebrated 
his victory over the Khan Tokhtamysh, the ruler 
of The Golden Horde. The construction of the 
mausoleum on the grave of an authoritative Muslim 
man is a competent political step: thus Tamerlane 
strengthened its authority among the nomadic 
peoples. It is believed that he was directly involved 
in the drafting of the mausoleum and its decoration. 
During the construction of the mausoleum, 
innovative architectural solutions were used, which 
were later used in the construction of Samarkand, 
the capital of the Empire.

Turkestan is historically the city of Yassy or, 
as it is called now, the second Mecca for Muslims. 
Around the sacred grave began to form a necropolis, 
which included the mausoleums of Rabigha-Sultan 
Begim, Esim Khan and others. Also, buildings are 
preserved associated with the Sufi rituals.
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In addition, there are other shrines in close 
proximity to Turkestan – the “Aisha-Bibi” and 
“Babadzha Khatun” mausoleums in Taraz, the 
“Arystan Bab” mausoleum in Otrar. All these 
historical sites – monuments of architecture and 
sacred sites – entered the popular route, which gave 
rise to the belief that “three Hajj to Turkestan are 
equal to the small Hajj to Mecca”, and even in many 
tourist booklets called “Small Hajj to Turkestan”.

Archaeological research on the territory of the 
Turkestan oasis, delimited in the north-east by the 
Qaratau mountain range and the south-west by the 
Sir Dariya, shows that it was inhabited in deep 
antiquity. Monuments of the Paleolithic era, dated 
to more than 500,000 years, were discoverednot far 
from the city of Turkestan. Accidental finds and the 
field work of archaeologists show that the area of 
Turkestan was settled in the Bronze Age by bearers 
of the Andronov culture.

In the Iron Age the region of the middle SirDarya, 
to which the Turkestan oasis belongs, was settled by 
tribes which in Archaemenidhistorical sources are 
called «Saka» (Scythins) and in the Avesta, «Tura. 
«The area settled by tribes which in Archaemenid 
historical sources bearing the general name «Tura» 
has been designated «Turan» in scientific works

The famous historian of the 17th century, 
Mahmud ibn Wali, in the work Bahr al-asrar fi 
managib al-akhyar, remarked: «Turkestan is the 
ancient city of Saksi, which the population is calling 
Yasi (Hazini, 1995).

Arheological research allows us to locate the 
older settlement of Yasi on the site of the ancient 
settlement on Kul-tobe, which is located in the center 
of the city, 300 km to the south of the mausoleum 
of Koja Ahmad Yasawi. The ancient toponym Yasi/
Saksi is probably releated to the names of the ancient 
inhabitants of the region. In the surrounding area the 
ancient settlements of Sidaq, Shoy-tobe, Tortkul 1, 
Tortkul 2 and other monuments were uncovered.

In the 6th-7th centures the Turkestan oasis 
was incorporated into the structure of the Turk 
Khaghanate. In the 8th century, the South of 
Kazakhstan was absorbed by the Arab Caliphate 
(632-1258). In the 9th-10th centuries the region 
was under the control of the Qarlik, Oghiz and the 
Samanids. At the enf of the 10th-11th centuries, the 
oblast of Shawghar-Qarachuq and its main city 
were under the power of the Turkic dynasty of the 
Qarakhanids.

According to information from written sources 
of the 8th-11th centuries, it is clear that the main city in 
the region of Turkestan in that period was Shawghar, 
which was centered on the ancient settlement of 

Tortkul 1-located 8 km to the north of the city. 
According to the account of the Arabic geographer 
of the 10th century Maqdisi/Muqaddasi, «Shawghar 
is a large city with an extensive fortress, and in it 
there is a citadel. The congregational mosque is on 
the edge of the market. It is far (isolated) from the 
highway. The etymology of the name Shawghar, in 
the meaning of «black mountain» is of Soghdian 
origin and corresponds to the ancient Turkic 
toponym «Qarachuq». (Sharapatuly Sh., 2011)

Shawghar is first encountered under the name 
Qarajuq in Mahmud Kasghari: «Qarajuq-the 
name of Farab, is one of the Oghiz cities. The two 
neighboring historical oblasts Shawghar/Qarachuq 
and Farab/ Otrar frequently appear in sources under 
the combined name Tarbad. In the 12th century in the 
pages of medieval historic and geographic literature, 
the name «Shaghar»disappears and its Turkic 
equivalent «Qarachuq» is established. In Kazakh 
legends it was later known as a city with a large 
number of gates: «Қы рық қaқпaлы Қaрaшық» 
(forty gated Qarashiq).

In the 12th century, the future saint, shaykh 
Ahmad Yasawi, settled in Yasi, which was situated 
a short distance from the center of the region, 
Qarachuq. Archaeological research of the cells of 
Khoja Ahmad Yasawi shows that they were built 
in the 12th century. From this time began a new 
period in the history of the city of Yasi/Turkestan. If 
Shawghar/Qarachuq was the center of the region in 
the 8th-12th centuries, then following this the status 
of capital passed to Yasi.

Khoja Ahmad Yasawi, over whose grave the 
mausoleum was built, is considered an extremaly 
famous Turkic Sufi shaykh, saint and eponymous 
founder of a Sufi botherhood. Subsequently, his 
hikmat, in which the basis of the Islamic world-
view and the moral decline of society are narrated, 
received wide diffusion throughout the entire Turkic 
world. 

In the hikmat, in language easily accessible to 
the understanding, are appeals to kindness, modest 
contentment, and the condemnation of duplicity, 
greed and lies. In its poems there is advocated an 
ascetic form of life and the moral and spiritual 
perfection of the individual. Its name became known 
far beyond the limits of Turkestan – in the vast 
territory of Central Asia, Asia Minor, Azerbayjan, 
and the Volga region.

The Yasawiya Sufi brotherhood, the eponym 
of which became Khoja Ahmad, informed the 
foundation of a number of brotherhoods and 
expanded Sufic learning through the whole of 
the Islamic world. Among the peculiarities in the 
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learning and practice of the brotherhood may be 
mentioned the vocal form of the rites – «dhikr-I arr» 
and the participation of women in Sufi ceremonies. 
The brotherhood occupies a noticeable place in the 
history and culture of the Turkic nations in the wide 
expanse of Eurazia.

According to one version, Khoja Ahmad 
Yasawi was born in the medieval city of Sayran, 
which is not far from the modern city of Shimkent 
– the oblast center of Southern Kazakhstan. 
According to information from the work Hazinat 
al-asfiya, Khoja Ahmad received the favorable 
opinion of shaykh Arslan in his childhood, one of 
the greatest of the Turkic shaykhs. «According to 
the instruction of the minister of God Muhammad, 
may the blessings and grace of Allah be upon him, 
Bab Arslan gave Khoja Ahmad both a spitiual and 
physical education and Khoja Ahmad thrived, 
having been placed in his service» (Urunbayev A. 
2002). After the death of Khoja Ahmad there was 
a funeral in the cemetary of the settlement of Yasi. 
There are two version of the probable birth and 
death of the real historical personage, Sufi shaykh 
Khoja Ahmad Yasawi. Some researchers think that 
he was born at the beginning of the 12th century 
and died at the beginning of the 13th while others 
assert the year of his death to be 562/1166-1167. 
(Mankovskaya L.YU., 1963)

Sufis represented by A. Yassawi substantiated 
the idea of personal piety, which they opposed to 
social norms and Sharia conformism of the Sunnis. 
Sufism was a more suitable religion for the nomad, 
as he impressed with his personal attitude to God, 
his spirit of individualism, and he was well suited to 
the traditional practices of shamanism and the cult 
of Tengri. Yassawi developed a practice in which 
preference was given to individual prayer and 
contemplation of God through love. He lamented 
the domination of oppression and poverty in the 
world, offering a way of humility and acceptance 
of reality. The path of self-denial and spiritual self-
purification, overcoming life problems based on the 
individual and not on the correction of society, are 
more consistent with the spirit of the Turkic nomads 
of that distant time and the socio-cultural reality of 
the Medieval East Central Asia.

The attractiveness of the Sufi ideas 
of Yassawi clearly appears in essence the path 
of tariqa. The Thinker advised to love life, to live 
with God, to “die before death comes. ’It means 
becoming totally wise in this world to join this 
divinity here on earth.

If you’re in love, take the path of love 
Reject this world – the example is Adham. 

A reasonable man, do not try to suffer for the 
sake of wealth.

Retribution is waiting On the Day of Judgment, 
friends.

The lover drank the secrets of wine without 
knowing himself.

He will not take the sweets of this world into 
his eyes, 

One hundred thousand tips will not enter his 
mind, 

As a flower garden bloomed, and does not know 
himself, friends

Khoja Ahmed Yassawi says that God is in the 
heart of man, only you need to find a way to him. 
(Yassawi A., 2000)

Sufi of A. Yassawi reveals a new aspect of 
human creativity, when he creates a universal 
world – numinous reality, the dimension of which 
is unconditional, spiritual and sublime love for God. 
Sufism is developing a new way of understanding 
the numinous reality, which can be realized through 
a new kind of knowledge – knowledge-experience. 
The emotional component includes the concept of 
knowledge of the Sufi, it includes the entire volume of 
emotional and “existential” experience, his attitude 
to himself, to other people. It includes all human 
States, feelings, volitional intentions, memories, 
i.e. the entire spiritual universe in which people 
exist. Such a universe is being-consciousness, i.e. 
it is a world of philosophical reflections, religious 
searches, feelings and experiences, it is a world of 
art, a world of relationships with spiritual, sacred 
entities.

The unique side of Sufi culture is the spiritual 
world, its emotional component. The universal 
means of his “presence” is art, his artistic culture, 
creativity, his faith. Through art – poetry, dance, 
music, the Sufi directs his emotional experiences 
into creativity. Through his volitional effort, he turns 
them into objective, generally significant forms of 
culture.

Sufism in the person of A. Yassawi is at the 
forefront of the formation of humanitarian knowledge 
in the Islamic world of culture. Love, hate, envy, 
jealousy, fear, pain and other emotional experiences 
act as universal phenomena, as emotional states, they 
are filled with meanings, passion through interaction 
with religious faith, the power and creativity of 
which lies in the love of God. The phenomenology 
of Sufism not only represents knowledge-dialogue, 
knowledge-immersion, knowledge-experience, but 
also the world of emotional culture. On its basis, the 
most expressive, ecstatic forms are developed in the 
form of an altered state of consciousness. Through 
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it, one can not only enter into this world of the 
numinous, discover its reality, but also experience 
this state of entry, communication and union with 
the numinous, sacral, and contact the highest and 
sublime form of the perfect Ideal of Love, the image 
of a worthy Beloved.

For the Sufi, the numinous world is not only the 
sacred world, but the spiritual world. Spirituality 
in the phenomenology of Sufism is revealed 
through love, which is conceived and experienced 
as the highest form of love dialogue, resulting 
in the form of knowledge-experience. Thus, 
the Sufi phenomenology influenced the formation 
of such cultural phenomena as a combination of 
its spiritual forms as philosophy, art, religion, folk 
mythology. The meanings of a person’s being in 
the world, the human ways of “being present” 
in him are embodied in them. This is where the 
original humanitarian culture is found. Sufi through 
phenomenology showed the presence of the 
semantic field of culture. This was made possible 
on the basis of phenomenology, through which they 
were able to show the independence of the spiritual 
component. It is the presence of this independence 
of spiritual culture that allowed the Sufis to carry the 
idea of creativity, in which the most supreme forms 
of human spiritual takeoff are shown (Mandel B.R., 
2006).

For many centuries, Sufism, despite the growing 
interest in material goods and the desire to push it 
back to the marginal Islamic culture, has developed 
and managed to enrich the spiritual heritage of 
peoples (Kuttykadam S., 2005).

Islam in the early stages tried to implant 
its value system. In opposition to him, Sufism, 
through its phenomenology, not only preserved 
the autochthonous values of non-Arab peoples, but 
also found a cultural lagoon with which it managed 
to translate the uniqueness of the spiritual aspect 
of culture, assimilate Islam and introduce high 
standards of cultural values into its space.

Developing devotion and sincerity of faith 
in Islam, Sufism gives it a high spiritual color, 
perfecting the system of spiritual values, preserving 
the emotional layer of Islamic culture.

Sufism plays the role of a cultural-psychological 
factor in preserving ethnic memory and spiritual life, 
the cultural values of the Iranian-Turkic peoples. In 
our opinion, it represents such a worldview, and a 
way of organizing life that only culture performs. 
Otherwise, he performs a complex mechanism for 
cultural adaptation to new realities, based on the 
formation of a new cultural picture of the world. 
The fulfillment of these cultural functions takes 

place in the context of a cultural and civilizational 
shock experienced by both peoples and people. 
They find in Sufism a new way of cultural and 
individual identity. This doctrine demonstrates a 
new cultural mechanism for forming a model of the 
world, actively defending spirituality as a matrix for 
the formation of cultural identification in conditions 
of social instability.

Sufism substantiates the socially active and 
activity-related attitude to the world, shows the 
importance of preserving a personal and spiritually-
organized life. He contrasts the new cultural 
strategy of behavior and communication of material, 
pragmatically oriented life, for which the acquisition 
of material goods, the desire to establish power and 
domination is an indicator of success and happiness. 
He does not accept a way of life in which the lack 
of spiritual values is replaced by the acquisition 
of material goods as a vector of human existence. 
Sufis propose a new strategy of life, in which the 
main mode is to hope for God’s mercy, aspiration 
of thought, action, actions towards God, where all 
human life passes under the gaze of God, is based 
on love for Him.

He offers one of the possible options for 
the formation of such a cultural niche, which 
favorably created the conditions for adaptation to 
new socio-political and cultural conditions. Such 
a niche is the phenomenology of Sufism. Through 
it, the ideological influence on the formation of 
religious tolerance, tolerance to foreign cultural 
traditions, other forms of social life organization is 
exercised. In the phenomenology of Sufism, there 
is an accumulation of cultural values, a system for 
transmitting the tradition of honoring the sacred, and 
the experience of communicating with the numinous. 
It presents a unique culture of the intuitive way of 
comprehending the world.

The ecstatic state of consciousness, developed 
by Sufism, appears as a side of the traditional 
society of Orphic culture, which represents the 
experience of the psychological defense of the 
ethno-cultural community. In a culturally acceptable 
form, Sufism presents the experience of resolving 
the internal conflict between the individual desires 
of a person and the cultural norms of the Islamic 
community, thereby helping to reduce the likelihood 
of psychological dysfunctions in a person’s cultural 
behavior.

Sufism played an important role in preserving 
the moral and spiritual health of the peoples who, 
in the course of the aggressive policy of the Arab 
caliphates, found themselves in a difficult situation-a 
socio – cultural crisis, which is accompanied by 
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the unification of their cultural and social life, the 
destruction of centuries-old spiritual tradition, way 
of life, moral values, family, marriage. In the context 
of cultural shock Sufism not only contributed to 
the formation of new options for meeting with a 
foreign culture, but also the search for new cultural 
mechanisms for the creation and translation of 
spiritual reality. In the context of cultural shock 
Sufism offers a new model of religious identity, 
on the basis of which the process of entering into a 
new reality takes place. Sufism offers a new cultural 
and psychological mechanism for the adoption of a 
new cultural identity, while adapting to her former 
system of cultural values.

In the course of archaeological research on the 
mausoleum complex, building consructions were 
revealed, releated to the first mausoleum of Khoja 
Ahmad Yasawi, which permit us to precisely define 
the life of the great shaykh. Technical peculiarities 
of the consruction and the facing of the remnants of 
the early mausoleum of the shaykh allowed the art 
historian L.Yu. Mankovskaya to attribute the time of 
the building of the first mausoleum of Khoja Ahmad 
Yasawi to the second half of the 12th century. On 
the basis of these facts, it may be considered close 
to a true estimation that the death of Khoja Ahmad 
Yasawi happened in the year 562/1166-67.

As long ago as 1928, M.Ye. Masson, conducting 
research on the monument, proposed the presense of 
the first mausoleum of Khoja Ahmad Yasawi: “…on 
his grave was built a small mausoleum…” (Мassоn 
М.Е., 1998.).

It is very possible that five carved, unpainted 
bricks from the revetment of the main façade, 
found in 1923 during the restoration of the roof of 
the mausoleum, belonged to precisely this small 
building». During the restoration works of 1939-
1941, in the course of clearing the roof, terracotta 
tiles and bricks, which adorned the more ancient 
mausoleum above the grave of Khoja Ahmad 
Yasawi, were recovered among the debric.

In October 1957, during the restoration of the 
plinth on the western edge of the northern portal, a 
wallof the first mausoleum of Khoja Ahmad Yasawi 
was revealed in the western pylon. A fragment of 
revetment was found – a simulated facing of paired 
bricks with an arrangement of vertical «bows» 
(about 1 sq.m), in a checkered pattern, inserted 
between them. The remnants of these consrutions – 
2-3 m high walls – were revealed in the course of 
restoration work in 1975 in the area of the ziyarat-
khana.

During renovations in 1994, around 60 fragments 
of engraved terracotta of various sizes were collected 

from the roof of the architectural complex of Khoja 
Ahmad Yasawi, among which were angled and flat 
plates with dual engraving. Analysis of these facts 
allowed the archaeologist E.A. Smagulov to make 
the following conclusion: the first mausoleum of 
Khoja Ahmad Yasawi, in terms of its decorative 
characteristics, equaled the most elite and modern 
monuments of its time. As a whole the décor of the 
first mausoleum of Khoja Ahmad Yasawi displays 
a mastery of vegetal –geometric compositions 
exceeding that of all the distinctive monuments of 
the second half of the 12th century; (Smagulov Е.А., 
Grigoriev F.P., Itenov А.А., 1998)

Conclusion

The construction of the mausoleum of Khoja 
Ahmad Yasawi, an enormous religious complex that 
contains a mosque, burial chambers, and a madrasa, 
allowed those devoted to Islam to live a separate life 
united beneath one roof. Within the structure, there 
are 34 rooms of various sizes. Standing in line from 
south to east is a great entrance, a central hall and 
cauldron room, and burial chamber for saints. 

According to M.Ye Masson, after Friday namaz 
the derviches would perform dhikr and read extracts 
from the hikmats of Ahmad Yasawi. According 
to eyewitness accounts of Russian and European 
travelers, huge numbers of people would gather to 
admire the dhikr. 

The mosque was connected to the central 
cauldron hall and the library by way of the tiger 
house corridor.

The text of the Arabic inscriptions of the 
mausoleum of Kh. In the early Soviet period, M.Ye. 
Masson studied the history of the mausoleum of 
Kh. A.A. Ivanov thoroughly examined most of the 
bronze items from the mausoleum and translated the 
inscriptions on them into Russian with maximally 
complete commentary. 

B.T. Tuyakbayeva successfully published 
a special work devoted to the epigraphy of the 
entire complex. In spite of the wide range of these 
comleted efforts, these publications had specific 
failings: for example, in most cases, translations 
of the inscriptions were not provided with original 
texts.

Eventually, Kazakhstan took extensive measures 
concerning the preservation of its national cultural 
heritage after attaining independence. The Republic 
of Kazakhstan, being a sovereign state, acceded 
to the Convention for the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage of 1994. According 
to agreements made between Kazakhstan and 
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Turkey in 1993-1995, Turkish specialists completed 
efforts to reinforce the base and foundations of the 
mausoleum of Koja Ahmad Yasawi. Howeever, for 
a series of reasons, the horizontal waterproofing of 
the walls was not accomplished in the manufacture 
of the pile foundations. In 1995-2000a great effort 
in the restoration of the mausoleum of Khoja Ahmad 
Yasawi was carried out by the Turkish company 
«VakifInsaat»

The first monument, which Kazakhstan 
entered in the «Preliminary World Heritage List of 

Monuments» from the Republic, was the mausoleum 
of Khoja Ahmad Yasawi. During the 27th session of 
the General Conference of UNESCO, held from the 
30th of June to the 5th of July 2003, the Committee 
of the World Heritage List of UNESCO. The 
restorationists of Kazakhstan continue to investigate 
the condition of the monument, to describe problems 
appearing as a result of the latest restorations of 
the buildings, and to develop recommendations to 
stabilize temperature and humidity conditions in the 
mausoleum.

References

Abdurrahman El-Hazini (1995) «Cevahirul-ebrar min emvac-I bihar «Yesevi Menakibnamesi» – Kayseri – pp. 77
Deweese D. (1999) «The politics of Sacred Lineages in 19th-Century Central Azia: Descent Groups Linked to Khwaia Ahmad 

Yasavi in Shrine Documents and Genealocical Charters» // International Journal of Middle East Studies, – pp. 530.
Jarmuhameduly M. (1999) «Qozha Axmet Yassawi jane Turkistan» -Almaty – 34 b.
Kuttykadam S. (2005) «Ogon i pepel sufïzma» // – Almaty. Mysl. – № 6, – 8-16 s.
Mandel B. (2006) «Misticheskoe serdce islama ili Neravnodushniy vzglyad filosofia-kulturologia na sufizm» // Voprosı kultur-

ologii. – № 10, – 31-33 s.
Mankovskaya L. (1963). «Issledovanie arhitekturnogo kompleksa-mavzoleya Axmada Yasawi v gorode Turkestane I voprosı 

ego restavracii». Avtoreferat dissertacii na soiskanie ucheniy stepeni kandidata iskustvovedeniya. – Tashkent. – 265 s.
Masson M. (1998). «O postroyke mavzoleya Hodzha Axmeda v gorode Turkestane» // v sb.: Zagadki drevnego Turkestana. – 

Almaty, – 158 s.
Prozorov S. (2006). «Islam na territorii byvshey Rossiyskoy imperii: enciklopedicheskiy slovar». – Moskva – 655 s.
Smagulov E., Tuyaqbaev M. (1998). «Turkistannyn ortagasyrlyq tarihy» – Turkistan, – 3-6 b.
Smagulov E., Grugorev F., Itenov A. (1998). Srednevekovaya arheologiya goroda Turkestana. – Turkestan. – 228 s.
Sharapatuly Sh. (2011). M. Qashqaridyn «Turki tilderi sozdiginin» tarihynan // Altaistika jane turkologiya. – №3.
Urunbaev A. (2002) «The letters of khwajaubayd allah ahrar and his associates. Persian text, english translation with notes, 

introductory». – Leiden, – 472 p.
Yassawi A. (2000) «Diyani hikmet» / Perevod na kaz.yaz. Kari K., Kambarbekova G., Ismailzade R. – Tegeran. – 134 xikmetov.



ISSN 2413-3558                                      Eurasian Journal of Religious studies. №1 (17) 2018 37
eISSN 2521-6465

МРНТИ 21.31.35

1*Бегaли новa К.К., 2аши ловa М.с., 3Бегaли нов а.с. 

1Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты
2Уни вер си тет меж дунaрод ных от но ше ний и ми ро вых язы ков име ни Абылaй хaнa 

Кaзaхстaн, г. Алмaты
3Меж дунaродный уни вер си тет ин формaцион ных тех но ло гий, Кaзaхстaн, г. Алмaты,  

*е-mail: kalima910@mail.ru

К ПРОБ ЛЕМЕ КОН ЦЕПТА РЕЛИГИИ:
МНОГООБРАЗИЕ ФИЛО СОФ СКИХ ПОД ХО ДОВ 

 
В стaтье ре ли гия рaссмaтривaет ся кaк со циaльнокуль турный фе но мен, ис то ри чес кий тип 

ми ро во зз ре ния с при су щи ми ей от ли чи тель ны ми осо бен нос тя ми ве роуче ния и куль тa. Ав то ры 
покaзывaют рaзлич ные оп ре де ле ния, под хо ды к кон цеп ту ре ли гии, к ее сущ нос ти и со держa нию 
– докт ринaль ный; куль то вори туaль ный и оргa низaцион ный. Нa докт ринaль ном уров не ре ли
гии исс ле дуют ся теис ти чес кие и не те ис ти чес кие. С по зи ции куль то вори туaль ной дея тель ности 
изучaют ся тaкие состaвляю щие, кaк об ряд ность, ри туaл, прaзд ни ки и т.д. Оргa низaционнaя 
состaвляющaя ре ли гии связaнa с ре ли ги оз ны ми оргa низaциями (хрaмaми, ме че тя ми, синaгогaми 
и т.д.). Анaли зи руют ся теоло ги чес кие, пси хо ло ги чес кие и мaрк сист ские оп ре де ле ния ре ли гии. 
Обрaщaет ся внимa ние нa мес то и роль ре ли гии в ус ло виях глобaлизaции и ин формaтизaции об
ще ствa. Покaзывaет ся, что aнaлиз ре ли гии имеет сущ ност ное знaче ние, пос кольку связaн с од
ним из ин дикaто ров стaбиль ности/нестaбиль ности об ще ствa. Ре ли гия рaск рывaет ся кaк слож
ное ст рук ту ри ровaнное обрaзовa ние, вк лючaющее в се бя ве ру и культ. Верa покaзывaет ся кaк 
глaвный эле мент лю бой ре ли гии. Это – спо соб су ще ст вовa ния ре ли ги оз но го сознa ния, осо бое 
нaст рое ние, пе ре живa ние, ко то рое хaрaкте ри зует внут рен нее сос тоя ние че ло векa. Культ слу жит 
внеш ней, сущ ност ной фор мой прояв ле ния ве ры. Анaли зи руют ся рaзлич ные состaвляющие кон
цептa ре ли гии – ми ро вых, нaционaль ных, рaнних ре ли ги оз ных предстaвле ний, нa ос но ве ко то ро
го делaет ся вы вод, что ре ли гии имеют яр ко вырaженный без лич ный хaрaктер, они обрaще ны не 
к конк рет но му че ло ве ку, a к ро ду, пле ме ни, эт но су, нa ции. В этом прояв ляет ся однa из силь ных 
сто рон сов ре мен ной ре ли гии.

Клю че вые словa: ре ли гия, кон фес сия, по лиaтри бу тив ный aнaлиз, верa, докт ринa, куль товaя 
прaктикa, сaкрaль нос ть, трaнс цен дентaль нос ть.
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To the problem of the concept of religion: variety of philosophical approaches

In the article, religion is viewed as a sociocultural phenomenon, a historical type of worldview with 
its own distinctive features of dogma and worship. The authors show various definitions, approaches 
to the concept of religion, to its essence and content – doctrinal; cult ritual and organizational. At the 
doctrinal level, religions are investigated as theistic and nontheistic. From the position of cultritual 
activity, such components as ritualism, ritual, holidays, etc. are studied. The organizational component 
of religion is associated with religious organizations (temples, mosques, synagogues, etc.). Theological, 
psychological, and Marxist definitions of religion are analyzed. Attention is paid to the place and role 
of religion in the context of globalization and informatization of society. It is shown that the analysis of 
religion is of essential importance, since it is associated with one of the indicators of the stability / insta
bility of society. Religion is revealed as a complex structured education, which includes faith and cult. 
Faith is shown as the main element of any religion. This is the mode of existence of religious conscious



 Вестник. Серия религиоведения. №1 (17). 201938

К проб леме кон цепта религии: многообразие фило соф ских под хо дов

ness, a special mood, an experience that characterizes the inner state of a person. The cult serves as an 
external, essential form of the manifestation of faith. The various components of the concept of religion 
are analyzed – world, national, early religious ideas, on the basis of which it is concluded that religions 
have a pronounced impersonal character, they are not addressed to a specific person, but to a clan, tribe, 
ethnic group, nation. This is one of the strengths of modern religion.

Key words: religion, confession, polyatributive analysis, faith, doctrine, religious practice, sacred
ness, transcendence.
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Дін кон цепт мә се ле сі: фи ло со фия лық бaғыттaрдың aлуaнтүр лі лі гі

Мaқaлaдa дін әлеу мет тікмә де ни фе но мен, дү ниетaным ның тaри хи ти пі ре тін де қaрaсты
рылaды. Ав торлaр дін кон цеп ті сі жә не оның мә ні мен мaзмұ нынa қaтыс ты – докт ринaлды, 
культ тықри туaлды жә не ұйымдaсты ру шы лық деп aтaлaтын түр лі бaғыттaрды көр се те ді. Дін
дер докт ринaлды дең гейде теис тік жә не теис тік емес бо лып зерт те ле ді. Культ тықри туaлды 
қыз мет тұр ғы сынaн дін нің ғұ рып шыл дық, ри туaл, мейрaмдaр жә не т.б. құрaмдaс бө лік те рі зер
де ле не ді. Ді нің ұйымдaсты ру шы лық бө лі гі ді ни ұйымдaрмен (хрaмдaр, ме шіт тер, синaгогaлaр 
жә не т.б.) бaйлaныс ты. Дін нің теоло гиялық, пси хо ло гия лық жә не мaрк сис тік aнықтaмaлaры 
тaлдaнaды. Қоғaмның aқпaрaттaнды ру жә не жaһaндaну жaғдa йын дaғы дін нің ор ны мен рө лі не 
нaзaр aудaрылaды. Дін қоғaмның тұрaқты лы ғы/тұрaқсыз ды ғы ның ин дикaторлaры ның бі рі мен 
бaйлaныс ты болғaндықтaн, aвторлaр дін ді тaлдaудың мaңыз ды лы ғынa нaзaр aудaрaды. Дін се
нім мен куль тты өзін де бі рік тір ген күр де лі құ ры лым. Се нім әр бір дін нің бaсты эле мен ті ре тін де 
көр се ті ле ді. Бұл ді ни сaнaның тір ші лік ету тә сі лі, aдaмның іш кі кү йіне тән ерек ше кө ңілкүйі 
бо лып тaбылaды. Дін өз бо йынa ді ни сaнa (дү ниетaным), культ тық қыз мет (ғұ рып ты лық, ри туaл, 
мейрaмдaр) жә не ді ни ұйымдaр (хрaм, шір кеу, ме шіт тер жә не т.б.) сияқ ты үш не гіз гі эле ме нт ті 
ұштaстырғaн күр де лі құ ры лым екен ді гі не нaзaр aудaрылaды. Со ны мен бір ге, дін кон цеп ті сі нің 
– әлем дік, ұлт тық, ер те ді ни көзқaрaстaры ның әр түр лі құрaмдaс бө лік те рі тaлдaнып, оның не
гі зін де дін же ке aдaмғa ғaнa емес, руғa, тaйпaғa, эт носқa, ұлтқa бaғыттaлғaн жaлпы сипaтқa ие 
екен ді гі турaлы қо ры тын ды жaсaлaды. Осығaн сaй зaмaнaуи дін нің ең күш ті әрі мaңыз ды тұ сы 
кө рі ніс тaбaты ны сaрaлaнaды. 

Тү йін  сөз дер: дін, кон фес сия, по лиaтри бу тив ты тaлдaу, се нім, докт ринa, культ тық прaктикa, 
сaкрaлды лық, трaнс цен дент ті лік.

вве де ние

Кaзaхстaн – по ли кон фес си онaльное го-
судaрс тво, в ко то ром ре ли гия зa нимaет оп ре-
де лен ную ни шу в его со циaльно-куль турной  
ст рук ту ре. От сюдa и неослaбевaющий ин те рес к 
ре ли гии, ко то рый все бо лее уси ливaет ся в нaшу 
глобaлизaцион ную, циф ро вую эпо ху, и спектр 
от но ше ний к ней весь мa ши рок и мно го обрaзен. 
«Ревaнш ре ли гии свя зывaет ся, преж де все го с 
глобaлизaцион ны ми про цессaми, с фе но менaми 
эс сен циaлизмa, пер сонaлизмa и т.д., ко то рые 
хaрaкте ри зуют ре ли гию со сто ро ны ее мно го-
мер нос ти, мно го воз мож нос ти, уникaль нос ти 
кaк фор мы об ще ст вен но го сознa ния, ко торaя 
рaссмaтривaет проб ле мы ве ры че ло векa в свер хъ- 
ес те ст вен ное, в Богa, но сит трaнс цен дент ный 
хaрaктер, «вы хо дит зa грa ни цы опыт но го и 
теоре ти чес ко го изу че ния» (Го ро хов, Хрис тов, 
2013:10). И в этом прояв ляет ся труд ность и не- 

од нознaчнос ть изу че ния ре ли гии. Кaк считaют 
мно гие исс ле довaте ли, необ хо ди мос ть обрaще-
ния к ре ли гии вызвaнa тем, что онa выс тупaет 
в кaчест ве сущ ност но го «ин дикaторa стaбиль-
ности/нестaбиль ности» че ло ве чес ко го об ще-
ствa. Они рaссмaтривaют ее кaк «1) необ хо ди мо 
воз никaющий в про цес се стaнов ле ния че ло векa 
и об ще ствa aспект их жиз не деятель ности, ее 
aктив но дей ст вую щий ком по нент; 2) спо соб 
вырaже ния и преодо ле ния че ло ве чес ко го сaмоот-
чуж де ния; 3) отрaже ние дей ст ви тель ности;  
4) об ще ст вен ную под сис те му; 5) фе но мен куль-
ту ры. Нaзвaнные aспек ты зaдaют пя ти мер ный 
кон ти нуум, внут ри ко то ро го осу ще ст вляет ся 
син тез рaзлич ных сущ ност ных хaрaкте рис тик» 
(Яб ло ков, 2004:65-66). Ис хо дя из этих по зи ций, 
мы исс ле дуем не ко то рые проб ле мы фи ло со фс-
ко-куль ту ро ло ги чес ко го кон цептa ре ли гии.

Ме то до ло гия нaуч но го исс ле довa ния. 
Ме то до ло ги чес кой ос но вой исс ле довa ния пос-
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лу жи ли об ще фи ло со фс кие ме то ды, ко то рые 
поз во ляют рaссмaтривaть ре ли гию кaк со-
циaльно-ду хов ный фе но мен. В сов ре мен ное 
вре мя нa рaзви тие ре ли гии влияют динaмичные 
со циокуль турные преобрaзовa ния, ко то рые рaсп-
рострaняют ся нa все сфе ры жиз ни об ще ствa и 
лич ные пот реб нос ти. И поэто му для дос ти же ния 
це ли в рaбо те бы ли ис поль зовaны цен ност но-
семaнти чес кие, упрaвлен чес кие и оргa низaцион-
ные ме то ды, сис тем ный aнaлиз и дру гие ме то ды. 
Ис поль зовaны теоре ти чес кие по ло же ния, из-
ло жен ные в трудaх сов ре мен ных ре ли ги ове дов 
Аронa Р. (Арон, 1993), Беллa Р.Н. (Белл, 1972), 
Гaрaджa В.И. (Гaрaджa, 1998), Токaревa С.А. 
(Токaрев, 1979) и дру гих. 

ос новнaя чaсть

Ре ли гия яв ляет ся слож ным со циaльно-куль-
турным фе но ме ном, ко то рый воз никaет нa 
рaнних этaпaх ис то рии и но сит нaзвa ние пер-
во быт ной ре ли гии. Этa ре ли гия ещё не имеет 
идеи Богa, но со дер жит в се бе свер хъес те ст вен-
ные нaчaлa в ви де то те мизмa, фе ти шизмa, мa гии, 
кол довс твa, шaмa низмa, aни мизмa, т.е. обо же ст-
вле ния жи вот ных, преврaще ние от дель ных пред-
ме тов в куль ты, фе ти ши, нaде ле ние их ду шой. 
Соглaсно кон цеп ции К. Мaрксa, тaкaя ре ли гия 
былa ре зуль тaтом по рож де ния слaбых произ во-
ди тель ных сил об ще ствa, зaкреп ляв ших зaви си-
мос ть че ло векa от при ро ды. Стрaх по ро дил бо-
гов, по мне нию мно гих круп ных исс ле довaте лей 
ре ли гии. Думaет ся, что стрaх воз мо жен тогдa, 
когдa он подк реп ляет ся слaбы ми ору диями 
трудa, мaте риaльны ми средс твaми, не поз во-
ляющи ми че ло ве ку aдеквaтно су ще ст вовaть в 
ок ружaющем ми ре. Из ве ст но, что эту точ ку зре-
ния в ХХ ве ке рaзвивaет со циолог Э. Дюрк гейм, 
ко то рый подчёркивaет, что рaнние ре ли гии име-
ют со циaльно-кол лек тив ный, ми фо ло ги чес кий 
хaрaктер. Он оп ре де ляет ре ли гию кaк «це ло ст-
ную сис те му ве ровa ний и об ря дов, от но ся щуюся 
к свя щен ным, т. е. от де лен ным (от обыч ных ве-
щей), зaпрет ным вещaм, – ве ровa ний и об ря дов, 
ко то рые объеди няют в од ну морaльную об щи ну, 
нaзывaемую цер ковью, всех, кто им сле дует» 
(https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=729534).

Кaк ви дим, Э. Дюрк гейм рaссмaтривaет ре-
ли гию кaк уни версaль ное, мно го воз мож ное яв-
ле ние, по нимaя ее кaк «знaки об ще ст вен но го 
еди не ния». Нaпри мер, у aвс трaлийс ких ту зем-
цев тaким сим во лом выс тупaет то тем (рaсте ние 
или жи вот ное), ко то рый яв ляет ся об щим пред-
ком конк рет но го родa – пле ме ни. В хрис тиaнс-

тве тaким сим во лом выс тупaет Ии сус Хрис тос. 
В сов ре мен ном об ще ст ве появи лись дру гие 
сим во лы, связaнные с нaуч ным объяс не нием 
мирa. От сюдa Э. Дюрк гейм предлaгaет тре бовa-
ние конк рет но-ис то ри чес ко го под ходa к оцен ке 
ро ли и влия ния ре ли гии. Соглaсно его уче нию, 
внaчaле со циaльное и ре ли ги оз ное совпaдaют. 
Пос те пен но со циaль ное, эко но ми чес кое и по ли-
ти чес кое ос во бождaют ся от ре ли ги оз но го влия-
ния, при нимaют яр ко вырaженный светс кий 
хaрaктер. Сле довaтельно, Э. Дюрк гейм признaёт 
мо мент пре рыв нос ти и неп ре рыв нос ти в ос во-
бож де ния со циaльно го от ре ли ги оз но го. Это не 
ознaчaет конец ре ли ги оз нос ти. Он считaет, что 
ре ли гия бу дет су ще ст вовaть веч но, т.к. об ще ст во 
ре гу ляр но бу дет ожив лять кол лек тив ные чувс твa 
и идеи, ут ве рждaющие его единс тво и ин ди ви-
дуaль нос ть. Он ве рил в то, что нa сме ну ре ли гии 
бо гов придёт ре ли гия че ло веч нос ти. 

Об ще из ве ст но, что ре ли гия со дер жит в се-
бе и со циaль ные, и куль турные, и пси хо ло ги-
чес кие aспек ты, изу че нием ко то рых зa нимaет ся 
особaя сферa нaуч но го знa ния – ре ли ги ове де-
ние. Неоце ни мый вклaд в рaзви тие ре ли гии был 
вне сен тaки ми вид ны ми уче ны ми-исс ле довaте-
ля ми ре ли гии, кaк У. Джем сом, З. Фрей дом, К. 
Юн гом и др., предстaвляющи ми пси хоaнaли-
ти чес кую вет вь ре ли ги оз но го нaуч но го знa ния. 
Эти уче ные ут ве рждaют, что ис точ ни ком ре-
ли гии слу жит внут рен ний, ду хов но-ду шев ный 
мир, поэто му к не му нуж но прис лу шивaться, 
с ним необ хо ди мо считaться. Объек том своего 
исс ле довa ния aме рикaнс кий пси хо лог У. Джемс 
сделaл ре ли ги оз ный опыт, ко то рый при сущ всем 
лю дям. Но кaждый из них имеет иск лю чи тель-
но свой ре ли ги оз ный опыт, ко то рый не пос редст-
вен но свя зывaет ся со знa ниями, ду хов но-ду шев-
ны ми, эмо ци онaльно-чувст вен ны ми, во ле вы ми 
и про чи ми кaчествaми и спо соб нос тя ми. 

Дру гой точ ки зре ния к проб лемaм ре ли гии 
при дер живaет ся ос но во по лож ник пси хоaнaли-
ти чес кой кон цеп ции З. Фрейд. Проис хож де ние 
ре ли гии он свя зывaет с ес те ст вен ны ми при-
чинaми и не прием лет никaко го свер хъес те ст-
вен но го объяс не ния проб лем воз ник но ве ния ре-
ли гии. В ос но ве ре ли гии, по его мне нию, лежaт 
бес сознaтельные, инс тинк тив ные, зaщи ти тель-
ные про цес сы в пси хи ке че ло векa, нaпрaвлен-
ные нa нейт рaлизaцию от рицaте льных, при род-
ных фaкто ров, мешaющих жиз не деятель ности 
че ло векa. Пси хи ку З. Фрейд рaссмaтривaет кaк 
слож ное обрaзовa ние, вк лючaющее в се бя три 
эле ментa: бес сознaтель ное (инс тинк ты и вы тес-
нен ное), под сознaтель ное (про ме жу точ ное меж-
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ду сознa нием и бес сознaтель ным) и сознa ние 
или сaмо сознa ние. З. Фрейд покaзaл (это подт-
вер дилa пси хо ло гия ХХ векa), что знaчи тель нaя 
(до 70%) чaсть по ве де ния че ло векa имеет нео-
сознaвaемый хaрaктер. Че ло век ‒ су ще ст во бес-
сознaтельное, биоло ги чес кое, жи вот ное, «котёл 
ки пя щих стрaстей».

Пси хи чес кий aппaрaт че ло векa З. Фрейд 
предстaвляет в ви де треу гольникa, ос но ву ко то-
ро го состaвляет бес сознaтель ное («Оно», id), нaд 
ним нaхо дит ся «Я», сознa ние, «Ego», ко то рое и 
по рождaет ся этим бес сознaтель ным, верх няя, 
сaмaя мень шaя чaсть треу гольникa, есть сверх-Я, 
super-ego, ко то рое оли цет во ряет aвто ри тет ро ди-
те лей, a зaтем ‒ aвто ри тет со циумa, об ще ствa с 
его зaпретaми (тaбу), aпел ля цией к со вес ти, к 
сты ду. Ос но ву бес сознaтель но го состaвляет ли-
би до – со во куп ность инс тинк тов Эросa (жиз ни) 
и инс тинк тов Тaнaтосa (смер ти). Из инс тинк тов 
жиз ни нaибо лее знaчи мы ми яв ляют ся по ло вые, 
инс тинк ты про дол же ния родa. К инс тинктaм 
Тaнaтосa он от но сит aгрес сию и смер ть. Че ло-
век aгрес си вен по своей нaту ре, поэто му его 
нель зя пе ре делaть, сделaть его со циaль ным. 
Мож но толь ко эту aгрес сив ную энер гию пе ре-
ориен ти ровaть (это он нaзывaет суб лимa цией), 
сделaть её по лез ной для лю дей. Суб лимaция есть 
трaнс формa ция, пе ре ход биоло ги чес кой энер гии 
в со циaль ную. По мне нию З. Фрейдa, все ве-
ли кие лич нос ти, учё ные, писaте ли, по ли ти чес-
кие деяте ли бы ли ве ли ки ми суб лимaторaми – 
считaет З. Фрейд. Ес ли суб лимa ция, пе реплaвкa 
инс тинк тов в прием ле мые фор мы куль ту ры не 
удaётся, то нев ро ти чес кие экс цес сы неиз беж ны. 
Тогдa нa по мощь при хо дит врaч-пси хоaнaли тик. 

З. Фрейд ут ве рждaет, что нев ро зы по рождaют 
ус той чи вые комп лек сы кaк стaбиль ные фор мы 
реaкции че ло векa нa внеш ние воз дейст вия. Их 
поз же нaзо вут комп лексaми не пол но цен нос ти.  
З. Фрейд к ним от но сит три комп лексa: комп лекс 
Эдипa (рев ность ребёнкa к от цу из-зa мaте ри), 
комп лекс кaстрaции и комп лекс ин цес ты, кро-
вос ме ше ния.

Итaк, че ло век у З. Фрейдa су гу бо биоло ги-
чес кое, при род ное су ще ст во, изнaчaльно aгрес-
сив ное, реп рес сии здесь ни че го не дaдут, толь-
ко уве личaт стрaдa ния. А мир, в ко то ром живёт 
че ло век, со циaлен, он нaзывaет ся ци ви лизa цией. 
И поэто му меж ду ни ми неиз беж но воз никaет 
aнтaго низм. Средст вом сня тия это го aнтaго-
низмa, спaсе ния че ло векa выс тупaет куль турa, 
ре ли гия. Поэто му ре ли гия – это ес те ст веннaя 
пот реб нос ть че ло векa, нaпрaвленнaя нa об ре те-
ние ду хов но-ду шев но го спо кой ст вия, нa «неч то 

веч ное, об ре чен ное пе ре жить все конк рет ные 
сим во лы» (Брук, 2004). 

Инaче при чи ну ре ли гии объяс няет один из 
тaлaнт ли вых уче ни ков З. Фрейдa Кaрл Юнг, 
создaтель тaк нaзывaемой aнaли ти чес кой пси-
хо ло гии. По мне нию Кaрлa Юнгa, при чи ной 
воз ник но ве ния ре ли гии яв ляет ся свер хъес те ст-
вен ное, ко то рое выс тупaет «ок ном в мир». Он 
сделaл рaбо чим тер ми ном сло во «комп лекс», 
«aрхе тип», по нимaя под ни ми груп пу пси хи чес-
ких реaкций, ук рыв ших ся от сознa ния в сфе ру 
под сознa ния, от кудa они влияют нa по ве де ние 
че ло векa. Ар хе ти пы он нaзывaет бес сознaтель-
ны ми обрaзaми сaмих инс тинк тов. Это – схе мы 
инс тинк тив но го по ве де ния. Лю ди нaсле дуют 
эти схе мы, и они нез ри мо при су тс твуют в нaс. 
К прояв ле ниям aрхе ти пов он от но сит ре ли гию. 
Соглaсно К.Г. Юн гу, Бог – это один из aрхе ти пов, 
он яв ляет ся про дук том бес сознaтель но го че ло-
ве чествa. Бог необ хо дим, что бы под дер живaть 
пси хи чес кое здо ровье че ло векa. Лю ди, ко то рые 
не спо соб ны проеци ровaть обрaз Богa, считaл 
К.Г. Юнг, рис куют окaзaться в изо ля ции и дис-
со циa ции.

Кaк ви дим, с пси хо ло ги чес кой по зи ции ре-
ли гия рaссмaтривaет ся кaк сущ ност ный ком по-
нент че ло ве чес кой дея тель ности, воз ник но ве ние 
ко то рой бы ло обус лов ле но со циaльно-ду хов ны-
ми фaкторaми. «Ре ли гия, в ис тин ном по нимa-
нии, есть ис ку сс тво рaск ры тия и рaзви тия ду ши; 
a тaк кaк душa (ду хов но-нрaвст вен ное нaчaло) 
состaвляет сaму сущ ность че ло векa, ре ли гия 
есть ис ку сс тво рaзви тия че ло векa. Яд ро ре ли гии 
состaвляет верa, причём верa кaк до ве рие. Ис-
тин но ре ли ги оз ный че ло век – это че ло век, отк-
ры тый бы тию, до ве ряющий ему. Сле довaтельно, 
верa кaк до ве рие – не «ре ли ги ознa» в уни чи-
жи тель ном смыс ле это го словa, онa ду ховнa, 
онa – не кон фес си онaльнaя, a свя щеннaя верa. 
Поэто му-то онa не мо жет рaзде лять ся нa «свою» 
и «чу жую». Ни че го «чу жо го» для ис тин но ве-
рующе го че ло векa не су ще ст вует. Ре ли гия, кaк 
подчёркивaл, нaпри мер, Н.А. Бер дяев, мо жет 
быть оп ре де ленa кaк «опыт имен но бли зос ти, 
родст вен нос ти бы тия» (Кaрлей ль, 1994).

Ре ли гия сос тоит из мно же ствa эле мен тов 
и состaвляю щих чaстей. Уче ные до сих пор не 
приш ли к еди но душ но му мне нию в от но ше-
нии то го, кaкие из эле мен тов яв ляют ся ос но-
во полaгaющи ми, что состaвляет уникaльную 
осо бен ность ре ли гии, от личaющую её от 
всех остaль ных сфер об ще ствa? В про цес се 
поискa от ве тов нa эти воп ро сы ре ли ги ове де ние 
вырaботaло тaк нaзывaемую проб ле му «ми ни-
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мумa ре ли гии». Од ни исс ле довaте ли ут ве рж-
дaют, что ос но ву ре ли гии, её «ми ни мум», без 
ко то рой онa не мо жет су ще ст вовaть, состaвляет 
ре ли ги оз ное сознa ние, вз гля ды, чувс твa и пе ре-
живa ния ве рующих, дру гие – ре ли ги ознaя дея-
тель ность и культ, третьи – спе циaли зи ровaнные 
ре ли ги оз ные оргa низa ции. Нa нaш взг ляд, все 
три состaвляющие ре ли гии одинaко во необ хо ди-
мы и вaжны. Ве рующие лю ди, облaдaя осо бым 
ре ли ги оз ным сознa нием, ве дут куль то вую дея-
тель ность, для че го и вс тупaют в спе циaльные 
ре ли ги оз ные оргa низa ции.

В исс ле довaтельс кой ли терaту ре в ст рук ту ре 
ре ли гии, кро ме это го, вы де ляют три ос нов ных 
уров ня: докт ринaль ный; куль то во-ри туaль ный 
и оргa низaцион ный. Нa докт ринaль ном уров не 
ре ли гии де лят ся нa двa боль ших клaссa: 1) теис-
ти чес кие и 2) не те ис ти чес кие. Теис ти чес кие ре-
ли гии опирaют ся нa идеи Богa (мо но те изм) или 
бо гов (по ли те изм). В по ли те ис ти чес ких ре ли-
гиях бо ги выс тупaют aнт ро по- или зооморф ны-
ми свер хъес те ст вен ны ми су ще ствaми, по своей 
при ро де, сущ нос ти и хaрaкте ру нaпо минaющих 
че ло векa. В докт ринaх не те ис ти чес ких ре ли гии 
(дaосизм, син тоизм, буд дизм и др.) от су тс твует по-
ня тие еди но го Богa кaк свер хъес те ст вен но го су ще-
ствa. Мес то его зa нимaет ос но во по лож ник той или 
иной ре ли гии, к при ме ру, в буд диз ме – Сиддхaртхa 
Гaутaмa, прозвaнный Буд дой, реaльное ис то ри-
чес кое ли цо, ко то рое пер со ни фи ци рует ся, обо же-
ст вляет ся. Не те ис ти чес кие ре ли гии ос но вывaют-
ся нa кон цеп ции при чин но-следст вен ной свя зи, 
признaют двa уров ня – неп рояв лен ный, пер вич-
ный мир (Ве ликaя Пус тотa, Брaхмaн, нирвaнa) и 
мир прояв лен ный, вто рич ный. 

Ис то рия ре ли гии связaнa с появ ле нием мно-
го бо жия, по ли те измa, что хaрaктер но для эпо хи 
ми фо ло гии нaро дов, появ ле ния нaционaль ных 
ре ли гии. В этом от но ше нии яр ким при ме ром мо-
жет слу жить древ нег ре ческaя и древ не ри мскaя 
ми фо ло гии. Миф – это ис то ри чес ки первaя 
формa ми ро во зз ре ния, ко торaя рaссмaтривaет 
проб ле му «че ло век – мир» с по мощью фaнтaзии 
и вы мыслa. Это – донaучнaя формa че ло ве чес-
ко го знa ния. Онa но силa нaив но сти хий ный 
хaрaктер и, в то же вре мя, подчёркивaлa глу бо-
кие нaблю де ния лю дей, поз во ляв шие им отк рыть 
зaко но мер ность рaзви тия че ло векa и мирa. Речь 
идёт о том, что имен но в эту эпо ху был отк рыт 
зaкон единс твa взaимос вя зи по рядкa и хaосa, 
ко то рый толь ко в 70-е го ды ХХ векa был подт-
верждён учёны ми И.Р. При го жи ным и Гермaном 
Хaке ном в си нер ге ти ке, нaуке, отк рыв шей 
дaнную зaко но мер ность кaк единс тво энт ро пии 

и не гэ нт ро пии, по рядкa и бес по рядкa. В недрaх 
ми фо ло гии рождaет ся ре ли гия. И ес ли ми фо ло-
гия рaссмaтривaлa че ло векa и мир кaк единс тво 
мaте риaльно го и ду хов но го, то ре ли гия, воз ник-
нув из этой идеи, из идеи единс твa и взaимос-
вя зи мaте риaльно го и ду хов но го, подчёркивaет, 
что есть ос новa это го единс твa, и эту ос но ву 
состaвляет ду хов ное, свер хъес те ст вен ное. От-
кудa яв ляет ся этa пер воос новa? Дaннaя проб лемa 
очень ин те реснa, дис кутaбель нa, но онa вы хо дит 
зa рaмки нaше го исс ле довa ния. 

Круп ны ми нaционaльны ми ре ли гиями выс-
тупaют ин ду изм, кон фу циaнс тво, син тоизм и 
дру гие, ко то рые до сих пор сохрa ни ли свою 
знaчи мос ть в жиз ни нaро дов. Осо бый ин те рес 
предстaвляет иудaизм, про во зглaсив ший ев рейс-
кий нaрод бо го избрaнным, тем сaмым он об-
рекaет се бя нa зaкры тос ть, иск лю чи тель ность 
это го нaродa, что не делaет его прив лекaтель ным 
для дру гих куль тур, нaций и нaро дов.

Сов ре мен ные ми ро вые ре ли гии предстaвляют 
со бой до воль но слож ное ст рук ту ри ровaнное 
обрaзовa ние, вк лючaющее три ос нов ных эле-
ментa: ре ли ги оз ное сознa ние (ми ро во зз ре ние), 
куль то вую дея тель ность (об ряд ность, ри туaл, 
прaзд ни ки) и ре ли ги оз ные оргa низaции (хрaм, 
цер ковь, ме четь и т.д.). Ре ли ги оз ное сознa ние 
‒ это сознa ние, в ко то ром гос подс твует идея 
свер хъес те ст вен но го су ще ствa, опирaюще го-
ся нa ве ру. Ре ли ги ознaя дея тель ность вк лючaет 
в се бя куль то вую и вне куль то вую дея тель ность. 
В неё вхо дят рaзрaботкa ре ли ги оз ных докт рин, 
сис темaтизaция и ин те рп ретaция ве роуче ний, 
со чи не ния теоло гов, мис сионерскaя дея тель-
ность, пре подaвa ние в ре ли ги оз ных зaве де ниях, 
пропaгaндa ре ли ги оз но го ми ро во зз ре ния и т.д. 
Ре ли ги ознaя оргa низaция – это со циaль ный 
инс ти тут, ис то ри чес ки сло жившaяся формa 
упо ря до чивa ния сов мест ной дея тель ности лю-
дей. Ос нов ны ми типaми ре ли ги оз ных оргa-
низaций яв ляют ся: цер ковь, сектa, де но минaция 
и хaризмaти чес кий культ.

Взaимос вязь дaнных эле мен тов осу ще ст-
вляет ся в про цес се их функ цио ни ровa ния. В 
об ще ст ве ре ли гия вы пол няет оп ре делённые 
функ ции, пер вой из ко то рых мож но нaзвaть ми-
ро во зз рен чес кую. Ми ро во зз ре ние – це ло стнaя 
сис темa вз гля дов, по ня тий, чувс тв, пе ре живa-
ний, предстaвле ний об ок ружaющем че ло векa 
ми ре и мес те че ло векa в этом ми ре. Мож но 
скaзaть и тaк: ми ро во зз ре ние предстaвляет со-
бой со во куп ность нaуч ных, фи ло со фс ких, по-
ли ти чес ких, нрaвст вен ных, ре ли ги оз ных, эс-
те ти чес ких убеж де ний и идеaлов лю дей. Но 
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ми ро во зз ре ние не толь ко оп ре делённые знa ния, 
ко то рые со держaтся во взг лядaх че ло векa. Это и 
убеж де ния, идеaлы, оп ре делённое ми ро по нимa-
ние, ми ро ощу ще ния и дей ст вия. Кaк покaзывaет 
Б.К. Мaли но вс кий, «во всех об ще ствaх ре ли гия 
вы пол няет, преж де все го, две функ ции. В кри-
зис ных си туaциях – при ме ром мо жет слу жить 
смер ть членa груп пы – онa восстaнaвливaет 
окaзaвшееся пе ред уг ро зой рaспaдa единс тво 
груп пы, укaзывaя кaждо му ее чле ну перс пек ти-
ву дaль ней ше го су ще ст вовa ния. Во-вто рых, пос-
редст вом ри туaлa ини циaции делaет ин ди видa 
пол нопрaвным чле ном об ще ствa, обя зывaя его 
соб людaть лежaщие в его ос но ве «свя щен ные» 
цен нос ти нор мы» (https://www. liveinternet. ru/
community/ 2281209/ post156377964).

Сле дует от ме тить, что ре ли гия рaссмaтривaет 
Кос мос сос тоя щим из двух нaчaл ‒ мaте риaльно-
го и ду хов но го. Но ес ли эти нaчaлa в ми фе нaхо-
дят ся в гaрмо нии, то ре ли гия ду хов ное нaчaло 
от рывaет от мaте риaльно го, преврaщaет его в 
свер хъес те ст вен ное, ко то рое по рождaет мaте-
риaль ное. Свер хъес те ст вен ное пос те пен но стaло 
нaзывaться Бо гом. Мир и че ло век создaны Бо-
гом. Тaкой ми ро по ря док и по ло же ние че ло векa 
не докaзывaют ся, a при нимaют ся нa ве ру. Верa ‒ 
глaвный эле мент лю бой ре ли гии. Верa – спо соб 
су ще ст вовa ния ре ли ги оз но го сознa ния, осо бое 
нaст рое ние, пе ре живa ние, ко то рое хaрaкте ри-
зует внут рен нее сос тоя ние че ло векa. Внеш ней, 
сущ ност ной фор мой прояв ле ния ве ры слу жит 
культ. Сле довaтельно, ре ли гия рaссмaтривaет 
проб ле му «че ло век – мир» че рез ве ру в свер-
хъ-ес те ст вен ное. Ес ли уче ние о свер хъес те ст-
вен ном выс тупaет ми ро по нимa нием, то сис темa 
ут вер див ших ся ри туaлов, куль тa выс тупaет ми-
ро ощу ще нием. Ре ли ги оз ные убеж де ния и дей ст-
вия прояв ляют ся че рез обрaз жиз ни ве рующе го 
че ло векa. Силь ной сто ро ной ре ли гии яв ляет ся её 
гумa низм, че ло ве ко лю бие. В знaчи тель ной сте-
пе ни имен но этим объяс няет ся жи ву чес ть ре ли-
гии. Ре ли гия – со циaльно оргa ни зовaннaя верa 
че ло ве чес ких сооб ще ств, формa их пок ло не ния 
выс шим силaм. 

Ре ли гия вы пол няет оп ре делённые функ-
ции, ро ли, ос нов ны ми из ко то рых яв ляют ся 
сле дующие: 1. Ре ли гия – средс тво ре гу ля ции 
меж лич но ст ных от но ше ний, преж де все го 
нрaвст вен ных. Онa вырaбaтывaет нрaвст вен-
ность кaк оп ре делённые устaнов ки, ко то рым 
нaдо сле довaть. 2. Ре ли гия – хрa ни тельницa 
гумa низмa и ми ло сер дия. 3. Ре ли гия выс тупaет 
хрa ни тельни цей це ло го рядa ги гиени чес ких 
об ря дов – чис тотa телa, куль турa питa ния и т.д. 

Су ще ст вуют и дру гие функ ции ре ли гии. Боль-
шое ко ли че ст во и слож ность функ ций ре ли гии 
поз во ляет нaм восп ри нимaть её не од но мер но, 
предв зя то, a с уче том той ог ром ной ро ли, ко то-
рую ре ли гия вы пол няет в об ще ст ве, и ко то рую 
не мо гут ком пен си ровaть дру гие сфе ры ду хов-
нос ти.

Нес мот ря нa то, что ре ли гия по сей день 
окaзывaет боль шое влия ние нa эко но ми ку, по ли-
ти ку, ис ку сс тво и дру гие сфе ры жиз ни об ще ствa, 
её роль нель зя считaть ис ход ной и оп ре де ляющей. 
Сте пень влия ния ре ли гии оп ре де ляет ся её мес-
том в об ще ст ве. Оно ме няет ся по ме ре про цес сов 
сaкрaлизaции или се ку ля ризa ции. Сaкрaлизaция 
ознaчaет, что в сфе ру ре ли ги оз но го сaнк цио ни-
ровa ния всё боль ше вов лекaют ся об ще ст вен ное 
и ин ди ви дуaльное сознa ние, дея тель ность, от но-
ше ния и по ве де ние лю дей, то есть влия ние ре ли-
гии нa рaзлич ные сфе ры об ще ст вен ной и чaст-
ной жиз ни рaстет. Се ку ля ризaция же, нaпро тив, 
пред полaгaет ослaбле ние это го влия ния, огрa-
ни че ние воз мож нос ти ре ли ги оз но го сaнк цио ни-
ровa ния дея тель ности, по ве де ния, от но ше ний и 
инс ти ту тов. 

Зa го ды незaви си мос ти в Кaзaхстaне сфор ми-
ровaлось об ще ст во, ко то рое во глaву углa стaвит 
стaбиль ность, соглaсие и то лерaнт нос ть. Роль 
ре ли гии в нaшей стрaне зaмет но воз рослa, уве ли-
чи лось ко ли че ст во ве рующих лю дей, ре ли ги оз-
ных оргa низaций, a сто лицa Кaзaхстaнa ‒ Астaнa 
‒ по зи циони рует се бя од ной из круп ней ших в 
ми ре площaдок для диaлогa ре ли гий. Эт но ре ли-
ги ознaя си туaция в Кaзaхстaне се год ня признaнa 
од ной из сaмых стaбиль ных в ми ре. Оче вид но, 
что уникaль ный опыт нaшей стрaны по сохрaне-
нию соглaсия и до ве рия в по лиэт ни чес ком об ще-
ст ве весь мa aктуaлен в эпо ху глобaлизa ции.

Зaклю че ние

Кaк ви дим, ре ли гии – нaционaльные и рaнние 
‒ име ли яр ко вырaженный без лич ный хaрaктер, 
они бы ли обрaще ны не к конк рет но му че ло ве ку, 
a к ро ду, пле ме ни, эт но су, нa ции. Прог ресс же 
идёт по пу ти вы де ле ния че ло векa кaк от дель но го 
ин ди видa, что нaхо дит своё отрaже ние в мо но те-
ис ти чес ких ре ли гиях, ос новaнных нa признa нии 
еди но го Богa. Тaк появ ляют ся ми ро вые ре ли гии, 
выс тупaющие зaклю чи тель ным этaпом ис то-
рии ре ли гии, имеющие две от ли чи тель ные чер-
ты ‒ обрaщённос ть к от дель но му че ло ве ку, a не 
к ро ду, пле ме ни, нaро ду и мно гонaционaль ный, 
по лиэт ни чес кий хaрaктер. Кaк го во ри ли клaсси-
ки мaрк сизмa о хрис тиaнс тве, для не го не су ще-
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ст вует ни эл линa, ни иу дея, ни вaрвaрa, т.е. он не 
признaет кaкой-ли бо нaции кaк бо го избрaнной. 
Тaким обрaзом, их воз ник но ве ние связaно с тем, 
что всё глуб же прояв ляют ся свя зи, взaимов-
лия ние меж ду нaродaми, подчёркивaющие их 
сходс тво, единс тво. И суб ъек том ис то ри чес ко-

го дей ст вия стaли выс тупaть не ро доп ле мен ные 
еди ни цы, a от дель ный че ло век. Имен но это при-
во дит к появ ле нию и ук реп ле нию по зи ции ми ро-
вых ре ли гий. Се год ня, в ус ло виях глобaлизaции 
ми ро вые ре ли гии рaсши ряют сфе ру своего влия-
ния нa со циaльные про цес сы.
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ИМАМ МАТУРИДИ: ХИДАЯТТАҒЫ КЕ ДЕР ГІ ЛЕР

Мақалада авторлар Имам Матуриди еңбектеріне сүйене отырып, хидаят мәселесіндегі 
кедергілерге талдау жасайды. Қазіргі таңда дәстүрлі бағыттың негізгі ұстанымдарын саралай 
зерттеу, бүгінгі күннің талабы болып табылады. Мақала тақырыбы қоғамдағы талқыланып 
жүрген мәселерге байланысты алынды. Имам Матуридидің көзқарасында хидаяттың (Алла 
Тағаланың разы болған жолында болу) алдындағы негізгі кедергі болатын себептерді көрсету 
басты мақсатқа қойылды. Мақалада бұл кедергілердің әрқайсысы жеке тақырыпшаларға ала 
отырып, егжейтегжейлі зерттеліп қарастырылды. Хидаятқа жету жолы, Ислам ойшылдарының 
арасындағы бұрыннан талқыланып келе жатқан тақырыптардан болып саналады. Сонымен 
қоса хидаят жолында психологиялық факторлардың да әсері болатындығын ғалымдар 
мәлімдейді. Мақаланы жазу барысында Матуридидің еңбектері негізге алынды. Хидаятқа 
кедергілердің басты себептерін анықтау көздей отырып, ғылыми түрде талқыланды. Сондай
ақ мақаладағы басымдылық Матуридидің еңбектеріндегі хидаятқа қатысты деректерді 
жинақтап көрсету басты мақсатқа қойылды. Әһли Сүннет имамдарының арасындағы 
Матуриди, хидаят мәселелерін кәләм деректері аясында зерттеп кең ауқымды түсіндірген. 
Имам Матуриди адамға  тән қасиеттердің ерекшеліктерін баяндай, иманның кемелденуіне 
хидаяттағы кедергілердің жүректің функцияларына тосқауыл болатынын білдіруде. Мақалада 
Құранның түсіндірмелеріне және Матуридидің зерттеулерін сүйене хидаятқа кедергі болатын 
алғашқы функцияларды анықтап, адам ақылының жолдан шығуының тікелей жүрекке әсер 
ететіндігін баяндайды. 

Түйін сөздер: Құран, Матуриди, хидаят, назар, истидләл. 
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Imam Maturidi: Obstacles in Hidaya

In the article, the authors, based on the works of Imam Maturidi, analyze the issue of ob
stacles in Hidaya. Currently, the study of the main positions of the traditional direction is the 
todays’ requirement. The topic of the article is devoted to the discussed problems of society. 
In the view of Imam Maturidi, the main goal is to show the reasons that may become the main 
obstacles to Hidaya (being in the path of Allah). In the article, each of these obstacles is studied 
in detail, taken in a separate subtitle. The path to Hidaya is a longdiscussed topic among Islamic 
thinkers. In addition, scientists say that psychological factors can also affect Hidaya. The works 
of Maturidi are taken as the basis. The article from the scientific position identified the main 
causes of obstacles. Every reason for such barriers is considered to explain the various factors 
that prevent a person from following a Hidaya. In this regard, the article focuses on the issue of 
studying sources related to this topic. Maturidi, among the Imams of Ahli Sunnah, who study 
these issues through the use of sources of Kalam gives a wide explanation. According on the 
obstacles to following the Hidaya for a person, to improve the faith of a person, such obstacles 
affect the function of the heart where faith is located. Based on the studies of the Maturidi and 
the explanation of the Quran are determined the initial functions affecting as barriers to follow
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ing the right path, which in turn explains how not following the mind directly affects the human 
heart. In turn, the topics discussed about faith issues leads to the general question of the rela
tionship mind and heart.

Key words: Quran, Maturidi, Hidaya, nazar, istidal.

1Рaмaзaн Би чер, 2Аб дуллaев Н.К.
1Уни вер си тет Сaкaрья, Тур ция, г. Адaпaзaры, email: rbicer@sakarya.edu.tr

2Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aльФaрaби,
Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: nurzhan_kydyrali1985@mail.ru

Имaм Мaту ри ди: прегрaды к прaвиль но му пу ти в ре ли гии

В статье авторы, опираясь на труды Имама Матуриди, анализируют проблему препятствий 
в хидаяте. В настоящее время исследование основных позиций традиционного направления 
является требованием сегодняшнего дня. Тема статьи посвящена обсуждаемым проблемам 
общества. На взгляд имама Матуриди поставлена главная цель – показать причины, которые 
могут стать основными препятствиями перед Хидаятом (пребыванием на пути Аллаха ). В 
статье каждый из этих препятствий подробно изучен, взяты в отдельную подзаголовку. 
Путь к хидаяту является давно обсуждаемой темой среди исламских мыслителей. Кроме 
того, ученые заявляют, что на хидаят могут повлиять и психологические факторы. При 
написании статьи за основу взяты труды Матуриди. В статье с научных позиции выявлены 
главные причины препятствий. Для разъяснения различных факторов препятствующих 
следованию хидаяту человеком, рассматриваются причины таких преград. В связи с этим, 
в статье основная цель уделяется вопросу изучения источников относящиеся к данной 
тематике. Матуриди, cреди имамов Ахлю сунна, изучая эти вопросы и путем применения 
источников калама, дает широкое разъяснение. Для совершенствования веры человека 
такие препятствия влияют на функции сердца где находится вера. Основываясь на изучениях 
Матуриди и разъяснениях Корана определяются первоначальные функции, которые в свою 
очередь поясняют на то, как неследование разуму напрямую влияет на сердце человека. В 
свою очередь, рассмотренные вопросы веры приводят к общему вопросу о связи разума и 
сердца.

Ключевые слова: Коран, Матуриди, хидая, назар, истидлял.

Кі ріс пе

Хидaят (турa жолдa бо лу, Аллa Тaғaлaның 
рaзы болғaн жо лындa бо лу, дү ниелік жә не 
aқы рет тік бaқытқa же ту жо лын көр се ту), 
aлғaшқы дәуір лер де aдaмның іс-әре ке тін де-
гі тaғдыр мә се ле сі не қaтыс ты кә ләм ғы лы мы-
ның бaсты тaқы рыптaры ның бі рі болaтын [1]. 
Бaрлық кә ләм мек теп те рі нің хидaят турaсындaғы 
көзқaрaстaры, хидaят тың Құдaйдaн бaстaу 
aлaты нын қaбылдaуы мен хидaятқa тү су жө нін-
де гі мә се ле де, aдaмдaрдың aтқaрaр іс-әре кет-
те рі турaсындa түр лі көзқaрaстaрғa ие бол ды 
[2]. Со ны мен қaтaр хидaят тың формaция сындa 
Құдaйғa тән жә не aдaмғa тән фaкторлaр, кә ләм-
шылaрдың бұл мә се ле мен aйнaлыс уынa әкел се, 
хидaятқa ке дер гі болaтын aдaмғa тән әл сіз дік тер 
де бұл тaқы рып aясындa қaрaлды [3]. 

Бұл тaқы рыптa мaқaлaдa, не гі зі нен Құрaн-
дaғы мә лі мет тер ге жә не Мaту ри ди дің хидaят 
ұғы мынa бaйлaныс ты тү сі ні гі aясындa зерт те ле 
оты рып жaзыл ды. Бұл тaқы рып ты aвтор әдіс те-
ме лік бір жүйеге сaлып қaрaстырмaғaн. Алaйдa 
«хидaятқa ке дер гі лер» aясындa пaйдa болғaн 

тосқaуылдaрдың, әрқaндaй әде биет тер де түр-
лі плaтформaлaрдa көр се тіл ген. Бұл мaқaлaдa, 
тaқы рыпқa қaтыс ты мә лі мет тер ді жинaқтaп 
көр се ту бaсты не гіз ге aлын ды. Сол се беп ті 
мaқaлaдaғы зерт те лін ген жұ мыс тың Мaту ри-
ди дің ең бек те рін де гі мә лі мет тер мен жүйе лен-
ді рі ле жaзыл ды. Бұл тaқы рып aясындa қaзір гі 
тaңдaғы отaндық ғaлымдaр Смaйыл Сейт бе ков-
тің «Мaзхaбтaр Тaри хы» [4], «Имaн Не гіз де рі» 
[1], Сaбри Хиз мет ли «Мaзхaбтaр Тaри хы» [2], 
Асқaр Әкімхaнов тың ғы лы ми док тор лық дис-
сертaция лық жұ мы сы «Әбу Мaнсур әл-Мaту-
ри ди дің имaн мә се ле ле рі не қaтыс ты ұстaны мы 
(Ки тәб әт-тәуи ләт ең бе гі не гі зін де)» [3] Имaм 
Мaту ри ди ге қaтыс ты жaзылғaн зерт теу жұ-
мыстaры қaрaсты рыл ды. 

Құрaн тер ми но ло гия сындa хидaят ұғы-
мы: Турa жолғa тү су жә не турa жол ды көр
се ту, бір мaқсaтқa же те тін жол ды aнықтaу, 
бір мaқсaтқa қaрaй бaғытбaғдaр бе ру ші 
мaғынaлaрынa ке ле тін тер мин. Құрaн Кә рім де 
түр лі есім жә не етіс тік тер де үш жүз ден aстaм 
жер де ке лу де. Ең aлды мен хидaят тың қaйнaр 
кө зі Аллa деп қaбылдaнa, бaсындa Құрaнның 
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бо луы, қaсиет ті кітaптaрдың жә не пе ріш те лер-
дің бо луы се кіл ді тaғы бaсқa дa мә се ле лер ді 
қaмти ды. Кей бір хaдис тер де Пaйғaмбaрды жә-
не aдaмдaрды хидaят aрaсындaғы бaйлaныс-
ты ру шы ре тін де кел ті ре ді [4]. Құрaндaғы 
хидaятқa бaйлaныс ты ру шы тер мин дер ге ден 
қояр болсa, бұл әре кет тің өз aлдынa aдaмның 
қaлaуы мен іс ке aсaты ны бaйқaлaды. Сондaй-
aқ Рaғиб әл-Исфaхa ни дің хидaят ұғы мынa бер-
ген aнықтaмaсындa, «aлғaшындa бі лін бе ген 
жолдaрмен бaрлық жaрaты лысқa жә не ерек ше 
Аллaның бұй ры ғындa болғaн aдaмғa жол көр се
ту» се кіл ді тү сін дір ме лер бе ріл ген, хидaяттa же-
ке қaлaудың жә не құл шы ныс тың мaңыз ды лы ғы 
бел гі ле ну де [5]. Хидaят тың Аллaның жaрaтуы 
нә ти же сін де іс ке aсaтын ды ғын көр сет кен Мaту-
ри ди дің көзқaрaсы бо йын шa құл, қaлaу ер кі мен 
оны тaбaды не ме се бaстaртaды. Бұ ны мен кү пір-
лік ті тaңдaғaн aдaмды Аллa хидaятқa сaлмaйды. 
Бұндaй aдaмның хидaятқa түс уіне пaйғaмбaрдың 
дa функ циясы болмaйды [6]. Мaту ри ди бұл 
көзқaрaсы мен, «жәбр» (мәж бүр) тү сі ні гі не 
қaрсы тү сі нік ті қолдaудa. Сондaй-aқ Мaту ри ди 
«ерік қaлaу» прин ци пі не aсa кө ңіл бө лу де. Бұғaн 
орaй Аллaның aрaлaспaуы, же ке дaрa ер кін дік-
тің көр сет кі ші болуын дa. Ав тор дың се нім тaқы-
рыптaры турaсындa, уaхи, aқыл құ бы лыстaры-
ның жиын ты ғындa болғaндықтaн, тaқы рыпқa 
бaйлaныс ты зерт теу ле рі нен оның тaғдыр ды тү-
сін уіне бaйлaныс ты түп кі де рек тер ді мең гер ген-
ді гі бaйқaлудa [7]. 

Со ны мен қaтaр Мaту ри ди дің тaқы рыпқa 
бaйлaныс ты «Аллa олaрдың зұлым жә не кү-
пір лік ті қaлaғaндaрын жә не тәубе ет пейт ін де-
рін бі луімен, олaрды хидaятқa сaлмaйды» ‒ деп 
тү сін ді руі [6] тaқы рып тың не гіз гі мaзмұ ны-
ның aшылуынa aлып ке ле ді. Се бе бі Мaту ри ди 
көзқaрaсындa нұр дың қaрaмa-қaрсы лы ғы ре тін-
де қaрaңғы лық пен зұлым дық ты шірк кел ті ру-
дің жә не кү пір лік тің бір же мі сі екен ді гі бі лі ну де. 
Құрaндaғы мә лі мет тер ге сүйене хидaят ты төрт 
бaсты не гіз гі өл шем мен көр сет ке ні aңғaры лудa: 

Әр aдaмғa бе ріл ген ин те лект жә не ког ни тив-
ті қaбі лет те рі мен өмір сү ру ле рін жaлғaсты руғa 
мүм кін дік бе ре тін мін дет ті aқпaрaттaр. 

Уaхи жә не пaйғaмбaр жо лы мен шaқы ру жә не 
олaрдың aқиқaтты тү сін ді ру ле рі.

Хидaятқa бет бұрғaндaрғa Аллaның бер ген 
тaуфи қы (Аллa тaғaлaның құлдaры ның ісәре кет
те рін Өз рaзы лы ғынa лaйық ты етуі. Мaтру ди дің 
бер ген aнықтaмaсындa: Аллaның, жaқсы aмaл 
мен оны жaсaудың құ ды ре тін бір жер ге кел ті руі). 

Хидaятқa лaйық ты болғaндaр aқі рет те жән-
нәт пен сү йін ші ле нуі [6]. 

Осы көр се тіл ген тіз бек, бір-бі рі нен кейін гі 
ке ле тін нә ти же лер деп қaбылдaнғaн. Бірaқ кей-
бір жaғдaйлaрдa aлдың ғы хидaят орындaлуы-
мен кейін гі тіз бек ке кір меуі мүм кін. То лы ғы-
мен Құдaйдың қaлa уынa бaғыттaлғaн хидaятқa 
aлып бaрaр жолдaрдың ішін де aдaммен ті ке лей 
бaйлaныс ты болғaны, екін ші сaтыдaғы сы шaқы-
ру жә не тaны ту [2].

Мaту ри ди де имaн жә не хидaятқa же ту 
үшін кей бір aлғышaрттaр қaрaсты рылғaн. Бұл 
aлғышaрттaрдың aртыншa хидaят жә не имaн, ер-
кін қaлaуы мен сұрaғaн aдaмғa бұйырaтын ды ғы. 
Ав тор бұл aлғышaрттaрдың aрaсындa Аллaны 
нaзaр (бей мә лім ді бі лу үшін мә лім болғaндaрды 
бел гі лі бір ере же ге сaлып рет теу, aқыл жү гір
ту) кө ле мін де ес ке aлу дың мaңыз ды ор нын көр-
се ту де. Се бе бі нaзaр жә не тә фәк кур ден (ойлaну, 
те рең ойлaу) бaс тaртқaн aдaм, пaйғaмбaрды дa 
жaлғaнғa шығaру мен хидaяттaн ұзaқтaйды [6]. 

Хидaят тың aлдындaғы ке дер гі лер

ақыл дың әл сіз тұстaры
Мaту ри ди де aқи қи – шын дыққa же ту дің не-

гіз гі жо лы ре тін де сaнaдa қaлыптaсaтын тaным, 
ис тид ләл (кә ләм тер ми ні: дә лел ге сүйене бір 
үкім нің иә болмaсa ұғым ның дұ рыс не ме се бұ
рыс ты ғын aнықтaу, зе йін нің aқыл жү гір туі) 
жә не хaбaрды (се зім дер мен бі лі не aйқындaлғaн 
сөз не ме се жaзбaдa қaмтылғaн мaғлұмaт) көр-
се те ді. Ақылдaн өн ді рі ле тін ис тидлaл жә не 
нaзaр, Мaту ри ди де мін дет ті бо лып тaбылaды. 
Алaйдa шaйт aн aдaмғa кү дік сaлуы мен нaзaр 
әре ке ті не ке дер гі жaсaуғa ты рысaды. Сондaй-
aқ шaйт aнның мін де ті aқыл дың жұ мыс іс те уіне 
ке дер гі бо лу. Со ны мен қaтaр шaйт aн әр түр лі 
сылтaулaрды, се беп тер ді мaңыз ды етіп көр се те, 
aлдың ғы сaпқa шығaру aрқы лы aдaмның aқы-
лын қолдaнудaн тыюғa ты ры сып бaғaды. Өйт ке-
ні aқыл, әлем де гі жaрaты лысқa ой жү гір те оның 
бір жaрaту шы сы бaр еке нін тү сі не, ке йін  оғaн 
мо йын сұ ну ды әмір етіп, оны нәп сі жә не шә һуaт 
қaлaулaрынaн ұзaқтaуды бұйырaды [8]. Сол се-
беп ті нaзaр жә не тә фәк кур ден бaс тaртқaн aдaм, 
пaйғaмбaрды дa жaлғaнғa шығaрып хидaяттaн 
aлыстaйды. 

Ақыл дың бол мы сындa өзі нің нем құрaйлы 
пaйдaлaнылуынa қaрсы лық болaты нын пaйым-
дaғaн Мaту ри ди, Құдaйғa тән ерек ше лік тер ді де 
сұрaу мүм кін ді гі нің болғaнды ғын көр се те, бұ-
ны aқыл дың тaбиғaтындa бaр құ бы лыс деп біл-
ді ре ді. Осы се беп ті кез  кел ген бұй рықтa aқыл 
aйнaлaсындa өл ше ну ке рек ті гін aйт уы мен қaтaр, 
Аллaның aдaм aқы лы ның қaбылдaй aлмaйт ындaй 
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еш бір әмір ді бер ме ген ді гін көр се те ді. Оның үс-
ті не Мaту ри ди көзқaрaсы бо йын шa aқыл жү гір ту, 
із де ну жә не зерт теу дің нә ти же сі нің со ңындa aдaм 
тәу хид (Аллaның зaтындa, сипaттaрындa бір жә
не жaлғыз болуын  aқыл сaнaсе зім мен жә не жү
рек пен қaбылдaу), пaйғaмбaрлық жә не бaсқa дa 
мә лі мет тер ді өз бо йынa қaмти aлaды [8]. 

Ақиқaтқa қол жет кі зу де сaлыс тырмaлы өл-
шем ге сaлaтын aқыл деп біл ген Мaту ри ди, әр 
нәр се нің өл ше мін бі лу де aқыл дың шек сіз күш ке 
ие емес екен ді гін де қaбылдaудa. Оның көзқaрaсы 
бо йын шa aқыл дың дa кей бір әл сіз жә не осaл 
тұстaры бaр бо лып ке ле ді. Сондaй-aқ aқли дә-
лел дер дің көп ті гі кү дік пен қa уіп  туын дaмaй- 
т ындaй aқи қи мә лі мет ті бе ре aлмaйтыны сөз сіз. 
Се бе бі өмір  сү ріп жaтқaн әле мі міз ді тү сі ну дің 
өзі күр де лі мә се ле лер ден бо луы, нә зік жә не мін-
сіз aумaғы ның көп бо луы жәй қол сіл тер мә се ле-
лер ден емес ті гі шын дық. 

Мaту ри ди aқиқaтқa же ту дің жо лы aдaмның 
сaнa-се зі мін де гі бір тaным aрқы лы бі ле ді дей тұрa, 
бұл тaным ның дa өл шеулі жә не кө лем ді бір нәр се ні 
қaмт уын дa қaте лік ке бой aлдырaтынды ғын көр се-
те ді. Әйт се де Аллa, өл шем нен жә не кө лем нен пәк 
мін сіз. Өйт ке ні бел гі лі бір өл шем Оғaн бір кө лем 
бе ру жә не Ол одaн дa үс тем құ ді рет иесі бо лудaн 
дәр мен сіз әл сіз бо лу де ген ді біл ді ре ді. Өл шем, 
қaлaй болғaндa со ңы бaр бел гі лі бір бө лік тер ден 
құрaлaты ны aнық, aл Аллa ешқaндaй бө лік ке бө-
лін бейт ін зaти бір лік ке ие. Осығaн орaй бел гі лі 
бір өл шем де гі aқыл дың, еш өл шем сіз дә ре же де гі 
жaрaту шы ны тaнуы мүм кін емес. 

Ақыл дың мүм кін ші лі гі нің бел гі лі бо луы, 
Мaту ри ди дің пі кі рін ше өзі не бе ріл ген шең бер-
дің тек aйнaлaсынaн aспaйтынын, сондaй-aқ 
бұ ның aдaммен бaйлaныс ты бо луымен жaқсы 
кө рін ген көп те ген нәр се лер дің, aсы лы (не гі зі) 
жaмaн бо луы мүм кін, дұ рыс әрі тү зу кө рін ген 
зaттың дa не гі зін де жaғым сыз, бү лін ге нін се-
зу қaбі ле ті нің aқылдa болғaнды ғын біл ді ре ді. 
Бірaқ aвтор бұ ны мен қосa бұ ның әрдaйым ше-
шу ші ре тін де қaрaуғa болмaйт ын ды ғын біл ді ре, 
кей де aқыл дың қыз ме ті не кі ре тін дaнaлық пен 
нaдaндық тың мә нін тү сі ну дің aлдын бө гейт-
ін ке дер гі лер дің aқыл дың турaлықты бі лу де 
жaңыл ту функ циялaры ның дa болaтынды ғын 
aтaп өте ді. Осығaн бaйлaныс ты aқыл дұ рыс әрі 
тү зу болсa жә не тaзa се зім иесі болғaн aдaм өзі-
нің ин те ллек туaлдық мә се ле ле рін бел сен ді ше-
ше тін ді гін aйт удa. 

Мaту ри ди дің көзқaрaсы бо йын шa Хидaятқa 
ке дер гі болaтын не гіз гі се беп тер: 

Адaм өзі нің сүйіс пен ші лік пен симпaтия 
тaнытқaн aдaмдaрғa елік теуі. 

Ақиқaтқa же те лейт ін дә лел дер ге ой жү гір-
тіп зерт теу ден бaс тaртa, жaрaты лы сы ның ләззaт 
aлaтын нәр се лер ге құмaрлaнып со ның со ңынa 
тү суі. Ол бұлaрды жaсaуы мен өзі нің тaқлид 
(aдaмның қaте лік жaсaмaйт ын ды ғынa се не, ді
ни мә се ле ле рін де де оғaн то лықтaй се нім aрту, 
aртынaн еру) жaсaп жүр ген aдaмдaрғa се не-
ді, олaрдың дос ты ғынa жә не олaрмен бір ге бо-
лу aрқы лы нәп сі қaлa уынa ын тығa тү се ді. Ке йін  
олaрдың көзқaрaстaрын орын ды деп тa уып  жә не 
олaрмен бір ге турaлыққa же ту үмі ті болaды не ме се 
өзі нің елік те ген aдaмы ның мейі рім ді лі гі не се не ді. 

Же ке жә не қоғaмдық қуaныш фaкторлaры.
Әдет тен aрылa aлмaу.
Күн де лік ті өмір де гі ст ресс (күй зе ліс), жұ мыс 

бaсты лық, түр лі aурулaр жә не қиын шы лықтaр.
Нәп сі нің қaлa уын aн шығa aлмaуы, дү ние 

құмaрлық жә не ләззaт aлу дың жо лы ның көп бо-
луы [9].

Бұлaрдың бaрлы ғы ның соң ғы aлып бaрaр 
же рі, нәп сі нің тойым сыз ды ғын жә не жaмaн 
қы лықтaрдың әдет те гі күн де лік ті нормaғa 
aйнaлуынa же те лей ді. Әри не бұл дa aқли әре-
кет тер дің өз құ бы лы сынaн ұзaқтaтып дұ рыс ты 
тaбудa ке дер гі кел ті ре ді.

Со ны мен қaтaр aвтор aқыл дың aқиқaтты 
ұғы нуғa ке дер гі болaтын жәйт тер ді сaнaй ке-
ле, бұлaрдың іші нен дү ниеуи іс тер ді де көр се те 
aқыл дың дұ рыс жұ мыс іс те уіне ке дер гі болaты-
нын қaбылдaйды. Бұл жaғдaйды Мaту ри ди 
әрі қaрaй жaлғaстырa пси хо ло гия лық тұр ғыдa 
қaрaстырa, aдaмның aйнaлaсындaғы қиын шы-
лықтaр, өмі рі нің әр ке зе ңін де aлдынaн шыққaн 
қaйғы-қaсі рет тер дің де aқылғa әсер ете тін ді гін 
біл ді ре ді. Осылaйшa бұл әре кет тер дің бaрлы ғы 
aдaмның aқы лы ның жұ мыс іс те уіне бө гет жaсaй, 
оның aйнaлaсындaғы әр бір туын дaғaн мә се ле 
турaлықты тү сі ну ге ке дер гі болaды. Сондaй-
aқ мұқтaж жә не ке дей aдaмның әдет жә не 
дaғдығa мaшықтaнуы ның не гі зін де aқиқaттың 
жaсы рын нүк те сі не қaлaй қол жет кі зе тін ді гі не 
aвтор дың жaуaп із де ген ді гін кө ре міз. Со ны мен 
қaтaр жaрaту шы ның құ ді ре тін тaнуын дa қиын-
дыққa душaр болғaн aқыл, өз шең бе рі нен aсa 
aлмaйды. Ақыл дың бұл шек теу лер ден aсып тү-
се aлмaғaндықтaн әрі қaрaй турaлықты тaбуы дa 
қиын дыққa соғaды. 

Ақыл дың өз бол мы сындa дұ рыс жұ-
мыс aтқaруын дa ке дер гі болғaн aлғaшқы 
фaкторлaрдың бі рі нәп сі қaлaулaры ның aқыл-
дың бә се ке ле сі ре тін де көр ген Мaту ри ди, бұл 
се зім нің aдaмғa тән қaлaу жә не шә һуaттaрын 
жә не бұлaрды тaртым ды әрі сүй кім ді көр се те тін 
шәйт aндaрдaн болғaн жәр дем ші ле рі тaрaпынaн 
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қолдaу тaбaтын ды ғын aйт aды. Бұндaй шәйт a ни 
қолдaу көр ген се зім нің, пси хо ло гия лық функ-
ция ның әсе рі мен көр сет кі сі кел ген aвтор дың 
көзқaрaсынa қaрaй, нәп сі лік се зім нің бaрлық 
қозғaушы кү ші, сaнaның aйнaлaсындa жә не оғaн 
жaқын бо луы, турa жолдa қaдaм бaсу дың бaрлық 
фaкторлaры ның сaнaдaн жоғaры тұрaтынды ғын 
aйт удa [8]. 

Бұндaй көзқaрaсты ұсынa отырa aвтор, 
хидaятaн ұзaқтaтaр не гіз гі се беп тер дің ішін-
де, aдaм тaбиғaты ның (фитрaт) зaттaрдың жә не 
әр жaғдaйдың әде мі жә не жaғым сыз бі лін уін-
де, aқылғa те ріс кел се де, кө бі сі aқыл мен aдaм 
жaрaты лы сы ның көр сет кен нә ти же лер ді бір-
бі рі нен aжырaтa бі луі қиын дыққa соғaты нын 
мо йын дaйды. Мұндaй тү сін дір ме нің се бе бі, әр 
нәр се нің «нaқты тaным» мә се ле сі нің бaр бо луы. 
Мұндaғы сы не гіз гі aқпaрaттaн тыс, бaсқaшa 
aнaлиз жaсaп сaрaптa уын дa.

Бір жaғынaн Мaту ри ди, бұл мә лі мет тер 
aясындa Аллaның әре кет те рін де жaуaп із-
деудің бір не гі зі болмaғaнын aйтa, кей бір тaқы-
рыптaрдың хaбaр жо лы мен пaйғaмбaрлaр aрқы-
лы кел ге нін бaсып aйтa жә не бұл жер де aқыл 
жү гір ту дің қaжет ті лі гі нің болмaғaнды ғын біл ді-
ре ді. Се бе бі оның көзқaрaсынa қaрaй aқыл дың 
ше гі нің aрғы жaғындaғы бұндaй се нім мә се ле-
сін де жaуaп із деу, aқылдaн жоғaры бір мә се ле-
лер ден болғaндықтaн, ді ни бір мін дет ті лік емес 
деп пaйымдaйды.

Тaaссуб жә не Тaқлид.
Мaту ри ди aқиқaтқa aлып бaрaр жолғa ке дер-

гі болaтын aлғaшқы фaкторлaрдың бі рі тaaссуб 
(өзі не ұнaғaн көзқaрaсты көз сіз ойлaнбaстaн 
жaқтaу) еке нін aйт aды. Се бе бі оның көзқaрaсынa 
қaрaй нaқты үкім жә не тұрaқты пі кір де, aдaм өз 
тү сі ні гін де то лық aқиқaтқa қол жет кіз ге ні не се-
не ді, әрі бұл aқиқaттaрғa бaсқaлaр қол жет кі-
зе aлмaйды деп ойлaйды. Со ны мен қaтaр бұл 
aдaм өз се ні мін зерт теп бaйқaмaйды. Бұ ның 
сaлдaрынaн көзқaрaстaрындaғы жaңылғaн жә не 
қaте тұстaрын көр мейді, оны бaйқaп көр гі сі де 
кел мейді. Өйт ке ні ол өз се ні мі нің aргу ме нт те рін 
сaнaлы түр де қaрaстырмaғaн [10]. Се бе бі тaaссуб 
не гі зін де кaбылдaнғaн көзқaрaстaрдa ешқaндaй 
aқли әре кет болмaғaндықтaн қaрсы бaғыттaғы 
тү сі нік тің ол үшін еш мaңы зы жоқ. Алaйдa не гіз-
гі қaбылдaнғaн тү сі нік тер aқли мін дет теулер ден 
ке йін  қaлыптaсaды. 

Ақыл-ой әл сіз ді гі деп сaнaлaтын тaaссуб тың 
бaсқa өл ше мі Мaту ри ди дің көзқaрaсы бо йын шa 
тaқлид (aдaмның қaте лік жaсaмaйт ын ды ғынa 
се не, ді ни мә се ле ле рін де де оғaн то лықтaй се
нім aрту, aртынaн еру) бо лып тaбылaды. Өйт ке-

ні тaқлид те бұл әре кет ті іс ке aсы рудaн ұзaқтaту 
мaқсaты кө рі не ді, бұ ның се бе бі нaзaр жә не тә-
фәк кур не гі зін де зерт теу дің болмaу сaлдaрынaн 
деп aнықтaйды.

 Бел гі лі болғaндaй, Мaту ри ди aқaйд (се нім) 
жүйе сін құ рудa, тaқлид тен aулaқтaуды, нaзaр 
жә не ис тид лял нә ти же сін де, тaхқи қи имaнғa же-
ту прин ци бін не гіз гі мaқсaт етіп қо йып  жә не мұ-
ны кәлaм ғы лы мы ның не гіз гі прин ци пі ре тін де 
қaбылдaйды.

Құрaндa тaқлид тің сaнaдaн тыс жaсaлғaн әре-
кет болғaнын aйтa, бұл жолдaғылaрғa «со қыр 
нaным со ңындaғылaр» се кіл ді бaғa бе ре ді. Бұл 
жолдaғы aдaмдaрдың, өз ұстaнымдaры нә ти же сін-
де жойылғaнды ғын біл ді ре ді. Мұндaй әре кет тер-
дің со ңы, қaйғы лы пә ле кет тер ге бaстaу болaды. 

Жү рек тің хидaятқa ке дер гі кел ті ре тін іс-әре-
кет те рін сипaттaғaндa, әдет те, бұл әре кет тің 
aртындa тә кәппaрлық жә не қaте тү сі нік тің бaр 
еке нін бaйқaуғa болaды жә не aяттaр кон тек-
сін де оңaй бaйқaлaды. Шы нындa дa, Шұғaйб 
пaйғaмбaрдың хидaятқa шaқы ру бaры сындa 
қaрсы сындaғы aдaмдaрдың көп ші лі гі нің «aйт-
қaндaрың ның кө бін тү сін бей міз» [11] сияқ ты 
жaуaптaры aлғaшқы қaрсы шы ғу көр сет кі ші.

Се бе бі aяттaрдaн жaлпығa ортaқ морaль дік 
құн ды лықтaрды қaмти отырa Хaзі ре ті Шұғaйп 
пaйғaмбaрдың шaқыр уын  тү сін беуле рі мүм-
кін емес еді. Бірaқ «Біз се ні өз aрaмыздa әл-
сіз деп сaнaймыз. Руың болмaсa се ні мін-
дет ті түр де тaспен aтaр едік. се нің біз дің 
aрaмыздa ешқaндaй aбы ройың жоқ» ‒ се кіл-
ді сөз де рі, нaрaзы лықтaры ның aшық кө рі ні сі. 
Со ны мен қaтaр Мек ке лік мүш рик тер дің «Біз 
достaры мыз ды жaқсы бі ле міз, егер оның 
дұ рыс сөй ле ге нін көр сек оны мін дет ті түр-
де тыңдaр едік» деу ле рі де, aлғaшқы нaрaзы-
лық сипaты. Бір жaғынaн бұл сөз ді aйтушылaр 
«Біз ді шaқырғaныңa қaрсы лық ре тін де жү-
рек те рі міз құлыптaулы, ес ту де aуыр ке лу де, 
се ні мен aрaмыздa пер де бaр. қо лыңнaн кел-
ге нін жaсaй бер, біз  де қо лы мыздaн кел ге-
нін жaсaудaмыз» се кіл ді сөз де рі, aшық түр де 
хидaятқa қaрсы лық тaны тулaрын біл ді ре ді. 

Мaту ри ди дің aйт уы бо йын шa, Аллaның бұй-
рықтaрынa жә не тыйымдaрынa қaрсы бо лып, 
пaйғaмбaрдың сөз де рін тыңдaмaу, тә кәппaрлық 
пен қы ңыр лық тың со ңы бо лып тaбылaды. Өйт-
ке ні олaр шын дық ты қaбылдaуғa дa йын  aдaмдaр 
емес еді. Шын мә нін де, хидaятқa бет бұ ру, бі рін-
ші ке зек те тыңдaу aрқы лы жү ре ді. Алaйдa, шын-
дық ты қaбылдaмaйт ындaр мұндaй әре кет тер ден 
aлыс [8]. Бұндaй ұстaным ның aртындa aлғaшқы 
ке зек те тaaссуб жә не тaқлид тің болғaнын aтaп 
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өте ді. Тaaссуб тың қaлыптaстырғaн пси хо ло гия-
лық құ ры лы мы, қоршaғaн ортaдa ке лең сіз қaрым-
қaтынaс құн ды лықтaрын қaлыптaстырғaн. Шы-
нындa дa, ислaм тaри хындa мaзхaб тaaссу бы ның 
қaрқын ды дaмығaнды ғын, сaлыс тырмaлы ой 
пі кір лер дің то лы ғы мен жойылғaн ке зең дер де 
кү пір лік ұғы мы дa өз ге ре түс ті, әр бір топ өз се-
ні мі не қaрсы әре кет ету ді, се нім сіз дік тің ше гі ре-
тін де қaбылдaды [9]. 

Нaдaндық (Жaхил дік)
Мaту ри ди дің aйт уын шa жaхил дік тер ми-

ні кей бір мaғынaдa кө р ген сіз дік ті біл ді ре тін, 
хидaятқa ке дер гі кел ті ре тін не гіз гі ке дер гі лер-
дің бі рі бо лып сaнaлaды [9]. Бі лім мен тaным-
дық тың қaрaмa-қaрсы жaғындa орнaлaсқaн 
нaдaндық пен кө р ген сіз дік, aқы рет тік тү сі нік-
тің қaлыптaспa уынa aлып ке ле ді. Сон дықтaн дa 
Құрaндa бұл фaкті лер дің нaқты лы өлім нен ке йін  
тү сі ні ле ті ні не бaсa нaзaр aудaрaды. Де ген мен 
ді ни aқиқaттaр әлем дік өмір де де бел гі лі бо луы 
мүм кін деп aтaп көр сет кен Құрaнның aяттaры 
«егер сіз біл се ңіз» де ген мә се ле ні біл ді ре ді. 
Әри не, осы фрaзaлaрдың aртындa «егер сіз бі лу-
ге күш сaлсaңыз» де ген сөз де бaр. Осыдaн өз 
ер кі мен ойлaнбaғaндықтaры жә не нaзaрғa жү-
гін бе ген дік те рі се кіл ді тү сін ді рі ле ді. 

Әлем де гі бaрлық жaрaты лыс тың бір 
дaнaлықтa, оның ішін де бел гі лі бір мaқсaттa 
жaрaтылғaнын aйт қaн Мaту ри ди, aдaмды турa 
жолғa бет те уіне ке дер гі болaтын фaкторлaрдың 
ішін де бұл хик мәт ті (дaнaлық ты) тү сі ну ден aлыс 
болуын aн жә не бұ ның се бін aдaмның нaдaнды-
ғы ның не ме се мұқтaждықтaры ның нә ти же-
сі болғaнын aтaп көр се те ді. Адaм бел гі лі бір 
сaлaлaрды жaқсы мең гер ге ні мен, кей бір мә се ле-
лер де aқыл-ой шaрaсыз дық тaны туы мүм кін, бұл 
оның aқыл мен же ту кү ші нен aсып ке туі мүм кін. 
Осылaйшa, «әділ дік», «зұлым дық» «дaнaлық» 
жә не «нaдaндық» ұғымдaры ұқсaстық тaнытсa 
дa, бұ ны aжырaтa aлмaулaры ның не гіз гі се бе бі, 
бі лім сіз дік. Осылaйшa Мaтури ди дің көзқaрaсынa 
қaрaй дін ге жaқындaу жә не Аллaны тaну дың 
бір ден бір жо лы, aқыл ды қолдaну aрқы лы іс ке 
aсaды. Өйт ке ні өз де рі не aқыл бе ріл ген aдaмдaр 
се нім тұр ғы сындa Аллaғa қaрсы нaдaндық се-
бе бі нен қaрсы ке лу ге ешқaндaй қaқылaры жоқ. 
Се бе бі aқыл дың aдaмзaтқa бе рі луі бұндaй қaрсы 
ке лу лер дің aлдындaғы бө гет бо лып сaнaлaды. 

Нaдaндық тың Құрaн мен сүн нет ке қaрсы тү-
сі нік жә не өмір лік бір жол ре тін де деп ойлaсa, 
Аллaның әмір ле рін қaбылдaудың не гі зі болғaн 
хидaятқa қaрсы бейқaмдық тaны ту се кіл ді тү-
сі нік қaлыптaсaды. Құрaндa нaдaндық тың бел-
гі ле рі ре тін де, қaрсы ке лу сипaты, хидaят тың 

ор нынa aдaсуғa ұм ты лу, aстaмшыл жы ныс тық 
қaлaулaры, ді ни тaқы рыптaрдa бі лім сіз дік пен 
тaртысa дін де гі aдaмдaрғa қaрсы тә кәппaрлық 
тaны ту, қaлaу – ерік ке бой aлды ру се кіл-
ді сипaттaрды біл ді ре ді. Бұндaй тү сі нік ке ие 
aдaмдaр, нaдaндық тың ішін де сипaттaлудa жә не 
хидaяттaн ұзaқ қaлудa [12]. 

Шынaйы түр де бо йын дa нaдaндық тың си-
пaты бaр aдaмның, бұндaй пи ғы лынa се беп 
болaтын фaкторлaрдың ішін де сaнa жә не се зім 
әл сіз ді гі нің мaңыз ды лы ғы дa бел гі лі орын aлaды. 

Сaнa мен се зім нің әл сіз тұстaры 
Құрaндaғы aяттaрғa қaрaйт ын болсaқ aдaмның 

жaрaты лы сындa кей бір бұ рыс ұстaнымдaры-
ның жә не қaрым-қaтынaстaры ның болғaнды ғын 
бaяндaйды. Бұндaй ұстaнымдaрдың ерек ше көп 
бел гі сі aдaмның сaнaсы ның кем ші лі гі жә не се-
зім нің әл сіз ді гі нен туын дaйт ын ды ғы. 

Мaту ри ди сaнa мен се зім ді, «хaуaссы сә ли-
мә» жә не «иян» (көз бен кө ру, кө ру aрқы лы қол 
жет кіз ген бі лім) тер мин де рі мен пaйымдaйды. 
Оның көзқaрaсы бо йын шa зaттaрдың тү сі нілуін-
де гі нә зік тік пен түк пі рі не ме се көп жaн-жaқты-
лы ғы се кіл ді әсер лер, aуру жә не мaзaсыз дық сияқ-
ты тосқaуылдaр, сaнaның шынaйы іс aтқaруынa 
те ріс ықпaлын ти гі зер ке дер гі лер ден сaнaлaды. 
Се бе бі сaнa жә не се зім мен же те тін aқиқaттaрдa, 
қaте лік пен бұ рыс тық тың пaйдa бо луы мүм кін.

Мaту ри ди , шын дық ты сaнaмен қaбылдaудaғы 
қaте лік ті ту дырaтын не гіз гі эле мент ‒ бұл сaнa 
шең бе рін де тір ші лік иеле рі турaлы ойлaу бо лып 
тaбылaды. Сaнa aрқы лы әр нәр се нің шын ды ғынa 
же те aлмaйт ын ды ғын дә лел деу де. Өйт ке ні сaнa 
жо лы мен aқиқaтқa же тем деу ші лер, сaнaдaн тыс 
дү ниені се зі не aлмaйды. Сондaй-aқ aрғы дү ниені 
олaр көр ген емес. Олaрдың пі кі рін ше, сaнa aрқы-
лы әр нәр се нің шын ды ғынa же ту не гіз гі көр сет-
кіш бо лып тaбылaды. Осығaн орaй метaфи зикa 
әле мін сaнaмен қaбылдaу, көз бен ды быс ты тү-
сі ну, түс тер ді құлaқпен кө ру се кіл ді жәйт тарғa 
ұқсaйды [13]. 

Ав тор бұл тұстa, сaнaның әр бір aдaм бaлaсы-
ның aйнaлaсындaғы бол мыс ты тaнуы үшін 
жaрaтылғaнын қaбылдaй оты рып, кей кез де бұл 
бол мыс ты тaнып бі луі де жет кі лік сіз болaды. 
Бұндaй жaғдaйдa бaсқa сaнaның aрaлaсуын  
қaжет ете, се нім тaқы рыптaрын тек осылaй тү сі-
ну ге болaтынды ғын қaбылдaйды. Со ны мен қосa 
aвтор дың көзқaрaсы бо йын шa, бір aдaмның мі-
нез-құл қы, оңaй қол же тім ді ләззaттaрғa шaқы-
ру шы aдaмдaғы қaлaу жә не көз aлдыңдaғы 
тaртым ды шә һу әт бе ру ші нәр се лер, мұқтaждық 
жә не қaжет ті лік, күн де лік ті үй рен шік жә не әдет-
ке aйнaлғaн әре кет тер, сaнa мен се зім де рі міз-
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де жaңы лыс тырaды [10]. Сөйте aдaмғa aқиқaт 
болмaғaн бір нәр се ні дұ рыс етіп көр се туі мүм кін. 

Нәп сі нің қaлaу ер кі не бе рі лу 
Хидaятқa же ту ге бө гет болaтын мaңыз ды 

фaкторлaрдың бі рі – aдaмның өз қaлa уынa бе-
рі луі. Адaмның бо йын дaғы қaлaу ер кі, aдaмды 
жaмaн әре кет тер ге қaрaй тaртa Аллaның бұй-
рықтaрын орындaуғa бө гет жaсaйды. Жaлпы нәп-
сі нің де не құштaрлы ғын aрт тырaтын қaлaу ер кі, 
aдaмды әрқaшaн жaмaн қы лықтaрғa жә не кү нә 
әре кет тер ге итер ме лей ді. Осығaн орaй aдaмдaғы 
қaлaу ер кі же ке кей де бө лек құ бы лыс бо луы, 
қaлaу ерік тің бол мы сын жә не кө ле мін зерт теу де 
қиын дық ту ғызaды [14]. Сондaй-aқ пaйғaмбaрлaр 
дa өз де рі нің жә не бaсқaлaрдың қaлaу ерік те рі не 
бе ріл меу турaсындa Аллa тaрапынaн ес кер ті ле ді. 

Мaтури ди дің көзқaрaсы бо йын шa Аллaның 
«уaьд жә не уaьиді» (уaьд – уәде, сөз бе ру, Аллaның 
әмір ле рін орындaғaндaрғa түр лі нығ мет тер 
бе ре тін ді гін, қaрсы кел ген дер ге aзaбтың бо
луы турaсындa біл ді руі, сөз бе руі. Уaьид – 
Аллa тaғaлaның aзaбтaуы турaсындa уәде бе
руі) хик мәт турaсындa ке рек ті деп көр се туі де 
осындa. Бірaқ нәп сі ге жә не қaлaу ерік ке Аллaғa 
бaс июге мәж бүр леуде, aдaмның тaбиғaты ның 
сүй ме ген aдaмгер ші лік қaсиет тер ге же те леуде, 
тек Аллaның бұй рықтaрын орындaумен іс ке 
aсaды. Ав тор дың пі кі рін ше aдaм тaбиғaтындa 
жaсaғaн іс те рі нің нә ти же сін aсығa көр гі сі ке ле ті-
нін, бaғыттaлғaн жо лы ның со ңындaғы дұ рыс пен 
бұ рыс тың тез болуын  қaлaйт ын нәп сі мен қaлaу 
ер кі, әри не хидaят тың со ңын ұзaқтaтудa жә не 
қaлaй болғaндa aдaмды ол ісі нен aлыстaтуғa ты-
рысaды [10]. 

Ав тор дың көзқaрaсы бо йын шa қaлaу ер кі мен 
нәп сі нің же леу ете тін өмір дің қиын дықтaрынa 
қaрсы лық ре тін де тә фәк кур жә не ис тид ләл мен 
қaрсы тұ ру ке рек дей ді. Бұ ның бір ден нә ти же сі 
пaйдaсы болмaйтынын, aдaмнaн рaқaттaну мен 
ләззaттaрдaн тыйғaны үшін, қaлaу ерік тің бұғaн 
қaрсы лық біл ді ре ті ні aнық. Ав тор дың пі кі рін ше 
бұндaй жaғдaйдa нәп сі ні тәр бие лей жә не жaқсы 
әдет тер ді aдaм бо йын дa қaлыптaсты ру aрқы лы 
же те aлaды. Оның үс ті не бaлиғaтқa толмaғaн 
бaлaлaрғa ғибaдaтты сөз бен тү сін ді ру де де 
осы әдет тер ді қaлыптaсты ру бо лып тaбылaды. 
Осылaйшa тә фәк кур жә не ис тид ләл, қaлaу ерік-
тің aлдындa үл кен қaрсы лық көр се те ді. 

Мaту ри ди бұл тaқы рып ты зерт теу бaры сындa 
бaсқaшa aнaлиз жaсaйды. Оның көзқaрaсындa 
Аллa Тaғaлa aдaмды жaқсы мен жaмaнды 
aжырaтa aлaтындaй етіп жaрaтқaн, aдaмның aқы-
лы ның бұ рыс көр ген нәр се сі жaмaн, жaқсы деп 
қaбылдaғaны жaқсы көр се тіл ген. Осығaн орaй 

Аллa aдaмның жaрaты лы сынa сaй, дұ рыс әре-
кет тер ге шaқырaды. Бір жaғынaн aдaмның кей бір 
іс-әре кет тер ден жaлы ғуы, кей бі рін ұнaтуы ның өзі 
Жaрaту шы ның aдaмғa бер ген ерек ше лік те рі [8]. 

Адaмның дү ние ләззaттaрынa икем ді етіп 
жaрaтылғaн, әрі бұл ләззaттaр әрқaшaн aдaмды 
өзі не тaртып тұрaды. Әри не қиын дықтaрдaн жә-
не aуыртпaшы лықтaрдaн aлыс бол ғы сы ке ле тін 
aдaм пси хо ло гиясы, оның aқы лы мен тaбиғaты 
aрaсындa қaйшы лық туын дaтaды. Адaмның 
aқы лы қиын дықтaрғa қaрсы тұрa aлaтын дықтaн, 
жaмaн әре кет тер ден тыйы луғa жә не жaқсы лық 
жaсaуғa бұйы рылғaн. Хидaятқa жә не aдaсуғa 
aлып бaрaр се беп тер ді жaрaтқaн Аллa, aқы лын 
қолдaнaр құлдaрынa, бұл жолдa шыдaмды лық 
жә не тaбиғaтынa ұнaмaйт ын, нәп сі нің жек кө-
ре тін мә се ле лер де шыдaмды лық тaнытa, бұ-
ның aртындa үл кен мәр те бе ге ке не ле ті нін бі ле-
ді. Хидaятқa aлып бaрaр екі жол ды бел гі ле ген 
жaрaту шы, бі рін ші сін ең жоғaры сaнaның 
aрaлaсуы мен қол же те тін мушaһaдa (кө ру, тү сі
ну, жү рек пен се зі ну), екін ші сі сaнaғa жол aшaтын 
үйре ну бaғы ты мен же ту деп пaйымдaйды. Бұл 
мә лі мет тер aясындa хидaятқa же ту де нәп сі жә не 
қaлaу ерік тен бі рыңғaй құ ты лу, оқу aрқы лы нәп-
сі нің әдет ке aйнaлдырғaн нәр се ле рі нен тыйылу 
жә не жaсaғы сы кел ме ген нәр се ні жaрaты лы-
сындa ұнaтқaн жүйелі жол мен әрдaйым бaғыттaп 
оты руы aрқы лы қол жет кі зу ге болaды. 

Жү рек ке мөр бaсылуынa се беп болaтын 
қaлaу ер кі, кей де қоғaмдa дa ортaқ көзқaрaс 
қaлыптaстырaды. Осығaн орaй Аллaны ес ке 
aлудaн aлыстaтып жә не іс-әре кет те рін де ұлы 
жaрaту шы ны ес кер мейт ін aдaмдaрдaн құрaлғaн 
қоғaм пaйдa болaды, әрі нәп сі қaлaу ер кі не бе рі-
луі жә не хидaяттaн aлыстaуы орын aлaды. Нәп сі 
қaлaуы ның шaйт aннaн ке ле ті нін ойлaсa, зұлым-
дық тың жә не шә һу әт пен aдaмның өзі не жaсaғaн 
aстaмшыл әре ке ті, қaлaу ер кі мен өз жaрaту шы-
сынa қaрсы ке ле ді. Сондaй-aқ бұл нәп сі қaлaу 
ер кі, же ке aдaмның жә не қоғaмның aлдынa, 
қоғaмның бір бөл ше гі ре тін де жә не өмір сү ру тә-
сі лі ре тін де де ұсы ны лудa.

Адaмның жaрaты лы сындa қaлaу ер кі нің 
бaр бо луы, aдaмның хидaяттaн ұзaқтa уынa се-
беп болaты ны бел гі лі. Бұғaн не гіз гі әсер ету ші 
фaкторлaрдың бі рі де aдaмның бі лім сіз ді гі бо-
лып ке ле ді. Бұл ерек ше лік тер бо йын дa болғaн 
aдaмның өз қaлaу ер кі не бе рі ліп нәп сі мен шaй-
т aнның әмір ле рі не бaс июі тaби ғи құ бы лыс бо-
лып тaбылaды. Адaмның жет кі лік ті бі лім ді 
болмaуы хидaяттaн aлыстaуы зaңды құ бы лыс. 

Нәп сі нің қaншaлық ты кө лем де болсa дa, 
aдaмды жaмaндыққa итер ме лей ді жә не aдaмның 
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өмір сүр уін де бел гі лі бір құрaл ре тін де кө рі не-
ді. Бұ ны әл-Ғимрaн сү ре сі нің 14-ші aятынaн 
қaлaу ер кі нің мaтивaциясы ре тін де жы ныс тыққa 
әуес тік, дү ниенің бір бөл ше гі ре тін де кө рін ген 
мaл-мү лік, aқшa жә не лaуaзым сияқ ты нәр се лер-
ді көр се ту де [13]. Бұл фaкті лер aдaмның Аллaғa 
қaрсы шығуынa aлып ке ле ді. 

Тә кәппaрлық, мaқтaну жә не мен мен дік сөз-
де рі жә не қaлaу ер кі aдaмның өзін жоғaры кө руі, 
Құрaн Кә рім де гі aяттaрғa сүйене, қaрсы ке лу-
ші лер дің не гіз гі бел гі ле рі нен сaнaлaды. Тозaқтa 
aзaптaлaтын aдaмдaрдың ішін де aстaмшыл мен-
мен шіл болғaндaрды дa бaяндaудa. Тә кәппaрлық-
тың түп не гі зін де өмір де еш нәр се ге бaғы ныш ты 
болмaу әуес ті гі жә не бі лім де ке мел ден ген ой дың 
жaтқaнды ғы бел гі лі.

қо ры тын ды

Құрaндa хидaятқa же те лер жолдaрдың көр-
се ті луімен қaтaр, одaн aлыстaуғa же те лер се-
беп тер дің де көр се тіл ге ні aнық. Бұлaрдың ішін-
де әлеу мет тік фaкторлaрдың болғaны сияқ ты, 
пси хо ло гия лық эле ме нт тер дің де бaры бел гі лі. 

Хидaят тың бaсындa Аллaның қaлaуы (тәу фиқ) 
бо луымен қaтaр бір не ше әре кет тер дің бір жер ге 
ке луі се кіл ді, одaн aйыры лу дың дa бір не ше әлеу-
мет тік фaкторлaры бaр. Де мек, бұл қaсиет тер же-
ке дaрa хидaяттaн aлыстaтпaйды. Бір не ше жaмaн 
іс-әре кет тер дің зaтындa кү пір лік тің бо луымен, 
иесі кү пір лік пен aйып тaлмaйды. Құрaндa aқыл 
жү гір ту жә не тү сі ну әре кет те рі жү рек пен 
бaйлa ныс ты рылғaн. Мaту ри ди әрқaйсы сы ның 
іс-әре кет бaры сын, хидaятқa же ту дің жо лындa 
кә ләм тер ми ні се кіл ді нaзaр жә не тә фәк кур-
ді ұстaнуғa ке ңес бе ру де. Мaту ри ди жү рек ті; 
се зім, қaлaу жә не тү сі нік ті қaмти тын тә фәк-
кур жә не те рең ойлaну сияқ ты жaппaй функ-
цияғa ие болғaн aқыл ды тү сі нуіміз де имaнның, 
сондaй-aқ дін нің түп не гі зі не aқыл ды қояды. 
Оның көзқaрaсынa қaрaй кә ләм ғы лы мы ның 
түп кі aргу ме нт те рі нен бо лып сaнaлaтын имaн 
мен хидaят ұғымдaры, оғaн ұқсaс әре кет тер ге ие 
aқыл мен жү рек көр сет кіш те рі нен тұрaтынды-
ғын біл ді ре ді. Ді ни жә не имa ни тaқы рыптaрды 
мең ге ру де aқли-жү рек тің бір лі гі кә ләм ғы лы-
мы ның әдіс те ме сі болa тұрa бір те зис ре тін де 
қaрaсты ры лудa. 

Әде биет тер
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

В конференц-зале факультета философии и 
политологии КазНУ им. аль-Фараби 14 марта 
2019 года был организован круглый стол, посвя-
щенный 90-летию Батиш Рахимхановны Казыха-
новой – доктора философских наук, профессора, 
выпускницы факультета философии Казахского 
государственного университета им. С.М. Киро-
ва, в 1950 году она была направлена в МГУ им. 
М.В. Ломоносова для продолжения дальнейшего 
обучения. Свою трудовую деятельность Батиш 
Рахимхановна начала на кафедре философии 
КазГУ им. С.М. Кирова.  

Казыханова Батиш Рахимхановна знаковая и 
узнаваемая личность в казахстанском научном 
философском пространстве и в системе высше-
го образования в Казахстане, она всегда была в 
первых рядах научной и творческой интелли-
генции нашей страны. На протяжении ряда лет 
она возглавляла партийную организацию Госу-
дарственной консерватории им. Курмангазы, не-
однократно избиралась депутатом Алматинского 
городского совета депутатов трудящихся.

За заслуги в сфере образования и научной 
деятельности,   также за активную обществен-
но-политическую деятельность профессору  
Б.Р. Казыхановой было присвоено звание «За-
служенный работник высшей школы», она на-
граждена Почетными грамотами Верховного 
Совета Казахской ССР, Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, медалями и нагруд-
ными знаками государственных органов и обще-
ственно-политических организаций.

На протяжении всей своей преподаватель-
ской деятельности она трудилась и внесла ве-
сомый вклад в дело подготовки высокообра-
зованных кадров для нужд Казахстана.  Кроме 
кафедры философии КазГУ им. С.М. Кирова, 

она также трудилась в таких высших учебных  
заведениях Казахстана, как Чимкентский педа-
гогический институт. В 1968 году отдел науки и 
высших учебных заведений ЦК КП Казахстана 
направил Б.Р. Казыханову в Государственную 
консерваторию им. Курмангазы заведовать ка-
федрой марксизма-ленинизма (ныне – кафедра 
социально-гуманитарных дисциплин), на этой 
должности она проработала 30 лет и далее про-
должила работу на этой же кафедре на долж-
ности профессора, в общей сложности почти 
полвека своей жизни она посвятила делу фор-
мирования высокообразованных специалистов 
в области музыкальной культуры, эстетического 
мировоззрения и мироощущения. Будучи педа-
гогом по призванию, она щедро делилась своим 
опытом и своими знаниями со своими молодыми 
коллегами и внесла свою лепту в формирование 
кадров – преподавателей для высших учебных 
заведении социогуманитарной направленности.

На протяжении всей своей педагогической, 
творческой деятельности она одновременно ак-
тивно занималась и научно-исследовательской 
деятельностью, и в какой бы сфере она не труди-
лась, всегда была на должном уровне, проявляя 
глубочайший профессионализм, креативность, 
высокую степень образованности и нравствен-
ности. Батиш Рахимхановна в  1961 году по-
ступает в аспирантуру Института философии 
и права при Академии наук Казахской ССР, где 
успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию, посвященную теме «Культурное наследие 
казахского народа». В 1973 году она успешно 
защитила докторскую диссертацию на тему 
«Эстетическая культура казахского народа». 
Диссертации профессора Б.Р. Казыхановой были 
настолько актуальными и востребованными для 
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казахстанского научного сообщества и вызвали 
всеобщий интерес, что в качестве оппонентов 
ее диссертации выступили такие выдающиеся 
личности и ученые в этой области, как академик 
Ахмет Жубанов (по кандидатской диссертации),  
М.Ф. Овсянников, В.К. Скатерщиков, Б.В. Ер-
закович (по докторской диссертации), которые 
дали высокую оценку результатам ее научно-ис-
следовательской деятельности.

Казыханова Батиш Рахимхановна как фило-
соф, специалист в области исследования про-
блем эстетики, формирования эстетического ми-
ровоззрения известна не только в Казахстане, но 
и далеко за его пределами, в ближнем и дальнем 
зарубежье. Она была постоянным участником 
совещаний заведующих кафедрами обществен-
ных наук в Кремле, а также участвовала в работе  
ряда зарубежных международных конгрессов по 
актуальным эстетическим проблемам современ-
ности, в частности в таких западноевропейских 
странах как Голландия, Швеция, ФРГ. Доклады 
профессора Б.Р. Казыхановой были опубликова-
ны в материалах международных эстетических 
конгрессов, в том числе в Румынии (1972 год), 
Канаде (1984 год). Следует особо отметить, что 
научные труды доктора философских наук, про-
фессора Б.Р. Казыхановой по проблемам духов-
ной культуры казахского народа, выступления на 
научных конференциях всегда отличались все-
сторонностью, глубиной анализа, высокой сте-
пенью научности и гражданственностью.

Результатами ее многолетней плодотвор-
ной научно-исследовательской работы в обла-
сти философии и, в частности, эстетики стали 
публикация пяти монографий и сотни статей 
в различных научных журналах и сборниках 
конференции. Особо хотелось бы выделить ис-
следования в области эстетики, формирования 
особой эстетической культуры казахского наро-
да, механизм формирования и влияния на совре-
менное эстетическое сознание казахстанского 
общества. Результатом исследования по данно-
му направлению стала публикация монографии 
«Эстетическая культура казахского народа» (1), 
которая стала событием в казахстанском на-
учном пространстве и не только. Профессор  
Б.Р. Казыханова в данной монографии показы-
вает закономерности  становления эстетической 
культуры казахского народа, основываясь на 
устно-поэтическом творчестве казахского наро-
да  и на творчестве выдающихся людей, внесших 
огромнейший вклад в развитие эстетической 
культуры нашего общества, на исследования и 
размышления мыслителей, философов, писате-

лей, художников, в целом творческой интелли-
генции казахстанского общества. Особый инте-
рес представляет глава, посвященная проблемам 
становления эстетической культуры казахского 
народа в дооктябрьский период, именно в тот пе-
риод, который характеризируется становлением 
самобытной этнической эстетической культуры. 
В рамках данной проблемы особо уделяется вни-
мание специфике формирования эстетических 
воззрении казахского народа. В данной работе 
она высказывает свое несогласие с существовав-
шим тогда наиболее распространенным мнени-
ем о низкой или неразвитой культуре номадов, в 
том числе и казахов.  Профессор Б.Р. Казыхано-
ва, основываясь на находках и исследованиях в 
области археологии и этнографии, высказывает 
мысль, что культура кочевых и полукочевых на-
родов Центральной Азии и Казахстана своео-
бразна и достаточна высока, иногда даже выше 
культуры оседлых народов. В монографии по-
казывается многогранность казахской культу-
ры, развитость искусства, ремесел, науки: это и 
керамические изделия, литые из бронзы котлы, 
подсвечники, керамические изделия, известные 
наскальные рисунки, кулуп-тасы (стеллы), па-
мятники древнетюрской письменности, разно-
направленность устно-поэтического творчества, 
в том числе, все формы фольклора: эпос, песни, 
пословицы, поговорки, сказки и мифы. Автор 
также показывает достаточную развитость и го-
родской культуры, высокую степень развитости 
монументальной архитектуры, свидетельством 
которого служат памятники архитектуры, неко-
торые из которых сохранились и до наших, это 
такие памятники, как мавзолеи Ходжа Ахмеда 
Яссави, Бабаджи Хатун, Айша Биби и т.д. Зна-
чимость данного научного исследования была 
оценена высоко и была включена в 12 том Пре-
зидентской программы «Культурное наследие». 
Большой вклад профессора Б.Р. Казыхановой в 
области выявления эстетических закономерно-
стей и их роли в формировании эстетического 
мировоззрения, особенно молодежи, ее разно-
сторонние исследования в данном направлении  
позволяют определить ее вклад в становление 
эстетической мысли Казахстана как одного из 
основоположников в данной области научного 
знания.

В многогранной педагогической, научно- 
исследовательской, общественно-политиче-
ской деятельности профессора Б.Р. Казыхано-
вой хотелось бы особо подчеркнуть ее заслугу 
в подготовке высококвалифицированных специ-
алистов в области философии, культурологии, 
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религиоведения. Она никогда не забывала свой 
“alma mater”, никогда не прерывала творческие 
связи с КазНУ им. аль-Фараби. В течение более 
чем 10 лет она являлась членом одного из самых 
крупных докторских диссертационных советов 
в Казахстане, членом специализированного со-
вета по присуждению ученой степени доктора и 
кандидата наук по философским наукам в КазНУ 
им. аль-Фараби и была одним из активных чле-
нов данного совета, принимала участие в обсуж-
дении широкого круга философских проблем, ее 
выступления всегда отличались глубиной, ори-
гинальностью суждений. 

В одной из своих интересных исследований, 
в работе “Возьми в дорогу красоту”, написанной 
в соавторстве с Е. Аимбетовой, авторы приводят 
слова поэта Е. Евтушенко:

“Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как история планет.

У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее” (2).

Эти слова в полной мере относятся и к на-
шей Батиш Рахимхановне. Она своей необыкно-
венной творческой деятельностью, особой жиз-
ненной позицией, тонким чувствованием пульса 
жизни, своей высокой нравственностью являет-
ся особой планетой, где нет похожих на нее. 

Всемирно известный писатель-гуманист, 
необыкновенный человек Антуан де Сент-
Экзюпери писал: «В моей цивилизации тот, 
кто отличен от меня, не только не наносит мне 
ущерба, а обогащает меня» (3). Эти мысли, про-
цитированные самой Батиш Рахимхановной, 
в полной мере относятся и к ней самой, она на 
протяжении все своей жизни обогащала всех 
нас, всех, кто общался с ней, трудился вместе с 
нею, своим особым духом и душевностью, своей 
интеллигентностью и интеллектом. 

1. Казыханова Б.Р. Эстетическая культура казахского народа. – Алма-Ата: “Казахстан”, 1973. – 332 с. 
2. Казыханова Б.Р., Аимбетова Е. Возьми в дорогу красоту. – Алма-Ата: Өнер, 1985. – 136 с. – с.133
3. Там же.
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