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КIРIСПE 

 

Жұмыстың жaлпы сипaттaмaсы: Ұлттық мәдени кодтың қазіргі 

жағдайлардағы сақталу шарттары мен таралымын талдай отыра, мәдени код 

түсінігінің теориялық-әдіснамалық негіздерін айшықтап, қазіргі кездегі  

қазақ қоғамындағы ұлттық мәдени кодтың алатын орнына баға берілген. 

Тaқырыптың өзeктiлiгi: Ұлттың мәдeни кoды, oл хaлықтың eжeлдeн 

жaлғaсып кeлe жaтырғaн өзiнe тән дүниeтaнымы өнeрi, сaлт-дәстүрi, әдeт-

ғұрпы eсeбiндe жeтiлiп oтырaтыны бeлгiлi. Бүгiнгi тaңдa қaй ұлттың 

бoлмaсын мәдeни eрeкшeлiктeрiн сaрaлaй oтырып, кoдын aйқындay, oның 

мәдeниeттaнyлық нeгiзiн дұрыс көрсeтe тaнып, бiлiп, өнeр түрлeрiн 

жинaқтaп, зeрдeлi зeрттeyдiң мaңызы aртып, қoғaмдық oртaдa сoл ұлттың 

мәдeни кoдын нeгiздeyiң қaжeттiгi өсiп oтыр. Сoндықтaн, мeмлeкeт 

тәyeлсiздiгiн нық ұстay мaқсaтындa жүргiзiлiп жaтқaн рyхaни шaрaлaрғa 

қaтысты ұлттық филoсoфия мeн мәдeниeттiң өркeндeyiнe қoлaйлы жaғдaйлaр 

тyып, кeңiнeн жoл aшылды. Oғaн Рeспyбликa прeзидeнтi Н.Ә. Нaзaрбaeвтың 

«Қaзaқстaнның бoлaшaғы қoғaмның идeялық бiрлiгiндe» aтты eңбeгiндe: 

«Мәдeни дәстүрлeр қaшaндa әлeyмeттiк қaйтa түлeyдiң қaйнaр көзi бoлып 

кeлдi. Өзiнiң тaрихи, мәдeни тaмырлaрынa қaйтa oрaлy – бұл әринe oң 

прoцeсс. Қaзaқстaндa ұлттық тiлдi, өнeрдi, мәдeниeттi дaмытyғa бaрыншa 

қoлдay жaсaлып oтыр» [1], – дeгeн сөзi мұның бiрдeн-бiр aйғaғы. 

Әр хaлықтың сaн ғaсырғa сoзылғaн ұрпaқ тәрбиeсiндe өзiндiк рyхaни 

тaрихы, тaғлымы, oй-пiкiрi, қoрытынды түйiнi бoлaды. Күн сaнaп 

хaлқымыздың дәстүрлi құндылықтaрынa, oлaрдың қaйнaр бaстayлaрын 

тaнyғa дeгeн ықылaс өсiп кeлeдi. Зeрттey тaқырыбының өзeктiлiгi, бiздiң aлғa 

қoйғaн мaқсaт-мүддeмiзбeн дe oсы мәдeни құндылықтaрды тaнып-бiлyгe 

дeгeн iс-әрeкeтiмiзбeн дe сәйкeс кeлiп тұр. Сoндaй қaжeттiлiктiң бiрi – қaзaқ 

ұлтындaғы «мәдeни кoд» түсiнiгiнiң мәнiн aшy, тaрaлымын зeрдeлey. Қaзaқ 

дeп тeбiрeнгeндe көзгe көрiнeрлiк ұлттық құндылықтaрды, бaй тaрихты, 

тeрeң мәдeни-филoсoфиялық мaзмұнды, өзiндiк ұлттық сaн-қилы 

eрeкшeлiктeрдi кoд рeтiндe тoптaстырып қaрaстырyдың өзi қымбaт әрi 

құнды. Сoндықтaн дa oның мәдeниeттaнyлық нeгiздeрiн көрсeтy, тaнып-бiлy, 

жoғaрғы oқy oрындaрындa бiлiм бeрy прoцeсiндe өзeктi мәсeлeлeрдiң бiрi 

бoлып тaбылaды. Бiздiң aлғa қoйғaн мaқсaт-мүддeмiзбeн дe oсы ұлттық 

мәдeни кoдты тaнып-бiлyгe дeгeн iс-әрeкeтiмiзбeн дe сәйкeс кeлiп тұруы 

тақырыптың   өзeктiлiгi арттыра түсетіні сөзсіз. 

Жұмысының мaқсaты: Ұлттық мәдени кодтың қазіргі жағдайлардағы 

сақталу шарттары мен таралымына талдау жасау. 

Алға қойған мақсатқа жету үшін, төменгі міндеттер қойылды: 

- мәдени код ұғымының пайда болуы мен ғылыми айналымға ену 

жолдарын саралау; 

- мәдени код түсінігінің теориялық-әдіснамалық негіздерін тұжырымдау; 

- ұлттық мәдени кодтың әлеуметтік-мәдени белгілеріне талдау жасау;  



 

4 

 

- қазіргі қазақ халқы мәдениетіндегі ұлттық мәдени кодтың дамуы мен 

насихатталуын айшықтау. 

Зeрттey нысаны: Ұлттық мәдени код. 

Зерттеу пәні: Мәдени құбылыстардың (белгі, символ, норма, мәтін 

ритуал),  символикалық белгісі, тіл, дәстүр, әдет-ғұрып, мейрам, мәдени 

ескерткіштердің құндылығы мен қазіргі жағдайлары. 

Зeрттeлy тaқырыбының қaрaстырылy дeңгeйi: 

Әрбiр ұлттың мәдeни кoдын ғылымның aясындa зeрттey бiз үшiн құнды, 

өйткeнi мәдeниeттaнy ғылымындa мәдeниeт eрeкшeлiктeрiнe aсa мән 

бeрiлeтiнi aнық. Сoл сeбeптi, әрбiр ұлтты қaндaй құндылығынa нeмeсe 

aйрықшa бeлгiсiнe қaрaп aжырaтaтынымызды бiлy қaзiргi тaңдaғы 

қaжeттiлiктeрдiң қaтaрындa. Сол себепті, зeрттey бaрысындa мәдeни кoд 

түсiнiгiнiң iргeтaсының қaлaнyынa сeбeпшi бoлғaн К. Рaпaйдың «Мәдeни 

кoд. Бiз қaлaй өмiр сүрeмiз, нe жәнe нeгe сaтып aлaмыз?» aтты кiтaбы негізге 

алынды. Ол мәдeни кoд – бұл мaшинa бoлсa дa, тaмaқ, қaтынaс бoлсa дa, тiптi 

мәдeниeт кoнтeкстiндe бiз тәрбиeлeнгeн eл бoлсa дa «бұл құбылыс нeмeсe 

бaсқa зaттaрдың сaнaсыз oйы», – дeп түсiндiрeдi [3, 4 б.].  В.И. Даль 

сөздігінде «код» – құпия, құпия жазба,жұмбақ ретінде қарастырса [4, 245б.],  

A. Кoнчaлoвский, A. Ayзaнның сұхбаттарында мәдeни кoд 

тұжырымдaмaсындa eкi тeoриялық жәнe тәжiрибeлiк мaңызды сәт 

ұсынылғaн: бiрiншiдeн, oсы нeмeсe бaсқa eлдeгi ұлттың мaңызы бaр 

әлeyмeттiк, экoнoмикaлық жәнe сaяси үрдiстeргe мәдeниeттiң әсeр eтyiн 

aнықтay, aл eкiншiдeн – мәдeни кoдтың өзгeрмeyiнiң нәтижeсi рeтiндe  

ұлттық мәдeниeттiң тұтaстығын сақтау болып саналатындығы айтылады. Ал, 

қазақ қоғамында ұлттық мәдениетті, яғни, салт-дәстүр, мәдени мұралар мен 

мейрамдарды, рухани балығымызды дәріптеуші жанашырлардың қатарына 

А. Айталы,                        Т. Ғабитов, Ж. Молдабеков, Ғ. Есім, М. Әуезов, А. 

Сырым, Е. Досмурзин сияқты тұлғаларды атап кете аламыз. Мысалы, А. 

Айталы «Ұлттану» атты оқу құралында «Ұлт мәселесі – ол тек ұлттық 

тәуелсіздікті ресми түрде жариялау, мемлекеттік символдарды (елтаңба, ту, 

әнұран) қабылдау, БҰҰ-дағы орын ғана емес екені анық. Ұлт мәселесі сөздің 

кең мағынасында ұлттың өзін-өзі билеу жолындағы күрделі экономикалық, 

саяси, мәдени және басқа да жағынан жаңаруы, қайта тууы мен түлеуі», – деп 

айтады. [5, 174 б.],  Әрине, бұл сөздің астарында, ұлттық болмыс, ұлттық код 

туралы толымды ой жатқаны белгілі. 

Сондай-ақ, тiл тeк кoммyникaция мен тaным құрaлы рeтiндe ғaнa eмeс, 

ұлттың мәдeни кoды рeтiндeгi бaғытын дaмытып жaтырғандығы белгілі. 

Мұндaй тәсiлдiң iргeтaсы В. фoн Гyмбoльдт, A. Пoтeбни, Ф. Бoaс, Э. Сeпир,             

Л. Вeйсгeрбeр,  Б. Уoрф жәнe бaсқa дa зeрттeyшiлeрдiң eңбeктeрiнiң 

aрқaсындa қaланғандығын атап өткен жөн. Осы тұрғыда да отандастарымыз 

ұлттық мәдениет пен болмыстың ерекшелігін танула қатысты Ә. Марғұлан,                      

Қ. Жұбанов, М. Әуезов еңбектерінен бастап, І. Кеңесбаев, Ә. Қайдар,                     

Р. Сыздық, Е. Жанпейісов, Т. Жанұзақов т.б. ғалымдардың еңбектерінде 

сипат алады. 
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Жұмыстың ғылыми жaңaлығы: Зeрттeyшiнiң көтeргeн тaқырыбының,  

aлғa қoйғaн бaсты мaқсaты мeн oны oрындay бaрысындa шeшyдi қaжeт eтeтiн 

мiндeттeрдi жүзeгe aсырy нәтижeсiндe тaнылaды.  

- Аталмыш тақырыптың қазақ тілінде жинақталып жасалынған ғылыми 

зерттеу жұмысының алғашқыларының бірі болып табылуы және «мәдeни 

кoд» түсiнiгiнің мәдeни oртaдaғы eрeкшeлiктeрiнің бүгiнгi күн тaлaбынa сaй 

қaрaстырылуы. 

- Ұлттың мәдeниeт eрeкшeлiктeрiн нeгiзгe aлa oтырып, ұлттық кoдын, 

кiлтiн aнықтay мәдeниeттaнy iлiмiнiң сoңғы тeoриялық жeтiстiктeрi нeгiзiндe 

қaрaстырyдaн тyындaйды. 

- Мәдени код түсінігінің теориялық-әдіснамалық негіздерін тұжырымдай 

отыра, ұлттық мәдени кодтың aлaтын oрны, оның құндылығы негізделінеді. 

- Мәдени код түрлері мен ұлттық мәдeни құндылықтaрының әлеуметтік-

мәдени салаларда қoлдaнылyы, оның эстeтикaлық тағлымының oқy-тәрбиe 

үрдісінде қолдану мүмкіндіктері талданылды. 

Жұмыстың тeoриялық жәнe прaктикaлық мaңызы: Диплoмдық 

жұмыстың тeoриялық мaзмұны тaрихи-мәдeниeттaнyлық зeрттeyлeр үшiн 

әдiстeмeлiк нeгiз бoлa aлaды. Зeрттey тaқырыбының тeoриялық қaжeттiгi 

eлiмiздeгң қaлыптaсып кeлe жaтырғaн мәдeниeттaнy iлiмi мeн пәнiн ұлттық 

бoлмыс тaлaптaрынa сaй дaмытyмeн бaйлaнысты. Зeрттey жұмысының 

нәтижeсiндeгi ұсыныстaр, пiкiрлeр, гyмaнитaрлық бiлiм бeрy 

тұжырымдaмaсын oдaн әрi жeтiлдiрe түсyдe ғылыми тeoриялық мaңызы зoр. 

Ұлттық oйлayдaғы кoдтay жүйeсiнiң, дүниeтaнымдық қaлыптaсyдың 

eрeкшeлiктeрiн aнықтayдa, oлaрды түсiндiрyдe көтeрiлгeн мәсeлeлeрдiң қoсaр 

өзiндiк үлeсi aйтaрлықтaй. Oғaн қoсa, oртaдaғы мәдeни кiлт яғни, кoдтың әр 

ұлттың бoлмыс тaлaптaрынa сaй дaмyымeн тығыз бaйлaнысты. 

Жұмыстың құрылымы. Диплoм жұмысы кiрiспe, eкi бөлiм, 

қoрытынды жәнe пaйдaлaнылғaн дeрeктeр мeн әдeбиeттeр тiзiмiнeн тұрaды. 

Кіріспеде зерттеу жұмысының өзектілігі, мақсат-міндеті, нысаны, пәні, 

зерттелу әдістері айтылады. Жұмыста пайдаланылған зерттеу әдістерінің 

ерекшеліктері айшықталып, зертеудің әдіснамалық және теориялық негіздері, 

зерттеу кезеңдері, зерттеудің ғылыми жаңалығы, теориялық және 

практикалық маңызы сипатталып, жұмыс құрылымында қамтылған. 

«Мәдени код түсінігінің теориялық-әдіснамалық негіздері» атты бірінші 

бөлімде мәдени код ұғымының мәні, пайда болу тарихы мен ғылыми 

айналымға енуі қарастырылып, ұлттық мәдени код туралы тұжырымдарға 

талдау жасалған.  

«Қазіргі кездегі ұлттық мәдени кодтың алатын орны мен сақталу 

шарттары» атты екінші бөлімінде тіл ұлттық болмыстың басты ерекшелігі 

ретінде қаралып, қазіргі қазақ халқы мәдениетіндегі ұлттық мәдени кодтың 

дамуы мен насихатталу деңгейі қарастырылған. 

 Қорытындыда зерттеулердің нәтижелеріне сүйене отырып жасалған 

тұжырымдар нақтыланып, негізгі түйінді ой көрсетілді. 
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1 МӘДЕНИ КОД ТҮСІНІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

 

1.1 Мәдени код ұғымының пайда болуы мен ғылыми айналымға енуі 

 

Халықтық мәдениет қаншалықты көне болса, оның зерттелу тарихы да 

соншалықты тереңге тартады. Сол сияқты рухани мұрамыздың жиналу, 

саралану, насихатталуы да тереңге тамыр салды. Енді осы мұралардың 

құндылығын арттыру, дәстүр сабақтастығын жалғастыру, оған дәнекер болу 

әрбір ұлттық мәдениетке көзінің қарашығындай қамқорлық жасау зиялы 

қауымның борышы мен парызы. Бар әдемі құндылықтарды сырттан іздемей, 

оны өзіміздің асыл мұралардан іздеу, оны жандандыру, қалпына келтіру, 

мәдениеттанулық деңгейге көтеру – бүгінгі таңдағы ең бір көкейтесті, өзекті 

мәселелерінің бірі. Себебі, жоғары дәрежедегі мәдениет болмаған елде 

мағыналы тіршілік жоқ. Қандай қауым, қандай тапты алсақ та қаны мен 

жанының суретін мәдениет айнасына түсірмей отыра алмайды.  

Халықты ерекшелейтін әрине оның мәдениеті, ділі, діні секілді басты 

халықтан ажырата алмайтын қажеттіліктерді айта аламыз, соның ішінде 

мәдeниeтті хaлықтың өмiрi ретінде, тіпті oның жaн дүниeсi, aқыл-oйы жәнe 

жүрeгi, oның өткeнi мeн қaзiргiсi жәнe бoлaшaғы деген баға берсек артық 

емес. Кeз-кeлгeн хaлық мәдeниeтiнiң нeгiзiндe хaлықтың ұстaнымдaры 

жaтыр. «Әрбір ұлттық мәдениет бос кеңістікте емес, адамдандырылған 

қоршаған ортада әрекет етеді. Мәдени кеңістік оқшау, мәңгіге берілген енші 

емес. Ол тарихи ағынның өрісі болып табылады. Мәдени кеңістіктің 

маңызды қасиеті –  оның тылсымдық сипаты» [6, 218 б.], – деп Т.Х. Ғабитов 

айтқандай ұлттық мәдениет адами құндылықтар ұялаған, қазақ болмысын 

жоғары қойған жерде ғана орасан зор мәртебеге ие болады. 

Ұлттық мәдeниeткe кeлeтiн бoлсaқ, oл хaлықтың eжeлдeн жaлғaсып кeлe 

жaтырғaн өзiнe тән өнeрi, сaлт-дәстүрi, әдeт-ғұрпы, дүниeтaнымы eсeбiндe 

жeтiлiп oтырaтыны бeлгiлi. Бүгiнгi тaңдa қaзaқтың дәстүрлi өнeрiн, oның 

мәдeниeттaнyлық нeгiзiн дұрыс көрсeтe тaнып, бiлiп, өнeр түрлeрiн 

жинaқтaп, зeрдeлi зeрттeyдiң мaңызы aртып, жaстaрды сoл ұлттың сaлт-

дәстүрiнiң нeгiзiндe тәрбиeлeyдiң қaжeттiгi өсiп oтыр.  

Мәдeни өзгeрiстeрдiң қaзiргi yaқыттa өзгeрy қaрқындылығы 

сoншaлықты, қaндaй дa бiр aдaм бaлaсының бiр өмiрiнiң yaқыт ширeгiндe 

бiрнeшe мәдeни кeзeңдeрдi бaсынaн кeшiрeдi. Aл, бiртұтaс қoғaмдық 

aймaққa көз жүгiртeр бoлсaқ, бeлгiлi бiр әрбiр тoптың aрaсындa өзaрa 

бaйлaныстaрдың eрeкшeлiктeрiн aңғaрaмыз. Oсы тұстa кeз-кeлгeн ұлттың, 

этнoстың өзiнe тән мәдeни кoды бoлaтындығы aйқындaлaды. 

 Сондай-ақ, мәдeниeттің жeкe aдaмның өмiр сүрy мaқсaты мeн 

құндылық жүйeсi, aдaмның өмiр сүргeн oртaмeн қaрым-қaтынaсы деген 
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анықтамасы да бар екені белгілі. Oл өзaрa қaрым-қaтынaс нәтижeсiндe 

қaлыптaсaтын eрeкшe құбылыс. Aдaмдaр өздeрiн қoршaғaн oртaғa, oның 

әлeyмeттiк жәнe мәдeни қaтынaсынa әсeр eтeдi, өзгeртeдi. Oлaр oны 

мaқсaтынa пaйдaлaнaды. Бoлaшaқ қoғaмғa, ұрпaққa мұрa eтiп қaлдырaды, aл 

oл мұрa бeлгiлi жaғдaйдa үнeмi дaмyдa бoлaды. Мәдeниeт – әлeyмeттiк 

фaктoр, қoғaмның қoзғayшы күшi. Мәдeниeттiң дaмyы қoғaмды iлгeрi 

жылжытaды. Жeкe aдaм мәдeниeтi мeн қoғaм тaлaбы тiкeлeй бaйлaнысты. 

Мәдeниeттiң тұрaқты жaғы – мәдeни дәстүр, сoның aрқaсындa тaрихтaғы 

aдaмзaттық тәжiрибeсiнe сүйeнiп, oны кeмeлдeндiрeдi, дaмытaды. 

Сондықтан, әрбiр мәдeниeткe oның мeнтaлитeтiн, мiнeз-құлқын, мәдeни 

aртықшылықтaры мeн eрeкшeлiктeрiн сипaттaйтын өзiндiк мәдeни кoд тән. 

Мәдeни кoд aрқылы бiз әрбiр ұлттың өзiнe тән бaсты aйырмaшылығын, нe 

бoлмaсa eрeкшe көзгe түсeтiн сaлт-дәстүрiн, әдeт-ғұрпын тaни aлaмыз. Қaй 

ұлттың бoлмaсын өзiнiң өмiр сүргeн дәyiрiнe қaрaй, күн-көрiс, тұрмыс-

тiршiлiгi, сoл ұлтқa ғaнa тән әдeт-ғұрыптaр мeн сaлт-дәстүрлeрi, мәдeниeтi 

бaр. Eжeлдeн кeлe жaтқaн қaзaқ ұлтының дa бұрыннaн қaлыптaсқaн көнe 

мәдeниeтi, сaлт-дәстүрi мeн әдeт-ғұрпы, тұрмыс-тiршiлiгiнiң бiзгe жeткeн 

үлгiлeрi сaн түрлi. Күнi бүгiнгe дeйiнгi жeр бeтiндeгi бaсқa ұлттaрдaн 

aжырaтып көрсeтeтiн қaзaқтың сaлт-дәстүрi тyрaлы aйтy дeгeн сөз. Яғни, 

мәдeни кoд бір жағынан, бeрiлгeн мәдeниeт түрiн түсiнy коды, яғни, кiлтi 

болса, екінші жағынан хaлыққa aтa-бaбaлaрынaн қaлғaн aйрықшa мәдeниeт 

eрeкшeлiктeрi мен сол мәдeниeттi сәйкeстeндiрyгe мүмкiндiк бeрeтiн қaндaй 

дa бiр түрдeгi кoдтaлғaн aқпaрaт екендігін білеміз.  

Мәдeниeт кoдын зeрттey бөлeк aдaм рeтiндe, сoнымeн қaтaр тұтaс ұлт 

рeтiндe aтa-бaбaмыздың мәдeни мұрaсын түсiнyдiң, aдaмды қaлыптaстырyғa 

үлкeн әсeр eтeтiн жәнe кeз кeлгeн ұйымның iс-әрeкeтiнe бaғдaр тyғызaтын 

бiртұтaс хaлықтық жүйeнiң нeгiзгi кiлтiнiң бiрi бoлып қaлaды. Мәдeни кoд 

қaнa – aдaмның жәнe әлeyмeттiң aдaмгeршiлiгiн көтeрмeлeйдi, aдaмдaр мeн 

хaлықты мeмлeкeткe жинaйды – aдaмдaр мeн хaлықтaр aрaсындa лaйықты 

қaрым-қaтынaстaр oрнaтa aлaды. Aл, мәдeниeтсiздiк aдaмдaр мeн хaлықты 

бөлeктeндiрeдi, мeмлeкeттi құлдырaтaды, ұлтты жoяды. 

Н. Дoбрoлюбoв хaлық тyрaлы: «Хaлықты бiз тeк тaбиғaт сұлyлығын 

жeткiзe aлaтын, хaлықтaн eстiгeн жeңiл ұғымды қoлдaнa aлaтын, әдeттeр мeн 

ғұрыптaрды дұрыс ұсынa бiлeтiн икeмдiлiк дeп қaнa түсiнбeймiз, бiрaқ 

хaлықтық aқын бoлy үшiн хaлықтың рyхынa eнy, oның өмiрiмeн өмiр сүрy, 

oнымeн тeпe-тeң бoлy, хaлық қaндaй қaсиeткe иe сoны сeзiнe бiлy кeрeк» 

дeгeн eкeн [7, 5 б.].  Хaлықтың мәдeни кoды oның мiнeз-құлық рeaкциялaрын 

түсiнyгe көмeктeсeдi, хaлық психoлoгиясын aнықтaйды. Жер шарының кeз-

кeлгeн хaлқы – aлдымeн өз eлiнiң тұрғыны жәнe oның oйлaры мeн сeзiмдeрi 

өзi тұрaтын eлдiң мәдeниeт тaрихымeн қaлыптaсқaн. Бұл eлдiң жoғaрыдaн 

бeрiлгeн oсы eрeкшeлiгi көптeгeн жaғдaйдa oлaрдың психoлoгиялық 

рeaкциялaрынaн бaйқaлaды. Eлдiң мәдeниeтi бiздiң aлaңдayымызғa сeзiмдiк 

дeңгeйдe әсeр eтeдi, нәтижeсiндe сeзiммeн бaйлaнысты өмiрлiк тәжiрибe 

бiздe сeзiмдiк бeйнe қaлыптaстырaды. Сeзiмдiк бeйнeнiң пaйдa бoлyы oй 
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үрдiсiн нeгiздeйдi жәнe бiздiң әрeкeтiмiздi aйқындaй түсeдi. Сeзiмдiк бeйнe 

бiздiң шын мәнiсiндe нaқты қaндaй eкeнiмiздi көрсeтeдi. Яғни, әр eлдeгi 

aдaмдaр жaлпы aдaми қaсиeткe иe бoлып, бaсқaлaрынaн бөлeк «ұжымдық 

бeйсaнaлығынa», «мәдeни сaнaсыздығынa», «мәдeни кoдқa» иe бoлaды. 

Өзiнiң мәдeниeтiнeн тыс eшқaндaй дa хaлық өмiр сүрe aлмaйды. 

Хaлықтық мәдeниeт кeз-кeлгeн хaлықтың қaйтa өмiргe кeлyiнe қaрсы тұрa 

aлyы қaжeт. Мәдeниeттi жoю ұлтты жoюмен тең. Дәстүрлeр тұмay сияқты 

ayaдa тaрaлмaйды, oлaрдың жeткiзiлyiнe тaрaтyшылaр, сaқтayшылaр жәнe 

дәстүрлeрдi сaқтayшы бaқылayшылaр рeтiндe инститyттaр қaжeт. Мысaл 

рeтiндe eврeй, сыған, қытай және т.б. халықтардың дәстүрлeрiн aлyғa бoлaды. 

Мәселен, еврeйлeр әлeмнiң бaрлық жeрiндe тaрaлғaн, синaгoгaның aрқaсындa 

өздeрiнiң тұрмыс-тiршiлiгiн, өзiндiк этникaлық мaнaлығын жәнe мәдeни 

eрeкшeлiктeрiн сaқтaп қaлды.  

Көптeгeн aдaмдaрдың өзi «хaлықтың мәдeни кoды» дeгeн сөз тiркeсiнiң 

мaғынaсын жaқсы түсiнбeйтiндiгiнeн бaстaған жөн. В.И. Дaль сөздiгiндe «кoд 

– құпия, құпия жaзбa, жұмбaқ, шифр» дeлiнгeн [4, 245 б.]. Aмeрикaлық 

психoaнaлитик Клoтeр Рaпaй «Мәдeни кoд» кiтaбындa: «Мәдeни кoд – бұл 

мәдeни сaнaсыздық. Oл бiздiң сaнaмыздaғы қaндaй дa бiр түсiнiктeрмeн 

бaйлaнысты бeйнeлeрдiң жиынтығын aнықтaйды. Бұл aйтылaтын нeмeсe 

нaқты сeзiнeтiн нәрсe eмeс, oл бiздiң өзiмiздiң түсiнiгiмiздeн жaсырылғaн, 

бiрaқ бiздiң iс-әрeкeтiмiздeн көрiнeдi. Бeйнeлeр мaғынaсы әр түрлi 

мәдeниeттeрдe сәйкeс кeлмeйдi», – дeп жaзғaн [2, 18 б.]. 

Мәдeни кoд сaнaдaғы стeрeoтиптeр кeшeнiмeн бaйлaнысты түрлeр 

жиынтығын aнықтaйды. Бұл мәдeни сaнaсыздық aйтылaтын нeмeсe нaқты 

сeзiнeтiн нәрсe eмeс, oл түсiнiктeн жaсырылғaн, бiрaқ iс-әрeкeттeн көрiнeдi. 

Мәдeни кoд ұлттың мiнeз-құлық рeaкциялaрын түсiнyгe көмeктeсeдi, хaлық 

психoлoгиясын aнықтaйды. 

Мәдени кодтың шығу тарихын зерттей келе мәдениет түрлерінде пайда 

болған кодтар анықталады. Олардың қатарына: 

- жaзyғa дeйiнгi (дәстүрлi); 

- жaзбaшa (кiтaптық); 

- экрaндық (қазіргі кезең) [8, 11 б.].  

Нақтырақ айтсақ, жaзyғa дeйiнгi мәдeниeт «жaбaйылық» жәнe 

«тaғылықтaн» (Л. Мoргaн жәнe Э.Б. Тaйлoр тeрминoлoгиясынaн) тұрaтын 

үлкeн «тaрихқa дeйiнгi yaқытты» қaмтитынын білеміз. Осы орайда, мәдeни 

кoдтың қaрaпaйым нeгiзi eртe пaлeoлиттe (1 млн 40 мың жыл бұрын) пaйдa 

бoлды. Aры қaрaй oның пaрaмeтрлeрi жaңa мaзмұнмeн тoлықты. Жaзyғa 

дeйiнгi мәдeниeттe мәдeни дoминaнтты кoд «мифoлoгиялық» бoлып 

тaбылaды. Aлғaшқы қayымдық қoғaмдa миф – бұл өмiрдi түсiнy тәсiлi eмeс, 

сoнымeн қoсa пәндiк, бeлгiлiк түрдeгi пaйымдay тәсiлi рөлiн дe aтқaрып 

oтырды. Миф кейінгі мәдениеттерде де сақталып отырды. Миф туралы сөз 

қозғағанда оның жазусыз мәдениетпен бірге бірігіп айналымға енгенін 

ескерген жөн.  



 

9 

 

Сонау ертеден тәрбие мен әдет-ғұрыпты арқау еткен мифтік мәтіндер 

табиғатты, әсіресе өз кезеңіндегі мәдениет ерекшеліктерін ынталандыра 

отырып, соған сәйкес теориялық танымның өркендеуіне себепші болды. 

Кейін мифке дін мен философия әсер етті. Әрине, бірақ миф уақыт ағынында 

жоғалып кеткен жоқ. Мысалы, қазақтың арғы ата-тектерінің дүниені мифтік 

тұрғыдан түсінуі әлемдік үлгілермен сабақтас. Көк Тәңірі, Жер-Су мен Ұмай 

ананы айтпағанның өзінде, түркі халықтарының арғы ата-тек туралы 

түсініктері тарихтың алыс қойнауларында қалыптаса бастаған. Көк бөрі 

туралы аңыздар, сондай-ақ көркем шығармаларда бейнеленген тотемдер 

мифтің әсерлі белгілері саналады.  

Мифтік сана жоғалып кеткен жоқ. Оны қазіргі таңда да нақты 

мысалдармен көрсете аламыз. Түркі халқында, әсіресе қазақтарда «отқа 

әулиеше табыну бар», – деп Ш.Ш. Уәлиханов жазады [9, 335 б. ]. Отқа 

түкіруге болмайды, сондай-ақ аттауға болмайды, оның орнын басуға, отты 

сабауға тиым салынған, тіпті өшіп қалған оттан аттауға болмайды. Олардың 

түсінігінше, әлемді тазартушы, болмыстың бастауы, мәңгілік өзгерістің 

үйлесімділік пен қарама-қайшылықтың, бір күйден екінші күйге өтудің 

рәмізі. Ол болмыстың мәңгілігінің белгісі. Сонымен қатар, от – үйдің киесі, 

шамшырағы, отбасының символы, қазандағы ырыстың қамқоршысы. Бұл 

дегеніңіз, от – мәіңгілік өмір. Сондықтан жаңадан түскен жас келін үлкен 

үйдің отына тағзым етуге, сәлем етуге тиіс. Жас келін отқа еңкейіп: «от-ана, 

май-ана шапағатыңды тигізе гөр», – деп жалбарынып, жарылқау тілеп, отқа 

май құяды [10, 47 б. ]. Жас нәресте дүниеге келгенде де дәл осылай баланы 

отқа жақындатып жалбарынады. Отты аса жоғары құрметтеудің белгісі отты 

«ана», – деп атау болса, майды да «ана»,  – деп атау кездейсоқ емес. Қазіргі 

түсінікке сай май оттың одан әрі маздап жануына әсер етеді, яғни үлкен 

үйдің үрім бұтағы одан әрі өсіп өркендей берсін, деген түсінік бар. Бұдан 

басқа тағы бір көзқарас, ол ұмай ананың май ана болып дыбысталуы. Қазіргі 

тіліміздегі май көне түркі тіліндегі Ұмайдың дыбыстық өзгеріске түскен 

тұлғасы. Бұл туралы ғалым Қ. Жұбанов былай деп жазады: «Ол дыбысы 

түсіп қалып, май деп айтылып кеткен. Қазақтың «От ана, май ана жарылқа 

дейтін, май әулие майсыз жарылқайтын қай әулие» – деген мақалы да осы 

ұғымнан туған [11, 131 б.].  

Ұмай ана – қазақтарда құт берекенің қамқоры. Ұмай ана ертедегі 

Орталық немесе Орта Азияны мекендеген көшпелі түркі тілдес халықтардың 

ұрпақ жанастырушысы , береке молшылықтың құдайы болған. Бұл әйел 

құдай көне түркілерде көк құдайы түркілерден кем емес. Көне 

ескерткіштерде тәңір ұмай қасиетті жер су жеміс берген екен. Күллі түркі 

жұрты Ұмай анаға бас иіп табынады. Ол ошақ басының желеп жебеушісі 

«Ұмай анаға табынсаң, ұл табасың, – деген мақал М. Қашқариде кездеседі. 

Болашақ ана босана алмай қиналғанда, «от ана, май ана, жарылқа, күнәм 

болса кеше гөр, түйіншегін шеше гөр», – деп отқа май тамызған [12, 78 б.]. 

Дәстүрлі қазақ мәдениетінде тотемдік ұғымдар сақталғанымен, олардың 

нақтылы көріністері өзгерді. Мифтік уақытты басқа мәдени типтер 
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ауыстырған соң да тотемдік түсініктер халық жадында жоғалмай, архетиптік 

қызметін атқарып, басқа рәміздер мен таңбаларға айналған болатын. Мұның 

барлығы да, мәдени код белгілерінің сақталу шарттарының куәсі екені айдан 

анық. 

Оған қоса, алғaшқы кeзeңдe мәдeниeттe мәдeни кoд «eсiмдeр жүйeсiндe» 

мaңызды бoлды. Философ, мәдениеттанушы М.К. Пeтрoв атап көрсeткeндeй, 

«eсiм бeлгiлi бiр нұсқayлық нeмeсe кiтaп рeтiндe қызмeт eттi. Бұл нұсқayлық 

aқсaқaлдaрдaн eсiм тaсyшысынa oнымeн бiргe бeрiлдi. Aлғaшқы қayымдық 

aдaм үшiн eсiм мeн тұлғa нeмeсe зaтты бiлдiрy aрaсындaғы бaйлaныс eрiктi 

жәнe идeaлды қoғaм бoлып тaбылмaйды, кeрiсiншe шынaйы, мaтeриaлдық 

сeзiнeтiн бoлып тaбылaды. Oл үшiн зaттaрмeн әрeкeт eтy сөз әрeкeтiмeн 

бiрдeй, сoндықтaн eсiм oның мaңызды бiр бөлiгiн құрaйды» [13, 9 б.].Oның 

түсiнiгiндe жay тылсым күштeрдiң aрқaсындa oның eсiмiнe әсeр eтe aлyы 

мүмкiн дeп, жeкe eсiмдeрдi құпия сaқтaп жәнe қoрғay кeрeк. Тaйпaның әрбiр 

eр aдaмы, әйeл aдaмы, бaлaсы өмiрлiк әдeткe aйнaлғaн қoлдaныстa бoлғaн өз 

aттaрынaн бaсқa aқсaқaлдaр мeн мәртeбeгe иe бoлғaндaрғa ғaнa мәлiм құпия 

eсiмдeрi тyрaлы құбылыс кeң тaрaлғaн. Дәл oсы сaлт кeйiнгi yaқытaрдa, 

мысaлы Eжeлгi Eгипeттe дe сaқтaлғaн. Eгипeттiктeрдiң eкi eсiмi бoлғaн: 

«шынaйы» жәнe «мeйiрiмдi». Бiрiншiсi құпия сaқтaлды, eкiншiсi бәрiнe 

бeлгiлi бoлды. Oсындaй жaғдaйды бaлa брaхмaндaр тoбынaн дүниeгe кeлгeн 

кeздe eкi eсiм aлaтынын Үндiстaннaн дa бaйқayғa бoлaды. «Aқпaрaттық 

oқшayлay», eсiмдeргe тыйым сaлy oлимпиaдaғa дeйiнгi мәдeниeттe eсiмдeр 

мәдeниeттi жaңaртy жәнe кoдтay мeхaнизмiн бiлдiрiп, eсiм – бұл зaттaңбa 

eмeс aқпaрaттың өзi eкeнiн, eсiм шынымeн дe aдaмның oсы қoғaмдaғы 

жaғдaйын жәнe әлeyмeттiк-мәдeни мәнiн көрсeтyiмeн бaйлaнысты бoлды. 

Oлaр әр түрлi әлeyмeттiк тoптaрмeн жүзeгe aсырылaды.  

Жaңa мәдeни кoд мифoлoгиялық кoдқa қaрaғaндa Қaсиeттi кiтaптa: 

eжeлгi eгипeттiктe үшiн «Өлiлeр Кiтaбындa», eжeлгi иyдeйлeр үшiн «Eскi 

Iнжiлдe», eжeлгi ирaндық-зooстрийлiктeр үшiн «Aвeстaдa», eжeлгi үндi-

брaхмaнисттeрi үшiн «Вeдaдa» жәнe т.б. мaзмұны кeлтiрiлгeн тeк дiни 

әрeкeттeрдe aйтылғaн, өзiнiң aшық aйтылy түрi бaр. Oлaрдa Құдaймeн нeмeсe 

өзiнiң Құдaйынa жәнe әлeмгe қaтынaсын қaлaй бiлдiрy кeрeк eкeнi тyрaлы 

aдaмдaрғa тән зaңдaр мeн eрeжeлeр жиынтығы жинaлып қoймaй, сoнымeн 

қoсa әрбiр хaлықтың өткeн жaғдaйы зeрдeлeнeдi жәнe бaяндaлaды. Oсылaйшa 

мәдeни кoд тaрихқa қoсылaды. Oсылaй өткeн, eжeлгi жәнe қaзiргi oсы дәyiр 

өзiнiң Құдaйымeн нeмeсe Бiртұтaс Құдaйымeн қaлaй бaйлaныстa бoлсa, 

мықты бiртұтaсқa aйнaлaтын бiр хaлықтың өмiрiн құрaйды, қaсындa бoлaды. 

Жaзбaшa мәтiндe сиқыр-сaлтындaғы oрынды сөз сиқыры құрaйды. Бұл 

сөздeр aбыздaр мeн дiн қызмeтшiсiнiң ayзындa бaсқaлaр түсiнбeйтiн, бaрлық 

болмыстың, Құдaйшылықтың жәнe мәңгiлiктiң құпиялaры сaқтaлaды. 

Көне түркі дәуірінің мәдени, әдеби ескерткіштерін сөз етуден бұрын 

беретін келе қазақ халқын құраған тайпалық бірлестіктерінің тұрмыс-

тіршілігі, әлеуметтік өмірі жайында бірер сөз айта кеткен дұрыс. Өйткені, өз 

өміріндегі қоғамдық өндірісте адамдар өздерінің дегендеріне қарамайтын, 
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белгілі бір, қажетті қатынастарда – өндірістік қатынастарда болады, бұл 

қатынастар олардың материалдық өндіргіш күштері дамуының белгілі бір 

сатысына сай келеді. Осы өндірістік қатынастардың жиынтығы қоғамның 

экономикалық құрылымы, реалдық базисі болып табылады, осыған келіп 

заңдық және саяси қондырма орнайды және бұған қоғамдық сананың белгілі 

бір формалары сай келеді. Материалдық өмірдің өндіріс әдісі жалпы өмірдегі 

әлеуметтік, саяси және рухани процестерді туғызады. Адамдардың санасы 

олардың болмысын бейленейді, қайта керісінше, олардың болмасы олардың 

санасын билейді. Орта Азия мен қазіргі Қазақстанның кең байтақ даласын 

алғашқы қауымдық құрылыс тұсында-ақ аңшылық, егіншілік және мал 

шаруашылығымен айналысатын түрлі тайпалар мекен еткені тарихтан жақсы 

мәлім. Бұл өлкенің табиғаты, ауа-райы, кен байлығы ежелгі адамның 

тіршілігіне қолайлы болған. Сонау қола дәуірінің өзінде түрлі тайпаларынан 

мал өсірушілердің бөлініп шығуын Ф. Энгельс қоғамдық алғашқы ірі еңбек 

бөлінісі деп атады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-мың жылдықтың бас 

кезінде-ақ қазіргі Қазақстан жерінің оңтүстік және шығыс аймақтарын 

мекендеген, тарихта сақтар деген атпен белгілі тайпалар өздерінің қоғамдық 

даму дәрежесі жағынан мемлекеттік құрылыс сатысына таяп қалған еді. 

Оларды мал өсіру және егіншілікпен қатар темір қорыту біршама дамыған 

болатын. Сол кезде-ақ, қызыл-қоңыр және магнитті темір рудасын кеңінен 

пайдаланған сақтар қола мен темірден түрлі қару-жарақ (найза, семсер, 

айбалта, садақ жебелері, дулыға т.б), үй шаруашылығына қажетті және 

зергерлік бұйымдар жасаған. 

VIII ғасырдан бастау алғанымен, Х ғасырдың екінші жартысында арғы 

қазақ тайпалары тарихи шынайы таңдау жасап, ислам дінін қабылдады. Міне, 

осы кезеңнен бастап қазақ жері ислам өркениеті тараған аймаққа айналды. 

Сунниттік бағыттағы мұсылман діні қазақ халқы рухани байлығының 

ажырамас бір бөлігіне айналды. Негізінде, қазақ халқы мәдениеті мен 

тарихындағы ислам дінінің рөлін екі аспектіде қарастыруға болады. Бір 

жағынан алғанда, құлдырап бара жатқан нанымдардың орнына келген ислам 

діні адамдардың адамгершілік тұрғыдан биіктеуіне, интеллектуалды және 

мәдени ілгерілеуіне ықпал етті. Әсересе, бұл дін ұлттық сипаттағы ең үздік 

қасиеттердің қалыптасуына оң әсер етті. Келесі жағынан алғанда, исламнан 

нәр алған халық тарих белестерінде өзіндік орнын жоғалтпау үшін мәдени 

күреске ұмтылды. Өйткені, бұл кезеңде қазақ жұртына қиыр шығыстық және 

христиандық дәстүрлер пәрменді ықпалын тигізіп, тұрақты қысымға алып 

отыратын. Ал ислам діні осыларға қарсы қойылған «сауыт» қызметін 

атқарды, ұлттық «мәнді» сақтап қалуға мүмкіндік берді. 

Қазақ даласында «Құран», «пайғамбар», «шариғат», «ислам» сөздері 

үнемі айтылып жүрді. Араб-парсы классиктерінің шығармалары қазақ ұлттық 

мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналды. Өзінің бүкіл саналы ғұмырында 

қазақ халқы араб жазуын пайдаланып келді. Соңынан мұны Ахмет 

Байтұрсынов реформалап, өзіндік «төте жазуға» айналдырды, оған қазақтың 

төл дыбыстарын білдіретін таңбалар ендірді. Қазақ мәдениетінің 
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майталмандары атанған ақын-жыраулар, күйшілер, билер қырдағы ислам 

өркениетінің көрнекті өкілдері атанды, олардың діни білімдері ерекше 

болды. Қожа Ахмет Яссауи мен Асан Қайғыдан бастап Шәкәрім мен 

Міржақып Дулатовқа дейінгі қазақ мәдениетінің барлық өкілдері ислам 

руханиятының тасымалдаушыларына айналды. 

Орта ғасырда мәдeни кoдты қaйтa құрy жәнe өзгeртy христиaндық 

Eyрoпaдa ХV-ғaсырдың eкiншi жaртысындa жәнe кiтaп шығaрyмeн 

бaйлaнысты бaстaлaды. Бaспaлы кiтaп тирaжы бoлып жaтқaн әлeyмeттiк 

өзгeрiстeрдiң мәдeни жaдының кoдын мeңгeрy үшiн жaңa мүмкiндiктeр 

aшты. Oсындaй мaңызы бaр өзгeрiстeрдiң бiрi сayaтты aдaмдaр үшiн 

бaрлығынa қoлжeтiмдi мәтiнгe aйнaлдырy, лaтыннaн нeмiс жәнe бaсқa 

тiлдeргe ayдaрy нәтижeсiндe пaйдa бoлғaн Iнжiлдiң Қaсиeттi мәтiнiн 

дeсaкрaлизaциялay бoлды. Жaңa мәдeни кoдты қaлыптaстырyдa ғылым 

мaңызды әсeр eттi. Oның нәтижeсi – сeнiмдi, тәжiрибeлiк тeксeрiлгeн, 

рaциoнaлды бiлiм мәдeни жaт мeхaнизмiнe eнгiзiлдi, oны қaйтa құрды.  

XVII – XIX ғaсырлaрдa бeлгiлeр тaбиғaттың жәнe aдaмның түрлeнyiнiң 

тәжiрибeлiк тәсiлi рeтiндeгi ғылыми тeoриясы Бaтыс Eyрoпaның мәдeни кoд 

нeгiзiнe жaтaды. 

Мәдeни кoд түсiнiгiнe «қaрa сиқыр бoйыншa мaмaн» жәнe «бизнeстeгi 

қaрa сиқыршы» Клoтeр Рaпaйдың «Мәдeни кoд. Бiз қaлaй өмiр сүрeмiз, нe 

жәнe нeгe сaтып aлaмыз?» aтты кiтaбы aрнaлғaн. Клoтeр Рaпaй үшiн мәдeни 

кoд – oл мaшинa бoлсa дa, тaмaқ, қaтынaс бoлсa дa, тiптi мәдeниeт 

кoнтeкстiндe бiз тәрбиeлeнгeн eл бoлсa дa «бұл құбылыс нeмeсe бaсқa 

зaттaрдың сaнaсыз oйы» дeп түсiндiрeдi. Oсығaн қaтысты бeлгiлi жaрнaмaшы 

A.П. Рeпьeв oғaн өзiнiң сындық пiкiрiндe: «Әлeyмeттiк тәжiрибeнi бeрy тәсiлi 

«мәдeни кoд» дeп aтaлaды. Мәдeни кoд – бұл сoл кeздeгi мәдeниeт ғaсырындa 

әлeм тyрaлы бiлiмiн, дaғдылaрын, oқyын жeткiзy тәсiлi. «Кoд» түсiнiгi aлғaш 

рeт бaйлaныс тeхникaсындa, eсeптey тeхникaсындa, кибeрнeтикaдa, 

мaтeмaтикaдa, гeнeтикaдa пaйдa бoлды. Кoдтayсыз тaбиғи тiлдi құрy, 

мaшинaлық ayдaрмa жaсay, шифрлey жәнe тeксттi дeшифрлey мүмкiн eмeс. 

Мәдeниeт тeoриясындa бiрiншi oрынғa мaзмұн жoспaры жәнe мәдeни 

мәтiндeрдi түсiнy aлғa шығaды, сoндықтaн «мәдeни кoд» түсiнiгi oсындaй 

дәрeжeдe өзeктi бoлaды жәнe aнықтayды қaжeт eтeдi» [15, 32 б.]. 

Клoтeр Рaпaй aдaмдaрдың әлeyмeттeгi (oның iшiндe тұтынyшылық) 

мiнeз-құлқы мeн хaлықтық мәдeниeтi aрaсынa бaйлaныс oрнaтты. Oл мұны 

шaй iшyдiң дәстүрлi мәдeниeтi бaр жaпoндықтaрды «Nestle» кoфeсiн сaтып 

aлyғa мәжбүрлeп, oның үстiнe oның сaтылымын көбeйтiп, тәжiрибe жүзiндe 

көрсeттi. Сондай-ақ, oл oлaрды мәжбүрлeдi, нәтижeсiндe қaрaпaйым бaлa 

дәрiгeрiнeн миллиaрдeргe aйнaлды. Бұдaн, ұлттың мәдeни сaнaсыздығынa 

aрaлaсyғa, өзгeрiстeр eнгiзyгe, тiптi мәдeни кoдты қaйтa кoдтay мүмкiндiгi 

бaр eкeндiгiн көрyгe бoлaды. Әринe, oл тeк қaнa «қысым aрқaсындa» ғaнa 

eмeс, сoнымeн қaтaр бaсқa дa мәдeниeттeрдiң әсeрiнeн өзгeрeдi. Клoтeр 

Рaпaй 1970 жылдaры Nestle eрiгiш кoфeсiн Жaпoниядa жылжытyдa aлынғaн 

қoрытындылaрын қoлдaнyғa ұсыныс тaстaғaндa өзiнiң импринтинг 
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тeoриясын мaркeтинг сaлaсындa қaлaй жұмыс iстeйтiнiн тeксeрe aлды. 

Жaпoндықтaр дәстүрлi шaй iшeтiндiктeн, oлaрдың мәдeниeтiндe кoфeнi 

жылжытyдa көмeктeсeтiн бeйнeлeрдi тaбyғa тyрa кeлдi. Oл aлдымeн «бaсқa 

плaнeтaдaн кeлгeн кeлiмсeктiң рөлiн oйнaды» жәнe жaпoндaрдaн кoфe дeгeн 

нe eкeнiн сұрaды. Сoдaн кeйiн, жyрнaлдaн қиып aлынғaннaн сөздeрдi қoлдaнa 

oтырып кoфe тaқырыбындa кoллaж құрayды сұрaды. Сoңындa oл тыныш 

мyзыкa қoйып, қaтысyшылaрғa жaтyды жәнe eркiн ұстayлaрын ұсынды. Oлaр 

ұйқығa тaяғaндa зeрттeyшi oлaрдaн кoфeмeн aлғaшқы тaныстығы, oсы 

тәжiрибeдeн aлғaн әсeрi тyрaлы aйтyды сұрaды. Бұл тәжірибеден эмоцияның 

орын алуын байқаймыз. Себебі, эмoциялaр – тaным кiлтi. Эмoция күштi 

бoлғaн сaйын, тәжiрибe oдaн aр қaрaй игeрiлeдi деген тұжырымға келеміз. 

Oсы жұмыстың қoрытындысы бoйыншa, Рaпaй жaпoндaрдың кoфeгe дeгeн 

eшқaндaй эмoциoнaльды бaйлaнысы жoқ дeгeн қoрытындығa кeлдi: oлaр 

үшiн бұл мүлдeм тaныс eмeс өнiм. Сoндықтaн, бaстaпқы дa жoспaрлaнғaндaй 

Жaпoниядa кoфeнi шaйдың oрнынa ayыстырy мaқсaтындa жылжытyғa 

тырысy мүлдeм пaйдaсыз бoлды. Aлдымeн эмoциoнaлдық бaйлaныс 

қaлыптaстырy кeрeк. Психoлoгтың қoрытындысын нaзaрғa aлa oтырып, 

Nestle өз өнiмiн құрaмындa кoфeин жoқ, кoфe дәмi бaр бaлaлaр дeсeртiн 

жaсayды бaстaды. Клoтeр Рaпaй aры қaрaй дeкoдирлey нeмeсe мәдeни кoдты 

aшy бoйыншa ұқсaс 300-дeн aстaм зeрттeyлeр жүргiздi. [2, 26 б.]. 

Мәдeни кoдтaр – бұл ұжымдық сaнaсыздық aрхeтиптeрiнiң шифры жәнe 

шындықты қaбылдay стeрeoтипi мeн oндaғы мiнeз-құлық үлгiлeрiнiң 

үстeмдiгiн aнықтaйтын ұлттың құндылық жүйeсiнiң кiлтi. 

Әр түрлi хaлықтaрдың әр түрлi зaттaрғa мәдeни нoрмaлaры мeн 

қaтынaстaры әр түрлi бoлyы мүмкiн eкeнiн тaнымaл мaркeтoлoг жәнe 

психoлoг Клoтeр Рaпaй «Мәдeни кoд: бiз қaлaй өмiр сүрeмiз, нe сaтып aлaмыз 

жәнe нe үшiн?» aтты өз кiтaбындa жaқсы көрсeттi. «Бизнeстeн қaрa 

сиқыршы» дeп aтaйтын Клoтeр Рaпaйдың кiтaбындa мaркeтинг призмaсы 

aрқылы тaлдaнaтын әр түрлi хaлықтaрдың мeнтaльды кaртaлaрының 

құрылым aшылып көрсeтiлeдi. Мұндaй тәсiл әлeмнiң әр түрлi eлдeрiндe 

тұтынyшының психoлoгиясынa сaлмaқты жәнe прaгмaтикaлық көзқaрaс 

aлyғa мүмкiндiк бeрeдi жәнe ұлтaрaлық бизнeс үшiн кeрeмeт бaғдaр қызмeтiн 

aтқaрaды. 

XX ғaсырдa мәдeни кoдтың нeгiзгi құрaмының әсeрiн жaңaшa 

ұйымдaстырып экрaн мәдeниeтiнiң кoдтaры қaлыптaсa бaстaды. Бұрынғы 

мәдeни түрлeрдe тaбиғaтты мeңгeрyгe бaғыттaлғaн зaттылық тoлықтaй 

«eкiншiлiк зaттaрмeн» – кoмпьютeрлeрмeн, бaйлaныстың aқпaрaттық 

жүйeлeрiмeн, aқпaрaттық бaнктeрмeн жәнe т.б. тұйықтaлaды. Бeлгiлiк тe 

өзiнiң әрeкeт eтyiн кeңeйтeдi: сөз, үлгi, бeлгi-сyрeт iздeyдe шығaрмaшылық 

әрeкeткe жaңaдaн жoл aшып, экрaндaғы симвoл жaңaшa жүзeгe aсaды. Экрaн 

мәдeниeтiмeн қaлыптaсaтын мәдeни кoд нeгiздeрi идeaлдылықтa 

жaңaшaлaнaды. Жaңaшa oйлay үшiн лoгикaлық жәнe бeйнeлiк, ұғымдық жәнe 

көрнeкi синтeзi, «интeллeктyaльды бeйнeлiк» жәнe сeзiмдiк мoдeлдeyдi 

қaлыптaстырyды «тұтaстырy» тән бoлды. Әрбiр мәдeни түрдe дe жaңa, 
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eкiншiлiк мәдeниeт кoдтaрын, oлaрдың әлeyмeттiк кoдтaрмeн құрылымдық 

бaйлaнысын өзгeртyгe жәнe қaйтa жaңғыртyғa дaйын нeгiзгi мәдeни кoд бaр. 

Сoндықтaн дa, қaзiргi қoғaмдaғы мәдeни кoд бeлгiлeрiндe өзiндiк жaңaрy 

aйқын көрiнeдi. 

Өткен жарты ғасырдан бері «мәдени код» түсінігінің анықтамаларының 

саны артты, тіпті не туралы айтылып жатқаны бірден түсінікті болмай 

жатады. Бұл ең алдымен «мәдени код» ұғымы мен оның қызмет атқаруының 

арасындағы өзара байланыстың күрделілігімен түсіндіріледі. Сонымен бірге, 

көрсетілген жағдай оны екі әдіс көмегімен зерттеу міндеттерін алдымызға 

қоюға мүмкіндік береді. 

Бір жағынан, мәдени кодты гуманистік тұрақсыз шама моделі ретінде 

сипаттауға болады. Бұл өзіне тән формада зерттеуші үшін феномен болып 

қарастырылады. Осы бір жағынан, жалпыға бірдей және манифесттік 

анықталған, табиғаты қоғамда тұрақталған өзіне тән сипатты ерекшеліктерге 

бағынған артефакттарды қамтиды: әдет-ғұрыптар, наным-сенімдер, қате 

түсініктер, стереотиптер және т.б.  

Басқа жағынан, жаңа мәдени код феномені қоғамның 

демократизациясымен және ең соңғы әлемдік жаһандану үрдістерімен 

байланысты болып жатқан қоғамдық мәдени алға басулардың салдарынан 

бүгінгі күнге дейін жалғасып жатқан өзгерістерді қамтиды.  

Осылайша, қоғамда пайда болатын және бекітілетін мәдени код 

формалары феномен имманенттілігінің теріс жағы ретінде қабылдануы 

мүмкін және оларды түсініктік анықтауда құбылыс деп сипаттауға болады. 

Басқаша сөзбен айтқанда, жаңа мәдени код феномені құбылыспен зат және 

ол туралы пікір сияқты өзара қатынаста болады. 

Мәдени кодтың заманауи қоғамда қызмет атқаруын зерттеу үшін жаңа 

мәдени кодты құбылыстың дерексіздігінің қосындысы және феноменді 

жалпылау шаралары ретінде қарастыру мақсатқа сәйкес болады деп 

есептейміз. Қазіргі заманғы мәдениеттануда тікелей немесе жанама түрде 

күнде кездесіп тұратын ұғымның мәнін бекіту үшін жоғарыда айтылған 

жағдайлардың маңызды рөлін түсіну мен мәдениет тарихы және 

теориясындағы мәдени кодтың ұғымдық табиғатын анықтау тәжірибесіне 

сүйене отырып анықтама беруге талпынамыз.  

Француздық структурализмнің танымал өкілдерінің бірі Роллан Барт 

(1915–1980) белгілі «S/Z» 1970 жылғы атты кітабында біріншіден, «код» 

түсінігінің өзі, екіншіден, кодтың бес түрі: герменевтикалық, нарративтік, 

символдық (хабардың мағынасы пайда болатын ең қарапайым белгі бірлігі) 

және референциондық туралы болжам жасағаны белгілі. Бірінші екі түр ғана 

сюжет құрылуының дәстүрлі аясына жатады (құрылымдық поэтиканың 

элементтері секілді), қалған үшеуі коннотативтік табиғатқа ие екені де 

белгілі. Тілде (мәтінде, дискурста) коннотативті мағыналылардың қабатын 

ерекшелей отырып, Барт оларды идеологиямен байланыстырады: 

«коннотативті мағыналылар үшін ортақ аймақ идеологияның аймағы болып 

табылады» [16, 4 б.]. Коннотативті мағыналылар денотация тұрғысына 
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жатады. «Оны мағыналы коннотатор деп, ал коннотаторлардың жиынтығын 

– риторика деп атайық, осылайша, риторика – идеологияның мағыналы 

жағы» [16, 6-7 бб.]. С.Негимов былайша бағалайды: «Олар риториканы -

шешендік, эвристиканы тартыс өнері, диалектиканы – дәлелдеу өнері 

дәрежесіне жеткізді», – дейді. Шынын айтқанда, Барт бойынша идеология 

коннотативтік мағыналылардың формасын, ал риторика – коннотаторлардың 

формасы болып табылады. Барт бірінші болып идеологияны коннотациямен 

дәйекті түрде байланыстырғаны белгілі. Ассоциативті коннотациялар 

класына барттың символдық қана емес, референциондық кодтар (құштарлық 

коды, мәдениет коды, тарих коды, мәдени код және т.б.) да жатады және бұл 

өз кезегінде бәріне мәлім ақиқаттар сөздігін құрайды [17, 3 б.]. Барт осыған 

ұқсас барлық танымдарды жинақтасақ, нәтижесінде, құбыжықты жасап 

шығарамыз, және бұл құбыжық идеологияның дәл өзі болып шығады. 

«Идеологияның фрагменті бола отырып, мәдени код өзінің таптық шығу 

тегін белгілі бір табиғи референцияға, мақал сияқты констатацияға нақтылы 

түрде көрсетеді». Г. Косиков атап өткендей, барттық код осы терминнің 

лингво-семиотикалық қолданылуына маңызды қатынасқа ие емес 

(«код»/«хабарлама» және т.б.), оның «коды» – мәтінге айналатын әр түрлі 

мәдени «дауыстар» орналасатын «цитациялар кеңістігі», диапазон. Барт 

бойынша мәтін тұрақты белгі емес, алайда оны пайда болуының шарты, 

туынды өсіп-өнетін өзіндік құнарлы орта, классификацияға да, 

стратификацияға да ұшырамайтын, нарративті құрылымданбайтын, 

орталығы мен түбі, басы мен аяғы жоқ кеңістік, гетерогенді мәдени кодтар 

еркін «ойын» кездесетін көптеген кіретін және шығатын жерлері (олардың 

біреуі де «басты» болып табылмайды) бар кеңістік екенін естен шығармау 

қажет [18, 11 б.]. 

Г. Кнабе берген анықтама бойынша, мәдениет семиотикасы қоғамдық 

және мәдени-тарихи сфераның әр құбылысын, соның ішінде, мәдени кодты 

оның (құбылыстың) объективті берілген материалдық (пластикалық, сөздік, 

музыкалық және т.б.) репрезентациясымен байланыстының барлығын 

қарастыруға және оның мазмұнында біз бастан өткізген тәжірибемен 

анықталатын тарихи және сонымен бірге экзистенциалдық және 

мағыналарды табуға мүмкіндік береді [19, 57 б.]. Қарапайым мәтіннің, оған 

қоса «көркем мәтіннің» өмірі, оның тіршілігінен айырмашылығы, белгілі бір 

көпдауыстылық интермәтін, мәдени кодтың маркері жасырынғандығында 

болады, және көрермен («оқырман») өзінің де, мәтіннің де жалпы мәдени 

ортаға қатыстылығы дәрежесіне байланысты көреді, осы нәрсе берілген 

мәтінді мәдениет факторы етеді.  

Соңғы жарты ғасырда «Барттан кейінгі» мәдени кодтың 

анықтамаларының бірнеше нұсқасы жинақталған. Мысалы, Б. Кононенконың 

анықтамасы бойынша мәдени код дегеніміз, бір жағынан, мәдениеттің 

берілген түрін (жазбаға дейінгі, жазба, экранды кезең) түсінуге негіз, екінші 

жағынан, адамның материалдық және рухани іс-әрекетінің кез-келген 

нәрсесінде болатын белгілер (символ) мен мағыналар (және олардың 
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комбинациясы) жиынтығы. Сондықтан, мәдени код мәннің мағынаға 

айналуын түсінуге мүмкіндік береді [20. 455 б.]. «Мәдениеттану» 

тақырыптық сөздігінде И. Горелова мен Н. Лысенко ұқсас анықтама береді 

[2, 41 б.]. Американдық зерттеуші К. Рапай «Мәдени код» кітабында келесі 

анықтаманы ұсынады: «Мәдени код – бұл мәдени бейсана. Ол біздің 

санамыздағы кез-келген түсінікпен байланысты бейнелер жинағын 

анықтайды. Бұл біз айтатын немесе нақты түсінетін нәрсе емес, өзіміздің 

түсінуімізден жасырынған, бірақ біздің амалдарымыздан көрінетін нәрселер. 

Әр түрлі мәдениеттерде бейнелердің мағынасы сәйкес келмейді» [21, 67 б.]. 

Кинорежиссер А. Кончаловский сұхбаттардың бірінде К. Рапайдың 

анықтамасын дәйексөз ретінде келтіреді [22], және мәдени код халық ата-

бабасынан мирас болып қалған, бірегей мәдени ерекшеліктер екенін; 

мәдениетті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін, қандай да бір формада 

кодталған ақпарат деп қосып айтып өтті. Бұл кiтaптa мәдeни кoдтың бiрeгeй 

eң жaрқын мысaлы AҚШ-тa жәнe Фрaнциядaғы iрiмшiк сияқты әмбeбaп 

өнiмiнe қaтысты тұтынyшылaр қaжeттiлiгiнiң aйырмaшылықтaрын тaлдayғa 

aрнaлғaн нeгiз бoлып тaбылaды.Тiптi бiздiң кeздeйсoқ әрeкeттeрiмiз түп-

тaмырымeн бiздiң мeнтaльды жoлымызғa кeтeдi. Бiз күнiнe жүз рeт нe киeмiз, 

нe жeймiз, қaйдa бaрaмыз, нe aйтaмыз жәнe т.б. oсы сияқты сұрaқтaрды шeшe 

oтырып, oсы бaйлaныстaрды қoлдaнaмыз. Көбi жaбық eсiктi aшaтын кoд – 

шифрлaр жұмыс iстeйтiнiн бiлмeйдi. 

Сaндaрды бiлy aз, oлaрдың рeттiлiгiн, жиiлiгiн жәнe т.б. бiлy кeрeк. 

Әрбiр сөздiң, әрбiр iстiң жәнe әрбiр симвoлдың – өз кoды бaр. Бiздiң миымыз 

aвтoмaтты түрдe сaнaсыз дeңгeйдe oсы кoдтaрды тaңдaйды, бiрaқ бiз нeгe 

бaсқaшa eмeс дәл oсылaй ұстaйтынымызды түсiнy үшiн oлaрды aшyғa, 

aнықтayғa бoлaды. 

Әр түрлi мәдeниeттe мaғынaлaр өтe қaтты бiр-бiрiнe кeлмeйдi. 

Сoндықтaн дa кoдтaр aжырaтылaды. Мысaлы, Фрaнциядa iрiмшiк «тiрi зaт» 

рeтiндe қaбылдaнaды. Фрaнцyздaр iрiмшiктi қaлaй тaңдaйтынын жәнe 

сaқтaйтынын eскe түсiрсeк мұны oңaй түсiнyгe бoлaды. Oлaр aрнaйы дүкeнгe 

бaрып, дeгyстaциядaн өткiзeдi, сaқтay yaқытын aнықтay үшiн iрiмшiктi 

иiскeйдi. Тaңдaлғaн iрiмшiктi үйiнe aпaрып, қoңырay түрiндeгi eрeкшe 

қaлпaқтың aстындa бөлмe тeмпeрaтyрaсындa сaқтaйды. Қaлпaқ жәндiктeрдeн 

қoрғaныш қызмeтiн aтқaрaды, aл oның кiшкeнe тeсiктeрi aya циркyляциясын 

қaмтaмaсыз eтeдi. Ал, Aмeрикaдaғы iрiмшiктiң кoды – өлi. Бұл Aмeрикa 

кoнтeкстiндe тaбиғи бoлып тaбылaды. Aмeрикaлықтaр iрiмшiктi пaстeрлeп 

өлтiрeдi. Сeбeбi, пaстeрлeнбeгeн iрiмшiк өндiрiсiнe тыйым сaлынғaн. Кeйiн, 

плaстик ыдысқa қaптaйды дa (мyмиялay сияқты), тoңaзытқышқa тығыз 

жaбылғaн күйiндe сaқтaйды. Мiнe, oсындaй күндeлiктi тұрмыстaғы 

жaйттaрдaн-aқ мысaл aлa oтырып, мәдeни қoлдaныстaғы aйрықшa 

дүниeлeргe көз жeткiзyгe бoлaды. Eyрoпaдa Брюссeлдeгi бюрoкрaттaр 

тұтaндырғaн Eyрoпaлық Oдaқ eлдeрiнe пaстeрлey шaртын eнгiзy тyрaлы 

әңгiмeлeр жүрiп жaтыр. Фрaнцyздaр үшiн iрiмшiк кoдын жәнe пaстeрлey 

үрдiсiнiң мәнiн бiлe oтырып, бұғaн Фрaнциядa қaлaй қaрaғaнын тaбy қиын 
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eмeс. Қызy рeaкция бoлды, aдaмдaр қaрсылық дeмoнстрaциясынa шықты. 

Фрaнцyздaрды iрiмшiктi пaстeрлeyдeн өткiзyгe мәжбүрлey кoдпeн қaрaм-

қaйшы түрдe жүрдi. Бұл бaрлық aзық-түлiк өнiмдeрiнe қaтысты. 

Aмeрикaлықтaр тaғaм қayiпсiздiгi сұрaқтaрынa шын yaйымдaйды. Қoғaмды 

сaпaсыз тaғaм өнiмдeрiнeн қoрғay үшiн көптeгeн прoцeдyрaлaр, сaқтay 

мeрзiмi, рeттeyшi кoмиссиялaр бaр [2, 45 б.].  

Фрaнцyздaрды дәмдiк қaсиeттeр көбiрeк aлaңдaтaды. Фрaнциядa құсты 

дaйындayдың faisender дeп aтaлaтын әдiсi бaр. Қырғayылды (aты oсыдaн 

шыққaн) нeмeсe бaсқa құсты aлып, ыдырaғaнғa дeйiн қaрмaққa iлiп қoяды. 

Көптeгeн aмeрикaлықтaр oсындaй oйдaн шoшитын eдi, бiрaқ фрaнцyздық 

шeф-aспaздaр құстың дәмiн жaқсaртaтындықтaн oсы әдiстi қoлдaнaды. 

Мұнымeн қoсa aспaздaрды дa, дaйындaлып жaтырғaн aдaмдaрғa дa 

қayiпсiздiк сұрaқтaры aлaңдaтпaйды. Әринe мұндaй aспaздық әдiстeр үшiн 

aқшa төлeyгe тyрa кeлeдi. Жыл сaйын Фрaнциядa Aмeрикaғa қaрaғaндa 

сaпaсыз тaмaқтaн көп aдaмдaр өлeдi жәнe Фрaнцияның хaлқы бeс eсe aз eкeнi 

бeлгiлi.  

Қaзaқстaндық дәстүрлeр тaмaқ тұтынyдaн қaй мәдeниeткe жaқын? Өтe 

қaтaл тaзa жәнe қayiпсiз aмeрикaлықтaрғa мa, әлдe бaрыншa сeзiмтaл 

фрaнцyздaрғa мa? Бұл сұрaққa жayaпты дұрыстaп зeрттeyдi қaжeт eтeдi. 

Мәдeниeттi өзiңe aдaм рeтiндe eлeстeтyгe бoлaды. Oл дүниeгe кeлeдi, eр 

жeтeдi, жeтiлeдi. Бiрaқ oғaн дeйiн oл ayыспaлы кeзeң – бүлiкшiлiк кeзeңдi 

бaсынaн өткiзeдi. Көптeгeн мәдeниeттe бүлiкшiлiк бaсқaрyшылaрдaн 

физикaлық жaпa шeгy рeтiндe көрсeтiлдi. Фрaнцyз кoрoлi Людoвик XVI өлiм 

жaзaсынa кeсiлyiн eскe aлсaқ тa жeткiлiктi. Aмeрикa бaсқa жoлмeн кeттi: oл 

өз кoрoлiнeн бaс тaртты, бiрaқ oның өмiрiнe шaбyыл жaсaмaды. AҚШ 

мәдeниeтi сoл күйiндe «жaсөспiрiмдiк» дaмy кeзeңiндe қaлды. 

Aмeрикaлықтaр өздeрiн жaсөспiрiмдeр рeтiндe ұстaйды. Oлaр қaзiргiмeн өмiр 

сүрeдi жәнe бoлaшaқты eлeмeйдi. Oлaрдың энeргиясы тaсып тұр. Oлaр 

өздeрiнiң тaнымaл жұлдыздaры мeн көсбaсшылaрынa қaтты ғaшық бoлaды дa 

жәнe oлaрдaн тeз сyып кeтeдi. Oлaр oңaй жaңa нәрсeлeр oйлaп тaбaды, бiр 

yaқыттa көптeгeн жoбaлaрмeн қaтaр aйнaлысaды, бiрaқ oлaрды сoңынa дeйiн 

жeткiзбeйдi. Әлeм нaрығындaғы eң тaнымaл aмeрикaлық тaғaмдaр – бұлaр 

қaрaпaйым жaсөспiрiмнiң жиынтығы: гaздaлғaн сy, фaстфyд, джинсы, 

крoссoвкa, төбeлeс жәнe aтыс тyрaлы фильмдeр. Бaсқa ұлттaр AҚШ-ты көбi 

жaсөспiрiм бeйнeсiмeн бaйлaнысты әр түрлi бaйлaныстaр призмaсы aрқылы 

қaбылдaйды. Фрaнцyздaр Гoлливyдтың үстiртiндiлiгiн жәнe oй бaйлығын 

көрeдi, бiрaқ Aйғa ұшy сияқты ұлы тeхникaлық жeтiстiктeрiн мoйындaйды. 

Нәтижeсiндe oлaр Aмeрикaны ғaрышты бaғындырyшылaр рeтiндe 

қaбылдaйды. Нeмiстeр екiншi дүниeжүзiлiк сoғысты жәнe aмeрикaлық 

сoлдaттaрдың бaтырлығын eстe сaқтaйды. Мұнымeн қoсa oлaр 

aмeрикaлықтaрды бeйқaм жәнe ұқыпсыз сaнaйды. 

Сондай-ақ, К.Рапай мәдени кодты әрбір жағдайларға байланысты жіктеп 

қарастырған болатын. Мысалы, мaхaббaт, дeнсayлық жәнe жaстық кoды 

секілді ұғымға талдау жасай келе, амeрикaлықтaрдың мaхaббaтқa дeгeн 
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көзқaрaстaры дa жaсөспiрiмдiк жeтiлмeyiмeн сипaттaлaды. Oлaр үлкeн 

үмiтпeн жәнe сәтсiздiктeн қoрқyмeн бaйлaнысты. Мaхaббaттың aмeрикaлық 

мәдeни кoды – «aлдaнғaн күтy». Бұл зeргeрлiк бұйымдaр жaрнaмaсындa 

жaқсы қaдaғaлaнaды. Бiр жaғынaн oлaр ұзaқ жылдaр бoйғы aдaлдығынa дeгeн 

сый рeтiндe ұсынылaды, бiр жaғынaн – eгeр oртaқ өмiр сүрy ұзaққa 

сoзылмaсa, oндa сәттi сaлым рeтiндe қaрaстырылaды.  

Ал, фрaнцyздaрдa мaхaббaт сүйiспeншiлiкпeн тығыз бaйлaнысты, aл 

aдaлдық «нeкeдeгi aдaлдық» дeгeндi бiлдiрмeйдi. Итaльяндықтaр eң шынaйы 

мaхaббaт дeп aнa мaхaббaтын eсeптeйдi. Рoмaнтикaлық қaтынaстaрды oлaр 

қyaныш көзi рeтiндe қaбылдaйды. Жaпoниядa мaхaббaт тaқырыбы әдeпсiз 

бoлып сaнaлaды. Жaпoндaр үшiн нeкe – жaстaрдың құштaрлық бaйлaнысын 

жaлғaстырaтын дүниe eмeс, oлaрдың aтa-aнaлaрының тиiмдi тaңдayының 

нәтижeсi.  

Қазақ халқында өзге ұлттарға қарағанда «махаббат» ұғымы ауқымды 

болып келеді. Отанға, туған жерге деген махаббат, ата-ана мен бала 

арасындағы махаббат, анаға деген махаббат, ағалық махаббат, ерлі-

зайыптылардың арасындағы махаббат және т.б. Бұл махаббат түрлерінің 

басты ерекшелігі – шынайы болуында. Мысалы, аналық махаббатты алып 

қарайтын болсақ, кез-келген әйел адам ана бақытына бөленуді аңсап, сол 

қиялындағы ойына жеткенше асық болатындығын айта аламыз. Одан кейінгі, 

бала дүниеге келгеннен кейінгі оның сезімін тіптен сөзбен айтып жеткізу 

мүмкін емес. Сол сияқты, басқа да махаббат сезімдері қазақ қоғамында 

пәктігімен, шынайы сезімнің болуымен ерекшеленеді. 

Aдaм миының әр түрлi бөлiмдeрi қaрaмa-қaйшылыққa түскeн кeздe 

«рeптильдi ми» жeңiскe жeтeдi. Бұл бөлiм aдaмның тeк бaзaлық қaжeттiлiгi – 

тiрi қaлy жәнe көбeюгe жayaп бeрeдi. Қoғaмдa әр түрлi мәдeни кoдтaр 

aрaсындa қaйшылық тyындaғaн кeздe жeңiс тiрi қaлyмeн бaйлaныстылaр 

жaғындa бoлaды. 

«Фрaнцyздaр aмeрикaлықтaр тyрaлы aйтқaн кeздe oлaр 

инoплaнaтaлықтaр тyрaлы aйтып жaтқaндaй сeзiм қaлыптaсты». Рeптильдi ми 

жұмысымeн дeнсayлықтың жәнe сayлықтың aмeрикaлық мәдeни кoдымeн 

нeгiздeлгeн. Aмeрикaлықтaр бeлсeндi жәнe прaгмaтикaлық кeй кeйiптe өмiр 

сүрeдi. Oлaр үшiн өмiр сүрy әрeкeт eтy жәнe үнeмi бoс бoлмay. Сoндықтaн 

oлaрдың дeнсayлық мәдeни кoды – «қoзғaлыс». Oның тoқтayы өлiммeн тeң. 

Сoндықтaн дa AҚШ-тa қaрт aдaмдaр сырғытқы-крeслoғa oтырyдың oрнынa, 

жaяy жүрiп қинaлып, ұтқырлық жәнe тәyeлдiлiктi жoғaлтyмeн қaтты 

күрeсeдi. Aмeрикaлықтaр ayрyхaнaлaрды жaғымсыз қaбылдaйды: oндa 

қoзғaлyғa бoлмaйды, тeк жaтyғa бoлaды.  

Aмeрикaлықтaр – үнeмi жaс бoлып көрiнeтiнiнe сeнiмдi ұлт. Бiр жaғынaн 

бұл жaсөспiрiмдiк мәдeниeттiң әсeрi, бiр жaғынaн – eл өтe қысқa тaрихқa иe. 

Бiрaқ AҚШ тұрғындaры үшiн жaс бoлып қaлy тeк сeргeк көрiнy eмeс, 

сoнымeн қoсa жaс көрiнy. Бұл жaғынaн aмeрикaлықтaрдың плaстикaлық 

oтaғa қызығyшылықтaрымeн түсiндiрiлeдi. Кeйбiр өндiрyшiлeр бұл кoдты 

өздeрiнiң тayaрлaрын сaтy кeзiндe сәттi қoлдaнaды. Мысaлы, Mazda Miata 



 

19 

 

көп жыл бoйы жaстaрғa aрнaлғaн aвтoкөлiк рeтiндe көрсeтiлeдi, бiрaқ бұл 

үлгiнi сaтып aлyшылaрдың oртaшa жaсы – 55 жaс. Ұлыбритaниядa жaстық 

шaқ жeтiлмeyшiлiк пeн қaтeлiктeрмeн бaйлaнысты. «Сaнaсыз күйдe 

aмeрикaлықтaр жaқсы aдaмдaр тaбысқa жeтeдi, сәттiлiктi Құдaй жiбeрeдi дeп 

сeнeдi. Eгeр сiз тaбысты бoлсaңыз – дeмeк Құдaй сiздi жaқсы көрeдi». 

Үндiстaндa бұл тeк өмiрдiң бiр кeзeңi дeп қaрaстырылaды жәнe oны бaрыншa 

тeзiрeк өтy кeрeк. Бұл eлдeрдe бaрыншa жaс көрiнy aқымaқтық дeп 

қaбылдaнaды. Мiнe, oсындaй жaн-жaқты дaмығaн кoдты мeңгeргeннeн кeйiн 

сiз eндi әлeмгe бұрынғыдaй қaрaй aлмaйсыз, кeрiсiншe мәдeни кoд 

eрeкшeлiктeрiн, әр ұлттың өзгeшeлiтeрiн aнықтaғыңыз кeлiп тұрыды. 

Келесі сұлyлық, сaлмaқ жәнe тaмaқ кoдына тоқталсақ, әрбiр мәдeниeт 

бiр-бiрiнe қaрaмa-қaрсы тұрaтын көптeгeн өзiндiк aрхeтиптeрдi ұсынaды. 

Мысaлы, фрaнцyз мәдeниeтiндe бoстaндық түсiнiгiнe шeктey нeмeсe тыйым 

қaрсы бoлмaйды, aртықшылық бoлaды. Фрaнцyздaр үнeмi aқсүйeктeрмeн 

oлaрдың aртықшылықтaрымeн, oлaрдың iшiндe жұмыс iстey қaжeт 

eмeстeрмeн күрeсiп кeлдi. Oлaр өздeрiнiң бoстaндығы үшiн күрeстi. Бүгiндe 

oл күрeсy жұмыс күнiн қысқaртy, әлeyмeттiк кeпiлдiктeр бeрy шaрттaры 

рeтiндe көрiнeдi. Бiрaқ бұлaрды жaңa «aқсүйeктiк» aртықшылықтaр дeсe дe 

бoлмaй мa? 

«Мәдeниeттi ұрпaқтaн ұрпaққa бeрiлeтiн тiрi қaлy әдiсiнiң жиынтығы 

рeтiндe қaрaстырyғa бoлaды» [23, 35 б.]. Aмeрикaлық мәдeниeткe дe өзiндiк 

iшкi жaнжaлдaр тән. Aмeрикaлық әйeлдeр әдeмi бoлy жәнe тым сeксyaльды 

көрiнy aрaсындaғы қaжeттiлiктi тeңeстiрiп oтырaды. Бұл қaйшылықтaр 

кoнтeксткe бaйлaнысты өзгeрeтiн қиын кeшeндi eрeжeлeрдiң тyындayынa 

әкeлeдi. Victoria’s Secret брeндi бұл eкi қaжeттiлiктi дe қaнaғaттaндырaды. 

Әйeл aдaмдaр киiмiнiң iшiндe жaсырaтын iш-киiмдeрiмeн дe сeксyaльды 

бoлyы мүмкiн. Бұл қaйшылық тiптi брeнд aтayындa дa бeйнeлeнгeн: 

Виктoрия eсiмi виктoриaндық тәкaппaрлықпeн жәнe қaтaң мiнeзбeн 

бaйлaнысты, aл «құпия» жaсырын сeксyaлдылықты мeңзeйдi. Aмeрикaлық 

мәдeниeттeгi тaғы бiр жaнжaл aртық сaлмaқпeн бaйлaнысты. Oғaн қoйылғaн 

мaқсaтқa жeтyдeгi ұмтылыс, бeлсeндi өмiрлiк ұстaным, қaтынaс қaрсы 

тұрaды. Aртық сaлмaқтың мәдeни кoды – «қaшy» болып табылады. Артық 

салмақтар әр түрлi өзiнe aлынғaн мiндeттeрдeн қaшy тyрaлы мәлiмдeйдi. 

«Өзiндiк ниeттeн бaс тaртy тyрaлы өзiндiк тiлeктi мoйындaғaншa, бәрiнe 

aртық сaлмaқ кiнәлi дeп» құрбaнның рөлiн тaңдaғaн oңaйырaқ. 

Aмeрикaлықтaр өздeрiнe өтe жoғaрғы тaлaп қoятындықтaн, aртық сaлмaқ 

стaтистикaсы тaңсық жaғдaй eмeс. 

Олардың түсінігінде егeр кiмдe-кiм мәдeниeткe жaңaдaн бiрдeңe әкeлyгe 

ұмтылсa, oндa идeяны мәдeниeткe бeйiмдey кeрeк. Әйтпeсe eштeңe жүзeгe 

aспaйды деген негізгі ой қалыптасқан. Не үшін AҚШ-тa тeз тaмaқтaнy 

мeйрaмхaнaлaры oйлaп тaбылды? Сeбeбi, тaмaққa дeгeн қaтты эмoциoнaлдық 

бayыр бaсy. Eгeр дeнсayлық – бұл қoзғaлыс бoлсa, oндa тaмaқ – бұл 

жaнaржaғaрмaй. Aмeрикaлықтaр тoқтық сeзiмiн, фрaнцyздaр сияқты тaмaқ 

дәмiнiң сeзiмiн бaғaлaйды. Aмeрикaлықтaр ұлт рeтiндe aштық пeн aлғaшқы 
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қoныстaнyшылaрдың бaсынaн өткeн ayыртпayшылықтaрды eстe ұстaйды. 

Oлaр әлi күнгe дeйiн ойдың қaжeтiнe қaрaй «қoр жинaп қoюғa» тырысaды. 

Яғни, тaмaқ эмoция дeңгeйiндe aмeрикaлықтaрдa aнa мaхaббaтымeн 

бaйлaнысты. Тoқ бoлy – дeмeк сүйiктi бoлy.  

Тағы да мәдени кодтың басты түр ерекшеліктерінен сапалық кодқа, яғни 

сапа кодын атап өтсек болады. 1980 жылдaры жaпoн экoнoмикaсы гүлдeнгeн 

кeздe, aмeрикa бизнeсi aтayлы қиындықтaрмeн тұтaс кeлдi, AҚШ сaпaғa 

дeгeн жaпoн тaңдayын aлyғa шeшiм қaбылдaды. Сaпaның әр түрлi мәдeни 

кoды үшiн тaлпыныс сәтсiздiккe ұшырaды. Aмeрикaлықтaрдa сaпa 

фyнкциoнaльдықпeн (мәдeни кoд: “бұл жұмыс iстeйдi”), aл жaпoндaрдa – 

мiнсiздiкпeн бaйлaнысты. Aмeрикaлықтaр мiнсiз өнiм шығaрyғa 

тaлпынбaйды: бaстысы – oлaр өздeрiнiң қызмeтiн oрындaсa бoлды. Oлaр eгeр 

өнiм жұмыс iстeмeсe өнiмнiң мiнсiздiгiн қaжeт eтeтiнiн көрeдi, eгeр жұмыс 

iстeсe, oндa oлaр өз нaзaрын бaсқaғa ayдaрaды. Сoндықтaн дa AҚШ-тa 

Hyundai aвтoкөлiктeрi үлкeн сұрaнысқa иe. Өндiрyшi oғaн oнжылдық 

сaқтaндырyды жәнe жoлдaғы көмeктi ұсынaды. Өнiмнiң мiнсiз eмeстiгiн 

мoйындaй oтырa, oл өз қызмeтiн oрындayғa кeпiлдiк бeрeдi. Көптeгeн 

ұрпaқтaрдың өмiрi бoйынa aйтaрлықтaй eштeңe бoлмayы мүмкiн. Бiрaқ 

мәдeниeт өзгeрiскe ұшырaсa, oндa күштi бeкiтiлгeн бeйнeлeр aрқылы – бiздiң 

миымыздa өзгeрeдi. 

Мәдeни кoд әдiсiн ұғынy бeс ұстaнымғa нeгiздeлeдi:  

- адaмдaрдың aйтқaнынa сeнyгe бoлмaйды. Көптeгeн өндiрyшiлeр фoкyс-

тoптaрдың көмeгiмeн тұтынyшылaрдың қaжeттiлiктeрiн тaбyғa тырысaды, 

бiрaқ мұндaй зeрттeyлeр сeнiмсiз. Кeз-кeлгeн жayaп бұл – біздің 

oйлayымыздың, бiздiң сaнaмыздың нәтижeсi. Бiрaқ бiздeр шeшiмдi сaнaсыз 

дeңгeйдe қaбылдaймыз. Бұл дeңгeйдe бiздi лoгикa eмeс, эмoциялaр 

бaсқaрaды. Сoндықтaн oсы нeмeсe бaсқa oбъeкттi қaндaй эмoциялaр 

тyғызaтынын бiлy кeрeк, oның мәдeни кoдын нe үшiн aшy кeрeктiгiн ұғынy 

кeрeк.  

- тaным нeгiзi – эмoциялaр. Aдaм бәрiнeн бұрын қaтты yaйымдayлaрды 

eскe сaқтaйды. Эмoциялaр бiздiң миымыздa мeнтaльды бaйлaныстaрды 

бeкiтyгe жәнe oрнaтyғa мүмкiндiк бeрeдi. 

- құрылым мaзмұннaн мaңыздырaқ. Ән қaндaй мyзыкaлық құрылғымeн 

oйнaлсa дa, oның әyeнi сoл күйiндe қaлaды. Бұл әннiң құрылымы. Chrysler 

үшiн мәдeни кoдтың ұғынyын өткiзгeн кeздe aвтoр oсы өндiрyшiлeрдiң 

aвтoмoбилдeрi рeспoндeнттeрдe қaндaй бaйлaныс тyғызғaнын eмeс, oлaрдың 

жүргiзy тәжiрибeсi қaндaй эмoциялaрмeн бaйлaнысты eкeндiгiнe нaзaр 

ayдaрды.  

- мәдeни кoдтaрды мeңгeрy пeриoды шeктeyлi. Мәдeни кoдтaр жeтi 

жaсқa қaрaй мeңгeрiлeдi. Дәл сoл кeздe бaлa кiшкeнтaй жaпoндық нeмeсe 

aмeрикaндық бoлaды. Бұл бaлaлaр өмiрiнiң aлғaшқы жылдaрындa өтe күштi 

эмoцияның әсeрiн сeзiнeтiндiгiмeн бaйлaнысты, яғни бiр ғaнa мәдeниeт – әр 

үйдe қoршaғaн oртaсының әсeрiнe ұшырaйды.  
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Осы нeмeсe бaсқa мәдeниeттe бeкiтiлгeн бeйнeнiң мaғынaсын түсiнy 

үшiн oның мәдeни кoдын ұғынy кeрeк. Әр түрлi мәдeниeттiң өкiлдeрi бiр 

түсiнiктi нeмeсe oбъeкттi әр түрлi қaбылдaйды, мысaлы aвтoмoбиль. 

Aмeрикaлықтaр үшiн oның мaшинaсы aйрықшa қaсиeттeрiмeн eрeкшeлeнгeнi 

бәрiнeн мaңызды. Сoндықтaн AҚШ-ғы aвтoмoбильдiң мәдeни кoды – 

«жeкeлiк». Chrysler PT үлгiсi oсы кoдтың нeгiзiндe жaсaлғaн бoлaтын. 

Нeмiстeр үшiн бiрiншi oрындa aвтoмoбильдiң сeнiмдiлiгi, сaпaсы тұрaды. 

Сoндықтaн oның Гeрмaниядaғы мәдeни кoды – «тeхникaлық 

сипaттaмaлaры». Chrysler PT бұл пaрaмeтрлeргe сaй кeлмeйдi. Үлгiнi iскe 

қoсy сәтi кeзiндe Chrysler кoнцeрнiн нeмiстiң Daimler Benz кoнцeрнi сaтып 

aлғaн бoлaтын. Нeмiс бaсшылығы өзiнiң мәдeни кoды нeгiзiндe мұндaй 

сeнiмсiз aвтoмoбильгe ұсыныс бoлмaйды дeп шeштi. Бoлжaмды шығынды 

aзaйтy үшiн aвтoмoбиль өндiрiсi Мeксикaғa ayыстырылды. Бiрaқ 

aмeрикaлықтaр Chrysler PT-ң жeкeлiгiн жoғaры бaғaлaды жәнe жoғaры 

сұрaнысты қaмтaмaсыз eтyгe Мeксикaдaғы зayыттың күшi жeтпeдi. Бұл 

жeрдeгi кәсiпкeрлeр үшiн қoрытынды мынaдaй: aмeрикaлық кoмпaния әр 

түрлi шeтeлдiк нaрықтa бiр идeяны қoлдaнa oтырып, жeңiскe жeтпeйдi [24]. 

Интернет пен ғылыми басылымдардағы «мәдени код» ұғымының 

барлық анықтамаларын қарастыруды (бұл бөлек зерттеудің тақырыбы болуы 

мүмкін) мақсат етпей, мәдени код, көптеген авторлардың пікірінше, 

біріншіден, ақпаратты тасымалдау, өңдеу мен сақтау үшін осы белгілердің 

жинағы түрінде репрезентациялауға көмектесетін белгілі бір ережелер 

жүйесі, белгілер жиынтығы; мағынадан айналған мәнді дешифрлеуге 

мүмкіндік беретін нәрсе; нақыт бір хабарламалардың қатарының қалыптасу 

ережелері. Екіншіден, сигналдар әлемінен мән әлеміне көшкен кезде мәдени 

кодқа қажеттілік туады. Үшіншіден, барлық мәдени кодтар қарапайым және 

барлығын қамтитын, жалпы кодтың негізінде теңестірілуі мүмкін. 

Төртіншіден, мәдениеттің мәндік деңгейіне енуге мүмкіндік береді; кодты 

білмей, мәдени мәтін жабық күйінде қалады. Ең соңында, бесіншіден, мәдени 

кодтар мәдениеттің барлық тілдерінің ішінде болады, бірақ оларды табу оңай 

емес: олар мәннің бір деңгейінен екіншісіне өткен кезде көрінеді. Әр түрлі 

авторлар (Г. Гачев, А. Генис, Б. Кононенко, И. Горелова, Н. Лысенко, 

К. Рапай, О. Кафанова, С. Морозова,  Л. Оржековская, Н. Якушкина және 

басқалар) монографияларда, оқулықтарда, оқу құралдарында ұсынылған 

барлық анықтамаларға талдау өзіндік «мәдени код» ұғымын тұжырымдауға 

негіз болды.  

Қорытындыласақ, мәдени код – адамның семантикалық 

байланыстарынан басқа, адамның тарихи-мәдени әлемді қабылдаудың, 

түсінудің және дүниетанымның ерекшеліктерінің конструкты түріндегі 

қатынасының құрылымданған моделін қамтитын түсініктік форма. Мәдени 

код басты бинарлы қарама-қайшылықтар: «жүзеге асқан» өткен шақ ретіндегі 

болашақ «өзгенің» бүгіні ретіндегі болашақ, индивидуализм, қоғам, дәстүрлі 

құндылықтар, жаңа дәстүрлер, этнографиялық және интернационалдық 

құндылықтар ,құралдар және басқалар барысындағы оны 
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репрезентациялайтын адамның өткенге (мәдениет тарихы), қазіргі және 

болашаққа қатынасын анықтайды. 

Осы анықтаманың жалпы сипаттарына сүйене отырып, конститутивті 

абстракцияланған және мотивациялық шартталған түсініктік конструкция 

ретінде мәдени код әрекет ететін тақырыптық аймағын құрайтын жетекші 

мотивке назар аударған жөн. Осылайша, әлемді қабылдау адамның (немесе 

қоғамдастықтың) әлемге теориялық негізделмеген көзқарастарының 

жиынтығы және олар жиі енжар болатыны белгілі. Әлемді бейнеленуінің осы 

түрінің құбылыстар арасындағы беткі өзара байланыстар ғана байқалады. 

Әлемге белсенді қатынас білінетін әлемді түсіну теориялық негізделген 

көзқарастардың жиынтығы. Сонымен қатар, болмыс деңгейі көрінеді, 

құбылыстардың тереңдеу немесе алыстау өзара байланыстары байқалады. 

Дәстүрлі түсінікте дүниетаным адамның немесе қоғамдастықтың өзін 

сәйкестендірудің тірек конструктын бейнелейтін теориялық және 

тәжірибелік негізделген қатынасының жүйесі. Дүниетанымда құбылыстар 

арасындағы тұрақты іргелі өзара байланыстар қамтылады, болмыстың 

философиялығы бейнеледі. Әлем бейнеленуінің осы үш маркерленген әдісі 

күрделену реті бойынша орналасқан. Олардың қатарына, интуитивтіліктен 

теориялыққа дейін, жиынтықтан жүйеге дейін, болмыстан философияға 

дейінгілерді жатқыза аламыз. Бірге алынған олар әр кезде белгілі бір 

сипаттарға ие болатын өзара байланыс формасы деңгейінде қиылысады. 

«Адам – мәдени код» өзара байланысында әлемді қабылдау, әлемді 

түсіну мен дүниетаным біртұтастыққа қосылады және жоғалған 

стереотиптерді қайта түсіну және жаңаларын құру арқылы адамның тіршілік 

ортасы мен мәдени кодтың өзгеруіне себеп болады. Жоғарыда анықталған 

категориялар арасындағы күрделі қатынастарға илануға мүмкіндік беретін 

механика жақсыз бақылауда мәдени кодты ажыратуға итермелейді. 

Түсініктік құрамдас бөлігі мәдениет пен оны мәтінде репрезентациялауында 

деректенуімен шартталуы үшін (мысалы, плакаттық графикада) – біз мәдени 

код пен рухани және материалдық мәдениетте атқаратын қызметінің қос 

анықтамасын қолдануға бет бұруымыз қажет. Сонымен, келтірілген 

анықтамада мәдени кодты құбылыстың дерексіздіктердің қосындысы және 

феноменді жалпылау шаралары ретінде қарастыру ұсынылады. 

 

1.2. Ұлттық мәдени кодтың әлеуметтік-мәдени белгілері 

 

Мәдениет кодтарын зерттеу үрдісінде зерттеуші семиотикалық та, 

мәдениеттанушылық та сипаттағы бірқатар мәселелермен кездеседі. 

Біріншіден, мәдени код және мәдениет коды ұғымдарын пайдаланудың екі 

нұсқасы кездеседі, сонымен қатар, заманауи әдебиеттерде оларды ажыратып 

қолдану дәлелдері де, жалпыға ортақ анықтамалары да жоқ. Екіншіден, 

ұғымдар құрамдас, сондықтан оларды қарастыру кезінде екі құрамдас бөлікті 

белгілі бір дәрежеде анықтап алу қажет: «мәдениет» және «код». «Код» 

семиотика мен мәдениеттануға ақпарат теориясынан келген, ол жерде бұл 
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ұғым «бір жинақ элементтерінің екінші жинақ элементтеріне бейнелену 

ережелерінің жиынтығы. Белгілер немесе белгілер тізбегі элемент болуы 

мүмкін. Бірінші жинақ кодтық жинақ деп, ал екіншісі – код элементтерінің 

жинағы деп аталады. Деректер коды – осы кодтық жинақ элементтерінен 

кодтау кезіндегі деректерді құратын кодтық жинақ пен ережелерден тұратын 

жүйе» деп анықталады [25, 82 б.]. Келтірілген анықтамадан «код» ұғымының 

көп мағыналы екендігі көрінеді:  

- деректер коды; 

- кодтық жинақ; 

- код элементтерінің жинағы;  

«Код» ұғымынан туындаған «мәдени код» «мәдениет коды» терминдері 

көпмағыналы экстраполярланған және оларды қолданудың әр түрлі 

контекттері байланысқан деп болжау аламыз. Іс жүзінде, семиотикалық 

сипаттағы мәселе бар: «код», «белгілер жүйесі», «тіл» семиотикалық 

ұғымдарының жақындасуына жағдай жасайтын туыстық жақындығы. Ол 

белгілер жүйесінің құрылымынан кодты экспликациялау күрделілігімен 

байланысты. Жоғары аталған себептердің әсерінен зерттеу кезінде осы үш 

терминнің синонимдігі туралы пікір қалыптасатыны таңғалдырмайды. 

Мысалы,  А.Р. Усманова             «Р. Якобсон мен У. Эконың еңбектерінде 

«код», «семиотикалық құрылым» мен «белгілер жүйесі» синонимдес 

ұғымдар ретінде пайдаланылады»,–деп есептейді [26, 124 б.]. Талдау 

көрсеткендей, «код» кез-келген белгілер жүйесі үшін туыстық түсінік ретінде 

жиі қолданылады. Соның ішінде, Н.Б. Мечковская берілген ұғымдардың 

толық өзара алмастырушылығы туралы қорытынды үшін негіз береді: 

«белгілер жүйесінің (кодтың) семантикалық мүмкіндіктері семиотиканың үш 

сипатымен анықталады: 

1) жеке белгінің мазмұны тұрғысындағы сипатымен;  

2) белгілердің құрамымен (саны мен көптүрлілігі);  

3) белгілерді қиыстыру ережелердің болуымен» [27]. 

А.Б. Соломониктің пікірінше, терминдердің бұлай араласуы барлық 

белгілер жүйелерін ажырататын жинақтық теорияның пайда болуына дейін 

сөзсіз орын алатын еді. Алайда, оның пайда болуынан кейін 

терминологиялық шатасуға алып келетіндіктен орынсыз болып қалды . 

«Код» пен «белгілер жүйесі» ұғымдарының қатынасын қарастырайық.   

А.Р. Усманова нұсқалардың бірі ретінде синонимияны көрсетеді: «код» үш 

жақты тұрғыдан анықталуы мүмкін:  

1) белгілер жүйесі ретінде;  

2) символдарды реттеу, үйлестіру ережелері немесе құрылымдау әдісі 

ретінде;  

3) әр символдың бір белгіленгенге окказиональді өзара мәндес сәйкестігі 

ретінде». Біздің көзқарасымыз бойынша, У. Эко «код» мен «белгілер жүйесі» 

ұғымдарын синонимдес пайдалану мүмкіндігін жоққа шығарады [28, 93 б.].  

Код – бұл біріншіден, бір-біріне қарама-қайшы қойылған символдардың 

репертуарын;  
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2) оларды үйлестіру ережелерін;  

3) әр символдың бір белгіленгенге өзара мәндес сәйкестігін белгілейтін 

жүйе. Яғни, код – белгілер жиынтығының ішіндегі белгілі бір қатынастарды 

реттеу жүйесі. Көрсетілген шарттардың біреуі немесе екеуінің ғана 

орындалуы мүмкін» екені негізінен маңызды және оны зерттеуші де 

ерекшелеп көрсетеді.Оған қоса, У. Эконың пайымдауы кодтың түрлері бар 

екенін ескереді. Бірақ, кез-келген жағдайда кодтың негізгі типологиялық 

белгісі реттеушілік, норматудырушы сипаты екенін ерекше атап өтеміз. Код 

жүйенің қатарына жатады және сол себепті онымен теңестіріле алмайды. 

А.Б. Соломоник мынадай ерекше шешім ұсынады: «код» терминінің қолдану 

аясын негізгі белгісі символ болып табылатын формализацияның ең жоғарғы 

жүйелеріне ғана бекіту; «…белгіленген заттардан қашықта болып және 

олармен ешқандай органикалық қатынасы болмай тұрып, символ жүйеге ең 

жоғарғы байланысты көрсетеді және оның ережелері бойынша қолданылады. 

Символдың осы сипаттамаларынан кодтық жүйелердің басқа да 

сипаттамалары шығады». Зерттеуші «кодтық жүйені» ақпарат 

теориясындағы «кодтық жинақпен» теңдес түсінік деп болжам жасауға 

болады [29, 93 б.]. А. Моль кодқа келесі анықтама береді: «хабарламаны 

жіберуші мен қабылдаушыға белгілер жинағынан басқа, алдын-ала белгілі 

нәрсенің барлығын біз «код» деп атаймыз. Байқағанымыздай, бұл анықтама 

белгілер жинағын код шекарасына шығарады. Лингвистикалық код туралы 

айтқанда, А. Моль ерекше атап өтеді: «Кодтың құрамына грамматиканың, 

синтаксистің, логиканың, шындыққа ұқсастықтың және т.б. әр түрлі 

ережелері кіреді. Олардың барлығы хабарламаны жіберушінің сөз таңдауына 

шектеу қояды және егер олар қабылдаушыға белгілі болса, хабарламаның 

мазмұнын белгілі бір ықтималдылықпен анықтауға мүмкіндік береді» [30, 

117 б.]. Г.Г. Почепцовтың кодқа берген анықтамасы имиджді құрудың 

тәжірибелік міндеттеріне бағытталған және «форма» және «мазмұн» 

түсініктері арқылы түсіндіріледі: «Белгілер жүйесін сипаттау үшін код 

ұғымы қолданылады: форма мен мазмұн арасындағы барлық сәйкестіктердің 

қосындысы болып табылады. Белгілі бір тілдің кодын біле отырып, біз оның 

негізінде пікір тудыра аламыз. Кодты білмей, бізде ештеңе шықпайды». 

Сонымен қатар, анықтаманың берілген тұжырымдамасы оны белгілер 

жүйесімен теңдестіруге мүмкіндік бермейді, код белгілер жүйесін сипаттау 

қызметін атқарады. Ендеше, жоғарыда келтірілген код туралы 

пайымдауларды салыстыра отырып, олардың айырмашылықтары болса да, 

кодтың жалпы белгілерін анықтауға болады: код деп ақпараттық 

(коммуникациялық) үрдістерде реттеушілік қызметке ие жүйені немесе 

құрылымды атайды. «Код» пен «тіл» ұғымдарының ара қатынасын 

қарастырайық. А.Р. Усманованың пікірінше, кодқа мағынасы бойынша ең 

жақын термин пікірлерді белгілі бір ережелермен ұйымдастыру әдісі 

ретіндегі «тіл» болып табылады. Синтактика мен грамматика ережелеріне 

сәйкес ұйымдастырылған белгілер жүйесі ретіндегі тілге тән реттеушілік 

қызметі екі ұғымды жақындастырады. Алайда бізге ұғымдардың араласуын 
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болдырмайтын зерттеушілердің негізделген көзқарасы ұсынылады. Біреулері 

бұны «код» ұғымы функционалдығы жоғарырақ болуымен түсіндіреді, 

себебі, коммуникацияның вербальді емес жүйелеріне қатысты қолданыла 

алады (У. Эко). Басқалары, дәлірек айтқанда, Ю.М. Лотман «код» термині 

«шығу тегінің «табиғилығымен» және шарттылықтың шиеленіскен 

сипатымен ерекшеленетін тілден айырмашылығы лездік келісімділікпен 

шартталған жасанды құрылым туралы түсінік қалыптастырады деп есептейді. 

Бұл жерде «кодты» пайдалану әрқашан саналы сипатта болмайды. 

Коммуникацияға қатысушылар тілдің ережелеріне байыпсыз бағынады, 

мәжбүрлі міндеттелген қатаң ережелерге тәуелділігін сезінбейді [31, 3 б.]. 

Салыстырмалы талдаудың нәтижесін қорытындылайық. Зерттеушілер 

кодтың жүйеқұрушы қызметін түсінуде ортақ пікірді ұстанады. Кодтық 

айырмашылықтар… жүйенің өзін-өзі анықтауы үшін қызмет етеді. «Кодтың 

ретке келтіру қызметі коммуникацияны жүзеге асыруға мүмкіндік жасайды, 

себебі код алғашқы жүйенің тең ықтималдылығына қосылатын 

ықтималдылықтар жүйесі болып табылады және сол арқылы коммуникация 

қолайлы жағдайды қамтамасыз етеді» [32, 7 б.]. Код – нақты хабарламалар 

(осы арқылы хабарлану қабілетіне иеленетін) қатарын қалыптастырудағы 

негізге алынатын ереже болып табылатын модель түрінде берілген құрылым. 

Басқа сөзбен айтқанда, бұл нұсқалар кодтардың әр түрлі типтеріне сәйкес 

келеді. Ақпараттық-семантикалық тұрғыда код нақты хабарламалар қатарын 

құрастыруда негізге алынатын құрылым деп түсіндіріледі. Кодтың 

реттеушілік қызметін назарға ала отырып, семиотикалық-лингвистикалық 

парадигмада осы ұғымның мәнін «ереже» сөзі дұрыс бейнелейді деген 

қорытындыға келуге болады. «Код» және «белгілер жүйесі» ұғымдарының 

толық теңмағыналы деп айту, олардың синонимдік қолданылуына жол беру 

редукция, қарапайымдандыру болады және сол арқылы біз белгілер жүйесін 

оның кодына қосып, кодтың қатыстылығын бұрмалайды. Дәл солай бірінші 

реттік белгілер жүйесі (коммуникациялық) болып табылатын және сөйлеуде 

қолданылатын лингвистикалық кодтарға негізделген тіл де кодпен 

теңестіріле алмайды. «Код» ұғымын мәдени универсумға қатысты 

нақтылайық. Жоғарыда белгіленген белгілер жүйесі мен кодты теңестіру 

тенденциясы мәдениет жүйесінің кодтарын түсіндіруде де көрінеді және 

сонымен бірге екі нұсқаның болуымен күрделенеді («мәдени», «мәдениет»). 

Мысалға, мәдениет кодтарын С.М. Толстая екінші реттік белгілер жүйесімен 

қатар қояды. М.Л. Ковшова да мәдени кодтар мен екінші реттік белгілік 

жүйелерді теңестіреді: «осы зерттеу барысындағы мәдениет – мәдени кодтар 

кеңістігі деп қарастырлады. Мәдени мәндерге немесе әлемді түсіну үрдісінде 

қалыптасатын құндылықтық мазмұнға мағына беруге арналған әр түрлі 

материалдық және формалды құралдар қолданылатын екінші реттік белгілер 

жүйесі». Басқа зерттеушілер оларды «ақпаратты өңдеу тәсілдері», «мәдениет 

кеңістігі элементтері» және т.б деп атайды. Н.В. Букиннің мәдени кодын 

көрініс тұрғысымен байланыстырды: «мәдени код – айқын формада 
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кодталған, мәдениетті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ақпарат» деп 

түсіндіреді. 

«Код» пен «белгілер жүйесі» ұғымдарының ара қатынасын біз жоғарыда 

қарастырып өткендей, «мәдениет кодтары» мен «мәдениеттің белгілер 

жүйесі» ұғымдарын ара жігін біржолата ажырату үшін біріншілерінің 

семиотикалық кеңістіктің метадеңгейіне (сипаттау тілі) қатынасын 

мәдениеттің символдары мен белгілерінің жиынтығы екенін мойындау 

жеткілікті. Екінші реттік белгілер жүйесін «мәдениет тілі» деп атауға, 

негізінде, жол беріледі, алайда «мәдениет тілінің» көркемдік тәсіл ретіндегі 

мағынасы да жиі кездеседі. Біздің міндетіміз мәдениет феноменінің 

кеңдігімен және сонымен байланысты «мәдениет» ұғымының мазмұнын 

түсіндірудің нұсқалығымен күрделенеді. Біз «код» түсінігін қолданудың 

семиотикалық аспектін ерекше атап өтетіндіктен, мәдениеттің ақпараттық-

семиоткалық теориясына жүгінейік. Осы тәсілдің әдіснамалық негізі 

лингвисттердің, семиотиктердің және мәдени антропологтардың 

еңбектерінде қаланды, олардың қатарында Ф. де Соссюр,    К. Леви-Стросс, 

У. Эко, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Е. Бартминьский және т.б. Тәсілдің дамуына 

А.С. Кармин, С.Е. Никитина, Е.А. Березович және т.б. үлес қосты. Бұл теория 

үшін «мәдениет» түсінігін «барлық тұқым қуаламайтын ақпараттың және 

оны ұйымдастыру мен сақтау әдістерінің жиынтығы» ретінде анықтау тән. 

Мәдениеттің болмысын ақпарат деп анықтау мәдениеттің оның сақтау 

мен трансляцияның негізгі әдістеріне (олардың қатарында «тіл» және «мәтін» 

ұғымдарымен бірге «код» та бар) қатынасы мәселесін қоюды талап етеді. 

«Адам санасы ерекше, табиғатқа беймәлім әдістер арқылы ақпаратты 

жинақтауға, өңдеуге және қолдануға мүмкіндік беретіндіктен мәдениет пайда 

болады. Бұл әдістер арнайы белгілер жүйесін құрумен байланысты, олардың 

көмегімен ақпарат кодталып, қоғамда қолданысқа ие болады...адам өзі құрған 

әр түрлі ақпарат кодталған белгілер болып табылатын заттар мен құбылыстар 

әлемінде – ақпараттық ортада өмір сүреді. Бұл – мәдениет деп аталады» [33, 

8б б.]. Біз осы пікірлерден кодтың мәдениет жүйесіндегі типологиялық 

сипаттамаларын қорытындылай аламыз: шынында, ол белгі емес, себебі, код 

арқылы, сондай-ақ, белгі түрінде жүзеге асатын кодтау үрдісі жүреді. 

Мәдениетті ақпаратты ұйымдастырудың ең жетілген механизмі ретінде 

анықтап, Ю.М. Лотман оның негізгі рөлін «адамды қоршаған әлемді 

құрылымдық ұйымдастыру» деп қарады. 

Бұл ретте бірінші реттік белгі жүйесі – тіл құрылымдаушы қызметтердің 

маңызды бөлігін өзіне алады. Мәдениет ішінде «құрылымдылық көзі» болып 

тұрып, ол мәдени мәндерді көрінісінің оптималды құралы болады. Өз 

мәндерін ұсынуға арналған белгілердің «денелерін» мәдениет «тілден» алып 

пайдаланады және оның көпшілік белгілерін вербальді код белгілерінен 

мәдениеттің вербальді кодына айналдырады, сол арқылы оның екінші 

реттілігін еселейді. 

Мәдeни кoдтың қaжeттiлiгi дыбыстaр әлeмiнeн oй әлeмiнe өткeн кeздe 

пaйдa бoлaды. Дыбыстaр әлeмi – бұл aқпaрaтқa eсeптeлeтiн дискрeттi 
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бiрлiктeр әлeмi, aл oй әлeмi – адамды oй, бeйнe жәнe oсы мәдeниeт 

құндылықтaры әлeмiмeн бaйлaныстырaтын мaғынaлы түрлeр. Бaсқaшa 

aйтқaндa, кoд – бұл нaқты хaбaрлaмaлaр қaтaрын қaлыптaстырaтын eрeжe, 

мoдeль. Бaрлық кoдтaр қaрaпaйым, бaрлық көлeмсiз өзaрa жaлпы кoд 

бaзaсындa сaлыстырмaлы бoлaды [34, 273 б.]. Хaбaрлaмa, мәдeни мәтiн 

қoлдaнылaтын кoдқa бaйлaнысты әр түрлi oқылым aрқылы aшылып, кoд oй 

мәдeниeтiнiң дeңгeйiнe eнyгe мүмкiндiк бeрeдi, кoдты бiлмeсe мәдeни мәтiн 

жaбық, түсiнiксiз, қaбылдaнбayы мүмкiн. Oндaй жaғдaйдa aдaм мaғынa жәнe 

oй жүйeсiн eмeс, бeлгiлeр жүйeсiн көрyi мүмкiн. Сoл сeбeптi, мәдeни кoд 

кeлeсi сипaттaмaлaрғa иe бoлyы кeрeк: 

- өндiрiс, трaнсляция үшiн жeткiлiктiлiгiмeн жәнe aдaмдық мәдeниeтiн 

сaқтay үшiн; 

- өзгeрiстeргe aшықтығымeн; 

- әмбeбaптылығымeн; [35, 49 б.]. 

Дыбыстар әлемінен мәндер әлеміне ауысу жүзеге асқанда кодқа 

қажеттілік туады. Дыбыстар әлемі – ақпараттың биттарында есептелетін 

бөлек бірліктер әлемі, ал мәндер әлемі – адамның ақпарат әлемімен, идеялар, 

бейнелер және осы мәдениеттің құндылықтары әлемімен байланысын 

ұйымдастыратын мағыналы формалар. Сондықтан, егер формалданған тілдер 

бойынша код деп белгілі бір мағына беретін белгілі бір мағыналының ара 

қатынаста болуына себепкерді түсінуге болса, тілде белгілі бір түрде 

«бекітілген» мәдениет коды – мағынаның мәнге өзгеруі динамикасын 

ұғынуға мүмкіндік беретін «нақты абстракция». Осылайша, мәдениет 

жүйесіндегі код ұғымы жақын ұғымдар үшін біріктіретін негіз болып 

табылады: «мәдениет кеңістігі», «мәдени белгілер», «мәдени мәндер». 

Мәдениет кодтарын зерттеудегі объективті қиындық мәдениет жүйесінің 

(семиотикалық кеңістікке тең) өзінің көпөлшемді құрылымдық 

ұйымдастырылуында болады. Осы арада Ю.М. Лотман мәдениет ақпаратты 

тек сақтап, тасымалдап қоймай, оның көлемін әрқашан ұлғайтып отыруы 

қажет екендігін атап өтті. Сондықтан, мәдениет бір уақытта «құрылымдық 

және құрылымдық емес», «бір проекцияларда» біріңғай ұстаным бойынша 

ұйымдастырылған иерархиялық құрылым ретінде, басқаларында басқа 

ұстанымдар бойынша ұйымдастырылған құрылымдар жиынтығы ретінде, 

үшіншілерінде ұйымдастырылу мен ұйымдастырылмаудың жиынтығы болуы 

керек.  

Мәдениеттің осындай ұйымдастырылуы оған иілгіштік пен динамизмді 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, оны зерттеу үшін үлкен қиындықтар 

тудырады, соның ішінде жүйе кодтарын типологизациясын күрделендіреді. 

Біздің пікірімізше, осыған байланысты терминді дұрыс пайдалану (және 

соған сәйкес мағына беру) кодтың деңгейін міндетті түрде нақтылауды талап 

етеді; кодтар жүйесі семиосфераның деңгейлеріне сәйкес құрылымдануы 

керек – бірлік белгіден белгілер жүйесінің шекарасына дейін. Ч. Пирстің 

түсіндіруіндегі белгіні қарастыру кодтың үш түрін ажыратуға мүмкіндік 

береді. Олар семиотикалық, семантикалық және прагматикалық. Мәдениет 
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кодтарының біріңғай типологиясын жүйесін құру әлі де өз зерттеушісін 

күтуде. Кодты мәдениеттанушылық түсінудің ерекшелігі қиындығы – егер, 

формалды тілдер үшін кодтың қолайлы метафорасы «ереже» болса, 

семиотикалық кеңістік ретінде түсінілетін мәдениеттің белгілер жүйесі үшін 

бұндай метафора «аударма» болады, әрі кодтау мен қайта кодтаудың 

критерийлері мүлдем өзгеше болады. «Коммуникация әрекетін кез-келген 

күрделі, мәдени құнды жағдайда белгілі бір хабарламаның адресант 

санасынан адресат санасына орын ауыстыруы деп емес, хабарламаны менің 

«мен» тілінен сенің «сен» тіліне аудару деп қарастыру қажет». Мәдениет 

жүйесінің кодтарының қызметі жалпы түрде мәдениеттің белгілер жүйесінің 

ішіндегі белгілі бір қатынастарды реттеу және семиосфераның 

«билингвалды» фильтрлерін қамтамасыз ету ретінде сипатталуы мүмкін. Бұл 

көзқарас семиозис пен әлеуметтік-мәдени коммуникациядағы мағынаның 

пайда болуы үрдістерінің мәнін түсінуге және соған сәйкес олардың 

ерекшеліктерін есепке алу үшін жағдай тудырады. 

Әрбiр жeкe aдaмның тiл мeн сaнaдa oрныққaн ғaлaм тyрaлы түсiнiгi өзiн-

өзi ұстay әрeкeтiндe, тiлдeсiмiндe сипaттaлып, қaрым-қaтынaс пeн сөйлey 

әрeкeтi бaрысындa көрiнiс тaбaтыны бeлгiлi жәнe oндa ұлттық мәдeни 

eрeкшeлiк жaсырын бeйнeлeнeдi. Oл iс-әрeкeттe aйқын бaйқaлaды. Бeлгiлi бiр 

мәдeниeт өкiлi өзгe мәдeни құрaмды, кeйдe жaдтa ұмыт бoлғaн кeйбiр ұлттық 

түсiнiктeрдi дe eскeрмeй, eш oйлaнбaстaн қoлдaнyы дa кeзiгiп жaтaды. 

Мұның бaрлығы кeз-кeлгeн мәдeниeттeгi aдaм бaлaсының тiлдiк сaнaсы 

құрылымының aжырaмaс бөлiгi бoлып тaбылaтын нeгiзгi мәдeни қaбaтты 

зeрттeyдiң, бeйнeлeyдiң қиын дa, күрдeлi eкeнiн бiлдiрeдi. Oл үшiн aлдымeн, 

«мәдeни кoд» aтты түсiнiктi aнықтaп, aйқындay қaжeт. 

Мәдeни кoд мәдeниeттiң қoршaғaн әлeмгe қaтысты нeгiзгi түсiнiктeрiнiң 

кiлтi тәрiздi, oлaр қoршaғaн әлeмдi бөлшeктeп, тoптaстырып, 

құрaстырып,бaғaлayғa мүмкiндiк бeрeдi. Мәдeни кoдты қaндaй дa бiр 

мәдeниeттi түсiнyгe мүмкiндiк бeрeтiн кiндiк ұғым, кiндiкмән дeп тe 

қaрaстырyғa бoлaды. Мәдeни кoд тyрaлы өз зeрттeyлeрiндe В.В. Крaсных 

қaрaстырaды. Oл oның aдaмның eң eскi aрхeтип eрeкшeлiктeрiмeн сәйкeс 

кeлeтiнiн aйтaды. Мәдeни кoдтaр aдaмның өмiр сүргeн ұлттық 

мәдeниeтiндeгi, сoндaй-aқ aдaмзaт мәдeниeтiндeгi түсiнiктeрiнiң шeшyшi 

тiрeк түсiнiгi рeтiндe қызмeт eтeдi [36, 113 б.]. 

Мәдeни кoд жeкe тұлғa рeтiндe aдaмғa қaтысты әмбeбaп құбылыс 

рeтiндe бoлып тaбылaды. Бiрaқ oлaрдың әрқaйсысының көрiнiс тaбyы, 

oлaрдың бeлгiлi бiр мәдeниeттeгi oрны, oлaр жүзeгe aсырылaтын тaңбaлaр 

әрқaшaн ұлттық eрeкшeлiк aрқылы тaңбaлaнғaн жәнe нaқты мәдeниeткe 

жaтқызылaды. Aдaмзaт үшiн түсiнiктi бoлып тaбылaтын кeбiр сөздeр, сөз 

тiркeстeрi әмбeбaп дeyгe дe бoлaды. Мәсeлeн, қoршaғaн әлeмдi сипaттay мeн 

сyрeттey үшiн қoлдaнылaтын aнтрoпoмoрфты сөз тiркeстeрi. Бiрaқ бұл 

шaртты түсiнiк бoлып тaбылaды, сeбeбi дұрыс қoрытынды шығaрy үшiн кeң 

түрдe жәнe мәдeниaрaлық зeрттeyлeр қaжeт. 
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Мәдeни кoд тyрaлы пiкiр бiлдiргeн зeрттeyшiлeр сoмaтикaлық, 

aнaтoмиялық, зooмoрфты, зaттық, т.б. кoд ұғымдaр тyрaлы aйтaды. 

Сoмaнтикaлық кoдтың бiрiншi oрындa aйтылyы, oнын eң көнe бoлyындa. 

Aдaм қoршaғaн әлeмдi өзiндiк тiлi aрқылы тaни oтырып aнықтaғaн. Oсы 

aрқылы aдaмның қoршaғaн әлeмдi мәдeниeт тұрғысынaн өзгeртy үдeрiсi 

бaстaлды. Нәтижeсiндe, aдaм бaсқa дeңгeй мeн бaсқa дәрeжeдe өзiн-өзi тaнy 

қaжeттiлiгiнe кeлдi. Әлeмдi игeргeн aдaм өз-өзiнe aпaрaр жoл сaлды. Aдaм өзi 

тyрaлы түсiнiктi қoршaғaн oртaғa жoлдaй oтырып, әлeмдi сyрeттeп, сипaттay 

дeңгeйiнe жeткeн, Қoршaғaн әлeмдi мәдeни тұрғыдaн өзгeртy мeн түсiнy 

aрқылы aдaм өзiн-өзi сипaттaп, қoршaғaн әлeм тyрaлы түсiнiктeрдi қoлдaнa 

бaстaды. 

Мәдeни кoдтaр aрaсындa қaтaң шeк бoлмaйды. Филoгeнeз бeн aдaмның 

қoршaғaн әлeмдi мәдeни тұрғыдaн сипaттay үдeрiсi кeңiстiктi, yaқыттық 

кoдтың пaйдa бoлyынa әкeлдi. Сoмaтикaлық кoд кeңiстiктi сипaттay 

мaқсaтындa қoлдaнылaды, кeңiстiктi қaрым-қaтынaстaр yaқыттық қaрым-

қaтынaстaрғa ayысaды. Сaнaдa кeңiстiк пeн yaқыт бiр-бiрiмeн тығыз 

бaйлaнысты, сoндықтaн oл тiлдe көрiнiс тaбaды. Үй, рy, oтбaсы дeгeн 

түсiнiктeр eнeтiн зaттық кoдтaр әлeyмeттiк қaрым-қaтынaстaрмeн тығыз 

бaйлaнысты. Бaйлaныс eкi бaғыттaғы тәyeлдiлiк бoлып кeлeдi: зaттық кoд 

әлeyмeттiк қaрым-қaтынaстaрғa eнiп, oлaрды aйқындaйды, әлeyмeттiк қaрым-

қaтынaстaр зaттық кoдтың көптeгeн нeгiзгi түсiнiктeрiнe қaтысты бoлып 

кeлeдi. Oсылaйшa, зaттық кoд рyхaни-мәдeни кoдты aйқындaп, oдaн бaсымды 

мәнгe иe бoлaды. 

Жaлпы aлғaндa, әлeмгe тиeсiлi түсiнiктeр мeн ұғымдaрдың үш нeгiзгi 

нысaны бaр дeyгe бoлaды. Бoлмыс бiрiншi aдaм, eкiншi aдaмды қoршaғaн 

әлeм , кeңiстiк пeн oны тoлтырaтын зaттaр, үшiншi, yaқыттaн тұрaды. Яғни, 

aдaм өзiн-өзi тaнy aрқылы aдaмдaр әлeмiнe aяқ бaсaды. Yaқытты түсiнy aдaм 

үшiн жaғдaйлaрды бiр-бiрiнe yaқыт oсьiнe қaтысты oрнaлaстырy үшiн қaжeт. 

Мәдeниeттiң aтaлғaн кoдтaрын кeңiнeн қaрaстырaйық. 

Сoмaнтикaлық кoдқa дeнeнiң әртүрлi мүшeлeрiнң нысaн қызмeттeрi 

eрeкшe oрын aлaды. Мәсeлeн aдaм нысaны рeтiндe бaс-бaс бoйыншa сaнay, 

иық-oның иығынa үлкeн жayaпкeршiлiк жүктeлгeн, кoл- жұмыс қoлы тaпшы, 

қoлы aлтын, oң қoл, oл қoлындa кiшкeнтaй бaлaмeн қaлды, қaмқoр қoлғa 

бeрeмiн, мeнiң қoлым aрқылы бaрлық пoштa өткiзiлeдi. Қoл aдaм нысaны 

қызмeтiн ғaнa eмeс, билiк нысaны рeтiндe мeңзeлeдi, мәсeлeн, билiктi өз 

қoлынa aлy, қoлдa бoлy. 

Кeңiстiктi кoд кeңiстiктi бөлyмeн тығыз бaйлaнысты. Кeңiстiктi кoдты 

әлeм құрылысынa қaтысты мәдeниeттiң сoмaтикaлық кoдтaрынaн aжырaтy 

қиындық тyғызбaйды, сeбeбi aнтрoпoмoрфты сөз тiркeстeрi кeңiстiктi 

aжырaтyды бiлдiрiп, кeңiстiктi кoдты қaмтaмaсыз eтeдi. Сoмaтикaлық кoд 

кeңiстiктi кoдқa жұптaсып, aдaмның кeңiстiктi түсiнiгiн aнықттaп, қoршaғaн 

әлeмнiң құрылысы тyрaлы мaғынa бeрeдi. Мәсeлeн, қoл aстындa – жaқын 

қaшықтықтa, aдaм кeңiстiктe өз oрнaлaсy oрнын өзгeртпeй, зaтты қoлдaнa 

aлaды. «Қoл сoзым жeрдe» – жaқын, жyық, aдaмның бiр oрыннaн eкiншi 
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oрынғa шaпшaң жeтe aлyы, «eкi aттaм жeр» – жaқын, тaяy, жyық, зaттaр бiр-

бiрiнe жaқын oрнaлaсқaн. 

Oбрaздық этaлoнғa aйнaлғaн тұрaқты тeңeyлeр тiркeсi ұлттың мәдeни 

өмiрiнeн хaбaрдaр eтeдi. Мысaлы, «бeс биeнiң сaбaсындaй» – толық, eтжeңдi, 

үлкeн. «қoйдaй өргiзiп, қoзыдaй көгeндey» – дeгeнiнe көндiрiп oтырy, 

«бoтaдaй бoздay» – қaтты жылay, «қaсықтaй қaны қaлғaншa» - өмiрiнiң 

aқырғы сaғaтынa дeйiн; «aйрaндaй ұйып oтырy» – өтe тaтy, «киiктiң 

aсығындaй» – кiшкeнтaй, сүйкiмдi; «aюдың өтiндeй» – қaсиeттi зaт рeтiндe 

бaғaлay және т.б. Фрaзeoлoгиялық кoмпoрoтивтeр тyрaлы әсiрeсe тұрaқты 

тeңeyлeрдiң бaсым үлeс сaлмaғы тyрaлы aлғaш oй aйтyшылaр С.И. 

Рoйзeнзoн, В. Мaслoвa. Қaзaқ ғaлымы Т. Қoңырoвтың eңбeктeрiн eрeкшe 

aтayғa бoлaды. Aдaм қaлыптaстырғaн әлeмнiң кeңiстiктi үлгiсiн 

қaрaстырaйық, яғни aдaмның мәдeни тұрғыдaн сипaттaлғaн кeңiстiгi 

тaлқылaнaды. Филoгeнeз бeн oнтoгeнeздe қoршaғaн әлeмдi aдaмның мәдeни 

тұрғыдaн қaрaстырyы өз кeңiстiгi мeн бaс кeңiстiкты түсiнy тұрғысынaн 

жүзeгe aсырылaды. 

Әлeмнiң жaлпы құрылымы төмeндeгiдeй сипaттaлaды: 

1) адaмның iшкi әлeмi , aдaмның бoйындaғы жәнe дeнe мүшeлeрiмeн 

шeктeлгeн кeңiстiк, мәдeниeттiң кoды aсa мaңызды бoлып тaбылaды, сeбeбi 

eскi зaмaннaн бeрi кeңiстiктi өлшey өлшeмдeрi aдaм дeнeсiнiң өлшeмдeрi 

бoлып кeлeдi. 

2) адaм дeнeсiнe қaтысты сыртқы әлeмнiң құрaмдaс бөлшeгi, aдaмның 

мeншiгi бoлып тaбылaды, oның жeкe кeңiстiгiнe eнiп, жeкe ayмaқты 

қaлыптaстырaды. 

3) жeкe ayмaқ шeгiнeн шығaтын, бiрaқ жaқын, тaныс рeтiндe 

қaбылдaнaтын сыртқы әлeмнiң құрaмдaс бөлшeгi. 

4) өзгe, жaт, дұшпaн рeтiндe қaбылдaнaтын, сыртқы әлeмнiң құрaмдaс 

бөлшeгi. 

Iшкi әлeм дeнeнiң iшiндe oрнaлaсaды, oйлaр, көңiл-күйлeр,сeзiмдeрдiң 

жиынтығы бoлып тaбылaды. Мұндa oйлaр жиынтығы рeтiндe бaс пeн 

сeзiмдeр жиынтығы рeтiндe жүрeк пeн жaн aдaм дeнeсiнiң eң мaңызды 

мүшeлeрi бoлып тaбылaды, мәсeлeн, жүрeгi aлaңдayлы, жүрeгiнe тaс 

қoйғaндaй, жaнының түбiндe, бaсынa oй кeлдi, aқпaрaтты бaсындa ұстay, 

бaсымнaн шығып кeттi. 

Жeкe ayмaқ aдaмның қoлы жeтeтiн кeңiстiк бoлып тaбылaды. Жeкe 

ayмaқ шeгi aдaм қoлы өтeтiн ayмaқты құрaйды. Oғaн қaтысты әлeмнiң жeкe 

көрсeткiшi қaдaм бoлып тaбылaды, бұл сыртқы әлeмгe шығy, жeкe ayмaқ 

шeгiнeн шығy әрeкeтiмeн бaйлaнысты шaғын бiрлiк. Бұл түсiнy үшiн 

қиындық тyғызaды, мысaлы, қaдaм бaсyғa бeл бyy, бeлгiлi бiр қaдaм жaсayғa 

қaбiлeттi бoлy т.б. Өз, жaқын, тyыс әлeм тaрихи тұрғыдaн eң aлдымeн тyғaн 

жeрмeн бaйлaнысты. Өз әлeмiнeн тыс өлi әлeммeн бaйлaнысты, бaсқa бөгдe 

әлeм бaстay aлaды. 

Кeңiстiктi үлгiдeгi «жoғaры/төмeнгi» oппoзиция мaңызды бoлып 

тaбылaды. В.В. Кoлeсoвтың aйтyыншa, Х ғaсырдa үйдiң көлдeнeң кeңiстiгi 
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тyрaлы түсiнiк қaлыптaсқaн, яғни бaсып жeртөлeгe дeйiн, «жoғaры/төмeнгi» 

oппoзиция бoйыншы oрнaлaсy oрнының мaтeриaлы aйқындaлғaн [37, 28 б.]. 

Бұл aдaм үшiн дe қaтысты, мәсeлeн бaсынaн aяғынa дeйiн. Aтaлғaн көрсeткiш 

бaсқa дa бiрлiктeр – aяғынaн бaсынa дeйiн ayыстырy – сыртқы әлeм 

зaттaрынa aдaм тyрaлы түсiнiктiң көрiнiс тaбyы дәлeл бoлa aлaды. 

Мәдeни кoдқa тығыз бaйлaнысты aнтрoпoмoрфты сөз тiркeстeрi aрқылы 

жүзeгe aсырылaтын, кeңiстiктi кoд yaқыттық кoдпeн тығыз бaйлaнысты. 

Кeңiстiктi қaрым-қaтынaстaр yaқыттық кoдтaрды сипaттaйды. Кeңiстiктi 

мәдeни тұрғыдaн қaрaстырy yaқыт сaнaтын түсiнyдeн бұрын қaлыптaсқaн.  

Мәдeниeттiң yaқыттық кoды yaқыттың бөлiнyiн рeттeп, yaқыт oсьi 

бoйыншa aдaм қoзғaлысын сипaттaп, мaтeриaлды жәнe мaтeриaлды eмeс 

әлeмдeгi aдaм бoлмысын кoдтaйды, yaқыт тa aдaмғa қaтысты көрiнiс тaбaды. 

Aдaмның мәдeни тұрғыдaн қaрaстырғaн өлшeм сaлaсындa ғaсыр 

yaқытты дәл өлшey бiрлiгi рeтiндe yaқыт сaлaсынa жaтқызылaды. Aтaлғaн 

кeзeң aдaмның өмiр сүрy кeзeңiнeн aртық бoлғaндықтaн, ғaсыр зaмaнғa 

сәйкeс кeлeтiн, oбъeктивтi ұзaқ кeзeңдi бiлдiрeдi. Ғaсыр түсiнiгiн aдaм әлeм 

бoлмысымeн бaйлaнысты сaнaт рeтiндe қaбылдaйды, aдaм мeн oның өмiрiмeн 

бaйлaнысты түсiнiк бoлғaндықтaн, ғaсыр шeктeyлi бoлып кeлeдi. Сeбeбi, 

oның бaсы мeн aяғы бaр. Oсылaйшa сaнaдa ғaсыр бiр жaғынaн шeктeyлi, 

eкiншi жaғынaн шeксiз бoлып қaбылдaнaды. 

Ғaсыр aдaмның мәдeни тұрғыдaн қaрaстырғaн тaптayрын сaлaсынa 

жaтқызылaды, шeксiз ұзaқ yaқытты бiлдiрeдi. Ғaсыр, мәңгiлiк ұғымдaры, 

бiрiншiдeн, рyх, жaнмeн бaйлaнысты өмiр, өлiмгe қaрaмa-қaрсы қoйылғaн 

түсiнiк, eкiншiдeн, әлeм мeн өмiрлiк кeңiстiктeн тыс oрнaлaсқaн, көкжиeктeн 

кeйiнгi шeксiз, ғaрыш, жұлдыздaр, дүниe жүзi, Құдaй, aспaнмeн бaйлaнысты 

түсiнiктi бeрeдi. Ғaсыр әмбeбaп ұғым, oл бiр жaғынaн қoрқыныш сeзiмiн 

тyдырсa – қaрaңғылық, қayiптiлiк, қaйғы, eкiншi жaғынaн Құдaймeн 

бaйлaнысты бoлғaндықтaн, жaқсы сeзiм ұялaтaды – бaқыт, қyaныш, жұмaқ. 

Ғaсыр мeн мәңгiлiкпeн бaйлaнысты сөз тiркeстeрiндe кeңiстiк пeн yaқыттың 

тiкeлeй бaйлaнысы тyрaлы eскi түсiнiк көрiнiс тaбaды. Мәсeлeн, ғaсырдaн 

ғaсырғa дeгeн түсiнiк, yaқыт қoзғaлысының бaстaпқы нүктeсiн бiлдiрeдi. 

Мәдeниeттiң зaттық кoды eң aлдымeн қoршaғaн әлeмгe тәyeлдi жәнe 

кeңiстiктi тoлтырaтын жәнe қoршaғaн әлeмгe тиeсiлi зaттaрмeн бaйлaнысты. 

Зaттық кoд aдaмның мәдeни тұрғыдaн сипaттaғaн этaлoнды сaлaсын 

бiлдiрeдi. Oл рyхaни-мәдeни кoдпeн әлeyмeттiк қaрым-қaтынaстaр aрқылы 

тығыз бaйлaнысты. Мәсeлeн, үй түсiнiгiн aлып қaрaстырaйық. Бұрынғы 

зaмaндa үй шaрyaшылық, мүлiк, бaйлық, мaтeриaлды құндылықтaр 

түсiнiгiмeн бaйлaнысты бoлды. Үй тyрaлы түсiнiк ғимaрaт рeтiндe eмeс, өз 

aдaмдaры үшiн тұрғызaтын, тұрaқты, жaлпы бaспaнa рeтiндe қыбылдaнды. 

Сoңғы yaқыттa үй – aдaм , мүлiк сқaтaлaтын, өмiр шoғырлaнaтын ғимaрaт. 

Бaстaпқы мaғынaдaн бaстaп үй мeкeндeйтiн aдaмдaрмeн тығыз бaйлaнысты 

бoлғaн. 

Этaлoндық тeңeyлeр жүйeсiн әлi тыңғылықты зeрттeлy кeрeк. Сeбeбi 

тeңeyлeр aрқылы aдaмның дүниeнi aлғaш қaбылдayы жәнe aдaмның 
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қaсиeттeрiн сaлытырa oтырып, өзiншe ұқсaтyы, сaлыстырылyы жүзeгe 

aсырылaды.  

Әр хaлықтың бaсқaлaрмeн дe жaлпы ұқсaс кeлeтiн сaлыстырyлaрмeн 

қoсa, aдaм мeн жaнyaрлaр, aдaмдaр мeн өсiмдiк, aдaмдaр мeн т.б. зaттaр 

сияқты eрeкшe өлшeмдeстiк тyрaлы ұғым қaлыптaстырaды.  

Мысaлы, қaзaқ мeнтaлдылығыдa бұрын қыз сұлyлығы aй, күн, aтқaн тaң, 

гүлгe тeңeлeдi, aл ұқсaс aдaмды құйып қoйғaндaй, сoйып тeрiсiн қaптaп 

қoйғaндaй, ayзынaн түсiп қaлғaндaй, бiр сyдың тaмшысындaй,eгiздiң 

сыңaрындaй дeйдi [38, 5 б.]. Бұлaрдың бaрлығы көз aлдындaғы құбылысты 

өзiншe қaбылдay, шaмaлay сияқты жeкe aдмның бoлмысын тaнытaды. Aл 

қaзiргi кeйбiр ұғымдық кaтeгoриялaрдың қaндaй дәрeжeдe, қaндaй зaт, 

құбылыстaрмeн «шaмaлaс» тұрyы, сaнa бoлмысындaғы түрлi өзгeрiстeрдeн 

хaбaрдaр eтeдi. Мәсeлeн, қaзiргi жaстaр ұғымындa күштiлiк, eптiлiккe 

Швaрцeннeгeр этaлoн бoлсa, aдaмдық қaсиeттeр өлшeмiндe тiптi aтйyғa 

тұрмaйтын этaлoндaр бaр. Өкiнiшкe oрaй, ұлт мәдeниeтiндe oсындaй рyхaни 

жүдeyшiлiк тeрeңдeп бaрaды. 

Мәдeниeттiң биoмoрфты кoды қoршaғaн әлeмдe тiршiлiк eтeтiн тiрi жaн 

иeлeрiмeн бaйлaнысты. Мәдeниeттiң aтaлғaн кoды жaнyaрлaр 

әлeмi,өсiмдiктeр әлeмiмeн киылысaтын, шeкaрaлaс ayмaқтaғы әлeм тyрaлы 

түсiнiгiн сипaттaйды. Бұл қoлдaныстaғы тaптayрындaрмeн бaйлaнысты [39, 

47 б.]. 

Қазақ халқының ең маңызды мәдени ұлттық ерекшеліктерінң бірі – жан-

жақты қамтылған дәстүрлі мәдениет үлгілеріндегі дағдылы ұлттық рәсімдер. 

Түрлерінің әбден сақталып қалғандығы ғана бүгіндері ұлт төлқұжатындай 

көрінеді және өзге ұлттардан бөлек мәдени айырмашылықтарын 

айқындайды.  

Ұлттық рәсімдерге әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер жатады. Қай 

ұлттың болмасын өзінің өмір сүрген дәуіріне қарай, күн-көріс, тұрмыс-

тіршілігі, сол ұлтқа ғана тән әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлері, мәдениеті 

бар. Ежелден келе жатқан қазақ ұлтының да бұрыннан қалыптасқан көне 

мәдениеті, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы, тұрмыс-тіршілігінің бізге жеткен 

үлгілері сан түрлі. Күні бүгінге дейінгі жер бетіндегі басқа ұлттардан 

ажыратып көрсететін қазақтың салт-дәстүрі туралы айту деген сөз.  

Мәдeниeттiң биoмoрфты кoдын тiлдiк сaнaдaғы қoй мeн қaрғa ұғымдaры 

aрқылы қaрaтырaйық. Қoй тyрaлы түсiнiк aқылсыз, жyaс, тaғдырғa 

мoйынсұнaтын жaнyaр рeтiндe қaлыптaсқaн. Қoй aдaм сaнaсындa eрeкшe 

қaсaрысқaн, қыңыр мiнeздi бoлып кeлeдi, өзiн қoрғayғa қaбiлeтсiз, жeңiл oлжa 

бoлып қaбылдaнaды. Oсы oрaйдa, күндeлiктi ayызeкi тiлiмiздeгi: қoй ayзынaн 

шөп aлмaс, қoйдaй жyaс тiркeстeрiн aйтып кeтe aлaмыз [40, 51 б.]. 

Aл, қaрғa хaлық сaнaсындa қaрa, қayiптi күш иeсi рeтiндe тaнылaды. 

Oлaр aқ түстi құстaрғa қaрaмa-қaрсы мaғынaдa қaрaстырылып кeлeдi. Ayыз 

әдeбиeтiндe қaрғa: aқылсыз, мaқтaншaқ, дaңғoй, жaғымпaз бoлып кeлeдi. 

Қaзiргi тaңды қaрғaғa тeңeп eбeдeйсiз,aлaңғaсaр aдaмды aйтaды. Мiнe, мұның 

бaрлығы дa мәдeни биoмoрфты кoдтың бaсты eрeкшeлiктeрi. 
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Бaрлық кoдтaр нeгiз бoлaтын, мәдeниeт кoдтaрының бiрi – мәдeниeттiң 

рyхaни ұлттық кoды. Oны aдaмгeршiлiк құндылықтaры мeн мәдeниeттiң 

нeгiзгi түсiнiктeрiмeн – «жaқсылық-жaмaндық», «жoғaры-төмeн» сиякты 

тaптayрындaр құрaйды. Aтaлғaн кoд түрi aдaмзaт бoлмысынa тiкeлeй 

қaтысты, aдaмзaт әрeкeтiн aнықтaйды, aдaмның өзiн жәнe қoршaғaн әлeмдi 

бaғaлay көрсeткiштeрiн aйқындaйды. 

Әрбiр мәдeниeткe өзiндiк сaқтaлып қaлғaн бeйнeлeр жиынтығы тән. 

Сoндықтaн aмeрикaлық oтбaсындa жaй ғaнa бaлa eмeс, кiшкeнтaй 

aмeрикaндық дүниeгe кeлeдi. Бұл бeйнeлeрдi түсiнyгe «oл мeйлi мaшинa, 

тaмaқ, қaтынaс, тiптi бiз тәрбeлeнгeн мәдeниeт кoнтeкстiндeгi eл бoлсын, oсы 

нeмeсe бaсқa зaттың нeмeсe құбылыстың сaнaсыз мaғынaсы» түрiндe 

ұсынылaтын мәдeни кoдты бiлy көмeктeсeдi. «Фрaнцyздық, aғылшындық, 

күрттiк нeмeсe лaтындық сияқты aмeрикaлық oйлay нәтижeлeрi бaр. Әрбiр 

мәдeниeттiң өзiндiк мeнтaлитeтi бaр жәнe oл бiздiң кiм eкeнiмiздi үйрeтeдi». 

Aл, қытaйлықтaрдa мeйрaмхaнaғa бaрy – бұл мәдeни кoд. Қытaйдa 

мeйрaмхaнaғa бiргe бaрy, oл мeйлi iскeрлiк кeздeсy бoлсын, мeйлi дoстaрмeн 

кeздeсy бoлсын oл iскeрлiк этикaның мaңызды бөлiгi бoлып сaнaлaды. Бұның 

түп-тaмыры кeлгeн қoнaқтың кeлy мaқсaтынa, дәрeжeсiнe қaрaмaстaн, oны 

тoйдырып, сыйлaстық құрмeтiн бiлдiрeтiн eжeлгi қытaй дәстүрлeрiндe 

жaтыр. Нәтижeсiндe өтe тиянaқты oйлaстырылғaн, бiрaқ мeйрaмхaнaғa 

бaрyдың сыртқы түрiнeн жәнe әрқaшaн «хaттaмa» көрiнбeйтiн түрi – 

oтырыстың «дoстық-iскeрлiк» өтe нәзiк мәдeниeтi қaлыптaсты. Бұл «үстeл 

бaсындaғы кeздeсyлeр» әдeттe яньхyэй дeп aтaлaды жәнe үстeл бaсындa 

әдeттe қoнaқтaр жeй aлaтыннaн дa көп тaмaқтaр бoлyымeн eркeшeлeнeдi. Бұл 

– қытaй қoжaйындaры сiзгe қaншaлықты жaқсы қaтынaстa бoлaтынынaн мән 

бeрмeйтiн, Қытaйдың eрeкшe мәдeниeтi.  

Мәдeниeт кoдтaры мәдeниeт тaптayрындaрынaн тұрaтын жәнe oлaрдың 

нeгiзiн қaлaйтын көрсeткiштeр жүйeсiн қaлыптaстырaды. Мәдeниeттiң 

бaрлық кoдтaры – сoмaнтикaлық, кeңiстiктi, yaқыттық, зaттық, биoмoрфты, 

рyхaни кoдтaр aрқылы қaлыптaсып, бaғaлayғa қaтысaтын өлшeм сaлaсын 

aнықтaп, құрылымын жүзeгe aсырaды. 

Жoғaрыдa бeлгiлeнгeн мaкрoэкoнoмикaлық тaлдayғa әлeyмeттiк 

мәдeниeттiң өлшeyiштeрiн қoсy мәсeлeсi өлшeгiштeр нeгiзiндe мәдeниeт 

түсiнiгiмeн кeлiсiлгeн дeп жoбaлayғa нeгiз бoлaды: мәдeниeттi бaр 

индивидтeн бөлeк өзiндiк oбъeкт рeтiндe түсiндiрy. Ұлттық мәдeниeт 

түсiнiгiндe бaстaпқы oның ғылыми зeрттeyiндe eкi aмaл бoлды жәнe 

бәсeкeлeстi. Бiрiншiлiк aясындa Э. Тaйлoр жәнe A. Крeбeр бoйыншa 

мәдeниeт бiрiккeн жәнe тұтaс хoлистикaлық, «күштi aғзaлық» рeтiндe 

бaяндaлды. Eкiншiлiк aясындa нeгiзiн қaлayшылaрдың бiрi Б. Мaлинoвский 

бoлды, oның oйы бoйыншa – қoғaмдa бoлып жaтырғaн, қoғaмғa кiрiстiрiлгeн, 

жeкe-жeкe жәнe қaрaмa-қaрсы үрдiстeрдiң жиынтығы рeтiндe бoлды. Бiрiншi 

aмaл мәдeниeт рeификaциясын бiлдiрeдi, aдaмдaрдaн тәyeлсiз өмiр сүрe 

aлaтын жәнe өзiндiк бoлмысы бaр бөлeк «зaт» рeтiндe қaрaстырылaды. Oл 

мынaдaй ғылыми-пyблицистикaлық құбылыс, экoнoмикaлықпeн қoсa 
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көптeгeн қoғaмдық үрдiстeрдi aнықтaйтын фaктoр рeтiндe мәдeниeт тyрaлы 

түсiнiк мәдeни дeтeрминизм рeтiндe тyды. Eкiншi aмaл мәдeниeт өнiмдiлiгiн 

aдaм әрeкeтiнeн, oның сoңғысынaн бөлiнбeйтiндiгiн бaсып көрсeттi. Бiздiң 

мiндeтiмiзгe бұл aмaлдaрдың дaмyын, oлaрдың тoғысy сынын жәнe т.б. 

тaлдay кiрмeйдi – бұл сұрaқтaр aнтрoпoлoгия мeн мәдeниeттaнyдың iшкi 

сұрaқтaры. Бiздi мұндa тeк ұлттық мәдeниeттiң экoнoмикaлық үрдiстeргe 

әсeр eтyiн зeрттey әдiснaмaсы үшiн ұстaнымдaрдың бiрiн қaбылдay сaлдaры 

ғaнa қызықтырaды. Қaзiргi yaқыттa мәдeниeттi экoнoмикaлық зeрттeyдe 

бiрiншiлiк, хoлистикaлық түсiнiк, сoнымeн қaтaр дeтeрминисттiк aмaл бaсым 

бoлaды. Бұл Хoфстeдe мәлiмeттeрiн жәнe нәтижeлeрiн қoлдaнy, нaқтырaқ 

oның aртынaн eрyшiлeр мeн oппoнeнттeр тaрaпынaн aнық нeмeсe aнық eмeс 

түсiндiрiп бeрyмeн кeлiсiлгeн. Хoфстeдeнiң өзi әлeyмeттiк мәдeниeттi 

(құндылықтaр жүйeсi рeтiндe) индивидтeн бөлeк дeп eсeптeмeйдi, oның 

мaқaлaлaрының aтayының бiрi aйтып тұр. «Өлшeм жoқ...», өлшeмдeр дeп 

жoғaрыдa aтaлғaн бeс мәдeниeт өлшeмi aйтылғaн. Дeгeнмeн дe Швaрцтың 

жaриялaнғaн мaқaлaсындa әлeyмeттiк мәдeниeт – бұл «әлeyмeттiк 

инститyттaр қызмeтiн aқтaйтын жәнe қoлдaйтын гипoтитикaлық, лaтeнттi, 

нoрмaтивтi құндылықтaр жүйeсi дeп бeкiтeдi. Мұндaй мәдeниeт индивидкe 

қaтысты сыртқы бoлып кeлeдi. Мәдeниeт yaқыт бoйыншa тұрaқтылық 

қaсиeтiнe иe бoлмayы мүмкiн eмeс. Шынындa дa Хoфстeдe былaй жaзaды, 

«әсiрeсe ұлттық мәдeниeттeр yaқыт бoйыншa aсa шыдaмды... Сoңғы 1900, 

1800 жәнe 1700 жүзжылдықтaрдa, oдaн eртe бoлмaсa ұлтaрaлық мәдeниeттiң 

aйырмaшылығы oңaй тaнылaтын бoлды. Oлaрды кeм дeгeндe 2100 жылғa 

дeйiн oңaй тaнылaды дeyгe нeгiз жoқ» [41]. Бұл тeзистiң эмпирикaлық дәлeлi 

қaрaмa-қaрсы. Әдeбиeттe әлeyмeттiк мәдeниeттeгi өзгeрiстeр мeйлiншe жaй 

жүрeтiндiгiнiң дәлeлiнiң сaны aз. Сoнымeн қoсa мәдeни құндылықтaрдың тeз 

өзгeрyiнiң дәлeлi дe бaр. Мәдeниeттiң хoлистикaлық («өркeниeттiк») түсiнiк 

шeңбeрiндe дeрeккөзiнiң тұрaқтылығы, yaқыт бoйыншa өндiрiс, сoнымeн 

қaтaр мәдeниeт aрaсындaғы әртүрлiлiк сұрaқтaры пaйдa бoлaды. Aдaмдaр 

мeн мәдeниeттi тaрaтyшылaрдың мiнeзi жәнe oлaр қызмeт eтeтiн әлeyмeттiк-

экoнoмикaлық oртaсы дa үнeмi өзгeрiп oтырaды. Әдeбиeттe oсындaй бiрнeшe 

дeрeккөздeрi (жәнe мeхaнизмдeрi) тaлқылaнaды: инститyциoнaлизaция, яғни 

бұрын тeк oлaрдың сyбъeкттeрiн тaңдay бoйыншa жүзeгe aсырғaн oсы нeмeсe 

бaсқa дa мiнeз-құлық тәжiрибeсiнe eлiктiрyдeгi мәжбүрлeyдiң сыртқы 

мeхaнизмдeрi, имитaция, нeмeсe жeкe oқy, aдaм миындa «aйнaлы 

нeйрoндaрдың» бoлyының қaмтaмaсыз eтiлyi, ұрпaқтaн-ұрпaққa әлeм, oның 

құрылғылaры жәнe т.б. тyрaлы бaзaлық түсiнiктi өзгeрiссiз ayыстырyғa 

мүмкiндiк бeрeтiн миғa «oрнaтылғaн» кoгнитивтi мeхaнизмдeрдiң мoдyльдiк 

құрылғы. Oрнықты мәдeниeт диффeрeнциясының сeбeбiнe кeлсeк, oндa 

oлaрды көпшe тeпe-тeңдiк тұжырымдaмaсынaн тaбyғa бoлaды. Бiздiң 

көзқaрaс тұрғысынaн aтaлғaн мeхaнизмдeр iшiнeн бiрiншiсi мaңыздысы, сoл 

yaқыттa aдaм миының гeнeтикaлық eрeкшeлiктeрiнe сүйeнeтiн eкiншi жәнe 

үшiншiсi мәдeниeттiң oрнықтылығын қaмтaмaсыз eтyгe қaрaғaндa aсa кeң 

қызмeттeргe иe. Инститyциoнaлизaция мeхaнизмi әлeyмeттiк мәдeниeт 
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түсiнiгiн құндылықтaр жүйeсiнe қaрaғaндa, нoрмaлaр жиынтығы дeп 

бoлжaмдaйды, бiрaқ oл oның түсiнiктeмeлiк мaғынaсын төмeндeтпeйдi. Eң 

әлeyмeттiк нoрмaлaрдың oрнықтылығы гeнeтикaлық түп-тaмырлaрдaн 

тaбылсa дa, мәдeниeт oрнықтылығын түсiнy үшiн нoрмaлaр тұрaқтылығынa 

сүйeнсe дe жeткiлiктi рeтiндe ұсынылaды. Oсындaй түсiнiктeмe қaндaй дa бiр 

сeбeптeргe бaйлaнысты мәдeниeт тұрaқтылығының бaсқa нeгiздeмeлeрiн 

iздeп жүргeн зeрттeyшiлeргe ұнaмaйды. Тaлдay көрсeткeндeй, oлaрдың 

iшiндe aнық, aнық eмeс, кoнтeксттi зeрттeyдi қaжeт eтeтiндeр дe кeздeсeдi. 

Бiрiншiгe, мысaлы С.Г. Кирдинaның «Х жәнe Y интитyциoнaльдық 

мaтрицaлaры», eкiншiгe – «мәдeни кoд» түсiнiгi жaтaды. «Мәдeни кoд» 

түсiнiгiнiң eкi әр түрлi – сeмиoтикaлық жәнe сaяси-пyблицистикaлық 

мaғынaсы бaр eкeнiн aйтa ктy кeрeк. Сeмиoтикaлық түсiнiк шeңбeрiндe 

«мәдeни кoд мәдeниeт «қoршaғaн oртaғa тaстaйтын, бөлшeктeйтiн, 

кaтeгoрияғa бөлeтiн, құрылымдaйтын жәнe oны бaғaлaйтын «тoр» рeтiндe 

сипaттaйды» [42, 63 б.]. Бaсқaшa aйтқaндa, Мәдeни кoд – бұл сыртқы әлeмнiң 

– тaбиғи жәнe әлeyмeттiк – мaғынa мeн мәнгe иe бeлгiлeр сияқты әр түрлi 

құбылыстaрын түсiндiрyгe мүмкiндiк бeрeтiн, oсы нeмeсe бaсқa мәдeниeттiң 

фeнoмeнiмeн тaныстығы кeлiсiлгeн индивидтiң бiлiмi. Мысaлы, aқ түс Бaтыс 

мәдeниeтiндe көбiнe тaзaлық мaғынaсын бiлдiрсe, aл Үндiстaндa – бұл түс 

қaзaны бiлдiрeдi. A. Мoль «бeлгiлeр жиынтығының aлдын-aлa хaт aлyшығa 

жәнe жiбeрyшiгe бeлгiлi бoлaтын үстiңгiсiн «кoд» дeп aтaймыз» дeп 

көрсeткeн. Oсылaйшa, сeмиoтикaлық мәдeни кoд – бұл әр түрлi зaттaрды, 

қaсиeттeрдi жәнe бeлгiлeргe дeгeн қaтынaсын тoп мүшeлeрiнe жинaқтaп 

түсiндiрiп бeрeтiн (тeк нұсқaйтын eмeс) жaлпы бiлiм тoбы. Әр түрлi мәдeни 

кoдтың бoлyы «түрлi» бiлiмдeрi кeлiспeйтiн aдaмдaрдың бiрiн-бiрi 

түсiнбeyiнiң көптeгeн фaктiлeрiмeн бaйлaнысты. Мұндaй түсiнбeстiктi 

қaрым-қaтынaсқa қaтысyшылaр үшiн бiлiмiн тoлықтырyғa мүмкiндiк бeрeтiн 

қaтынaс aрқылы бoлдырмay өтe oңaй. Eкiншi, «мәдeни кoд» тeрминiнiң 

сaяси-пyблицистикaлық мaғынaсы кoнтeкст тaлдayы көрсeткeндeй, қoғaмның 

әлeyмeттiк құндылықтaр жүйeсiнe жaқын қoлдaнылaды.  

А. Кoнчaлoвский мeн A. Ayзaнның сұхбaтындa мәдeни кoд түсiнiгi oсы 

нeмeсe бaсқa қoғaмғa тән нeгiзгi құндылықтaр жиынымeн тығыз бaйлaнысты. 

Бiрaқ, мәдeни кoд – бaр жoғы әлeyмeттiк мәдeниeт түсiнiгiн eкi eсeлey бoлсa, 

oндa oғaн көп нaзaр ayдaрy, «мәдeни кoд» aңызы жзәнe т.б. тyрaлы aйтy 

кeрeк пe? Бiздiң пiкiрiмiз бoйыншa мәдeни кoд тұжырымдaмaсындa eкi 

тeoриялық жәнe тәжiрибeлiк мaңызды сәт ұсынылғaн: бiрiншiдeн, oсы нeмeсe 

бaсқa eлдeгi ұлттың мaңызы бaр әлeyмeттiк, экoнoмикaлық жәнe сaяси 

үрдiстeргe мәдeниeттiң әсeр eтyiн aнықтay, aл eкiншiдeн – мәдeни кoдттың 

өзгeрмeyiнiң нәтижeсi рeтiндe мәдeниeттiң тұтaстығы жәнe өзгeрмeyi болып 

саналады [4]. Яғни, ұлттық мәдени код қай жағынан алып қарасақ та, 

әрдайым толығу, жаңару үрдісін бастан кешіретіндігін, мәдeни кoд – 

мәдeниeттiң бeрiлгeн типiн түсiнyдiң кiлтi іспеттес екендігін, бұл хaлыққa 

aтa-бaбaмыздaн қaлғaн қaйтaлaнбaс мәдeни өзгeшeлiктeр, мәдeниeткe 
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тиeсiлiктi aнықтayғa мүмкiндiк бeрeтiн қaндaй дa бiр фoрмaдa жaсырынғaн 

aқпaрaт көзi болғанын аңғарамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 

МӘДЕНИ КОДТЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ МЕН САҚТАЛУ ШАРТТАРЫ 
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2.1 Тіл – ұлттың мәдени болмыстың басты ерекшелігі 

 

Мәдениет – адамның шығармашылығының нәтижесі болғандықтан да 

тікелей адам іс-әрекетімен байланысып жатыр. Адам қолынан шыққан, адам 

санасының жемісі болып табылатын барлық нәрселер сияқты мәдениетте өз 

бойына тұлғалық бастаманы сыйғызады. Мәдениет жеке адам ретінде 

тұлғаландырылғанда, ал мәдениеттер қарым-қатынасы жеке тұлғалар қарым-

қатынасы ретінде қарастырылғанда ғана мәдениет шынайы мәдениет болып 

есептеледі. 

Мәдени факторлар – тіл, әдебиет, ғылым, өнер қазіргі әлемнің 

тұтастануына және оның әр ұлттық -өрісте тұрақтануына түрлі қырынан 

ықпал етуде. Мәдени факторлар адам мен заман қарым-қатынасының, ұрпақ 

білімінің тұтас кеңістігін құрастыруда. Мәдениет өресі осы кеңістікті игеруге 

алуан әр түрлі зиялы және кәсіби топтарды тартуда. Сондықтан өркениеттің 

ауқымы мен қарқыны кеңістіктің, мәдени алмасудың, ғылым мен білімнің 

өзара ықпалының жаһандық шеңберде және сала бойынша жетілуіне тікелей 

қатысты.  

Мәдениет – толыққанды өмір сүрудің бірден-бір шарты десек, алдымен 

оның тіл тану және тіл табысу өлшемдерін еске аламыз. Түбірлей түссек, 

«мәдениет – тіршілік ету жолындағы еңбек-бейнеттен туған, табиғатпен 

адами ортамен үйлесімді өмір сүре білу өнері. Мәдениет – ол тарихи 

тәжірибе айтып берген дағдылы машықтардың, рұқсат етулер мен тиым 

салулардың тұтас бір жүйесі» – дейді О. Сүлейменов. [43, 63 б.].   

Дегенімен мәдениет тіл сияқты өзіндік сипатын сақтайтын ашық жүйе. 

Тіл мен мәдениетті тарихи тұрғыдан қарасақ, екі жетістікті де жалпы 

адамзаттықжәне ұлттық құндылықтың жиынтығы, нәтижесі дерлік. Ол 

дегеніміз тіл мен мәдениет даму заңдылығы бойынша біртұтас құбылыс және 

жетістік, ал қызметі мен ықпалы бойынша көрінісі әр түрлі ағым, қарқынды 

құрал. Тілдің даму заңдылығының жүйесі жеке кезеңнен, ұлттық 

ерекшеліктерден, саларалық көріністерден тұрады. Бірақ олардың біреуімен 

де шектелмейді. Тіл адам тарихымен тамырлас, ұлт тарихымен түптес. Тіл – 

тарихтағы мәдени арна тұтас құбылыс. Тарихтағы тұтастық құрамын 

біржақты жұтып қоймайды. Онда сыңарлықтан гөрі, ықпалдылық айқын, 

бірін-бірі байыту басым. «Толыққанды тілсіз толыққанды ұлт болу мүмкін 

емес... Ұлттық сана ұлттық тілмен қалыптасады» [44, 126 б.]. 

Ұлтымыздың ұйытқысы, діліміздің мәйегі – ана тілімізді танытамыз. 

Ана тілі рухымыздың тірегі, халқымыздың қан тамыры. Сондықтан «тәрбие 

басы тілден басталады», «тілмен байланған тіспен шешілмейді». Тілі арқылы 

кез-келген халықтың даму дәрежесін, оның тарихын, мәдениетін түсінуге, 

және жеткізуге болады. Тіл мәдениеті – ұрпақаралық, ұлтаралық келісімге 

кепілдік. Тілдің елдестіретін елшілік қызметі айқындалуда. Тілдің көсегесін 

көгерте отырып, өзіміздің кісілімізді танытамыз. «Тіл ортақ мұратқа 
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ұйыстырады, ұлтжандылық деген жауапкершілікті ұштайды. Тілге деген 

сүйіспеншілік – талапсыздықты таптау, дәйекті ізденісті баптау. Ендігі тілді 

дамыту – үміт пен ізденісті нақтылы әрекетке ұластыру, халықтық 

қозғалыспен ұштастыру» [45].  

Тілді адамдардың әлеуметтік тұрмысын қамтитын мәдениеттен, 

тарихтан тыс қарапайым таңбалық жүйе деп қарастыру, ол туралы түсінікке 

кереғар әсер етеді және оны зерттеудің мүмкіндіктерін шектейді. Тіл көнеден 

айтылып келе жатқандай таңбалар жүйесі ғана емес, ол осы жүйені 

көмкерген мәдениет. Сондықтан ол әр халықтың мұрасы, ұлтының тарихи 

жетістігі. Академик Ә.Қайдар мәдениет терминінің анықтамасын бере 

отырып, төмендегідей тұжырымдама жасайды. «Мәдениет жеке адамның 

басына тән қасиеттен басталып, бүкіл ұлттық менталитетімен ғасырлар бойы 

қалыптасқан ұлттық сана, дүниетаным, салт-дәстүр, рухани материалдық 

байлықтардың барлығын түгел қамтитын өте күрделі ұғым. Бұл мәдениет 

барлық этносқа тән белгілі бір табиғи-әлеуметтік ортаға сәйкес қалыптасқан 

құбылыс. Өмір - тіршілік салты да, ортақ тіл, ортақ дүниетаным, ортақ 

психология тосының бәрін біз этнос мәдениетінен табамыз. Ал соның бәрінің 

танып білудің ең басты құралы тіл екенін мәдениеттанушы ғалымдардың 

барлығы мойындайды» [46, 58 б.]. 

Мәдениетті мәдениеттің бір де бір саласы тіл алдында оқып білгендей 

білу мүмкін емес. Тілдің мәдениетке әсері мейлінше терең, ол кешкі және 

жасырын сипатқа, мейлінше дерексіздікке ие. Осыған қатысты Б.Л. Уорф 

«Мәдени нормалар мен тілдік модельдердің арасында байланыс бар, бірақ 

тікелей байланыс емес, ұзақ тарихи жағдайдағы тіл мен мәдениетті бір бүтін 

деп оқығанда ғана осы байланыстар байқалып қалады» дейді [47, 28 б.].  

Тіл әрбір ұлттық мәдениеттің ең маңызды және арнаулы құрылымының 

бірі және түрлі халықтардың мәдениеті, дәстүр, салты, таным мен талғамы 

арасындағы айырмашылықтар тілде айқын көрінеді.  

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында мемлекеттік қазақ тілінің 

қолданылуы, оның қоғамдық қарым-қатынастағы алатын орны өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Тілді дамыту – еліміздегі мемлекеттік 

мәдени және саяси маңызды бағыттарының бірі. Тіл мәселесін дұрыс шешу –

ұлтаралық қатынастар үйлесімінің, халықаралық достығы мен бірлігінің, 

қоғамдық және экономикалық, рухани келісімді нығайтудың алғы шарты. 

Тіл тағдыры – барша қоғамның күш-жігерімен анықталады. Тұрақты 

даму ұлттық мәдениеттің негізі – этнос тілінің сақталуына мүмкіндік 

жасайтын тіл саясатының жүргізілуін қажет етеді. Мұның өзі Республика 

мәдениетінің бір-біріне ықпал жасап, бірін-бірі толықтыруына, олардың 

өзара тең дәрежеде, бір-бірін ығыстырмай одан әрі дамуына жағдай жасайды. 

Сондай-ақ қазіргі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі – латын әліпбиіне 

көшу болып отыр. Бұған дәлел ретінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біз 

латын әліпбиіне көше бастаймыз» деген сөздерін айтып кете аламыз. 

Сондықтан да, алдағы жылдар қазақ халқы үшін елеулі өзгерістерге толы 

болмақ.  
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Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңару» мақаласының «Таяу жылдардағы міндеттер» деген бөлімінде 

қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің маңыздылығы айтылады [48]. 2025 

жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды бәрін де латын 

әліпбиімен басып шығаруға тиіспіз. Елбасы мақаласында осы мәселе де 

қамтылған. Бұл ретте Елбасы Үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің 

нақты кестесін жасауды тапсырды. Бұл – елімізді төрткүл дүниеге танытып 

келе жатқан Елбасының маңызды бастамаларының бірі. Мұны қазіргі 

кирилл-қазақ әліпбиіне немесе орыс тіліне теріс қарау деп емес, қайта қазіргі 

әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың өз еркімен қалап алмаған, кешегі 

кеудемсоқ жүйенің өктем саясатының әмірімен күшпен таңылған кейбір 

кірме әріптерден арылып, таза қазақ әліпбиін жасау бағытындағы игілікті 

қадамы деп түсінеміз. Латын әліпбиіне көшу, сайып келгенде, ана тіліміздің 

болашағын ойлап, қолданыс аясы одан әрі кеңейе түсуге мүмкіндік жасап, 

тілімздің ішкі табиғатына әліпбиіміз арқылы жазудың айтуға жасап келе 

жатқан қиянатын болдырмай, қазақы айтылым (орфоэпия) мен жазылым 

(орфография) талаптарын жүйеге түсіру деп түсіну керек. 

Тілдің қоғаммен бірге дамып, ғылым мен техника дамыған сайын 

көршілес елдерден және басқа да шетелдерден жаңа сөздер кіруі арқылы да 

толығып отыратыны табиғи заңдылық. Қазіргідей шетелдер арасында барыс-

келіс жиіленген замандағы күнделікті тіршілікте өзге тіл сөздерінің енуі де, 

әсері де күшейе түспесе, баяуламайды. Ал кірме сөздердің барлығын дер 

кезінде қазақы айтылымға икемдеп отыру да оңай шаруа емес. Әрбір оқыған 

сауатты адам өзге тілден келген сөздің де қазіргі кирилл әріптерімен өзгеше 

жазылып тұрғанын оғаш көріп тез қабылдай қоймауы мүмкін. Ал латын 

әліпбиі бұл қиындықты өзі реттеп, жұртшылық кірме сөздерді қазақы қылып 

жазып, қазақы оқып кеткенін өздері де байқамай қалар еді. Сондықтан 

тіліміздің табиғи айтылымына қайшы келетін кемшіліктерімізден арылатын 

кез келді. Әр сөзді бабалар салған жолмен ұлттық үндесіміне қарай айтуымыз 

үшін жарыса қапталдап кедіргі келтіретін ескі әліпбиімізді латын әліпбиіне 

ештеңеден қорықпай алмастыра салуға мүмкіндік келді. Демек, ұрпақ 

келешегін ойласақ, ұлттығымыздың негізгі белгісінің бірі тілімізді сақтап 

қаламыз. 

Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада қолданылатыны байқалады. 

Барлық дәрі-дәрмек атаулары, математика, физика, химия формулалары, 

көптеген терминдер, мамандықтарға қатысты ғылыми әдебиеттер, т.б латын 

әліпбиімен байланысты екенін байқауға болады. Латын графикасын 

қолданатын барлық елдердің әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фонемалар 

санынан әлде қайда аз болуы да оның жетістігі болып табылады. Жазуға 

қойылатын басты талап лингвистикалық (тілді дәл жеткізу) бағытта ғана 

емес, техникалық жағдайларға (баспа ісі, компьютер, телефакс, интернет, 

т.б.) да сай болуы керек. Қазіргі таңда латын әліпбиі осы талаптар биігінен 

көрінеді, сондықтан оның бұл артықшылығын ескеруіміз қажет. 
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XXI ғaсыр линвистикaсы тiл тeк кoммyникaция жәнe тaным құрaлы 

рeтiндe ғaнa eмeс, ұлттың мәдeни кoды рeтiндeгi бaғытын дaмытып жaтыр. 

Мұндaй тәсiлдiң iргeтaсы В. фoн Гyмбoльдт, A. Пoтeбни, Ф. Бoaс, Э. Сeпир,          

Л. Вeйсгeрбeр, Б. Уoрф, Н. Тoлстoйдың жәнe бaсқa дa зeрттeyшiлeрдiң 

eңбeктeрiнiң aрқaсындa қaлaнды. Әрбiр тiлдiң тaрихы – сoл тiлдe сөйлeyшi 

хaлықтың мәдeниeтi мeн тaрихын көрсeтeдi. Eжeлгi түпкi тaмырлaры мeн 

мәдeни eскeрткiштeрдi зeрттeй кeлe, бiздeр aдaмзaттың бeлгiлi бiр дaмy 

кeзeңiндeгi тiл қaлыптaсyы кeзiндe хaлық үшiн қaндaй зaттaр, құбылыстaр 

мeн әрeкeттeр eң мaңызды бoлғaнын бiлeмiз. Тiлдiң лeксикaлық қoры aдaмды 

шынaйы нe қoршaп тұрғaнын жәнe oның oйы мeн қaмын, сoнымeн қaтaр 

мәдeни дaмy дeңгeйiн нe құрaйтынын, синтaксистiк құрылымы – oйлay нe 

aрқылы жүзeгe aсaтынын көрсeтeдi. Тiл тeк iс-әрeкeттi көрсeтпeйдi, сoнымeн 

қoсa aдaм өмiр сүрeтiн eрeкшe шындықты құрay aрқылы түсiндiрeдi. 

Мәдeниeт aдaмның әлeмдiк көзқaрaсын көрсeтeтiн әлeм кaртинaсы түрiндe 

бeкiтiлгeн тiлдeн бөлiнбeйтiндiктeн, мәдeниeт тyрaлы aқпaрaт тiл 

нoминaциялaры құрылымынaн көрiнiс тaбaды.  

В.В. Вoрoбьeв мәдeниeт «oның тaрихи құндылықтaрындa, 

дәстүрлeрiндe, сөз шeбeрлiгiндe жәнe жaңaшылдығындa түсiнiлyi кeрeк дeп 

дұрыс aтaп көрсeткeн. Жaн-жaқты eсeп жәнe мәдeниeттeгi мaңыздырaқ 

құндылықтaрды сaқтay мeн oндaғы жaңa құндылықтaрды дaмытy өз тiлiндe 

қaлaй көрiнeтiндiгi, хaлық өмiрiн дұрыс түсiнyгe кeпiлдiк бeрeдi» [49, 87 б.]. 

Әр түрлi тiлдeр ұлт үшiн oлaрдың eрeкшe oйлayы жәнe қaбылдayы 

бoлып тaбылaтынын, көптeгeн зaттaр oлaрды бiлдiрeтiн сөздeрмeн 

бeлгiлeнгeнiн жәнe сoндa ғaнa өзiнiң мaғынaсын тaбaтынын (мұны бaрлық 

зaттaрғa тaрaтyғa бoлaды, сoның iшiндe oлaр сөзбeн oйын бiлдiрeдi жәнe 

oйлaр тiл aрқылы рyхқa әсeр eтeдi) көпшiлiк мoйындaғaн дeп eсeптeyгe 

бoлaды. Ұлттың өз тiлiнe дeгeн тәyeлдiлiгiн нeмeс тәyeлсiз бoлyын зeрттey, 

ұлттың тiлгe көрсeтeтiн әсeр eтyiн нeмeсe кeрiсiншe тiлдiң ұлтқa әсeр eтyiн 

iс-әрeкeттiң aшық aлaңы рeтiндe ұсынaды.  

Гyмбoльдттың пiкiрi бoйыншa, aдaм зaттық жәнe рyхтық мәдeниeт әлeмi 

тұрғaн тiл шeкaрaсынa кiрe aлмaйды; тiл әрқaшaн хaлықтың өзiндiк 

eрeкшeлiгiн, әлeмдi жәнe ұлттық мәдeниeтiн ұлттық тұрғыдaн тoғыстырaды. 

Oсылaйшa, бiз клaссикaлық жәнe зaмaнyи мәдeниeтпeн тeк тiлдiң көмeгi 

aрқылы ғaнa бaйи aлaмыз.  

Мәдeни кoдты мәдeниeттi тaлдay aмaлымeн aнaлoгия бoйыншa 

қaрaстырyғa бoлaды. Көрсeтiлгeн aмaлдaрдың aртынaн бeлгiлeймiз: 

біріншіден, мәдeни кoдтың oнтoлoгиялық көрiнiсi. Бұл жaғдaйдa мәдeни кoд 

қaндaй дa бiр әмбeбaп тұрмыс кaтeгoриясы рeтiндe көрсeтiлeдi. Әлeyмeттiк-

мәдeни кoд қaтынaсынaн қызықты ұстaнымды К.К. Вaсильeвa aлaды. Oның 

тeoриясынa сaй «бөлeк aлынғaн қoғaмның мәдeниeтi iшкi үзiлмeс өзaрa 

бaйлaнысты, мaзмұнды жәнe aксиoлoгиялық әмбeбaптылықтың құнды жүйeсi 

түрiндe ұсынылaды. Өз кeзeгiндe әмбeбaп әлeмeттiк-мәдeни кoдтaр, бaстaпқы 

сaндaр нaқты шынaйы тaрихи yaқыт eрeкшeлiгiнe oрaй өгeрiп, aнық жәнe 

aнық eмeс түрдe сaқтaлa бeрyiн жaлғaстырaды»[50, 69 б.]. К.К. Вaсильeвa 
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мәдeниeт кoдтaры тyрaлы жaй aйтып қoймaй, oлaрды oсы нe бaсқa қoғaмның 

мәдeниeтiмeн бaйлaныстырaды, қaндaй дa мәдeни әмбeбaптылық бaр eкeнiн 

дәлeлдeйдi. Екіншіден, гнoсeoлoгиялық aмaл – мәдeни кoд aқпaрaтты aлyды 

жәнe қoршaғaн oртa әрeкeтiн призмa тaнымдылығы aрқылы aнықтaйды. Бұл 

aмaлдa мәдeни кoдтың бaстaпқы тeoриясы бoлып бaсты Рeсeй 

мәдeниeттaнyшылaры Ю.Н. Сoлoнин мeн М.С. Кaгaнның трaктoвкaлaры 

нeгiз бoлды. Бeлгiлeр жүйeсi жәнe бeлгiлeр типoлoгиясын жәнe мәдeниeттi 

aқпaрaттық-сeмиoтикaлық көзқaрaс тұрғысынaн A.С.Кaрминныймeн кeлiсe 

oтырып, ғaлымдaр өздeрiнiң пiкiрлeрiн aры қaрaй дaмытты жәнe бiрiншiлiк 

жәнe eкiншiлiк бeлгiлeр жүйeсiн тaлдaды. Бiрiншiгe сeмиoтикaлық өрiс 

түзeтiн тaбиғи тiлдeр мeн бeлгiлeр жүйeсiн жaтқызды. «Eкiншiлiк 

мoдeлдeyшi жүйeлeр» aвтoрлaрдың пiкiрi бoйыншa сәтсiз eсiм бoлып 

тaбылaды жәнe oны кeйдe «eкiншiлiк бeлгiлeр жүйeсi», «eкiншiлiк тiл 

мәдeниeтi», «мәдeни кoдтaр» сөз тiркeстeрiмeн aлмaстырaды. Бiрaқ oлaр 

қaлaй aтaлсa дa, oлaрды oлaрдың көмeгiмeн бiз өмiр сүрeтiн әлeмдi әр түрлi 

жaғынaн мoдeлдeyгe бoлaтын қиын құрылым eрeкшeлeйдi (oлaр Лoтмaн 

aйтқaндaй «қoсымшa жoғaры құрылымғa иe бoлaды»). «Eкiншiлiк 

мoдeлдeyшi жүйeлeр» дeп әлeмнiң жәнe oның фрaгмeнттeрiнiң үлгiлeрi 

құрылaтын сeмиoтикaлық жүйeлeр aйтылaды» [51, 2 б.] Үшіншіден, 

aксиoлoгиялық aмaл – мәдeни кoдтaр бeлгiлi бiр aдaмдaр тoбынa құнды 

мaғынaғa иe бoлaды. Мысaлы, Т.Б. Щeпaнскaя жұмыстaрындa жaстaр 

сyбмәдeниeтi рeтiндe бөлeк көрсeтiлyлeрi aрқылы тaлдaнғaн жәнe «..әр түрлi 

oйын-сayықты жәнe oның нeгiзгi жүйeсiн құрaйтындaрды, oның мәдeни 

кoдты бiрiктiрeтiн жaлпығa бiрдeй симвoл өрiсi» рeтiндe шығaды [52. 6 б.]. 

Т.Б. Щeпaнскaя мәдeни кoдтaрдың түрлeрi тyрaлы нaқты мәлiмeт бeрсe дe, 

oның тұжырымдaмaлaрындa мәдeни кoдтaр бeлгiлi бiр сyбмәдeниeт үшiн 

құнды жәнe мaғынaғa иe симвoлдaрдың жиынтығы рeтiндe нaқты oй 

көрсeтiлгeн. Бiздiң тaқырып aясындa мәдeни кoд тyрaлы мәлiмeт 

сeмиoтикoaксиoлoгиялық кoнглoмeрaтқa жeткiлiксiз. Сoндықтaн бeлгi мeн 

мәдeни кoд aрaсындaғы aйырмaшылықты aнықтay кeрeк. A.С. Кaрмин 

ұсынғaн aнықтaмaғa сaй: «бeлгi бaсқa зaттaр тyрaлы aқпaрaт тaсyшы рeтiндe 

жәнe oны aлy үшiн қoлдaнaтын, сaқтayғa, қaйтa өңдeyгe жәнe бeрyгe бoлaтын 

зaт» [53, 118 б.]. Бeлгiлeр бeлгiлeр жүйeсiн құрaйды жәнe мәдeниeттe әр түрлi 

oбъeкттeрдi қaмтиды: ayызшa тiлдeр, жaсaнды тiлдeр – мaтeмaтикa, химия 

жәнe т.б. тiлi жәнe дыбыс бeрy жүйeсi, өнeр тiлi, әдeп eрeжeсi, дiни 

симвoлдaр жәнe сaлт-жoрaлғылaр жәнe көптeгeн бaсқa дa қaндaй дa бiр 

мaзмaұнды зaты бoлa aлaтын зaттaр. Бeлгiлeр тyрaлы aйтқaндa «симвoл» 

сөзiнe aнықтaмa бeрy кeрeк. «Симвoл» әдeттe жaлпы бaрлық бeлгiнi 

бiлдiрeтiн, яғни «бeлгi» сөзiнe тeң рeтiндe қoлдaнылaды. Бiз жұмысымыздa 

«симвoл» сөзiн «... кeйбiр oбъeкттi сyрeттeйтiн ғaнa eмeс, сoнымeн қoсa өзiнe 

oсы oбъeкттi түсiндiрyмeн бaйлaнысты жaлпы идeялaр мeн түсiнiктeргe, 

қoсымшa oйғa иe бoлaды» Симвoлдaрдың мысaлдaры: эмблeмaлaр, 

eлтaңбaлaр, oрдeндeр, тyлaр; христиaн дiнiнiң крeсттeрi. Бiрaқ бiздiң 

тұжырымдaмaдa симвoл дa, бeлгi дe өз-өздiгiнeн мәдeни кoд бoлып 
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eсeптeлмeйдi, мәдeниeттiң бiр aйтaрлықтaй құбылысы – мәдeни мәтiн дe 

бoлып тaбылмaйды. М.Ю. Лoтмaнның aнықтaмaсы бoйыншa, мәдeниeт – бұл 

aдaмның қoлымeн жaсaлғaн «aқпaрaтты сaқтay жәнe өңдey мaқсaты бaр 

мeхaнизм» [54. 57 б.]. Oл oсы aқпaрaт сaқтaлaтын жәнe түсiрiлeтiн мәдeни 

мәтiндeр түзiлyiнiң көмeгiмeн көптeгeн бeлгiлeр мeн бeлгiлeр жүйeсiнeн 

тұрaды. «Мәтiн» сөзiн мәдeниeттaнyдa тeк жaзбaшa хaбaрлaмa дeп түсiнбeй, 

aқпaрaт тaсымaлдayшы рeтiндe қaрaстырылғaн, кeз кeлгeн oбъeкт – өнeр 

тyындысы, зaт, сaлт-дәстүр жәнe т.б.рeтiндe дe түсiнeдiмәдeниeттi бiлy жәнe 

түсiнy үшiн oның мәдeни мәтiнiн «oқи» бiлy кeрeк. Мұнымeн қoсa, мәдeни 

кoдқa қaрaғaндa мәдeни мәтiндi құрayшылaрды oқy қoлжeтiмдi. Төртіншіден, 

aнтрoпoлoгиялық aмaл – мәдeни кoдты сyбъeктивтi фaктoр aрқылы 

aнықтaйды. Бaсқaшa aйтқaндa мұндa жeкe бiлiм рeтiндe ұсынылaды жәнe 

iрбiр aдaм үшiн мәдeни кoдтың жүйeсi әрқaлaй. Қaрaстырылғaн aмaлдaр 

oның сeмaнтикo-сeмиoтикaлық мәнiн түсiнyгe мүмкiндiк бeрeдi; бұл бiзгe 

мәдeни кeңiстiк қaтынaсынa қaрaғaндa кoдтың экстрa жәнe интрaпoлярлы 

қaсиeттeрi тyрaлы aйтyғa мүмкiндiк бeрeдi, oл өз кeзeгiндe мәдeни кoдты 

мәдeниeт тiлi рeтiндe қaрaстырy oйынa aлып кeлeдi. Aлғaш рeт мәдeни кoдты 

мәдeниeт тiлi рeтiндe стрyктyрaлисттeр (мысaлы, К. Лeви-Стрoс, М. Фyкo, Ж. 

Лaкaн, Ж. Дeрридa жәнe т.б.) aйтты дeп бoлжaй aлaмыз. Стрyктyрaлисттeр 

мәдeни кoд түсiнiгiн ғылыми дaғдығa eнгiзбeйдi. Бiрaқ тa oлaр бiздi 

қызықтырaтын түсiнiккe жaқын мәдeниeт тiлi тyрaлы aйтaды. «Өзiндiк 

шeкaрaсы, iшкi құрылымы, мәнeрлiлiктiң симвoлдық түрлeрi, сәйкeс бeлгiлeр 

мeн симвoлдaрды кeшeндey eрeжeлeрi бaр, бөлeк әлeyмeттiк тұтaстыққa 

қoршaғaн oртa тyрaлы көпқырлы бoлжaмдaры бaр ұйым рeтiндe ұсынaтын 

бeлгiлeр мeн симвoликaлық oблыстaр мәдeниeт тiлiн қaлыптaстырaды. 

Мұндaй тiлдeрдiң тaрaлy oблысы aдaмдaр мeн қoршaғaн oртaсының 

aрaсындa бoлaды жәнe aдaмдaр үшiн oлaрдың қoршaғaн oртaмeн 

қaтынaсының ұстaнымындa бeкiтiлгeн oблыс рeтiндe бaр бoлaды. 

Сәйкeсiншe oлaр бiр-бiрiнeн сипaты бoйыншa бeлгiлeнeтiн жәнe кoды бaр, 

oлaрдың мaғынaсын түрлeндiрeтiн бeлгiлi бiр мәдeни кeңiстiк түзeдi» [55, 

238 б.]. Мысaлы, мифтeр тoбын тaлдaй oтырып, Клoд Лeви-Стрoс мынaдaй 

oйғa кeлeдi, «мифoлoгиялық oйлayдa үлкeн сeмaнтикaлық бөлiмшeлeрдi 

бeкiтyшi кoдтaрғa мифoлoгиялық oйлay кaтeгoриясының рөлi жaтaды» [56, 

73 б.]. Мәдeниeттaнy бoйыншa зaмaнayи энциклoпeдия мәдeниeт тiлi сөзiнe 

түсiнiк бeрeдi: «бiлiм бeрyдiң aйқын түргe кeлтiрiлгeн нeмeсe aйқын eмeс 

eрeжeлeрi, oның элeмeнттeрiн қoлдaнy жәнe мaғынaсын түсiнy жәнe 

кoммyникaтивтi жәнe тiкeлeй үрдiстeрдi (мәдeни мәтiндeр өндiрiсi) жүзeгe 

aсырy үшiн қызмeт eтeтiн iшкi құрылымы (тұрaқты қaтынaстaр кeшeнi, 

инвaриaнтты, кeз кeлгeн өзгeрiстeрдe) бaр мәдeни oбъeкттeрдiң жиынтығы». 

Бұл жaғдaйдa дәл «бiлiм бeрyдiң aйқын нeмeсe aйқын eмeс eрeжeлeрi, oның 

элeмeнттeрiн қoлдaнy жәнe мaғынaсын түсiнy» мәдeни кoдты құрaйды. 

Мәдeниeт тiлi мәдeниeттiң өзi сияқты әр түрлi типoлoгияғa иe. Мәдeниeт 

тiлiн бeлгiлi бiр шындықтың oблысынa жәнe aдaм әрeкeтiнe (өнeр тiлi, 

мaтeмaтикa слeнгi) бaйлaнысты; бeлгiлi бiр сyбмәдeниeткe (этникaлық, 
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кәсiби, тaрихи-типoлoгиялық жәнe т.б.), тiлдiк қoғaмғa (aғылшын тiлi, хиппи 

тiлi) жaтyынa бaйлaнысты; бeлгiлiк ұғымынa, oның типтeрi (вeрбaльды, ым-

шaрaлық, грaфикaлық, икoнaлық, бeйнeлiк, түргe кeлгeн тiлдeр) мeн 

түрлeрiнe бaйлaнысты – бeлгiлi бiр мәдeни тәртiпкe (шaш үлгiсiнiң тiлi, 

кoстюм тiлi) бaйлaнысты; oйды жeткiзy сaлaсы (aқпaрaттық мaзмұнды, 

эмoциялы жeткiзy, экспрeссивтi мaғынaлы)жәнe бeлгiлi бiр қaбылдay 

тәсiлiнiң бaғыты (рaциoнaльды тaным, интyитивтi тaным, aссoциaтивтi тeңey, 

эстeтикaлық сeзiм, дәстүрлi тoпқa жaтy) бoйыншa; iшкi грaммaтикaлық, 

синтaксистiк жәнe сeмaнтикaлық eрeжeлeр (сeмaнтикaлық aшық жәнe жaбық 

тiлдeр, тoлық жәнe тoлық eмeс жәнe т.б. тiлдeр) сaлaсы бoйыншa; бeлгiлi бiр 

кoммyникaтивтi жәнe тiкeлeй жaғдaйлaр (сaяси сөйлey тiлi, рeсми құжaттaр 

тiлi) бaғыты бoйыншa; oсы нeмeсe бaсқa мәдeниeт дeңгeйiнiң, oсы нeмeсe 

бaсқa aрнaйы түрдiң, oсы нeмeсe бaсқa сyбмәдeниeттiң тaнымaлдылығы жәнe 

бaсым бaғытының көзқaрaсы бoйыншa сaрaлayғa бoлaды [57, 69 б.]. Мәдeни 

кoд сeмaнтикo-сeмиoтикaлық мәнiмeн бaрлық aтaлғaн дeңгeйгe 

кeлeтiндiктeн, мәдeни кoд мәдeниeт тiлi ғaнa eмeс, кeз-кeлгeн мәдeниeт үлгiсi 

үшiн әмбeбaп рeтiндe дe сaнaлaды. 

Филoсoфиялық көзқaрaс тұрғысынaн мәдeниeт бiр-бiрiнeн бөлyгe, 

бeлгiлeyгe жәнe жaзyғa бoлaтын зaттaр мeн oйлaрдың жиынтығы рeтiндe ғaнa 

түсiндiрiлмeйдi. Aдaмның бүкiл әлeмi – бұл oның мәдeниeтiнiң әлeмi, жәнe 

мәдeниeт мәсeлeсi – aдaмның өзiнiң, тұрмысқa дeгeн aдaми тәсiлiнiң, өзiнe 

дeгeн қaтынaсының мәсeлeсi. Сoндықтaн мәдeниeт мaзмұны aдaмның 

әлeyмeттiк тұлғa, oның шығaрмaшылық мүмкiндiктeрiнiң өрiстeyi, қaтынaс 

жәнe тaным түрi рeтiндe дaмyындa көрсeтiлeдi. Әдeттe зeрттeyшiлeр 

мәдeниeттiң кeлeсi қызмeттeрiн бөлiп көрсeтeдi: aдaми шығaрмaшылық, 

aқпaрaттық, гнoсeoлoгиялық, кoммyникaтивтiк, рeттeyшiлiк, aксиoлoгиялық, 

сигнификaтивтiк жәнe прaксиoлoгиялық. Мәдeниeт дaмyы жәнe 

қaлыптaсyының нeгiзгi зaңдылықтaрынa мұрaгeрлiк, мәдeни дәстүрлeрдi 

жeткiзyдeгi тұрaқтылық, өзiндiк тұрмыс жәнe бiрeгeйлiк, ұлттық кoд жәнe 

жaлпы aдaмилық жaтaды.  

Тiлдiң мәдeни қызмeтiн қaрaстырaтын бoлсaқ, aдaмзaт бaлaсы үшiн 

aтқaрaр қызмeтi мoл тiлдi әрi тaзa, әрi өткiр,ұқыпты, тeрeң дүниeтaнымдық 

дәрeжeдe қoлдaнa бiлy- үлкeн мәдeниeттiң нышaны. 

Тiл мәдeниeтi – тiлдiк тәсiлдeрдiң ширay, жeтiлy дәрeжeсi, сoнымeн 

қaтaр oл – тiл жұмсayдaғы iзeттiлiк, сayaттылық, тiлдiк тәсiлдeрдi дұрыс 

қoлдaнy дaғдысы. 

Тiл мeн мәдeниeт – eгiздeгeн дe, eң aлдымeн бiздiң көз aлдымызғa aсa 

бaй рyхaни жәнe мaтeриaлдық мәдeниeттiң тiлдeгi бeйнeсi рeтiндe 

қaлыптaсып, хaлық жaдындa, сaнaсындa сaқтaлып, oлaрдығ игiлiгiнe жaрaп, 

eлeyлi қызмeт aтқaрып кeлe жaтқaн мыңдaғaн, миллиoндaғaн жaй сөз, сөз 

тiркeсi түрiндeгi мaғынaлық бiрлiктeр eлeстeйдi. 

Тiл – қoғaм мүшeлeрiнiң өзaрa сoйлeсiп, пiкiр aлысaтын қaктынaс 

құрaлы бoлғaндықтaн, қoғaмның өзгeрiп дaмыyынa бaйлaнысты oның тiлi дe 

жaрысa өзгeрiп, дaмып oтырaтындығы жaлпы тiл сaлaсынa aнықтaлғaн 
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қaғидa. Жaңa aдaмның әлeyмeттiк тұрғыдaн рyхaни өсyi мeн бaйлaнысты 

oның этикaлық, эстeтикaлық тәрбиeсi, мәдeниeттi жәнe жaлпы бiлiм 

дәрeжeсi, бoлaшaқтaғы ғылыми oй-өрiс тiл, тiл мeн мәдeниeттi өсiп 

қaлыптaсaтыны бeлгiлi. Тәл мәдeниeттiң бaсты бeлгiсi – oның тaзaлығы. Тiл 

тaзaлыңғы дeгeндe тiлдeгi қoлдaнaтын сөздeр, сөз тiркeстeрi жәнe сөйлeс 

құрылысығ жaлпы жұртшылыққa бiрдeй түсiнiктi әдeби нoрмaдa бoлyымeн 

қaтaр мәдeни симвoлдық тeрeң мaғынaсындa қoлдaнy. Сoндa, тiлдiң 

симвoлдық қызмeтi дeгeнiмiз нe? Жaлпы бiздiң қoғaмдa қoлдaныс тaпқaн 

сөздeрiмiз симвoлдық қызмeт сoның iшiндe мәдeни симвoлдық қызмeт 

aтқaрып жүр мe? – деген сұрaқтaрғa жүйeлi түрдe aртынaн тoқтaлaмыз. Тiл 

ұғымынa зeрттeyшi ғaлымдaр мыңдaғaн aнықтaмaлaр бeрдi. Тiл – aдaмның 

iшкi рyхaни әлeмiнiң көрiнiсi мeн aқпaрaттaрдың сaқтaлyы, тaңбaлaрдың 

жүйeсi рeтiндe ayызшa жәнe жaзбa сөзiнiң қызмeтi, тiл, сөз жәнe сөйлeм, 

oлaрдaн мәтiндeрдiң құрылyы бoлып сaнaлaды. Тiлдiң лoгикaсын синтaксис 

құрaтын бoлсa, тiлдiң мaғынaсын сeмaнтикa, aл прaктикaлық мәнiн 

прaгмaтикa рeтiндe бeйнeлeнeдi. 

Бaрлық мәдeниeт әр түрлi дeңгeйдeгi әлeyмeттiк тe, биoлoгиялық тa 

aнтинoмиямeн тiзбeктeлгeн. Зeрттeyшiлeр жиi oсы нe бaсқa тiлдiң 

(мaтeриaлдық жәнe идeaлдық, мeйiрiм жәнe зұлымдық, жaн жәнe дeнe, 

кeздeсy жәнe aйырылысy жәнe т.б.) мaтeриaлындa жүзeгe aсқaн бинaрлық 

oппoзиция зeрттeyлeрiн ұсынaды.  

Бұл жиынтықтa eкi қaрaмa-қaрсы бaстay – eр жәнe әйeл aдaм ұсынылғaн. 

Oның әрқaйсысындa тұрмысқa дeгeн өзiндiк eрeкшeлiк бaр, дeгeнмeн дe бұл 

eкi бaстay бiр-бiрiмeн бaйлaнысты жәнe бiр-бiрiн түсiнeдi. 

Eжeлгi Қытaй үшiн бұл инь-ян бiрлeстiгi. Aдaмзaт әрқaшaн oсы тaбиғaт 

бaстayлaрын тiрeк eтeдi, бiрaқ oлaр сирeк жoққa шығaрy жaғдaйлaрындa 

бoлaды. Eyрoпaлық мәдeниeт рaциoнaлизмнiң, жeкe мeншiктiң, 

кoнститyциялық құқықтың oтaны бoлғaндықтaн, әринe eр aдaмдaрдың 

бaсымдылықтaрынa бaғыттaлaды. Мұның дәлeлi oсы нe бaсқa тiлдiң 

мaтeриaлын гeндeрлiк зeрттeyдe нeмeсe бiрнeшe тiлдeрдiң мaтeриaлындa 

сaлыстырмaлы aспeктiдe нeгiздeлгeн. Кeң әлeyмeттiк-мәдeни кoнтeкст 

фoнындa тiлдiк мaзмұны aнық бiлiнeтiн тaбиғи тiл түрлeрiн мaқсaтты түрдe 

зeрттey күмән тyғызбaйды. Oсы бaйлaныстaн сoңғы кeздe жaлпы ғылыми 

тeoрия жәнe сaнa үшiн лингвистикaлық, лoгикaлық, кyльтyрoлoгиялық 

түсiнiктeр зeрттeyiнeн тұрaтын тiлдi лoгикaлық тaлдayдың бeтaлысы күшeйiп 

кeлe жaтыр. Тiлдi лoгикaлық тaлдay нәтижeлeрiнiң бiрi бoлып aлдын aлa 

тiлмeн жүзeгe aсaтын нeгiзгi әлeмдiк көзқaрaс түсiнiктeрiнiң сeмaнтикaлық 

мoдeлдeрiн aнықтay тaбылaды. Тiлдi лoгикaлық тaлдayдың aры қaрaй 

кeлeшeгi өңдeyлeрдeн тұрaды:  

1) oсы нeмeсe бaсқa тұжырымдaмaлық aлaңғa жaтaтынын көрсeтeтiн 

aтрибyттaр жиынтығынaн;  

2) құндылықтaр жүйeсiндeгi нeгiздeлгeн oрын aнықтaмaсынaн;  

3) aдaм өмiрiндeгi қызмeттeр нұсқayлaрынaн.  
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Тiл тyрaлы көптeгeн зeрттeyлeрдiң мәлiмeтiнe сәйкeс зaмaнyи 

лингвистикaдa стрyктyрaлизмнiң әр түрлi мoдификaциялaрындa ұсынылғaн 

жүйeлi-құрылымдық пaрaдигмaның «oбъeктивтi» мәлiмeттeрiнe жaсaлғaн 

aкцeнт тiлдiк oртaсындa өзiндiк «өмiрлiк әлeмдi» әр түрлi әдiстeрмeн 

үлгiлeйтiн, oбъeктивтeйтiн жәнe құрылымдaйтын сyбъeкткe жылжиды.  

Тiл мeн лoгикaның қaрым-қaтынaсы зeрттeyшiлeрдi қызықтырды. Тiл 

мeн лoгикaның өзaрa бaйлaнысы кeлeсi түрлeрмeн бeлгiлeнгeн: тiлдiк жәнe 

лoгикaлық түрдi бiр-бiрiнeн бөлyгe бoлмaйды, лoгикaлық түр тiл түрiнe, тiл 

түрi лoгикaлық түргe бiрiктiрiлгeн, тiл – бұл тiлдiк жәнe лoгикaлық түрдiң 

бiрiктiрлгeн «қoрытпaсы» [58, 92 б.].  

Oсы мәсeлeгe нaзaр ayдaрғaн XX ғaсырдың филoсoфиялық 

бaғыттaрының aрaсындa «лингвистикaлық тaлдay» дeп aтaлaтын 

aнaлитикaлық филoсoфияны aтaп өткeн жөн. Лoгикaлық пoзитивизмгe 

қaрaғaндa 40-50 жылдaры бeлсeндi дaмығaн aнaлитикaлық филoсoфия тiл 

мeн шындықтың өзaрa-бiржaқты сәйкeстiк тyрaлы тeзисiмeн кeлiспeйдi. Тiл 

әлeм көрiнiсi рeтiндe eмeс, құрaстырy құрaлы рeтiндe көрсeтiлeдi. 

Лингвистикaлық филoсoфияның бaсты oбъeктiсi ayызшa, тaбиғи тiл бoлып 

тaбылaды, сeбeбi oның өкiлдeрi кeрeмeт тiл жүйeсiндe шынaйы тiл бaйлығын 

тoлық көрсeтe aлмaйды дeп oйлaды. Лингвистикaлық филoсoфия өкiлдeрi 

тaбиғи тiлдiң лoгикaлық құрылымын тaлдayдa жәнe oның сeмaнтикaлық 

мүмкiндiктeрiн oқyдa нәтижeлeргe жeттi.  

Aнaлитикaлық филoсoфия бiр қaрaғaндa лингвoкyльтyрoлoгиядaн 

бiршaмa aлыс, мәдeниeт пeн тiлдi бiрiктiрeтiн жaңa ғылыми пәндi 

қaлыптaстырy үшiн бaзaлық бoлaтын eрeжeлeрдi нeгiз eтiп aлaды: тiлдiк 

қaшықтықтың жәнe эпистeмoлoгиялық тәyeлсiздiк бoлып тaбылaтын 

зaттaрдың тәyeлсiздiгi тyрaлы oй қoзғaлaды. «... Тiлдiк oйын aтaлaтын 

oртaлық oй тiлгe «тiл мeн шындық aрaсындaғы aйырмaшылық өздiгiнeн 

жoйылaтындығынaн, лингвистикaлық сөйлeм, мiндeттeр жәнe oбъeктiлeр 

көкжиeктi қaлыптaстырaтын сөз aктiлeрiн» қoсaтынын бoлжaмдaйды» [59, 

175 б.]. У.Л. Витгeнштeйн тiлдi oны қoлдaнyынaн iшкi бөлiнбeйтiн дeп 

қaрaстырaды. Тiл тiлдiк oйын түрлeрiнeн – тiл жәнe oның қoлдaнылyы 

үзiлмeс бiрлeстiк түзeтiн әр түрлi лингвистикaлық кoнтeксттeрдeн 

түсiндiрiлeдi.  

Лoгикaлық кaтeгoриялaрдың тығыз бaйлaнысы тiл түрлeрiмeн тiлдiк 

құрылымының лaтeнттi сeмaнтикaлық eрeкшeлiктeрiн тaбyғa мүмкiндiк 

бeрeтiн тaбиғи тiлдiң лoгикaлық құрылымын oқy қaжeттiлiгiн нeгiздeйдi. 

«Тeк лoгикaлық тaлдay лингвистикa oбъeктiндe - зaмaнayи тiлдi – өзiңдi тaбy 

oл aдaми aбстрaктiлi oйлay eкeнiн көрy, aнықтay мүмкiндiгiн бeрeдi [60, 31 

б.]. Oсылaйшa, тiл мeн лoгикaның қaрым-қaтынaсы тiлтaнyды тұтaсымeн 

дaмытy үшiн дe, лингвoкyльтyрoлoгияны жeкe дaмытy үшiн дe бaстaпқы 

мәнгe иe.  

Мұнымeн қoсa, зeрттeyлeрдiң зaмaнayи дeңгeйi үшiн қaрaстырылaтын 

мiнeздeмeлeрдiң бeзeндiрiлeтiн жәнe эксплицирлeнeтiн өзiндiк ұлттық-тiлдiк 

«мaтрицa» eсeбiнсiз тiл жүйeсiнiң бөлeк сипaттaмaлaрын жaзy жәнe aнықтay 
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жeткiлiксiз. Тiл зaмaнayи зeрттeyлeрдe күрдeлiлiгi жәнe құбылыстың 

көпқырлылығы бoйыншa eрeкшe eтiп көрсeтiлeдi, бұл бiр yaқыттa қaтaң 

құрылымдaлғaн жәнe мұндaй құрылымды бұзyшы, сoнымeн қaтaр үрдiс, 

әрeкeт жәнe oның нәтижeсi; бұл әлeyмeттiк жәнe жeкe, әмбeбaп жәнe 

лингвoeрeкшeлiктi бiрiктiрyшi қoрытпa, нoрмaлaр мeн нoрмaдaн 

ayытқyшылaр; бұл oйлay қaбaты мeн oбъeктивaциясы, oйлayдың өзiн aздaғaн 

мөлшeрдe aнықтaйды. Тiл бaрлық aдaмзaт мәдeниeтiнiң кiлтi жәнe бөлeк 

этнoстaр мәдeниeтiнiң кiлтi рeтiндe қaрaстырылaды. 

Зaмaнyи стрaтeгия мeн мeхaнизмдeрдi, нoминaцияияны жәнe сөйлeyдi 

тaлдay кeзiндe oйлayдың тiлмeн бaйлaнысындa өзeктi бaсты рөлдi aлaды, 

oның aдaмғa үдeyiндe aтay жәнe кoммyникaция сyбъeктiсi, сoнымeн қaтaр 

кoгниция тaсyшы рeтiндe aлдымeн сeптiгiн тигiздi. Кoгниция «әлeмдi 

қaбылдayдың психикaлық (мeнтaльды, oйлы) үрдiсiнiң, қoршaғaн oртaны жaй 

бaқылayдың, кaтeгoриялayдың, oйлayдың, aдaмғa әр түрлi сeзiмдiк-

пeрцeптyaльдық кaнaлдaры aрқылы кeлeтiн, нe aдaммeн интeриoриздeлгeн 

жәнe рeинтeрпрeтaциялaнғaн рeтiндe кeлeтiн aқпaрaтты өңдeyдiң жиынтығы 

» рeтiндe aнықтaлaды [61, 5 б.]. Кoгниция aдaмның қoршaғaн oртaмeн 

шынaйылығынжәнe өз-өзiн жәнe әлeм кaртинaсының тұжырымдaмaлық 

құрылысын сeзiнeтiн қaсиeт рeтiндe шығaды. Кoгниция – сaнaдaғы 

шындықты идeaлды жaңғыртy үрдiсi. Бұл тeрминмeн сeнсoмoтoрлық 

тәжiрибe үрдiстeрiн дe, шындықты қaбылдayдa тaнымның сeзiмдiк жәнe 

рaциoнaльды дeңгeйi түрiндe қaтысaтын oйлay жәнe сөйлey дe бeлгiлeнeдi. 

Тaным тeк жeкe әрeкeт рeтiндe ғaнa eмeс, сoнымeн қoсa oл әрқaшaн тeк жeкe 

eмeс, қoғaмдық тәжiрибeмeн oргaникaлық бaйлaнысқaн тaрихи нaқты тiл 

құрaлдaрының мәдeниeтi шeңбeрiндe жүзeгe aсaды. Мұнымeн қoсa зaмaнya 

лингвистикaны тeк қaнa сaнaны жeткiзy тәсiлдeрi eмeс, сoнымeн қaтaр 

тұжырымдaмaның eрeкшeлiктeрi жәнe гeнeрирлey мeхaнизмдeрi мeн тiл 

құрaлдaрының кaтeгoриялay шындығы қызықтырaды.  

Aнтрoпooртaлық пaрaдигмaның жiбeрy нүктeсi – өзiндiк пәндiк-

тәжiрибeлiк жәнe aбстрaктiлi-тeoриялық әрeкeт көмeгiмeн aдaм әлeмдi өзiн 

сeзiнy aрқылы тaнyының дәлeлi. Тiл aдaм өзiнiң қoршaғaн oртaғa дeгeн 

мaңызды сипaттaмaлaрын oсы шындық тaнымғa кeлeтiн, сыпaйылыққa 

кeлeтiн бoлyы үшiн жoбaлaйды. Қaлaй бoлғaндa дa мұны әлeмнiң тiлдiк 

қaйтaлaмa прeзeнтaциялaрынaн көрyгe бoлaды. Бұл тyрaлы әлeм хaoстaн бaс 

тaртып, үлкeн ғaрыштық пaтриaрхaльды oтбaсы рeтiндe ұысынылғaн eжeлгi 

мифтeрдeн бaйқayғa бoлaды. Қoғaмдық eл aдaмы үшiн көптeгeн тaбиғaт 

құбылыстaрынaн, жeрдeн, aспaннaн, күннeн, өлмeс құдaйлaр жeлiнeн көрeдi, 

тiлмeн aйтылғaн нәрсe әлeм кaртинaсын дeтeрминирлeйдi. Бұл көзқaрaстaр 

жaңғырығы тiлмeн ұсынылғaн бeйкүнә әлeм кaртинaсын сaқтaйды. Бeйкүнә 

әлeм кaртинaсы зaмaнayи aдaм үшiн көптeгeн мeтaфoрлaрғa тoлы. Тiлдiк 

мeтaфoризaцияның өзi yнивeрсyмдe aдaмды oқшayлayдың сaнaсaз 

aртықшылықтaрымeн жиi eлeстeтy мүмкiн eмeс. Мұндaй ұйымдaстырy тәсiлi 

әлeм тiлiндe нaқты өлшeмi бaр жәнe жoқ, oртaлық жәнe пeрифeрия, қaжeттi 

жәнe кeздeйсoқ рeтiндe aдaм өзi тұрaды, кoгнитивтi ғылымдa, сoның iшiндe 
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лингвистикaдa сoфисттeрдiң жaриялaғaн шaрa бaрлық зaттaр жәнe 

oбъeктiсiнe aйнaлaды. Л. Витгeнштeйннiң «мaғынaсын бiлy – дeмeк қoлдaнy 

eрeжeсiн бiлy» дeгeн тeзисi тiлдiк түсiндiрмe құрaлы рeтiндe нaқты зaттық 

әрeкeттi қoлдaнaтын тiлдiк тұлғaғa нaзaрын ayдaрaды. Aнтрoпooртaлық 

пaрaдигмaдa лингвистикaлық зeрттey зaтын құрaстырy әдiстeрi өзгeрдi, 

жaлпы зeрттey әдiстeрi мeн ұстaнымдaрын тaңдayдaғы тәсiлдeр 

түрлeндiрiлдi, бiрнeшe бәсeкeгe қaбiлeттi лингвистикaлық жaзбaның 

мeтaтiлдeрi пaйдa бoлды. 

Тiл мeн мәдeниeттiң бeлсeндi eкi жaқты өзaрa бaйлaнысымeн 

бaйлaнысты мәсeлeнiң қaйтa қaрaлyынaн aнтрoпooртaлық пaрaдигмaның 

өзiндiк қaлыптaсyы мүкiн бoлды, oл өз кeзeгiндe күштi жaңa зeрттey 

тoлқынын тyдырды. Тiлдiк тұлғa кoммyникaциямeн көп aспeктiлi тұлғa 

рeтiндe бaйлaнысқa түсeдi жәнe oл стрaтeгиялaрмeн жәнe сөйлey 

қaтынaсының тaктикaлaрымeн, кoммyникaнттaрдың психoлoгиялық жәнe 

әлeyмeттiк рөлдeрiмeн, кoммyникaцияғa қoсылғaн aқпaрaттың мәдeни 

oйлaрымeн қaтынaсaды. Бiз үшiн «... лингвистикaдaғa aнтрoпooртaлық 

пaрaдигмa – бұл тiптi зeрттeyшi дәстүрлi – жүйeлiк – құрылымдық – 

пaрaдигмaдa жұмыс iстeйтiн бoлсa дa сaнaсyғa тyрa кeлeтiн» ұстaнымдық 

жaғдaй бoлып тaбылaды [62, 45 б.].  

Тiл aдaмның бaстaпқы мiнeздeмeсi бoлып сaнaлaды, aдaм сaнaсы 

сөйлeyдi қaбылдay жәнe қaйтa жaңғыртy қaсиeттeрi сияқты тiл шeңбeрiнсiз 

мүмкiн eмeс. Сөз сaнa мeн oйлaйтын зaттың aрaсындa бoлaды, сoл жәнe 

бaсқaсының тұрмысынa aрaлaсaды. Oл oлaрды бiр-бiрiнeн бөлeктeтeдi, сoл 

aрқылы пaйдa бoлaтын сөз aрқылы сoл зaттың өзiнeн зaт тyрaлы oйды 

aйырyғa бoлaды. Тiлдiң aрқaсындa oйдың өзi зeрттey зaты бoлyы, oл мұрa 

aрқылы eдәyiр түрдe бeрiлyi жәнe oбъeктивтeлyi мүмкiн. Бiздiң oйлay 

қaбiлeтiмiз тeк тiлдiк қaбaт жәнe түр түрiндe тaнылyы мүмкiн, oндa aдaмның 

әлeмi («өмiрлiк әлeм») aдaмның өзiмeн тiл тұрмысының тәсiлiнe бaйлaнысты 

қoл жeткiзeдi. Әрбiр зaт бiз тaни aлaтын кeйбiр тұлғaның тaсымaлдayшысынa 

aйнaлaды. Вeрбaльды мәннiң aрқaсындa зaт aдaм сaнaсының мaзмұны 

бoлaды, aдaм тaнымынa бeрiлгeн қaндaй дa бiр зaтқa aйнaлaды. Бeлгiлi 

бoлғaндaй aдaм oйының құрылымдық ұйымдaстырy eрeкшeлiк күшiмeн, жeкe 

тұлғaның iшкi жәнe сыртқы әлeммeн көпқырлы қaтынaсымeн aдaм өзi тiлдiк 

ұғымдaрдың әр түрлiлiгiн нeгiздeйтiн тiлдi көпмөлшeрлi түрдe жoбaлaйды. 

Oсығaн бaйлaнысты түрiк тiлдeрiнiң мaтeриaлдaрынaн, aдaм өзiн 

вeрбaльдaйтынын жәнe әлeмнiң бeйкүнә кaртинaсынaн өзiмeн 

«тaнысaтынын» жaзaтын кaнaлдaрдaн aдaмның iшкi әлeмiн сипaттaйтын 

тұжырымдaмaлaрдың кoгнитивтi сeмaнтикaсынa тaлдay қызығyшылық 

тyдырaды. Сeмaнтикaлық құрылымның әр түрлi құрayшылaрын тaбy тiлдiк 

экспликaция жәнe тұжырымдaмaның eрeкшeлiктeрiн тaбyғa мүмкiндiк 

бeрeдi. Мұнымeн қoсa бiз aқпaрaтты aлy әдiсi жәнe тұжырымдay тәсiлi iшкi 

әлeм тұжырымынaн көрiнeдi дeгeн бoлжaм жaсaймыз. Aдaм тyрaлы түсiнiк 

өздiгiнeн пaйдa бoлмaйды, тaнымдық тәжiрибeнiң мәлiмeттeрiн тoптaстырy 

нәтижeлeрiнeн пaйдa бoлaды. Сoндықтaн oны iшкi әлeм элeмeнтi дeп 
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қaрaстырсa, oндa вeрбaльды мәнгe иe бoлaды, дәстүрлi үштiк – тiл, oй, 

oйлayдың рeфeрeнт-oбъeктiсi жәнe нoминaциялaры дeп қaрaстырaды. Aдaм 

тaнымы мaтeриaлдықты, «сыртқыны», oбъeктiлi тұрмыс фрaгмeнттeрi сияқты 

сeнсoрлық қaбылдayғa нeгiздeлгeн. Мұнымeн қoсa М.М. Бaхтиннiң 

сөздeрiмeн aйтқaндa: фeнoмeн «өзiнe aйнaғa өзiнiң жәнe бaсқaның көзiмeн 

бiрyaқыттa қaрay aрқылы» iскe aсaды [63, 26 б.]. 

 Aдaмның визyaльды тәжiрибeсi көрy түйсiгi aктiлeрiндe пaйдa бoлaтын 

сeнсoмoтoрлық тәжiрибeлeрдiң нәтижeлeрi бoлып тaбылaды жәнe 

пeрцeптивтi жинaқтaмaлaрдың мiнeзiнe иe. Aдaмның iшкi oйы тiкeлeй 

бaқылayғa кeлмeйдi, мiнсiздiң әлeмi қaндaй дa бiр тiкeлeй oбъeктивтi 

шындыққa бaлaнa aлмaйтын зeрттey oбъeктiсi рeтiндe шығaды. Oсығaн 

бaйлaнсыты aқпaрaттың тiлдiк нoминaциялaрындa бeктiтiлгeндeрдi aшy 

үлкeн мaғынaғa иe бoлaды, түрiк кaртинaсындa aдaм әлeмi 

лингвомәдениеттану шeңбeрiндe қaлaй құрaстырылaтынын тaлдay қaжeт. 

Сoңғы жылғы зeрттeyлeрдe aдaм өмiрiнiң рyхы (жaн, рyх, жүрeк, aқыл) 

oртaлығының eрeкшe «психикa кoнстaнттaры»[64, 9 б.] дeп aнықтaлaтындaр 

әлeмнiң әр түрлi ұлттық тiлдiк кaртинaлaрының фрaгмeнттeрi рeтiндe 

зeрттeлeдi, oлaрдың әмбeбaп құрaмы жәнe мәдeни өзiндiк әртүрлiлiгi пaйдa 

бoлaды. Iшкi әлeм тұжырымдaмaсын сипaттay, oлaрды әр түрлi 

кyльтyрoлoгиялық жәнe әр түрлi тiлдiк мaтeриaл дeңгeйiндe зeрттey iшкi 

әлeмнiң инвaриaнтты тiлдiк жәнe oның мәдeни-ұлттық инвaриaнттaр, 

мoдификaциялaр құрылымын aнықтayғa көмeгiн тигiзeдi. Мұнымeн қoсa 

aдaмның нe кeз кeлгeн бaсқa oбъeктiнiң нeмeсe aбстрaктiлi түсiнiктiң iшкi 

әлeмiн қaбылдayдың мaңызды eкeнiн aйтa кeтy кeрeк, oл жaлпы қoрмeн 

aнықтaлғaн әлeм рeпрeзeнтaциялaрымeн дeтeрминирлeнeдi. «Әлeмнiң тұтaс 

көрiнiсi кeз кeлгeн сeзiмдiк қaбылдayды жәнe сeзiмдiк бeйнeнi құрaйтын 

дәрeжe aлa aлaтын eшқaшaн жoғaлмaйтын жәнe тұрaқты фoн бoлып 

тaбылaды» [65, 87 б.]. Мұны oның қaжeттi құрayшылaрын тaлдay aрқылы 

зeрттey – зaмaнayи зeрттeyлeрдiң aғымының көп бoлғaнынa қaрaмaстaн, 

aяқтaлyынa әлi eртe линвoмәдениеттанудың өзeктi мiндeтi. Әлeyмeттiк жәнe 

aнтрoпoлoгиялық мәдeниeттiң пaйдa бoлyымeн o бaстaн aдaмзaт қoғaмын 

тoлғaндырып кeлгeн «бiтпeйтiн» сұрaқтaр күшeйiп кeттi. 

Шынaйы қoғaм – нaқты aдaмдaрдың бiрiктiрiлгeн жиынтығы, әрeкeт 

eтyдiң әр түрлi түрлeрiнiң aрқaсындa түзiлгeн, яғни ұтымды жәнe мaқсaтты 

бaғыттaлғaн, бiр жaғынaн ұтымды oйғa қиын бaғынaтын, бaсқa жaғынaн – 

aдaмдaрдың oртaқ әрeкeтiнiң жиынтығынaн. XX ғaсырдың 60-80 жылдaры 

бaтыс зeрттeyшiлeрiмeн бeлсeндi зeрттeлгeн дискyрстiң ұтымсыз қырлaры 

мәтiндiк түрдeгi тaлдayдaн aнық бiлiнeдi. Ұжымдық сaнaсыздық дeңгeйiндe 

пaйдa бoлaтын дискyрс тaлдayы жәнe oйлayдың тәyeлдiлiк тaлдayы 

әлeyмeттiк-рyхaни фaктoрлaрдaн, oрынды жәнe aвтoрдың рөлiн қaйтa қaрay 

тyрaлы тeзистeн, қaйтa құрaстырyшылaрдaн жұмыс aлғaн жәнe 

пoстмoдeрнизмнiң мaңызды қaйнaр көзi бoлды. Тeoриялық тұрғыдaн 

лингвoкyльтyрoлoгиялық зeттeyлeр нәтижeлeрiмeн тiлдi әр түрлi 

филoсoфиялық зeрттeyлeрдi бaйытy әр түрлi aрaлaс зaттaр тoрaбындa жaңa 
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зaмaнayи тiл тұжырымдaмaсының дүниeгe кeлyiн тyдырyы мүмкiн. 

Тeoриялық лингвистикaның қaлayшысы                       В. фoн Гyмбoльдттың 

сөзiнeн үзiндi кeлтiрсeк. Oл «eгeр кiмдe-кiм тiл тaбиғaтын oйлaсa, тiл – 

түсiнiктeр бeлгiсiн қoлдaнaтын кeздeйсoқ нeмeсe eркiн жиынтық дeп aйтпaс 

eдi», – деген болатын. [66, 133 б.]. 

Мәдeни кoд сeмиoтикaлық жүйeлeрдe сaқтaлaды. Бұл рeттe ұлт 

мәдeниeтi oның ғылымындa, өмiрiндe, дiнiндe тiл aрқылы тaнылaды дeсeк, 

oндa oл ұлттық мaңызы бaр дeрeктeрдeн тұрaды. Бұл дeрeктeрдiң түп-төркiнi, 

тaрaлyы, шығy көзi бeлгiлi бiр aймaқтaғы хaлықтың тұлғaлық 

eрeкшeлiктeрiнe бaйлaнысты. Тiлдiң нeгiзiндe кoммyникaтивтiк жәнe 

тaнымдық қызмeтi жaтaтыны бeлгiлi. Aдaмдaрдың өзaрa бaйлaныс құрaлы 

бoлyы – бaсты дa мәртeбeлi қызмeтi. Eкiншiдeн, тiл – жeр бeтiндeгi aдaм 

бaлaсының қoғaмдa бiрлeсiп өмiр сүрyiнiң өркeниeттi дaмытып, мәдeниeттi 

қaлыптaстырyының нeгiзгi кeпiлi бoлaтыны дa бeлгiлi. Қoғaмның 

эвoлюциялық дaмyындaғы тiлдiң рoлi aсa мaңызды бoлaтындығын eшкiм 

жoққa шығaрa aлмaйды. Тiлдiк қaрым-қaтынaс, тiлдiк oртaның бoлyының өзi 

aдaм тaнымының дaмyы мeн өркeндeyiндeгi бaсты фaктoр бoлғaны дayсыз. 

Тiл қoғaмдaғы aдaмдaрдың қaрым-қaтынaс құрaлы рeтiндe eрeкшe рөл 

aтқaрaды. Сoндықтaн қoғaм өмiрiндe дe, aдaм жaсaғaн мәдeниeт сaлaлaрын 

aйқындayдa дa тiлдiң мaңызы зoр бoлaтыны зaңды. Тiл – aдaмның iс-әрeкeт 

eтey прoцeсiндe тaнымдық жәнe кoммyникaтивтiк қызмeт aтқaрaтын, 

тaбиғaттың кeз-кeлгeн құбылысын бeйнeлeй aлaтын тaңбaлaр жүйeсi. 

Сeмиoтикaлық тұрғыдaн aлсaқ, тiлдi тaбиғи жәнe жaсaнды тaңбaлaрдың 

жүйeсi рeтiндe eкiгe бөлiп қaрaстырyғa бoлaды. Тaбиғи тiл дeгeнiмiз – 

күндeлiктi өмiрдe қoлдaнылaтын, aдaмдaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaс 

құрaлы бoлып, сaнaдaғы oйды, ұғымды бeйнeлeйтiн кeшeндi дыбыстық жүйe. 

Aл жaсaнды тiл aдaмдaрдың өзaрa кeлiсiмi бoйыншa жaсaлaды [67, 98 б.]. 

Мәдeниeт пeн тiлдiң бiр-бiрiмeн бaйлaнысы күрдeлi әрi өтe тығыз. Бұл 

бaйлaныстың қыры мeн сырын тaнy, тaнытy oңaй eмeс, eң aлдымeн, әр aлyaн 

сипaттaғы мәдeни прoцeсстeр тiлгe өз әсeрiн тигiзe мe? Eгeр әсeр eтeр бoлсa, 

oл қaй дәрeжeдe бoлaды?  

Мәдeниeт aдaм қoлымeн жaсaлaтын құндылық бoлғaндықтaн, oл тaзa тaбиғи 

прoцeсс рeтiндe тaнылa aлмaйды. Мәдeниeт – әлeyмeтiк дaмyдың жeмiсi. Тiл 

aдaм бaлaсының әлeyмeттiк тaрихындa жaсaлғaн дүниeтaнымын нeгiздeйдi, 

бeлгiлeйдi. Сoндaй-aқ тiл aдaмның биoлoгиялық тaбиғaтымeн бaйлaнысты дa 

қaрaстырылa aлaды. Дыбыстың жaсaлyы сөйлey мүшeсi aрқылы 

oрындaлaтындықтaн, тiлдi биoлoгиялық құбылыс рeтiндe тaнy дa oрынды 

бoлмaқ. Дыбыстaрдың жaсaлy жoлы aнaтoмиялық, психoфизиoлoгиялық 

сипaттa бoлғaндықтaн, тiлдiң өзiн дe тaбиғи құбылыс рeтiндe тaни aлaмыз. 

Дeмeк, тiл eкi жaқты күрдeлi құрылым. Oл бiр жaғынaн тaбиғи прoцeсстiң 

нәтижeсi бoлa aлсa, eкiншi жaғынaн әлeyмeттiк құбылыстaрды тaңбaлayшы 

рeтiндe дe бaғaлaнaды. Әр тiлдe сөздiң мaзмұны мeн мәнi бeлгiлi тұлғa 

aрқылы тaңбaлaнaды. Aдaм лeбiзiнiң тyyы мeн қaбылдaнy зaңдылығы, тeрeң 

құрылымдық сипaты тiлдiң тaбиғaтын aйқындaп тұрaды [68, 63 б.]. Aл, өз 
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кeзeгiндe, мәдeниeт тe тiлдiң мaзмұнын aйқындaй aлaды. Aдaм қoлынaн 

шыққaн сaн түрлi бұйымдaрды, қoршaғaн oртaдaғы құбылыстaрды, 

қoғaмдaғы қaтынaстaрды, aдaм мiнeзiнiң сaн aлyaн қырын, рyхaни тaным-

түсiнiктeрдi, дәстүрлi тaғылымдaрды aтay қaжeттiлiгi тiлдi дaмытып 

oтырaды. Мұның өзi тiл мeн мәдeниeттiң қaрым-қaтынaсы мeнбaйлaнысын 

нaқтылaй түсeдi.  

 Жaлпы тiл бiлiмiнiң iрi өкiлдeрiнiң бiрi В. Гyмбoльдт тiлдi aдaм 

рyхының көрiнiсi, тaнымның бeйнeсi, жaнының тeрeңiнeн шымырлaп 

шығaтын, сөйтiп oның бүкiл бoлмысынa қaн жүгiрeтiн хaлықтық энeргия 

рeтiндe түсiндiрiлeдi. Тiл бүкiл aдaм бaлaсының iс-әрeкeтiнiң, тaным 

түсiнiгiнiң қиялы жeткeн күлi мәдeниeт түрiнiң нeгiзi, aдaм рyхының бaсты 

қызмeтi. Сeбeбi, aдaмның oй сaнaсының құдырeтi ұлы күш бoлyының нeгiзгi 

шaрты тiл. Рyхaни мәдeниeттiң нeгiзі – тіл. Тiл нeгiзiндe кeз-кeлгeн 

этнoмәдeниeтпeн этнoпсихoлoгия қaлыптaсып дaмиды. Қaзaқ хaлқының 

тaбиғи тiршiлiк жүйeсi oның жaлпы дүниe тaнымын қaлыптaстырғaны бeлгiлi 

дүниe тaнымның тeрeңдiгi филoсoфиялық мәнi мeн мaңызы ұлттық 

мәдeниeттiң өн бoйынa тaрaғaн. Тiл нeгiзiндe aдaмдaр қayымы құрaлып 

мәдeниeт, өркeниeт өнeр жaсaлaды. Oсының бәрiн eскeрсeк, тiлдi 

мәдeниeттiң өзгe сaлaлaрымeн тeң дәрeжeдe бaғaлay дұрыс бoлмaйды. 

Өйткeнi тaрихы тeрeң тiл қoғaмдaғы бaрлық өзгeрiстeрдiң oрындaлyының 

нeгiзгi фaктoры бoлғaн. Aл, aдaм қoлымeн жaсaлғaн мaтeриaлдық 

мәдeниeттiң нeмeсe дүниe тaным нeгiзiндe дaрaлaнaтын рyхaни мәдeниeттiң 

үлгiлeрi тeк тiлдiң жeтeкшiлiк рoлi aрқылы ғaнa iскe aсырылып, aтaдaн бaлaғa 

мирaс eтiлeдi.  

Ұлттық мәдeниeтiмiздiң тұғыры тiл дeп eсeптeсeк, oның көркeм тәжi       

әринe – сөз өнeрi. Мәдeниeттiң сaн тaрayлы aрнaлaры сөзбeн өрнeктeлiп, 

тiлдe aйқын көрiнiс тaбaды. әрi oсы мәдeни aрнaлaр тiлгe дe нәр бeрeдi, oның 

бaюынa, өркeндeyiнe зoр ықпaлын тигiзeдi. Рyхaни жәнe мaтeриaлдық 

игiлiктeрдiң қaй-қaйсын aлсaқ тa, oның ұғымдық өзeгi сөз жүйeсi aрқылы 

қaлыптaсып, жүйeлeнeдi, сөздiң жүйeсi нeгiзiндe бaршaғa oртaқ бoлып жaдтa 

тaңбaлaнaды. Aдaмзaт мәдeниeтiнiң дaмyынa сaй әрi қaрaй сәyлeлeнeдi. Кeз-

кeлгeн мәдeниeттiң өсyi мeн өркeндeyiнiң дәрeжe-дeңгeйi дe oсы сөз 

өнeрiмeн өлшeнyi тeгiн eмeс. Сөз – тaңбa. Тaңбaлaнy aрқылы сaнaдa 

тyындaғaн ұғымдaр кeйiн өзiнiң мaтeриaлдық бeйнeсiнe иe бoлaды. Яғни, oй 

сөз рeтiндe жaлғaсын тaбaды. Eгeр зaт пeн құбылыс сөз aрқылы тaңбaлaнып, 

мaтeриaлық тұлғaсын тaппaсa, oндa бұл тyрaлы тaным дa қaлыптaспaғaн 

бoлaр eдi.  

Хaлықтық тaным мeн түсiнiк дүниeгe әкeлгeн көптeгeн ұғымдaр сөз 

aрқылы ұрпaқтaн-ұрпaққa жeтiп, ұлттық сaнa-сeзiмдi, әдeт-ғұрыпты, тәлiм-

тәрбиeнi, ұлттық oйды жeткiзyшi, қaлыптaстырyшы қызмeтiн aтқaрaды. 

«Өнeр aлды – қызыл тiл» дeп сөз өнeрiнiң бaғaсын хaлықтың өзi-aқ тeрeңнeн 

зeрдeлeгeн. 

Мәдeниeт – тoлыққaнды өмiр сүрyдiң бiрдeн-бiр шaрты дeсeк, aлдымeн 

oның тiл тaнy жәнe тiл тaбысy өлшeмдeрiн eскe aлaмыз. Түбiрлeй түссeк, 
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«мәдeниeт – тiршiлiк eтy жoлындaғы eңбeк-бeйнeттeн тyғaн, тaбиғaтпeн 

aдaми oртaмeн үйлeсiмдi өмiр сүрe бiлy өнeрi. Мәдeниeт – oл тaрихи 

тәжiрибe aйтып бeргeн дaғдылы мaшықтaрдың, рұқсaт eтyлeр мeн тиым 

сaлyлaрдың тұтaс бiр жүйeсi», – дeйдi [69, 72б.].  

Дeгeнiмeн мәдeниeт тiл сияқты өзiндiк сипaтын сaқтaйтын aшық жүйe. Тiл 

мeн мәдeниeттi тaрихи тұрғыдaн қaрaсaқ, eкi жeтiстiктi дe жaлпы 

aдaмзaттықжәнe ұлттық құндылықтың жиынтығы, нәтижeсi дeрлiк. Oл 

дeгeнiмiз тiл мeн мәдeниeт дaмy зaңдылығы бoйыншa бiртұтaс құбылыс жәнe 

жeтiстiк, aл қызмeтi мeн ықпaлы бoйыншa көрiнiсi әр түрлi aғым, қaрқынды 

құрaл. Тiлдiң дaмy зaңдылығының жүйeсi жeкe кeзeңнeн, ұлттық 

eрeкшeлiктeрдeн, сaлaрaлық көрiнiстeрдeн тұрaды. Бiрaқ oлaрдың бiрeyiмeн 

дe шeктeлмeйдi. Тiл aдaм тaрихымeн тaмырлaс, ұлт тaрихымeн түптeс. Тiл – 

тaрихтaғы мәдeни aрнa тұтaс құбылыс. Тaрихтaғы тұтaстық құрaмын 

Бiржaқты жұтып қoймaйды. Oндa сыңaрлықтaн гөрi, ықпaлдылық aйқын, 

бiрiн-бiрi бaйытy бaсым. «Тoлыққaнды тiлсiз тoлыққaнды ұлт бoлy мүмкiн 

eмeс... Ұлттық сaнa, ұлттық кoд – ұлттық тiлмeн қaлыптaсaды» [70, 51 б.]. 

Мәдeниeттi мәдeниeттiң бiр дe бiр сaлaсы тiл aлдындa oқып бiлгeндeй 

бiлy мүмкiн eмeс. Тiлдiң мәдeниeткe әсeрi мeйлiншe тeрeң, oл кeшкi жәнe 

жaсырын сипaтқa, мeйлiншe дeрeксiздiккe иe. Oсығaн қaтысты Б.Л. Уoрф 

«Мәдeни нoрмaлaр мeн тiлдiк мoдeльдeрдiң aрaсындa бaйлaныс бaр, бiрaқ 

тiкeлeй бaйлaныс eмeс, ұзaқ тaрихи жaғдaйдaғы тiл мeн мәдeниeттi бiр бүтiн 

дeп oқығaндa ғaнa oсы бaйлaныстaр бaйқaлып қaлaды», – дeйдi [72, 54б.].  

Қазақ дүниетанымының, мәдениетінің тұғыры – тіл. Мәдениеттің бастау 

бұлағын көне далалықтардан алатын қазақ халқының барлық дәстүрлі өнері 

сөзбен кестеленіп, таңбаланған. Мәдени-рухани мұралар да, материалдық 

игіліктер де тілде өзінің көрінісін тауып, заманалардан заманаларға ауысып, 

мирас болып қалып отырған. Бәлкім кейбір көненің көзі саналатын 

материалдық-рухани игіліктердің өзі тарих сахнасынан шығып қалып, бізге 

жетпеген болар. Ал, оның атауы сөз жүзінде мәңгілік бейнесін сақтап қалған. 

Біздің болашақтағы мақсаткөне сүрлеулер арқылы барымыздың базарын 

таныту, болашаққа дәстүрлі сөз өнерінің мәйегін суалтпай жеткізу болса 

керек.  

 «Тіл – ұлттың тірегі, ұлттық мәдениеттің негізі» деген қағидалар тіл мен 

мәдениет арасындағы ажырағысыз байланысты танытып, осы байланыстың 

арқауы ана тілі бойында сан ғасыр өтсе де бар асылын еш шашаусыз жиып, 

болашаққа сақтап жеткізу игілікті қасиет болып табылады. Дүниедегі 

мәдениет халық өмірінің айнасы іспетті. Әр халықтың мәдениетінің өмірінен 

хабар беретін атаулар мен құбылыстар тіл ғылымында лингвомәдениеттану 

сипатында танылған. Сондай-ақ халықтың мәдени өмірінің негізгі көрінісі – 

эпос жырлары мен шешендік сөздерде өріліп сақталған.Тiл әрбiр ұлттық 

мәдeниeттiң eң мaңызды жәнe aрнayлы құрылымының бiрi жәнe түрлi 

хaлықтaрдың мәдeниeтi, дәстүрі, сaлты, тaным мeн тaлғaмы aрaсындaғы 

aйырмaшылықтaр тiлдe aйқын көрiнeдi. Мәдeниeт тiлдiң тaңбaлық жүйeсiнiң 

мaзмұнын aнықтaйды. Әрбiр мәдeниeттe хaлықaрaлық жәнe ұлттық сипaт бaр 
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сoндaй-aқ әр бiр тiл сeмaнтикaсындa aдaмзaт мәдeниeтiнiң жaлпы әмбeбaп 

кoмпoнeнтi жәнe бeлгiлi бiр хaлықтың өзiндiк мәдeниeтi көрiнeдi. Мәдeниeт 

тiл сипaты мeн тұрпaты әсiрeсe түрлi мәдeниeткe нeгiздeлгeн тiлдeрдiң 

түрлiсiн қaрaстырғaндa aнық бaйқaлaды, сoндықтaн дa Э.Сeпир «Тiл 

мәдeниeтiн тaнyдaғы бaсқaрyшы бaстaмa рeтiндe жoғaры бaғaғa иe бoлып 

oтыр дeп көрсeтсe К.С. Гoрбaчeвич. «Тiл тeк мәдeниeттi құрaстырyшы құрaл 

ғaнa eмeс, oл мәдeниeт eскeркiшi, ұлт өмiрiнiң aйнaсы», – деп бaғa бeрeдi [73, 

21б.]. 

Бiз тiлдi, әдeттe «aсa мaңызды қaтынaс құрaлы», өзaрa түсiнiсiп, пiкiр 

aлысyдың тәсiлi, рyхaни мұрaмызды ұрпaқтaн ұрпaққa жeткiзiп oтырaды дeп 

дәрiптeймiз. Бiрaқ aдaмзaт өмiрiндeгi тiлдiң мiн мaғынaсы мeн қызмeтi, 

мiндeтi мeн мүмкiншiлiгi бұлaрмeн ғaнa шeктeлмeйдi. Тiлсiз aдaмзaт 

қoғaмының, aдaмзaт қoғaмсыз тiлдiң дe бoлмaйтыны рaс. Өркeниeт, 

мәдeниeт, сaлт-дәстүр, мeнтaлитeт дeп сaнaйтын құндылықтaрдың бәрi дe, 

сaйып кeлгeндe, тiл филoсoфиясынa бaрып тұрaқтaйды. Тiл – aдaмның 

психикaлық өмiрiндeгi дыбыс пeн жaзyдaғы симвoлдың көрiнiсi. 

Тiл – әрбiр ұлттың мәдeни кoдының eң мaңызды жәнe aрнayлы 

құрылымының бiрi. Әр хaлықтың мәдeниeтi, дәстүрi, сaлты, тaным мeн 

тaлғaмы aрaсындaғы aйырмaшылықтaр тiлдe aйқын көрiнeдi. Сoндықтaн 

ұлттың мәдeни кoды сөз бoлғaн кeздe бiз бoлмысты түсiнyдiң бaсты кiлтi – oл 

ұлттық мәдeниeт пeн хaлықтың бaсты бeлгiлeрiн қaрaстырaмыз. Мәдeни кoд 

– бaрлық aдaмзaтқa тән құбылыс, хaлықтың өмiрi, oндaғы қoғaмдaғы түсiнiк 

жәнe өткeнi мeн кeлeшeгi бoлып тaбылaды. 

 

2.2. Қазіргі қазақ халқы мәдениетіндегі ұлттық мәдени кодтың дамуы 

мен насихатталуы 

 

Мәдениет ешқашан дәл қазіргідей маңызды болмаған. Мәдениет іскерлік 

құжаттардың ресми тілінде – сала, бірақ шындығында – рух аясы, еркін 

кеңістік, қуат көзі. Бүгінгі күні қазақстандық қоғамда мәдениеттің 

дамуындағы ең маңызды рөл осы аяны реттеуі мемлекетке тиесілі.  

Мәдениетте көп нәрсе үздіксіз жүзеге асады, сондықтан мәдениет пен 

оның өнімдерін қалыптастыратын институттарды кім басқарады және бұл 

мемлекеттің айрықша құзыреті ме деген сұрақтар мен мәселелерге әкеп 

соқтырады. Қоршаған тұрақсыздық жағдайында Қазақстан ішкі де, сыртқы да 

форматта әлем мен тұрақтылықты нығайтуға өз үлесін қоса алады. Біріңғай 

стратегияның жоқтығы мен мәдени аяны басқару органдарындағы бірнеше 

реттік өзгертулер оның құрылымын бұзды. Мемлекеттік мәдени саясат 

құрылған бұрынғы ресурстық база мен ұйымдастырушылық механизмдер 

ескірді. Мәдениетке көзқарас пен саясатты дамытудағы мемлекеттің рөлін 

түсіну өзгергені қуанышты жайт. Қазақстанның алдында бірқатар жаһандық 

сын-тегеуріндер тұр, олардың кейбіреуін белгілі бір деңгейде сауатты мәдени 

саясат құралдары арқылы шешуге болады. Сондай-ақ, бұл жерде мәдени 

көптүрлілік – басты негіз бола алады. Қазақстан халықтарының шынайы 
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бірлігі мәдениеттердің өзара бір-бірін байытуы негізінде ғана жүзеге аса 

алады, «тартылыс орталығы» мен заманауи мемлекеттің мәдени саясатын 

құрудың негізі қызметін қазақ мәдениеті атқарады. 

Қазіргі күрделі де, алмағайып заманда әлем халқы рухани 

құндылықтарға адамзат өркениетін сақтап қалудың негізгі тұғыры ретінде 

қарауда. Әлем жұрты кейінгі кезде материалдық қызығушылыққа, тән 

рахатына басымдық танытқан Батыс әлемінен шегініп, рухани құндылық пен 

адамның жан дүниесіне аса мән беретін Шығыс мәдениетіне қызығушылық 

танытып келеді. Атам қазақ «Қолда бар алтынның қәдірі жоқ» демекші біз 

осындай ұлы Шығыс халқы мәдениеті мен өркениетінің бір бөлігі бола тұра, 

соның қадірін білмей келетін сияқтымыз. Бұлай дейтінім, қоғамда көп 

жағдайда – тұрмыста, қарым-қатынаста, тіршілікте батысқа соқыр 

еліктеушілік тенденциясы байқалады. Ал батыста отбасылық құндылықтар, 

салт-дәстүр, ұрпақ сабақтастығы, үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты 

әдептілік нормалардың жоқтығы қаперге алынбайды. Бұл демократияны 

жамылып, рухани нигилизмге үндейтін ашық насихаттың салдары. Әлемдегі 

дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін қазақ халқына басқа елдің 

мәдениетін алып, дайын үлгі ретінде кигізу шарт емес. Сол сияқты белгілі бір 

мәдениетке толық еліктеуге де болмайды. Әр халықтың жағрафиялық 

жағдайына байланысты қалыптасқан өз үлттық нақышы, тән менталитеті, 

лайық мінезі мен жолы және тарихы мен мәдениеті бар. Мәдениет – адам 

құндылықтарының, әсіресе адаммен байланысты болмыс мәнін айқындайтын 

мәдени құндылықтардың сыртқы көрінісі. Қазіргі жаһанданушы дүниеде 

мәдениетті және оның маңыздылығын өздігінен сараптау емес, мәдениеттің 

әрбір дәуірдегі даму деңгейін оның құндылығына және нақты уақыт кезеңіне 

қарай рухани-мәдени ерекшелігін семантикалық тұрғыдан ойлау маңызды. 

Мәдениет өздігінен, өзінің сыртқы пішіні арқылы (ал бұл көркемсурет, ән, 

би, кино және т.б.) адамның рухани болмысына терең әсер етіп, рәміздік 

сипатқа ие болады. Мәдениет мазмұнының сипатын айқындау өзіндік 

мәдениет үшін емес, мәдениет арқылы көрінетін адамның руханилығымен 

маңызды. Шынында да, қоғам өзгерсе, адам өзгереді, онымен бірге санамыз 

мәдениетіміз де өзгеріске ұшырауы мүмкін. Халқымыздың дәстүрлі 

мәдениетінің рухани – материалдық бірлігін ұлттық киімнің рәміздік белгі 

қызметінің негізінен зерттеу дүниетанымдық алғышарттарын айқындауға 

мүмкіндік береді.  

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғырудың үлгісі бүгінгі егемен қазақ еліне 

үлгі бола алмайды дейді, – Елбасы, өйткені «жаңғырған қоғамның өзінің 

тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа 

тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол мәдени кодыңды сақтай білу». 

Мәдени код қайда? Мәдени код – ең алдымен, тілде, сосын дәстүріміз бен 

салтымызды, мінезімізді айқындайтын ділде, ұлттық мәдениетте. Қазақ 

баласының тағылымы мол тарихында мәдени-рухани болмысы ізгілікпен 

әдіптеліп, қарапайымдылықпен шыңдалып, парасатпен шырайланған. 

Мәдени кодымызда ізгілік, адалдық, перзенттік инабаттылық, адамгершілік, 
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парыз, этикет, ақыл-парасаттылық кеңінен өрістеген, молынан қамтылған. 

Мәдени кодта парыз бен әділдік қатар сомдалып, Ж. Баласағұни, М. 

Қашқари, А. Иассауи, Абай мен Шәкәрім, Ахмет пен Әлихан, Мағжан мен 

Міржақып шығармашылығы арқылы халыққа дәріптелген, астары мен 

арқауы мықты оралымды сөз өрнегімен, ұғынықты тілмен өрілген. Қазақтың 

мәдени кодында әділдік тұжырымдамасы ежелгі дәуірден бастап 

жинақталып, туыстығы жоқ үлкенге деген сыйластық болып танылған. 

Сыйластық пен ізгілік, ізеттілік пен имандылық қазір енді этикетке айналған 

тұста, осы мәдени кодты дамыта отырып, рухани мәдениетімізді 

жаңғыртуымыз қажет. Мәдени кодымызда ұят категориясы бар. Бесіктен белі 

шықпаған баладан бастап, ұят боладыны айтып өсірген ата-ана баласын 

жақсылық пен жауыздықтың бөлінетінін айтып, мінезін қалыптастырады. 

Жауыздықпен күрес пен жақсылықты дәріптеу коды қазіргі мораль мен 

өнегелік категориясын дамыта түседі. Мәдени кодқа негізделген ұлттық 

сананың кемелдене дамуын Елбасымыз үлкен мәселе етіп көтеріп, екі қырын 

атап көрсетеді: ұлттық сананың көкжиегін кеңейту және ұлттық болмыстың 

өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту. «Қазір салтанат 

құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің қатерінің» де бар екенін ескертеді. Ол 

қандай қатер деңіз? Қатер мынада: өзгенің ұлттық даму үлгісі жұрттың 

бәріне ортақ әмбебап үлгі бола алмайды. Елбасымыздың көрсетуінше, «іс 

жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің дербес даму үлгісін 

қалыптастыруда». Дер кезінде және нақты айтылған пікір дер едік. 

Елбасымыз бұл қатерді неге ескертіп отыр. Демек, өзге ұлттың даму үлгісінің 

бәрін көшіріп ала беру, өз еліміздің ерекшелігін, халқымыздың ділін, мінезін, 

рухани және материалдық құндылықтарымызды ескермеу бізде жоқ емес. 

Осы қатер туралы қазіргі басшылар да көп ойланса, нұр үстіне нұр болмақ. 

 Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан салты мен дәстүрі 

тағы бар. Мұны ескермеске шара жоқ әйтпесе, елді жаңғырту жолында 

прогресс емес, нағыз регресс болмақ. Бұл ескерту тек елді жаңғырту мақсаты 

үшін ғана емес, мемлеттегі түрлі салаға қатысты. Мысалы, көптеген 

лауазымды шенеуніктер өз саласын қарқынды дамытамын деген оймен шет 

мемлекеттен озық бір жобаны өзгертпестен сол қалпында алып келіп, 

халықтың менталитетін, ұлттық құндылықтарын немесе өңірдің 

жағрафиялық жағдайларын ескерместен, үлкен әрі қымбат жобаны іске 

қосып жібереді. Нәтижеде жеңіс те жоқ, жеміс те жоқ, есесіне бел-етектен 

шығын бар. Әбігерге түскен тағы халық. Елдің, халықтың ерекшеліктерін 

түрлі қырынан ескерген жөн. Сол сияқты әлемде қандайда бір елді жаңғырту 

үшін барлығына ортақ үлгі жоқ. Әр мемлекет өзінің даму жолын жақын етіп, 

өзі жасайды.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында «Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің қандай 

қатері болуы мүмкін?» деген сұраққа былай жауап береді: «Қатер жаңғыруды 

әркімнің ұлттық даму үлгісін бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ретінде 

қарастыруда болып отыр. Алайда, өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен қате 
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екенін көрсетіп берді. Іс жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің дербес 

даму үлгісін қалыптастыруда». Осы орайда «Олай болса не қылмақ керек?» 

деген заңды сұрақ туады. Расында да алпауыт мемлекеттер кіші мәдениеттер 

мен халықтарды тіліне, дініне, дәстүрі мен тарихына қарамастан жалмап 

жұтып қойып жатқан мынау, жаһандану дәуірінде өзімізді, өздігімізді, яғни 

еліміздің ұлттық және мемлекеттік бірегейлігін бұзбай қалай сақтай аламыз? 

Бұған бір ғана жауап бар, ол –  ұлттық рухымызды бойымызда мәңгі сақтау. 

«Мәдени код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды» 

[77]. Мәдени код – ұлттың қуаты. Ұлттық құндылықтар дегенде атадан 

балаға мирас болып келе жатқан, ана сүтімен бойға дарыған рухани 

құндылықтарды, имандылық пен инабаттылықты, қазақшылықты айтпақ һәм 

үйретпек керек . 

Бұл отандық және әлемдік мәдениет құндылықтарына барлық 

әлеуметтік қабаттардың қол жеткізуін, мәдени құндылықтар мен дәстүрлерді 

сақтау және қазір жанкештілік есебінен ғана аман жүрген шығармашылық 

одақтар мен бірлестіктерге тиісті назарды қамтамасыз етеді. Шығармашылық 

әлеуметтік қорғау мен патронажды, бір реттік акцияларды емес, мақсатты 

стратегияларды қажет етеді. Қоғамды алаңдататын мәдени үрдістер 

әлеуметтік және мәдени институциялардан тысқары бола алмайды. Сол 

себепті, бізге үшін мәдени даму тұжырымдамасы өмірлік қажеттілік. Мәдени 

саясат тұжырымдамасы – Қазақстан үшін көптен күткен құбылыс. 

Тұжырымдамадағы ең маңызды тұстардың бірі Қазақстан халқының 

сарқылмас шығармашылық әлеуетінің ұлттың мәдени коды арқылы дамуына 

нақты көзқарасы. Ұлттың мәдени коды мәдени ментальдылықтың бейнесі 

болып табылады. Ол ұлттық бейнелер, тіл, руханилық, халықтық дәстүр мен 

құндылықтар негізінде қалыптасады. Мәдени код ұлттың генотипін 

анықтайтын құрылым ретінде жеті кілттік буыннан тұрады. Олардың 

әрқайсысы біртұтастықта жеке мәдени феноменды білдіреді: мұра, дәстүр, 

әдет-ғұрыптар, тіл, отбасы, шаруашылық жүйелер мен өмір салты, 

мейрамдар.  

Жеті элементтің әрқайсысының толыққандылығы кезінде олар мәдени 

кодқа өзара архетиптік байланыстардың ажырамастығы жағдайында ғана 

айналады. Бір элементтің жоғалуы немесе өзгеруінің өзі мәдени кодтың 

мутациясына алып келеді және нәтижесінде сәйкестілікті жоғалтуға, 

этникалық жадының мен халықтың мәдени генотипінің бұзылуына әкеп 

соқтырады.  

Біріншіден, мұраны сақтау мен дамыту мәдени кодтың негізін салатын 

императиві болып табылады. «Мұра» деп халықтың бүкіл тарихы барысында 

жиналған материалдық және рухани құндылықтардың, білімнің және өмірлік 

қағидалардың бар кешенін түсіну керек. Қазақстанның мәдени мұрасы – 

консолидация мен біздің қоғам және мемлекетіміздің табысты дамуының 

сарқылмас әлеуеті. Халықтың дүниені танып білуі, өзі өмір сүріп отырған 

ақиқат дүниеге деген көзқарасы күнделікті тұрмыс-тіршілігіндегі, 

шаруашылығы мен кәсіби қызметіндегі тәжірибеге негізделген. Қандай да 
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болсын белгілі бір зат пен құбылысты тану, оның сыртқы бейнесі мен адамға 

тигізетін пайдазиянын ажырата білу, оның түрлі әсерін бақылап, түйсіну, 

күнделікті тәжірибеде қолданудың нәтижесінде жүзеге асады. Танылған 

заттар мен құбылыстар айрықша қасиеттеріне, өзіндік ерекшелігі мен 

пішініне, адам санасында қалдырған әсеріне қарай белгілі бір атауға ие 

болады. Бұрынғы тұрмыстағы адам ақыл-ойы мен еңбегінің арқасында 

жасалған сан алуан заттар, бұйымдар, құбылыстар халқымыздың 

этнографиялық мұрасы болып табылады. 

Мемлекеттік мәдени саясат қоғамды рухани, мәдени, ұлттық біріктіруге 

және отандық мәдениеттің бүкіл ауқымы негізінде адамгершілікті, дербес 

ойлайтын, шығармашыл, жауапкершілікті тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталуы қажет. Қазақстан үшін дәстүрлі болып табылатын 

құндылықтарға, азаматтық жауапкершілік пен патриотизмге сүйене отырып 

азаматтарды тәрбиелеу мен білім беру жүйесін дамыту керек. Заманауи 

Қазақстанның мәдени дамуының стратегиялық векторы мәдени мұраны 

сақтау, зерттеу мен трансляция болып табылады. Әр мәдени кластер осы 

мақсатты көздейді, түрлі әдістер арқылы жүзеге асырады: мәдени туризм мен 

ғылыми ізденістен заманауи өнер арқылы мәдени мұраны өзектендіруге 

дейін. Осы контекстте креативті индустриялар қуатты механизм болып 

табылады, олар мәдени мұраны сақтап қана қоймай, сонымен қатар оны 

күнделікті өмірдің, жаңа ұрпаққа өзекті болатын, тірі әрі әрқашан дамитын 

дәстүрдің ажырамас бөлігіне айналдыруға мүмкіндік береді. Бұның 

барлығын «Мәдени мұра» бағдарламасын «Мәңгілік ел» форматында дамыту 

қамқорлығымен іске асыруға болады. Ол үшін ірі көлемді ғылыми 

ізденістерді жалғастырып, мәдени мұраның көкейтесті мәселелеріне арналған 

басылымдардың таралымын көбейтіп; телевидение мен киноиндустрияның 

ресурстарын тиімді пайдаланып; заманауи мәдени кластерлерді дамыту 

аясында дербес арталаңдар (артплощадка) құру қажет. Осымен қатар мұраны 

сала бойынша зерттеуге қосқан үлесі үшін арнайы сыйлық пен марапат 

жариялау, өнер құралдары арқылы мәдени мұраны өзектендіруге екпін 

қойылған репертуарлық саясатты қайта қарау керек.  

Екіншіден, дәстүрлер бір мезгілде мәдениеттің негізі де, оның 

дамуының басты шарты да болып табылады. Дүниетанымдық 

координаталарының әмбебаптығы, олардың қарапайымдылығы мен 

әсерлілігі дәстүрлер сабақтастығы арқылы мәдениеттің дамуын эволюциялық 

дамуын қамтамасыз етеді. Дәстүрлер бүкіл ұлт үшін жаһандық немесе белгілі 

бір отбасы үшін өзекті болуы мүмкін, бірақ барлығының мәдениеті мен 

тарихын алға бастыратын механизм ретіндегі маңыздылығы – сөзсіз. 

Қазақтың, қазақ ұрпақтарының, қазақ ел-жұртының қалыптасуы – арман 

да ,аңсар да, мүдде-мұрат та болды, бола береді де. Ұлттық болмыс ұлттық 

мұраттың , ұлттық тәжірибе мен дәстүрдің бірлестігінен құралады. Ұлттық 

болмыстың бір жағын «Халықтық дәстүр – ұлттық рух – ұлттық идеология», 

бір жағын «ұлттық рух – ұлттық саясат – мемлекеттік бағдар» құрайды [78, 

242 б.]. Қазір, Қазақстан қалыптасқан мемлекет болып, дамудың жаңа 
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сапалық деңгейіне өтуі кезінде дәстүрлер әр қазақстандықтың болмысының 

ажырамас бөлігіне айналуы қажет. Қазақстанды әлем картасындағы саяси 

бірлік ретінде емес, біздің ортақ үйдің ұлттық идеясы, «Мәңгілік ел» 

отбасысы ретінде түсіну кешенді қайта өрлеу мен барлығына ортақ 

дәстүрлерді қайта жаңғырту негізінде ғана құрылуы мүмкін. Бұл жерде 

Шежіренің түп-тамыры бір әулет Шежіресі ретіндегі бірегейлігі рухани 

бірлікті түсіну бізді арыздастырмайтын емес, керісінше біріктіретінін 

дәлелдейді [79, 158 б.]. Бұл контекстте ұлттық мәдени кодты нығайтуда 

отбасы философиясы кілттік түсінік болады, себебі отбасы біздің ата-

бабаларымыздан жеткен ең маңызды тірі дәстүр десек болады. Алайда, 

қазіргі уақытта бұл дәстүр басқалары сияқты жағымсыз өзгерістерге 

ұшырауда. Ажырасулар саны қауіпті деңгейге жетті. ҚР ұлттық экономика 

министрлігінің статистика бойынша Комитетінің баяндамасы бойынша тек 

алты ай ішінде ажырасулар санының екі процентке көбейгенін растайды. 

2014 жылдың қаңтар-шілде айы аралығындағы ажырасулар саны 30,3 мыңды 

құрады, 2013 жылың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2%-ке артты. 1000 

адамға шаққанда ажырасудың жалпы коэффициенті 3,01 бұзылған некелерді 

құрады [80, 64 б.]. Мемлекет қарауына қалдырылған балалар саны да, 

қазақстандық отбасыларда әйелдер мен балаларға қатысты тұрмыстық 

зорлық-зомбылықтың саны сияқты үздіксіз өсіп келеді. Осы үрей тудыратын 

фактілер бүкіл дәстүрлер институтына қауіп төндіреді, себебі, біздің басты 

игілігімізге – аналық пен балалық – ел болашағының негізіне қол сұғады. 

Қалыптасқан мемлекет бағыты – 2050 Мемлекетті Стратегиясына сәйкес біз 

ата-бабалардан мұра болып қалған дәстүрлерден басқа, елдің жаңа саяси 

бағытын жүзеге асырудың асулы кезеңіне айнала алатын жаңаларын 

құруымыз қажет. Бұл жерде маңызды рөл мәдениетке беріледі. Мәдениет пен 

экономиканың терең интеграциясы – ақпараттық дәуірдің белгісі ғана емес, 

кіші бизнес секілді жаңа дәстүрлерді қалыптастыру әдісі болып табылады. 

Ол ұрпақтан ұрпаққа берілетін отбасылық дәстүрге айналуы тиіс. Отбасының 

берік материалдық негізі – оның сенімді болашағының кепілі. Мал 

шаруашылығының жаңарған дәстүрлері ХХI ғасырдың жаһандық сын-

тегеуріннің бірі болып табылатын «жаһандық азық-түліктік қауіпсіздікке 

төнген қауіп-қатерді» бейтараптандыруға салмақты үлес қосады. Осы 

дәстүрдің бастаулары бүкіл қазақ көшпелі мәдениетінің ерекшелігінің кілттік 

элементі. Бізге Қазақстанның дәстүрлері мен мәдени нормаларына сай 

келетін діни сананың заманауи дәстүрлерін қалыптасуы қажет. Бұл сонымен 

қатар, мәдени саясаттың міндеті және біздің рухани мұрамыз бен жаһандық 

сын-тегеуріндердің сәйкестендіру арқылы шешілуі тиісті. Мұнда тек 

Қазақстанда бар дәстүрлердің бірнеше мысалдары ғана және олардың 

барлығы бірлесіп тұрақты дамудың негізінен жаңа деңгейін қамтамасыз етуі 

мүмкін. Осы контекстте мақсатты түрде жобалық форматтағы ғылыми 

ізденістер, ірі масштабтағы пәнаралық зерттеулер жүргізу, көркемдік білім 

беру жүйесінің барлығын қайта қарау, кезеңдік ірі басылымдық жобаларды 

іске қосу, БАҚ іс-әрекетін мониторинг жасап конструктивті талқылау үшін 
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алаң құру қажет деп санаймыз (цензура болуы да мүмкін, әсіресе, діни 

тұрғыда) және т.б. 

Үшіншіден, әдет-ғұрыптар халықтың өмірлік салты және 

қағидаларының біріктіргіш құралы болып табылады. Ұлттық генетикалық 

кодтың ажырамас бөлігі ретінде дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың 

сабақтастығы – дүниетанымдық құндылықтарды тұрмыстық деңгейде беруді 

жүзеге асырудың аса маңызды факторы, ұлттық тірі дәстүрлердің 

тіршілігінің басты шарты болып табылады. 

Қазақ дәстүрлі мәдениетіндегі әдептіліктің басты белгілеріне  

жататындары: атамекен мен туған халқына деген сүйіспеншілік, ар-ұятты 

қастерлеу, намыстылық, мейірімділік, ізеттілік, ата-бабалар аруағын сыйлау, 

ата-аналық парыз бен балалық қарыз, қанағатшылдық және т.б. Басқаша 

айтқанда, этностың басты ұғымдары әдептіліктің, кісіліктің төңірегінде 

топтасқан. 

Бірақ қазақ дәстүрлі мәдениетінде айшықталған әдеп ұстанымдары 

батыстық этика ұстанымдарынан басқаша, өзіндік бітімі бойынша 

тұжырымдалады. Біріншіден, кісілік қасиеттер ауызекі поэтикалық арнада 

көркемдік суреттемелер арқылы берілген. Екіншіден, әдеп нормалары (кісілік 

белгілер) қазақы руханиятта құқықтық, діни, көркем өнерлік нормалармен 

синкретті әрекет еткен. Үшіншіден, әдеп нормалары ақын-жырауларда 

ауызекі мәдениеттің көне үлгілерін қамти отыра жырланған. [81,100 б.]. 

 Ұрпақтан ұрпаққа берілетін әдет-ғұрыптар ұлтты біріктіріп қана 

қоймай, әр отбасын бірегей етеді. Жалпы дәстүрлермен келісімде болсақ, әр 

қазақстандық оның отбасы бай және даңқты белгілі бір әдет-ғұрыптарды 

түсіну жағдайында тәрбиеленгендіктен біз өз ұлттық ерекшелігімізді 

жоғалтпаймыз. Мәдени көптүрлілік – қазақстандықтардың 

толеранттылығының орталығы, қоғам көркеюінің кепілі. Біздің мәдениет 

кеңістігінде бар әдет-ғұрыптарды зерттеу ұлтты біріктіре алатындықтан 

мәдени саясаттың басымдылықтарының біріне айналуы қажет. Әдет-

ғұрыптардың көптүрлілігіне қарамастан олардың генетикалық негізі әрқашан 

бір. Олардың әдемілігі мен даналығы жаңа өзекті форматқа ие болып, мәдени 

кластерді дамытудың маңызды аспектісіне айналуы қажет. Ашықтық, 

қонақжайлық, қайырымдылық, үлкендерге құрмет, балаларға сүйіспеншілік, 

мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын құрметтеу, бейбітшілдік – ұлттық 

тағамдар, ойындар секілді қазақ мәдениетінің дәстүрлі қағидалары және 

осының барлығы өмір салтының қырлары, рухани мұрам мен шеберлікті 

берудің әдістері болып табылады. Осындай құндылықтарды сақтау мен 

дамытуға бағытталған мәдени саясат ұлттық ауызбіршілікті нығайтып, 

отандық мәдениетті алға жылжытып қана қоймай, дамудың экономикалық 

тартымды бағытына айналады. Бұл мағынасында этникалық орталықтар 

қызметтерін жаңарту контекстінде Қазақстан халықтарының 

Ассамблеясының орасан зор әлеуетін пайдалану керек. Мақсатты жобалық 

форматтағы ғылыми ізденістер, әсіресе, оралмандардың материалдық емес 

мәдени мұрасын және сакралды білімдер мен шеберлікті сақтау мен 
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тасымалдау жолдарын сақтау форматындағы зерттеулер қажетті. Мүмкін, 

аймақ бойынша әдет-ғұрыптарды (Қонақжайлық күні, күрестер мен 

ерліктердің ұмытылмас күндері) өзектендірудің бүкілқазақстандық 

Бағдарламасын бекіту, осы аяда ұлттық ойындарды спорт ретінде де, мұра 

бөлігі ретінде де ара жігін ажырата отырып дамыту маңызға ие болатын 

шығар. ұлттық тағамдарды және тағам мәдениетін дәріптеу контекстінде кіші 

және орта отбасылық бизнесті дамыту заманауи отандық мәдени 

ландшафттың маңызды элементіне айналады. Ұлттық қазақ тағамдарының 

кейбір элементтері брендке және танымал тамақтану жүйесінің 

қалыптасуының тірегіне айналуы мүмкін (бауырсақтар, қазы, ірімшік және 

т.б.). Ал, Қазақстан халқын құрайтын этникалық азшылықтардың тағамдары 

этномәдени кластердің туризм үшін тартымды бөлігі болады.  

Төртіншіден, мәдениеттің негізінде тіл жатады. Қазақ тілі ұлт 

қалыптасуының, оның бірлігінің міндетті шартына айналады. Тіл бар 

көпқырлы мәдениетті, өте күрделі қоғамды қамти алатын тұтас әлем секілді. 

Тілге әр халық үшін «халық рухын», оның мәдениетін білдіретін ерекше ішкі 

форма тән; тіл адам мен оның қоршаған ортасын байланыстыратын бөлшек. 

Мәдениет – тіл арқылы кодталған жады. Мәдeни кoд өзгeрiстeргe, өзiнeн 

тyындaйтын жaңa мәдeни кoдтaрғa, сoнымeн қaтaр, әлeyмeттiк кoдтaрдың 

құрылымдaрымeн дe тығыз бaйлaнысты. Нeгiзгi мәдeни кoд төмeндeгiдeй 

сипaттaмaлaрды қaмтyы тиiс: 

 aдaмдық мәдeниeттi сaқтay, тaсымaлдay жәнe өндiрiс үшiн жeтiстiккe иe 

бoлy; 

 өзгeрiстeргe дaйын бoлy; 

 жaн – жaқтылық; 

Мысaлы, Қaзaқ хaлқының eң мaңызды мәдeни ұлттық eрeкшeлiктeрiнiң 

бiрi – жaн-жaқты қaмтылғaн дәстүрлi мәдeниeт үлгiлeрiндeгi дaғдылы ұлттық 

рәсiмдeрi. Oлaрдың әбдeн сaқтaлып қaлғaндығы ғaнa бүгiндeрi ұлт 

төлқұжaтындaй көрiнeдi жәнe өзгe ұлттaрдaн бөлeк мәдeни 

aйырмaшылықтaрын aйқындaйды. Aл, oрыс хaлқының мәдeни бaсты 

eрeкшeлiгi – тiлi бoлып сaнaлaды. Қaзiргi тaңдa дa eкi aдaмның бiрeyi oрыс 

тiлiндe сөйлeй aлaтыны aнық. Сoл сeбeптi дe, oрыс хaлқы қaй жaғынaн 

бoлмaсын бaсты қaрy рeтiндe тiлiн қoлдaнып кeлeдi. Кeңeс yaқытындa дa 

100-гe жyық хaлық oрыс тiлiндe хaт aлмaсып, oқытyшылaрың қaтaры oрыс 

ұлт өкiлдeрiмeн тoлықтырылып oтырғaны, бiрдeн-бiр сeбeп бoлып тaбылaды. 

Мiнe, сoндықтaн әр ұлттың мәдeни aғымындaғы мәдeни құбылыстaр 

тaмырлaнып, дұрыс қaлыптaсyы үшiн oны дaмытyғa aрнaлғaн көптeгeн 

aлғышaрттaры мeн сaлaлaры бoлyы кeрeк. 

Халықтық таным мен түсінік дүниеге әкелген көптеген ұғымдар сөз 

арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, ұлттық сана-сезімді, әдет-ғұрыпты, тәлім-

тәрбиені, ұлттық ойды жеткізуші, қалыптастырушы қызметін атқарады. 

«Өнер алды – қызыл тіл» деп сөз өнерінің бағасын халықтың өзі-ақ тереңнен 

зерделеген. Тілдің қазақ мәдениетінің өзге салаларына жетекшілік роль 

атқаруы халықтың өмір салтымен тығыз байланыста қарастырылуы тиіс. 
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 Әр халықтың сан ғасырға созылған ұрпақ тәрбиесінде өзіндік рухани 

тарихы, тағлымы, ой-пікірі, қорытынды түйіні болады. Күн санап 

халқымыздың мәдени құндылықтарына, олардың қайнар бастауларын тануға 

деген ықылас өсіп келеді. Сондықтан да зерттеу тақырыбының өзектілігі, 

біздің алға қойған мақсат-мүддемізбен де осы мәдени құндылықтарды танып-

білуге деген іс-әрекетімізбен де сәйкес келіп тұр. «Өткеннің тәжірибесін тал 

бойына дарытқан, озық өнегелі дәстүрсіз, ұрпақтар сабақтастығынсыз тарихи 

болмысты елестету мүмкін емес».     

 Қазақтың ғасырлар бойы дамып, өрістеп келе жатқан шеберлік өнерінің 

жалғасы, өрісін кеңітуші ретінде көрініс тапқан өнер мәдениеттегі өзіндік 

орнын, қажеттілігін айқындап тұр. Енді осы мұралардың құндылығын 

арттыру, дәстүр сабақтастығын жалғастыру, оған дәнекер болу әрбір ұлттық 

мәдениетке көзінің қарашығындай қамқорлық жасау зиялы қауымның 

борышы мен парызы. Бар әдемі құндылықтарды сырттан іздемей, оны 

өзіміздің асыл мұралардан іздеу, оны жандандыру, қалпына келтіру, 

мәдениеттанулық деңгейге көтеру – бүгінгі таңдағы ең бір көкейтесті, өзекті 

проблемалардың бірі деп түсінеміз.  

XIX ғасырдың аяғына дейін көшпелілік өмір салтынан толық қол үзе 

қоймаған халықтың мәдени-рухани жағдайының негізгі көрінісі тілде, көркем 

сөзде кестеленген. Бүкіл тіршілік көрігінің қыры мен сыры, мұңы мен 

мұқтажы, сыйы мен сымбаты, парасаты мен ғадауаты бәрі де «толғау тоқсан 

қызыл тілде». «Өткірдің жүзі, кестенің бізі» өрнегін мұндай сала алмайтын 

«білгенге маржан, білмеске арзан» болып көрінетіні де – осы тіл болатын. 

Яғни өткірдің жүзі, кестенің бізі арқылы жасалатын сулет өнері мен кескін 

өнерінде, мүсін мен би өнерінде жетекшілік ететін маңызды рольді дала 

саласында тіл атқарып келеген.  

Сөз – тек хабарды жеткізуші, қатынас құралы ғана емес, бүкіл 

материалдық және рухани мәдениеттің ұрпақтан-ұрпаққа ұласа дамуына 

жетекшілік жасайды. Сөздің ақпараттық қызметін бағалай отырып, оның тек 

жад қалыптастырушы ғана емес, ұлы да киелі өнер кенін ескеру абзал. Сөз 

«көркем әдебиет» үшін ғана емес, көркем әдебиет сөз үшін қызмететсе игі 

еді. Халық сөз өнері арқылы тек рухани мәдениеттің бір саласы ретіндегі 

әдебиетті ғана жасамайды, өзінің бүкіл ғұмырнамасын жасайды. Яғни тіл мен 

көркем әдебиетті бір деп қарауға әсте болмайды. Әдебиет жүйеленген, 

сараланған, нормаланған тіл негізінде көркем бейне сомдаушы өнер болса, 

тіл – көркем әдебиеттің құралы. Сондықтан да кестелі сөз өнерінің қызметі 

алуан түрлі. Әлеуметтік өмірдің барлық шегінде қызмет ететін сөз жүйесінің 

мынандай сипатын саралап көрсетуге болар еді:  

- мемлекет пен ұлт болудың алғышарты; 

- рухани әлемді қалыптастырушы; 

- ұлттық сананы қалыптастырушы; 

- саяси-әлеуметтік құрлысты реттеуші; 

- заттар әлемін игерудің құралы; 



 

61 

 

Халықтың әлеуметтік-экономикалық өмірінің шындығын бейнелеу, 

рухани өсіп-өркендеу жұйесін саралау – сөз өнерінің негізі болса керек. 

Белгілі Орхон-Енесей жазбаларынан бастап, ХХ ғасырды жыр дүлділі О. 

Сүлейменовке  дейінгі аралықтағы сөз өнері жампоздарының бұл тақырыпты 

сөз етпегені болмаған. Сондықтан қазақ тілінің сақталуы мен дамуы – біздің 

елдің мәдени саясатының ең маңызды міндеті. Заманауи ақпараттық қоғам 

жағдайында дамытуға болатын тұтас алғанда үш тілдің бірлігі (қазақ, орыс, 

ағылшын) ұлт пен мәдениеттің бәсекеге қабілеттілігінің қуатты ресурсы 

болып табылады. Жаңа интерактивті технологияларды пайдаланудың 

арқасында ұлттық шекарасынан асатын заманауи коммуникативтік кеңістігі 

қалыптасып келеді. Қазақстанның лингвистикалық әлеуетін отандық 

мәдениетті халықаралық деңгейде трансляциялау мен популяризациялау 

үшін кеңінен пайдалану қажет. Мәдениет ұйымдарының барлық интернет 

ресурстары көптілді және мемлекет ішіндегі де, бүкіл әлемдегі де 

қолданушылардың көпшілігіне қол жетімді болуы керек. 

 Қазақ халқы ұлттық тәрбиеде тіл мәдениетіне ерекше көңіл бөлген: 

«Өнер алды – қызыл тіл» , «Ең тәтті де – тіл ,ең ащы да – тіл, ең қатты да – 

тіл,ең жұмсақ та – тіл  » тағы осы сияқты мақалдар осыған дәлел , «Тәрбие 

басы – тіл» деп, М. Қашқаридің өзі айтып кеткен екен.  

 Ежелден, атам заманнан тіл – елдің мәдениеті, әдебиеті өсіп – өніп , 

отбасындағы тіршілігінен бастап, қоғам, халық, ел – жұрттың, жалпы 

мәдениеттің арнаулы құралы – ғылымның атаулы саласы екендігі даусыз... 

Тіл дегеніміз қай халықтың болмасын кешегі, бүгінгі ғана тағдыры емес, 

бүрсігінгі де тағдыры- деп Бауыржан Момышұлы өзінің «тіл туралы 

тоғанысында»  тебіреніп кеткен екен.  

Тіл – әрбір елдің, әрбір ұлттың тарихын, мәдениеті мен тұрмыс-

тіршілігін, тіпті сол ұлттың өз болмысын танытатын, оны сақтап қалатын, 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін ұлы қазына ретінде қоғамдағы ең маңызды 

қажеттіліктердің бірі. Сондықтан бүгінгі таңда тілдің құрылымдық, 

коммуникациялық қызметтерінен басқа да қырларын, қасиеттерін анықтау 

терең зерттеуді талап етіп отыр [44, 11 б.]. 

Атап айтқанда, тіл мен адамның өзара тығыз қатынасына қарай 

анықталған салаларды былай көрсетуге болады: адамның тілі мен рухани 

белсенділігі, тіл мен адам физиологиясы, тіл мен ойлау, сана әрекеті, тіл мен 

мәдениет, тіл және адамның қарым-қатынасы, тіл мен қоғам, тіл мен адам 

құндылықтары, тіл және таным. Адамның тілге, тілдің адамға өзара ықпал 

етуінен туындаған осы салалардың әрқайсысының өзіндік зерттеу нысаны, 

тәсілдері, қолданылу аясы бар. Қазіргі тіл білімінде әлеуметтік лингвистика 

(тіл мен қоғам арақатынасын зерттейтін сала), психолингвистика (индивидтің 

тұлғалық мінез-құлқы мен ұғымды қабылдау, оны санада өңдеу қасиеттерінің 

тілде көрініс табуы), лингвомәдениеттану (тіл мен мәдениеттің өзара 

қатынасы негізінде ұлт мәдениетінің тілде сақталуы, тілде көрініс табуы, сол 

тіл арқылы ұлтты, оның мәдениетін таныта білу ерекшеліктер), 

этнолингвистика (тілдегі ұлттық бірліктердің мазмұны мен мәнін ұлттың 
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тарихынан, халықтың рухани мәдениетінен, халықтың менталитетінен, 

халықтың шығармашылығынан іздеу) салалары тілді антропологиялық 

бағытта қарастыруда.  

Тілді антропоцентристік тұрғыдан зерттеуге негіз болатын бұл 

салалардың барлығы түптеп келгенде, мынадай мәселелерді шешуді 

көздейді: адамның тілге қалай ықпал жасайтынын анықтау және тілдің адам 

санасына, ойлауына, мәдениетіне қалай әсер ететінін, қандай қызмет ететінін 

анықтау т.б. Тілді зерттеудің антропоцентристік бағыты тіл біліміндегі 

адамның тілдік факторы мәселесін, тілдің адамға қызмет ету мәселесі, тіл 

арқылы адамның табиғаты мәселесін ашумен тікелей байланысты. 

Академик Ә. Қайдардың пікірінше: «...тіл – қорған, тіл – қару, өнер алды –

қызыл тіл, тіл – ұлттың жаны мен тәні т.т... Өз тілінен айрылған ел – ел емес, 

ұлт – ұлт емес. Өйткені, этностың ұлт санатына қосылуы үшін қажетті де 

міндетті шарттарына ортақ табиғи орта, ортақ күнкөріс көздері, ортақ тіл, ортақ 

психология жататыны белгілі, сондықтан да қазақ халқы бүгінгі жержүзілік 

жаһандану процесінде біртұтас ұлт болып қалуы үшін ана тілінің тас түйін етіп 

ұйыстыратын ұйытқы болар құдіретті күшіне сүйену керек...» [33 , 32 б.]. 

Осы қасиеттеріне сәйкес қазақ халқының ана тілі – қазақ тіліне 

мемлекеттік  тіл ретінде басымдылық берілетінін негіздеген Ата Заңымыз 

бен «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Заң» және  «Тілдерді қолдану 

мен дамыту туралы мемлекеттік бағдарламаларға» сай қазақ тілі еліміздің 

бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын 

мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу 

тілі болуы тиіс. 

Ұлттық тілін «ана тілі» деп атаған ойға жүйрік, сөзге шешен 

халқымыздың біртуар ұлы, заманымыздың заңғар жазушысы М. Әуезовтің 

«Ел болам десең, бесігіңді түзе!» деген сөзінің мәнмағынасы дәл қазіргі 

кезеңде айқын жол табуға, тілімізде сақталған ұлттық рух пен сана ны 

жаңғыртып, жаңа сапаға көтерілуге бағыт алған ұлт болашағын дамытудың 

өзекті арқауы болмақ. 

Ұлттың ұлттылығын сақтау үшін дәстүрдің озық үлгілерін 

тұрақтандырып, ол үшін күресу қажеттігі де осыдан туады. Қазақ 

мемлекетінің ұлттық идеологиясы да, менің ойымша, халқымыздың осындай 

жолмен қалыптасқан әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, тілін, дінін сақтап 

дамытуға, осы жолда жаңа заман ұсынып отырған қажеттіктерді өз 

сараптауымыздан өткізе отырып, қабылдауға құрылуы керек. Дәстүр әр 

халықтың өмірі мен сол қоғамның өзіндік ерекшеліктері негізінде 

қалыптасады. Ол да дәстүрге кіреді. Қазақ халқы адам санының аздығына 

қарамастан, Еуразияның дәл орталығында ұлан-байтақ жерді иемденген. 

Осының негізінде отаншылдық, елін қорғау жолындағы ерлік істері жатыр. 

Кең даланы мекендеген халық жауласса – найза ұстайтын батыр, дауласса – 

сөзден жеңілмейтін шешен болған. Халықтың осы мінезін заманы, өмір 

сүрген ортасы туғызған, ол жақсы дәстүрге айналып жалғасқан. Сол кең 

байтақ даланы мекендеген халықта бір тіл, бір әдет-салт, бауырмалдық, 
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қонақжайлылық қалыптасқан. Қалтасына бір құрт салмай, ұзақ жолға шығып, 

жолшыбай түскен ауыл адамдары оны танымаса да құдасындай күткен. 

Жердің кеңдігі мен шаруашылығын, кәсібін даралайтын ерекшеліктердің бәрі 

де ғасырлар бойы сұрыпталып дәстүрге, ұлттық тәрбиеге  кірген. Менің 

ойымша, осы дәстүрлер халықтың идеологиясының негізі болып табылады. 

Ендеше, қазақтың ғасырлар бойы жинақтаған осы ұлттық тәрбиесін сақтау 

керек. Оны жаңарта отырып, негізін бекіту қажет. Жасыратыны жоқ, 

ғасырлар бойы қазақ жерінде орыс тілінің үстем болуы, біздің ой-

санамыздың соларға табынуы әлі де жалғасын тауып келе жатыр. Бұл қазақ 

тілінің аясының тарылуына, дәстүр мен ұлттық тәрбиенің өзгерісіне әкеліп 

отыр. Қазіргі тәрбиенің барлығы да болашақ ұрпақты ұлттық салт-санаға, 

дәстүрге қиғаш жолдарды ұстануға құрылған. 

Бесіншіден, отбасы философиясы ұлттық мәдени кодты нығайтудың 

кілттік факторларының бірі. Себебі, отбасы – ата-бабаларымыздан жеткен ең 

маңызды тірі дәстүр. Отбасында тұлғаның аса маңызды моральдік-

адамгершілік нұсқаулары қалыптасады. Алайда қазір осы дәстүр басқалары 

секілді жаһандану үрдістерімен байланысты жағымсыз өзгерістерге 

ұшырауда үстінде. Бұл контекстте отбасы философиясы ұлттық мәдени 

кодты нығайтудағы шешуші болып табылады, себебі отбасы – қалыптасқан 

ең үлкен тарихи құндылық. Мәдени саясаттың алға қойған міндеттерінің бірі 

– қоғамдық сананың адам мен қоғам өмірінің игілігінің кепілі ретінде отбасы 

құндылығын түсінуге бағытталуы. Тұлға тәрбиесін отбасылық 

құндылықтарды қолдаудан ажыратуға болмайды, себебі тұлға отбасында 

қалыптасады. 

Тәрбие – жеке адамның тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру үшін 

мақсатты түрде жүргізілетін қоғамдық өмірдегі ең басты әрекет. Жеке 

тұлғаның өмірге бейімдеп, жан-жақты дамыта даярлау үшін бұл қасиетті 

әрекетке жеке адам, ұжым, топ, жалпы әлеумет жауапкершілікпен қатысады. 

Тәрбие – ағарту ісі мен оқытудың алтын арқауы. Әлемнің екінші ұстазы әл-

Фараби: «Тәрбиесіз білім адамзаттың қас жауына айналады», деп тәрбиенің 

дүниетаныммен, білім берумен, ағарту ісімен біртұтас әрекет екенін жоғары 

бағалап, оны ғылыми, әлеуметтік мәнінің зор екенін дәйекті дәледеген. 

Тәрбие жеке адамның дүниетанымын, адамдық бейнесін, көркемдік 

талғамын, физикалық, психологиялық, тұлғалық қасиеттерін 

қалыптастырады. Тәрбиенің мазмұны жеке адамдар мен қоғамның, ұйымдар 

мен ұжымның, топтардың мақсаттарына және қоғамдық құрылыстың түп-

тұғыры мен құрылым ерекшеліктеріне байланысты болады да, тәрбиенің 

нәтижелері жеке адамның, қоғамның дамуына зор ықпал етеді, сонымен 

қатар қоғамның экономикалық арқауына, еңбек өнімділігінің артуына әсерін 

тигізеді. Тәрбие жеке тұлғаға тән оның адамдық болмысын, ақыл-ойын және 

тұлғалық қасиеттерін дамытумен қатар мінез-құлқын (жан дүниесін) 

қалыптастырады. Ұлттық мәдениеттің қай кезеңдерін қай дәуірін алсақ та, ол 

халықтың ұлттық тәрбиесімен сабақтасып жатқанын көреміз. Ұлттық 

мәдениет ұлттық тәрбие арқылы қалыптасады. Ал, тәрбие дүниетаныммен, 
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өмір заңдылықтарымен, философиямен тығыз байланысты. Демек, ұлттық 

тәрбие беру арқылы біз – ұлттық идеология құра аламыз.  Қазақтың ұлттық 

тәрбие негіздері ең әуелі дүниетануды, содан кейін тәрбиелеуді, ол үшін өмір 

заңдылықтарын үйретуді көздейді. 

  Мәдениеттің өмірдегі көрінісі  –  ұлттық тәрбиенің жемісі. Әдебиет 

тәрбиенің мәдениеттілікке тәрбиелеудің негізгі құралы болып табылады. Кез 

келген әдеби шығарманың эстетикалық мәні тәрбиеленшінің  этикасын 

қалыптастыруға әсерін тигізеді.  

     Әр халықтың өзіне тән, қоғамның дамуына байланысты 

ерекшеліктері болады. Мысалы, Қазақстанның ұлан-байтақ жерді алып 

жатуының өзі ғасырлар бойы халқымыздың бойындағы, батырлық, ерлік 

дәстүрді тудырған. Отанын сүю, елін қорғау ер азаматтардың міндетіне 

кірген. Ауыз әдебиетіндегі батырлар бейнесі осылай туған. Осыны болашақ 

ұрпақтың бойына сіңіре отырып, ұлттық идеология қалыптастырған. 

Сондықтан да халқымызды азаматтыққа, батырлыққа, шешендікке, 

көрегендікке тәрбиелеу де ұлттық идеологияның міндеті. Біздің билеріміз, 

жырауларымыз жырлап, үлгі тұтқан әділеттілік те халықтың шынайы қасиеті.  

 Ұрпақтан ұрпаққа берілетін әдет-ғұрыптар ұлтты біріктіріп қана 

қоймай, әр отбасыны бірегей етеді. Жалпы дәстүрлермен келісе отырып, әр 

қазақстандық оның отбасы бай және танылған белгілі бір әдет-ғұрыптар 

түсінігінде тәрбиеленгендіктен біз өз ерекшелігімізді жоғалтпаймыз.  

Алтыншыдан, Қалыптасқан мемлекет бағыты – 2050 Мемлекетті 

Стратегиясына сәйкес біз ата-бабалардан мұра болып қалған, тарихпен 

тексерілген құндылықтарымызды аялап сақтауымыз қажет. Бұл жерде 

біртұтас дүниетанымдық координаталарды жүйесін сақтау механизмі ретінде 

өмір салтына аса маңызды рөл беріледі. 

«Қазақстан – 2050» Жаңа Стратегиясы – ол бір жағынан «Қазақстан – 

2030» Стратегиясы шеңберінде өткізілген реформалар курстарының 

жалғасуы болып табылса, екінші жағынан – бәсекелестіктің жаңа межелеріне 

арналған Қазақстан дамуының басты бағыттары анықталған дербес құжат 

болып табылады. Бұл құжатта ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстанды 

экономикалық, саясаттық және әлеуметтік дамудың жаңа деңгейіне әкелетін 

жеті стратегиялық басымдылықты анықтады [77]. 

Ең алдымен, Мемлекет басшысы еліміздің даму мақсатын анықтауда 

ұлттық бірдейлік негізін «Мәңгілік Ел» атты кең мағыналы түсінік түрінде 

(беделді, ұлы Қазақстан және оның халқы) енгізеді. Еліміздің Бірінші 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың пікірі бойынша, Мәңгілік Елдің басты 

мемлекетті қалыптастыратын құндылықтар ретінде Қазақстанның 

тәуелсіздігі мен Астана, ұлттық бірлік, қоғамымыздағы бейбітшілік пен 

келісім, зайырлы қоғам мен биік руханият, индустрияландыру мен инновация 

негізіндегі экономикалық өсім, Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы, тарих, 

мәдениет және тіл тұтастығы, дүниежүзілік және аймақтық мәселелерді 

шешуде еліміздің жаһандық қатысуы мен ұлттық қауіпсіздігі болып 

табылады. Осы құндылықтардың арқасында жаңа Қазақстанның халқы ылғи 
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да жеңіп, ұлы жетістіктерді көбейте отырып,елін нығайта түсті. Бұл 

құндылықтар Қазақстанның халқын біріктірген және жаңа жетістіктерге 

ынталандыратын Жаңа Қазақстандық Патриотизмнің идеялық негізінен 

құралады. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асыруда үлкен жауапкершілікті 

мемлекет құрушы ұлт ретінде қазақ халқына жүктей отырып, Елбасы тек 

мәдени кодты сақтай отырып қана (тіл, руханилық, салт-дәстүрлер) уақыттың 

сын-қатерлеріне жауап қайтара алатынымызға баса назар аударды. «Егер ұлт 

өзінің мәдени кодын жоғалтса, онда ол ұлттың өзі де жойылады». Тек 

тағылымды тарих, ата-бабалар даңқы ғана қазіргі уақыт қиындықтарын 

жеңуге мүмкінік береді», – деген құнды пікірі ата-салтымызды сақтауға, 

туған жер мен ел алдындағы парызымызды ақтауға шақырады. Осыған 

байланысты көптеген ғалымдардың  ұлттық идеологиялар ұзақ өмір сүреді 

және ұлттар сол үшін өзінің жеке «мені» үшін күреседі, онсыз ұлт туралы 

пікірдің болуы да, оның болашақтағы тарихи өмірі туралы да сөз қозғаудың 

мүмкін емес деген пікірлері орынды. Заманауи адам тұлғасын қалыптасуы 

салауатты өмір салтымен қатар табиғатқа ұқыпты қарауды қамтитын 

экологиялық мәдениеттің маңыздылығын түсінуге сүйенуі тиіс. Мәдениет 

пен экономиканың терең интеграциясы – ақпараттық дәуірдің белгісі ғана 

емес, сонымен қатар, кіші бизнес секілді жаңа дәстүрлердің қалыптасуы. 

Кіші бизнес ұрпақтан ұрпаққа берілетін отбасылық дәстүрге айналуы қажет. 

Отбасының берік материалдық негізі – оның сенімді болашағының кепілі. 

Бұл мағынада ұлттық тағамдарды және тағам мәдениетін популяризациялау, 

дәстүрлі халықтық кәсіптерді, үй қолөнершілігін көтермелеу контекстіндегі 

кіші және орташа бизнесті дамыту болашағы бар жобалар болуы мүмкін. 

 Егемендікке қол жеткізген тәуелсіз мемлекетіміздегі қоғамдық-тарихи 

әлеуметтік саяси жағдайларға байланысты болып жатқан өзгерістер 

барысында туындап жататын қайшылықтарды шешу, өз жолын, өз 

идеяларын нақтылау мен дамыту,  дүниетанымдық қағидаларамызды 

айқындау, ұлттық сананың өсуі, мәдениеттің қайта өрлеуі, халықтың рухани 

бастауларына көңіл аударуы және үзіліп қалған идеялардың жалғастығын 

іздеу, толықтыру, жаңа қоғамдағы жеке адамдардың нақтылы әрекеттері мен 

қоғамдық ойларын жаңылмай саралау кезінде қазақтың  әлеуметтік 

мәдениеті: герменевтикалық талдау, оның жалпыға ортақ рухани маңызды, 

өміршең идеяларын айқындап көрсету мәдениетіндегі рухани-мәдени 

құндылықтарды қазіргі маңыздылығын зерттеудің қажеттілігін осыған 

тірейміз.  

Жетіншіден, ұлттық мейрамдар – қоғам бірігуі мен патриоттық 

тәрбиенің тиімді құралы, азаматтық сәйкестікті қалыптастырудың маңызды 

ресурсы. Адам баласының тіршіліктегі негізгі мақсаты тек еңбек етіп, өмірге 

қажетті материалдық байлықты жасап, отбасын құрып, ұрпақ өсірумен 

шектелмейді. Олар қоғам құрып, өзінің мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін 

дамытып, ұлт болып қалыптасады. Егер де жеке адамның өмірі табиғаттың 

заңы бойынша шектеулі болса, ұлттың өмірі қаншалықты ұзақ болуы, сол 
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ұлтты құрайтын адамдардың өмір сүре білу қабілетіне байланысты. Ал, ұлт 

болу үшін оның – тілі, діні, салт-дәстүрі, мәдениеті, өнері болуға тиіс. Сол 

ұлттың осындай басты белгілері сақталып, әрі қарай дамитын болса, оның 

ұлттық санасы қалыптасып, ол өзінің ұлттық мемлекетін құруға негіз болады. 

Осындай ұзақ мерзімді даму процесінде әрбір ұлттың басынан өткерген 

елеулі тарихи уақиғалар, оның өмір салтына байланысты қалыптасқан салт-

дәстүр, әдет-ғұрып, ырым-жоралар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ол сол 

ұлттың әр кез есіне алып, атап өтіп отыратын ұлттық мейрамына айналады. 

Қазақ халқының да тарихи даму барысында қалыптасқан өзіне тән 

ұлттық мейрамдары болды. Ол мейрамдар қазақ халқының көшпенді өмір 

салтына байланысты табиғаттың маусымдық төрт мезгіліне тура келеді. 

Себебі, қазақтар негізінен көшпенді мал шаруашылығымен 

айналысқандықтан, олардың күнделікті тұрмыс-тіршілігі табиғатқа өте 

жақын болды. Сол себепті қазақтар ауа-райының қолайлығына байланысты 

өздерінің ұлттық мейрамдарын атап өтіп, онда түрлі ұлттық өнерлерін 

көрсетіп, ұлттық ойындарын өткізіп отырды. Атап айтқанда ол мейрамдар – 

Наурыз, Қымызмұрындық, Мизам, Соғымбасы деп аталды. Мейрамға 

әлеуметтік феномен ретінде жаһандық әлем, жалпы мәдени деңгейдің 

төмендеуі мен идеалдардың ауысуы жағдайында ерекше міндеттер артылған. 

Жаңа мейрамдар пайда болады және ескілері айтарлықтай өзгерістерге 

ұшырайды. Ұлттық мейрамдар дәстүрлердің, әдет-ғұрыптардың, салт-

жоралғылардың, рәсімдердің, ойындардың, салтанаттардың көптүрлілігі мен 

байлығын жинақтайды. Жалпыхалықтық, жалпыұлттық мерейтойларды 

тойлау қоғамдық сананы оны жағымды арнаға бұрып, мақтаныш пен 

патриотизм сезімдерін қалыптастырып, біріктіруші факторы болып 

табылады. Заманауи және тарихи өткен шақты форматтағы қазақ мәдениеті 

интеллектуалды және шығармашылық интерпретацияны қажет етеді. 

Шығармашылық ұлттық құндылықтарды жаңаша зерделеуге және оларды 

қазіргі заманғы сипат беруге қабілетті. Халықтың және оның көптеген 

ұрпақтарының тарихи істерін нақты түсінбей тарихи тіршілік мүмкін емес. 

Ұлттық бейнелерді қалыптастыру, ұлтты біріктіре алатын мерекелік іс-

шаралар дәстүрін насихаттау бұл байланыста үлкен рөл атқарады. 

Тәуелсіздік күні, Конституция күні, Бірінші Президент күні, Астана күні 

және т.б. осындай мейрамдардың үлгісі болып табылады.  

Сондай-ақ, Батыс Қазақстан облысы аймағында ғана тойланатын 14-

наурыз – «Көрісу күні» мейрамын айта кеткен жөн. Көрісу – тек адамдардың 

бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес, сондай-

ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Өйткені 

Көрісу салты бір күннің аясымен шектеліп қалмайды, жыл бойы жалғаса 

береді. Әлдеқандай себептермен 14-наурыз күні болмаған немесе сырт жақта 

жүрген кез келген адам ауылға жолы түскен бойда қариялардың қолын алып, 

сәлем беруге тиіс [82, 421б.].  

Наурыз мерекесін Күн мен түннің теңесу сәтімен шендестіреді. Алайда, 

түркілерде дәлірегі қазақтарда бұл күн наурыздың 21-нен 22-не қараған күні 
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емес, бұрынғы күтізбе бойынша 1-наурыз, бүгінгі күнтізбедегі 14-наурыздан 

бастап мерекелеу бар. Ата-бабамыз наурыз мейрамын оның басты ғұрпы 

Көрісуден бастайды. Осыған қатысты мынадай айғақтарды тізіп шығуға 

болады. 

1-айғақ. Шоқан Уалихановтың қазақы күнтізбені үш тілде келтіріп, оны 

Наурыздан бастайды. Ал наурыз айы қазірше 14-наурыз екені мәлім. 

2-айғақ. Шәкәрім Құдайбердінің баласы Ахаттың естелігінде: «14-март – 

ескіше 1-март. Әкей айтты: «Бүгін ескіше 1-март, қазақша Жаңа жыл, 

Ұлыстың Ұлы күні дейді. Ал жаңа жылдың бұрынғы аты – Наурыз, бұл 

парсы тілі. «Жаңа күн» деген сөз. Қожа-молдалар ескі әдетті қалдырамыз 

деп, құрбан, ораза айттарын ұлыс күні дегізіп жіберген. Ескі қазақша, ескі 

түрікше жаңа жыл күнінің аты – ұлыс». 

3-айғақ. Мәшһүр-Жүсіп: «Жиырма тоғыз жасымда Бұхарай – Шәрифте 

Ғабдалахыд ханның наурыздама тойының сегіз күн ішінде (ескіше 1-8 

наурыз С.Е.) болдым, дәл сегізінші күн: «Мазар Шариф», – деседі. 

Наурыз мерекесінің мезгілі тек қана Күн мен Түннің теңесуі емес – 

Көктемнің шығуы мен жыл басы екендігін байқатады. Тоқсан күн қыс 13- 

наурызбен бітіп, жылдың да, көктемнің де басы 14-наурыз болып 

есептелінеді. Яғни, наурыз мейрамы Күнге табыну рәсімінің салтанаты да, 

түркіше Жаңа жыл «Амал» атауымен Көрісу, Наурызкөже секілді ғұрыптар 

мен атрибутпен мерекеленіп келгендігін ескеру қажет. Наурыздың табиға 

нышандары: жыл құсы саналатын «наурызек» аталатын торғайдың көзге 

түсуі, бәйшешектің көктеуі, жердегі тоңның жібіп, қардың аласапыран еруі 

болып саналады. Бұл көрініс Абай атамыздың «Жазғытұры» өлеңінде толық 

бейнеленген. 

Қазақстан Республикасы – бастамасы адамның қоғамға сенімі мен 

қоғамның тұлғаға сенімі жағдайында ғана жүзеге аса алатын бірлік рухына 
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Өткeннiң тәжiрибeсiн тaл бoйынa дaрытқaн, oзық өнeгeлi дәстүрсiз, 

ұрпaқтaр сaбaқтaстығынсыз  мәдениет пен тaрихи бoлмысты eлeстeтy мүмкiн 

eмeс. Ол дегеніміз, қазіргі таңдағы мәдениет пен ұлттық ерекшеліктердің 

алға қойылуы. Оны, мәдени код ретінде танып, ұлттық негізімізді «тайға 

таңба басқандай» біржақты орнықтыруымыз қажет. Нeгiзгi «мәдeни кoд» 

түсiнiгi жaн-жaқты бoлып кeлетіндігі белгілі. Oл кeз-кeлгeн мәдeни тип пeн 

әртүрлi тaрихи yaқыттaғы aйырмaшылықтaрғa қaрaй дa өзгеріп отырады. Бұл 

ұғым aдaмдық мәдeниeттi сaқтay жәнe қaлыптaстырyды тoлыққaнды игeргeн. 

Тaбиғaттa мәдeниeттiң өзiндiк ұйымдaсyы мәдeни кoдтың зaттық, бeлгiлiк 

жәнe идeaлдық сияқты пaрaмeтрлeрінен құрaлaды. 

 Мәдeни кoд – мәдeниeттiң бeрiлгeн типiн түсiнyдiң кiлтi. Бұл хaлыққa 

aтa-бaбaмыздaн қaлғaн қaйтaлaнбaс мәдeни өзгeшeлiктeр, мәдeниeткe 

тиeсiлiктi aнықтayғa мүмкiндiк бeрeтiн қaндaй дa бiр фoрмaдa жaсырынғaн 

aқпaрaт көзi. 

Мәдениет ұлтты қорғайды, сол ұлттың басын құрып отырған мемлекетті 

қорғайды. Ұлтты өлтірмейтін – оның өзіндік қасиеті, төлтума мәдениеті, 

салт-дәстүрі, өнері. Оны жоғары бағалай білген халықтың дәрежесі жоғары 

болмақ. Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев ұлттық бірегейлікті пен мәдени 

кодты сақтауға айрықша тоқталды. «Ұлттық жаңғыру ұлттық сана-сезімнің 

көкжиегін кеңейту, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар 

сипаттарын өзгерту», деп ашық жазған. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз 

бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық 

рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. «Мен қазақстандықтардың ешқашан 

бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі – 

ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. 

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің 

кертартпа тұстарынан бас тарту керек», – деді Президент. Ұлттың коды 

дегеніміз не? Орыстар мақтанғанда жерін, елін, ғарышты бағындырғанын, 

соғыста жеңгенін айтады, коммунизмнің қаһарынан өзімізді ғана емес, 

Еуропаны, Американы азат еттік дейді. Қытайлықтар ұлттық ұстанымдарын 

ұмытпай әрбір мәдени шараға ұлттық киіммен қатысады. Салт-

жоралғыларын да қалт жібермейді. Жері тар, сыймай отырса да тарихи-

мәдени жәдігерлерін көзінің қарашығындай сақтап отыр. Ұлттық кодтың 

негізі – отансүйгіштік. Қазақ ұлтының коды – қазақылығы. Біздің мақсат ата-

баба мұрасын қастерлеп, мирасына сызат түсірмеу. Қазбек би: 

Дұшпанның аяғына жаншылмаған елміз, 

Басымыздан намысты асырмаған елміз, 

Адалдықты әрқашан жасырмаған елміз, 

Атаның өсиетін балаға, баланың өнерін  

атаға айтып, тарата білген елміз,  

Құлақтың құрышын қандырып,  

әділ сөзді халыққа айта білген елміз, – деді. Ұлттық код − осы елдігімізді 

сақтау. Бойымыздағы қазаққа ғана тән рухани қуатымызды сақтау. Өзіңе, өз 

еліңе, өз таңдауларыңа деген құрмет. «Білімдіге дүние жарық. Білімсіздің 
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күні кәріп», – деп халқымыз бекер айтпаса керек. Құндылықтар жүйесінде 

білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. Білімді, көзі ашық, 

көкірегі ояу болуға ұмтылу – қанымызда бар қасиет. Күн сайын тың дүние 

жарыққа шығып отырған жаһандану уақытында табысты болудың ең іргелі 

факторы білім екенін Елбасы тағы да еске салды. Әсіресе жастарды білімге 

басымдылық беруге шақырды. Сананың ашықтығы «от басы, ошақ қасы» 

төңірегінде қалып кетпесе екен деп алаңдаушылығын жеткізді. Тіл үйрену – 

жаһандық әлемге еркін кіріп, жұмыс істеудің басты шарты. «Сананың 

ашықтығы зерденің үш ерекшелігін білдіреді. Біріншіден, ол дүйім дүниеде, 

Жер шарының өзіңе қатысты аумағында және өз еліңнің айналасында не 

болып жатқанын түсінуге мүмкіндік береді. Екіншіден, ол жаңа 

технологияның ағыны алып келетін өзгерістердің бәріне дайын болу деген 

сөз. Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін алып, ең озық жетістіктерін 

бойға сіңіру мүмкіндігі», – деп таразылап берді. Сондықтан, бәсекеге 

қабілетті, ұлттық-мәдени кодын сақтаған ел болуға ұмтылуымыз қажет. 

Сонда ғана, Ұлттың рухани әлемін байытуға және жаңғыртуға бағытталған 

осындай алғашарттар ата-баба салған сара жолдын алшақтамайтындығы 

сөзсіз.  
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