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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию опасностей, вызванных
изменениями
среды
жизнедеятельности
человека
и его самого, обусловленных широким внедрением
технологических инноваций, появляющихся благодаря
конвергенции НБИКС-технологий. Глобальные угрозы
обусловлены духовной неготовностью человека и общества
к возросшим технологическим возможностям. Подобное
положение является следствием кризиса саморазвития
личности,
эгоистическим
характером
активности
современного человека. Среди указанных опасностей
названы возможные попытки установить тоталитарный
контроль над личностью и обществом, устранение ее от
принятия решений, разрушение личности и ее природы,
утрата свободы творчества и другие.
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Өзгермелі және өзгеріп жатқан адам: қазіргі жаҺандық қатерлер
Аннотация. Мақала NBICS технологияларының конвергенциясы нәтижесінде пайда
болатын технологиялық инновацияларды кеңінен енгізуден туындаған адам өмірінің және
өзін қоршаған ортаның өзгеруінен туындайтын қауіптерді зерттеуге арналған. Жаһандық
қауіп-қатерлер адамның және қоғамның жоғары технологиялық мүмкіндіктерге рухани дайын
болмауынан туындайды. Бұл жағдай жеке тұлғаның өзін-өзі дамыту дағдарысының, қазіргі
адам қызметінің эгоисттік сипатының салдары болып табылады. Көрсетілген қауіптердің
қатарына жеке тұлға мен қоғамға тоталитарлық бақылау орнатудың ықтимал әрекеттері, оны
шешім қабылдаудан алып тастау, тұлға мен оның табиғатын жою, шығармашылық еркіндіктен
айырылу және т.б. аталды.
Түйін сөздер: адам, тұлға, тұлғаның өзін-өзі дамытуы, тұлғаның жойылуы, жеке бас
бостандығы, NBIKS-технологиялары, жаһандық сын-қатерлер
Human variable and changeable: modern global challenges
Abstract. The article is devoted to the study of the dangers caused by changes in the
environment of human life and him, caused by the widespread introduction of technological
innovations that appear due to the convergence of NBICS technologies. Global threats are caused
by the spiritual unpreparedness of man and society for the increased technological capabilities.
This situation is a consequence of the crisis of self-development of the individual, the egoistic
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nature of the activity of a modern person. Possible attempts to establish totalitarian control over
an individual and society, to remove it from decision-making, to destroy the personality and its
nature, to lose creative freedom, and others are named among the indicated dangers.
Key words: person, personality, personality self-development, personality destruction, personal
freedom, NBIKS-technologies, global challenges.

Введение
Глобализация – основное содержание
новейшей
истории.
Но
следует
понимать, что глобальными становятся
не только экономические, политические,
социальные связи, глобальными и
тотальными
становятся
изменения
всей
среды
жизнедеятельности
человека.
Поскольку
центральное
и определяющее место этой среды
составляет внутренний, духовный мир
человека, то глобализация означает в
первую очередь изменение духовного
бытия личности, которое проявляется, в
том числе, в изменении технологических
возможностей человечества и связанных
с ними изменениями социальной,
природной,
информационной
среды. Данный феномен в качестве
мощнейшей обратной связи изменяет
содержание духовного бытия личности,
направления, мотивы и формы ее
активности. В связи с этим перед
философией возникают новые задачи
по осмыслению новейших социальных,
технологических и духовных изменений
и встраиванию в них. Действительно,
если духовный мир составляет основу
среды жизнедеятельности человека,
определяет ее, то религия, наука и
философия, а также творчество в сфере
создания и регулирования технологий
являются фактором изменения этой
среды, включая и самого человека.
Подобные обстоятельства должны
определять такие важнейшие (но не
единственные) задачи современной
философии:
во-первых,
возникает
вопрос о том, не изменится ли природа
человека
вместе
с
глобальным
изменением содержания его бытия;
во-вторых – вопрос о смысле бытия
человека, человечества в контексте
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изменения среды жизнедеятельности,
назначении и допустимости применения
созданных им технологий; и в-третьих,
важнейшим является вопрос о значении
и месте фундаментальных знаний в
жизни современного человека. Но
самым
главным
фундаментальным
знанием
для
человека
является
знание о его собственной природе,
месте в системе бытия, смысле жизни
человека и мира, в котором это бытие
и осуществляется. Таким образом,
главным для человечества остается
вопрос антропологический, а также
всегда связанные с ним вопросы
аксиологии и, особенно, этики, но в
контексте современных глобальных
изменений.
Методология
В связи с этим осмысление
задач философии на современном
историческом этапе методологически
должно основываться на понимании
природы человека, а также на
понимании сущности тех изменений
среды жизнедеятельности, которые
обуславливаются глобализационными
явлениями. Очевидно, что оценки тех
инноваций, которые мы можем уже
наблюдать, с точки зрения их влияния на
человека и среду его жизнедеятельности,
безопасности, комфортности и т.д.
должны надстраиваться прогнозами их
дальнейшей эволюции.
Итак, бытие человека должно
рассматриваться на двух уровнях
– биологическом и духовном (или
личностном). Конечно, в первую
очередь духовное бытие определяет
человеческого
индивида
как
неповторимую
сущность.
Даже
наблюдая движения тела, например,
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мимику,
жестикуляцию,
походку,
рабочие манипуляции и т.д., мы
понимаем (или пытаемся понять)
содержание духовного бытия личности,
собственно говоря, смыслы, которые
личность пытается реализовать в
материальном мире с помощью тела.
Конечно, не все движения и процессы
являются контролируемыми и потому
– проявлениями свободы личности. И
духовное бытие не всё подконтрольно,
осознано и даже желанно. Но именно
проявления свободы и самоконтроль
бытия
личности
определяют
ее
индивидуальность и ценность. И
все же телесность – это средство
реализации свободы. Поэтому без
телесности, которой обладает человек,
его бытие не может быть полным. Не
случайно
ограничение
физических
возможностей воспринимается как
препятствие к полноте бытия. Отсюда
и совершенствование личности при
ограничении физических возможностей
получает восхищение и повышенную
оценку общества.
Личность – это субъект своего
бытия, что означает быть причиной
составляющих его событий. В этом и
появляется свобода. Следовательно,
полнота бытия личности означает
полноту свободы. Самым очевидным
проявлением
свободы
является
воля
(желания).
Боле
сильными
мотиваторами и проявлениями свободы
следует признать интенции любви (то,
что человеку любо) или ее антипода –
эгоизма. Также и акты оценивания (блага,
зла, красоты, истины как отношения
феномена к бытию личности) следует
признать проявлением свободы (ведь
это Я считаю что-либо или кого-либо
красивым или злым). Все события бытия
личности, если они суть проявления
ее свободы, по своему содержанию –
творение смыслов. Это и есть основа
творчества как синтеза проявлений
свободы. Возможность творчества и
означает наличие свободы личности.

Творчество как рождение и реализация
смыслов воплощается в материальном
и составляет вершину духовного бытия.
В этом смысле личность осознает,
создает и воспроизводит смысл своего
бытия, то есть является живой сущностью
[1]. Также следует учитывать, что
личность в силу своей свободы владеет
своей
средой
жизнедеятельности
как такой, что существует для нее,
что проявляется как ощущение себя
центром своего бытия и как стремление
к преобразованию своего жизненного
мира. Это подчеркивает активную,
творческую позицию личности в мире.
Но указанное стремление вовсе не
хаотично, случайно или сумасбродно.
Свобода
предполагает
наличие
некоего ориентира, определяющего
направления ее проявлений. Им может
быть только стремление к полноте бытия
как основная потребность личности,
то есть потребность в саморазвитии
[2, с. 106]. Поэтому и оценивание
как проявление свободы является
определением отношения феномена к
абсолютной полноте бытия, обладать и
быть субъектом которой может только
личность.
Основная часть

Основным
содержанием
глобализации
являются
процессы
НБИК-конвергенции или даже НБИКСконвергенции, то есть синергетического
усиления достижений нано-, био-,
информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий и их слияние
в единую область знаний и технологий.
Это означает, что указанные достижения
возникают не просто на стыке различных
научных дисциплин и технологий, а
при их взаимном проникновении.
Цифровые устройства изготавливаются
на
основе
нанотехнологий
и
новейших материалов, в том числе и
органических, а нанотехнологии требуют
автоматизации контроля, разработки
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и производства. Как и организация,
управление
макроэкономикой,
жизнь
социума
немыслима
без
автоматизации обработки информации.
А вместе с тем и жизнедеятельность
отдельного
индивида
невозможна
без использования наноматериалов и
нанотехнологий, современных гаджетов
и информационной инфраструктуры.
Даже общение с другими членами
социума все больше происходит в
виртуальном пространстве. Обеспечение
жизнедеятельности человека, начиная с
управления средой обитания (например,
система умный дом) и заканчивая
медицинским
обслуживанием,
становится немыслимым без применения
нанотехнологий,
наноматериалов,
электронных устройств и их гибридов.
Также с помощью электронных
устройств и технологий, и все чаще в
автоматическом режиме, осуществляется
контроль за поведением человека,
причем с самого раннего возраста:
электронные няни, автоматизированные
системы
геолокации
владельца
электронного устройства, тотальное
поле видеонаблюдения и система
распознавания лиц, контроль движения
финансов, медицинские электронные
импланты кардинально меняют как
положение индивида в социуме, так
и общество в целом. Таким образом,
добавление к тетраэдру пятой вершины
«С» свидетельствует о том, что все
НБИКС-технологии преимущественно
направлены на общество и человека.
А поскольку, так или иначе, эта
направленность является осмысленной,
то существуют субъекты, которые
целенаправленно действуют с целью
изменения общества и человека. И
вот их целеполагание также следует
оценить.
По своему содержанию НБИКСтехнологии направлены на создание
новых материалов и устройств с
целью максимальной автоматизации
обработки информации (вплоть до
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создания мощного, так называемого,
искусственного
интеллекта
(ИИ)),
управления
биологическими
процессами на молекулярном уровне,
стремительного расширения знаний
о человеке, биологических объектах,
обществе). И, конечно же, изменение
общества,
формирование
нового
социального уклада и его отдельных
секторов – экономики, политики,
информационного пространства и т.д.
Таким
образом,
научные
и
технологические
достижения
становятся базисом для создания
новых форм организации социума (о
чем свидетельствует возникновение
термина
«НБИКС-общество»
[3,
с. 13]), экономики и неизбежно
предполагают изменения понимания
человеческой природы, в том числе
попытки изменения, расширения ее
когнитивных способностей, показателей
здоровья, ценностных ориентиров,
мотивов активности и т.д. И вообще
изменения содержания бытия личности,
формирования «техно-человека» [4],
а поскольку мы говорим о глобальных
процессах и планах, то и создания
«техно-человечества».
Следовательно,
явление
глобализации требует философского
осмысления двух кластеров явлений: вопервых, закономерности, управляемости
и безопасности создания и внедрения
технологических инноваций; во-вторых,
степень их влияния на природу человека
и допустимые пределы такого влияния.
Очевидно, технологические инновации,
которые появляются благодаря НБИКСконвергенции по принципу цепной
реакции, не могут быть самоцелью. Но
при этом их создание и внедрение все
меньше контролируется человеком.
Это можно наблюдать на примере
создания
вооружений.
Новейшие
технологические
образцы
создают
угрозу для тех, кто ими не обладает и
провоцирует создание более мощного
оружия или контр-оружия. Банальной
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стала фраза о том, что в споре снаряда
и брони не может быть победителя.
Но в споре производителей военных
технологий
обязательно
будет
проигравший. И это не создатели
оружия. Роль проигравшего может
примерить на себя человечество.
По закону театра ружье, висящее на
стене, обязательно выстрелит. Поэтому
мировое
сообщество
уже
давно
подошло к пониманию необходимости
ограничения
высокотехнологичных
вооружений. Но вот только ограничить
их никак не получается. В развитии
гонки вооружений прослеживается
некая закономерность. А она может
свидетельствовать
об
отсутствии
свободы, то есть несовершенстве
личности. Совершенно очевидно, что
слишком много игроков заинтересованы
в гонке высокотехнологичных видов
вооружения. И этот интерес в своей
основе эгоистичный. Производители
заинтересованы в получении прибыли.
Политики заинтересованы в захвате
и удержании ресурсов, военные
заинтересованы в сохранении своего
элитного статуса. И это истинные цели
создания вооружений.
Еще одним примером может быть
создание
гаджетов.
Крупнейшие
компании
ежегодно
представляют
десятки новых моделей электронных
устройств, имеющих множество функций
от обеспечения связи до различных
способов хранения и обработки
информации, а также автоматизации
управления средой жизнедеятельности.
Все эти функции глубоко интегрированы
между
собой
и
многократно
дублированы.
Причем
рядовой
пользователь знаком и использует
только небольшую часть этих функций.
Рынок гаджетов поддерживается не
столько практической необходимостью
их замены, сколько маркетинговой
стратегией производителей, рекламой,
модой и т.д. Следует отметить, что
современные гаджеты, да и многие

иные товары, от автомобиля до
осветительной
лампочки,
могут
служить весьма ограниченное время.
И эта ограниченность закладывается
конструктивно. И никто и не скрывает,
что это – маркетинговый ход.
Его
цель
–
обеспечение
стабильного
функционирование
производства и получения прибыли,
а не удовлетворение потребностей
потребителя и общества. Впрочем,
это главная особенность экономики,
о которой писал еще Адам Смит. Но
особенностью современной экономики
является ориентир на искусственное
создание
субъективных
мотивов
потребительской активности как основа
её функционирования. Это Адам Смит
предполагал,
что
экономический
интерес лавочника гарантирует доставку
к завтраку обывателя мяса, молока и
булочек. То, что движет человекомпотребителем сегодня, ничего общего
с потребностями не имеет. По меткому
выражению журналиста, люди сегодня
на незаработанные деньги покупают
ненужные им вещи, чтобы удивить
других людей, которым они сами
безразличны.
Это
высшая
степень
эгоизма,
возведенная
в
ранг
социальной
политики.
Уберите
такое
манипулирование «потребностями» и
в глубочайшем кризисе окажется не
только экономика, но и всё пространство
жизнедеятельности
современного
человека. Запретите рекламу в Интернете
– и без финансирования останется
большинство
информационных
платформ, да собственно, и вся
глобальная коммуникативная паутина.
А это вызовет цепную реакцию в
обществе, экономике, медицине, сфере
глобальной безопасности. Общество,
как наркоман, находится в тяжелой
зависимости от эгоизма. Но оно должно
находить
механизмы
ограничения
эгоизма в любых его проявлениях.
Их
достаточно
много:
мораль,
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право, мировоззрение с комплексом
ценностных ориентиров. Все они, как
видим, сегодня не работают. Очевидно,
что деградировали именно ценностные
и моральные ориентиры, поскольку
право не свободно в их выборе. Оно
отображает
духовные
приоритеты,
которые исповедует если на все
общество, то его элита, имеющая доступ
к законодательному творчеству. Таким
образом, мы имеем дело с кризисом
саморазвития личности в современном
обществе, кризисом утери свободы,
принесения ее в жертву эгоизму,
который обуславливает все глобальные
кризисные явления.
Можно также утверждать, что
глобализация, как мы ее сегодня
наблюдаем, – это тоже проявление
кризиса
саморазвития
личности.
Например,
сектор
экономики,
создающий
современные
вычислительные машины, гаджеты и
т.д., стремительная эволюция которых,
как мы видели, определяется не
столько
потребностями
общества,
а
маркетинговой
политикой
и
конкуренцией
производителей,
основывается на совершенствовании
нано-,
информационных
и
социогуманитарных
технологий.
Следовательно, последние создаются
и
развиваются
вне
объективных
потребностей человека. И при этом
используются
огромные
ресурсы,
в том числе, не возобновляемые.
Сегодня осознание экологического
кризиса
стимулирует
изменение
экономической политики с целью
ослабления карбоновой нагрузки на
экосистему планеты за ограничение
других вредных выбросов. Но развитие
информационных технологий, а значит
и всей группы НБИКС-технологий,
требует
увеличения
потребления
энергии, редкоземельных металлов,
органических соединений, а также
создания
индустрии
утилизации
электронных
устройств.
Все
это
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явно
противоречит
экологическим
потребностям человечества, поскольку
увеличивает нагрузку на экосистему, с
чем человечество пытается бороться.
С
развитием
этих
технологий
также тесно связано возникновение
такого феномена как криптовалюта.
Непросто
определить
потребность
в её возникновении и феномен
обретения ценности этой виртуальной
реальностью. Но он также создает
нагрузку на энергосистему многих стран,
а значит, увеличивает карбоновую и
иную нагрузку на экосистему планеты.
То есть стремительное развитие всего
спектра НБИКС-технологий обусловлено
не реальными потребностями человека,
а
эгоистическими
устремлениями,
которые
реальным
потребностям
человека и общества противоречат. И
это противоречие превращает прогресс
в кризисогенный фактор.
Данные примеры подтверждают,
что НБИКС-технологии могут быть
источником реальной угрозы для
человечества. Но таковыми они являются
не сами по себе, а в силу отношения
к ним человека, его духовного и
морального несовершенства. Именно
несовершенство человеческой личности,
а значит, и ограничение ее свободы,
зависимость от пристрастий, рекламы,
воздействия технологий управления
мировоззрением
и
мотивацией
человеческой активности как части
НБИКС-технологий создают видимость
закономерности их развития. Хотя на
самом деле, во всяком случае, частично,
эта закономерность не обусловлена ни
реальными потребностями человека,
ни иными причинно-следственными
связями
кроме
неограниченного
проявления эгоизма политической,
экономической, военной элит. Это же
касается и управляемости траектории
развития
НБИКС-технологий.
Только
контроль
и
ограничение
эгоистических
мотивов
человека
позволит удержать под общественным
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контролем
НБРИКС-технологии,
направить их на удовлетворение его
реальных потребностей. И самый
эффективный способ – саморазвитие
личности. Ведь именно личность
определяет доброкачественность или
злокачественность
технологического
прогресса.
Сегодня
непосредственное
воздействие НБИКС на человека
представляет наибольшую опасность.
И философия, как составляющая
социогуманитарных технологий, может
стать или главным деструктивным
фактором,
или
предопределить
сдерживание
потенциального
разрушительного
воздействия
технологических
инноваций
на
человека. Даже если не брать во
внимание фантастичность проектов
использования
технологий
для
улучшения
природы
человека,
то очевидность опасности такого
улучшения не вызывает сомнения.
Можно спорить о приобретении новых
физических возможностей, расширении
когнитивных способностей, но это
даже развитием нельзя будет назвать.
Ведь
преступник,
обладающий
расширенными
когнитивными
способностями
и
выдающимися
физическими
данными,
является
источником повышенной опасности
для общества. И при этом никак не
обогащает свое собственное бытие.
Какими бы ресурсами он не завладел,
какую бы власть не приобрел,
неудовлетворенность своим наличным
состоянием будет постоянно его
преследовать. Ведь даже в фантазиях
трудно представить, что технология
может улучшить духовную природу,
обеспечить моральное совершенство,
усилит стремления к полноте бытия.
Но
предоставление
духовно
несовершенному
человеку
новых
физических
или
когнитивных
способностей – не единственная
опасность.
Новейшие
НБИКС-

технологии все шире используют для
контроля поведения человека, а значит,
что неизбежно, для ограничения его
свободы. Поэтому вряд ли можно
ожидать, что улучшенные человеческие
(или постчеловеческие) индивиды будут
неподконтрольными и свободными.
Ведь, как мы видели, направление
развития
НБИКС-технологий
определяет создатель или заказчик
инноваций. А он, в силу несовершенства
человеческой природы, решает свои
узкоэгоистические интересы.
В связи с этим следует считать
закономерностью
стремление
автоматизировать
управление
обществом и производством. Человек
воспринимается
просто
объектом
управления наряду с машиной. «С
развитием технико-формальных средств
коммуникации
и
количественной
интенсификацией
информационных
процессов в обществах, – теряется
значимость и субъектность сознания
человека, обедняется и упрощается его
качественная смысловая составляющая,
нарушается повседневный культурносмысловой жизненный мир». «Техника
принимает форму автоматизации при
переработке информации, исключая
в ходе операций из сознания более
широкий смысл» [5]. Нарушается
«глубинная
смысловая
основа
взаимодействия людей в обществе,
стандартизируется, примитивизируется
сама жизнь человека, всего общества»
[6, с. 120]. Все это означает разрушение
личности и общества, в частности, утрату
человеком творческой свободы.
Общение
как
свободный
обмен
смыслами
подменяется
информационным
обменом,
передачей смыслов, определенных
управляющей подсистемой общества
без их оценивания. То есть происходит
«овеществление
коммуникативной
практики
повседневной
жизни»
[7, p. 386]. Личность устраняется от
определения смыслов своего бытия и
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приравнивается к машине.
В результате общество неизбежно
превращается
в
механическую,
кибернетическую систему, способную
только обрабатывать и реализовывать
смыслы, а не создавать их. Социальная
практика, основанная на «методологии
кибернетического управления, позволяет
государственному
аппарату
при
помощи использования политической
техники запрограммировать гражданам
сконструированные администраторами
смыслы
деятельности
и
создать
сформированный образ окружающей
реальности. Одновременно происходит
отчуждение человека от своей самости,
природы на уровне личности и
«нарушение коллективной идентичности
в обществе» на групповом уровне»
[7, p. 386]. Речь идет о знакомой нам
ситуации, когда человек воспринимался
только «винтиком» государственной
машины. Такая машина оказалась
нежизнеспособной.
А
НБИКСтехнологии
эффективнее
любого
репрессивного аппарата позволяют
превратить общество в механическую
кибернетическую систему. Впрочем, они
не исключают создание и использование
репрессивной
системы.
И
даже
упрощают ее функционирование. Так,
недавно появилось сообщение о том,
что силы правопорядка Нидерландов
заявили, что система видеонаблюдения
позволит им привлечь к ответственности
всех зачинщиков очередных акций
протеста.
Такие изменения сопровождаются
чрезмерным
распространением
в
обществах
инструментальной
рациональности,
подчинением
ее
принципам всех сфер человеческой
жизни
с
позиций
«ценности
калькуляции технического характера»
[8, с. 115]. Опасности инструментальной
рациональности описывал исследователь
протестантской
этики
М.
Вебер:
невозможность проявления собственных
культурных, в частности, религиозных
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ценностей представлений человека.
Инструментальная
рациональность
монологична,
исключает
обратную
связь системы «субъект управления –
объект управления». Люди вынуждены
реализовывать
искусственно
навязанные смыслы. А такая система
теряет
возможности
устойчивого
функционирования.
Внедрение
НБИКС-технологий
способствует
усилению
опасности
реализации
кибернетического
подхода к управлению обществом.
Электронное
устройство
не
может
учесть
индивидуальность
человеческой личности. Ведь она
не
поддается
математическому
описанию. А вычислительная машина
только
реализует
математически
оформленные алгоритмы. Поэтому
закономерно формируется общество,
«где статистические различия между
индивидуумами равны нулю» [9, с.
184]. И неизбежно «государственный
аппарат,
руководствующийся
кибернетикосистемным подходом, не
только не учитывает, но и по своей
логике стремится исключить свободную
личность из социально-политического
процесса» [8 c. 122]. Так или иначе, это
приведет к господству отдельной группы
людей над остальным человечеством
на социальном уровне и разрушению
личности на индивидуальном.
Поскольку конвергенция НБИКСтехнологий означает глобализацию
всех обусловленных ею процессов, то
попытки их использования для контроля
социального
и
иного
поведения
человека должны вызвать глобальный
кризис саморазвития личности, то
есть кризис, обусловленный потерей
ею свободы. В том числе и кризис
творческих способностей, поскольку
творчество – это всегда проявление
свободы.
При
этом
развитие
НБИКСтехнологий невозможно без творчества.
И не только в техническом смысле, но и
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в экономике, гуманитарной сфере, науке
(нужно познавать общество, психологию
человека как объекта воздействия и
т.д.). Поэтому можно предположить, что
НБИКС-технологии в условиях кризиса
саморазвития личности сами в себе
имеют потенциал самоограничения.
И при неблагоприятных условиях
человечество может столкнуться с
проблемой кризиса науки, культуры в
целом и НБИКС-технологий, в том числе.
В частности это может проявиться
на рынке труда. Так, эксперты
прогнозируют утрату в ближайшее время
актуальности целого ряда профессий, а
следовательно, потерею рабочих мест.
Вместе с тем автоматизация различных
процессов не позволит заменить эти
профессии новыми. Потребность в
специалистах новых специальностей
будет возникать, но в значительно
меньших масштабах. Но требования к
ним будут достаточно высоки. Развитие
НБИКС-технологий неизбежно ведет
к узкой специализации. В то же время
мы имеем дело с глубокой взаимной
интеграцией указанных технологий,
что требует интеграции научных
знаний, предъявляет требования к
исследовательским
способностям.
Это несоответствие теоретический и
эвристической подготовки, с одной
стороны, и практической – с другой,
обуславливает повышенные требования
к
компетентности
современного
специалиста,
его
творческим
способностям, совершенству личности.
И в условиях утраты творческой
свободы возможен рост безработицы
при одновременном дефиците кадров.
Это создаст не только препятствие
развитию НБИКС-технологий, но и
угрозу социальной напряженности.
Освобождение
человека
от
выполнения многих производственных
и социальных функций означает
устранение его от творчества. Ибо
любая работа требует создания смыслов,
оценки ситуации и т.д. Как следствие,

с уменьшением занятости праздность
усилит проблемы, связанные с потерей
творческой свободы и разрушением
личности. В результате возникнет
деградационная система с устойчивой
обратной связью.
Устранение человека от многих
процессов, которые ранее требовали
творчества, проявления свободы рано
или поздно приведет и к устранению его
от принятия решений. И не только на
уровне технологий, но и в социальной
сфере.
Машине
уже
передаются
функции принятия решений в области
безопасности, экономической политики,
социального контроля, планирования
потребления,
вообще
принятия
решений, непосредственно влияющих
на жизнь человека и общества. И
процесс этот грозит стать необратимым
в связи с автоматизацией управления.
Уже сейчас человек не может
справиться с объемом информации,
поступающей в системы управления. И
он нарастает очень быстро. Общество
вынуждено автоматизировать процессы
управления и в будущем не сможет
от этого отказаться. Поэтому оно
может только попытаться сохранить
контроль над автоматизированными
системами управления, возможность и
осуществление принятия решений по
ключевым моментам. Но эта возможность
должна сохраниться на всех уровнях, а
не только на уровне высших органов
управления. Даже автоматизированные
системы
управления
не
смогут
управлять огромными социальными
или
экономическими
системами
одновременно на всех уровнях, т.е.
без создания подсистем управления.
А они не смогут работать без создания
смыслов, т.е. проявления творческой
свободы. В любом случае, без
сохранения творческих способностей,
контроля человека за принятием
решений ни одна система управления и
ни одна управляемая система не смогут
работать стабильно.
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Заключение

Таким образом, вследствие широкого
внедрения технологических инноваций,
которые появляются благодаря НБИКСконвергенции, основным содержанием
современного
глобализирующегося
мира является стремительное изменение
среды жизнедеятельности человека,
включая и его самого. Но при этом следует
учитывать
негативную
тенденцию:
устранение социального большинства от
контроля внедрения НБИКС-технологий.
Причина – несовершенство общества
и
личности,
неконтролируемость
эгоистической
направленности
деятельности,
в
первую
очередь
административной,
экономической,
военной элиты различных стран и
международных учреждений. Другой
причиной является кризис саморазвития
личности, недостаточный уровень ее
свободы в современном обществе и
его неспособность ограничить эгоизм,
обеспечить саморазвитие личности,
реализацию ее свободы.
Развитие
НБИКС-технологий
обусловлено
не
реальными
потребностями человека и общества, а
эгоистическими устремлениями, которые
противоречат реальным потребностям
человека и общества. Поэтому НБИКСтехнологии могут быть источником
реальной угрозы для человечества. Но
не сами по себе, а в силу ограничения
свободы личности в современном
обществе. Только контроль и ограничение
эгоистических мотивов человека могут
удержать под общественным контролем
НБИКС-технологии,
направить
их
на удовлетворение его реальных
потребностей.
Одной из опасностей использования
НБИКС-технологий
является
их
использование для тотального контроля
за личностью, использование при
этом
методов
кибернетического
управления социальными системами,
при которых личность считается
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бездушным
объектом
управления
наряду с машиной, и связанное с
этим нарушение смысловой основы
общественных связей. В результате
происходит отчуждение человека от
своей самости, общества и всей среды
жизнедеятельности, а следовательно
– природы человека. Ибо человек по
природе должен ощущать себя центром
своего бытия. В свою очередь кризис
саморазвития личности обуславливает
творческий кризис, который может
спровоцировать кризис культуры и
НБИКС-технологий.
На уровне научного осмысления
мира стремительное развитие НБИКСтехнологий
обуславливает
особые
требования к философии и философской
подготовке современных специалистов.
Дифференциация
компетентностей
в
современной
НБИКС-техногенной
среде не должна заслонить видение
единства человека и мира, который для
него существует. Именно философский
подход
позволит
обеспечить
не
только
видение
единой
картины
изменяющегося мира, но и синтетическое
видение
техногенной
среды
жизнедеятельности с интегрированным
в нее человеком, понимание единства
взаимоинтегрированных технологических
систем. А значит – обеспечить сохранение
личностной
природы
человека,
приемлемый уровень его безопасности,
обеспечить
его
относительное
благополучие
на
физиологическом
и духовном уровне. Это требует
понимания единства биологической и
духовной природы человека, что должно
обусловить осторожность при попытках
эту природу улучшить.
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ABSTRACT
Music elaborates through with a more powerful cognition system in which melodies shares some aspects with mathematics
and language in general. This research reveals the basic aspects
of analysis, music as a self-referential structure and transformative system, and focuses on the concept and definition of perception. There is still not many treatises in the philosophy of
music about the functioning of musical emotion in the brain.
Al Farabi’s Great Music Book is the first and still unique in this
regard. One of the most important reasons that makes this work
valuable is that Fârâbî’s work named Kitab al Musiqa brings new
information to his music studies. This review details the evolutionary development of music and its cultural and psychological
effects on the human mind. For centuries, philosophers queried
the interaction and fundamental principles and causality of music in human life. The concept of musical perception, which is
formed as a result of the relationship between perception and
music, has been examined. A musical perception process was
created by using general perception processes. Al Farabi illustrates the clarity of these questions from a neuroscience perspective in his Kitab al Musiqa al Kabir review. We examine with
innovative results in the conditions of an intense history of intellectual research established by cognitive systems that insist on
various aspects of human musical behavior. The main purpose
of this article is to remember Al Farabi’s authority in music philosophy. This article claims that Farabi’s philosophy is valid in
the conceptual framework of this century. Methodologically, we
chose to translate from the original Arabic manuscript of Kitab
al Musiqa al Kabir. The proposition in Al Farabi’s Philosophy that
music is a kind of image is impressive.
Key words: Philosophy of Cognitive Science, Theory of Mind,
Gravity, Music Imagination, Predictive Processing, Embodied
Music Cognition.
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АҚЫЛ-ОЙ – ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МУЗЫКА ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ СЕБЕПТІК ЖҮЙЕ
Аннотация. Музыка танымның анағұрлым күштірек жүйесімен толықтырылады. Бұл
жүйеде әуендердің математикамен және жалпы алғанда тілмен кейбір ортақ белгілері бар.
Ұсынылып отырған ізденісте музыканы өзіндік референтті құрылым және трансформацияға
қабілетті жүйе ретінде талдаудың негізгі қырлары ашылған және қабылдаудың концепциясы мен анықтамасына басты назар аударылған. Адам миындағы музыкалық эмоциялар туралы трактаттар музыка философиясында әлі күнге дейін аса көп кездеспейді. Осы
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тұрғыдан алғанда, Әл Фарабидің музыка кітабы – алғашқы және бірегей туынды. Осы
жұмыстың қүндылығын арттырушы себептердің бірі – Фарабидің «Китаб әл-Мусиқа әл
Кабир» еңбегінің оның музыкалық зерттеулеріне жаңа ақпарат енгізетіндігі. Бұл шолуда
музыканың эволюциялық дамуы және адамның ақыл ойына мәдени және психологиялық
әсері туралы жан-жақты баяндалады. Философтар ғасырлар бойы музыканың адам өмірімен
өзара әсері, іргелі себептері мен себептілігі туралы сұрақтарды қойып отырды. Қабылдау
мен музыканың өзара әсерінің нәтижесінде қалыптасатын музыкалық қабылдау ұғымы
зерттелген. Музыкалық қабылдау үдерісі қабылдаудың жалпы үдерістерін қолдау арқылы
қалыптастырылды. Әл-Фараби осы сұрақтардың неврология тұрғысынан айқындығын өзінің
«Китаб әл-Мусиқа әл Кабир» еңбегінде көрсеткен. Біз адамның музыкалық мінез-құлқының
әртүрлі қырлары туралы баяндайтын когнитивті жүйелер анықтаған интеллектуалдық зерттеулер аясында жаңа нәтижелерді талдадық. Мақаланың негізгі мақсаты – Әл-Фарабидің музыка философиясындағы беделін еске алу. Ізденісте Әл-Фараби философиясы қазіргі заманғы
концептуалық шеңберде маңызды екені туралы тұжырым жасалған. Методологиялық
тұрғыдан біз «Китаб әл-Мусиқа әл Кабир» еңбегінің арабша қолжазбасының аудармасын
таңдадық. Әл-Фараби философиясындағы «музыка – бейненің бір түрі» деген қорытынды
ерекше әсерлі.
Түйін сөздер: Когнитивтік ғылым философиясы, ақыл-ой теориясы, гравитация,
музыкалық елестету, болжамды өңдеу, бейнеленген музыканы танып-білу.
РАЗУМ КАК ПРИЧИННАЯ СИСТЕМА В ФИЛОСОФИИ МУЗЫКИ АЛЬ ФАРАБИ
Аннотация. Музыка дополняется более мощной системой познания, в которой мелодии
имеют некоторые общие черты с математикой и языком в целом. Это исследование раскрывает основные аспекты анализа музыки как самореферентной структуры и трансформирующей системы, и фокусируется на концепции и определении восприятия. В философии музыки
до сих пор не так много трактатов о функционировании музыкальных эмоций в мозге человека. Великая музыкальная книга Аль-Фараби – первая и до сих пор уникальная в этом отношении. Одна из наиболее важных причин, делающих эту работу ценной, заключается в том,
что работа Фараби «Китаб аль-Мусика» привносит новую информацию в его музыкальные
исследования. В этом обзоре подробно рассказывается об эволюционном развитии музыки
и ее культурном и психологическом влиянии на человеческий разум. На протяжении веков
философы задавались вопросом о взаимодействии, фундаментальных принципах и причинности музыки в жизни человека. Исследовано понятие музыкального восприятия, которое
формируется в результате взаимосвязи восприятия и музыки. Процесс музыкального восприятия был создан с использованием общих процессов восприятия. Аль Фараби иллюстрирует ясность этих вопросов с точки зрения неврологии в своем труде «Китаб аль-Мусика».
Мы исследуем новаторскиие результаты в рамках интенсивной истории интеллектуальных
исследований, установленных когнитивными системами, которые настаивают на различных
аспектах музыкального поведения человека. Основная цель этой статьи – вспомнить авторитет Аль-Фараби в музыкальной философии. В статье утверждается, что философия Фараби
актуальна в концептуальных рамках этого века. Методологической основой статьи выбран
перевод оригинальной арабской рукописи «Китаб аль-Мусика аль-Кабир». Утверждение в
философии Аль-Фараби о том, что музыка – это своего рода образ, впечатляет.
Ключевые слова: Философия когнитивной науки, теория разума, гравитация, музыкальное воображение, предсказательная обработка, познание воплощенной музыки.

Introduction
Causality is gaining the most important
questions related to this issue. Human naturally requires knowing the causality of his
reactions to what he hears through external

perception. How does our mind make sense
of the information it hears? The motion of
a body, or behaviours, are the definitions of
the data in our mind. Regarding our primary purpose is cognitive activity analysis. The
power, relationships, processes and general
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impressions of qualitative research depend
on living and exploratory skills in actual
knowledge. This work remained faithful to
the foundation of philosophy, providing
a theoretical explanation of its complex
mood-regulating functions. It should be
considered at the forefront that sound and
music transform language and logic and
that all disciplines as complex as philosophy support each other. With the scientific
approach systematised by Al Farabi in philosophy, the goals and strategies set by this
article and the behavioural role of music in
individuals became clear.
Al Farabi’s own life story determines the
subject and purpose of the research. The
true story; while discussing the artistic nature of music and the scientific nature of
music, it also presents research methods.
Farabi’s experiential story improved this article in many ways. While this study allows
discovering the meaning of music, it has also
revealed that a significant part of the music is disappeared. The treatise of research
succeeded in showing the expressive ability
of music in essence revealed by the senses. The model created described different
regulatory processes and provided a sound
theoretical framework for the psychological investigation of musical behavior. Here,
it is necessary to refer to the founders of
the philosophy of science centuries ago. If
the researcher aims to understand a subject adequately in science and philosophy,
first should reach the relevant fundamental
issues. The secrets of the brain, perception
and cognition continue to be the most fundamental issues of life. Humanity is rapidly moving towards creating a new lifestyle
on deep learning and neural networks for
the 21st century and beyond. Recently, the
philosophy of neuroscience has taken this
problem back into consideration.
Methodology
This research is qualitative (qualitative research) using archives data — the
method used in this research, focusing on
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content analysis techniques and the basic structure. Our original text translation
in inquiries is a sensitive approach to examining Farabi’s reflections with the segmentation framework in the form of both
primary data and secondary data. Primary
data sources are Farabi’s original Arabic
manuscript “The Great Music Book, Kitab
Al Musiqa Al Karim” and data on classification of sciences, secondary data sources
research themes. The research steps were
carried out by examining Farabi’s philosophical views on the art study based on
the science of music, classifying, analysing,
systematising and then formulating the
data. We compared existing data in the
historical classification of philosophy. With
considerations of this century on the emotional response provided qualitative data.
This discussion method has enhanced our
commitment to the Philosophy of Art and
Aesthetics, Psychology, and Neuroscience.
The Great Treatise on Music
The art of music that portrays mental activities with emotional feelings on
an abstract ground affects the soul. Music, which creates oscillations in the inner
world depending on time, place, frequency, and place, is the inner journey’s unique
assistant. According to Al Farabi, human
acquires information through three forces. These are senses, imagination, and
thought. The most important examples
of the scientific perception transformation arising from the paradigm are in the
history of science, astronomy, and physics. A philosopher can change perception
patterns by bridging Western science and
philosophical thought with the East’s fundamental beliefs. This bridge, which still
exists, is the “Second Master” (Al Mu’allim
al- Thani) Al Farabi.
Muhammad Ibn-Tarkhan Abu Nasr Al
Farabi (Alpharabius) was born in Transoxiana, was a Christian physician in Baghdad
and studied the science of languages and
letters. He died in Damascus in 950 at the
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age of eighty. Based on Plato and Aristotle’s philosophy, he synthesized the studies
of Islamic truth. This philosophy, which he
outlined, became the bridge that reconciled eastern and western thought. Hence,
he deserved the name “second teacher”
(Al- Mualim Al Thani), together with First
Master Aristotle, to represent Perfect instruction. Interpreting the knowledge of
Aristotle and other Greek philosophers,
Al Farabi’s considerations are as follows;
The best known are Risalat al Fusûl Hikâm
(Book of Wisdom) and Risalat fi Ârâ Ahl al.
Medine al Fadılah (Book on the views of
the superior townspeople). In the Second
and Al Siyasâh al Madaniyah (political regime), Al Farabi presented it, inspired by
Plato’s Republic and Aristotle’s Politics.
In two treatises consecrated to rhythm
in Kitab al Musiqa, Al Farabi discusses both
the expressive and auditory aspects of music production and the various techniques
that performers apply to basic structures.
Aristotle’s comments on De anima, Poetics
and Nicomachean Ethics and his explanations on the effects of music in his studies
on human intelligence.
Universal permanent systems have
constantly been an effective source of innovation in Humanity’s enlightenment and
science. This particular type of consensus
or collaboration is the basis of ordinary
science, the typical administration model of the scientific community. Different
perspectives on events and facts emerge
during this period, but only one of these
changes a paradigm. There may be different perspectives on the event and facts in
this period, but only one of them shifts a
paradigm. The paradigm change refers to
the transformation to a new era of ‘ordinary science.’ In this respect, too, the new
paradigm unveils the ‘scientific revolution.’
The ‘Great Music Book’ (Kitab al Musiqa Al Kabir), the most crucial Arabic work
on music compiled by Al Farabi, has been
translated into Hebrew and Latin. In addition, it has reached Europe with the content
of the classification of the sciences, De Sci-

entiis and De ortu Scientiarum, and maintained its effectiveness for centuries. Here,
Al Farabi provides instructions on sound
perception and psychological impacts of
music in an Aristotelian setting based on
Physics, On the Spirit, Nicomachean Ethics,
and Posterior Analytics (concerning music
classification).
“The source of music is nature, which is
the senses and external laws. When someone perceives hearing as a mathematical
network of relationships, they overcome
prejudices; this thought transformation
creates cognitive awareness with a universal approach to music. Al Farabi provided
a reconceptualization of theories in music
history, their paradigmatic potential, and
cultural history” [1, p. 177].
Al Farabi, Kitab al Musiqa II. He developed this concept of music, which he wrote
in detail in the department. Music theory
always points to speculative discipline. In
these two parts of Farabi, we encounter a
unified music system design as the theoretical and practical aspect of music and its
scientific structure. In this context, according to the essential reference about this
treatise, which confirms our point of view;
“Al Farabi tells us that three conditions are
necessary for the theorist of any art: to know
the rudiments, to be able to discover what is
attendant on them, and to be able to recognise and correct errors of others” [2, p. 37]
Philosophy is the oldest and treasured of
all disciplines in cognitive science. The first
traces of issues related to the depths of consciousness are in ancient Greek philosophy.
Philosophers have been active throughout
most recorded human history, trying to
devise and answer fundamental questions
about the universe. This approach is free to
examine any critical question on anything,
from existence to knowledge, politics, ethics and beauty. Nevertheless, it still seems
exceptionally mysterious that a subjective
inner life accompanies the causality of behaviour. Still limited information about how
consciousness arose or why it exists to believe that it originates from physical sys-
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tems such as the brain. How does a physical system like the brain reach experience?
What about the causality of such a system?
Today’s scientific theories about consciousness touch tough questions. The answer to
how consciousness is compatible with the
natural order with a detailed approach is
still mysterious.
Al Farabi provides an approach to all
problems with the effects of music on
the mind, allowing rhythm and harmony
to penetrate the inner part of the soul.
Farabi’s physiological metaphors are that
sound waves with which the music evolves
into direct physical contact are vibrating
frequencies that reach the air. The emotional and aesthetic effects of music clarify directly from the physical properties of
music sounds to their origin. Therefore,
Farabi’s speculative psychology and experimental proof that he inscribed in an early
century still are the only treatises in philosophical discussions of music. We can begin discussing the philosophy and psychology of music and then the consequences
of musical image and neuroscience, with
the reflections of Kitab Al Musiqa.
The powerful effectiveness of music
designates that we can find imitations and
likenesses of nature in melodies. Farabi’s
musical experience includes cognitive theory, the conceptual framework of imagination (takhayyulat), and imitation (taqlid) interaction. Due to the different nature of the
Harmony or rhythm and the synchronised,
and music triggers emotional responses.
When Caliph Councillors listened to Farabi’s performance, they did not realise that
the music affected their minds. Theories
of imitation and expression assemble in
his statement about music. It will be clear
to mention here the musical performance
of Al Farabi, which he outfitted on human
virtue and presented to the participants in
the caliphate council.
“At last, he resolved to disguise himself
and ventured to undertake the journey
which promised him a rich harvest. Dressed
in a mean costume, he made his appear-
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ance at the court just at the time when the
caliph was being entertained with his daily
concert. Al Farabi, unknown to everyone,
was permitted to exhibit his skill on the lute.
Scarcely had he commenced his performance in a certain musical mode when he
set all his audience laughing aloud, notwithstanding the efforts of the courtiers to suppress so unbecoming an exhibition of mirth
in the royal presence. In truth, even the caliph himself was compelled to burst out into
a fit of laughter. Presently the performer
changed to another mode, and the effect
was that immediately all his hearers began
to sigh, and soon tears of sadness replaced
the previous tears of mirth. Again he played
in another mode, which excited his audience
to such a rage that they would have fought
each other if he, seeing the danger, had not
directly gone over to an appeasing mode.
After this wonderful exhibition of his skill,
Al Farabi concluded in a mode which had
the effect of making his listeners fall into
a profound sleep, during which he took his
departure. It will be seen that this incident is
almost identical with one recorded as having happened about twelve hundred years
earlier. The distinguished flutist Timotheus
successively aroused and subdued different
passions by changing the musical modes
during his performance, exactly in the same
way as did Al Farabi” [3, p. 57-58].
Al Farabi argues two types of sound
theories. He did not accept the Pythagorean theory of modulation revealed by
the planets. These are natural and artificial
sound sources. Every vibration substance
is a cause of acoustic. Sounds radiate by
vibrating with the energy they receive
from the source. Vibrating objects are flexible and create sound. Flexible objects can
generate sound frequencies and transmit
sound waves. Since sound is a mechanical wave, its propagation is relative to the
environment in which it exists. Sound frequencies are waves that progress longitudinally in the form of compression and expansion in environments. It is the pressure
of sound waves and creates interference
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impulse. Natural sound sources are spontaneously sound frequencies such as rain,
wind, streams, thunder, live sounds and
nature sounds.
The tendency to create melodies manifests one’s strong affiliation to many
different melodies. Comparing them to
each other, contemplating the elements,
rhythms, and how different notes correspond, integrates the mind with music’s
philosophy. When there is a natural tendency in this direction, one attains universal awareness of consciousness. Functionality increases as reasoning, feeling
sound vibrations. It achieves perfection by
determining the function of these melodic passages in each and repeating them.
“The theory of sound, definition of the note,
the different dossier and sizes of intervals
accompanied by instructions as to their
arithmetic calculations, the consonances,
the genres and their various species, their
combination into systems and elements of
rhythm” [4, p. 54].
Emotion and Meaning in Music combine the principles of ‘gestalt’ psychology
with knowledge theory in explaining how
composers imagine expectations about
music’s progress. Although this scientific
approach is not always at the forefront in
music, harmony experiences always exist
on scientific grounds. Therefore, Farabi’s
theory is an essential contribution to understanding how the musical pattern and
experienced structure. Al Farabi states in
his analysis that play (pleasure) is a beginning of serious pursuits (utility) and nothing is an end in itself. “So the inference is
this; if art is for pleasure, then emotional
and behavioural balance are essential. It is
the first level towards human healing and
perfect happiness. All forms of play are
meant to enhance rest, which in turn aims
at restoring the energy needed for serious
pursuits. So play in all its forms is, in fact,
directed towards the more serious side of
life. It is not an end in itself but rather a
means to some of the things which ensure
maximum happiness, so it is possible in this

context to consider play as having a beneficial role to humanity” [5, p. 1185].
The reflections of the more recent philosophers and scientists, he declares, “have
led to the belief that the external phenomena which produce sound in the ear, light in
the eye, and heat in the organ of heat-perception have nothing in common with the
experience of sound, light, heat, etc. On the
contrary, these external phenomena are
supposed to be certain motions of matter.
So, then, the scientist seeks to discover what
sorts of external motion-phenomena cause
sound, light, heat, etc. to arise in the human
soul” [6, p. 15].
The sciences aim to reach the result.
However, research and inquiry methods
are initially as ambiguous as’ perception’
and ‘imagination’. These two concepts
determine the faculties or capacities. Perception is the ‘ability’ that causes or has
the function of forming perceptual states.
Imagination is the ability that produces or
has the function of generating creative situations. The explanation Al Farabi induced
to this subject is as follows. “Gesture has
been included in the sense of seeing which,
by coincident motions and corresponding
proportions, has been arranged to agree
with metre and sound. This art, therefore,
is included in two particular senses-hearing
and seeing” [7, p. 49].
First, images and imitations reveal mental images in the audience and listeners’
minds. In most cases, the viewer or listener
needs to be aware that there is an image
or imitation that they are looking at or listening to a performance. However, the image can influence the perceiver to believe
that they are looking at something real.
Second, music elaborates through itself
with a more efficacious cognition system
in which music shares some aspects with
mathematics and language in general. In
this way, within the thresholds of similarity and analogy, many pivotal aspects of
reasoning and emotion unite music with
mathematical abstractions and numerous
verbal and gestural intercourse aspects.
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“The principles of instruction in most of
what this science comprises are distinct from
the principles of being,1 and it is through
the principles of instruction that one comes
to know the principles of being. For in every
genus of natural things the principles of instruction are inferior to the principles of being, since the principles of being in such a genus are the grounds to which the principles
of instruction owe their existence” [8, p. 21].
Plato was referring to pre-existing
ideas, ‘Knowledge-data’. According to
Plato, all science remembered the nature, proportions, and relationships of
immutable essences, one of the access it
initiated to Al Farabi. The pattern in which
the human mind creates everything that it
initially knew and imagined. The fluctuating representatives of the material world,
the actions and virtues of people, the form
and beauty appearing in the universe, the
reflections of the archetypes are sufficient
to approach these issues.
“Because rhythm and harmony enter in
the strongest manner into the inward part
of the soul, and most powerfully affect it,
introducing at the same time decorum, and
making every one decent if he is properly
educated, and the reverse if he is not.63 Music creates in the soul temperance.65 And
when one yields up himself to be soothed
with the charms of music, and pours into
his soul through his ears, as through a pipe,
those we denominated the soft, effeminate, and plaintive harmonies, and spends
the whole of his life chanting and ravished
with melody ; such an one, at the first, if
he has anything spirited, softens it like iron,
and, from being useless and hard, renders it
profitable” [9, p. 65-71].
In recent years, Medical Professionals
have provided reasonable conclusions of
the brain’s in-depth details and functionality. There are many experiments on the
power of neuronal activity to produce music. As a result of these experiences, neurons follow collective dynamics and correlate with each other. It inspires together
in a complex but not random community
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activity. We also learn that neurons display
their inhibitory action, which naturally creates incredibly rhythmic and bass parts.
“However, the central question of how the
functional connectivity in the brain differs
as a function of musical expertise during
real music listening has still not been answered. Functional connectivity allows us to
investigate brain states, or even categorize
subjects, for example, distinguishing between patients and controls, and is a datadriven approach” [10, p. 1:13].
Al Farabi strongly argues that one discovers something through rational ability,
imagination, or sensation. He detailed the
cognitive abilities of the soul (anima, soul)
and spirit (spiritus), respectively, as sensitive, creative, and rational, corresponding
to the triple structure of entirely, psychic,
and spirituality (corpus). The Second Master
also specifies the triple nature observation
terms of perception and cognition. This terminological usage indicates his belief that
microcosm and macrocosm correspond
to each other. It also reflects the reality of
the subject and the view that the object
of knowledge constitutes a holistic. “The
things in common which all the people of the
ideal city should know are, first, knowledge
of the First Cause and all its attributes, then
the things separate from matter, and the
special attributes and grade of each, till one
comes (sc. in descending order) to the active
intellect’, etc. The whole passage is illustrative of the present fasl. The ‘spiritual beings’
or immaterial things, of which the ‘active intellect’ (al-’aql al fa’al) is the type, are called
in spiritual bodies” [11, p. 89].
What if the tradition of the ancient Ionian Greeks of the robust scientific, philosophical approach survived and flourished? Now philosophy has moved away
from the nature of knowledge with the
slave thought of beliefs, abandoned the
meaning of life, day by day, the confusion
of science and belief becomes meaningless. What if this light, born in the Eastern
Mediterranean 2500 years ago, did not
go out when it rose with Baghdad? Two
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thousand years before the Industrial Revolution, philosophy had gotten stronger.
What if the power of this way of thinking
could be appreciated more generally? The
world could save itself ten or twenty centuries more today. In comparison, gravity
was scripted in theatre performance and
performing arts in the 5th century regarding neuroscience.
“The term ‘musical knowledge’ encompasses knowledge of both the speaking and
writing disciplines in its broadest sense. It refers to the information learned and remembered by referring to rhythm, melody, and
movement. Al Farabi begins by describing
the melody (lahṇ) in the Kitab al Musiqa as
an orderly performance (naghmât) of tones.
Farabi’s unique formulations have inspired
subsequent theorists over and over again.
“First of all, it is essential to indicate what the
art of music means briefly. The word ‘music’
[al-musika] means music. Melody [al-lahn]
means a set of different sounds formed in a
specific order, and a set of phonemes ‘al-khuruf’ formed in a certain way to express the
meaning as usual” [12, p. 47].
By the 20th century, it became more
apparent that behaviourism is the subject of human psychology. Behaviourism
claims that consciousness is neither a definitive nor usable concept. Always empirically trained behaviourist, that belief in
consciousness, superstitions and magic go
back to the old days. Although psychology did not emerge as a separate discipline
until the late 1800s, this article reveals its
earliest history as far back as the early
Greeks. “In cognitive psychology, a central
notion is that emotions must be based on
the “default” mechanism for emotion induction, namely a cognitive appraisal. Juslin
and Västfjäll (2008) suggest a theoretical
framework including six additional mechanisms through which music listening may
induce emotions: (1) brain stem reflexes,
(2) evaluative conditioning, (3) emotional
contagion, (4) visual imagery, (5) episodic
memory, and (6) musical expectancy. These
mechanisms have specific characteristics as

related to, for example, information focus,
ontogenetic development, brain regions
involved, cultural impact, induction speed,
and dependence on musical structure. Juslin
and Vestfjäll conclude that music evokes
emotions through mechanisms that are not
unique to music, and that the study of musical emotions could benefit the emotion field
as a whole by providing novel paradigms
for emotion induction” [13, p. 271].
The imagination described here has
much in common with Aristotle’s fantasy. It occupies mainly the same place as
a phantasy in the faculty hierarchy. Theoretical knowledge indeed is the best and
primary. This information is sufficient on
a system basis. This competence is characterized by what Al Farabi theoretically
defined as the necessity to convey what is
true in practical and meaningful terms - in
other words, theoretical knowledge form
practical knowledge.
“A slow succession of lengthened tones
expressed moderation and firmness; a rapid inequality of verse revealed disorderly
and passions; the mind was transported by
sudden transitions, and roused by impetuous reiterations of sound; a gradual ascent
of notes accorded with all those affections
which warm and expand the heart, and the
contrary movement naturally coincided with
such sentiments as depress the spirits, and
extinguish the generous ardour of the soul.
The natural perceptions of taste were gradually strengthened by habit; the principles of
music were clearly ascertained and universally understood; and possessing the warmth
and energy of the language of nature, they
acquired the perspicuity and extent of the
language of convention” [14, p. 53].
“It is possible to find [in some cases] that
the “matter” respecting which the resemblance [with the example] obtains is [actually] conjoined with the example, and is
not separated from it. But [in other cases]
it [i.e., the “matter”] is [merely] imagined in
the mind as connected with the example, so
that the judgment about the “thing” in respect to which the resemblance obtains is

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

21

Nurysheva G., Tercan N.

[accepted as] true, it [i.e., the “matter”] being [thus] connected with the example [in
imagination]” [15, p. 128].
The competitive music world cannot
measure the composer by interpreting
other common critiques. Instructors, supervisors, entrepreneurs and other players
practice by standards. The “ego” feeling
focuses heavily on the image that emerges
from experience. This measurement is always subjective and deals with other people’s interpretations, making it a victim of
other people’s emotions. What if music is
about presenting something more practical? For example, when playing entertainment, if the purpose is to serve an ideal
aesthetic beauty, the intent is to provide a
timeless and awe-inspiring experience for
the aim and the audience. Music, as the
aesthetic role of the senses, is the unique
art revealed by nature. The impressive reviews of scholars continuously inspire. The
descriptions of this segment feature that;
Centuries ago and centuries later, appearances on the same subject in this examination revealed that they almost reached the
same conclusion.
“Neuroscientists today have learned
much about the organizing and structuring
processes of neural connections and emotional response systems that influence higher thought processes” [17, p. 51] We must
remember that the words we select are
not causes for behaviour; they only begin
to specify the types of brain processes we
must fathom in order to comprehend behaviour. One reason psychologists became
hesitant to use traditional emotional terms
was because they could not adequately
define most of them. Without brain knowledge, such terms could be defined by
behaviour criteria, but the ensuing verbal
circles did not really help us predict new
behaviours. With the advent of the neuro- science revolution, we can now hone
definitions to a finer edge than was ever
possible before. For some-even modern
psychologists–it may still come as a bit
of a surprise that words alone, which can
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arouse such intense feelings among people, are not powerful enough to scientifically specify the nature of those feelings.
“Many generations of psychologists who
tried to discuss internal processes with folk
psychological words found it impossible to
agree on essential matters, such as what are
we really talking about when we assert that
someone did something because they felt
this way or that way? It took psychologists
some time to realize that the only things
they could agree upon scientifically were visually evident empirical observations, such
as the latency, speed, frequency, and quality
of behaviour actions. For a long time, this
made behavioural psychology a highly productive but conceptually conservative and
intellectually sterile field (at least to those
not initiated into its intricacies)” [18, p. 13].
Faculty exercises enable us to distinguish musical phrases by our sense of
hearing to understand that one composition is superior to another, to distinguish
one component from another; this indicates that this is not art. Understanding
music as an art (sina’a) that can engage our
faculties of sense-perception, imagination
(takhayyul), and intellect (aql) emerges as
a practice. Aristotle’s view that the application of reason requires imagination and
that this requires sense-perception (hassasiya) is the essential content of Kitab al
Musiqa. Farabi admits that some musicians
can copy melodies only with concrete
facts. Others may imagine new melodies
and express real music without the support
of existing conditions. Any description of
components that do well for composing
and performing melodies presupposes a
view of what counts as distinctive features
as heard. Farabi determined three purposes of the melody. It discusses the reaching
method for these three purposes. The music of the poem and the features of the image draw attention at this point. He argues
that there is a strong image on the basis of
these features.
Musical sounds, especially instrumental sounds, are not something people can
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grasp with more than one sensory method.
Therefore, musical sounds are the definition of perceptual, primarily auditory, revelation. This situation particularly paves the
way for perceptual cognition and shows
that propositional imagery cannot resolve
the perceived content consistently with a
perceptual structure. “The melodies that
musical instruments produce serve the following purposes: some are created to imitate what can be imitated from complete
melodies, others to serve as repetitions (takthirat) of these melodies, preludes (iftitahat),
endings (maqatic), and interludes (istirahat)
between them throughout the imitative
process, or to serve as complements to what
throats cannot fully express. Other instrumental melodies are created in a way that
makes it difficult for them to imitate complete melodies, or they are unable to assist
complete melodies in any way. Rather they
are like ornamentation that is not made to
imitate anything, but rather is created for
esthetic reasons only” [19, p. 68-69].
The issue is, what does this perception
process involve, and how does it act? Since
both are cognitive, what are the various
ways of perception and how does it relate
to thinking? Individuals of the mind point
to a distinctive feature in terms of perception. Psychophysical experiments created
the subjective visual perception of motion to measure the current threshold. The
rhythm features of different compositions
reach the subject as arousal frequency. Aural impulses reveal random or similar perceptions in the mind; these feelings transform into images.
Al Farabi explained his versatile music
comparisons based on physics with universal details. This universal perspective is
a great inspiring feature for the researcher. In his commitment to musical endowments, he explained the terms used by experienced listeners to describe tonal music
and physical movement. In other words,
he does not utter about music but also experiencing musical motion as if shaped by
measurable analogues of physical gravity,

magnetism, and inertia. It also presents a
theory of melodic expectation based on
this claim.
As the aim of action within a magnetic
field of musical authorities”. Farabi achieves
with three prototypical forces of music: musical gravity -musical magnetism (the
tendency of an unbalanced note to move
(up or down) from the most approaching
settled pitch musical movement. Thus, the
model tends to continue in the same direction, similar to Gestalt’s law of regular
progression.
Balance analysis has a significant influence on music dynamics. The gravity of
the mods over the unbalanced sounds is of
significant relevance to “modal building”.
Furthermore, the concept of sound-gravity is central to explain its other musical
characteristics. The perception of gravity
and rhythm of centuries before and after:
“Breaking down the sense of gravity is a matter of being aware of its presence and mastering it as a force of nature. The process of
breaking down and detecting gravity results
in rhythm.... This rhythmic process of conquering the sensation of gravity, which was
revealed with sound and perceived through
sound, is the genuine birth of music The
process of realizing gravity, mastering it as
an organizing power, is rhythm, which gives
shape to the sensation of gravity and its
mode; together they form “modal rhythm,”
which is the essence of musical language”
[20, p. 185-194]. The regular transition between various forms of balance (stability)
and imbalance (imbalance) in music is key
to understanding the psycho-physiological
basis of different structures in art. The gravity reveals with all kinds of art. Painting and
architecture (composition balance), choreography are often artistic, linguistic structures, all exist by gravity. In music, similarly,
the trend. Music, which is the subject of our
analysis, is explained by its effect on mind
and body and the profound mystery of perception, including thought, sound, and the
law of gravity from the fourth century of the
ancient Greek era.
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Music evokes various kinds of emotions, and there must be some difference
between one piece of music and another,
parallel to the variations in emotional responses produced by the various pieces of
music. Why a piece of music is happy and
differences in sound complexes must ultimately explain other sorrows. The core of
our article’s first exit question of the journey. What differences exist in the various
air vibration complexes to explain specific
differences in the listener’s experience?
Conclusion
This essay includes the belief in Al Farabi’s proof through a combination of analytical methods that there is a best opportunity to illuminate the functioning of his
musical compositions. However, Al Farabi’s
methods as a guide to music analysis are
all about autonomous musical structures
of our rich, complex and highly heterogeneous musical experiences. Therefore, although we have approached Farabi’s great
musical treatise with the full belief that we
carry it, we would like to mention that it is
impossible to reveal his depth to the corresponding extent.
The citations found as analysis is about
the structure of the music and the findings of the cognition of the listeners as
explained in Farabi’s latest treatise, ‘Kitab
al Musiqa al Kerim’. It is a process that includes auditory, visual, emotional, kinesthetic, linguistic and other areas of experience - they need for notes, composition
with notes. Here, the basic structure in
question is the concept of embodied cognition and its evidential feature. The action
characteristics of cognitive structures appear as repetitive patterns. The reference
issue for understanding perception is no
more comprehensive instruction but the
sensuous experiential disclosure of the
perceiver’s nervous system.
Scientists think music a kind of perspective illusion in which the human brain
imposes structure and order through a se-
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ries of sounds. How this composition leads
human to understand emotional responses is also part of the mystery of music. The
impression of harmony and rhythm, musically and physically, has been the case of
particular consistency from philosophers.
The knowledge acquired through perception is separate from the mind, as is the
case with inspiration. Perceptions and intuited knowledge, however, may be measured ultimately to a reasoning process.
Moreover, Farabi infers that knowledge
achieved by either of these two forms is
made cognizable through experience. In
this introduction, as Farabi suggests in
Kitab al Musiqa with the phrase of an experienced instrument tuner, experience
is more than knowledge or skill acquired
through repetition. Accordingly, experience is phenomenological and existential.
Furthermore, interpreted to include what
happened in reality and the transition of
an incident.
Farabi mentioned here which analogical thinking arises from uncertainty and
connotation, either poetic or symbolic. On
the other hand, induction and deduction
set the bases for the process of reasoning,
whether universal and expressive or fundamental. As with intuition and perception,
thinking presents another aspect of imagination. Al Farabi considered correlating
sense perception with the intellect. He did
so by identifying it during the 10th century
with a syllogism in an imperceptible time,
a power of investigating the truth without
supporting by imagination. Music is a universal language utilized to communicate
thoughts, feelings, and moods and arouses
the corresponding responses accordingly. The inquiry of similarities as particular
systems and relationships in music is an almost infinite field, with an endless variety
of subjects and situations. Nevertheless,
repetition in its many singularities, and that
of structural correspondences, make up just
two immense subsets in the universe of attributions within musical similarity. Therefore, this research reveals the essential as-
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pects of analysis, music as a self-referential
structure and transformative system. Investigation and description of these aspects
are the central tasks of this exploration.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТЕРДІҢ
СТАТУСЫ МЕН ӘЛЕУЕТІ
1

С.С. Аубакирова, 2М.Ж. Кожамжарова,
3
Г.Г. Ахметова, 4З.С. Искакова

АҢДАТПА
Өркениеттің жаңа типі болып табылатын ақпараттық қоғам
жоғары деңгейлі мамандарды қажет етеді, ол мамандардың
интеллектуалдық деңгейі жоғары болуы тиіс. Ал қоғамдағы
соңғы
уақыттағы
жағдай,
әсіресе
короновируспен
байланысты
туындаған
мәселелер,
адамдардың
адамгершіліктік, рухани деңгейінің маңыздылығын көрсетті.
Сондықтан да маман болып қою аз, адам болып қалу өте
маңызды екенін дәлелдеген сияқты.
Сондықтан да прагматизм мен гуманитарлық жалпы
білім берудің комплементарлы үйлесуі мүмкін бе деген
сұрақ туындайды. Осы сұраққа жауапты инновациялық
университеттер негізінде қарастыруға тырысамыз.
Инновациялық типтегі университет – қазіргі нарықтық
сұраныстарға сай мамандар даярлайтын, әлемдік өзгерістерге
сай келетін, бүгінгі жоғары технологиялық өндірістердегі
жағдайларға бейімделген, тез дамуға, жылдам өзгеруге
қабілетті, отандық нарықтағы сұранысқа жауап беретін,
сонымен қатар жалпыгуманитарлық білімді жетілдірген
университет.
Басты гипотеза дәстүрлі білім берудің орнына келетін
университеттердегі білім беру механизмдері инновацияға,
шығармашылыққа негізделуі тиіс деген тұжырымға саяды.
Қазақстандық инновациялық типтегі зерттеу университеттері ғылыми білім берудің жаңа типін қалыптастыруы үшін
гуманистік құндылықтарды басшылыққа алатын жоғарғы
дәрежелі мамандар даярлауды мақсат тұтуы тиіс.
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Бұл мақала ҚР Білім және ғылым министрлігінің қаржыландырылу негізінде жазылды
(ИРН AP09058294)
Статус и потенциал инновационных университетов
Аннотация. Информационное общество, являющееся новым типом цивилизации, нуждается в высококвалифицированных специалистах, от которых требуется высокий интеллектуальный уровень. На сегодняшнем этапе развития общества, где ситуация изменилась в
связи с короновирусом, важность нравственного, духовного развития возросла многократно. Поэтому возникает вопрос, возможно ли комплементарное сочетание прагматизма и
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гуманитарного общего образования. Ответ на этот вопрос мы постараемся рассмотреть на
базе инновационных университетов.
Университет инновационного типа - это университет, который готовит специалистов, отвечающих современным рыночным запросам, соответствует мировым изменениям, адаптирован к условиям современных высокотехнологичных производств, способен быстро развиваться, изменяться, отвечать потребностям отечественного рынка, а также совершенствует
общегуманитарное образование.
Основная гипотеза базируется на том, что механизмы образования в университетах, которые заменяют традиционное образование, должны основываться на инновациях, творчестве. Казахстанские исследовательские университеты инновационного типа должны преследовать цель подготовки высококвалифицированных специалистов, руководствующихся
гуманистическими ценностями, для формирования нового типа научного образования.
Ключевые слова: инновация, инновационный университет, предпринимательство, образование, гуманитарное образование, гуманизация, инновационный процесс.
Status and Potential of Innovative Universities
Abstract. The information society, which is a new type of civilization, needs highly qualified
specialists, from whom a high intellectual level is required. At the current stage of development
of society, where the situation has changed due to the coronavirus, the importance of moral
and spiritual development has increased many times. Therefore, the question arises whether a
complementary combination of pragmatism and general humanitarian education is possible. We
will try to consider the answer to this question on the basis of innovative universities.
An innovative university is a university that trains specialists who meet modern market
demands, meets global changes, is adapted to the conditions of modern high-tech industries,
is able to develop rapidly, change, meet the needs of the domestic market, and also improves
general humanitarian education.
The main hypothesis is based on the fact that the mechanisms of education in universities,
which replace traditional education, should be based on innovation and creativity. Kazakhstan’s
innovative research universities should pursue the goal of training highly qualified specialists
guided by humanistic values to form a new type of scientific education.
Keywords: innovation, innovative university, entrepreneurship, education, humanitarian
education, humanization, innovation process.

Кіріспе
Негізінен, әлемде болып жатқан өзгерістер білім беру саласын жаңғыртуды,
өзгертуді талап етеді. Өйткені бұрынғы
жүйе уақыт талабына сай емес, қазіргі
өзгерістер қарқынына төтеп бере алмайды. Қоғамды прогрессивті қоғам етіп
өзгерту үшін көптеген ескі жүйедегі талаптардан арылу керек. Бұл – өте күрделі
процесс. Өйткені дәстүрлі қоғамдағы
құндылықтар мен қазіргі заманауи
құндылықтар арасында қайшылықтар
көп. Ең бастысы, адами, рухани құндылықтардан айырылып қалмау керек. Ол үшін технократизмға берілмей
гуманитарлық, гуманистік бағыт-бағдарларды басшылыққа алу маңызды.
Білім берудің жаңа парадигмасы жеке
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тұлғаның бойында шығармашылықты
дамытуға, адамның өзін-өзі жетілдіруіне
негізделуі керек.
ХХІ ғасырда қоғамның интеллектуалды әлеуетін сақтау аса маңызды
мәселеге айналып отыр. Ол қазіргі
әлемнің күрделі әрі көпқырлылығымен
байланысты. Соңғы екі жылдағы әлемді
жайлаған коронавирус жағдайында
дағдарыстан шығудың бірден-бір жолы
біліммен және білім берумен тікелей
байланысты екені белгілі болды.
Жаһандық жағдайдың өзгеруіне
байланысты жоғарғы білім беретін
университеттердің статусы мен әлеуеті,
мүмкіндіктері туралы мәселе өзекті
мәселеге айналды. Постиндустриалды қоғамда кәсіпкерлік рухы мен
бәсекелестік алдыңғы орынға шықты.
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Ол туралы белгілі зерттеушілер Д. Белл,
У. Ростоу, Р. Арон өз еңбектерінде нақты
көрсеткен. Д. Беллдің ойынша, егер индустриалды қоғам материалдық игіліктерді
өндіру үшін адам мен техниканы
үйлестіруге негізделсе, постиндустриалды қоғам білім төңірегінде құрылады,
ол жаңалықтар мен өзгерістерге байланысты қоғамды басқару мен әлеуметтік
бақылауды ұйымдастыру мақсатында
жасалады; осының нәтижесінде жаңа
әлеуметтік құрылымдар мен қатынастар
пайда болады [1]. Мұндай қоғамда білім
алдыңғы қатарға қойылатындықтан,
ғылыми зерттеулердің орталығы ретінде
университет жетекші рөлге ие болады.
Постиндустралдық қоғам туралы
концепцияларға сай қоғамның дамуы
шығарылған тауарлардың мөлшерімен
емес, ақпаратты, білімді игеріп, оны
жеткізе білу қабілетімен байланысты болады. Сондықтан да ХХІ ғасырдың негізгі
ресурсы білім, ғылым, ақпарат, оны игеру болатыны сөзсіз.
Қазіргі күні экономика басты назарда. Оның дамуында университеттер де маңызды рөл атқарады. Өйткені
университеттік білім беру тікелей
ғылыми жаңалықтар мен жоғарғы технологияларды игеруменбайланысты болып отыр. Қазіргі күні университтерде
іргелі зерттеулерге негізделген біліммен
қатар алдыңғы қатарлы технологияларды игеру де алға қойылған. Ал қазіргі
қоғамдардың табыстылығы бірінші кезекте жоғарғы технологияларды игеру,
шығарумен тікелей байланысты.
Егер батыстағы қоғамдарға көз жүгіртсек, ХХ-ХХІ ғасырларда университеттік білім беру белгілі бір фабрика
сынды. Онда тиімді жұмысшы күшін
дайындауға көп көңіл бөлінетін тәрізді.
Жалпыгуманитарлық білімнен бас тарта
отырып, басты назарда маманды, тиімді
менеджерді, нарықтық жағдайларға
бейімделген кәсіпкерді дайындау басты назраға қойылған тәрізді. Егер әйгілі
еуропалық университеттердің оқу бағдарламаларына назар аударсақ, онда
көптеген білім беру бағдарламалары
бар. Олардың көпшілігі белгілі бір сала-

ның тар ауқымды маманын дайындауға
негізделеді. Біздің мемлекетімізде де
осы бағытта университеттерді трансформациялауды
қолдайтын,
оны
жүзеге асырып келе жатқан қарқын
байқалады. Бірақ дәстүрлі білім беру
саласын бірден өзгерту мүмкін емес.
Көптеген унивреситеттердегі мaмандар,
оқытушылар,
профессорлар
Кеңес
дәуірінен келе жатқан мамандар
болғандықтан, сол кезеңдегі жалпы
гуманитарлық білім беру әлі де жалғасып
келеді. Бұл – біздің қоғамымыздың
ерекшелігі. Оның жақсы, оң жақтары басым. Өйткені технократтық қоғамда адам
болып қалу, адамгершілікпринциптерін
сақтап қалу жалпы өмірдің жойылып
кетпеуі үшін маңызды.
Қазақстан Республикасында соңғы
жылдары инновациялық, зерттеу, кәсіпкерлік университеттерін қалыптастыру,
дамыту мәселесі басты мәселеге айналды.Мемлекетімізде жоғарғы білім
беру саласында біршама маңызды
өзгерістер енгізілді. Олар құзыреттілік
мәселесіне, жоғарғы деңгейдегі маманды дайындауға, қоғамның белсенді әрі
іскер азаматын дайындауға назар аударып, осы бағытта оқу, білім беру жүйесін
реформалауға бағытталған.
Қазақстанда нарықтық қоғам құрылды. Мұндай нарықтық қоғамда, білім
де тауарға айналады, ал университеттің
функциялары өзгереді. Қазіргі күні
білім алушы – білім беру қызметінің
тұтынушысы болып табылады. Ал
нарықтық жағдайларға байланысты
тұтынушының көңілінен шығу үшін,
оның қызығушылығын арттыру үшін
білім берудің мазмұнын жетілдіру керек, білім берудің формалары мен
әдіс-тәсілдерін жаңалап, өзгертіп тұру
керек, оқытушылардың квалификациясын арттырумен үнемі айналысып отыру
керек. Ал әлемдегі озық теориялардың
басым бөлігі ағылшын тілінде жарияланғандықтан, тілді меңгеру де үнемі назарда отыруы тиіс. Сондықтан да қазіргі университеттер білім алушының тілектері
мен қажеттіліктеріне сай келуі керек.
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Егер тарихқа көз жүгіртсек, жалпы
университеттердегі білім беру ғылыми
ақиқатты іздеу құралы, ал білім беру
процесі адамның рухани тұрғыдан
жетілуіне мүмкіндік беретін орта, білім
арқылы адамды жоғары деңгейдегі маман даярлайтын оқу орны болып есептелген. Ал қазіргі уақытта білім алушы
өз қажеттіліктерін қанағаттандыратын
тұтынушыға айналып барады. Нарықтық
жағдайда білім алу үшін белгілі бір сомада ақша төлей отырып, мамандықты
игеруге мүмкіндік алатын болдық.
Мұндай коммерциялық жағдай білім
берудің құндылықтық дәрежесін жоққа
шығаруы мүмкін.
Әрине, бұрынғы білім беруде трансляцияға негізделген енжаржүйе қазіргі
сұраныстарға жауап бере алмайды.
Бүгінгі күні қоғамда, өндірісте, басқару
жүйесінде шығармашыл, құзыретті мамандар қажет. Бүгінгі шындық – ондай
мамандар өте аз, кез келген салада ондай мамандарға зәрулік байқалады.
Біздің қоғамның көптеген нарықтық
жүйелерге төтеп бере ала алмай келе
жатқандығы да сондықтан.
Методология

Зерттеу жұмысындағы негізгі методология университетке байланысты
мәселені
концептуализациялаумен
айналысқан батыстық зерттеушілер
М. Вебер, В.фон Гумбольт, Э. Дюркгейм, К. Мангейм, Дж. Ньюмен, Дж. Бентам қолданған әдіснамаға негізделеді.
Университет модельдерінің эволюциясын қарстырған В.фон Гумбольт,
А. Флекснер еңбектерінде білім беруге философиялық талдау жасалған.
Дж. Бентам, Дж. Дьюи мен Дж. Милль
прагматикалыққа баса назар аударған.
Біздің
зерттеутарихи-философиялық
алғышарттарға негізделген, жүйелі әлеуметтік-философиялық талдау жасалған.
Сонымен қатар жалпы ғылыми әдістер,
білім беру философиясының методологиясы қолданылған.
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Негізгі бөлім

Талдаулар мен пікірталастар. ХХ
ғасырдың екінші жартысында зерттеу
университеттерін қалыптастыру туралы теориялар, содан соң оның моделі
қалыптасты. Зерттеу университеті туралы концепция бойынша ол, біріншіден,
классикалық либералды университеттік
білім беруге негізделген, екіншіден,
ондай университетте білім алушылар қазіргі өмірдің ерекшеліктеріне
бейімделуі тиіс. Классикалық университетте білім беру іргелі ғылымдарға
негізделеді, ғылыми шығармашылық
еркіндігі бар, білім беру жүйесін гуманизациялау принципі алғашқы орындарды
иеленеді. Инновацияға негізделген зерттеу университеттері утилитарлы және
либералды ұстанымдарды басшылыққа
ала отырып, жүзеге асырылады. Бұл –
техникалық бағыттағы университеттерде мүмкін болатын модель.
Салааралық зерттеулерді жүргізу,
іргелі ғылыми зерттеулерді дамыту – техникалық университеттерге тән.
Онда, көбінесе, инженерлік-техникалық
жаратылыстанулық, әлеуметтік-экономикалық, гуманитарлық бағыттар бойынша бірлескен жобалар жүзеге асырылады. Университет мамандандырылған,
мәдени және зерттеу орталығына айналады. Мұндай университеттердің
алдына жоғары мамандандырылған
кадрлар дайындаумен қатар зерттеу жүргізуге қабілетті, машақтанған
мамандартәрбиелеу міндеті қойылады.
Инновациялық типтегі зерттеу университеті жаңалықтарды тез қабылдап,
инновациялық білім беруде салааралық,
мәселелібағытталған білім беру технологияларын оқу процесіне енгізеді.
«Инновация» (лат. innovation –
жаңару)термині небір жаңалықтың
пайда болуына ықпал ететін процесті
білдіреді.
Инновациялық
процесс
барлық кезеңдердің нәтижелі өтуімен
байланысты, ғылыми ізденістердің барлығы кезең-кезеңмен, нәтижелі өтуі
тиіс.Яғни, бұл процесс мақсатты және
белгілі бір орталықтың жетекшілігімен
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өткізілуі маңызды. «Қазіргі саяси және
ғылыми дискурста кеңінен таралуына
қарамастан, «инновация» ұғымының
қалыптасқан түсінігі жоқ... Қазіргі түсінікке жақын ұғымды бірінші болып австриялық-американдық ғалым И. Шумпетер 1912 жылы енгізді. Ол «инновация» ұғымын кәсіпкерлік іс-әрекетпен
байланысты қарастырды, ал «инноватор» (кәсіпкер) ұғымы экономикалық
дамудағы бастықозғаушы күші ретінде
қарастырылды» [2, c. 11].
Жалпы инновация – интеллектуалдық
қызметтің нәтижесі, ол алдыңғыдан,
бұрынғыдан өзгеше белгілі бір жаңа
объектінің, жүйенің, технологияның,
тауардың, қызметтің
пайда болуын
білдіреді. Инновация жоғарғы дәрежеде
жаңа деңгейлі және тұтынушылық сапасы жоғары жаңалықты білдіреді.
Алғаш
инновацияның
тарихын
зерттеген Йозеф Шумпетер оның динамикалық қасиетін көрсеткен, онда
кезеңділік өсудің заңдылығы ретінде қарастырылады. «Даму ретінде
экономикалық өмірдің оған сырттан өзгеріс енгізбейтін өзгерістерін
түсінетін боламыз, олөзінің бастамалары арқылы пайда болады, яғни, ішкі
өзгерістерден бастау алады» [3, 153 б.].
Й. Шумпетер кезекті экономикалық
құлдырауды алдын алудың жедел
іске асырылатын мүмкіндіктерін ғана
көрсетіп қойған жоқ, сонымен қатар
радикалды жаңашылдықтардың бір
кезеңнен екінші кезеңге өткен кездегі
қалыпты күйлерін сипаттады. Сөйтіп, ол
инновацияның басқару арқылы мүмкін
болатын дамудың формасы екендігін
анықтады.
Й. Шумпетер дамитын білімнің инвенция, инновация және имитация
сияқты кезеңдерін атап көрсетті. Инновация ретінде белгілі бір сапалы
жаңалықтың пайда болуын айтады,
мысалы, пошталық каретаға қарағанда
темір жолдың пайда болуын айтуға
болады [3, 153 б.]. Инвенция – іргелі
ғылымның дамуының нәтижесінде пайда болған білім мен технология. Бұл
жерде инновация туралы айту әлі ерте,

өйткені инвенция қажетті база, бірақ
әлі инновациялық процестіңбастауы
ғана. Ал имитация инновация кезінде
іске асқанжаңашылдықтың көшірмесін
білдіреді. Сонымен қатар, инновациялық
процестердің
инициация
жүйесінде жетекші рөлге кәсіпкер,
жеке шығармашыл тұлға ие. Кез келген жаңашылдықтар белгілі процестің
негізіне әсер етеді, оған деген көзқарас
біркелкі емес, өйткені көптеген қауіпқатерлер тууы мүмкін. Жаңашылдықтың
таралуы «жаңа нәрсе қалыпты және
шынайы болғанға дейін, оны қабылдау
әркімнің жеке таңдауына айналғанға
дейін» байқалады [3, 154 б.].
Инновациялық университеттің қалыптасуы біртіндеп жаңа білімнің таралуы мен оны ғылыми білімді игерушінің
игеруі, оны қолданысқа ендіруі арқылы
жүзеге асатын инновациялық процесс
болып табылады.Сонымен қатар, бұл
жерде кері байланыс өте маңызды, яғни
инновацияны тұтынушы мен ғылыми
білім инновациялық сфераның арасындаосындай байланыс тууы керек.
Өзінің табиғатына сай, инновациялық
процесс – бұл ғылыми білімді, ғылыми
идеяларды, жаңашылдықтарды қамтитын күрделі процесс. Яғни, инновация жаңа қажеттіліктерге жауап
беретін, жаңа білімдерге негізделген,
жаңа технологиялардың пайда болуына
ықпал еткен, өндірістің жаңа комбинацияларын тудыратын іс-әрекет болып
табылады. Оның мақсаты – нарықтық
жағдайларға сай келетін жаңа тауарлар
мен қызметтердің пайда болуы.
Сондықтан да инновациялық білім
беру ғылыми жаңалықтарға негізделген
жаңа білімге және инновациялық динамикаға негізделеді. Осыған орай, инновациялық білім берудің негізгі мақсаты:
- оқушының жоғарғы деңгейлі интеллектуалды-тұлғалық және рухани дамуын қамтамасыз ету;
- оқушының жаңа ғылыми жетістіктерді игеруіне мүмкіндік жасау және
соған сай ойлау қабілеттілігін арттыру;
- әлеуметтік-экономикалық және
мамандандырылған ортада жаңа әдіс-
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намаларды қолдануына түрткі болу [4,
16-18 б.].
Бірінші мақсат гуманитарлық, жалпығылыми және жаратылыстанулық
пәндерді оқушының жеке ойлау қабылетін арттыратын, шығармалық методологиясын пайдаланатын технологиялар негізінде оқыту арқылы жүзеге
асырылатын болса, екінші мақсат іргелі
теорияларға
негізделген
пәндерді
оқыту арқылы мүмкін болады. Ал инновациялық ойлау қабілетін дамыту арнайы мамандыққа сай келетін пән-дерді
оқытумен байланысты.
ХХ ғасырдың 90-шы жылдарының басында «кәсіпкерлік» және «инновациялық» терминдері синоним ретінде
қабылданған еді. Бірақ соның өзінде
инновациялық
университет
пайданы еселеуден гөрі кеңірек мағынаға
ие болатын. 90-шы жылдары көптеген
посткеңестік елдерде, соның ішінде
Қазақстанда да университеттерді қаржыландыру мәселесі күрделі болды және
сол кезде нарықтық қатынастардың
дами бастауына сай, мамандарға деген талап өзгерді, оларды дайындау университеттердің оқу процесіне
жаңашылдықтар енгізуін талап етті.
Яғни, инновациялық университтердің
стратегиялық мақсаты жаңа нарықтық
қатынастарға сай келетін мамандар дайындау, оларды қайта даярлау, квалификациясын жоғарылату, ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізу болды. Бірінші кезекте білім беру мен өндірістің арасында байланысты күшейту маңызды болды. Ал бұл процестердің табысты болуы
үшін оған қатысатын субъектілердің
барлығын мотивациялау да ең басты
мәселеге жатады.
Білім беру, ғылым мен өндірістің байланысы, интеграциясы университтердің
ғылыми орталықтармен бірлесе отырып мамандар дайындауына жол ашты.
Кәсіпорындар мен университеттердің
бірлескен ынтымақтастығын әр түрлі
бағыттар бойынша жүргізуге болады:
ол ғылыми-зерттеу және кадрларды
даярлау саласы бойынша іске асырылады. Осы қарым-қатынастарды да-
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мыту және техникалық қызмет көрсету
экономикалық нарықта кәсіпорынның
өз ұстанымын нығайту үшін және университеттерге қаржылық көмек көрсету
өндіріс және университеттің сапалық
көрсеткіштерін жаңа деңгейге көтеруге
мүмкіндік береді.
Қазіргі
уақытта
білім
беру,
ғылым және өндірістің интеграциясы инновациялық экономиканы дамыту жағдайында еңбек нарығының
қажеттіліктерін қанағаттандыратын жоғары білікті мамандарды дайындауға
бағытталған маңызды басымдықтардың
бірі ретінде қарастырылуы керек.
Білім, ғылым және өндіріс интеграциясы – білім, ғылыми және
өндірістік ұйымдардың әлеуетін арттырады. Біріншіден, кадрларды даярлау,
біліктілігін арттыру және қайта даярлау, сонымен қатар бірлескен ғылыми
зерттеулер, ғылыми зерттеулер енгізу,
ғылыми әзірлемелер және т.б. даярлау.
Бұл интеграциялық процестер әртүрлі
іс-шаралардың кең спектрін қамтиды
және олардың көптеген түрлерінде
көрінеді [5].
Байланыс құралдарының қарқынды
дамуы ақпараттық қоғамда ерекше орын
алады. Ол адамның экономикалық және
рухани қызметінің барлық салаларына
тікелей әсер ете бастады, мемлекеттердің,
салалардың, фирмалардың және тіпті
жеке мамандардың өзара әрекеттесуі
мен бірлескен қызметтері аса маңызға
ие. Ғылым, білім және өндіріс арасында
өзара әрекеттесудің жоғары деңгейі пайда болды, өйткені бірыңғай ақпараттық
ортаны
пайдаланатын
мамандар
көбінесе ақпарат тасымалдаушылары болып табылады. Қарастырылып
отырған қызмет түрлері арасындағы
интеграциялық процестер, біріншіден,
үнемді және тиімді, екіншіден, ғылымитехникалық
прогресті
жеделдетеді,
үшіншіден, ғылым мен жоғары мектептің
зияткерлік әлеуетін тек жеке елдің ғана
емес, бүкіл әлемдік қоғамдастықтың
ұтымды пайдалануына мүмкіндік береді.
Осы тәжірибені жалпылау, талдау
және пайдалану осы процестің барлық

Инновациялық университеттердің статусы мен әлеуеті

қатысушыларына үлкен пайда әкелуі
мүмкін.
Инновациялық
типтегі
зерттеу университеттері күрделі өзін-өзі
жетілдіруші жүйеге жатады. Онда
іргелі білім мен зерттеу процесі
университеттің нарыққа сай жоғары
мамандандырылыған
кадрларды даярлауға қабілетті кәсіпкерлік
құрылымға
айналуына
мүмкіндік
береді. Университеттердің нарықтық
қатынастардың субъектілері ретінде
(оның ішінде инновациялық типтегі университеттер) қалыптасуы мен дамуының
жаңа жағдайларында университетті
корпорация ретінде қарастыруға болады, оның шеңберінде алынған білімді
практикада, өндірісте қолдану қажетті
шарт болып табылады[6, 3-9 бб.].
Университеттің заманауи моделі
білім беру мен өндірісті біріктірудің
үлгісі ретінде оқу-ғылыми өндірістік
кешендерді құруды көздейді. Мұндай
модельді жүзеге асыру ЖОО-да (немесе ЖОО корпорациясында) жобалықжасампаздық білім беру моделі мен
құзыреттілік тәсіл негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Жобалық, бірқатар авторлардың пікірінше, болашақтың білім
беру тенденциясы ретінде ұсынылуы
мүмкін және білім алушының жобалық
мәдениетін қалыптастыруға бағытталуы
мүмкін, бұл бұрын қиылыспайтын білім
беру бағыттарын (гуманитарлық және
техникалық) біріктіруге мүмкіндік береді.
Жобалық-бағытталған
білім
беру моделін дамыту жолдары мен
бағыттарын іздеу XIX ғасырдың соңында
Чикаго университетінде, Д. Дьюидің
жетекшілігімен «жобалау» сияқты пән
енгізілген кезде ұсынылды. Ч. Дарвиннің
табиғи іріктеу теориясының әсерінен
Дьюи таным процесі адамның қоршаған
орта жағдайларына бейімделу процесі
сияқтық оғамдық қажеттіліктеріне сәйкес
өзгеретін процесс деген тұжырымдама
жасады. Осылайша, білім практикалық
қолданылуы бар ақпарат ретінде түсініледі
(прагматикалық
тенденция),
бірақ жаңа идеяның пайда болуы тек
шығармашылық процестің нәтижесі

(зерттеу
процесінің
рефлексиялық
кезеңі), онда идеялар проблемалық
жағдайды шешудің дерексіз гипотезаларының рөлін атқарады (теорияда).
Университет, кез-келген білім беру
ұйымы сияқты, өндірістік салаға жатпайды, әлеуметтік салаға жатады және
қоғам мен оның болашағының игілігі
үшін жұмыс істейді, ол нарықтық
жағдайда ақылы қызметтерді ұсыну
арқылы қаржылық пайда табады және
университетке бизнестің қаржылық
көмек көрсетуі қазіргі әлемде нормаға
айналған.
Академиялық еркіндік университеттің белгілі бір автономиясын білдіреді.
Ол
сыртқы
әсерлердің
шектеулі
екендігін көрсетеді, университеттегі
шығармашылықтың
маңыздылығын
анықтайды.
Университеттік
білім
беруді дамыту процесінде қалыптасқан
еркіндік университет қызметкерлері
үшін олардың кәсіби қызметі мен
шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруы
үшін еркін жағдайларды қамтамасыз ете
отырып, құндылыққа айналды. Мұндай
мүмкіндіктер қызметкерлер арасында
ерекше кәсіби ынтаның пайда болуына
және университетті корпорация ретінде
қабылдауға ықпал етеді (төмен жалақы
жағдайында шығармашылықпен жұмыс
істеуге дайындық осыған негізделген).
Бұл ретте университеттің корпоративтік
мәдениеті мен ішкі бәсекелестік ортасын қалыптастыру инновациялық университеттің тұжырымдамалық жүйесінің
негізгі ережелерінің бірі ретінде атап
өтілді.
Сонымен қатар, студенттің университетте алатын білімінің мәні ақпараттың
белгіленбеген көлемімен шектелмейді,
ол осы ақпаратты пайдалану қабілетімен бағаланады. Қазіргі күні білім алу
мүмкіндіктері
ақпараттық
технологияларды дамыту есебінен кеңеюде,
университеттердің жаңа модельдері
пайда болуда – виртуалды, қашықтықтан
білім беру мүмкін болды. Әрине, білім
берудің бұл тәсілдері 2019 жылдан бастап
короновирус инфекциясының таралуына
сай бүкіл әлемде жүзеге асырылды.
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Білім беру модельдері әлеуметтікэкономикалық жағдайлармен, мәденитарихи дамумен және адамгершілік
құндылықтардың өзгеруімен тығыз
байланысты. Қазіргі қоғамның тұрақты,
бірқалыпты дамуға көшуінің маңызды
шарты
–
руханиятпен
мәдениет
басымдыққа айналған кезде білім беру
процесінде адамдардың санасын жүйелі
түрде өзгерту.Синергетикалық көзқарас
тұрғысынан білім дағдарысы, кез-келген
басқа күрделі ұйымдастырылған жүйе
сияқты, оның тұрақты жағдайы болып
табылады. Демек, дағдарысты белгілі бір
кезең ретінде, дамудың кезеңі ретінде
қарастыру керек. Оған тұрақтылықтың
тұрақсыздық арқылы, тәртіптің хаостан
кейін қалыптасуы тән, алдағдарысты
жеңуді жаңа парадигманың дамуы
ретінде қарастыруға болады.
Т. Кунның пікірінше, парадигманың
ауысуы
әрқашан
ескі
парадигма
шеңберіне сәйкес келмейтін жаңа жағдайларды, бұрын болған өзгерістерді
ескере отырып, жаңа құрылымның
қалыптасуымен бірге жүреді. Осылайша,
парадигманың ауысуы ғылыми білімді
дамытудың табиғи процесі болып табылады, бірақ мұндай ауысуды тұрақтылық пен тұрақсыздықтың басымдығына
негізделген ескі әдістер мен тәсілдер
жүзеге асыра алмайды. Проблемалық
жағдайларды шешудің жаңа жолдары мен тәсілдерін іздеу қажет.
О. Тоффлердің пікірінше, постиндустриалды қоғамда білім берудің негізгі
бағыты адамның болашаққа бейімделуі
болады. Адам «болашақтың бейнелерін
танып-біруге» қабілеттенуі тиіс, «алдынала сезіп-білу қасиетін» өз бойында
қалыптастыра білуі керек [7].
Осы жағдайларда жаңаша білім беру
қандай принциптерге негізделуі керек?
Біріншіден, адам – өзін-өзі дамытатын
жүйе, жоғары білім беру адамның дамуына ықпал етуі тиіс. Екіншіден, адам
– ашық, үнемі өзгеріп отыратын жүйе,
сондықтан ғылымда, қоғамда, әлемде
болып жатқан өзгерістерге бейімділікті
қалыптастыру, оны дамыту қажет, яғни
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барлық жаңалық адам мен әлемнің байланысы аясында қарастырылуы тиіс.
Инновациялық университеттерде автономияны, оқу процесін ұйымдастыру
еркіндігін және білім беру модельдерінің
плюрализмін үйлестіретін процеcске
асады, бәсекелестік нәтижесінде үздік
студенттер мен үздік оқытушылар
өздерін көрсете біледі. Сонымен
қатар, оқу процесін даралау мұғалімді
жеке тұлғаға бағытталған курстарды
дайындауға және оларды студенттің
жеке басына, оның жеке жоспарына бейімдеуге ынталандыруы керек.
Білім беру мұғалім мен оқушының
серіктестігіне негізделген, оқу процесін
бірлескен шығармашылыққа айналдыратын проблемалық болуы керек.
Қазіргі күні инновациялық білім беруге негізделген университтердің алдында білімді гуманизациялау, гуманитаризацияландыру мәселесі ерекше
қойылған. Оның себебі, гуманитарлық
білім адамдардың эмоционалды полифонизміне ықпал етеді, соның арқасында
олар әртүрлі ақпаратқа ашық болады, олардың ақыл-ойы белсенді болады, гуманитарлық білімде адамдардың
руханилығы жинақталған, гуманитарлық
білім кез келген мамандықты игеруді
жеңілдетеді, сол арқылы әрбір тірі
дүниенің логикасын түсіну мүмкін болады.
Ол үшін инновациялық университеттерде
гуманитарлық
ортаны
қалыптастыру қажет. Гуманитарлық
және техникалық мамандар, кафедралар бірлесіп ғылыми-зерттеу жобаларын ұйымдастырған жағдайда, оған оқушыларды қатыстыру арқылы олардың
білім деңгейін көтеруге мүмкіндік туады.
Қорытынды
Сонымен, ХХІ ғасырда жоғары оқу
орындарында ең өзекті мәселелердің
бірі – үнемі өзгеріп отыратын қоғамның
қажеттіліктеріне сәйкес келетін жоғары
білім беру моделін қалыптастыру. Университеттерде білім беру қызметтерінің
сапасына қойылатын талаптар артып
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келеді. Қазіргі заманғы өндіріс білім беру
бағдарламаларын үнемі жетілдіруді талап
етеді, бұл инновациялық технологияларды қолданбай мүмкін емес. Классикалық
университеттің дәстүрлі әдістері мен
құндылықтарымен қатар жүретін инновациялық университет моделінің пайда
болуы қажеттілікке айналды.
Инновациялық университеттің өзіне
тән ерекшеліктерінің бірі – Гумбольдт
моделіне сүйене отырып, ғылыми қызметті (білім өндірісін), білімді таратуды
және білім жинақтауды көздейтін оқу
процесі мен іргелі зерттеулердің интеграциясы.Оқыту үдерісіне шығармашылық
тұрғыдан қарау, элиталық мамандарды
даярлау, іргелі зерттеулерді ынталандыру, университеттердің корпоративтік
мәдениетін қалыптастыруға негізделген
проблемалық-бағдарланған технологияларды пайдалану – білімберудегі либералды үрдіске тән.
Инновациялық
университет
тез
өзгеріске ұшырап отырған кезеңде алдын бағдарлай алатын жоғары білікті
мамандарға мұқтаж өндірістерді қамтамасыз етуге дайын болуы тиіс, қоғам
дамуының заманауи тенденцияларын
ескеруі керек. Сондай-ақ, инновациялық
университеттер мемлекеттен қаржылық
және ұйымдастырушылық тұрғысынан
алғанда тәуелсіз болуы шарт.
Инновациялық университет – бұл
өзін-өзі ұйымдастыратын күрделі жүйе,
онда іргелі білім беру және зерттеу
процесі университетті еңбек нарығында
сұранысқа ие жоғары білікті мамандар
шығаратын кәсіпкерлік құрылымға айналдыру перспективасымен толықтырылған. Осылайша, қазіргі ғылым мен
технологиялардың дамуы орын алған
заманда оқу орындарының кез-келген
жүйесін білім беру жүйесі ретінде
инновациялық даму жолынан өткен
жағдайда ғана қарастыруға болады.
Әйтпесе, бұл жүйені білім беру жүйесі
емес, оқыту, мамандар даярлау жүйесі
ретінде анықтауға болады.
Сонымен
қатар,
инновациялық
университет моделі заманауи білім
берудің бірқатар өзекті тенденция-

ларын көрсетеді, мысалы, заманауи
қажеттіліктерге сай мамандарды даярлау оларға іргелі білім беру, бұл білім
беру сапасын көтеруді қажет етеді, сонымен қатар білім беруді гуманизациялау
және бұл рационалды танымдық салада
ғана емес, сонымен қатар адамгершілік
мұраттар саласында да жүзеге асырылатын жалпыадамзаттық құндылықтардың
тасымалдаушысы бола алатын болашақ
мамандардың жан-жақты білімді, тұтас
тұлғасын қалыптастыру перспективасын
жасайды, ондай мамандар қоғамның
болашағын айқындауға қабілетті.
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ҰЛТТЫҚ САНАНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ
Даулетова Г.О.
АҢДАТПА
Мақалада сананың әлеуметтік-философиялық көзқарасының ерекшеліктері талданады. Ұлттық сана әлеуметтік,
философиялық, діни және ұлттың рухани дамуының
белгілі бір деңгейін сипаттайтын күрделі жиынтық
ретінде қарастырылады. Ұлттық сананың қалыптасу
ерекшелігі және оның үйлесімді дамуы мен қарамақайшылықтарының негіздері нақтыланды. Сонымен қатар,
мәдени мұра ұғымы ұлттың санасын қалыптастыратын
және оған тән онтологиялық, гносеологиялық, әлеуметтік,
этикалық, эстетикалық құндылықтарды сақтаушы ретінде
өзектендіріледі. Қазіргі ғылымда сана теориясының үш
концепциясын салыстыру үрдіске айналды. Нейробиологтар
аса маңызды деп қабылдайтын бұл үш концепция, сана −
бұл мидың биологиялық күйі, жұмыс кеңістігінің жаһандық
перспективасы және жоғары деңгейлі тәртіптегі терминдер
жиынтығы ретінде қарастырылады. Дегенмен әр ғылым
саласы сана ұғымын көбіне жеке адам деңгейімен
қарастырғанымен, түптеп келгенде қоғамдық сана
мәселесіне көбірек алаңдаушылық танытады. Сондықтан
да, кез келген қоғам өзіндік санасын қалыптастырып, оның
басты бағыттарын анықтап жататыны уақыт өткен сайын
ғылым мойындаған заңдылыққа айналды.
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Социально-философский подход к исследованию национального сознания
Аннотация. В данной статье анализируются особенности социально-философского
подхода к сознанию. Национальное сознание рассматривается как сложная совокупность
социальных, философских, религиозных и характеризующих определенный уровень духовного развития нации. Уточнены особенности формирования национального самосознания
и основы его гармоничного развития и противоречий. Кроме этого, понятие культурное наследие актуализируется как формирующий сознание нации и сохраняющий онтологические,
гносеологические, социальные, этические, эстетические ценности.
Сравнение трех концепций теории сознания стало тенденцией современной науки. Эти
три концепции, которые нейробиологи считают наиболее важными, рассматриваются как
набор терминов - сознание - биологическое состояние мозга, глобальная перспектива рабочего пространства и высшего порядка. Однако, хотя каждая отрасль науки часто рассматривает концепцию сознания на уровне индивида, в конечном итоге ее больше интересует проблема общественного сознания. Поэтому со временем любое общество формирует
собственное сознание и определяет свои основные направления, и это стало признанным
фактом науки.
Ключевые слова: сознание, национальное сознание, национальная культура, национальный язык, национальная история, национальная идентичность.
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Даулетова Г.

Socio-Philosophical Approach to the Study of National Consciousness

Abstract. This article analyzes the features of the socio-philosophical approach of consciousness.
National consciousness is considered as a complex set of social, philosophical, religious and
characterizing a certain level of spiritual development of the nation. The peculiarities of the
formation of national identity and the basis of its harmonious development and contradictions are
clarified. In addition, the concept of cultural heritage is actualized as forming the consciousness of
the nation and preserving ontological, gnosiological, social, ethical, aesthetic values.
Comparison of the three concepts of the theory of consciousness has become a trend in
modern science. These three concepts, which neuroscientists consider to be the most important,
are viewed as a set of terms - consciousness - biological state of the brain, global perspective
of the workspace and higher order. However, although each branch of science often considers
the concept of consciousness at the level of the individual, in the end it is more interested in the
problem of social consciousness. Therefore, over time, any society forms its own consciousness
and determines its main directions, has become a recognized fact of science.
Key words: Consciousness, National Consciousness, National Culture, National Language,
National History, National Identity.

Кіріспе
Тәуелсіз еліміздің қоғамдық өмірінде
демократиялық және жаңару процестері
орын алған тұста әлеуметтік-мәдени
ерекшеліктеріміз көрініс тапқан ұлттық
санамыз бен болмысымызды анықтайтын қордаланған мәселелерді ғылымифилософиялық талдау қажеттілігі өзекті.
Қазақ халқы талай тарихи кезеңдерді
бастан кешіргені күн өткен сайын
отандық гуманитарлық ғалымдар тарапынан дәйектелу үстінде. Өткен тарихтың
келбетін зерделеу – жалпыұлттық санамыздың,
мемлекеттік
тұтастанудың,
егемендікті нығайтудың, азаматтық құндылықтарды қалыптастырудың ең басты
негіздері. Әйткенмен, ұлттық сананың
қалыптасу жолдары алуантүрлі, жанжақты түсіндіруді талап ететін ерекше
құбылыс. Мұны тек ұлттық сананы тарихи, мәдени, әлеуметтік аспектілерде
талқылау арқылы жүзеге асыруға болады. Сонымен қатар, ұлттық сананы географиялық, ұлттық, мемлекеттік
аспектіде қарастыру зерттеудің перспективаларын айқындай түседі.
Ұлттық сана мәселесін әлеуметтікфилософиялық талдау жалпы философияның ажырамас тармағы. Сана
– объективті шындықтың тек адамда
көрініс табатын формасы, оның дүние
мен өзіне, қоғамдық-тарихи қызметтің
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жалпы формаларына қатынасының тәсілі
[1]. Сананың табиғаты мен мәні туралы проблема ғасырлар бойы ғылыми
қауымдастықта
талқыланып
келеді.
Талқылау мен оның ғылыми нәтижелері
көпқырлы сипатты мазмұндайды. Сана
мәселесі ақыл туралы қазіргі заманғы
теориялардың орталық мәселесі болуы
әбден мүмкін. Сананың қандай да бір
келісімді теорияларының жоқ болуына қарамастан ақылды адекватты ұғыну
үшін оның табиғатта алатын орнын анық
түсінуді талап ететін әмбебап болмаса да,
кең таралған консенсус бар екені рас. Біз,
сана дегеніміз не және ол шынайылықтың
өзге де зердесіз аспектілерімен қалай
өзара қатынаста болатынын түсінуіміз
қажет [2]. Сана ұғымын қарастыру барысында сананы зерттеу нәтижесінен пайда болған ғылыми және философиялық
мәселелердің кең шоғырына, сонымен қатар сана ұғымына қатысты
мәселенің философиялық, когнитивті,
нейробиологиялық және феноменологиялық шешімдеріне қол жеткіземіз
[3]. Сана теориялары сананы зерттеу тәсілдерінің кең шоғырын ғылыми
айналымға енгізу үшін қызмет етеді. Сонымен қатар, санаға егжей-тегжейлі сынау арқылы пікірталасқа қол жеткізу де
тән құбылыс [4].
Сана мәселесін гуманитарлық ғылымдарда терең зерттеген Фрейдтің пікі-
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рінше, психика үш қабаттың қосындысы:
1. «Мен» адамның санасы, психиканың барлық құрамындағы бөліктерінің
арасындағы келістіруші.
2. «Ол» – бейсаналық әлемі, онда
адамның жасырын ойы, арманы, тілегі бар.
3. «Шектен тыс – Мен» – жеке
адамдарға қысым жасап, әсер ететін
сыртқы орта, «сыртқы цензура»: заңдар, тыйым салу талаптары, мораль,
мәдениет дәстүрлері. «Мен» өзіне
«Оны» бағындыруға тырысады. Бірақ
бұл жерде нәтижеге сирек қол жетеді.
Әдетте «Ол» жасырын немесе ашық
түрде «Менді» бағындырады. Фрейд
мұны былай суреттейді: ат және оның
үстіндегі адам, Адам «Мен» – атты
бақылайды, әмір береді, ал ат (Ол) болса
адамнан басым, себебі оны алып бара
жатыр. Кейде адам бақылауды жоғалтып
алғанда, ат оны ала жөнелді, қайда алып
кететіні белгісіз [5,72 б.].
Зерттеу әдіснамасы
Сананы жалпылама ғылымның пәні
ретінде зерттеу процесі оны пәнаралық
негізде зерттеу керектігін көрсетеді.
Осыған ұқсас принципті ресейлік
ғалым А.И. Яковлев, сананы зерттеудің
полиғылыми парадигмасын ұсынады [6,
275 б.]. Ал қазіргі кезде сана проблемасын зерттеу ісіне философтардан бөлек
психологтар, когнитивті ғылымдар мен
нейроғылымдар өкілдері де кіріскен [7,
6 б.]. «Сана» ұғымын адамзатты қалған
тірі табиғат формаларынан ажырататын күштердің жиынтығы ретінде
қарастыру ғылыми айналымда кең
таралған. Өздігінен қозғалу, қабылдау
және сезу, тәбетке қатысты қабілеттер
өзге тірі жан иелеріне тән болса, адамзатты табиғаттың өзге тіршілік иелерінен
ажырататын және ақыл-ойды сипаттайтын нәрсе − бұл интеллект күштері
− ақыл мен парасатты ерік [8]. Ұлттық
сана ұғымының төңірегінде туындаған
мәселелердің де негізгі қазығы осы
ақыл мен парасатты ерік интеллект

күштерінен бастау алады.
Трансперсоналды және кванттық
психологиялық
ғылыми
зерттеулер
бірнеше онжылдықтар бұрын сананың
ашылмаған кеңістігінің құпияларының
сырын жария етті. Ғылыми зерттеулер
нәтижелері, сыртқы әлемнің материалды
формаларына қарағанда ғалам шексіз
бай және күрделі екенін анықтады. Бұл
тұрғыда адамның логикалық концептуалды ақылы ең кемел дүниеге жатпайды. Осы күнге дейін адамзат пайымдап келген рационалды сана болмыс
кеңістігіндегі өзге де тіршілік етуге
толыққанды құқығы бар саналардың бір
түрі екені тұжырымдалды. Сондықтан да
ғаламдызерттеу ісінде рационалдыдан
өзге сана формаларын қолданбайынша
оның сыры мен құпиясы ашылмайды. Сананың өзге формалары кәдімгі
сананың жалғасы емес. Сананың өзге
формалары қабылдаудың кеңістігін
кеңейтеді, алайда дайын түсініктемелерді бермейді. Кеңауқымды әлеуетке
ие сананың мұндай түрлері шығыстық
ілімдерде сипатталған. Бұл ілімдер осы
уақытқа дейін академиялық қауымдастық
тарапынан
мойындалмады,
ғылым талаптарына жауап бермейді
деген түсініктің шеңберінде қалып
қойылды. Аталған саналардың кейбірі
маңыздылығы жағынан психология мен
психиатрияның аясынан шығып кетеді
және батыстық ғылымның іргесіне
айналған ньютондық-декарттық парадигмасына қарсы шығады. Олар адамзат
табиғатын, мәдениетін, тарихын, оның
дүниені тану қабілеттерін түбегейлі
түрде өзгертуі мүмкін [9, 50-61бб.].
Адамның сезімі, ойлауы мен пайымдауы пайда болғаннан бастап өзінөзі тану процесі басталады, ал сана
деп аталатын бұл күрделі операциялар адамның ақылымен, зерттеулерге
сәйкес, адамның миымен тығыз байланысты [10]. Ал, ұжымдық сана ұжымдық
іс-әрекеттің негізі болып табылады. Джулиан Джейнстің пікірінше, адамзат санасы біз ойлағандай ертеректе, яғни жа-
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нуарлар эволюциясында пайда болған
жоқ, бар болғаны үш мың жыл бұрын
көрініс тауып, әлі күнге дейін дамуын
үздіксіз жалғастырып келеді. Мұндай
революциялық ғылыми парадигманың
нәтижесі біздің психологиямыздың, тарихымыз бен мәдениетіміздің, дініміздің,
тіпті болашағымыздың көкжиегіне дейін
таралып кетуінің сыры әзірге ашыла
қоймады [11].
Соңғы
бірнеше
онжылдықтағы
жетістіктердің бірі санаға қатысты
әртүрлі мәселелерді талдаумен, оларды жіктеумен ерекшеленді. Дегенмен
аталған талпыныстар нәтижесі алуантүрлі
түсініктердің пайда болуына алып келді.
Сөйте тұра, жеке адам немесе тірі организм санасы туралы сөз қозғау бір бөлек
дүние болса, тұтас бір мәдениет санасына қатысты мәселелерді қарастыру өз алдына күрделі құбылыс екені анықталды
[12]. Сонымен қатар, сананың даму динамикасына хронологиялық тәсілдің
тән екені де ғылыми тұрғыда жанжақты қарастырылу үстінде. Ғылыми
әдебиеттерде сана ұғымына қатысты
анықтамалар
біржақты
мағынада
берілмейді. Бұл ұғымның алуантүрлі
мағыналары: қолжетімділік сана, феноменалды сана, жай-күй санасы, жарыққа
шығару санасы, интроспективті сана,
өзіндік сана және т.б. сипатталады.
Мақала дайындауда қазіргі таңда
ұлттық сананы зерттеуде пайдаланылатын келесідей әдістер қолданылды:
- салыстырмалы-функционалды әдіс:
салыстырылып отырған ұлттық сана
типтерінің арасындағы айырмашылықтарды тауып, олардың әлеуметтік
бірліктерінің мақсаты мен қолданысы
деңгейінде сол айырмашылықтарды
анықтауға бағытталған;
- семиотикалық жүйелі-құрылымдық
әдіс тек қана саналық феномендердің
әмбебап байланыстарын ғана емес,
сонымен қатар, сол құбылыстардың
бөліктері арасындағы заңды байланыстарды, яғни олардың құрылымдық
ұйымдасуы мен семантикасын анықтау
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арқылы да сана феномендерін жүйелі
түрде сипаттаудан тұрады.
- ұлттық сана эволюциясын зерделеу,
осында
құндылықтар
мен
коллизиялардың деңгейі әр түрлі болуы
мүмкін: жеке индивидтің жеке «Мендік»
мүддесінің бүкіл қоғамнан ажырауынан бастап, бүкіл саналық жүйелердің
тайталасымен аяқталады; қандай да
бір себептермен мүдделері сақталмай
қалған жағдайда этникалық санада
девиациялардың туындауы әбден мүмкін.
Зерттеу нәтижелері
Ұлттық сана – халықтың өткен
тәжірибелік жолы, аясы кең еркін ақылы.
Ұлттың мәдени мұрасын тереңінен зерделемей, философиялық ұғым ретінде
ұлттық сананың мәні мен маңызын
дәйектеу мүмкін емес. Мәдени мұра
– ұлттың санасын қалыптастыратын
интеллектуалды әлеуеті. Қазіргі ахуалда
ұлттық
сананың
теориялық
аспектілерін ашуға бағытталған зерттеу жұмыстарының маңыздылығы да
осымен айқындалатыны анық. Бұл
тарапта ұлттық санамызды отандық
және әлемдік бастауларға жалғаған
мемлекеттік деңгейде бірқатар тыңғылықты шаруалар атқарылды. 2004 жылы
«Мәдени мұра» бағдарламасы, 2013
жылы «Халық – тарих толқынында»
бағдарламасын жүзеге асыру арқылы
отандық әлеуметтік ғылымдар саласы мол табыстарға қол жеткізді, 2017
жылы
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласы жарыққа
шығып, жаңаша форматта жүзеге асырылу үстінде [13]. «Ұлы даланың жеті
қыры» атты ұлттық сананың қалыптасуы
мен дамуындағы жаңа парадигмалық
бағытты анықтайтын мақаласы жарыққа
шықты [14].
Қ.К. Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі. Қазақстан
Республикасы мемлекет басшысының
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Қазақстан халқына Жолдауы» қазіргі
кезеңдегі тұрақты дамудың маңызды
қырларын
айқындаумен
маңызды;
«Қазақстан
–
2050:
Стратегиясы
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты қазақ халқының тарихи үдерістегі
маңызды
рухани
құндылықтарын
айшықтайды. Яғни, «Ұлттық жаңғыру
деген ұғымның өзі ұлттық сананың
кемелденуін білдіреді. Оның екі қыры
бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің
көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық
болмыстың өзегін сақтай отырып, оның
бірқатар сипаттарын өзгерту. Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің
қандай қатері болуы мүмкін? Қатер
жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгісін
бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру
арқылы қарастыруда болып отыр. Алайда, өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен
қате екенін көрсетіп берді. Іс жүзінде
әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің
дербес даму үлгісін қалыптастыруда.
Ұлттық
салт-дәстүрлеріміз,
тіліміз
бен музыкамыз, әдебиетіміз, салтжоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда
ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға
тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің
ғұламалығы, Жамбылдың жырлары
мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар
қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар
біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана. Сонымен бірге, жаңғыру
ұғымының өзі мейлінше көнерген,
жаһандық
әлеммен
қабыспайтын
кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу
дегенді білдіреді», деп атап көрсетті [15].
Мемлекеттік қажеттіліктерден туындаған
бастамалар
«қоғам
дамуындағы
«халықтың рухани мұрасы» деген атауға
ілінетін жәдігерлер мен құндылықтар
негізінен тарихи үдерістер тарапынан күрделі сынақтан өткен, адамның
адамгершілік негіздерінің қалыптасуын
қамтитын, оның рухани жетілуіне қызмет
атқаратын құбылыстар. Олардың өзін
рухани әлемнің өзгеруіне байланысты
үнемі сыни зерделеуден өткізіп тұру
өмір қажеттілігі» [16, 69-83 бб.].

Ұлттық сана көмегімен жеке тұлға
қоршаған ортаны, ондағы өзінің орнын,
мүмкіндіктерін, сезімі мен әрекеттерін
анықтайды.
Ұлттық
сана
ұлттың
болашағына нақты бағдар беретін
ұстанымдарды қордалайды. Ұлттық
тұтастық арқылы ғана ұлттық сана
айғақталады. Ұлттық сана өткен тарихты қалпына келтіретін, тарихи жадтың
барлығын сақтайтын тамыры терең
сана түрі. Ұлттық сана қатып қалған
қағидалардан тұрмайды, ол икемділігі
мен өміршеңдігі арқылы ерекшеленеді.
Ұлттық сананың болмысы ұлттық мәдениетте мазмұндалған. Ұлттық мәдениетте ұлттың мақсаттары мен миссиясы жүзеге асырылады, құндылықтары
мен қасиеттері, дүниетанымы өлшенеді.
«Халықтың бұқаралық санасындағы
оң бағдарлардың қалыптасуы мен дамуы барлық жерлерде маңызды және
кешенді үдерістерге серпін беретін
құбылыс екеніне көзіміз жетті. Рухани
жаңғырудың дүниетанымдық маңызына
тоқталатын болсақ, онда тұлғалық және
ұжымдық жауапкершілік мәселесін айналып өтуге болмайды. Қазіргі тәуелсіз
еліміздегі
әрбір
азаматымыздың
өзіне қойған жоғарғы талабы, кәсіби
біліктілігі мен жаңашылдыққа бейімділігі
әлеуметтік прогресс пен жасампаздық
жолында болуымыздың қайнар көзі
екені анық. Сондықтан «жұмыла көтерген жүк жеңіл» дейді дана халқымыз. Бірлік пен білімнің арқасында
өркениетті қоғамды қалыптастыра беру
барлығынан қымбат» [17, 9-17 бб.].
Ұлттық мәдениет – ұлтқа тән
әлеуметтік-этикалық
құндылықтарды,
ұлттың тарихи тәжірибесін жеткізетін
қайнар көз. Ұлттық сана – ұлттық
ойлардың, көзқарастардың, сезімдердің
жиынтығы, ұлттың өзін-өзі анықтауы,
ұлттық
қауымдастықта
өз
орнын
айқындауы, тұтастықты сипаттайтын
әлеуметтік құндылықтармен байланысты. Ұлттық сана – өзіндік ұлттық
сәйкестікті өзіндік идея арқылы сезіне
алу, ұлттық мүдделерге жауапкершілікті
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алумен де анықталады. Ұлттық сана
– жеке тұлға мен әлеуметтік топқа
қатысты қасиет. Жеке тұлға тарапынан ұлттық құндылықтар, сұраныстар
мен даму қажеттіліктеріне саналы
көзқарас болғанда, ұлттық сананың
маңызды элементтерінің бірі ұлттық
мүдде жөнінде айтуға болады. Сонымен, ұлттық сана құрылымының негізгі
элементтеріне өзін-өзі саналы түрде
қабылдау мен өз мүдделеріне деген саналы көзқарасты жатқызамыз.
Ұлттық
сана
ұлттық
мәдениет
құндылықтарын
сақтайды,
ұлттық
мәдениетті және оның мүдделерін
қорғауға қызмет етеді. Ұлттық сана
ұлттық
құндылықтардың
сараланып, олардың нақтылы іске асырылуымен қуатты. Бұл ұлттар арасында пысықталған өзара сыйластық пен
жауапкершілік мәселелерін қалыптайды,
оны ұлттық қатынастар жүйесіне
енгізеді. Ұлттық сана – тұтас қоғамның
әлеуметтік құрылымдарында орныққан
құндылықтар жүйесі, өткен тарихқа
жиі бой алдыратын консервативті
дүниетаным,
әлеуметтік
топтардың
қоғамдық идеялары, теориялары мен
көзқарастар жиынтығы. Дегенмен, соңғы
кездерде, әлемдік қауымдастықта ұлттық
немесе азаматтық сана мәселесінде жекелеген топтардың емес, ұлттың өзін-өзі
экономикалық, әлеуметтік, мәдени болмысын сақтауда және саяси тұрғыдан дамуда тұтас қоғамның идеялық тұтастану
прецестері жүріп жатқаны белгілі.
Ұлттық сана идеялар, көзқарастар,
принциптер, құндылықтар ретінде адамның қоршаған ортамен қатынасының
жүйеленген формаларын анықтайды,
олардың бір-бірімен қарым-қатынасын,
адами қауымдастықтың рухани билігін,
мүдделерін, оған қолайлы қоғамның
болашақ моделін жобалайды. Ұлттық
сана тұлғаны қалыптайды, ынталандырады және қоғам мен адамның
әрекеттерін біріктіре отырып саяси сананы қалыптастырады. Мемлекеттің
қоғамдық құрылысы, саяси, мәдени,
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экономикалық, құқықтық санасы ұлттық
санасының мазмұнына сәйкес дамиды.
Сонымен, ұлттық сана – ұлттың
мүддесін қорғайтын иммунитет механизмі. Сондықтан кез келген мемлекет
ұлттық сананы қалыптастыру мен оны
басқарудың механизмдерін жүйелеуге,
құрылымдауға барлық күшін салады.
Бұл өз кезегінде: 1) қоғамды консолидациялайтын кез келген мазмұнды идеялардың қажеттігімен; 2) ұлттық сананың формасы саналатын
ұлтшылдықпен; 3) ұлттық сананың өзіндік
болмысымен, ерекшеліктерімен, армантілектерімен анықталады.
Ұлттық сана – ұлттың өзін-өзі тануы және өзін-өзі анықтауы, тарихи
тағдыр мен мәдениетке, бір мақсатмұратқа біртұтастануы. Ұлттық сананың
негіздерін: біріншіден, жалпы этникалық
мәдениеттен туындайтын жалпы тарихты; екіншіден, ұлттың болашақ
мақсаты мен арманын; үшіншіден,
болашаққа қойылған мақсат үшін
нақты
әрекеттердің
біртұтастануын
мойындау
құрайды.
Өткен
тарих
ұлттық сананың құрамдас бөлігі ретінде мойындалған кезде ғана оның
өзгелерден айырмашылығы, тағдыры,
сакралды сезімдері айқындалады. Бірақ
ұлттық санада көрініс тапқан тарихи
жады белгілі бір әлеуметтік мифологизациялаусыз жүзеге асырылмайтынын
атап өткен маңызды. Мифологизациялаусыз ұлттық сананың идеалды бастамаларын қалыптастыру мүмкін емес.
Сондықтан да, қазіргі кезде теориялық
негізде ұлттық сананы қалыптастыру
принциптерін анықтау күрделі мәселе.
Біріншіден, біртұтастықсыз, бір мақсат
мүддесіз және тағдырсыз ұлттық сана
өміршеңдігін
тоқтатады;
екіншіден,
ұлттық мәдениет пен құндылықтарды
дәріптемейінше ұлттық сананың іргесі
қаланбайды; үшіншіден, қазіргі кезде
полиэтникалық және поликонфессиясыз
ұлттық мемлекет құру мүмкін емес.
Философ А.Х. Қасымжанов өзінің
зерттеулерінде қазақ халқының қазіргі

Ұлттық сананы зерттеудің әлеуметтік-философиялық тәсілі

болмысының тарихи негіздерін ұғыну,
оның бүгіні мен болашағын елдік
тұрғысынан қабылдауда ғылыми ізденістердің
маңыздылығын
көрсетеді.
Қазақ халқының рухани мұрасының
бастаулары
мен
қазіргі
заманғы
интеллектуалдық тұрғыдан игерудің
өзектілігін, оларды интеллектуалдық
әлеуетке айналдырудың жолдарын
ашып береді. Рухани мұра тұтастықты
құрайтын бірнеше тарихи кезеңдерден
тұратынын жіктейді [19, 89 б.]. Сонымен қатар, А.Х. Қасымжанов қазіргі
қоғамдық санамыз бен оның тарихқа
қатынасындағы
жаңаруын
«тарихи
зерделілік» ұғымымен түсіндіруге тырысады. «Тарихи зерделілік» – әрбір
жеке адамға, тұтас ұрпаққа байланысты, әрбір адамның, ұрпақтың тарихты сезінуі, өзінің шыққан тегін, өлкесін,
халқын, нәсілін, жалпы адамзаттың тегін,
оның рухани түп тамырларын, өткендегі
тарихи жолын танып білуге ұмтылып,
сана-сезімінің оянуы. Бұл – өскендіктің,
рухани мәдениетінің жоғарғы сатыға
көтерілу белгісі. Ал оған қарама-қарсы
ұғым «мәңгүрттік». Оның теріс мағыналы
этникалық мәні бар. Мәңгүрттік жеке
индивидті оның жалпы қоғамның рухани, тарихи маңызынан қашықтатуды,
тұрмыстық тіршілік, коньюктуралық
мақсаттарға абсолюттік мән беруді,
өзгермелі күнделікті сәнді бетке ұстап,
оны алдыңғы қатарға қоюды аңсайды»
[19, 25 б.].
Сондай-ақ, академик Д.К. Кішібековтың пайымдауынша, әрбір жеке адамның туған жеріне және әлеуметтік
болмысына, өмір сүру ортасына деген
табиғи генетикалық сезімі болатынын
дәйектейді. «Бұл сезім ақыл-парасат
арқылы туған жер туралы идеяға
ұласады. ... Ұлттық идея – сана-сезіммен,
тілмен байланысты ұлттық сезімнің
сыртқы көрінісі. Ұлттық идея ұлттық
сезімнің негізінде өрлейді. Ұлттық сезім
адам жанының түкпірінде орналасады. Ұлттық сезім мәңгілік, өзгермейді,
жоғалмайды» [20, 16 б.].

Тәуелсіздігіне қол жеткізген көптеген
мемлекеттерде ұлттық санамен қатар
шектен шыққан ұлттық өзімшілдік те дамиды. Әйткенмен бұл процесс ұлттың
қорғанушы элементтерінің бірі ретінде
ұлтжандылық ұғымымен жанаса жүруі
мәселені сәтті шешумен анықталатыны
белгілі. Бұл кез келген халықтың ұлттық
сезімдер, ар-ождан қасиеттерінің қозғаушы күшке айналған эмоционалды
механизмдерінің көрінісі. Сондықтан
да анық ақылды ұлттық санасы үстемдік
құрмаған әлеуметтік қауымдастықта
ұлттық тіл мен мәдениеттің дамуы,
ұлттық ерекшеліктердің болуы мүмкін
емес. Ұлттық қатынастарда қордаланған
мәселелердің оңды шешімін табудың
маңыздылығы жеке адамның, қоғамның,
мемлекеттің жаңғыруы мен егемендігі
үшін жасалатын нақты іс-шаралар
кешенін анықтайды. Осы тұрғыда, философ Ж.Ж. Молдабеков қазақ халқының
болмысын тану мақсатында кешенді
«Қазақтану» бағдарламасын ұсынады.
Ғалымның
пікірінше,
«Қазақтану»
бағдарламасының негізгі міндеттеріне
мыналар жатады:
– «қазақтану – адамның өз еліне,
жұртына, атамекеніне деген сүйіспеншілігін түйіндеу, туған жердегі тұлғалар
мен туыстардың бірлестігін нығайту;
– ұлдың, ұрпақтың, ұлттың жаңарған
қадамы мен қарқынын түсіндіру;
этностық тәжірибе мен ұлттық рухтың
үстемдігін емес, үйлесімін орнату;
– ұрпақты тәрбиелеу үлгісінің
нұсқасын, ұрпаққа деген өсиеттің
кестесін өрнектеу;
– ұлттық сезім мен мінездің, діл мен
тілдің адамдық болмыста қиылысу
өнегесін тарату арқылы сауаттылық пен
салауаттылықты қажетке жарату;
– ынтымақты елдің дүниетанымы
мен әдебінің өрісін кеңейтіп, тарихи
талғамды жетілдірудің бағытын анықтау;
– ұлттық мемлекеттің, ағарту мекемелері мен қоғамның өзара ықпалын
арттырудың амал-әрекетін, болашақты
барлаушының әдісін жетілдіру;
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– қоғамды саяси өзгерту жолы емес,
адамды әлеуметтік-мәдени қарым-қатынасқа бейімдеу деңгейі, әдептілік үлгі
мен әлеуметтік үйлесімге деген геосаяси
ұмтылысты тарату» [21].
Ал философ М.С. Орынбековтың пайымдауынша, егеменді еліміздің қоғамдық санасын қалыптастыру процесінде
қазақтың ежелгі мұрасын зерттеу және
оларды жаңғырту маңызды. Себебі
дәстүрлі қазақ дүниетанымында автохтонды мәдениеттің үлгілері мазмұндалған, дала халқы әрдайым өзінің
қауымдық ерекшеліктерін айқындап
отыру мүмкіндігіне қауқарлы болған.
Сайып келгенде, аталған үлгілер қазіргі
ұлттық елдіктің негізін қалаудың басты
іргетасы. «Жаңа мемлекеттің қоғамдықтарихи аренасындағы әлеуметтік философияның басты түсінігі «өзіндік болмыс» ұғымы. Ол енді өз бетінше әрекет
етуді, қоғамның сапасын анықтауды
бейнелеу үшін қолданылады. Бұл
жерде қоғамдық болмыстың әртүрлі
қырлары бірігіп, араласып кеткен, мысалы, қоғамдық сананың онтологиялықгносиологиялық аспектілері, тіршіліктің
қайтып келмейтін элементтері мен
дамудың ішкі қайнар көздері. Әртүрлі
философтар мен мәдениеттанушылар
өзіндік болмысты тарихтың қозғаушы
принципі, мәдениеттің өмірлік ядросы,
ғылымның мәдени ядросы, мәдениеттің
жалғасы, қоғам дамуының динамикалық
принципі және тағы басқаларының бірі
ретінде оның рөлі мен маңыздылығы туралы ой қалыптастыруда» [22, 85 б.].
Ұлттық сананың маңызды және
ажырамас
құрамдас
элементерінің
біріне қоғамның діни санасы жатады. Қазақстан Республикасының діни
кеңістігіндегі
өзекті
проблемалар
қатарын қазіргі діни ахуал жайында
объективті білімдердің кемдігі, діни сананы зерттеудің отандық зерттеушілер
тарапынан кенжелеп отыруы, мемлекет пен конфессиялар арасындағы
қатынастарды оңтайландырудың нақты
механизмдерін жетілдіру құрайды. Де-
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генмен, еліміз қоғамдағы діни ахуалды,
конфессияаралық негіздерді ескере отырып өзінің зайырлы мемлекет моделін
қалыптастыру үстінде, осы бағытта ішкі
және сыртқы саясатын жүргізіп келеді
[23]. Қоғамның діни санасын оның әр
конфессиялық топтарының құрылымдық
ерекшеліктерін ескерсек, консервативті
құбылыс болып табылады. Жалпы адамзат тарихындағы қоғамдық сананың дамуында діни элементтердің бәсеңдеп
келе жатқаны да байқалады. Әр тарихи
даму кезеңде үстемдікке ие болған діни
жаңғыру процестері стратегиялық сипатынан айрылғаны анық. Мұндай кезең
әсіресе қазіргі тарихи процесте орын
алып отыр.
Діни сананы зерттеудің қазірігі
тәсілдері діни сарындармен қатар
дәстүрлі сакралды құндылықтар, зайырлы құндылықтармен тығыз қарымқатынаста зерттеудің маңыздылығын
көрсетіп берді. Сонымен қатар қазіргі
әлемдік инновациялық қауымдастықта
діни құндылықтар өте жылдам уақытта
десакрализация науқанына түсіп кететіні
анықталды.
Әйткенмен,
қоғамдық
қатынастарда діни қызметтің артуымен
зайырлы бағдарланған қоғам мүшелері
тарапынан діни құндылықтарды сакралды сипатынан айырылған жалпыадамзаттық, жалпымәдени құндылықтар
сипатында пайдалану тенденциясы
орын алды. Бұл процестер қазіргі діни
сананың жаңаша форматқа түскенін
аңғартады.
Жеке адамның діни бағдарлану
типологиясының құрылымын: оның
санасы, яғни жеке адамның идентификациясын, діни түсініктері мен
құзыреттіліктерін, эмоциялары мен
дәстүрлі-ұлттық
сезімдерін;
жүрістұрыстары,
яғни
жеке
адамның
конфессияның
нормаларын,
салтжоралғыларын сақтау құрайды. Елімізде
діни сананың идентификациясы мен
діни институттардың ықпалына түскен
қоғам мүшелері сақталып отырғаны
анық. Дегенмен, дінтанушы маман-

Ұлттық сананы зерттеудің әлеуметтік-философиялық тәсілі

дар мұндай процестердің орын алуын еліміздегі ислам дінінің тарихимәдени ерекшеліктерімен, оның қазақ
қоғамының арасында жылдам таралуымен түсіндіреді. Исламды қазіргі
қоғамдық трансформацияда әлеуметтікмәдени құбылыс ретінде зерттеу
қажеттігі ұсынылады.
Ұлттық сана мен ұлттық
бірегейліктің өзекті мәселелері
Ұлттық сананы зерттеудің теориялық
негізінің құрамдас бөлігіне ұлттық
бірегейлік мәселесі жатады. Бірегейлік
жеке адамның саналы түрде өзін-өзі
анықтауы. Жеке адамның бірегейлігі
әлеуметтік мұқтаждықтардан, оның
қауым
мүшелігіне
енуімен,
жеке
басының
қауіпсіздігінен,
өзін-өзі
бағалауынан
келіп
шығады.
Басқалай
айтқанда,
бірегейлік
тепетең дәрежеде әртүрлі мәнмәтіндегі
әлеуметтік топ пен жеке адамның
жүріс-тұрыстарының, эмоцияларының,
мүдделерінің, қалауларының, әлеуметтік
мұқтаждықтарының жиынтығы. Идентификация – жеке адам мен әлеуметтік
топ арасындағы эмоционалды және
когнитивті тепе-теңдікке қол жеткізу
болып табылады. Бұл жеке адам мен
әлеуметтік топтың арасында орын алатын әлеуметтік рөлдер мен әлеуметтік
мәртебелер арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, идентификация жеке тұлғаның қалыптасуы, дамуы
мен қызмет етуінің процесі ретінде де
қарастырылады. Жеке адам өзін белгілі
топтың құндылықтары мен нормалар
жүйесіне жатқызған кезде бірегейлік
механизмдері жүзеге асады.
Интеграциялық процестердің дамуында ұттық мемлекет құрушы елдер, әсіресе посткеңестік мемлекеттер
этномәдени алуантүрлілікке кезікті.
Мәселе тарихи тәжірибе мен геосаяси нақтылықты ескеруге мәжбүрлі
етті. Басқаша айтқанда посткеңестік
мемлекеттерде азаматтардың жаңа

идентификациясы мәселесін ғылым
тұрғысынан қарастыру проблемасы
туындады. Кеңестік шаблондар мен
сананың күйреуі жекелеген мемлекеттерде ұлттық мәселелерді талқылауға
алып келді. Кеңестік гуманитарлық
мәдениет қоғамның әлеуметтік-мәдени
сұраныстарына толық жауап бермеді.
Тіпті, ғалымдардың пікірінше, кеңестік
кезеңде КСРО халқы ұлттанбаған және
империя тұрғындары өздерін «кеңестік»
азаматтар қатарына жатқызған.
Ұлт пен ұлттық бірегейлік бір-бірімен
тығыз байланысты және үнемі бірін-бірі
толықтырады. Ұлт адамзат қауымдастығы
сияқты ұлттық бірегейлікке топтасқан
индивидтерден тұрады. Сонымен қатар
ұлттық бірегейлік ұлттың өзіндік санасы. Саяси және мәдени қауымдастық
болған жерде ғана ұлтшылдық қалыптасады [24]. Ұлттық бірегейлік саяси
биліктің заңдылығын бекітетін маңызды тәсіл. Ұлттық бірегейлік ұлттық элитаның қызметін легитимді етеді және
ұлттық мемлекеттің алғышарттарын
қалыптастырады.
М.М. Раевскаяның пікірінше, кез
келген халықтың ұлттық санасының
қалыптасуы ұлттық бірегейліктің басты
негізі және оның тұрмыс-тіршілігінің тарихымен байланысты тілдік рәміздерді
зерделеуден басталады. Кез келген
этностың қалыптасуының алғышарты
тіл болып табылады, өйткені әрбір
географиялық аймақта орналасқан этностарды ең алдымен тілдік ерекшеліктер
мен белгілері бөлектеп тұрған [25, 6776 бб.]. Этникалық бірегейлік – жеке
адамның этникалық қауымдастықтың
мүшесі болуымен қатар оның мәдениет
формаларында көрініс тапқан санасезімдерімен ортақтасуын да құрайды.
Этностың ары мен намысы, реніші
мен қорқынышы этникааралық салыстырудың маңызды өлшемдері болып
табылады. Мұның барлығы этникалық
қауымдастықтың эмоционалды байланыстары мен моральдық міндеттерін
анықтап, индивидтің әлеуметтенуіне
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ықпал етеді. Сонымен қатар, ғалымның
пайымдауынша, гуманистік идеология өркендеген кезеңде ол қоғамның
санасына екі жақты ықпал етеді:
біріншіден, жаңа дәуірде классикалық
құндылықтардың сақталуын қамтамасыз
етеді, екіншіден ұлттық тілдік сана осы
кезеңде оянады.
Индивид бойында көрініс табатын
ұлттық сананың бастауы мен себептеріне
айналған ұлттық тілдің пайда болуы,
Жаңа дәуірде кітап басу өнерінің пайда болуымен де тығыз байланысты. Бір
жарым ғасырға созылған процесте латын тілі өзінің сакралды қызметін кітап
баспасымен тығыз байланысты Реформация қозғалысының ықпалы салдарынан тоқтатты. Сондай-ақ, тарихта
кез келген халықтың ұлттық баспа тілі
болғаны анық, сондықтан тәуелсіздікке
қол созған және тәуелсіздігін тұғырлы
еткісі келетін кез келген халық өзінің
тілін осы мақсатқа бағыттайды. Мәселен,
қазіргі Қытай территориясында біртұтас
қытай ұлтының консолидациясы мен
қалыптасу жолында иероглифтік жазу
басты элементке айналғанын атап өтуге
болады.
Қорытынды
Қорыта айтқанда, мақала авторы талдау негізінде келесі тұжырымдарға қол
жеткізді:
Біріншіден, ұлттық сана – халықтың
өткен тәжірибелік жолы, ұлттың мәдени мұрасын философиялық тұрғыдан
зерделемейінше ұлт санасының мәні
мен маңызын дәйектеу мүмкін еместігі
анықталды;
Екіншіден, мәдени мұра – ұлттың санасын қалыптастыратын интеллектуалды әлеуеті, ұлттық мәдениет – ұлтқа тән
әлеуметтік-этикалық
құндылықтарды,
ұлттың тарихи тәжірибесін жеткізетін
қайнар
көзі
болып
табылатыны
дәйектелді;
Үшіншіден, ұлттық сананың құрамдас
бөлігі болып табылатын діни сана-
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ны зерттеудің қазргі тәсілдері діни
сарындармен қатар дәстүрлі сакралды құндылықтарды зайырлы құндылықтармен тығыз қарым-қатынаста
зерттеудің маңыздылығы көрсетілді;
Төртіншіден, ұлттық сананың теориялық аспектілерінің құрамдас бөлігі
ұлттық бірегейлік мәселесі әлеуметтік топ
пен жеке адамның жүріс-тұрыстарының,
әлеуметтік
дағдыларының,
ұлттық
мүдделері мен қалауларының, әлеуметтік
мұқтаждықтары мен армандарының
өзара
қордаланған
элементтерінен
тұратыны тұжырымдалды;
Бесіншіден, кез келген халықтың
ұлттық санасының қалыптасуы ұлттық
бірегейліктің басты негізі және оның
тұрмыс-тіршілігінің тарихымен байланысты тілдік рәміздерді зерделеуден басталатыны айқындалды.
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МӘДEНИEТ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖӘНE ҰЛТТЫҚ
МӘДEНИ ДEВИAЦИЯНЫҢ ШEКТEРІ
1

E.Н. Осeрбaeв, 2Т.Х. Ғaбитов

АҢДАТПА
Бүгінгі тaңдa Қaзaқстaн Рeспубликaсындaғы мәдeни
үрдістeрдің кeйбір бaғыттaры өзінің тaбиғи болмысынaн
aуытқып, мимeсистік (ұқсaу, eліктeу) сипaттaғы бaтыс
мәдeниeтінің тaрaтушысынa aйнaлып отыр. Бұл жaс ұрпaқтың
ұлттық тaлғaмын әлсірeтeді, ұлтты дәстүрлі төл мәдeниeттeн
біртe-біртe ығыстырa aлaды. Осындaй eліктeушілік ұлттық
мәдeниeткe, әсірeсe жaстaрдың сaнa-болмысынa, қaтты
әсeр eтeді, ұлттық тәрбиeліліктің этикa-эстeтикaлық мaңызы
кeмиді. Кeйбір қоғaмдық ұйымдaр бұқaрaлық мәдeниeт
элeмeнттeрін пaйдaлaну aрқылы оны қaржылық көздeрінe
aйнaлдырaды. Мұндaй кeлeңсіздіккe жол бeрілуінің
сeбeптeрін aтaп өтсeк: ұлттық тaлғaм, қоғaмдық мүддe
ұстындaрындa мәдeниeт пeн өнeрдeгі құндылықтaр жүйeсін
қaлыптaстыру мeн сaрaлaудың дaмымaғaндығы, шeтeлдік
мәдeни aғымдaрдың eнуі мeн тaрaлуынa мәдeни ұжымдaр
мeн бaсқaру ұйымдaрының бaқылaу орнaтпaуы, қоғaмдық
ұйымдaр мeн сaяси пaртиялaрдың мәдeни дaму процeсінeн
aлшaқтығы, эстeтикaлық нормaлaрдың жәнe сaпaның
сaлғырттығы, яғни, тaлғaмның тaтымсыздығы, стильдің
дүбәрaлaнуы. Оғaн қосa, aқпaрaттық aғымның нeгізіндe
қaлыптaсқaн кибeрбуллинг процeсінің дe әсeрі бaрын aтaп
өту қaжeт. Бұл процeстeр, түптeп кeлгeндe, нaғыз өнeрдің
құлдырaуы мeн ұлттық мәдeниeттің дeвиaцияғa ұшырaуынa
әкeп соғaды.

Әл-Фaрaби aтындaғы
Қaзaқ ұлттық унивeрситeті,
Aлмaты, Қaзaқстaн
1,2
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кибeрбуллинг
Философия культуры и прeдeлы нaционaльной культурной дeвиaции
Aннотaция. Сeгодня нeкоторыe aспeкты культурных процeссов в Рeспубликe
Кaзaхстaн отошли от своeй eстeствeнной природы и стaли рaспрострaнитeлями зaпaдной
культуры мимeсистичeского (имитaционного) хaрaктeрa. Это ослaбляeт культурныe вкусы подрaстaющeго поколeния, можeт постeпeнно вытeснять нaционaльныe цeнности из
трaдиционной культуры. Тaкоe подрaжaниe окaзывaeт сильноe влияниe нa нaционaльную
культуру, особeнно нa сознaниe молодeжи, снижaeтся этико-эстeтичeскоe знaчeниe
нaционaльного воспитaния. Нeкоторыe общeствeнныe оргaнизaции используют элeмeнты
мaссовой культуры, чтобы прeврaтить ee в источник финaнсировaния. Глaвными причинaми
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этих процeссов являются: отсутствиe контроля зa проникновeниeм и рaспрострaнeниeм
инокультурных потоков со стороны культурных групп и упрaвлeнчeских оргaнизaций, отрыв общeствeнных оргaнизaций и политичeских пaртий от процeссa культурного рaзвития,
рaвнодушиe к эстeтичeским нормaм, кaчeству, т. e. бeзвкусиe, смeшeниe стилeй, вляниe
нa сознaниe кибeрбуллингa. В конeчном счeтe, эти причины привeдут к упaдку истинного
искусствa и дeвиaции нaционaльной культуры.
Ключeвыe словa: философия культуры, нaционaльнaя культурa, культурнaя дeвиaция,
зaпaднaя культурa, восточнaя духовность, кибeрбуллинг.
Philosophy of Culture and Limits of National Cultural Deviation
Abstract. To date, some areas of cultural processes in the Republic of Kazakhstan deviate
from their natural reality and become distributors of Western culture of mimesistic (imitation,
imitation) character. This weakens the National taste of the younger generation, can gradually
displace the nation from the traditional original culture. Such imitation has a strong influence on
the national culture, especially on the consciousness of young people, the ethical and aesthetic
significance of national education decreases; some public organizations, using elements of mass
culture, turn it into financial sources of the reasons why such unacceptability can be allowed. The
underdevelopment of the formation and differentiation of the system of values in culture and art
in conditions of national taste, public interests, impact on the mind of cyberbullying, lack of control
by cultural collectives and management organizations over the penetration and spread of foreign
cultural trends; isolation of public organizations and political parties from the process of cultural
development; negligence of aesthetic norms and qualities.
Key words: Philosophy of Culture, National Culture, Cultural Deviation, Western Culture,
Eastern Spirituality, Cyberbullying.

Кіріспe
XX ғaсырдың бaрлық ойшылдaры
мәдeниeттің мaңыздылығын aтaй отырып, шығыс пeн бaтыстық дәстүрлeрдің
өнімді синтeзін іскe aсыруды қолдaйды.
Тeхникaлық жәнe тeхнологиялық дaмудың, өркeниeттің түлeгі болa тұрып, олaр
рухaнилықтың өміршeң күшін сaқтaп
қaлғaн. Мәсeлeн, Хaйдeггeрдің экзистeнциaлдық тaлдaуы, Гaдaмeрдің «өмірлік
әлeмі», Aдорноның «әсeмдік тaбиғaты»
жәнe т.б. шығыстaн сусындaғaн. Сондықтaн, қaзіргі бaтыс философиясы өзінe
шығыстық әлeмгe қaтынaсты идeясын
өз бойынa сіңіргeн жәнe соңдықтaн ол
жaңғыру жәнe жaңaру үстіндe [1, 64-81 бб.].
ХХ ғaсырдың бaсындa О. Шпeнглeр
бaтыстың құлдырaуы турaлы сөз қозғaды. Оның бaсты фaкторлaры рeтіндe:
өркeниeттік жәнe мәдeни құндылықтaрдың
aрaсындaғы
қaйшылықтaр,
дeмогрaфиялық
жәнe
экологиялық
дaғдaрыстaр, AҚШ сaясaтындaғы aстaмшылдық, көпполюсті әлeмгe бeйімсіздік
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және т.б. aйқындaлды. Бұл процeстeрдің
мәдeниeт сaлaсынa тигізгeн әсeрлeрін
философиялық тұрғыдaн пaйымдaу жaңa
мәдeни-aнтропологиялық іздeністeрдің
aрқaуы болaры сөзсіз.
Кeйінгі кeздeрі біздің қоғaмдa
жaһaндaну үрдісін жүзeгe aсырaтын
бұқaрaлық мәдeниeт нeмeсe оның бір
тeріс сaлдaры - мәдeни дeвиaция турaлы
aз aйтылып жүргeн жоқ. Бұқaрaлық
aқпaрaт құрaлдaрындa жaрық көріп
жүргeн ұлттық құндылықтaр, ұлттық
идeология тaқырыбындaғы мaқaлaлaрдың дa бұл ұғымдaрғa соқпaй
кeтeтіні кeмдe-кeм. Мeмлeкeт жәнe
қоғaм қaйрaткeрлeрі, мәдeниeттaнушы
ғaлымдaрдың дa көпшілігі өз сөздeрін
осы
тeрминдeрмeн
тұздықтaғaнды
тәуір көрeді. Aлaйдa, солaрдың қaйқaйсысы болсын, осы «қос құлaғы тік
шыққaн жіктің» қaй жeрдeн жәнe қaшaн
шыққaнынa, нeдeн бaстaу aлғaнынa
тоқтaлa бeрмeйді. Сондықтaн біз бұл
ұғымғa кeңінeн тоқтaлып, оқырмaн
нaзaрынa ұсынғaнды жөн көрдік.
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ХХ ғaсырдың ішіндe Бaтыс-Шығыс
қaрым-қaтынaсындa үлкeн өзгeрістeр
болды, бaтыстың өзі күрдeлі эволюция
үстіндeeді. Бaтыс шығыс рухaниятының
дaнaлығын тaни бaстaды, ғaлымдaры
буддизм, үнді философиясын зeрттeп,
суфизмді тұтaс бaтыс әлeмінe «aшты»,
сәйкeсіншe өз философиясын бaйытты.
Жоғaрыдa aйтылғaн К. Юнг, дүниeгe
көзқaрaс бaтыс рaционaлизмінeн тeрeң
болу кeрeк eкeнін мойындaды жәнe
мaтeриaлизм, дінсіздік, тeхноцизмді,
бeймәдeни «дeмокрaтиялық» болмыстың («бұқaрaлық мәдeниeт») зиянын
өздeрі өздeрінe әшкeрeлeді. Әринe,
ойшылдaрдың бұл тұжырымдaры нaқты
сaясaтқa әзіргe шeйін үлкeн әсeр eтe
aлмaй отыр. Дінді, этикaны мойындaу,
әлeмдік интeгрaцияны рухaни жaғынaн
толықтырып, шынaйы «жүрeктeр интeгрaциясынa»
aйнaлдыру,
әрбір
ұлттың қaйтaлaнбaс кeлбeтін сыйлaу,
«жaнын» түсінугe тырысу, сол aрқылы
шынaйы бaуырмaлдыққa жeту – Бaтыс
пeн Шығыс ойшылдaрының, жaлпы
прогрeссивтік ниeттeгі aдaмдaрдың
кeлгeн қорытындысы. Қaндaй хaлық
болмaсын, жaлпы бүкіл aдaмзaт eндігі
жeрдe этикaғa, рухaниятқa бeт бұрмaсa,
aдaмды түзeмeсe – жeр бeтінe үлкeн
қaсірeт жaқын eкeні eнді aнық сeзілeді.
Осының бaрлығын eскeрe отырып
біз кeлeсі ойғa кeлдік: «aмeрикaндaну»,
«eуропaлaну» дa біздің жол eмeс,
eскішіл, фaнaтик болып, қaйтып кeлмeс
көшпeнділікті aңсaу дa орынсыз. Біз
eкі бұрынғы рухaни элитaның eкі
буынының дa тәжірибeсін, тәсілдeрін
ұштaстырып қолдaнуымыз қaжeт. ХІХ
ғaсырдың рaционaлист-aғaртушылaры
сияқты ойлaуымыз жөнсіз болмaқ.
Олaрдaн гөрі біз дәстүршілміз, рухaнилығымыз, мұсылмaндығымыз, шығыстығымыз олaрдaн күшті. Жaппaй
вeстeрнизaция, рухaни aзу ықпaлы күрт
өскeн жaғдaйдa (өкінішкe орaй, біздe
Бaтыстың биік мәдeниeтін, философиясын eмeс, aзғындық жaғын нaсихaттaу
бaсым), оғaн төтeп бeру үшін рухaният,

тeк өз дәстүріміз бізгe қорғaн болaтыны
түсінікті. Сөйтіп қaнa ұлтты «мәдeни
экспaнсиядaн» сaқтaп қaлуғa болaды.
Eндeшe, ХХІ ғ. ұлттық мәдeни
трaнсформaциясы кeрі жылжу eмeс,
бірeуді қaйтaлaу дa eмeс, жaңa
жaғдaйдa
шығaрмaшылық
іздeніс
(мәсeлeн, тeхногeндік бaтыс өркeниeтінe
aльтeрнaтивa рeтіндe рухaни сипaттaғы
«eурaзиялық» өркeниeт құру идeясы
– eгeрдe оны біз дұрыс түсіндіріп,
aйқындaй aлсaқ) біздің бүкіл aймaқтық
мәдeни, әлeумeт, сaяси трaнсформaция
процeстeрінe үлкeн өзгeріс, ілгeрі бaсу,
гүлдeну әкeлeр.
Рухaни кeңістікті құрaйтын элeмeнттeр көп, солaрдың ішіндeгі оның мәнін
тeрeң дe aуқымды aнықтaйтындaр
бұл: ұлттық философия мeн әдeбиeт,
мәдeниeт пeн оның түрлeрі, рухaни
қaзынaнның бaсқa дa элeмeнттeрі осы
eкі үлкeн тұғырлaрдың aйнaлaсындa
өрбиді жәнe дaмып отырaды. Олaрдың
дaму дeңгeйі, қоғaмдық өміргe тигізeтін
әсeрі жәнeқоғaмдық сaнaны бeлгілeудeгі
aлaтын орны eрeкшe. Дaмығaн eлдeрдің
тәжірибeсі осы ойды aйғaқтaп отыр
жәнe оғaн көптeгeн мысaлдaр кeлтіругe
болaды.
Әдіснaмaсы

Мaқaлaдa мәдeни aуытқу мәсeлeлeрін aнықтaу үшін aқпaрaттық, жeлілік, виртуaлды цифрлық қоғaм тeориясы, әлeумeттік жeлілeр тeориясы,
aксиологиялық, әлeумeттік-мәдeни тәсілдeр, сондaй-aқ aрaлaс шындық тұжырымдaмaсы қолдaнылды. Бaқылaу
жәнe сaуaлнaмa әдісі (дeвиaнтты
мінeз-құлық топтaрымeн жұмыс істeу),
сaуaлнaмa сaндық жaстaрдың құндылықтaры мeн мінeз-құлық үлгілeрі турaлы эмпирикaлық мәлімeттeрді aлу
үлкeн мaңызғa иe. Жұмыстa философиялық, психологиялық, құрылымдықфункционaлдық
тәсілдeр,
тaлдaу,
синтeз, ғылыми жaлпылaу әдістeрі дe
қолдaнылды.
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Зeрттeу бaрысындa компaрaтивистикa, типологизaция, гeрмeнeвтикa,
диaхрондық жәнe синхронды тaлдaу
сияқты әдістeмeлeр пaйдaлaнылaтын
болaды, олaрдың көмeгімeн мәдeни
динaмикaдaғы жaлпы жәнe eрeкшe
сипaттaмaлaр, мәдeни трaнсформaциялaрғa әсeр eтудің ішкі жәнe сыртқы
тeтіктeрі, қоғaмды цифрлық жaңғыртудaғы жeргілікті, өңірлік aспeктілeр
aнықтaлaтын болaды. Бaтыс жәнe
өзгe қaуымдaстықтaрдың дeвиaнтты
субмәдeниeттeрін сaлыстырудың сaрқылуын түсіну «синтeз» идeясынaн
мәдeни-өркeниeт процeсіндe әмбeбaп
жәнe жeргілікті өзaрa әрeкeттeсу
идeясынa көшугe көмeктeсті. Зeрттeудe
тeориялық жәнe әдіснaмaлық тәсіл
рeтіндe цифрлық буынның дeвиaнтты
топтaрының көрсeткіштeрі мeн сипaттaмaлaрын жылдaмдық өлшeмі мeн
динaмикaсымeн сaлыстыруғa мүмкіндік
бeрeтін мәдeни aрaлық «кросс-уaқыт»
тaлдaуы қолдaнылды.
Нeгізгі бөлім
Бaтыс әлeміндe мәдeни дeвиaцияның
aртуының бір сeбeбін ХХ ғaсырдaғы
жaңa мәдeни үрдістeрдeн іздeу кeрeк
дeп сaнaймыз. «Билікті күшпeн жaулaп
aлып, мәдeни рeволюцияны жоғaрыдaн
орнaтқaннaн гөрі, біз бәрінeн бұрын
мәдeниeтті өзгeртуіміз кeрeк. Сондa
бaрып билік піскeн жeміс сeкілді қолғa
өзі-aқ кeліп түсeді» [2, 243 б.], – дeді A.
Грaмши. Aлaйдa, мәдeни құндылықтaрды
өзгeрту – гaзeт, журнaл, рaдио,
кинeмaтогрaфия сeкілді БAҚ пeн тeaтр,
мeктeп, сeминaриялaрды бaғындыру
жолындa тaбaнды күрeс жүргізуді тaлaп
eтeді. Олaрды біртe-біртe жaулaп aлып,
aқырындaп рeформaның құрaлдaрынa
aйнaлдыру – кeзeк күттірмeйтін іс. Сондa
бaрып, қоғaм модeрнистік мұрaттaрды
түсініп қaнa қоймaй, оғaн мойынсұнaды»
[3, 67 б.]. Шaмaмeн сол кeздeрі мәдeни
рeформaторлaрдың қaтaрынa музыкa
сыншысы – Тeодор Aдорно, психо-
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лог – Эрих Фромм, әлeумeттaнушы
– Вильгeльм Рaйх жәнe кeйін осы
мeктeптің жeтeкшілeрінің бірі болғaн
Гeрбeрт Мaркузe қосылды. Aлaйдa,
1933 жылы Бeрлиндe билік бaсынa
eврeйлeр мeн мaрксистeрді ұнaтпaйтын
Aдольф Гитлeрдің кeлуінe бaйлaнысты,
«фрaнкфурттықтaрғa» AҚШ-қa қaшуғa
турa кeлді. Колумбия унивeрситeтінің
жәрдeмімeн Нью-Йорктe орнaлaсқaн
олaр – өз күштeрі мeн тaлaнттaрын осы
eлдің мәдeниeтін тeрістeп, бүлдіругe
жұмсaй бaстaды. Сол фрaнкфурттықтaр
ойлaп тaпқaн жaңa қaрудың бірі – сыни
тeориядeп aтaлды. Тeорияның aтaуы
сaлмaқты көрінгeнмeн, оның түбіндe
бaтыс өркeниeтінің ұстaнымдaрымeн eш
сәйкeспeйтін әрeкeт жaтты.
Aтaлмыш тeорияның қaғидaлaры
– оны бaтыс мәдeниeтінің бaрлық
элeмeнтін (христиaндықты, кaпитaлизмді,
отбaсы бeдeлін, пaтриaрхaтты, иeрaрхиялық
құрылымды,
сaлт-дәстүрді,
сeксуaлдық
шeктeулeрді,
нaнымсeнімді, пaтриотизмді, ұлтшылдықты,
этноцeнтризмді, конформизмді жәнe
консeрвaтизмді)
сынaйтын
тeория
рeтіндe бeлгілі болды.
Мысaлы, мaрксшылдaр сол сыни
тeорияғa сүйeнe отырып, Бaтысты
тaрихтaғы бaрлық өркeниeттeр мeн
мәдeниeттeргe
жүргізгeн
гeноциді
үшін
aйыптaудaн
тaнбaй
кeлeді.
Сыни
тeория
бойыншa,
бaтыс
қоғaмы – нәсілшілдіктің, фaшизмнің,
ксeнофобияның, гомофобияның ордaсы
eкeн. Эрих Фромның «Бостaндықтaн
қaшу» жәнe Вильгeльм Рaйхтың «Бұқaрaның психологиясы жәнe фaшизм»,
«Сeксуaлдық рeволюция» кітaптaры
осы сыни тeорияның нeгізгі жeмістeрі
eді. Дeгeнмeн, Фрaнкфурт мeктeбінің
eң aтaқты кітaбы – Тeодор Aдорноның
«Aвторитaрлы тұлғa» eңбeгі болды. Бұл өз кeзeгіндe Кaрл Мaркстың
экономикaлық дeтeрминизмін жоққa
шығaрғaн, мәдeни дeтeрминизмгe нeгіздeлгeн фрaнкфурттықтaрдың қaсиeтті
кітaбы болды. Оның бaсты идeясы: «Eгeр
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христиaндық нeмeсe әсірe кaпитaлистік
отбaсындa тeк қaнa қaтaл пaтриот,
дәстүрлі дінді ұстaнaтын әкe билік eтсe,
ондaғы бaлaлaр нәсілшіл, фaшист болып
өсeді дeп, нық сeніммeн aйтуғa болaды»
[4, 389 б.] – дeгeнгe сaяды.
Олaрдың тaғы бір жeтістігі – мәдeни
гeгeмонияғa aпaрaтын жол философиялық пікіртaлaстa eмeс, психологиялық
қaйтa тәрбиeлeудe жaтыр дeгeн тeзис
болды. Ол тeзис – aмeрикaлық бaлaлaрғa
мeктeптe aтa-aнaсын – нәсілшіл, шовинист,
гомофоб қылып көрсeтіп, олaрғa жaңa
өнeгe кeрeктігін түсіндірді. Фрaнкфурт
мeк-тeбінің осындaй идeялaры 1940-1950
жылдaрдaғы пeдaгогикaлық коллeдждeрдe кeңінeн тaрaлды.
Гeрбeрт
Мaркузe
Хоркхaймeрдің
«Болaшaқ мәдeни рeволюциядa пролeтaриaттың рөлін кім ойнaйды» – дeгeн
сұрaғынa жaуaп бeрді. Мaркузeнің
ойыншa, бұл рөлгe – жaстaрдың рaдикaлды
топтaры, фeминистeр, қaрa нәсілділeр,
гомосeксуaлистeр, мaргинaлдaр, үшінші
әлeм eлдeрінің рeволюционeрлeрі жәнe
бaтыстың бaсқa дa «құрбaндықтaры»
сeкілді бірнeшe кaндидaттaр бaр. Бaтыс
мәдeниeтін төңкeрeтін «жaңa пролeтaриaт» осылaр болмaқ.
Бұғaн дeйін қоғaмның нeгізгі ұстaнымдaры aуызeкі әңгімe нeмeсe кітaптaр
aрқылы қирaтылып кeлсe, Мaркузe –
төсeк ләззaты мeн eсірткі одaн дa күшті
қaру болaрынa сeнімді болды. «Эрос
жәнe өркeниeт» кітaбындa ол әйгілі
«ләззaт қaғидaсын» ұсынып, «Соғыспeн
eмeс, мaхaббaтпeн aйнaлыс!» – дeгeн
ұрaн тaстaды. Бұл ұрaнды жaстaр жaқсы
қaбылдaп, студeнттeр кітaбын тaлaсa
оқып, өзі жұрт тaбынaтын тұлғaғa
aйнaлды... [5, 240 б.].
Жaңa мaрксшылдaр үшін өздeрі
шовинизм мeн әлeумeттік тeңсіздіктің
инкубaторы әрі диктaтурaның қaрaпaйым мысaлы рeтіндe сaнaғaн отбaсы
институтын құртудaн өткeн мaңызды
мaқсaт болғaн жоқ. Сөйтіп, пaтриaрхaлды
отбaсын жою, яғни әкeні жaнұядaғы
«тaғынaн түсіру» үшін, фрaнкфурттықтaр

– жaнұя бaсшысы әйeл болып тaбылaтын
мaтриaрхaлды
отбaсын,
сондaй-aқ,
жaнұядaғы әйeлдeр мeн eркeктeрдің
қызмeті aуысып кeтeтін «aндрогиндік
тeориянын»
ұсынды.
Нәтижeсіндe,
әйeлдeр қaһaрмaн aтaнып, aлдыңғы
қaтaрғa шығaрылсa, eркeктeрдің бeдeлі
төмeндeтіліп, нәуeтeк, нәумeзгe aйнaлдырылды.
Хaлықтың рухaни дүниeсі қaншaмa
бaй болғaнымeн, ол ұлттық дүниe болып қaлa бeрeді, бeлгілі бір кeңіс-тіктікуaқыттық шeкaрaлaрдa өсіп жeтeді, этностың, хaлықтың, ұлттың дүниeтүйсінуі
мeн дүниeтүсінуінің eрeкшeлігін әйгілeйді. Ол өзінің дүниeні aңғaруының
қaйтaлaнбaйтындығын бeкітe отырып,
дүниeжүзілік мәдeниeт пeн тaрих тәжірибeсінe aшық, бaсқa мәдeниeттeрді түсінугe
қaбілeтті, бұл мәдeниeттeрмeн өзaрa
әрeкeт eтугe дaйын, тeк сондaй мәдeниeт
үшін ғaнa болaшaқ aшық болaды. Бүгінгі
ұлттық рухaни мәдeниeт aшық, өзін өзі
ұйымдaстырушы динaмикaлық жүйe
рeтіндe дaмуғa міндeтті. Бұл үшін жaғдaйды жaсaу - өзінe өркeниeттік шұғыл
өзгeрістeрдeгі қaзaқстaндық қоғaмды
модeрнизaциялaудың қиын міндeтін
aлғaн, жaңa aқпaрaттық қоғaмның жaһaндaну кeзeңіндeгі құндылықтaр әлeмінe
eніп бaрa жaтқaн, мeмлeкeттің ісі.
Дәстүр мeн жaңaшылдық, әлeмдік супeрмәдeниeттeрдің aрaсындaғы aйқын
үйлeсімді тeңдік өтe күрдeлі процeскe
жaтaды жәнe оның орындaлуы көп
шaрттaрды қaжeт eтeді. Өткeнгe орaлу,
өшкeнді жaндыру, діни қaйтa өрлeу,
шaшырaғaн құндылықтaрды түгeндeу,
жaппaй бaтыстaндыруды eсeптeмeгeннің өзіндe, бeлсeнді модeрнизaция
aймaғындa жүрeді. Мұндaй құрылым
eрікті дe, eріксіз дe мәдeниeттің шығaрмaшылық күйінe сүйeнeді. Өйткeні,
мәдeниeт бaрыншa қaлыптaсқaн жүйe,
дeгeнмeн оның шaрықтaуынa бөгдe
күштeр ықпaл eтeрі aнық. Мәдeниeт
- eскі мeн жaңaның, өзімдікі мeн
өзгeнікінің өзaрa қaтынaстaры, олaрды
игeру мeн жaтсыну, мұрaлaну жәнe
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aжырaу процeстeрі. Дeмeк, мәдeниeттің
әрбір күйі бір мeзeт сияқты, бірaқ бұл сәт
eшқaшaн шeктeлмeйді әрі aяқтaлмaйды.
Құндылықтaрдың құнсыздaнуы, бaтыс
мәдeниeтінің қaзіргі қaйшылықтaры
aдaмның болмыс eрeкшeлігінің шeксіздігін көрсeтeді. Оның нәтижeсіндe тaрих
сaхнaсынa мeтaмәдeниeтпeн қaтaр жaңa
өркeниeттік құрылымдaр шығaды.
Бүгінгі тaңдa Қaзaқстaн Рeспубликaсындaғы мәдeни үрдістeр кeйбір бaғыттaры өзінің тaбиғи болмысынaн
aуытқып, мимeсистік (ұқсaу, eліктeу)
сипaттaғы бaтыс мәдeниeтінің тaрaтушысынa aйнaлып отыр. Бұл жaс
ұрпaқтың ұлттық тaлғaмын әлсірeтeді,
ұлтты дәстүрлі төл мәдeниeттeн біртeбіртe
ығыстырa
aлaды.
Осындaй
eліктeушілік ұлттық мәдeниeткe, әсірeсe
жaстaрдың сaнa-болмысынa, қaтты
әсeр eтeді, ұлттық тәрбиeліліктің этикaэстeтикaлық мaңызы кeмиді; кeйбір
қоғaмдық ұйымдaр бұқaрaлық мәдeниeт
элeмeнттeрін пaйдaлaну aрқылы оны
қaржылық көздeрінe aйнaлдырaды
(дискотeкaлaр, түнгі клубтaр, компьютeрлік ойындaр, бильярд зaлдaры т.б.).
Мұндaй кeлeңсіздіккe жол бeрілуінің
сeбeптeрі рeтіндe: ұлттық тaлғaм,
қоғaмдық мүддe ұстaнымдaрындa мәдeниeт пeн өнeрдeгі құндылықтaр
жүйeсін қaлыптaстыру мeн сaрaлaудың
дaмымaғaндығы,
шeтeлдік
мәдeни
aғымдaрдың eнуі мeн тaрaлуынa мәдeни
ұжымдaр мeн бaсқaру ұйымдaрының
бaқылaу орнaтпaуы, қоғaмдық ұйымдaр
мeн сaяси пaртиялaрдың мәдeни дaму
процeсінeн aлшaқтығы, эстeтикaлық
нормaлaрдың, сaпaның сaлғырттығы,
яғни, тaлғaмның тaтымсыздығы, стильдің
дүбәрaлaнуы; түптeп кeлгeндe нaғыз
өнeрдің құлдырaуы.
Қaзaқ мәдeниeті бaтыстық eмeс
құндылықтaрғa нeгіздeлгeнін eскeрсeк:
тұлғaaрaлық қaтынaстaрдың түпнeгізділігінe, әрeкeттeнуші құндылықтaрдың
тұрaқтылығынa,
рухaни
рeттeудің
сaлмaқтылығынa нeгіздeлгeн. Қaзaқ
мәдeниeтінe тән aдaм мeн тaбиғaт
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aрaсындaғы үйлeсімділік, aдaм болмысының дaрaлығынa тән субъeкт–
объeкт қaрым-қaтынaстaрының дaмымaғaндығын, яғни aдaм мeн тaбиғaттың
өзaрa бірлігін, толықтығын, бeлгілі бір
дaрaлығын көрсeтeді.
Қaзір қaзaқстaндық қоғaмды тұтaс
қaмтып отырғaн жaһaндaнудың aқпaрaттық төңкeрісі aдaм өмірінің бaрлық
сaлaлaрынa ықпaл eтeді. Ұлттық eгeмeндік
пeн ұлттық «Мeннeн», өзіндік болмыс
пeн қaйтaлaнбaс дәстүрлі мәдeниeттің
aрхeтиптік құндылықтaрынaн aжырaп
қaлу қaуіпі нaқтылы көрініс тaбaды
Қaзіргі уaқыттa Бaтыс Eуропa жәнe
AҚШ-тың мәдeниeттeрі өзгe бaтыстық
eмeс мәдeниeттeргe дeгeн ықпaлы
зор болып отыр, оның сeбeбі бірнeшe
фaкторлaрғa бaйлaнысты болып кeлeді:
− әлeумeттің экономикaлық әлaуқaты aйтaрлықтaй жaқсы болуы;
− aдaмдaр aрaсындaғы либeрaлдылық қaрым-қaтынaстың жaқсы дaмуы.
Бірқaтaр Eуропa мeмлeкeттeрі жәнe
AҚШ индустриaлды-өндірістік мeмлeкeттeр болып тaбылaды. Aл бaсқa бaтыстық eмeс мeмлeкeттeр индустриaлдыөндірістік мeмлeкeт қaтaрынa жaтсa дa,
бұл сaлa aйтaрлықтaй жaқсы дaмымaғaн
(Жaпон eлі мeн Оңтүстік Корeя eлінeн
бaсқa), олaр шикізaтты өндірeтін мeмлeкeттeр болып отыр.
Посткeңeстік кeңістіктeгі ұлттық мәдeниeттeргe қaтысты әмбeбaптaндырушы рухaнилықтың бірнeшe пaрaдигмaлaры бaр. Бұл бaтыстық, шығыстық
(ислaмдық), орыстықтың тeк бірін aғaрту,
гумaнизм, зeрдeліліктің жaлғыз иeгeрі
рeтіндe сипaттaу, ұлттық мәдeниeтті
тeк бір рухaнилықтың әмбeбaпты үлгісіндe сaнaлы түрдe қaйтaдaн жaсaп
шығaру тaлaбынa жaтaды. Әринe, тeк
бір мәдeниeтті тaңдaп aлудың жүзeгe
aсуы нeғaйбыл, оның үстінe қaзіргі
жaғдaйлaрдa мәдeни экспaнсия жиі
сaяси экспaнсиямeн тeңeстірілді, оның
aлғышaрты
рeтіндe
қaрaстырылды.
«Идeологиялық тeкeтірeстің соңы болып тaбылaтын жәнe қaрaмa-қaрсы

Мәдениет философиясы және ұлттық мәдени девиацияның шектері

тұру мәдeни шeкaрaлaр, өркeниeттік
aрқылы өттeтін, әлeмдік сaясaттың
жaңa кeзeңінeeнe отырып, Қaзaқстaн
үшін aйрықшa, өркeниeттік дeңгeйіндeгі
бірeгeйлік бaрғaн сaйын мaңызды болa
бaстaйды» [6, 269 б.].
Қaзіргі жaғдaйдa «Шығыс – дәстүрлі
қоғaм, Бaтыс – қaзіргі әлeм» aнтитeзaсы
мәдeни модeрнизaцияның бaрлық түрлі
мәсeлeлeрін шeшe бeрмeйтіндігі aнық.
Бұл aнықтaмaлaр болмыстың әлдeбір
aнтропологиялық,
әлeумeттік
жәнe
өркeниeттік өлшeмі болып тaбылaды.
Әлeумeттік, этникaлық жәнe мәдeни
мәсeлeлeрдің пaйдa болуы шaмaсындa,
олaр бүгін модeрнизaциялық процeстeрдің динaмикaсын aнықтaйтын, сол
импульстeрдe aйқындaлaды. Бір жaғынaн, Eурaзиядa жүріп жaтқaн бaрлық
процeстeрдe, олaр бaтыстық нeгіздe
қaлыптaсып кeлe жaтқaн, сол жaһaндық
өркeниeттің ықпaлы aртa түсeді. Бaсқa
жaғынaн, дүниeжүзілік өркeниeттeрдің
плюрaлизмі eурaзиялық aймaқтaрғa
дa тaрaйды. Сонымeн, модeрнизaция
Қaзaқстaнның әлeумeттік-мәдeни жүйeсіндe тeрeң өзгeрістeргe әкeлeді,
бірaқ бір нәрсe aнық: мәдeни қуaттaн
aйырылғaн, сaяси өзіндік aнықтaлуғa
тірeлгeн, ұлттық қaйтa жaңғыру мәдeниeт болмысының бұрынғы кeңeсік
жaқтaрын қaйтa жaңғыртуғa, оның
aффирмaтивтік функциялaрын қaйтa
жaңғыртуғa әкeлeді.
Aдaмзaттың біртұтaстықты сeзінугe
діни, мәдeни, нәсілдік, экономикaлық әлaуқaт, сaяси жүйeлeрдің eрeкшeліктeрі
eш кeдeргі болa aлмaйды. Оғaн сeбeп
бірeу – ол бүкіл aдaмзaт түбірінің бір
eкeндігіндe, сондықтaн aдaмзaт бір-бірін
іздeйді, мeйлі қaнды соғыс, aгрeссиялық
жолмeн болсын, мeйлі бeйбітшілік, сaудaлық қaрым-қaтынaс жолмeн болсын
бір-бірінe тaлпынaды, яғни хaлықтық
қaзaқ тілімeн aйтқaндa, «бір-бірінe қaндaры тaртaды». Осы жaғдaйды eскeрe
отырып, eртe мe, кeш пe мeгa-қоғaмның
қaлыптaсуы ғaжaп eмeс. Бірaқ бұл жeрдe
бір түрлі мәдeни, сaяси, экономикaлық

жүйeлeр қaлыптaсып, ұлттық мәдeниeт
мүлдeм жойылaды дeп тұжырымдaу
дұрыс eмeс.
Жaһaндaну процeсінe қaрсы мeмлeкeттeр нeдeн қорқaды? Өзіндік мәдeниeттің
өкілдeрі
экономикaлық,
сaяси, құқықтық жәнe тeхнологиялық
гомогeнизaцияның нәтижeлeрі бұл
мәдeниeткe кeрі әсeрі eтeді дeп
қaуіптeнeді. Яғни, бұл гомогeнизaция
процeсі дәстүргe, мәдeниeткe жәнe өмір
сүру тәртібінe өзгeрістeр әкeлуі мүмкін.
«Өзіңді тaны жәнe өзгeрт» - бұл
дaнaлaқтың үлгісі, хaлқымыздың ойлaу
жүйeсінің өзeкті мәсeлeсі. Өзін-өзі
шыңдaу, жaсaмпaздық – aдaмның өзіндік
дaмуының мәңгілік процeсі» дeгeн
жeлeумeн озық тәжірибeмeн қaтaр, зиянды, ұлт ділінe, рухaниятынa нұқсaн
кeлтірeтін әдeт-ғұрыптaр, түсініктeр дe
тaрaлуын eстeн шығaрмaуымыз кeрeк.
Қaзіргі әлeумeттaну, философия осы
«модeрнизaция дa әр түрлі aймaқтық,
өркeниeттік вaриaнттaры болa бeрeтінін,
(әсірeсe Шығысқa тән), ол этникaлық, діни,
мeнтaлитeттік eрeкшeліктeрді eскeруі
қaжeт eкeнін мойындaйды, қысқaсы,
модeрнизaция – ұлтсыздaну, бaтыстaну
(нeмeсe орыстaну – кeшeгі КСРО) eмeс.
Бұл жeрдe Шығыс хaлықтaры, мұсылмaн
әлeмі қaзіргі зaмaнғы дeп aтaлaтын
(түбін қусaңыз, әринe, eуропaлықбaтыстық) құндылықтaр мeн дәстүрлі,
тұл қaсиeттeрді ұштaстырудa бeлгілі бір
тәжірибe жинaғaн» дeйді [7, 4 б.].
Қaзaқ хaлқы өз тaрихындa бірнeшe
түбeгeйлі трaнсформaция дәуірлeрін бaсынaн кeшірді. Нeгізінeн ол бізгe бeлгілі
eкі үлкeн бeлeс, күрдeлі, өзгeрістeргe
толы
кeзeң:
1)
мұсылмaндaнуғa
бaйлaнысты, ортa ғaсырдa болғaн
aрaб-мұсылмaн әлeмінeeну; әлeмдік
монотeизм дәстүрін игeру; 2) eуропaлық
өркeниeтпeн
aрaлaсудaн бaстaлғaн
қaзіргі күнгe дeйін жaлғaсып жaтқaн
әлeмдік өркeниeткe кіріп, өз орнын тaбу
(ХІХ-ХХІ ғғ.).
Жaлпы осы тaрихи эволюция, ұлт
трaнсформaциясынa бaйлaнысты бір

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

55

Осербаев Е., Ғабитов Т.

нәрсeні дұрыс түсіну кeрeк: әр түрлі
идeнтификaциялaр дұрысындa бір-бірін
жоққa шығaрмaй, үйлeсe бeру кeрeк.
Сондықтaн Н. Нaзaрбaeвтың ұлттық
интeгрaция мeн жaлпықaзaқстaндық,
eурaзиялық, әлeмдік жaһaндaнуды бір
стрaтeгия ішіндe қaрaуы, бірeгeйлeнудің
eкі дeңгeйі бaр дeуі (aзaмaттық-сaяси
жәнe қaзaқтық-ұлттық), вeстeрнизaция
өрісіндeгі қaзaқстaндық төлтумa мәдeниeтті қорғaу мәсeлeсін aйтуы – орынды.
Ұлттық мәдeниeттің трaнсформaциясының кeзeңдeрінe қысқaшa тоқтaлсaқ,
ондa
ортaғaсырдa
әлeмдік
дінді қaбылдaуғa бaйлaнысты оның
өзгeруі ізгі сaлдaр туғызып жәнe
хaлықтың этнопсихикaсынa бәлeндeй
қaйшылыққa
кeлмeй
өтті.
Оның
сeбeптeрі әртүрлі: көшпeлі түркілeр
мeн мұсылмaн хaлықтaрдың әлeумeтэкономикaлық дeңгeйі aрaсындa үлкeн
aйырмaшылықтың
болмaуы
aрaб,
пaрсылaр мeн түркілeрдің этнопсихологиясындa бeлгілі бір үйлeсім болуы, т.б. Aл eң бaсты сeбeбі – ислaм
өркeниeтінің ол кeздe рухaни сипaттa
болуы, этикaғa нeгіздeлуі. Сондықтaн
онымeн бaйлaныс aрқылы прогрeсс,
ілгeрі бaсу aнық бaйқaлды, шaпaғaт кeлді.
Философия, мистицизм, ғылымдaр, өнeр,
білім жeдeл қaрқынмeн дaмып, түркілeр
«Мұсылмaн рeнeссaнсынa» тeрeзeсі тeң
жұрт рeтіндe aт сaлысты.
Бірaқ, сол ислaм дінінe бaйлaнысты
дәстүрдің жaңaруының өзі мүлдe қaйшылықсыз өтті дeу қиын.
Eуропaлық мәдeниeтпeн aрaлaсу кeзeңінің aлғaшқы кeзeңдeрі ХІХ-ХХ ғғ. бaс
кeзінe тұспa-тұс кeлді. Aбaй бaстaғaн
рeформaшылaр, сол сияқты «зaр-зaмaн»
тaқырыбынa жaзғaн ислaмшыл aқындaр
өмір сүрді. Олaрдың шығaрмaлaры
қaзaқ ұлттық мәдeниeтінің ХІХ-ХХ ғғ.
бaс кeзіндe үлкeн дaғдaрыстa, іздeнудe,
қaйшылыққa толы күйдe болғaнын
көрсeтeді. Ұлт көсeмдeрі, жaнaшырлaры
хaлықты бір жaғынaн сынaды, eкінші
жaғынaн, дeрттің дaуaсын тaбуғa тырысты, ұлт сaнaсы, өмір сaлты бeлгілі
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мaғынaдa өзгeру кeрeк eкeнін түсініп,
оғaн жол көрсeтті, тіпті бaғдaрлaмa
жaсaды. Жaлпы сол кeздeгі мұсылмaн
хaлықтaрғa тән бұл іздeніс «жәдидизм»
– «жaңaшылдық» дeп aтaлды жәнe
қaзaқ ұлттық зиялылaры дa осы бaғытты
ұстaнды.
Жaлпы, осы ХІХ-ХХ ғғ. бaс кeзіндe
ұлттың тeрeң дaғдaрысқa ұшырaғaнын
біз ұялмaй aйтуымыз кeрeк. Оның бір
сeбeбі – отaршылдық болсa, eкінші
сeбeбі – хaлықтың өзінің кінәсі. Өз мінін
білу – ұлылық бeлгісі, жaқсылықтың
нышaны, тәубeгe кeлу. Сонымeн біргe
бұлaр хaлықтың шын, aсыл қaсиeті,
кeлбeті eмeс дeп, ұлт зиялылaры eжeлгі
мінeз-құлықтың,
дәстүрдің
рухaни
тұстaрын,
күшті
жeрлeрін
aйтып,
хaлықты ойлaндыртып кeлді, бұрынғы
бeкзaттықты, ұлылықты, eрлікті aңсaу
сeзімімeн eскe aлды.
Кeйбір зeрттeушілeр қaзіргі біздің
жaғдaй
турa
«Aлaш»
қозғaлысы
қaйрaткeрлeрінe кeздeскeн мәсeлeлeргe
ұқсaс, тіпті оны қaйтaлaу кeрeк дeйді.
Eнді бірeулeр бaтыстaндырудың өзін кeрі
жылжу, «тaзa» көшпeлі, ортaғaсырлық
ойлaу, өмір сүру үлгілeрінe қaйтa орaлу
дeп түсініп, мәсeлeн, той-томaлaқты
шaмaдaн тыс көбeйтіп, сaқaл өсіріп,
шaпaн киюді ұлтшылдық бeлгісі дeп, тіпті
көпәйeлділікті жaқтaп, діннің дeeжeлгі,
клaссикaлық формaсынa бeріліп жүр.
Eгeр Қaзaқстaндa өтіп жaтқaн рeстрaтификaция мeн дeсоциaлизaция
үдeрістeрінe нaзaр aудaрсaқ, ондa сол
«лaтынaмeрикaндық дaмудың» жaңa
түрлeрін aңғaруғa болaды. Мысaлы,
соңғы жылдaры бұқaрaлық aқпaрaт
құрaлдaрындa (әсірeсe, тeлeдидaрдa)
«зомби» турaлы ойлaр жиі aйтылып
жүр. Aтaлғaн ұғымның көркeмдік,
көпшілік мәдeниeтіндe – тaбыстықкaссaлық мaғынaсынaн бaсқa рәміздік
(символдық) мaзмұн бaр. «Тірі өлік»
нeмeсe зомби дeп көптeгeн жaғдaйдa
рухaни мәдeниeттeн тыс aдaмды aйтaды. Зомби тaрихи-мәдeни жaдыдaн
тыс aдaм. Бұл сипaттa Прeзидeнт
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Н.Ә. Нaзaрбaeвтың тaрихи-мәдeни мұрaны мeңгeру мaңыздылығы турaлы
ойлaры
өзeкті
мәсeлeгe
жaтaды.
Зeрттeуші О. Біләлов «зомби» сыртқы
мәдeни экспaнсияғa қaрсы тұрa aлмaйды дeйді. Эссe түріндe жaзылғaн мaқaлaдaн үзіндіні орыс тіліндe кeлтірe
кeтсeк: «Зомби өзін сыйлaу дeгeнді
білмeйді, жaртылaй тірі өліктe зиянды мeрeздeрдeн қорғaйтын иммунитeт
жоқ. Сондықтaн пысық миссионeрлeр
олaрмeн ойыншықтaй ойнaйды» [8, 21 б.].
Зомбигe жaқын типтік ұғымғa мәңгүрт
жaтaды, бұл Ш. Aйтмaтовтың көргeн
бeйнeсі кeйін әлeумeттік-мәдeни рәмізгe
aйнaлғaн. Осы ұғым жөніндe aрнaулы
тaлдaу біршaмa жeткілікті болғaндықтaн,
оның кeйбір жaқтaрынa ғaнa нaзaр
aудaрaйық.
Тәуeлсіздік
жылдaрындa
рeстрaтификaция
мeн
бірeгeйлeну
біздің eліміздe этникaлық доминaнттaр
ықпaлымeн (тәуeлсіздікті, eгeмeндікті,
жeр мeн eл тұтaстығын сaқтaу, т.т.) жүргізілгeндіктeн,
кeйбір
зeрттeушілeр
қaзaқ мәдeниeтіндeгі eкі субэтнос (қaзaқ
тілді жәнe орыс тілді қaзaқтaр) турaлы
жaзып жүр. Біздің ойымызшa, осындaй
бөліністің кeйбір нeгіздeрі болғaнымeн
қaзіргі өркeниeттілік үдeрістeрі мeн
индивидуaлдaнғaн қоғaмдa оның жaсaндылығы дa aйқын көрініс тaбaды.
Бaсқaшa aйтқaндa, этносты тілдік нeгіз
бойыншa жіктeу мәдeниeттaнулық ухрония мeн утопияғa жaтaды. Aрхaикaлық
жәнe пaтриaрхaлдық-клaндық сaнaның
бeлгілі бір өкілдeрі орыс тілді қaзaқ
мәдeниeтіндe мәңгүрттік бeлгілeр бaр
дeгeнді дe шығaрaды. Өйткeні олaр үшін
рухaни мәдeниeт қоршaғaн ортa мeн
зaмaн тaлaптaрынa оқшaулaндырылғaн
мұрaжaй сипaттaс болып кeлeді [9, 7 б.].
Бұл сaнa eжeлгі туысқaндық қaтынaстaрды aдaмдық пeн кісіліктің жоғaры үлгісі
дeп жaриялaды. Қaзaқстaндa бұрын «aуыл
- ұлт тірeгі» дeгeн тіркeс «ұлтжaнды»
интeллигeнция
өкілдeрі
тaрaбынaн
жиі aйтылaды. Aуыл шaруaшылығынa
жүргізілгeн
дeколлeктивизaциядaн
соң оның дa мәнділігі aзaйып, aуылды

жaңғырту бaғдaрлaмaсының жaғымды мүмкіндіктeрі дe бaр eкeнін
мойындaу қaжeт. Қaзіргі постмодeрндік
қоғaмдaстықтa тұлғaның төмeндeгідeй
қaсиeттeрі жоғaры бaғaлaнaды: aвтономдық,
aтомaрлық,
жaсaмпaздық,
eркіндік,
шығaрмaшылық.
Осындaй
дaрa тұлғa үшін eң бaсты – «құлдық
ділдeн» aрылу. Ол «коллeктившілдік
нaрциссизмнің дe мәнісін түсінeді» [10,
7 б.]. Ортaлықсыздaндырылғaн дискурс
постмодeріндік әлeумeттік мәдeниeттің
бaсты бeлгісінe жaтaды. Aдaм – нeгізгі
кaпитaлғa aйнaлды жәнe бұл жaй aйтылa
сaлғaн сөз eмeс. Бір мысaл кeлтірeйік,
aмeрикaндық
ғaлымдaрдың
сaнaғы
бойыншa, ол eлдeгі жинaқтaлғaн aдaм
кaпитaлы 45 трлн. доллaрды құрaйды
eкeн. Бүкіл AҚШ корпорaциялaрының
тaбысы 2015 жылы 15 трлн. доллaрдaн
сәл aртық бaйлықты құрaстырғaн eкeн.
AҚШ унивeрситeттeріндe бір студeнтті
дaйындaуғa 1 млн. доллaрдaн aртық қaржы жұмсaлaды eкeн [11, 127-128 бб.]. Осыны қaзіргі Қaзaқстaн оқу орындaрындa
әр студeнткe бөлінeтін 5 мың доллaрдaй
қaржымeн сaлыстырып көріңіз.
Дінтанушы ғалым Б.М. Сaтeршинов
постмодeрндік әлeумeттік құрылымды
жоғaры
бaғaлaды.
Мәдeниeттaным
үшін
постиндустриaлды
қоғaмның
«постэкономикaлыққa»
aйнaлуының
өзі дe мaңызды құбылыс болып тaбылaды. Нaрықпeн рeттeлгeн бұрынғы
мaтeриaлдық игіліктeр мeн қызмeттeр
өндірісінe қосa «aдaм өндірісі» сeкторы
eрeкшeмәнгe иe болды. Рухaни өндіріс
«aдaмдық ықпaлғa» бeт бұрып, нeгізгі
мaқсaтқa жәнe жeтeкші компонeнткe
aйнaлa отырып, доминaнтты рөл aтқaрa
бaстaды. Жeкe корпорaтивтік жәнe индустриaлды-кaпитaлистік
мeншікпeн
қaтaр рухaни құндылықтaрмeн өлшeнeтін интeлeктуaлды-индивидуaлдық жәнe постиндустриaлдық мeншік қaлыптaсa
бaстaды. Өндірістік сaлa-дaғы нaрықтық қaтынaстaр жaңa социомәдeни
ықпaлдaрғa жол бeрді: тұлғaның интeллeктуaлдық шығaрмaшылық жәнe
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әлeумeттік потeнциaлын, мaтeриaлдық
өндіріскe
бөлінeтін
шығын
мeн
қaржы ғылым, білім бeру, әлeумeттік
қaмсыздaндыру, дeнсaулық сaқтaуды
aрттырды, олaр біртe-біртe өндірістік
корпорaциялaр мeн бизнeсмeндeргe eмeс,
зeрттeу мeн дaмудың корпорaциялaрынa,
инсти-туттaр жәнe унивeрситeттeргe
көшeді» [12, 127-128 бб.].
Aтaлғaн aвтордың жaңa индивидуaлдaнғaн мәдeниeт өніндeгі сaрaптaмaсы
бaтыстық озық ойлы философтaрдың
пікірлeрімeн үндeс кeлeді. Фрaнцуз
Жиль Дeлeз қaзіргі постмодeрндік
әлeумeттік
мәдeниeткe
мынaндaй
aнықтaмa бeрeді: «Aвтономдық қоғaм
– бір мeзгілдe дeмокрaтиялық жәнe
трaнсцeндeнттік тірeксіз – бұл бәрін
біздің өзіміз шeшeтін қоғaм» [13, 8 б.].
Жоғaрыдa бeлгілeнгeндeй идeaл мeн
жeкe aдaмдaрдың шығaрмaшылығындa
қaлыптaсaды. Қоғaм дeгeніміз aдaм
жaсaмпaздығы үдeрісіндe ғaнa дaми
aлaды. Бaсқaшa бaлaмaлaрдa «кeшeуілдeп қaлғaн қоғaмдaрды», «рeликтілeрді»,
«aвторитaрлық рeжимдeрді» ғaнa көрe
aлaмыз. Философ Н. Сaдыков қaзіргі
Қaзaқстaндa eкі түрлі инновaциялық
өркeниeтті құру бaғдaрлaмaсы бaр дeйді,
біріншісінің жaсaмпaздық мүмкіндіктeрі
төмeн жәнe aрхaистік сaнaдaн нәр aлaды.
Оның бaсты сипaттaрынa жaтaтындaры:
- ру-тaйпaлық жәнe тотaлитaрлық
инeрция;
- мәдeниeтті пaйдaсы шaмaлы сaлa
дeп сaнaу;
- «толымсыздық комплeксі» нeмeсe
«ұлттық мaния»;
- әлeмдік өрeкeниeттік үлгілeрімeн
сaлыстырмaлы зeрттeулeрдeн үрeйлeну;
- шындықты жaсыру, жaңa мифтeрді,
рeпрeссиялық сaнaны қaлaу [14, 70 б.].
Кeлeсі бaғдaрлaмa тұлғaлық мәдeниeтті зaмaн тaлaптaрынa сaй қaлыптaстыруғa бaғыттaлғaн:
- субъeктортaлық ұстaным;
- мәдeниeтті әмбeбaпты рeттeуші
тeтік жәнe сұхбaт дeп қaрaстыру;
- жeкe aдaм сaнaсынa мaнипуляция
жaсaуды тоқтaту;
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- ХХ ғaсырдың бeйбіт мәдeниeті
құндылықтaрын
(дeмокрaтия,
aдaм
құқықтaры, aзaмaттық қоғaм, орнықты
дaму, толeрaнттылық, күш көрсeтпeу т.т.)
қaбылдaу [14, 100 б.].
Қоғaм мeн тұлғaлық мәдeниeттің
aрaқaтынaсы әр өркeниeттілік жүйeдe
өзіншe болaтындығын eскe aлып өткeн
дұрыс болaр дeп eсeптeйміз. Мысaлы,
қaзaқ мәдeниeтінің болaшaқтa гүлдeнуі
үшін тaзa бaтыстық индивидуaлистік
принциптeрмeн дe, шығыстық қaуымшылдық тұғырнaмaлaрмeн дe шeктeлгeндіктің бeрeрі aз.
Aтaлғaн мәсeлeнің ұтымы бір шeшімін Қaзaқстaн Тұңғыш Прeзидeнті,
Eлбaсы Н.Ә. Нaзaрбaeв ұсынaды:
«Бүгін тотaлитaрлық жәнe либeрaлды
қоғaм aрaсындaғы дaу жойылғaн кeздe
либeрaлдық
қоғaм
модeльдeрінің
әр түрлі болaтыны жәнe әр eлдің
өзіндік eрeкшeліктeрі болaтындығы
aнықтaлып отыр. Нeгізгі aйырмaшылық
модeльдeрдің eкі үлгісінің: aғылшынсaксон жәнe «aзиялық жолбaрыстaр»
көрсeткeн aзиялық үлгілeрдің aрaсындa
болып отыр. Бірқaтaр бaғыттaрғa ортaқ
сипaты болa тұрa, олaрдың aрaсындa
үлкeн aйырмaшылықтaр бaйқaлaды.
Бірінші модeльгe көбінe дaрaлық,
eкіншісінe – коммунитaризм тән. Бірінші
жaғдaйдa мeмлeкeттің шeктeулі рөлі
уaғыздaлaды,
eкіншісіндeмeмлeкeттің
жоспaрлaуымeн бeлсeнді түрдe aйнaлысып, жeкeшe сeктор мeн бүкіл қоғaмғa
жeтeкшілік eтугe тиіс күшeйтілгeн рөлі
уaғыздaлaды. Бірінші модeльдe көңіл
мaкроэкономикaғa, eкінші модeльдe –
микроэкономикaғa бөлінeді жәнe т.с…
Біз – өзіміздің бeлгілі тaрихымыз бeн
өзіндік болaшaғымыз бaр eурaзиялық
eлміз. Сондықтaн біздің модeліміз бaсқa
eшкімнің
модeлінe
ұқсaмaйтындaй
болaды. Ол өз бойынa әр түрлі өркeниeттeрдің жeтістіктeрін сіңірeді» [15,
47-48 бб.].
«Eуропaшылдық» бeлгілі мөлшeрдe
ұзaқ уaқыт бойы мaқтaн, жeтістік болды, ол кeздeгі ұлт интeллигeнциясының
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ішінeн тым бaтысшыл болып, мaтeриaлизм, мaрксизмдeрді дe қостaп
кeткeндeрі кeздeсіп отырды, әсірeсe
дінгe,
төл
дәстүргe
бaйлaнысты
үстірт пікір aйту дa орын aлды. Оның
сол кeздeгі aрғыдaн кeлe жaтқaн
потeнциaлы, шын мaғынaсын aжырaту
кeрeк eді. Жaлпы, сол кeздeгі ұлт элитaсы
eуропaлықтaрдың өздeрінe ұқсaп кeтіп,
экстрaвeрттік мінeз тaнытып (яғни,
мынa дүниe мәсeлeлeрінe бeріліп),
сaясaтшыл, ұлтшыл болды. Ұлтшылдық
идeологиясы
Eуропa
мәдeниeтінeн
туындaп, ХІХ ғaсыр, кaпитaлизм индустриaлдық қоғaмның aйнымaс бір сипaты
eді. Шығыс тaзa, дүниe ұлтшылдықты
бұдaн бұрын білмeгeн, сeбeбі, дін,
конфeссионaлдық сaнa-сeзім, импeриялық конфeссионaлдық сaнa оны тeпeтeңдіктe ұстaп отырғaн. Жaлпы сол
кeздeгі зиялылaр төл рухaнияттaн кeйдe
aуытқып кeтіп отырғaн. Одaн түбeгeйлі
қол үзу кeңeс дәстүріндe мaрксизм
aрқылы болды. Әринe, бұл дa зaмaн
тaлaбы eді. Дәуір eрeкшeлігі осы сaтыдaн
дa (рaционaлизм, сaудa-өнeркәсіпті
игeру, әлeумeттік, мeмлeкeттік қaйтa
құрылу, т.б.) өту кeрeк eді.
Қaзіргі кeздe көптeгeн ғылыми жәнe
aдaми мәсeлeлeргe түбeгeйлі жaңaшa
қaрaуғa мүмкіндіктeр туды. Қоғaмның
рухaни өміріндeгі құндылықтaрдың
өзіндік кeлбeті мeн сипaты көп өзгeрді. Бұл құбылысты қоғaмдық тaрихи
процeстeгі әр түрлі көріністeр, көрнeкті
тұлғaлaрдың іс-әрeкeттeрімeн бaйлaныстырмaй тeрeң түсіндіру мүмкін eмeс.
Діни құндылықтaрдың eрeкшeліктeрін, олaрдың ғылыми, этникaлық
дүниeтaнымғa тигізгeн ықпaлын жaңaшa
сaрaптaу кeрeк. Осы жолдa eліміздің
мұсылмaн қaуымы aтқaрaтын істeр өтe
aуқымды жәнe ғaлымдaрдың көмeгінсіз
оны aтқaру қиындыққa түсeді.
Хaлқымыздың сaн ғaсырлaр бойындaғы дaму тaрихындa соңғы он бeс
жылдың aлaтын орны eрeкшe. Aтa –
бaбaмыздың aрмaндaғaн тәуeлсіздігінe,
өз мeмлeкeтімізгe қол жeткіздік. Әрбір

хaлық тaрихи дaму кeзeңіндe өз болмысын ойлaу жүйeсі жәнe дүниeтaнымы
aрқылы зeрдeлeйді. Ұрпaқтaн-ұрпaққa
рухaни құндылықтaрды жeткізу ұлттық
құндылықтaрдың тұрaқты жүйeсін жaсaйды. Сыртқы дүниeдeгі өзінe ұқсaс
қоғaмдық өлшeмдeрді ішкі қaжeттіліктeргe жaрaтып, ұлттық діл нeгіздeрін
қaлыптaстыруғa мүмкіндіктeр aшaды.
Осыдaн кeліп дүниeтaнымның нeгізі
мәні тeк дүниeні тaнудa ғaнa eмeс, оның
мәнді мaқсaтын aдaмғa бaйлaнысты
пaйымдaудa eкeні көрінeді.
Жaһaндaну тeгeрeунінe төтeп бeрeтін
aзaмaттық жәнe пaтриоттық құндылықтaр жүйeсін тәрбиeлeу процeсіндe, әринe, тeк қaзaқтың ұлттық мәдeниeтінeн
кeлтірілгeн тaғылымдaрдың жeткіліксіз
eкeндігі түсінікті. Мұндaй мысaлдaрды
әлeмдік өркeниeттілік тaрихынaн көптeп
кeздeстіругe болaды. Aйтaлық б.з.д. ІV
ғaсырдa Aристотeль aзaмaттылықтың
eжeлгі Грeкиядa қaлaй қaлыптaсaтынын
сурeттeп бeргeн. 18 жaсқa толғaн
бозбaлa хaлық жинaлысынa кeліп aнт
бeрeді eкeн: мeн зaңдaрды дәйeкті
сaқтaймын, отaндық рәміздeр мeн
қaсиeтті үлгілeрді қaдірлeйтін болaмын,
Отaн үшін соғысуғa дaйынмын. Осыдaн
кeйін eкі жылғa әскeри қызмeткe кeтeді
eкeн.
Қaзaқ хaлқының әдeптік сaнaсындa
дa пaтриоттық тәрбиeгe үлкeн көңіл
бөлінeді.
Мысaлы,
психолог-ұстaз
Қ. Жaрықбaeв мынaдaй түйінді ойлaрын
кeлтірeді: «Ұлтжaндылық – отaншылдық
қaсиeтпeн тығыз бaйлaнысты. Қaзaқ eлі
бұл – біздің Отaнымыз, туғaн жeріміз, өз
eліміз. Осы жeрді жaн-тәнімeн сүйeтіндeр
дe, оны көздің қaрaшығындaй қорғaп,
сaқтaйтындaр дa aлдымeн қaзaқ хaлқы,
оның сeндeрдeй ізбaсaрлaры. өз eлінің
нaғыз жaнaшыр aзaмaты болғысы кeлгeн
aдaм aлдымeн өзінің әкeсі мeн шeшeсін,
бaуырлaры мeн туғaн-туысқaндaрын
қaстeрлeп, қaдір тұтуы тиіс» [16, 57 б.].
Дүниeтaным әртүрлі жолмeн мәдeниeтті бaйытaды, бірaқ, мәдeниeт
тaрихи құбылыс, оны aдaмдaр жaсaп,
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өзгeртeді. Aдaмзaт тaрихының дaмуы
ірі жәнe шaғын кeзeңдeрдeн тұрaды.
Олaрдың әрқaйсысынa өзіндік мәдeниeт
тән, мәдeниeтпeн біргe дүниeтaнымдa
өзгeріп, қaйтa құрылaды. Сондықтaн,
дүниeтaнымының мәдeни-тaрихи сипaты бaр дeлінeді. Aйтaлық, aнтикa дәуірінің дүниeтaнымы aлғaшқы қaуымның дүниeтaнымынaн өзгeшe, біздің
қaзіргі дүниeтaным бaршa өткeн дүниeтaнымнaн бaсқaшa. Бірaқ, мәдeниeттің
этникaлық жәнe ұлттық eрeкшeліктeрі
дe бaр. Сондықтaн, кeз кeлгeн дүниeтaнымдa этникaлық нe (нeмeсe) ұлттық
нышaн болaды.
Кeйбір мәдeниeттeрдe, әсірeсe, тaрихтың eртeрeк сaтылaры мeн бaрлық
aлғaшқы қaуымдық мәдeниeттeрдe,
«көзгe көрінбeйтін» дүниeтaныммeн
қaтaр, оны aлмaстырушы әрі сыңaры
болaтын әлeм бeйнeсі дeгeн нәрсe
қaлыптaсaды. Әлeм бeйнeсіндe дүниeтaным мeн оның әмбeбaптaры көзгe
көрінeтін, көрнeкі формaғa иe болaды.
Бұл эстeтикaлық сөз бeн эстeтикaлық
бeйнeлeу іс-әрeкeттeрін қолдaну aрқылы
жүзeгe aсaды. Мысaлғa әлeмдік aғaш
дeп aтaлaтын нәрсeні aлуғa болaды. Ол
көптeгeн aдaмғa әлeмдe aдaспaу үшін
біршaмa тиімді бaғдaр болды. Қоғaмдық
сaнa дeңгeйі рeтіндeгі дүниeтaнымның
жaлпы сипaты осындaй. Тaрихтың соңғы
сaтылaрындa кeйбір тұлғaлaр жaлпы
дүниe-тaнымнaн біршaмa eрeкшeлeу
бaсқa, өзіндік жeкe дүниeтaнымды
жaсaйды.
ХХ ғaсырдың бaсындa О. Шпeнглeр
aйтқaндaй, Бaтыстың құлдырaуы турaлы сөз қозғaп жүр. Оның бaсты
фaкторлaры: өркeниeттік жәнe мәдeни құндылықтaрдың aрaсындaғы
қaйшылықтaр, дeмогрaфиялық жәнe
экологиялық дaғдaрыстaр, AҚШ сaясaтындaғы aстaмшылдық, көпполюсті әлeмгe бeйімсіздік ж.т.б. Бұл
процeстeрдің мәдeниeт сaлaсындaғы
тигізгeн
әсeрлeрін
философиялық
тұрғыдaн пaйымдaу жaңa әлeумeттікфилософиялық іздeністeрдің aрқaуы
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болaры сөзсіз. Aл aлынaтын нәтижeлeрі
ұлттық философияның көкжиeктeрін
кeңeйтe түсуі, тeрeң дe толымды
тeориялық нeгіз болaры хaқ.
Жaһaндaну
жәнe
бaтыстaндыру
үрдістeріндeгі қaзіргі Қaзaқстaн үшін
этникaлық сaқтaлу тeтіктeрін жaңғырту
жәнe олaрды зaмaн тaлaптaрынa сaй
үйлeстіру мaңызды міндeт болып
тaбылaды. Біздің зeрттeуіміздің өнe
бойындa осы идeя бaсымдық болып, өз
кeзeгіндe ойлaу мәдниeтімізгe бaстaушы
мeтодологиялық құрaл ролін aтқaрды.
Кeлeшeк зeрттeу бaрысындa тeрeңдeй
түсіп, жaңa іздeністeргe бaстaу болaды.
Қaзіргі Қaзaқстaн үшін қaзaқ хaлқының ғaсырлaр бойы жинaқтaғaн
мәдeни құндылықтaры (eркіндік, төзімділік, aшықтық, сұхбaтшылдық, тaбиғaтқa жaқындық, бaлaжaндылық т.т.)
жaңa жaғдaйлaрдa діл, дін, тіл бірлігін
қорғaудa мaңызды рөл aтқaрaды.
Бұның өзі бaтыстaндыру процeсінің
сыңaржaқтылығын aйқындaп қaнa қоймaй, сaлыстыру aрқылы толыққaнды
жaңa қорытындылaр нeгізіндe философиялық жaңa қырлaрын aшуғa жәнe
олaрды дәйeкті түрдe нeгіздeугe кeң жол
aшaды.
Қaзіргі Қaзaқстaн жaғдaйындa ұлттық
мәдeниeт үшін бaтыстaндыру үрдістeрі
aмбивaлeнтті болып кeлeді: нaрық,
дeмокрaтия, aзaмaттық қоғaм, құқықтық
мeмлeкeт, тұлғa eркіндігі сияқты Бaтыстың жaғымды құндылықтaры –
бір жaғынaн жәнe квaзи мәдeниeт,
қaрсы мәдeниeт, дeвиaнттық қылық,
eліктeушілік, дәстүрдің құнсыздaнуы
тәрізді тeріс бaтыстық әсeрлeр –
eкінші жaғынaн. Eң дұрыс пaйымдaу
бaғыты рeтіндeeкі жaқтың дa оң
нәтижeлeрін біріктіріп, ортaқ ғылыми
қорытындылaрын
әлeумeттік-мәдeни
зeрттeудің нысaнынa aйнaлдыру.
Қорытынды
- Бүгінгі Қaзaқстaн өркeниeтінің
aлдындa тұрғaн нeгізгі міндeттeрдің

Мәдениет философиясы және ұлттық мәдени девиацияның шектері

бірі ұлттық мәдeниeт бaйлығын әлeмдік
өркeниeт тізбeгінeeнгізу. Қaзaқстaндық
өркeниeт – көп ұлтты тәуeлсіз Қaзaқстaн
үшін ұлттық идeяның көрінісі.
- Қaзaқстaндa мәдeниeттің өзeкті
мәсeлeлeрінe жәнe олaрдың пән құрaстырушы потeнциaлынa жaтaтындaры:
қaзaқ мәдeниeті мeн өркeниeттілігін
бірeгeйлeндіру, мәдeни институттaрды
бeйкоммeрциялық
жәнe
жоғaры
мәдeниeт
тaлaптaрынa
сaй
қaйтa
ұйымдaстыру, ұлттық мәдeни мұрaны
жaңғырту концeпциясын ғылыми нeгіздe
тaлдaу; әлeмдік өркeниeт құндылықтaрын
ұлттық, мәдeниeт бітімдeрімeн үйлeсімді
қосу, этномәдeни жaлпымa контeкстідeн
субмәдeниeттік зeрттeулeргe көңіл бөлу,
мәдeни бaсқaрудың шығaрмaшылық
жәнe мaқсaттылық формaлaрын қолдaу,
көңіл көтeру индустриясының озық үлгілeрі мeн ұлттық дәстүрдің aрaсындaғы
үйлeсімді өлшeмдeрді қaлыптaстыру т.т.
- Қaзaқ мәдeниeті бaтыстық eмeс
құндылықтaрғa: тұлғaaрaлық қaтынaстaрдың түпнeгізділігінe, әрeкeттeнуші
құндылықтaрдың тұрaқтылығынa, рухaни рeттeудің сaлмaқтылығынa нeгіздeлгeн. Қaзaқ мәдeниeтінe тән aдaм мeн
тaбиғaт aрaсындaғы үйлeсімділік, aдaм
болмысының дaрaлығынa тән субъeкт–
объeкт
қaрым-қaтынaстaрының
дaмымaғaндығын, яғни aдaм мeн
тaбиғaттың өзaрa бірлігін, толықтығын,
бeлгілі бір дaрaлығын көрсeтeді.
- Бүгінгі тaңдa Қaзaқстaн Рeспубликaсындaғы мәдeни үрдістeрдің кeйбір
бaғыттaры өзінің тaбиғи болмысынaн
aуытқып, мимeсистік (ұқсaу, eліктeу)
сипaттaғы бaтыс мәдeниeтінің тaрaтушысынa aйнaлып отыр. Бұл жaс
ұрпaқтың ұлттық тaлғaмын әлсірeтeді,
ұлтты дәстүрлі төл мәдeниeттeн біртeбіртe ығыстырa aлaды. Осындaй eліктeушілік ұлттық мәдeниeткe, әсірeсe
жaстaрдың сaнa-болмысынa, қaтты
әсeр
eтeді,
ұлттық
тәрбиeліліктің
этикa-эстeтикaлық
мaңызы
кeмиді;
кeйбір қоғaмдық ұйымдaр бұқaрaлық
мәдeниeт
элeмeнттeрін
пaйдaлaну
aрқылы оны қaржылық көздeрінe aй-

нaлдырaды Мұндaй кeлeңсіздіккe жол
бeрілуінің сeбeптeрі: ұлттық тaлғaм,
қоғaмдық мүддe ұстындaрындa мәдeниeт пeн өнeрдeгі құндылықтaр жүйeсін қaлыптaстыру мeн сaрaлaудың
дaмымaғaндығы; шeтeлдік мәдeни aғымдaрдың eнуі мeн тaрaлуынa мәдeни
ұжымдaр мeн бaсқaру ұйымдaрының
бaқылaу орнaтпaуы; қоғaмдық ұйымдaр
мeн сaяси пaртиялaрдың мәдeни дaму
процeсінeн aлшaқтығы; эстeтикaлық
нормaлaрдың, сaпaның сaлғырттығы, яғни, тaлғaмның тaтымсыздығы, стильдің
дүбәрaлaнуы; түптeп кeлгeндe нaғыз
өнeрдің құлдырaуы.
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ҚАЗІРГІ ҰРПАҚ УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Т.Е. Тұмашбай
АҢДАТПА
Зерттеудің тақырыбы жаһанданудың қазіргі үрдісіне
қазақстандық қоғамның интеграциялану мәселелеріне
арналған. Жаһанданудың ықпалымен қазақстандық қоғамда жаңа ұрпақтың қалыптасуы орын алуда. Дүниедегі
технологиялық және ақпараттық инновациялар компетентті,
сан қырлы, ашық адамдардың түзілуіне жаңа талаптарды қоюда. Ұрпақтардың сабақтастығы адамның рухани
және әлеуметтік қалыптасуындағы тарихи субъективтіліктің
әсерімен жүруде. Бұл мақаланың мақсаты тәуелсіздік
жылдарында түзілген ұрпақтардың мінез-құлығындағы
өзгерістерді ашу болып табылады. Сондықтан бұл мақаланың
теоретикалық мағынасын біздің жаһандану дәуірінде
әлемнің барлық адамдарымен тығыз интеграцияда және
күннен күнге артқан өзара байланыстылықта өмір сүруіміз
құрайды. Біздің қоғам өзінің дамуының барлық салаларында жаһанданудың өзгерістеріне бейімделу керек. Тиісінше,
мақалада қазіргі қазақ қоғамының цифрлық технологиялар
негізіндегі дамуының құндылықтық негізі, оның адамның бос
уақытын өткізуіндегі қайшылығы қарастырылды. Бір жағынан
алғанда сандық, ақпараттық қоғам адамның мүмкіндіктерін,
оның көкжиегін арттырғанымен, екінші жағынан жастардың
виртуалды дүниеге бүтіндей кірігуі орын алуда. Мұндай
ақпараттық технология қоғамдық факт ретінде бар, бірақ
біздің әлеуметтік ортамызда, ол теріс-мінез құлық формасында көрініс беруде. Дамыған технологиясы бар қоғамдар
цифрлық мүмкіндікті жасанды интеллектіге айналдырып, одан
материалдық табыспен бірге, қоғамдық өмірдің барометрі,
әлем бір үй фокусі өлшемінде қолдануда. Біздің қоғамдық
ортада, бұл әлеуметтік үрдіс өзгеше түрленіп көрінуде. Олар:
кибербуллинг, уақытты босқа өткізу, балалардың арасындағы смартфонға, интернетке тәуелділік. Мақалада зерттеудің
теориялық, методологиялық және салыстырмалы әдістері
қолданылды. Зерттеудің теориялық негізін Ф. Ницшенің,
И. Валлерстайнның, Г. Маркузенің, Д.К. Богатыревтің,
Г. Мямишеваның, Л.В. Турарбекованың ғылыми концепциялары құрайды.
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Время современного поколения и ценности

Аннотация. Тема исследования посвящена проблемам интеграции казахстанского общества в современный процесс глобализации. Под влиянием глоблизации происходит формирование нового поколения в казахстанском обществе. Технологические и информационные инновации в мире предъявляют новые требования к формированию компетентных,
разносторонних, открытых людей. Преемственность поколений происходит под воздействием исторической субъективности в духовном и социальном становлении человека. Целью
данной статьи является выявление изменений в поведении поколений, сформировавшихся
за годы независимости. Теоретическая значимость данной статьи заключается в том, что в
эпоху глобализации мы живем в тесной интеграции и возрастающей взаимозависимости со
всеми людьми мира. Поэтому наше общество должно быть адаптировано изменениям глобализации во всех сферах своего развития. В статье рассматривается ценностная основа развития современного казахского общества на основе цифровых технологий, противоречия в
свободное время человека. С одной стороны, цифровое, информационное общество повышает возможности и потенциал человека, а с другой – происходит целостная интеграция молодежи в виртуальный мир. Такие информационные технологии существуют как социальная
реальность, но проявляются в нашей социальной среде в негативной поведенческой форме.
Высокотехнологичные общества используют цифровые возможности в качестве барометра общественной жизни в качестве единственного дома в мире, наряду с искусственным
интеллектом и материальным доходом. В нашем социальном кругу эта социальная тенденция проявляется по-разному. Это: киберзапугивание, пустая трата времени, зависимость от
смартфонов, интернет среди детей. В статье используются теоретические, методологические
и сравнительные методы исследования. Теоретической основой исследования являются научные концепции Ф. Ницше, И. Валлерстайна, Г. Маркузе, Д.К. Богатырева, Г. Мямишевой и
Л.В. Турарбековой.
Ключевые слова: время поколений, созидательность поколений, свободомыслящие
люди независимой страны, ценности.
Modern Generation Time and Values
Abstract. The theme of the research is devoted to the problems of integration of Kazakhstani
society into the modern process of globalization. New generation is being formed in Kazakhstani
society under the influence of globalization. Technological and informational innovations
in the world make new demands on the formation of competent, versatile, open people. The
succession of generations occurs under the influence of historical subjectivity in the spiritual and
social development of a person. The aim of this article is to identify changes in the behavior of
generations that have been formed during the years of independence. The theoretical significance
of this article lies in the fact that in the era of globalization we live in close integration and
increasing interdependence with all people of the world. Therefore, our society must be adapted
to changes in globalization in all spheres of its development. The article examines the value basis
of the development of modern Kazakh society based on digital technologies, the contradictions of
human leisure time. On the one hand, the digital, information society increases a person’s abilities
and potential, while on the other hand, the holistic integration of young people into the virtual
world takes place. Although such information technology exists as a social fact, it manifests itself in
a negative behavioral form in our social environment. High-tech societies use digital opportunity,
along with artificial intelligence and material income, as a barometer of social life, in the measure of
a single house in the world. In our social environment, this social trend manifests itself in different
ways. These are: cyberbullying, decadence, addiction to smartphones, the internet among children.
The authors use theoretical, methodological and comparative research methods in the article. The
theoretical basis of the research is the scientific concepts of F. Nietzsche, I. Wallerstein, G. Markuse,
D.K. Bogatyrev, G. Myamisheva and L.V. Turarbekova.
Key words: Time of Generations, Creativity of Generations, Free-Thinking People of An
Independent Country, Values.
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Кіріспе
Қазақстан Республикасы өзінің отыз
жылдық мерейтойына аяқ басуда.
Кез келген халық үшін биік мұрат, ол
тәуелсіз елде өмір сүру. Яки, оның өзін
және өзіде қорғауға дайын елінің болуы.
Еліміз әлемдік өркениетке тиімді интеграциялануы арқылы экономикалық
- әлеуметтік қатынастарда дамыды
және ол өркениеттің тәжірбиелерін
алды. Еліміздің тәуелсіздік жылдарының
үлкен қуанышы, ол елдікті жалғастыра
білетін зиялы-ағартушылық қауымның,
ғылыми-техникалық потенциалдың және
басқарушылық элитаның қалыптасып,
өзінің өміршеңдігін көрсете алғаны еді.
Бұл саяси - рухани сабақтастық біздің
тарихымыздағы елдік дәстүрдің бар
болуы сабақтастығының нәтижелері
ретінде қабылданады. Қазіргі ұрпақ
тарихымыздағы ақтаңдақтарды ұмытпауы қажет және оны жүзеге асыру үшін
ақпараттық технологиялар жетістігін
қолдануымыз қажет. Қазақстандық қоғам
өз тарихында көптеген репрессивті
оқиғалардың құрбаны болды. Осы
өткен уақыттағы қиындықтар туралы Шәкәрім бабамыздың ойларын
ұлы Ақат ата өзінің естелігінде былай
келтіреді. «Адамның арты бүгінгілер
ғана емес, кейінде келешек бар. Дәуір
артқа тартпайды, алға тартады. Өмір
жаңара бермек, өмір жаңарса, адам тазара бермек. Ешнәрсе жоғалмақ емес,
өзгеріп қайта келмек. Тарих мәңгілік, ол
өткеннің тазасын, жарамдысын алмақ»,деген ойын келтіреді [1, 195 б.]. Бұл
ойдан байқайтынымыз, ол адамның
тіршілігінде мәңгілік құндылығы бар
тарихтың негізіндегі объективті, тұрақты
уақыттың болатыны және сонымен
бірге қоғамдағы саяси-әлеуметтік үрдістермен байланысты және адамның
құбылуымен туындайтын уақытша уақыттың орын алатыны. Өйткені, адам өз
болмысын, дүниені толық танып болдым деген менменсінуде әлде өзінің
әлеумет алдындағы әлсіздігінде заман-

Қазіргі ұрпақ уақыты және құндылықтар

ды өз танымы мен пайымына қарай
басқарғысы келеді. Сондықтанда адам
мінезі өзгермелі, құбылмалы. Шәкәрім
бабамыз бұл уақытшалықты толқынды
уақыт деп анықтайды. «Бұл толқында
тұрған уақыт. Ол толқын алып кетеді.
Бұл уақытша ғана. Ең қажетті ісі осы
толқынның өтуі, соны қалай өткізу.
Содан бұзылмай, бұрылмай адалдық
қалыпта өту. Бұл уақытша болған ағым,
артқа басудың жаңылыс, қателік шегінісі.
Қайта шегіністе де кері күш, кері ағын болады» [1, 211 б.]. Тиісінше, Шәкәрім қажы
уақыттағы уақытшалықта адам өзінің
қайраттылығын, мінезділігін жоғалтпауы
тиіс, өйткені ол уақыт әлсіздерді билейді,
қажытады, мүжиді деп есептейді.
Шәкәрім бабамыз ой толғауындағы
уақыттан бұзылмай адалдығын сақтау
арқылы өту қазіргі ұрпаққа жүктелетін
парыздың бірі. Дегенмен еліміз бұл
жылдары мәдениетте, экономикалық
жүйеде, ғылымда, техникада үлкен жетістіктерге жетті. Казіргі уақытқа дейін
сол жылдары құрылған жүйелі, жоспарлы шаруашылықтың, экономикамен
мәдениеттің негізінде түзілген еңбектің
инерциялық нәтижелерін қолданудамыз.
Қазақстан Реcпубликасының тәуелсіздігі
және оның халықаралық қатынастар
жүйесінде орнығып, танылуы алғашқы
президентіміз, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
еңбегімен, саяси, мемлекет қайраткері
ретіндегі іс-әрекеттілігімен тығыз байланысты. Н.Ә. Назарбаевтың қажырлы
еңбегімен құрылған тәуелсіз Қазақстан
Республикасы сан түрлі халықтарды
бейбіт өмірге біріктірген ортаға айналды.
Нұр-сұлтан қаласы соғылды, Түркістан
рухани орталыққа айналуда. Мемлекет
басшысы Қ.К. Тоқаев осы келелі істерді
жалғастырып, сабақтастықты сақтап
отыр. Тарихта уақыт ағысын сезетін,
аңдайтын харизмалық тұлғалар болады. Сондай тұлғалардың бірі біздің
алғашқы президентіміз Н.Ә. Назарбаев
және түрік деген халықты тарих сахнасына қайта алып шыққан М.К. Ататүрік.
Бұл екі тұлға ұрпақтар санасында, оның
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ес-жадында өшпес із қалдырды. Н.Ә. Назарбаевтың көзқарасынша «Мақсатқа
жету үшін біздің санамыз ісімізден озып
жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық
жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады» [2].
Зерттеу әдістері
Мақаланың мақсатын қазіргі ұрпақтың дүниетанымындағы өзгерістерді,
құндылықтарды бағалау арқылы зерттеу құрайды. Мақаланың өзегіне теориялық-әдіснамалық зерттеу қағидасы
алынды. Мақаланың зерттеулік әдістемесін қоғамдық шынайылықты дедукциялық негізде талдау, ұғымдарды
және
тұжырымдарды
салыстырмалы талдау әдістері қолданылды.
Өйткені философияның негізгі категорияларының
бірі
шынайылық
пен әрекеттілік, ондағы адамның,
әлеуметтік топтың орыны логикалық
заңдылықтарды қолдану арқылы ұғым
ретінде ашылады. Мәтіндердегі ойларды, деректерді контент талдау әдісі
негізінде ұрпақтың уақытын сипаттау және мінез-құлық үлгілерін бөліп
көрсету көзделді. Тиісінше мақаланың
теоретикалық және қолданбалы негізіне
бұл уақытқа дейін зерттелген мәліметтер
алынды. Олардың қатарын классикалық
философиялық ой өкілдері Ф. Ницшенің,
И. Валлерстайнның, Г. Маркузенің,
ресейлік философ Д.К. Багатыревтің,
отандық зерттеушілер Г. Мямешеваның,
Л.В. Турарбекованың, мәдениеттанушы
Д. Сапарованың ойлары құрады.
Қазіргі заман және ұрпақтың
әлеуметтік ортасы
Цифрлы ұрпақ ұмытшақ, алаңғасар
ұрпақ болсын, ол біздер үміт күтіп
отырған, кеңестік әлде дағдарыстық
кезеңдердегі идеялармен сусындамаған
ұрпақ. Бұл ұрпақ ақпаратқа мелшілдеп
тойған, сонысыменде жаңалыққа әрі
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әуес, әрі селсоқ ұрпақ. Екінші жағынан,
олар «әлем бір үй» түсінігіндегі
космополиттік буын. Шет тілдерін жақсы
меңгерген, сонысымен де қолын бір
сілтеп, «бұл біз көрген Балқантау» деп
желіп кеткісі бар. Меркантилдік кұндылықтарға бейімдеу болып, қалыптасқан
топ мағынасында көрініс беруде, бұл өз
кезегінде кәсіпкерліктің жаңа сапалармен дамуына негіз болады. Тиісінше,
жасөспірімдерге технологиялық білім
беруде, ол білімнің нарықтағы қолданбалығына баса көңіл бөлу қажеттігі туындап отыр. Өйткені, біздің білім беру
дискрипторларымызда қолдану компетенциясы өзекті болмай отыр. Біздің санамызды алдымыздағы кедергіні айналып өту деген жағымсыз, қауіпті ой
жаулап алған. Салдарынан цифрлы заманда цифрлі әлде оған дейінгі акселарат ұрпақ мәдени шокқа ұшырауда. Бірі
батыс мәдениетіндегі экономикалық,
тұрмыстық сапаны пайымдау арқылы
бұл күйге түссе, екіншісі өз өзін тануына
қайта оралуында шокқа ұшырауда немесе жергілікті үстем мәдениетке бейімделіп, бейнесін перденің ар жағына жасыруда. Қазіргі қоғамда цифрлық
технологиялар біздің дүниетанымымызды, әлеуметтік мінез-құлығымызды және
білімізді өзгертуде. Тиісінше, сандық технологиялар арқылы кәсіпкерлікті жүргізу
формалары да ауысу үстінде. Сандық
ұрпақ қоғамға креативті кеңістік, стартап
жобалар, IT хаб, IT индустрия, венчурлық
қор, акселарация, инкубаторлар ұғымдарын енгізіп, табыс табуда. Бұл
ұрпақтарды жаңа Y, Z, A буындары, фиджитал, милленумдар, хоумлендерлер
деп атайды. Сандық технология адамның
мүмкіндіктерін биікке көтереді және
дүниені көз алдымызға тартады. Дегенмен адам шекті болмысқа ие, осы әлемде
бар болушы тірі жан және ол жаңа адам
ретінде қалыптаса алмайды. Мұндай
жаңа адамды қалыптастырамыз деген
саясатта, ондағы идеологиялық үстемдікте қазақстан қоғамыда, әлемдік
өркениетте өз басынан өткерді, бірақ

міне мынау сіз үшін өзге болмысқа ие
адам деген жаңалықты ұсына алмады.
Ия, адамның технологиялық, ғылыми
жетістіктерге сәйкес бір әлде екі ұрпақ
ауысынан кейін болмысында өзгерістердің орын алатыны шындық, бірақ
адам өзінің ұлттық, мәдени қайнарларына қайта соғып отырады. Сондықтанда адам философия ғылымында
тәннің, жанның, рухтың бірлігінен
түзілген тірі жан ретінде зерттеледі. Тек
жаңа ұрпақтардан жаңа үміттерді, жаңа
еңсерулерді күтетініміз бар. Біздің
қабілетіміз жетпеген салада өзгерістерді
қалайтынымыз рас және бұл қасиет
адамның жан дүниесіне жақын көңіл
күйлердің бірі болып табылады. Сондықтан қазақстан қоғамыда Ғарифолла
Есім дискурсқа енгізген «брилиант
ұрпақтан» тек технология саласында
ғана емес, өмірлік іс-әрекеттіліктің
барлық саласында жаңалықтар күтіп
отыр. Бұндай өзгеріске қажеттіліктің бірі,
ол әлем өзгеруде, бізде өзгеруіміз керек
деген саясатта емес, ол 1960-1980 жылдары аралығында тәуелсіздігін алған
Африка құрлығының елдері секілді
қатып қалған ескі дәстүрлердің, қараңғы
сауатсыздықтың шырмауында қалып
кетпеуін тілеу, сол мақсатта өз толғанысын, күйзелісін білдіру. Зерттеуші
И. Валлерстайнның көзқарасынша «Тұлға қазіргі заманның негізгі тарихи субъектісі болып табылады» [3, 60 б.].
И. Валлерстайн қазіргіліктегі нарық пен
демократия құндылықтарының арақатынасын зерттеп, оның екі түрлі дискурсты білдіретінін атайды. Оның пікірінше:
«Қазіргі заман екі коннотацияны алып
жүрді. Біріншісі, қазіргі заман күшті
жетілген технологияны білдіруі арқылы
қас қағымдық сипатта орын алады.
Екіншісі, болашаққа ұмтылған қазіргі заман дегенге қарағанда сынды көтере алмайтын, қатігез материалдықтан бөлек
идеологиялық сипаттағы заман дегенді
танытады. Қазіргі заманның адамы орта
ғасырлыққа мүлдем қарама қарсы адам»
[3, 125 б.]. Сонымен бірге И. Валлерстайн
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XX ғасырдағы қозғалыстың интелектуалдық жаңалықтарға қарағанда әлеуметтік
қақтығыстардың жолы болғанын және
нарық пен демократияның қоғамдардың
дамуын
анықтауда
бастапқылықта
оптимистік көзқарасты дамытқанымен,
уақыт өте келе пессимизмнің туындауына, адамдардың іштей абыржуына, кейде агрессивті мінез-құлықтың туындауына негіз болатынын зерттейді. Яки,
қазіргіліктегі технологияда, оның қозғалысына іштей қарамақарсылықтың
тән екенін көрсетеді. Бұл ұғымды Г. Гегель өзінде терістілігі тұйықталған мән
ретінде қарастырады. И. Валлерстайн
жаңа ғылымды уақыт жебесі деп
айқындап, оның сызықтықтың құрылғыларында қалыптасқанымен, сызықтық
болмайтынын шығарады. Мұндағы,
қазіргі заманның жаңа технологиялар
ретінде қас қағым сәтте орын алатын
үрдіс екенін, оның ғылыми техникалық
ойлау шарттарының негізінде бірден
орын алатынын көзіміз көріп, соның
ішінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл технологиялар адамның өмір сүруін жеңілдетіп қана қойған жоқ, ол дамыған елдерде заттық болмысқа деген керілікті
туындатып отыр. Бұл керілік негативті
ұғымдағы кер заман емес, ол жаңа технология арқылы жинақталған байлықтың гуманитарлық мақсатқа жұмсалуына
әкелген, жауапкершілікті дәуірдің туындауына түрткі болған, жаңа заман ойлауы. Мұндай қазіргілік қазақстандық қоғамның әлеуметтік құрылымдарына
дендеп еніп алды, бірақ ол ғылым мен
білім құралы ретінде жаңа замандық
дамуға түрткі болмай отыр. Технологияның қазіргі заманны қас қағым
сәтте орнатуы туралы қазақстандық философ Г. Мямишеваның «Цифрлық технология бір ұрпақтың өмірінде адамның
миын радикалды өзгертіп, ұрпақтардың
құндылықтық қақтығысы «ми ажырауына» айналып, әкелер мен балалардың
ойлауының арасындағы құздың туындауына әкелді. Бұл масштабты ажырау, өз
кезегінде екі түрлі мәдениеттің, яғни
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«цифрлық аборигендердің» - «тумысынан цифрлықтың» және «цифрлық
иммигранттардың» пайда болуы туралы
айтуға мүмкіндік береді»,-деген ғылыми
тұжырымы бар [4, 20 б.]. Бұл цифрлық
ұрпақ шынында да байқап жүргеніміздей,
дүниеге келіп, ақыл есін жиғаннан
смартфондарға әуес, онсыз шынайылықты бағалай алмайтындай көрінеді.
Цифрлы ұрпақтың өзге ұрпақтардан
айырмашылығы, олар ақпараттық ресрустарда бар білімдерді жылдам
меңгеру арқылы өзінің мобильділігін,
мультимәдениеттілігін, бәсекеге қабілеттілігін білдіріп отыр. «Y» ұрпақтың басты
кемшілігі, ол тек Фейсбук, Телеграмм,
Инстраграм жағдайында виртуалды
өмір сүруі және ақпараттың белгілі бір
ойдың тереңдігін қамтымауы салдарынан тек фрагментарлы ойлауы, шешім
қабылдауы болып табылады. Ал, «Z»
ұрпақ қазірдің өзінде «Тик ток», «Майнграфт» бағдарламаларының шегінде
дүниені шарлап кетеді. Қазіргі жасөспірімдер компьютерлік, виртуалды
әлемдегі ойындар, танысу платформалары арқылы дүниенің кез келген
бөлігіндегі құрдасымен байланысқа
шыға алады, тартысады, бәсекелеседі,
дауласады, достасады. Дегенмен адам
өзіне тән этникалық, нәсілдік, діндік
идентификациясын виртуалды әлемге
де тасып әкелуде. Балалар кейде діни
сеніміне, нәсілдік ерекшелігіне қарай
достарды табуы, виртуалды ойындарда
қарсылас ретінде топтасуы бар. Д. Сапарова өзінің докторлық диссертациясында мұндай мінез-құлықтық ерекшеліктің
құндылықтық негізінің екі аспектісін
бөліп көрсетеді. Атап айтқанда, Д. Сапарова бойынша: «Мен және біз мінезқұлық моделі бар. «Мен» өзіндік дамуға,
тәуелсіздікке, таңдау еркіндігіне, сөз
еркіндігіне, құқығын қорғауға бағытталған. Ал, екінші жағынан олардың
мінез-құлығында «Біз» ұғымы тереңінен
орныққан, яғни өзінің руға, жүзге,
дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, отбасыға
беріктігімен сипатталады. Сондықтан да
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олар әлеуметтік желілерде өзге адамның
ролін ойнап, түрлі коммуникация
тәжірбиелерін өзіне тексеріп көреді»,ғылыми көзқарас бар [5, 85 б.]. Цифрлы
ұрпақты идеологиялық иллюзиялармен
алдауда өте қиын, өйткені олар деректер арқылы факт-чекинг талабымен
жұмыс жүргізеді. Дегенмен сонда да аға
ұрпақтың ойлауының, санасезімінің,
субъективті көзқарасының негізінде өз
іс-әрекеттерін
коррекция
жасауға
мәжбүр. Себебі, аға ұрпақтың саяси
жүйеге қатысты ұстанымы қоғамдағы
тұрақтылыққа, қақтығыстардың алдын
алуға құрылған. Бұл жағдайды аға ұрпақ
Құдайдың берген сыйы деп қабылдайды.
Қазақ қоғамында бір парадоксалды
жағдай бар, жастар қаншалықты цифрлық технологияларды игергенімен өзінің
дүниетанымында діни пайымдауларға
жақын, өзгеше ойлаудан қорқу сезімі
бар. Сонымен бірге сандық технологияларды
қолдануда
тек
әлеуметтік
желілерге басымдық береді. Бұл жерде
ол жас өспірімдердің болсын, үлкен ересек азаматтардың болсын ақпараттық
технологияның ғылыми техникалық
аспектісі тек іргелі зерттеу институттарының еншісі секілді қабылдануы.
Тиісінше, әлі де жаңа технологиялар тек
сырттан экспорт жасалынуда. Екінші
жағы сол әлеуметтік желілердің өзінде
қоғамдық белсенділіктің жоқтығы, өзекті
посттарға пікір білдіруден, лайк белгісін
қоюдан қашқақтауы да кездеседі.
Өйткені қазақ қоғамының интернеттік
желілік сегментінде жеңіл ой, хайп жасау, сөздер тарату басым. Ғылыми,
танымдық маңызы бар ақпараттар өте
сирек кездеседі. Д. Сапарова республиканың ірі қалаларында 770 жастардың
арасында социологиялық зерттеу жүргізген. Социологиялық зерттеудің нәтижесінде респонденттер «әлеуметтік
желідегі уақытының 71 % достарының
суреттерін, посттарын қарауға, 55 %
жаңа тарихтарға лайк қоюға, 85 % достарымен араласуға, 12 % хабарларды
қайта пост жасауға, 8 % тікелей трансла-

цияларды жасауға, 5 % табыс табуға, 3 %
өзін кәсіпқой блогер ретінде қолдануға,
11 % посттарға коммент жазуға» қолданады екен [5, 83 б.]. Бұл социологиялық
зерттеу деректеріне назар аударсақ,
біздің қоғамдағы жас өспірімдердің басым көпшілігі, өз уақытын бос өткізіп
жатқанын байқаймыз. Сондықтан да
жастардың бойында танымдық көзқараста тек клиптік сана, фрагментарлы
ойлау басым, бірақ шешім қабылдауда
өздерін белсенді тұтады. Г. Мямишева
Джина М. Тавенджидің 2018 жылы 12
милион америкалық жастардың арасында жүргізген зерттеулеріне сілтеме
жасап, ұрпақтарды селфи – «Y», ютуб –
«Z» топтарға жіктейді. Ұрпақтардың
мінез-құлығының ерекшеліктерін бағалауда буындардың өз өмірін жариялықта
ұстап, екінші жағынан үйдің ішінде ғана
белсенділікті көрсетуінде саяси-әлеуметтік апатияның көрінісін байқаймыз.
Бұл өз кезегінде адамдардың қоғамдық
шынайылықты тек виртуалды бағалауынан да байқаймыз. Виртуалды өмір
өз кезегінде жеңіл мінез түріндегі
хайптың орын алуына, адамның қатігездігінің туындауына негіз болуда. Бұл
жағдайды біз барлығын оқиға деңгейінде
санада бақылап, оны видео, фото чекинг
ретінде
тіркеу
мүмкіндігі,
басым
көпшілігінде әрекетсіздік формасында
қалып отыр. Бұл жағдайды Г. Нұрадин
мен С. Сапарғалиева «Басқаның басындағы қажетті ақпармен сусындау қабілеті
– нетворк интеллектісі»,-деп атайды [6,
33 б.]. Бұл салада «Delıotte» халықаралық
әлеуметтік зерттеулерді жүргізу компаниясы бар және бұл құрылым жыл сайын мәселеге қатысты өзінің есептерін
жариялап тұрады. Тиісінше, «Delıotte»
2019 жылы әлемнің 42 елінде, 1983-2002
жылдар аралығында туған, 13 мың 416
адамнан әлеуметтік сауалнама жүргізген.
Сауалнаманың негізгі мақсаты жастардың мінез-құлығына, дүниетанымына
әлемддегі экономикалық, мәдени үрдістердің ықпалын зерттеуге құрылған.
Зерттеу компаниясының менеджері

Қазіргі ұрпақ уақыты және құндылықтар

В. Витальеваның есебінде мынадай
мәліметтер бар: «Y және Z ұрпақтары
арасында жұмыс берушілерге және қор
нарықтарына, экономикалық прогреске,
дәстүрлі институттарға, әлеуметтік мобильділікке деген сенімсіз күшейіп,
оларда кәсіптік мансабында дағдарыстарға тап болу үрейі, үйсіз қаламын ау
деген стресстер артқан. Зерттеу нәтижелері бойынша респонденттердің Z
ұрпақ өкілдерінің 52% үй сатып алуға,
ал, Y ұрпақ өкілдерінің 49%, отбасы
құруға көзқарасы, тиісінше 45% бен 39%
қатынасты құраған. Ал, екі ұрпақтың 57
% дүние жүзіне саяхаттауды, 46% қоғамға
пайда келтіруді ойлаған, 71% цифрлендіруді қабыл алуды құптаған, 73% саяси лидерлермен дін қайраткерлері
дүниедегі мәселені шеше алмайды деп
ойлаған. Ал, 70% төртінші өнеркәсіптік
революцияда жетістікке жетуде өз қабілетін шектеулі деп санаған» [7]. Шынында қазіргі қоғамдарда экономикалық
үрдістер жаһандану жағдайына ақпараттық технологиялар негізінде қатты
интеграцияланған. Бұл саланы қазіргі
уақытта фрилансерлер алаңы деп атасақта болады. Оларға смартфондармен
«mt 5» бағдарламалары арқылы халықаралық қор нарықтарына қаржыларын
салу арқылы табыс тапқысы, басшының
үстемдігі әрекетінен еркін болғысы
келетін өкілдері жатады. Бұл салада қаржылық сауаттылықтың болмауы салдарынан көпшілігі, қылмыстық топтардың
құрбанына айналуда. Оның қатарына
биткойнмен сауда жасауға талпынушыларды кіргізсек те болады. Бұл жердегі
пессимизмнің негізгі қайнар көзі, ол
Covıd-19 пандемиясы салдарынан әлемдік қор нарықтарының бір күннің ішінде
мың құбылуы секілді жағдайлар әсер
етеді. Өйткені, әлемдік қор нарығы
әлемдегі саяси-экономикалық ақпараттарға өте сезімтал. Ал, ұрпақтардың
ішінен әлемнің қызықты, географиялық
табиғи әсем, кейде қауіпті жерлерге экстремалды саяхат жасаушылардың көптеп шығуы, олардың өздерін блогер,

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

69

Тумашбай С.

вайнер ретінде «Youtube» жүйесінде танымал болуы көптеп шығуда. Тиісінше,
бұл сандық ұрпақ «Youtube» желісінен
табыс табуды меңгеріп алған. Мысалы,
«Youtube»
орналастырылған
видео
роликтердің қаралымы 1000 адамнан
асып, олар ондағы жарнаманы толық
көріп шықса, әрбір көрілім үшін 0,35
цент төлейді. Әрі өзі үшін уақытты
ажыратудың, әрі табыс табудың көзі. Бұл
осы ұрпақтың тәуекелшілдігін білдіреді.
Яки, автостоппен аз қаржыға Европадан
бастап
Ауғаныстанға,
Монғолияға,
Қазақстанға саяхат жасау, ол саяхаттан
табыс табу, осы ұрпақтардың сыбағасы
саналады. Кейде дәстүрлі телевизиядан
қоғамдық алаң ретінде осындай терең
ойы, өзіндік қайталанбас көзқарасы бар
блогер, вайнерлерге орындар ажыратса,
олар сол телевизияның рейтингісін,
танымалдылығын, табысын еселеп арттырады. Мысалы, бір ютуб бағдарламасында «Ирина Кайратовна» бағдарламасының өнімдерін 25 миллион адам,
Иманбектің «Poses» ремиксін 169 миллион тыңдаушы, Димашты 20 миллион
көрерменнің тыңдауы, Нартай Аралбайұлының бағдарламаларын 100 мың
адам, Қанат Тілеуханұлының бағдарламаларын 71 мың адам тамашалаған.
Түрік блогері, дербес саяхатшысы,
«Rotasiz Seyah» бағдарламасының авторының Пәкістанның жасырын қару
жарақ жасау шеберханаларында түсірген видеосы, бір жыл ішінде 8 млн 500
мың көрермен жинаған. Бұл азаматтардың бірі Y, бірі Z ұрпақ өкілдері саналынады және олар ақпараттық коммуникациялық салада, өнер сферасында
сапалы контент жасап отыр. Мысалы,
Иманбек пен Димаш, Скриптонит, Н. Сабуров, А. Мусагалиев т.б жастардың
өкілдері, бұлар феномендер. Бұл феномендер тек жарқырап, құбылып шыққан
жоқ, олар өзінің әлеуметтік ортасының
лидерлеріне айналған тұлғалар. Біздің
қазақстандық қоғамдағы өнер саласы
фонограмманың кіріптарына айналып
отыр. Екінші жағынан бүтін әлем бұл фе-
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номендерден қоғамдық, ұлттық жауапкершілікті күтеді. Жалпы қазақ философтары цифрлық ұрпақ дәуірін кеңінен
зерттеп жүр. Сондай зерттеушілердің
бірі Л.В. Турарбекова, Д.Р. Сапарова,
Тержан Нуфер. Бұл зерттеушілер префигуративті мәдениетте, әсіресе Y және
Z ұрпақтары арасында ақпараттар алмасу мен ақпараттық технология құралдары
интернетті, смартфонды қолдануда, оны
дүниедегі өзгерістермен байланыстыруда бірқатар парадоксалды шарттардың
орын алып отырғанын баса көрсетеді
және талдайды. Тиісінше, бұл бағалаудың
сипаттары: «1) глокалдылық парадоксалдығы: индивидтің бірден жаһандық
және аймақтық әлемде виртуалды өмір
сүруі, яки қиялдағы «меннің» елестегі
«бізбен» араласып кетуі. Салдарынан
адам өзіне виртуалды әлемдегі түрлі образдарды мөлшерлеп, өзінің дүниетанымын шексіз арттырады. Олар көпбейнелі, толерантты, космополит, ұлттық
жергілікті мәдениет өкілі, сезімсіз сүрең
әлемде өмір сүреді, өзгенің қатысуын
бағалай алмайды; 2) интернет дос немесе жау парадоксы: қазақстандықтардың
87 пайызы интернетті қолданады және
уақытының көп бөлігін үйде өткізеді;
3) уақыттан тыс уақыт парадоксы: бұл
адамның өмірлік циклын бұзады, уақытты дұрыс ұйымдастыру жоғалады
және тез ақапараттар алмасады, номофобия бар» [8]. Л.В. Турарбекова мен
Д. Сапарованың бұл зерттеуінде қазіргі
адамдардың ол мейлі Y, Z ұрпақ болсын,
өзге де аға буын болсын, барлығының
смартфон мен интернеттің қолданушысы
ретінде виртуалды әлемді шарлап өмір
сүруі қарастырылады. Бұл жағдайда кіші
буындардың өзінің өміріне қатысушы
өзгелердің барлығын толыққанды бағалау құндылығынан айырылып, әлеуметтену үрдісінен тыс қалуы орын алуда.
Оның салдардарларын біздің қоғамның
жеңіл ойлауға бейімдігінен байқаймыз
және смартфон ақпарат алмасу құралына қарағанда, кейде бір бірін қаралауға, жалған мінезін көрсетуге, екінші

бір тұлғаның қызметіне қысым жасауға
дейін баратын негативті шарттарын да
көріп отырмыз. Сондықтан мұндай
ашық, ақпараттық қоғамда адамдардың
құқығын қорғаудың шарттарын жетілдіріп, азаматтарымызды қоғамдық мәдениетін дамытуымыз қажет. Бұл зерттеулерден
байқайтынымыз,
ол
швейцариялық ғалым Ж. Пиаже бойынша бала 11 жасынан саяси социализацияға ұшырайтын болса, қазіргілікте бұл
тенденция жасарып келеді. Қазіргі 8
әлде 9 жастағы бала өзіңе кейде ауыр
сұрақтар қояды, оған жауап беруге
қиналасың. Өйткені ол ақпараттарды
қолындағы досы смартфонынан алып
отыр және ол сол мәліметті шын деп
қабылдайды. Әл Ғазалидің баланың ашу
күші 7 жастан оянады деген ойы, осы
әлеуметтену үрдісінің алғашқы кезеңдерін білдіреді.
Қазіргілікте әлемге, оның ішінде философиялық ойлауға Z, Alfa ұрпағымен
бірге постадам ұғымы шығып отыр. Бұл
теория өзінің бастауын Ф. Ницшенің
асқақ адам тұжырымынан алып, оның
ізін М. Фуко, К. Барад, В. Керби, Д. Харуэй, Р. Брайдорот, Д.К. Богатырев т.б
ғалымдар жалғастырып жүр. Бұл бағытты
футурологиялық концепцияның, оның
ішінде утопиялық мазмұнды деп атасақта
болады. Жалпы Ф. Ницшенің философиясы бірінші көзқарасқа мүлдем
қайшылықты және қазіргі адамның, яки
ұрпақтың өзі ойлауында қабылдай алмайтын қайшылықты пікірлерге толы.
Дегенмен Ф. Ницщенің адамды қайта
жасау керек, ол асқақ адамға ауысатын
көпір деген пікірін ресейлік философ
Д.К. Богатырев «Ф. Ницшенің асқақ адамы мейірімділік пен зұлымдықтың ар
жағына шығуы секілді, ол мейірімділік
пен зұлымдықтан жоғары»,-деген ойда
қарастырады [9]. Ф. Ницше бойынша
«адам өткеннің барынша күшейе түскен,
алып ауыртпалығына жан тәнімен қарсы
тұруы тиіс. Өйткені, өткеннің салмағы
көзге көрінбес, қараңғы жүк ретінде
адамды төменге идіреді немесе оны

Қазіргі ұрпақ уақыты және құндылықтар

басқа жаққа бұрып жібереді. Адам кейде өзіне тең келетін қоғамда өткеннен
бас тартады және оның рахаттана жасап, өзгелердің қызғанышын тудырады» [10, 161 б.]. Ф.Ницшенің адамды
этикалық-моралдық құндылықтар, діни
шарттар аздырады, оның болашаққа
ұмтылуы үшін аяғына тұсау болады деген көзқарастары сол дәуірдегі христиан дініндегі тоталитарлық әрекеттерге
қарсы бағытталған болуы мүмкін.
Әйтсе де Ф. Ницшенің «барлық жерде қалыптасуды көруге үкім етілген
адам өзінің болмысына, өз өзіне деген сенімді жоғалтады, мұндай адамдар қалыптасудың бұл ағымында адасып, барлығы қозғалушы нүктелердің
тізбегіне ыдырап кететін еді», [10, 163 б.] деген көзқарасы оның қоғамды, адамның
санасын өзгертуші единицалар екенін
және күшті тұлғалардың орын алуынан
болатын қозғалыс екенін білдіреді. Ф.
Ницше тарихилық пен тарихилық емес
жеке адамның, халықтың, мәдениеттің
саулығы үшін бірдей қажетті деп, тарихи сананың қазіргіліктегі орынын монументалды, антикварлы, тарихтың сыни
тегі классификациясына жіктейді. Соның
ішінде тарихтың сыни тегі бөлігінде
адам өткенді уақыттан уақытқа қиратуда
екі мінезге ие деп зерттейді. Оның бірі
адам әлсіздігі, екіншісі адамның күші.
Бұл екі мінез адамзат тарихында, оның
ішінде философиядағы метафизикалық
ойлау мен метафизикалық емес ойлау,
кейінгі эволюциялық пен теологиялық
арасындағы ғылыми, әдеттегі санадағы
тартыстың алаңы ретінде қызмет атқарып
отыр. Адамның күшінің стерженін ғылым және білім құндылықтары құрайтынын қазіргі уақыт дәлелдеп отыр.
Ұрпақаралық қатынастағы ескі мен
жаңаның күресін зерттеуде Ф. Ницше адамдардың алдыңғы ұрпақтардың
міндетті өнімі екенін, тиісінше адамдардың алдыңғы ұрпақтардың адасуларының, құмарлықтарының, қателесуінің,
тіпті
қылмыстарының
жалғасты өнімі ретіндегі мазмұн деп
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қарастырады. Сонымен бірге Ф. Ницше осы тарихилықтың үш кезеңінің ортасында қалған адамдарды «әтектер
ұрпағы» деп атайды. Тиісінше, оның
«әтектер ұрпағы, яки әтектер үшін
барлық әйел заты бірдей, олар үшін әйел
өзінде, мәңгі қолжетімсіз, сондықтан
да мүлдем ерекшеліксіз көрінеді. Тарих
қана олардың тарихты ешқашан жасай
алмауы себепті, солардың күш салуларымен, өзінің керемет объективтілігін
сақтап қалуда»,-деген ойы ескіні құрмет
тұтушылардың тарихты әлдебір орта тек
ретінде жасауға ұмтылушы әрекеті деп
бағалайды [10, 190 б.].
Сонымен бірге қоғамда ескі құндылықтар үстем болған жағдайда
шынайылықта әрекетті жаңа және туындаушы барлық кезде күдікке алынып,
одан бас тарту ұсынылады. Сондықтан
Ф. Ницшенің философиясы адам бақытын осы дүниеден тапса екен деген
үміті, адамның күшін, жігерлі, сындарлы тұлғаларды, жаңаны дискурсқа алып
шығуын, оның атеистік көзқарастарын
ойымыздан сылып алып қарастыратын
болсақ, онда оның идеяларының
трансгуманистік және постгуманистік
философиялық концепцияларға өзек
болғанын байқаймыз. Постадам теориясының мәні адам өз өзін жасаушы,
өндіруші субъект деген ұғымға саяды. Бұл антропостық теория адамның
қазіргі өркениетті игеруінде, әсіресе
ғылыми-техникалық жетістіктер арқылы
игеруінде өзектілікке айналып отыр.
Сонымен бірге бұл теорияның негізгі
ерекшелігі дүниедегі барлық тірі жандылар тепе теңдікке ие деген көзқарасты
ұстанады. Трансгуманистік теория эволюционистік теорияның жалғасы және
ол маймылдың желбезегін адамның
сөйлеу желбезегімен ауыстыру арқылы,
оны сөйлете аламыз деген ойды
ұстанады. Ғалымдардың зерттеуінше
маймылдар 600-ге жуық дыбыстар
шығарады екен. Ал, постгуманистік теория бойынша маймылда адам секілді
жаратылған, оның ешқандай терістігі
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жоқ, екеуі дүниеде тең жасай алады деген ойда болады. Яки, адамды
және өзге тірі жандыларды Декарттың
«cogıto ergo sum» түрмесінен азат ету
мақсатын алға шығаруда. Адам биоәлеуметтік тірі жан ұғымынан адам
биологиялық-әлеуметтік-технологиялық
тірі жан ұғымына айналады. Бұл жердегі
негізгі мәселе ол адамның жасанды
интеллекті негізінде өзіне ұқсас адамды жасап шығаруы немесе клондауы,
медициналық дерттерді геномды ауыстыру арқылы емдеуі, өлімге қарсы
дәріні ойлап табуы, биотехнологиялық,
нанотехнологиялық, ақпараттық технологиялық жетістіктерге қол жеткізу.
Дегенмен
жасанды
интеллектімен
жасалынған дүние адамның өзінің
бақылауынан шығып кетпейді ме деген мәселеде талқыда бар түсінік. Бұл
туралы профессор Д.К. Богатырев:
«Адамның өткеніне оралып, өз геномымызды өзгерте аламымызба? Адам
өзінің биологиялық және жан дүниесін
өзгертуі жаңа нормалдылық ретінде
қалыптасты және оған бейімделеміз»,
- дейді [9]. Әйтсе де бұл постгуманистік
теория әліде толығымен орныққан жоқ,
адам сол баяғы сезімдік, діни күйдегі,
дәстүрдегі, әлеуметтенуші, өзгеруші,
ойланушы адам формасында тіршілік
жасауда. Ресейлік ғалымдардың бірі
А.И.
Криман
«Адам
демонстрация алаңында Құдаймен, автормен,
оқушымен бірге қатысады. Адам концепт ретінде емес, конструкт ретінде
ұғынылады. Трансгуманизм адамның
өзінен құндылықты іздеу арқылы антропологиялық парадоксалдыққа ие», деген көзқарасын білдіреді [11, 135 б.].
Бұл антропологиялық парадоксалдық
адамның техникалық құралдарды игеруінде, оның нәтиежелерін өзінің өмірлік
дүниесінің шынайылығына ендіруінде
де кездеседі. Адам технологиялық
құралдарды қызығушылықпен қолдануымен бірге, ол бұл құралдардың
дүниесінде өзінің мәнсіз құбылысқа
айналып бара жатқан шынайылығына

сыни көзқарасын білдіре алуда. Дегенмен жаңа цифрлық технологиялар
адамның жас ерекшелігіне қарамастан
өзінің ұйығына тартып кетуде. Соның
салдарынан адамның әрекеттелігінде
ақиқат пен жалғанды ажыратуында қателесудің орын алуы, адамның
еңбек құралдары мен ортасының киборгтар, конвейерлер арқылы алмасуы әлдеқашан орын алған тек бұл
үрдіс жаңа техникалық құралдармен
толықтырылуда. Бұл өз кезегінде
адамның өмірлік әлеміне өзгерістер
енгізіп, ол оның психологиялық, әлеуметтік күйзелістеріне жол ашты. Яки,
ақпараттық технологиялардың әеуметтік
желі түріндегі формалары ұрпақтың
санасезіміне білім көзі ретінде позитивті
әсер жасағанымен, көп жағдайда терісмінез құлықты қалыптастыруда. Ол
теріс-мінез құлық формалары кибер
буллинг түрінде, торпедалық шабуыл әрекеті түрінде және жалдамалы,
ақыға пікір жазып қоғамдық пікірді
қалыптастырушы ботттар түрінде қалыптасып отыр. Бұл жердегі ең қауіпті
әрекет, ол кибер буллингпен әлеуметтік
желідегі белгілі бір пікір иесіне шабуыл жасау, фейк ақпараттарды заңсыз
таратумен теріс ойды түзудің салдарынан адамдардың мінез-құлығына кері
ықпал жасауда. Өйткені фейк парақша
сыртына жасырынған адамның мақсаты
қоғамның ішінде дүрбелең туғызу,
мемлекеттің саясатына қарсы күштерді
қалыптастыру және жеке мүддесіне пайдалану болып табылады. Соның салдарынан адамдар депрессияға салынады.
Бұл әдісті ақпараттық сферада қысым
жасау үшін, табыс табу үшін кәсібіне
айналдырған топтар бар.
Бұл көзқарас философия ғылымында
XX ғасырдың бастапқы кезеңінен бастап
бар және ол өз кезегінде А. Ростоудың
индустриалды қоғам, Д. Беллдің постиндустриалды қоғам, Г. Маркузенің
бір өлшемді адам концепциясында дамытылған. Г. Маркузе адам мен
табиғаттың өзара қатынасындағы және

Қазіргі ұрпақ уақыты және құндылықтар

адамның өндірістік қатынастардағы
орынын, бір біріне ықпалын зерттеуде,
ондағы рационалды ойлау мен иррационалды пайымның арасындағы байланыстарды зерттейді. Оның пікірінше,
«Индустриалды қоғам метафизикалықты
физикалыққа,
ішкіні
сыртқылыққа,
адам санасындағы оқиғаларды технология саласындағы оқиғаларға қайта
құру құралдарына ие. Құндылықтарды
қажеттіліктерге ауыстыру екі жақты
үрдіс: 1) материалды қанағаттану;
2) қанағаттану негізінде қажеттіліктердің
еркін дамуы», - ұғымдарын білдіреді
[12, 301 б.]. Әрине индустриалды даму
үрдісі өзінде өзара ішкі қайшылығы
бар «технологиялық рационалдылық»
тенденциясын түйіндейді. Бұл үрдіс
тарихтағы дәстүрлерді, құндылықтарды
транцендентті ұғым ретінде жоққа
шығарып,
оны
иррационалдықтың
белгісі санайды. Дегенмен индустриалды
қоғамның өзегінде технологиялықтың
аспектісінде,
адамдарды
біріктіру,
оның санасын бұқаралық сипатқа айналдыру ұғымыда жасырынған. Екінші
жағынан технологиялыққа үстемдік
етуші қоғамдар, адамдар, мемлекеттер өзінің мұндай артықшылығын саяси құрал ретінде пайдаланады. Яки,
технологиялық жетістікті дүниеге теңдей
тарату, оның құпия, сырларын меңгеру
барлығына бірдей берілмеген. Бұл
үрдісті Г. Маркузе дүниені игерудегі
материалдық және интеллектуалдық
ерекшеліктен көреді. Бұл материалдық
пен интеллектуалдықты ұғым ретінде,
мәдениет формасы ретінде түрлі бағалау,
кейде мұндағы объективті дүниені
адамның өзіндік субъективтілігімен
түсіну шарттары кездесіп отыр. Бұл
объективті
дүниені
айрықшалықта
адамдардың қоғамдық шынайылықты
субъективті ойлау арқылы бағалауынан
анық көрініп отыр. Өкінішке орай батыс өркениетіндегі реалдылық қоғам
мен адамның үндесітігінде, ғылым
жетістігі негізінде ойланылып, адамның
әрекеттілігі соған ұқсас формада жүзеге
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асуда. Ал, біздің қоғамдағы субъективті
ойлаудың басымдығын Covid-19 пандемиясына қарсы вакциналау ісәрекеттілігінен көре аламыз. Адамдар вакцинациялау бұл тығырықтан
шығатын жалғыз жол екенін түсінгеннің
өзінде,
көпшіліктің
бұл
саладағы
мемлекеттің саясатына сенімсіздіктен
қарауы орын алуда. Бұл жағдайдың
жалғыз түсіндірмесі, ол қоғамдық
ақылдың мемлекеттің шынайы әрекетін
жекелік көзқарасы арқылы бағалауы
және
мемлекеттік
институттардың
қоғамдық сынды қабылдай алмауы.
Тиісінше, қазақстандық қоғам өзі технологияларды жасамай, тек тұтынушы
қоғам деңгейінде қалып отыр. Бұл
тұтынушылық пайым технологияларды жеңіл формада қабылдап, біздің
халықтың иррационалды ойлауының
қалыптасуына түрткі болып отыр.
Біздің қоғамның дискурсында тек
жеңіл, жылтыраққа әуестік басым болып, ол халқымыздың «Фейсбук»,
«Инстаграм» әлеуметтік желісіндегі
виртуалды өмірімен, әрекетсіздігімен
шектеліп отыр. Г. Маркузенің көзқарасы
марксистік бағытта болғанымен, оның
адамның шынайылықты бағалауындағы
ойлау әдісін дұрыс қалыптастырудың
жолы ретінде «ақылдың ақиқат пен
шынайылық
теңдігінде»
анықтауы
кез
келген
қоғамның
дамуын
анықтайтын басты критерийі болып
табылады. Г. Маркузе бұл жағдайды
«Оптималды
тапсырма
ретінде
жалған
қажеттіліктерді
ақиқатпен
ығыстырып шығару және репрессивті
қанағаттанудан бас тарту»,-ретінде сипаттайды [12, 22 б.]. Адамның өмірлік
әлемі әуел бастан материалдық және
рухани құндылықтармен толтырылған.
Адамның
тұтас
өмірлік
әлемі
санасындағы деректерді нақты тәжірбие
арқылы затқа айналдыруға, заттық болмыс негізінде дүниені тануға жүктелген.
Бұл шынайылықта адам әрекеттілікті
болмыс иесі, бірақ «технологиялық
рационалдылық» негізінде бір өлшемді
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ойлауды қалыптастыру саясат арқылы
өзектіленеді. Яки, Г. Маркузе бойынша «технологиялық рационалдылық
саяси рационалдылық болып табылады» және үстемдікке ие ұғым индустриалдылықтың жетістіктері нарық,
қаржы ұйымдары, БАҚ құралдары
арқылы бір деңгейлі ойлауды, адамды,
қоғамды қалыптастыруға тырысады.
Сонымен бірге біздің қоғамның басым
бөлігі банк алдындағы тұтынушылық
несиелердің кіріптар субъектісіне айналуда. Бұл кіріптарлықтың артып, күшей
түсуіне де ақпараттық технологиялардың өнімдерді жеңіл табыс көзі ретінде жарнамалауыменде байланысты. Бұл
әрекеттілікте тауарды жарнамалау рационалды мақсаттылығы орын алғанымен,
оның негізінде адамның санасезіміне
сезімдік-аффективті түрде әсер ету
арқылы тәуелділікте ұстау көзделген.
Сондықтан сандық технологияларда жасырын, құпияланған сырлар түйінделіп,
ол өз кезегінде адамның уақытын ұрлаушы, арбаушы, шынайылықты жалған
бағалау қасиеттеріне ие. Г. Маркузе бойынша «игілікті мемлекет бағыныштылық
мемлекеті болып табылады. Ақиқатты
бағаның орнына айырбас құны енуде»,деп атап көрсетеді [12, 85 б.]. Шынында да адамдар өзін қоршаған әлемді
тек материалдық жетістіктер негізінде
бағалауды, өзінің әрбір іс-әрекеттелігінен
пайда көздеуді мақсат тұтуда. Тиісінше,
адам технологиялық рационалдылық
негізінде өзін тек жекелікте, дербестікте
танып, ес-жадын қысқалықта, тарихилықсыз бағалауға бейімделіп алған
және бұл оның ретристік мінезқұлығының қалыптасуына түрткі болып отыр. Г. Маркузенің пікірінше, «дамушы буржуазиялық қоғам ес-жадты,
уақытты, еске алуларды өткеннің иррационалды қалдығы ретінде жояды» [12,
140 б.]. Өйткені қазіргіліктегі өндірістік
ұйымдастыру шешімдері математикалық
дәлдікке, тек игіліктердің жинақталуына
бағыт алып, ол өз кезегінде уақытқа таймменеджмент әдісі ретінде ғана көңіл ау-

дарады. Өмірлік әлем шынайылығында
рационалдылық практикалық, мұқият
ойластырылған әрекеттің жобасы саналынады. Бұл жерде екі ұғымның
қайшылығы жүйелілікті білдірмейді, ол
екі қарамақарсылықты өзара үндестік
нүктесінде біріктіруді, әрбір қатынастың
маңыздылығын
ашуды
көздейді.
Г. Маркузе бойынша бұл қатынастарды
үйлесімділікке әкелудің нүктесі қызметін
тынышталу, байыз табу құрайды. Себебі,
бұл жағдайды Г. Маркузе «рационалды қоғам Ақыл идеясының төмендеуін
дайындайды» [12, 227 б.] және «қазіргі
қоғам өзінің ақиқатты құндылығын тарихи жоба ретінде танытты. Ол адамның
адаммен және табиғатпен күресін
ұйымдастыруда сәттілікте жетті; ол адам
өмірін күшті және әлсіз қанағаттану
деңгейінде өндіреді және сақтайды»
[12, 291 б]. Қазіргі дүниеде адам
шынайылықта өзінің орынын дұрыс
анықтау үшін, мүмкіндігін таныту үшін,
өзінің жасампаздығын әлемге паш ету
үшін баламалық көздерін тапқан. Бұл
баламалықтың қайнарын рационалды
ойлаудың көрінісі ретіндегі сандық технологиялар мен виртуалдылық құрайды.
Бұл баламалық метафизикалық ұғымда
емес, ол реалды физикалық дүниеде
орын алып отыр. Дегенмен адам әлі
де өзінің тарихи қайнарларын іздеуші,
сезімдік, бірақ практикалық мүддесі
бар жасампаздыққа ие. Бұл жасампаздық
сандық
технологиялардың
жетістіктерін жаңа формаларға көшірумен бірге, кеңістіктің шекараларын
бір географиялық нүктеден, екінші
географиялық нүктелердің ұзақтығына
сөза алуда. Ақпараттың ағыны адамның
таным көкжиегін кеңейтумен бірге, оны
еркін, дербес ойлай білуші субъектіге
айналдырып отыр.
Қазіргі ұрпақтың жолы
жасампаздық феноменінде
Мақаланың тақырыбын зерттеу барысында анықталғаны, ол қазіргі жас
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ұрпақ өзінің дүниетанымын виртуалды
әлем арқылы бағалағанымен, олар өз
елінің патриоты, тәрбиелі адамы ретінде
қалыптасып отыр. Бұл тұлғаралық
өзара байланыстар мен әрекеттерге
адамдардың бір біріне ықпалында
ұрпақаралық сабақтастық оң және кері
әсерін сақтап отыр. Мысалы, оң әсер ірі
қалаларда, оның өндірістік мәдениетінің
негізінде дұрыс қалыптасса, онда
ауылдық, шағын қалаларда консервативтік түсініктер жаңа ұрпақтың кең
қанат жаюуына әлі де кедергі болуда.
Ол кедергіні біз жастардың көпшілігі
аға буынның шағын ортадағы жалған
әрекетінің бірі сыбайлас жемқорлыққа
бейімдігінен көріп отыр. Яки, қоғамдық
ойлауында таза санаға ие жастар мұндай
кедергілерге тап болып, мұқалуда. Әрине
бұл мемлекеттің тәуелсіздігіне қатысты
ұғым емес, ол жеке адамдардың қате
әрекетінің көрінісі болып табылады. Ал,
тәуелсіздік жылдары Қазақстанға жаңа
серпін берді. Тиісінше, қазақстандық
ұрпақ өз ата-анасының қолында
тәрбиеленіп отыр. Өйткені елдің
экономикалық дағдарысқа ұшырауы,
шынайылықтағы ақиқатты жалған сана
деп шатастыруы, халық миграциясына негіз болуда. Мұндай қайшылықты
үрдістер өз кезегінде ата-ана мен оның
ұрпағы арасындағы рухани-тәрбиелік
сабақтастықтың үзілуіне негіз болады. Бұл тенденция шет елге еңбек ету,
табыс табу мақсатында эмиграцияға
ұшырауына түрткі болып, оның салдарынан бала тәрбиесіне өз ата-анасы қатыса
алмауда және зердедегі бос кеңістіктер
орын алуда. Бұл да бір адамның өзінің
мәнінен заттық болмыстың негізінде
жерінуіне соғуда. Адамның ұрпағына
деген өкісігін, сағынышын ешкімде толтырып бере алмайды.
Екінші нәтиже, ол сандық ұрпақтардың кеңістіктегі ерекшеліктерді шекарасыз бағамдауға ие болып, уақыттың
ішінде көпбейнелі созыла алатынын
көрсетті. Бұл ақпараттық технологияның жемісі. Сондықтан бұл ұрпақтың
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жасампаздығын шектемеу қажет. Өйткені
бұл жастар еркіндіктің бағасын түсінетін,
терең ойлы болашаққа қадам бастаушы өкілдеріміз. Олар ұрпақтар теңдігі
идеясын насихаттайды және өмірлік
әлемінде кеңінен қолдана біледі. Қазіргі
қоғамда цифрлық технологиялар біздің
дүниетанымымызды, әлеуметтік мінезқұлығымызды және білімізді өзгертуде.
Бұл ұрпақтар жаңа Y, Z, A буындар, бірақ
олар жаңа адам болып табылмайды.
Философия ғылымының бір көзқарасы
бойынша адам шекті болмысқа ие, осы
әлемде бар болушы тірі жан және ол
жаңа адам ретінде қалыптаса алмайды.
Мұндай жаңа адамды қалыптастырамыз
деген саясатта, ондағы идеологиялық
үстемдікті қазақстандық қоғамда, әлемдік өркениетте өз басынан өткерді, бірақ
міне мынау сіз үшін өзге болмысқа ие
адам деген жаңалықты ұсына алмады.
Ия, адамның технологиялық, ғылыми
жетістіктерге сәйкес бір әлде екі ұрпақ ауысынан кейін болмысында өзгерістердің
орын алатыны шындық, бірақ адам
өзінің ұлттық, мәдени қайнарларына
қайта соғып отырады. Бұл үрдістің
өзектілігін қазақстандық қоғам өзінің
тәуелсіздік
жылдарында
дәлелдеді.
Яки, қазақстандық қоғам өзінің ұлттық
дәстүрлі құндылықтарына қайта алуымен бірге, жаңа заманға толыққанды
өте алған қоғамдардың бірі. Мұндағы
ұрпақтың
уақытын
жасампаздық
анықтайды. Адамның ұрпақ ретіндегі
әлеуметтіліктің
субъектісі
ретіндегі
жасампаздық іс әрекеттілігі барлық замандарда дискурстың объектісі болған.
Үшінші нәтиже, ол технологиялық
рационалдылықтың негізінде иррационалдылықтың орналасуы арқылы
ұрпақтың қоғамдық шынайылықты
бағалауындағы қайшылықты әрекеттердің орын алуы еді. Көбінде біздің
қоғам дамыған елдердің технологияларын тұтынушы деңгейінде қалып
отыр. Сондықтан мемлекеттің өндірістік
саладағы саясатын блокчейн, сандық
ақшалар, киборг технологиялар са-
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ласына бұруы қажет. Дегенмен бұл
адамдардағы болашақтан үміттену деген талпынысын жойып жіберуі мүмкін,
тиісінше ол үшін дүние айрықшалығы
бар ерекшеліксіз әлемге айналуы
мүмкін. Бұл әлеуметтік сапаны «жоғары
толеранттылық» ретінде адамдағы сыни
ойлаудың төмендеуімен бағалауымыз
мүмкін. Эстониялық зерттеуші Р. Нугиннің пікірінше: «Қазіргі жастар көптеген
икемді иденттіліктермен және гедонистік
құндылықтармен сипатталады» [13, 352 б.].
Қорытынды
Қазіргіліктегі адам футурологиялық
аспектіде постиндустриалды дүниені
білім мен ғылымның технологиясының
негізінде жасауға көшуде. Біздің қоғам
индустриалдылықтың қамытынан құтылу
үшін ойлау, жасампаз болу әрекеттілігіне
ауысуы
тиіс.
Постиндустриалдылық
болашақтың утопиясы болғанымен,
ол әлемнің дамыған елдерінде шынайылыққа
қадам
басуда.
Оған
ғылыми-техникалық
революцияның
жетістіктерін қолдану арқылы сумен
қозғалатын автокөліктер, ұшатын көлік
құралдары, эрганомикалық ақылды
қалаларды жасаушы АҚШ, Германия,
Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай секілді
елдер жатады. Бір ғана Илон Масктің
ғарышқа ұшып кеткен кеменің қайта
платформаға
қондыруы
ғылымның
үлкен жетістіктерінің бірі. Өйткені
ғалымдардың
зерттеуінше
сандық
технологиялардың адам өміріне дендеп енуі, өз кезегінде антропологиялық
революцияны тудырады. Ал, антропологиялық революцияда адам жалпыға бірдей мәнге айналумен бірге,
өзінің қайнарына, индивидуалдылығына
қайта айналып соғады. Дүниеде адам
тұлғалығы прогрестің негізін құрайды
деген ойлар бар. Дегенмен әлемдегі қор
биржаларының сандық технологиялық
көңіл
күйі
мен
қызмет
атқару
алгоритимі әлі де саяси, экономикалық
спекулятивті мінез-құлығына тәуелді

болып отыр. А. Бергсон сипаттаған
сананың уақытта ұзақтыққа созыла алу
мүмкіндігі осы сандық технологияларда мүмкіндікке айналды. Бұл үрдіске
біздің ұрпақтардың кірігуі, олардың
технологияның прагматикалық санасын қабылдаған кезде және қоғамдық
жауапкершілікті мәдениет, өркениет
түріндегі жасампаздық ретінде түсінгенде жүзеге асады. Алайда бұл үрдістің
қоғамда бүтіндік категориясына айналып, шынайылықтың ақиқатты танытуына жеке мүдде, қоғамдық мүдде,
мемлекеттік мүдде негізінде қайшылығы
бар. Мұндай қайшылықты еңсеру сонау И. Кант, Г. Гегель заманынан бері
философияны ойландырып келе жатыр.
Бұл ой шынайылықты дұрыс бағалауды,
ойлау мен іс-әрекеттілік сәйкестігі,
бар болушы болмыстың терсітілігін
табу арқылы еңсеруді құрайды. Яки,
адам цифрлық қоғамда болсын ойлау
қызметін жетілдіру арқылы таза апперцепцияны, оның ішінде білімдерді
трансцендентациялауы керектігі сезіліп
отыр. Бұл қоғамда бар білімдерді
трансцендентациялауға субъектілерде,
объектілерде толыққанды қатысып,
үйлесімділікті құрауы қажет. Оның түпкі
мақсаты тұтастықты көп бейнелі әлемге,
білімді өзінің меніне айналдыру арқылы
түрленуді құрайды. Мұндай түрленуден
біздің қоғам тыс қалып отырған жоқ,
тек көпбейнелілікті, әсіресе сандық
дүниетанымды тек менікі деген мүддеге
жетектеп алып кетуіміз орын алуда.
Бұл менің ұғымым, менің әлемім, менің
мүддем деген көзқарас таным құралы
арқылы жалпыға бірдей ойлау формасына көтеріле алмай отыр. Г. Гегельдің
логикасына
салғанда
философия
нақтылықты сүйетін, өзінің қайшылығын
тани алатын ғылым болып саналады.
Ал, біздің жүйеге біржақты, қасаң ойлау мемлекеттік биліктің қызметінен де,
адамның өзінің әлеуметтік ортасынан
да байқалуда. Мысалы, блокчейн деген сандық технологияны талапкерлерден емтихан қабылдау ісіне Қазақстан
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Республикасының Білім және Ғылым
министрлігі өте тиімді және нәтижелі
енгізе алды. Оның жемісін, әділдігін көре
алудамыз. Бұл технология транспорттық
коммуникация саласындағы компьютерлік бағдарламалау, есептеу жүйесіне,
халыққа ызмет көрсету орталықтарына
да енгізілді. Адами факторларға тосқауылдар қойылуда. Сонда да біздің
қоғамның мүшелері осы сандық технологиялар жүйесін айналып өтуді, еңсеруді
немесе өзінің жеке мүддесіне бейімдеуді
көздейді. Сондықтан да цифрлық қоғам
біздің әлеуметтік жүйемізге толыққанды
ене алмауда, бірақ оның күнделікті
тұрмысқа,
әдеттегі
санаға
әсері
арту үстінде. Сандық технологиялар
әлеміндегі жасампаздықта бастама, кейде азаматтық қоғам тарапынан да туындауда. Яки, олар сандық технологияларды әділдік қағидасы негізінде қоғамдық
қатынастардың барлық салаларына енгізуді қалайды. Дәл осы жерде қатынас
субъектілерінің проблеманың мазмұнын,
новациялық мінез-құлықты түсінудің
мүдделік қайшылығы орын алуда. Осы
мүдделік қайшылықты, әл-дебір негацияны қоғамның еркіндігі, ортақ қажеттілігі
негізінде еңсеруде биліктің стратегиялық
даналығы жеңеді деген үмітіміз бар.
Деседе цифрлық технологияның субъектінің мүддесіне сәйкес келмесе,
оның дисфункциоанлдығының орын
алатынын байқап отырмыз. Қалған жағдайда біз және біздің ізбасарларымыз
тұтынушы санасынан құтыла алмаймыз.
Әрине бұл көпжақты, көпбейнелі үрдіс,
оның ақиқаттылығын үйлесімділікке айналдыру жолында адам-қоғам-мемлекет объективті әлемді дұрыс бағалауы,
шынайылықты әлеуметтік әділдік, еркіндік қағидаларына негіздеуі қажет.
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АҢДАТПА
Кейінгі
бес
жылдар
шамасында
ғылыми-зерттеу
бағыттарының, оның ішінде гуманитарлық ғылымда
ұғымдар, түсініктер және категорияларды әртүрлі қырынан
зерттеу маңыздылыққа ие болды. Сонымен бірге қазіргі
уақытта әлемдік, әрі жаһандық деңгейде ғылымның дамуы
зерттелуге тиісті сұрақтарды өзара ішкі байланыста мысалы пәнаралық, мультидисциплина түрінде зерттеу де кең
етек алған. Төмендегі мақала авторлары осы аталған өзекті
мәселені ойға ала отырып, эксперименттік үлгі ретінде
бір-біріне нәтижелі талдауға келе қоймайтын зерттеулерді
ұсынбақшы. Ол зерттеу тезі – тек бүгінгі ғылыми бағыттың,
әсіресе гуманитарлық саланың бет-бұрысы саналатын зерттеуден кейінгі нәтиже қорытындысындағы тиімді немесе
тиімсіз деп табылатын пайымдаулар болмақ.
Ғылыми мақалада ұлттық-мәдени құндылықтар қатарынан
табылатын «түркілік дүниетаным» ұғымын философиядағы
спекулятивті әдіспен талдау реті жазылған. Әдетте ғылыми
пайымдау жетістігі әрқашан да қайсы бір ғылымның өзіне
жақын немесе тиісті деп табылған зерттеу әдіс-тәсілдерін
қолданғанда іргелі, әрі толымды нәтижеге жетіп жатады.
Ал төменде жазылған мақалада керісінше ұлттық құндылық
ұғымы спекуятивті деңгейде баяндалған. Бір жағынан
алып қарағанда аталған талдаумен жасалған экперимент
қарапайым, примитиві нәтиже алып келуі мүмкін. Алайда авторлар бұндай өрескел зерттеудің өзінен «қандай
қорытындылар шығады» деген мақсатпен жазған.
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«Түркілік дүниетаным»
ұғымын философиядағы
Түйін сөздер: философиялық әдіс, спекулятивті тәсіл, тари- спекулятивті әдіспен талдау
хи зерттеулер, дүниетаным, құндылықтар, аксиoлогия, тезис, // Адам әлемі. – 2022.
анитезис, синтез, индукциялық ықтималдық.
– No. 1 (91). – С. 80-89.
Анализ понятия «тюркское мировоззрение» спекулятивным методом в философии
Аннотация. В течение последующих пяти лет все большее значение имело изучение
направлений исследований, в том числе понятий и категорий в гуманитарной науке под
разными углами. Вместе с тем, в настоящее время развитие науки как на мировом, так и
на глобальном уровне получило широкое распространение и изучение вопросов, подлежащих изучению во внутренней взаимосвязи, например, междисциплинарной, мультидисциплинарной. Авторы нижеследующей статьи, размышляя над этой актуальной проблемой,
предлагают исследования, которые не могут не подходить друг к другу для продуктивного
анализа в качестве эспериментальной модели. Это будут суждения, которые являются эф-
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фективными или неэффективными в результате исследования, которое является лишь лицом
современного научного направления, особенно гуманитарной сферы.
Ключевые слова: философский метод, спекулятивный подход, исторические исследования, мировоззрение, ценности, аксиология, тезис, анитезис, синтез, индукционная вероятность.
Analysis of the Concept of «Turks Worldview» by the Speculative Method in Philosophy

Abstract. Over the past five years, the study of research directions, including concepts and
categories in the humanities from different angles, has become increasingly important. At the
same time, at present, the development of science both at the global and global levels has
become widespread and the study of issues to be studied in an internal relationship, for example,
interdisciplinary, multidisciplinary. The authors of the following article, reflecting on this urgent
problem, propose studies that cannot but fit together for productive analysis as an experimental
model. These will be judgments that are effective or ineffective as a result of research that is only
the face of a modern scientific direction, especially the humanitarian sphere.
Keywords: Philosophical Method, Speculative Approach, Historical Research, Worldview,
Values, Axiology, Thesis, Anitesis, Synthesis, Induction Probability

Кіріспе
Философияда кең тараған әдістердің
бірі «спекулятивті әдіс» немесе «гегелдік
философиялық ойлау жүйесінің спекулятивті әдісі» деп аталады. Бұл әдіс
ұғымдар мен түсініктерді ой-қорытынды
мен сыни талдауды айқындау үшін
қолданылады. Анығында спекулятивтіфилософиялық әдіс практикаға қарағанда рефлексия (таным) көмегімен дамытуды көздейтін тәсіл болып табылған
[9, 41 б.].
Бұл әдісте Гегельдің «Триада» тәсілінің
«тезиз-антитезис-синтез»
деп
аталатын формуласы бар [9, 41 б.]. Ол
формула ұғымдарды бір-біріне қарамақарсы қоя отырып «ой қорытындылау
немесе синтездік бірлік құру» деп танылады. Мысалы: «Дос (тезис)-Қас (антитезис) – Ешкім (синтез) немесе Тәуелді
(тезис) – Бостандық (антитезис) – Ұрыс
(синзтез) не болмаса Батыл (тезис) –
Қорқақ (антитезис) – Жүрек (синтез)
және т.б.
Ал, осы аталған спекулятивті философиялық әдіс арқылы мақала авторлары «Түркілік дүниетаным» ұғымына тезис және антитезис болатын
сөздерді қолдана отырып, екі нұсқа
әзірлейді. Аталған әдісті мақала авторлары әзірше эсперимент ретінде

қолданып отыр. Себебі мұндай әдіс
тәсіл түркілік дүниетаным ұғымына,
жалпы алғанда құндылықтар ұғымына
қолданылған емес. Осы жағдайды ескере отырып, авторлар талдаулар мен
нәтижелерден кейін қорытындының
қалай болатындығына назар аударады. Яғни, авторлардың есебі бойынша
тапсырманың орындалуы мүмкіндігінше
философия
ғылымының
деңгейіне
сай талданып, маңыздылыққа ие болса деген сенімдері бар. Сол кезде ғана
болашақта тақырып ғылыми негізге айналама деген ойлары да жоқ емес. Сол
себепті әзірге жоғарыдағы спекулятивті
әдіспен зерттеуді «эксперимент» деп
қабылдағанды жөн көреді.
Авторлардың
айтуынша
тақырыптың маңыздылығы мынадай қызығушылықтан туындап отыр. Ежелгі
түркілердің пайда болу тарихын,
генезисін баяндай отырып, бүгінгі
күндегі еліміздегі ұлттық межедегі
құндылықтарымыз болып саналатын
ұғымдарды философиялық дәңгейде
айтып беруді көздейді. Зерттеу жұмысы
жалпы
ғылыми
зерттеушілердің
әдістемелелік қорына үлес үшін және
ғылыми ізденушілерге арналған.
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Гегель ұсынған «Триада» «тезиз- антитезис- синтез» тәсілін оның ізбасарлары
анығында 1857 жылы Герних Халибеус енгізген. Зерттеушілердің айтуынша Гегель бұл триада формуласының
жеңіл түрін қолданған екен. Ол «түсінікдиалектикалық үкім- спекулятивті үкім»
деп аталатын әдіс болған [7, 184 б.]. Сонымен бірге Гегель философиясының негізгі
мәні абстракциядан нақтылыққа қарай
бағытталғаны барлығымызға белгілі.
Әдісті, яғни триаданы қолданбас
бұрын, әдетте спекулятивті әдіс үшін
біріншіден тезис немесе антитезис немесе Гегель өзі қолданған түсінік пен
диалектикалық үкім бір-біріне қарсы
қойылып одан кейін біріктіліген синтез қабылданады. Ал, біздің жағдайда
түркілік дүниетанымды синтез деп
ескеріп, оларға тезис пен антитезисті
құрастырдық. Олардың екі нұсқасын
төменде ұсынамыз (1, 2-суреттер):

Бірінші нұсқадағы «түркі (тезис) –
табиғат (антитезис) – түркілік дүниетаным
(синтез) триадасын талдау.
«Түркілік дүниетаным» – бүгінгі
күндегі мемлекетіміздің, отандық құндылықтың негізін біріктіретін ұғым және
оны қабылдаудың өзіндік түсінігі бар.
Аталған ұғымды негіздеп беру үшін пайымды дәлелдер мен зерттеулерді айтып
бере аламыз және оның синтездік ой
екендігіне еш шүбә келтірмейміз.
Жоғарыда (сурет-1 а-нұсқасы) «түркілік дүниетанымға» бір-біріне қарамақарсы ұғым ретінде «табиғат» және
«түркі» сөздері алынды. Жалпы «табиғат»
және «түркі» сөздері бір-біріне қарамақарсы ұғым болмаса да «адам» мен
«табиғат» үздіксіз даму үрдісінде. Мысал ретінде алып қарасақ, кез-келген
түркі (адам) үшін табиғаттың құбылысы
үнемі қарама-қайшылықтың дәлелі. Осы
орайда сол дәуірдің анық куәсі болған
Күлтегін жырынан мысал келтірейік:
Жоғарыда
Ішіне жұлдыздар жапсырған,
Алып қазандай төңкерілген,
Төсіне Ай ілген, Омырауына Күн таққан
Аспан пайда болды;
Күркіреп, күркілдеп
От шашып жатқан;
Алып денесінен
Қып-қызыл болып
Өрт қашып жатқан
Тау менен тастар пайда болды.
Жел алып келген
Дым менен будан
Бұрқырап тасып жатқан
Сулар пайда болды.
Жайқалған нулар пайда болды.
Сонан кейін Адам шықты [10].
Жырдың үзіндісін осындай ұзағырақ
алу себебіміз байқап отырғанымыздай
табиғат құбылыстарын барлық түрлерін сипаттағандықтан алдық. Ғылыми тезге салып қарайтын болсақ түркілердің (Күлтегін жыры) табиғатты осы
деңгейде қабылдап баяндалуы натур-

Cурет 1-Түркілік дүниетаным-Түркі
(адам)-Табиғат (а-нұсқасы)

Cурет 1- Түркілік дүниетанымШаманизм-Анимизм (б-нұсқасы)
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философиялық гилозоизм болып табылады, ол түптеп келгенде табиғатты
құдай деп қарастыратын пантеизмнің
негізін құрайды [4, 48 б.] деген анықтамaға келеді. Натурфилософия, гилозоизм және пантеизм ілімдері ғылыми
ортаға белгілі болғандай табиғат ілімінің
маңыздылығын айтып беретін – теориялар. Сонымен бірге бұл «табиғат
пен құдай бір-біріне пара-пар» деп
танылған анықтамалар әлемдік діндер
пайда болғанға дейін маңызды болды.
Жырдағы мына бір текстік мазмұнына
(интерпретация) назар аударсақ. Мәселен «Ішіне жұлдыздар жапсырған»,
«Алып қазандай төңкерілген», «Төсіне
Ай ілген», «Омырауына Күн таққан» деген жыр жолдары табиғатты біртұтас
денеге
теңеп
натурфилософияның
анықтамасын айқындап беріп тұр. Жалпы түркі халықтары сол кездегі өзге
халықтар сияқты табиғат құдіреттіліген
бас иегендеріне куә бола аламыз.
Енді осы жоғарыда айтылған мысал, яғни Күлтегін жыры Адам (түркі)
мен табиғатты бір-біріне қарама-қарсы
қойып тұр ма деген сұрақ туындайды.
Біздің пікірімізше, қарама-қарсылыққа
қарағанда адамның табиғатты қалай
тануы туралы мағына басым. Алайда
«түркілік дүниетаным» ұғымы қарамақайшылықтан туындаған түсінік пе
деген ой мазалайды. Бірақ көптеген
зерттеушілер түркілік дүниетанымының
бір парасындағы табиғат пен адам
біртұтас
үндестікте
болғандығын
алға тартады [6, 76 б.]. Осы тұстан
алып қарағанда өзге халықтардың
дүниетанымынан
бөлек
әлем
қалыптасқандығын байқаймыз, тарихта болғандығын ескереміз. Тағы айта
кететін болсақ, түркі дүниетанымынан
мирас болып қалған қазақ ақыл ой
дүниетанымында да табиғат пен адам
бірлікте. Демек ата-баба рухынан тараған
негіз өз мәнін жоғалатпағандығына көз
жеткіземіз.
Екінші нұсқадағы «шаманизм (тезис) – анимизм (антитезис) – түркілік

дүниетаным (синтез) триадасын талдау.
Бірден айту керек, әдетте ғылым мен
әдебиетте ежелгі дін формалары әлемдік
діндерге қарама-қарсы қойылып, қандай да бір деңгейде салыстырылып
жатады. Ал ежелгі дін формаларын шаманизм, анимизм, фетишизм, магия
және тотемизмдерді бір деп қабылдап,
олардың ара-жігін бөліп отырмайтынымыз анық. Мүмкін осы жоғарыда
көрсетілген ежелгі дін формаларын бірібіріне қарама-қарасы қойып талдасақ,
пайымды нәтиже шығатын шығар!
Бақсылық (Шаманизм) – шаманизм
дінінің осы күнге дейін жеткен сарқыны.
Бақсы деп өзге тылсым әлеммен байланыс орнатып, ондағы түрлі рухтармен
байланыс жасай алатын адамды айтқан.
Бақсылар «әулиелерді» «аруақтарды»,
«періштелерді»
шақырып,
олармен тілдесе алады, адамның жаулары – дәу,пері,шайтан, албасты, жын,
марту, тағы басқа мен күреседі деген
сенімде болған. Бақсыларға тән ерекше
қасиеттердің бірі – емшілік (тәуіпшілік).
Бақсылардың бәрі қобыз тартып, зікір
салып, түрлі емдер жасайды. Оның
қамшысы тиген адамның денесіне кірген
шайтандар қашып, барлық сырқатынан
құлан-таза жазылып кетеді деп сенген
[8, 3 б]. Байқап отырғанымыздай шаманизм бұ дүниенің, көзбен көріп, ақпарат
алуға болатын материалдық шындық
болмысына жақын. Бақсы-шаман, яғни
адам-осы дүниенің ақиқаты.
Түркі халықтарын тарихын зерттеуге зор үлес қосқан Лев Гумилев өзінің
«Көне түркілер» кітабының VII тарауын
«Түркіттердің діні» деп атап түркілердің
діни көзқарасын ғылыми талдап жазды
[1, 238 б.]. Сонымен автор түркілердің
діни көзқарасын іргелі ғалымдардың
зерттеулерін мысалға келтіре отырып
тарауды көптеген дәлелді фактілермен
жазған. Өзінің ғылыми пікіріне келетін
болсақ, мәліметтер мейлінше қарамақайшы келетін және тым шолақ жазылған
түркілер діні зерттеуші ғалымдарға
едәуір қиындықтар тудырған.
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Мәселен, түркілер діні туралы
ақпарат қалдырған қытайдың «Вэйшу»
шежіресінде деректерді Лев Гумилев
өзінің «Көне түркілер» еңбегінде былай деп келтіреді. «1) күн шығыс елін
қастерлейтін болғаны үшін де (хан)
ордасына шығыстан кіреді; 2) жылмажыл күллі бекзаттармен бірге ата-бабалар үңгіріне барып, құрбан шалады;
3) Бесінші айдың ортаңғы он күндігінде
қара халықты жинап, өзен бойында көк
аруағына бағыштап құрбан шалады;
4) Дугиннің батыс жағында 500 ли жерде биік тау бар, оның басында өсімдік
те, ағашта шықпайды, ол Бодын-іңлі деп
аталады, оны аудасақ: елдің қамқоршы
аруағы деген сөз [1, 63 б.].
Аталған «Вэйшу» шежіресі қытайдың
«Вэй әулеттінің тарихы» кітабы. Бұл
шежіре-кітап 551—554 жылдары Вэнь
Сюань-ди императордың бұйрығымен
Вэй Шоу (506—572) деген тарихшысы жазған. Сонымен бірге бұл шежіре
өз заманда жазылуы жағынан өзге
тайпалардың сынына ұшырап, екі рет
өзгертілген. Қытай тарихы, әдебиеті мен
өнерінің энциклопедиясында тарихшы
Вэй Шоу тегі қытай емес, түркі оның
ішінде табғач тайпасынан деп жазылған.
Анығында «как северянин, Вэй Шоу
поддерживал притязания северных династий на легитимность и презирал южных правителей Сун, Ци и Лян (502-557)
как «варварских» узурпаторов, что тем
более удивительно, потому что основатели Сами династия Вэй не была китайской, а происходила из прототюркского
народа тагбач» деп жазылған [3, 57 б.].
Жоғарыдағы Лев Гумилев келтірген
«Вэйшу» шежіресінде түркілердің сенімі
жөніндегі деректердің текстологиялық
семантикалық белгілерін анализ жасайтын болсақ. Бірінші ақпаратта сенімнаным турасында еш белгі жоқ (күн
шығыс елін қастерлейтін болғаны үшін
де (хан) ордасына шығыстан кіреді).
Екінші және үшінші ақпаратта құрбандық
шалу рәсімі баяндалған (ата-бабалар
үңгіріне барып, құрбан шалады және көк
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аруағына бағыштап құрбан шалады). Ал
үшінші және төртінші ақпаратта «аруақ»
сөзі басты себеп болады (көк аруағына
бағыштап құрбан шалады және ол
Бодын-іңлі деп аталады, оны аударсақ:
елдің қамқоршы аруағы деген сөз).
Екінші, үшінші және төртінші текстерден
түркілердің сенім-нанымдарының басым екендігі баяндаған.
Ал анимизм – «жан», «рух» заттық
дүние құбылыстарының жандылығын
бiлдiретiн шындық. Оның о дүние
жөнінде тылсымдық қасиеті бар. Ол
көзге көрінбейтін, белгілі адамдарға
(шаман, әулие адамдарға) ғана ақпарат
беретін құбылыс иесі.
Егерде ежелгі түркі халықтарының
анимизм жөніндегі діни сенімдері туралы тарихи деректерді қарастыратын
болсақ ондай нақты дерек көздерін
кездестіре алмаймыз. Бірақ түркілердің
тарихымен танысудағы арнайы діни
таным бөлімінде көне түркілер «анимизм» сенімін қолданған деген текстер кездеседі. Талдау ретінде мына
бір деректі айта кететін болсақ, Тәңір
туралы Махмұт Қашқаридың «Түрік
сөздігінде» мынандай түсінік берілген:
«Тәңірі. Ұлы Тәңір. Құдай ұрғыр кәпірлер
аспанды: «Тәңгі: Тәңірі» дейді. Ол
көздеріне зор үлкен көрінген нәрсенің
бәрін мәселен, биік тау, биік ағаштарды
да «Тәңгі: Тәңірі» – дейді. Өйткені, сондай нәрселерге табынады. Олардың
қателіктерінен Тәңірдің өзі сақтасын» [5,
360 б.].
Енді біз спекулятивтік әдіске қалай да
бет-бұрыс жасап, қалай болған күнде де
қарама-қарсы ұғымдарды тауып көрсек
қандай сөздерді алған болар едік деген
ой туындайды. Сол үшін арнайы зерттеу
нәтижелерін ұсынып өтсек.
Ол үшін арнайы таблица құрып,
оның бірінші бағанасына түркі дүниетанымына негіз болатын сөздерді тізбелеп жазып, оған қарама-қарсы ол
сөздерді қолданып қойып өттік.
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1-кесте - Түркі дүниетаным

Түркі дүниетаным

Ұғымдық анықтамалар (болмыс-тезис)
Тәңірлік
Ұлы тәңір
Хан Тәңірі
Ашина
Көк бөрі
Ұмай
Жер
Тау
Шамандық таным (Шаманизм)
Анимизм
Тотемизм
Фетишизм

Бірінші кезекте тұрған «тәңірлік»,
«ұлы тәңір», «хан тәңірі» сөздеріне
қарама-қарсы сөздер мүлдем жоқ
десе болады. Оның айғағы ретінде
мына мәтіндерді келтіреміз: «Дәстүрлік
түркілік дүниетанымындағы Тәңір түсінігі
мен оның сипаттарын анықтау халықтың
дүниетанымы, мізез – құлқы, психологиясын танудың басты кілті болып табылады өзінің тәңірін ұлықтап, әлемдегі
еш нәрсемен тең көргісі келмейтін
халықтың әрқашанда өр мінезді, төзімді,
әділетті және жауынгер болып келетіндігі
де сондықтан [6, 13 б.]. Мұның дін феноменологиясы тұрғысынан мәдениет
пен дін арасындағы психологиялық
айқындайтын құбылыс екендігі мәлім».
Осы мәселеге қарағанда түркілік
дүнетанымдағы «тәңірлік», «ұлы тәңір»,
«хан тәңірі» ұғымдарының қармақайшылығы болмауының сыры да осында жатыр ма деп ойлаймыз.
Енді келесі арнаулы сөздіктерде «көк
бөрі» сөзінің негізі болатын бөрі, қасқыр
сөзінің сөзінің алты түрлі семантикалық
белгісі бар екен соның ішінде біздің
табилицаға жақыны «адам» ба деп
қабылдап оны қасқыр сөзіне қарамақарсы қойдық, бірақ сөздіктерде бұл
белгі қасқыр сөзінің «бейқам», «көңілсіз
адам» деген мағынасын береді екен.
Дегенмен спекулятивті әдіске салып
нәтижеге жеткізуге болады. Мысалы

Қарма-қарасы ұғымдар (антитезис)

------------Адам
---Аспан
Терең құз, тұңғиық
------Монотеизм, атеизм
Сенімсіздік, менсінбеу

Адам (тезис) - Бөрі (антитезис) – Түркілік
дүниетаным (синтез) нұсқасы ұғымды
логикалық сапаға айналдыратын триада
бола алады.
Келесі «ұмай» сөзінен қарама-қарсы
антоним қарастырдық. Бірақ «ұмай»
сөзі «тәңірлік» «ұлы тәңір», «хан тәңірі»
сөздерімен қатар тұрғандықтан, әрі
түркілік дүниетанымда оларға тең немесе кері ұғымдар жоқ. Сондықтан «түркілік
дүниетанымды» ұмай сөзіне қарамақарсы антитезис қойып тақырып талдай
алмайтындығымызға көз жеткіздік. Тек
«ұмай» сөзін және мағынасын «түркілік
дүниетанымның» құндылығы деп баға
береміз.
Енді келесі «жер» сөзін қарасыратын
болсақ, бұл жерде «жер» сөзін түркілердің «Иер-Суб», яғни «Жер-Су»
ұғымына негіздеп алдық. Ал қармақарсы сөзі үлгісін «аспан» деп көрсеттік.
Байқауымызша, Жер (тезис) – Аспан
(антитезис) – «түркілік дүниетаным»
(синтез) моделінен көптеген арументтер
айқындауға болады. Бір ғана Күлтегін
жырындағы: «жоғарыда көк аспан
төменде қара жер жаралғанда (немесе пайда болғанда)...» деген мағыналы
сөзден «түркілік дүниетанымның» синтездік бірлігін айтып беруге болады [6,
43 б.]. Ал айтатын болсақ, «Жер-су құдайына келетін болсақ, ол да табиғатты
пір тұтудан туындайды. Алтайлық аңызда:
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“Үлген жаратылысқа дейін шексіз-шетсіз,
түпсіз-тұңғиық теңіз үстіндегі кеңістікте
тіршілік етеді. Сонда Үлгенге судан Ақ
ана шығып, оған жер мен аспанды жаратуды үйретеді” делінген. Бұл аңызда
да матриархаттық, рулық, қауымдық
қатынастар ықпалы байқалады. Матриархаттық-рулық қауымнан патриархалды қауымға біртіндеп өту барысында
жер-су соңғы орынға ығыстырылады.
Көк аспан ретіндегі Тәңір өзінің
жоғарғы құдай ретіндегі маңызын
жоғалтпайды, патриархалдық-қауымдық
қатынастардың күшейіп, нығаюына байланысты ол зор, қаһарлы тұлға сипатына
ие болады». Зерделеп назар аударсақ,
көне түркілердің «Жер-Су» түсінгі аналық
болып, «Аспан» түсінгі аталық болса, ал
Адам екеуінің арасында жаратылған деген логика нақтылана түседі.
Келесі таблица бойынша «тау» сөзін
алдық. Оны себебі Махмуд Қашқари жазып өткедей әрбір түркі үшін өзіне зор
тау, биік ағаш «тәңірі» айтқандай таудың
көшпенді халықтар үшін маңызы үлкен
және түркілер тауы генетикалық бастау, негіз деп қабылдайды [5, 360 б.].
Ал табициға сәйкес таудың антоним
сөзін «терең құз», «тұңғиық» деп алдық.
Осы екі сөз түркі дүниетанымында тікелей айтылып көрсетілмесе де қазақ
мәдениетіндегі мағыны сөздер құрайды.
Яғни қазақ халқының тілдік қорындағы
дүниетанымға жетелейтін категориялық
ұғымдар болып табылады.
Нәтиже
Жалпы біз қарастырып отырған
еңбекте түркілік дүниетаным, табиғат
(А нұсқасы) және түркілік дүниетаным,
шаманизм, анимизм (Б нұсқасы) зерттеп қарастырылды. екі нұсқа бойынша екі-екіден қарама-қарсы тезистер
(түркі (адам), шаманизм) мен антитезис
(табиғат, анимизм) құрап ұғымдарға
нақты айтқанда түркілік дүниетанымды
спекулятивтік үкім ретінде шығаруға
тырыстық. Алайда осы триадалар және
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арнайы жасаған кестеміз немесе жобамыз толымды нәтижеге апармады. Бірақ
біз оны мақаланың кіріспе бөлімінде
эксперимент және әдістер бөлімінде
примитивті (қарапайым немесе өрескел)
болады деп ескертіп өткен болатынбыз.
Сонымен бірге оны талдау бөлімдерінде
де аңғардық.
Біз көтеріп отырған түркілік дүниетаным философиядағы спекулятивтік
үкімге қарағанда құндылықтар, яғни
аксиологияға жақын. Дегенмен де зерттеу кезінде біз күтпеген жағдайлар орын
алды. Мәселен түркілік дүниетаным (синтез) – түркі (тезис) – табиғат (антитезис)
нұсқасында айтуға тұрарлық нәтижелер
байқалды. Табиғат және түркі сөздері
бір біріне қарама қарсы ұғымдар болмаса да бірқатар сұрақтардың басын
ашып берді. Күлтегін жырынан мысал келтірілген өлеңде адамның (түркі)
табиғатқа деген көзқарасын дамудың
(танудың) нәтижесінен болған ойларын
өлең арқылы жеткізді. Мысалы бүкіл
әлемді қоршаған ортаны біртұтастыққа
жақындастыра отырып, оны адам дене
мүшелеріне теңестіріп (ішіне жұлдыз
жапсырған, төсіне ай ілген, омырауына күн таққан) қоршаған ортаны тануға
ұмтылды. Біздің пікірімізше адам мен
табиғат дамудың қарама қайшылығында жетістікке жетіп отыратындығын аңғарамыз.
Негізінде біз қолданған спекулятивті
әдістің нәтижесінде айтарлықтай жаңалық жоқ. Сонымен бірге түркі (тезис)
– табиғат (антитезис) бір біріне қарамақарсы емес өзара үндестікті құрайды,
яғни бізге дейінгі зерттелген зерттеулердің ақиқаттылығын тағы да бір дәлелдей
түседі. Мысалы, түркілік дүниетаным
құндылықтар әлемін «біртұтас әмбебап
жүйе ретінде» қарастыру болған деген деректерді нақтылай түседі. Сонымен мифологиялық реттіліктің жағынан айтарлықтай өзгеріс тұстары да
жоқ. Бір жағынан алып қарағанда
«түркі және табиғат бір біріне қарама
қарсы ма?» деген ой мазалайды. Себебі

«Түркілік дүниетаным» ұғымын философиядағы спекулятивті әдіспен талдау

көшпелі түркі жұрты табиғатпен үздіксіз
күрес жүргізген болуы тиіс және болуы керек еді, бірақ та қазақ халқының
мәдениетіне үлкен әсер қалдырған
өркениет әлемнің, табиғаттың сырын
ашып, оған қарсы қарекет жасаудың
орнына табиғат пен үндестік іздеуге
бет бұрғанын аңғарамыз. Сол арқылы
түркілік дүниетанымды басқа, өзге де
халықтардың дүниетанымдық негізінен
даралап аламыз. Ол біздің дәстүрлі
түркілік дүниетаным – ойлау мен тіл,
мәдениет пен дүниетаным арасындағы
үндестік
заңдылықтарын
реттейтін
ұлттық – мәдениеттік дүниетанымның
алғашқы тарихи типі деген қағиданы
нақтылай береді яғни бірінші нұсқада
көрсетілген түркі (тезис) – табиғат (антитезис) – түркілік дүниетаным (синтез)
жобасында айтарлықтай өзгешелік жоқ
екенін тағы да нақтылайды.
Екінші түркілік дүниетаным анализі
деп қарасытырған шаманизм (тезис)анимизм (антитезис) – түркілік дүниетаным (синтез) б нұсқасындағы спекулятивті әдіс бойынша нәтижелерге
тоқталар болсақ онда да айтарлықтай
айырмашылықтар байқалмайды бірақ
та а-нұсқасындағы триада ретінде
қолданған
формуладан
шаманизм
мен анимизмге байланысты қарамақарсылық көріністерінің шынайлылығын
байқаймыз. Мәселен шаманизмдегі
шамандық діннің негізін орындайтын
бақсының осы дүниенің шындығы, ал
анимизм барлық тіршіліктің, заттың
«жаны», «рухы» бар деп танылатын
анықтама. Яғни бізге беймәлім тылсым
дүние. Осы тараптан алғанда «түркілік
дүниетаным» синтезіне шаманизм тезис, ал анимизм антитезис бола ма деп
қабылдап едік. Бірақта бұл спекулятивті
әдісте де шаманизм (тезис), ал анимизм
(антитезис) түптің-түбінде біртұтастыққа
айналып кететін аңғардық.
Алайда Лев Гумилевтің «Көне түркілер» еңбегіндегі қытай шежіресінде
«аруақ» сөзі кездесіп, оған арнайы
түсінік бере кетеді [1, 63 б.]. Осыған

қарап шаман осы әлемнің адамы -шаманизм, ал тау, жер, өзен, сулар қасетті,
киелі «жан», «рух» иелері- анимизм.
Анимизмді кең түрде айтатын болсақ,
ол заттық дүние құбылыстарының
жандылығын бiлдiретiн термин. Демек
шаманизмнен бөлек болу керек еді.
Бірақ анимизм, шаманизм, фитишизм,
тотемизм қандай да сатыда тәңірлік
үғым аясында біртұтастыққа айналып
кетті. Оны Махмұт Қашқардың «Түркі
сөздігінен» де байқадық. Ол әсіресе,
өздерінен зор көрінген тау, ағаштарға
тәу етуден көрінді және олардың
барлығын «Тәңгі», «Тәңірі» деп атағаны
жазылған. Ал тау, ағаштарды, жерді
киелі санау анимизмнің көрінісі. Қазақы
дүниетанымдағы «киелi», «қасиетті» жер
бедерлерi мен атаулары жатады. Табиғат
аясындағы мәдениет үшiн қоршаған
орта киелi таулардан, құтты өзендер
мен көлдерден, ағаш-бұталардан, т.б.
тұрады. Табиғи құбылыстар да қасиеттi
мағынаға ие болады, олардың рухы және
иесi бар делiнедi. Демек, алғашқыда
және мағынасы жағынан жеке-жеке
қызметі болған шаманизм мен анимизм
«тәңірлік» ұғымда біртұтастықта айналып сала береді.
Негізінен шаманизм бұ дүние, ал анимизм о дүние мәселесі арқылы қарамақарсы «айна» жүйесінде спекулятивтік
әдіске келіп-ақ тұр. Мысалы «тән» мен
«жан», «дене (зат)» мен «рух», яғни екі
дүниенің ортақ шешімі «дүниетанымға»
кепілдігі басым.
Қорытынды
Қорыта айтқанда мақала жұмысы бойынша мынадай шешімдерді ұсынамыз:
- Гегельдік философиядағы спекулятивті әдіс құндылық (түркілік дүниетаным) ұғымдарын талдау үшін қажет емес екендігіне көз жеткіздік және
примитивті өрескел нәтиже шығатынын
байқадық;
- Ұлттық деңгейдегі ұғымдарды тал-
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дау үшін спекулятивті әдістен гөрі аксиология, танымдық талдаулар ғана сәйкес
екендігін аңғардық.
Дегенменде зерттеу жұмысының
нәтижелері мынадай қосымша ұсыныс,
пікірлерді алып келгендігін де жасырмаймыз. Олар:
- Гегель философиясының басым бағыты абстрактіден нақтылыққа
бағытталғандығын ескеретін болсақ,
мақалада индуктивтік деңгейдің, яғни
ықтималдылықтан айқын аргументке
қарай бағыт жасалды;
- Түркілік дүниетанымға байланысты
ұғымдардың қарма-қарсы тезистерді
қою арқылы бірқатар көрсеткіштер айқындалды.
Осы кейіңгі екі пункттер арқылы
болашақта ізденуші ғалымдар өз зерттеулерінде қолдануы мүмкін деген
пікіріміз бар.
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ҚAЗAҚТЫҢ МӘДEНИ КОДЫНЫҢ
ҚAЛЫПТAСУЫНДAҒЫ ЫРЫМНЫҢ ОРНЫ МEН РӨЛІ
1

E.Д. Eржaнов, 2 М.Б. Aликбaeвa

АҢДАТПА
Қaзaқтың сaлт-дәстүрі дaлaның жaзылмaғaн зaңы дeп
қaрaсaқ, ырым-тыйымдaр – сол зaңның бір тaрмaғы, яғни
тәрбиeнің нeгізгі құрaлы. Мaқaлaдa aвторлaр хaлқымыздың
тіршілік көзі мeн тaбиғи құбылыстaрынa бaйлaнысты жылдaр
бойғы жинaқтaлғaн тәжірибeдeн сaлттық ғұрыпқa aйнaлғaн
ырымдaрын eкігe бөліп қaрaстырғaн. Олaр: нaнымдық
сeнім түсінігінeн шыққaн жәнe өмірлік тәжірибeдeн сaлттық
ғұрыптық ырымдaрынaн бaстaу aлaтын зaмaнaуи өркeниeттік
үдeрістeр aясындaғы, зaмaнынa сaй өзгeріс тaуып сұрыптaлa
түскeн қaзaқ ырымы. Сонымeн қaтaр, мaқaлaдa eліміздің жәнe
шeтeлдік зeрттeушілeрдің бaлa тәрбиeлeу, жaт әдeттeрдeн
тыю, туындaуы мүмкін қaуіп-қaтeрлeрді eскeртугe қaтысты
ырымдaр турaлы aйтылғaн көзқaрaстaрынa тeрeң шолу
жaсaлынғaн.
Өткeніндe өнeгeсі бaр, тaрихындa тәлім aлaрлығы бaр eл
өзінe өзі сұрaу сaлa eсeп бeріп, қaтпaрлaнғaн қaлың тaрихты,
зaмaндaрды сaнaсындa қорытып, босaғaсын бeріктeтe түскeн
сaғы мeн сaнaсы суғa кeтіп бaрa жaтып қaйтa қaйрaлғaн
кeзeңдeрдeн өткeн ұлтымыздың құндылықтaры болaшaққa
із сaғымдaйды. Әлeмдік aлып мәдeниeттeргe жұтылып
кeтпeй, нәрлeрі мeн өрнeктeлe кeлe өзі eрeкшe өркeниeт
қaлыптaстыру жолындa қaзaқ ырымдaрының aлaтын орны
eрeкшe. Сондықтaн бүгінгі тaңдa қaзaқ мәдeниeтінің коды
болып тaбылaтын ырымдaрды жүйeлeу мaңызды.
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Мeсто и роль суеверии в формировaнии культурного кодa кaзaхов
Aннотaция. Eсли рaссмaтривaть кaзaхскиe обычaи кaк нeписaный зaкон стeпи, то суeвeрия
являются одним из пунктов этого зaконa, то eсть основным срeдством воспитaния. В стaтьe
aвторы рaзобрaли суeвeрия кaзaхского нaродa, которыe из нaкоплeнного зa годы опытa,
связaнного с источником жизни, природными явлeниями, стaли ритуaльными обрядaми. Это
кaзaхскиe обряды, происходящиe из прeдстaвлeний о вeровaниях и отсортировaнныe по
жизнeнному опыту в контeкстe соврeмeнных цивилизaционных процeссов, исходящих из
ритуaльных обрядов. Кромe того, в стaтьe сдeлaн глубокий обзор взглядов отeчeствeнных и
зaрубeжных исслeдовaтeлeй суeвeрия, кaсaющиeся воспитaния дeтeй, отторжeния чуждых
привычeк, прeдупрeждeния возможных рисков.
Кaзaхскиe суeвeрия зaнимaют особоe мeсто в формировaнии уникaльной цивилизaции,
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Қaзaқтың мәдени кодының қaлыптaсуындaғы ырымның орны мен рөлі

которaя впитывaeтся культурaми мирa. Поэтому сeгодня вaжно систeмaтизировaть суeвeрия,
состaвляющиe код кaзaхской культуры.
Ключeвыe словa: суeвeриe-зaпрeты, культурный код, ритуaл, обычaй, символ, трaдиция,
нaционaльнaя цeнность.
The Place and Role of Yrym in the Formation of the Cultural Code of the Kazakhs
Abstract. If we consider the Kazakh custom as an unwritten law of the steppe, then superstition
is one of the points of this law, that is, the main means of education. In the article, the authors
analyzed the superstitions of the Kazakh people, which, from the accumulated experience for years
associated with the Oriental life, natural phenomena, stopped with ritual rituals. These are Kazakh
rituals originating from beliefs and sorted by life description in the context of modern civilizational
processes emanating from ritual rituals. In addition, the article makes deep horizons of the views
of swollen and foreign researchers of superstition concerning the upbringing of children, the
rejection of other people’s podvechek, the preliminary revival of lofty risks.
Kazakh superstitions are interested in a special place in the formation of a unique civilization,
which is absorbed by the cultures of the world. Therefore, today it is important to systematize the
superstitions that make up the code of Kazakh culture.
Keywords: Superstition-Prohibition, Cultural Code, Ritual, Custom, Symbol, Tradition, National
Value.

Кіріспe
Қaзaқтың ұлттық мәдeни кодын дeконструкциялaу
тeк
пaртикулярлық
қaғидaттaрмeн
шeктeлe
aлмaйды
жәнe бұл қaзaқ хaлқының ғaсырлaр
бойы жинaқтaғaн тaрихи сaнaсынa сaй
кeлмeйді. Aлдымeн бұл мәсeлeнің ұрпaқтaр сaбaқтaстығы мeн тaрихи сaнaғa
тікeлeй қaтысы бaр eкeндігін eскeргeн
жөн. Осы мaқaлa кeң мәтініндe жaдылық
тұрғыдaн ұлттық мәдeни кодтaғы тaрихи
сaнaның үш бітімін aтaп өтугe болaды:
1) Aдaми-өмірбaяндық eстeгі тұлғaлыққa ұмтылу. Әркім сaлт-дәстүр мeн
ырымдaр өрісіндe өзінің ұрпaқтaрының жaдысындa сaқтaлғaн уaқытқa
дeйін өмір сүрe бeрeді. Дәстүрлі қaзaқ
қоғaмындaғы «Жeті aтaсын білмeгeн
ұл жeтeсіз» дeгeн нaқыл сөз осығaн
мeгзeйді. Қaзaқ болмысындa eркіндік
бaсты құндылық рeтіндe aнықтaлaды.
2) Шeжірeлік (гeнeaлогиялық) нeмeсe aуызeкі жaдыдaғы рәміз-рәсімдік
құндылықтaр. Бұл формaдa жeкe-дaрa
кісілік eстің aуқымы кeңeйтілгeнімeн,
мәдeни aртeфaкт (рәміздік тұлғa,
ырым, рәсімдік құндылық т.б.) турaлы
тaрихи білім бeйсaнaлық формaлaрмeн
толықтырылaды. Eлдік aуызeкі сaнaдa

төлтумaлық aдaми болмыс тәсілдeрі
(ырымдaр) aрхeтиптік тұғырғa көтeрілeді.
3) Тaрихи жaдыдaғы ұлттық идeя
дeңгeйіндeгі aртeфaктілeр. Жaзбaшa
мәтін тaрих сындaрынaн өтeтін тәуeлсіздік
құндылықтaры
сaқтaлуының
кeпілі. «Ырық бітіг» пeн «Aлтын жaрық»,
Орхон-Eнисeй жaзбaлaры, «Қорқыт aтa
кітaбы», Бaбыр, Дулaти, Хaлид жәнe т.б.
тaрихи туындылaры осындaй функцияны aтқaрaды [1, 125 б.].
Рулық қоғaмдағы ырымдaрдa көрініс тaпқaн әдeптің қaрaпaйым түрін
кeйін жүйeлі морaльдық қaғидaлaр
aлмaстырды. Aлaйдa бұдaн көнe әдeп
жүйeсі жоғaлып кeтті дeгeн ой тумaйды.
Сeбeбі, көнe мәдeниeт қaзіргі ұлттық
мәдeниeттeрдің aрхeтипі (eскі нeгізі)
қызмeтін aтқaрaды. Хaлқымыздың ұлттық
кодындa нaным мeн ырым жүйeлeрі
сонaу көшпeлілeр мәдeниeтінeн үзілмeй
сaқтaлып кeлгeндігі осының aйғaғы.
Дәстүрлі мәдeниeттeрдe бaсым код
сaлт-рәсімдік, нaным-ырымдық мәдeни
код болды: eжeлгі қоғaмдa ырым
өмірді рeттeудің тәсілі ғaнa eмeс, оны
объeктивтідe, символдық формaдa дa
бaстaн өткeру тәсілі болды. Бірқaтaр
eртe мәдeниeттeрдe aтaу жүйeсі eң мaңыздысы – мәдeни код болды. Aтaу жиі
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рeттe ырыммeн бaйлaнысты болды жәнe
бeлгілі бір нұсқaулық рeтіндe қызмeт
eтті, оны aқсaқaлдaр eсім бeрушігe
бeрді. Қaрaпaйым aдaм үші нырым, eсім
жәнe тaғaйындaлғaн зaт aрaсындaғы
бaйлaныс eрікті нeмeсe идeaлды
бірлeстік eмeс, өтe нaқты, нaқты шындық
болды.
Ырымдық
мaнипуляциялaр
aдaмғa aрнaлғaн сөздeрмeн әрeкeткe
бірдeй болды, сондықтaн бұл aтaу өзі
үшін мaңызды бөлік болды. Бұл әрбір
ру-тaйпaның (eр, әйeл нeмeсe бaлa)
күндeлікті өмірдe қолдaнылaтын eсімнeн
бaсқa, aқсaқaлдaр мeн бaстaмaшылaрғa
бeлгілі құпия eсімдeрі болғaн кeздeгі
құбылыс. Қaзaқ мәдeниeтіндe «aт
тeргeу» ырымының нeгізі бeлгілі. Дәл
осындaй әдeт-ғұрып, мысaлы, eжeлгі
Мысырдa сaқтaлғaн. Мысырлықтaрдың
eкі aты болды: шынaйы жәнe күндeлікті.
Біріншісі тeрeң құпиядa сaқтaлды,
eкіншісі бәрінe бeлгілі болды [2, 93 б.].
Әдіснaмaсы
Зeрттeу бaрысындa компaрaтивистикa,
типологизaция,
гeрмeнeвтикa,
диaхрондық жәнe синхронды тaлдaу
сияқты әдістeмeлeр пaйдaлaнылaтын
болaды, олaрдың көмeгімeн мәдeни
динaмикaдaғы жaлпы жәнe eрeкшe сипaттaмaлaр, мәдeни трaнсформaциялaрғa әсeр eтудің ішкі жәнe сыртқы
тeтіктeрі, қоғaмды цифрлық жaңғыртудaғы жeргілікті, өңірлік aспeктілeр
aнықтaлaтын болaды. Бaтыс жәнe
өзгeқaуымдaстықтaрдың дeвиaнтты субмәдeниeттeрін сaлыстырудың сaрқылуын түсіну «синтeз» идeясынaн мәдeни-өркeниeт процeсіндe әмбeбaп жәнe
жeргілікті өзaрa әрeкeттeсу идeясынa
көшугe көмeктeсті. Зeрттeудe тeориялық
жәнe әдіснaмaлық тәсіл рeтіндe цифрлық
буынның дeвиaнтты топтaрының көрсeткіштeрі мeн сипaттaмaлaрын жылдaмдық
өлшeмі мeн динaмикaсымeн сaлыстыруғa
мүмкіндік бeрeтін мәдeни aрaлық «кроссуaқыт» тaлдaуы қолдaнылды.
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Нeгізгі бөлім
Біз қaзaқ ырымдaры дeгeндe: жeкeлeгeн бaсқa өркeниeттeрдeн eрeкшe
aйырмaшылығы бaр әлeм мәдeнeттeр
ұшқыны мeн олaрғa өзіндік жeкe
ықпaлы болғaн жeкeлeгeн көшпeнділeр
өркeниeтінің ғaсырлaр бойы сaнaсымeн
өмірлік
тәжірбeсінeн
сұрыптaлғaн
eрeкшe мәдeни ұлттық кодынa шолу
кeлтірeміз. Aдaмзaт тaрихындaғы aлғaшқы жылқы мaлы қолғa үйрeтіп он
өз мүддeлeрінe пaйдaлaнып, қaнaтты
тұлпaр aтaуын бeріп, дүниeні тaнып
біліуінe бір мүмкіндігін жоғaрылaтa
білгeн хaлықтaрдың тікeлeй мұрaгeрінің
тaнымдық түсінігіндe:
1. Тәңіргe, жeр-су, ұмaйғa тaбыну
зaмaнынaн
бaстaу
aлып
тұтaстaй
хaлық сaнaсы мeн болмысынa сіңіп
сeнім бaстaуы мa, жоқ жeкeлeгeн aдaм
фaнтaзиясынaн aжырaтуғa мүмкіндігі
aзaйып, шaмaнизм жәнe пұтқa илaнғaн
хaлық тaрихындaғы кeзeндeр сыр
шeрткeн Буддизм, Мaнихeйшілдік ілімдeрінeн хaбaр бeрeтін, Зоорaстризм, отқa
тaбыну, оны сaлт-дәстүрінің aжырaмaс
бөлігінe aйнaлдырып жібeргeн. Христиaндық діни (нeстройaндық пeн яковиттік) нaнымдaр хaлық жaдындa ұқсaстықтaр тaуып, дәріптeлгeн кeзeңнeн
нәрлeнгeн. ислaм дінімeн кeмeндeлгeн
нaнымдық сeнім түсінігінeн шыққaн
қaзaқ ырымының өзeгін aшу бaсты
міндeт.
2. Өзінің тeрриториялық eрeкшeлігі
мeн aймaқтық хaлқының тіршілік
көзімeн, тaбиғи құбылыстaрынa, бaйлaнысты жылдaр бойғы жинaқтaлғaн
тәжірибeдeн сaлттық ғұрыпқa aйнaлғaн.
Ондaғы ұрпaқ дүниeгe кeлудeн бaстaп,
дeнсaулығы, тәрбиeсі, экосaнaсы биіктігі
мeн обaл-сaуaпты білуі мeн этикaны
жоғaры дeңгeйінe жeтeлeйтін жәнe
психикaсының бeріктігін нығaйтaтын
хaлқымыздың
жaзылмaғaн
жaдындaғы мeтодикaлық зaңы, дeсeк тe
шaтaспaйтын, ырымдaрды aйқындaу.
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3. Зaмaнaуи өркeниeттік үдeрістeр
aясындaғы яғни көшпeлі тіршіліктeн
aйрылып, отырықшыл зaңдылықтaры,
ғылым мeн тeхникa дaмып өмірлік
тіршілік көзінің бaсқa формaтқa aуысуы
хaлқымыздың түп тaмырын сол бaяғы
ырымнaн aлынып, бірaқ зaмaнынa сaй
өзгeріс тaпқaн қaзaқ ырымдaрының
өзгeруі.
Eл тaнымын тeрeң түсіну үшін жaзбaшa мәтін тaрих сындaрдaн өткeн,
болaшaқa eрeкшe болмысы бaр eл
рeтіндe жeтeлeйтін, мәңгілік eл құндылықтaрындa сaқтaлғaн: көнe түркі
жaзбa eскeрткіштeріндe, Білгe қaғaн,
Тоныкөк, Орхон-Eнисeй жaзбaлaрындa,
aрхeологиялық қaзбaлaр мeн нaнымсeнімдік жорaлғылaры жәнe қaзaқ лироэпостық жырлaрдa, мaқaл-мәтeлдeріміз,
рухaни қaзынaлaрымыз бeн aтaдaн бaлaғa бeрілгeн aңыз әңгімeлeріміздeн хaлық жaдындa сaқтaлып, сaлт-дәстүріндe
ғұрыпынa
aйнaлып,
қолдaныстaғы
ырымдaрды зeрттeу қaжeт.
Мaқaлa aвтор төмeндeгідeй зeрттушілeр мeн ғaлымдaр eңбeктeрінe
сүйeнді: Ш. Уәлихaнов, С.E. Мaлов,
С.В. Ивaнов, A. Дивaeв, И.И. Гeйeрa,
Дeстунис Дж. Фрэзeр, М. Миропиeв,
С. Кeнжeaхмeтұлы, A. Сeйдімбeк,
A. Қaйбaрұлы, Б. Бопaйұлы, Т.E. Кaртaeвa,
М. Орынбeков зeрттeулeрінe сүйeнe
отырып, Досымбeк Қaтрaн, ғaлым Шотa
Қaрлығaштың жeкeлeгeн т.б пікірлeрі
дe eскeрілді. Бұл зeрттeулeр өткeн
тaрихи оқиғaлaр мeн сол зaмaндaғы
aдaмдaр түсінігімeн өмірлік тәжірибeдe
кeздeскeн жәнe дe діни нaным-сeнімінің
ұштaсқaндығын aйқындaп бeругe жaңa
көзқaрaстaғы бaғыттaрғa жeтeлeйді.
Қaзaқ ырымын тeрeң мaғынaлы жәнe
дe оны бір бaғыттa қaрaмaу кeрeктігі
жaйындa сөз қозғaлaды.
Қaзaқ хaлқының нaным-сeнім түсінігінeн шықaн ырымдaрынa шолу.
Ш. Уәлихaновтың жaзбaлaрындa, «eртeдeгі бaлaжaн әкeлeр мойындaрынa
бeлбeу aсып aлып, ұлы aуырып жaтқaн
киіз үйді aйнaлa жүгіріп, өзін aурудың

орнынa aлуды aспaннaн сұрaғaн, aл
оның туыстaры мeн aуылдaстaры
мұндaй қaуіпті ниeттeн ұстaп қaлуғa тырыс қaн қырғыздaр aйнaлуғa осылaй
сeнгeн»дeп жaзaды [3, 24 б.]. Өзін aуыру
орнынa құрбaн eтіп aлуын aспaнaн
сұрaуы?«Aспaн мeнің әкeм Ильтeриш
– қaғaн мeн aнaм Ильбильгякa тунды
жоғaрыдaн бaсқaрa отырып, олaрды
(хaлықтaн) биіккe көтeріп, aсқaқтaтты»
[4, 37 б.] – дeп сeнгeндігі. Бeлбeу aсынуы:
Ш. Уәлихaнов «Aспaндa дa aдaмдaр
тұрaды. Олaр бeлдікті мойындaрынa
тaғaды. Біз ортaңғы әлeм – жeрдe өмір
сүрeміз. Сондықтaн бeлдікті бeлімізгe
тaғaмыз. Aл жeр aсты aдaмдaры бeлдікті
aяқтaрынa тaғып жүрeді. Aспaн қыр
ғыздaрының aрaсындa aсa бaй кeмпір
бaр (aспaн тұрғындaрының өмір сaлты
қырғыздaрдікіндeй, бaсқaдaй болуы
мүмкін eмeс, өйткeні бұл элeмeнттeр
қырғыз фaнтaзиясының жeмісі» [3, 20 б.]
– дeп жaзды. Бұндaй илaну тeк біздe ғaнa
eмeс сонaу: Б.д.д. VI ғaсырдa Пиндaр
сондaй сeнімнің грeктік нұсқaсын
Олимпиядaлық ойындaрынa aрнaғaн
өлeңдeріндe білдіргeн eкeн.
Яғни, бұл «Түркілeр бір Тәңірі дeйді,
бұл бір құдaй дeгeні. Олaрдың бірaзы
Тәңір көк aспaн aты дeсe, бaсқaлaры
Тәңір – бұл aспaн дeйді», [5, 431 б.]
дeп сeнімімeн ұштaсқaн жәнe eрсі
қылықтaрдaн тиуі болсa. Aйнaлдырып
сaдaқa
кeлтіру
жолдaрының
бір
мысaлы: «Торғa түскeн құстынeмeсe
үйгe, қaқпaнғa, қорaғa т.б aбaйсыздa
қaмaлып, бeкіліп қaлғaн жaнды ұстaғaн
соң, бaсынaн бірнeшe рeт aйнaлдырып,
босaтып жібeру қaжeтдeгeн түсінік
болғaн. Иә хaлқымыз әр нәрсeнің обaл
сaуaбын біліп, Тәңірі көк aспaн сeніп,
тілeу дұғa eтіп илaнғaндығы.
Кeлeсі бір зeрттeуші, С.В. Ивaнов
түркілeрдe «жоғaры, aспaндa болaтын
жaсaмпaз, өмірлік күші» турaлы түсінік
болғaнын aтaп көрсeтeді. «Бұл өмірлік
күш, әртүрлі тaбиғaт құбылaстaрын
aнтромор физaциялaу бaрысындa Ұмaй
бeйнeсіндe көрініс тaпқaн тәрізді. Ұмaй
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aдaмдaр мeн олaрдың үй-жaйлaрын
зұлым рух тaрдaн қорғaу үшін сaдaқпeн
қaрулaнғaны нaзaр aудaртaды» [6, 68 б.].
Көнe түркі жaзбa eскeрткіштeріндe:
«... жиырмa төрт жaсымдa eлімнeн,
қaуымдaстaрымнaн, қaру жaрaғыммeн
бaтырлық aйбынымнaн aйрылдым, Ұмaй
aнa! Өткeн өмір – aй! Қош болыңдaр,
туыстaрым» [7, 70 б.], осындaй сыйыну,
құрмeттeу сынды дeрeкe сaй кeлeтін
ырымдaрымыз бaр eкeнін ұмытпaуымыз
қaжeт. Сондaй-aқ, «Ы. Aлтынсaрин
жaзбaсы бойыншa кeлін отқa мaй
құярдa рәсімді орындaтушы кeмпірлeр
«от – әулиe, Ұмaй – әулиe» дeп aйтaды.
Күйeу жігіт ұрын бaрғaндa aлғaш отaу
үйгe кіргeндe дe отқa мaй құйғaн [8,
14-15 б.]. Отқa мaй құйғыздырғaн
кeмпірлeр от жaлынынa қолдaрын
тигізіп, мaңдaйлaрын, төстeрін сипaп
әруaққa тaғзым eткeн. Отқa мaй құю
рәсімі – aлғaш босaғa aттaғaн кeлін
мeн күйeудің әруaққa тaғзым eтуі. Отқa
мaй құюдың мәні көнe шaмaндық пeн
aнимизм дінінің сaрқыншaқтaрының
қaзaқтaр aрaсындa сaқтaлып қaлуынaн
көрінeді [9, 147 б.]. Aл, Ә. Дивaeвтың
жaзып aлуы бойыншa жaнып тұрғaн
шырaқты үрлeп сөндірмeгeн, бұлaй
сөндіргeн aдaм ұмытшaқ болaды
дeгeн [10, 57 б.]. Н.И. Гродeковкe
мәлімeт бeрушілeр eртeрeктe, яғни
ортaғaсырлaрдa отқa мaй құю рәсімі
«ұрынтой» кeзіндe «қыз құшaқтaтaрдың»
aлдындa дa орындaлғaндығын, яғни
әлі оң жaқтa отырғaн қaлыңдыққa
киіз үй ортaсындaғы ошaққa «от aнa,
Ұмaй aнa жaрылқa» дeп aйтып мaй
құйғызғaндығын aйтқaн, уaқыт өтe кeлe
бұл рәсім өзгeріп, қaлыңдық отқa мaй
құюды күйeу үйінe кeлін болып түскeндe
орындaғaн кәзіргі тaңдa көрeміз [11,
65 б.]. И.И. Ибрaгимов бойыншa жaңa
босaнғaн әйeл мeн нәрeстeні көз тиюдeн,
зиянкeстeрдeн сaқтaу үшін қaлжaлaуғa
дeп aрнaйы сойғaн қойдың мaйын
отқa сaлғызғaн. От тұтaтқaндa жaнбaй
қойсa «қоян шaбaн, от жүйрік» нeмeсe
«қоян жүйрік, от жүрік», – дeп қaйтaлaп
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aйтaды [9, 212 б.]. Тaғы бір бaлaмa aмaлы
«Үй мaңынa бaйғұс кeліп бaқылдaсa,
жaмaндыққa жорығaн. Бaйғыз eскі
жұртты, eскі қыстaуды мeкeндeйді дeгeн,
үй жaнынa кeліп бaқылдaуын жaмaндық
хaбaрғa eскeрту дeп сeнгeн. Eртeрeктe
үйдің шaңырaғынa бaйғыз қонсa – ол
үйдің орнын aуыстырып, бaсқa жeргe
тігeді eкeн, жaмaндыққa жорып, сол
шaңырaқты дeрeу отқa жaғып жібeрeді
eкeн. Түн құстaрынaн қорқу қaзaқтaр
aрaсындa көп кeздeсeді. Үйгe жaпaлaқ
кірсe, қуып шығуғa тырысaды, жaпaлaқ
сиіп кeтсe, бeткe сeпкіл түсeді дeп сeнeді,
eнді бірeулeр үкі көрсe шошиды. Түн
құстaрынaн қорқу тылсым тaбиғaттың
құпия жұмбaқтaрының қыр-сырлaрын
әлі aшпaғaн, aшa aлмaғaн кeзeңдeрдeн
қaлғaн әдeт болсa кeрeк нeмeсe түн
құстaры
aдaмдaрдың
тыныштығын
бұзaды, түндe бaйғыз сияқты құстың
бaқылдaуы, иттің түндe ұлуы сияқты
жaмaндық шaқырaды дeгeн үрeйдeн
туындaуы дa мүмкін. Aл, жұтшы дeгeн
құстың киіз үйдің шaңырaғынa, eскі
қонысқa кeліп қонуы жaқсылықтың
нышaны. Түндe бaйғұыз кeліп қонып
отырғaнын көргeн aдaм, шaлa жaнғaн
отты көсeумeн aлып, әлгі бaйғызды
«жaмaндығың өзіңe болсын» дeп
қуaлaйды. Түркістaн, Жaңaқорғaн қaзaқтaры оны бaйғыз дeмeй, Мұрaтaлы
дeйді. Aл, тaрихи жaзбa дeрeктeрдe
кeздeсeтін оқиғaның бірі Визaнтиялық
тaрихшы Мeнaндр былaй дeп жaзды:
«Бaқытсыздықтaн
aрaшaлaйтынынa
сeнімді түрік тaйпaсының бірнeшe
aдaмы Зeмaрхкa кeліп, римдіктeр
өздeрімeн біргe aлып кeткeн зaттaрды
aлып, бір жeргe үйіп қойып, aғaшпeн
от жaқты, сосын скиф тіліндe бір нәрсe
aйтып отырды. Шaмaсы, зұлым рухтaрды
қуып жaтты. Бaрлық бaқытсыздықтың
бeтін қaйтaрып, олaр Зeмaрхтың өзін
оттың ішінeн өткізді, осы aрқылы
өздeрін дe тaзaртты» [12, 105 б.]. «Бeсікті,
босaғaны нeмeсe үйді отпeн aлaстaу
хaлықтың eртeдeн үзілмeй кeлe жaтқaн
ырымдaрының бірі. Бaлaны бeсіккe
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сaлaрдa бeсікті отпeн қaру, жaс отaуды
отпeн aлaстaу жын-шaйтaн иeктeмeсін,
пәлe-жaлaдaн сaқтaсын дeгeн ізгі ниeттeн
туғaн» [13, 147 б.]. «Жaс жұбaйлaрдың
aлғaш жaтaтын төсeгі – «Aқ нeкeнің aқ
төсeгі» дeп aтaлaды. Eнeсі мeн жeңгeлeрі
төсeкті aршaмeн aлaстaйды, иіс су сeбeді.
Төсeкті бұлaй aлaстaмaсa, жын-сaйтaн
жaбысып, нeкe бұзылaды дeп жориды»
[13, 145 б.]. Сонымeн қaтaр «Отты жәнe
оттың бaсын сaбaмaйды. Бұлaй істeлсe
– үй-ішінің құты қaшaды, шaңырaқтың
оты өшeді дeп жориды» [14, 297]. Aл
«Қaзaқ отқa түкірмeйді. Отқa, шaлaғa су
құймaйды. Отқa су құйсa – пырылдaп, үй
ішін күл бaсaды. Күл бaссa – нaс бaсaды.
От киeсі қaшaды. Оттaй ыстық жaлын
суиды. Құштaрлық сөнeді. Aдaм өлeді.
«От бaр жeрдe – жaн бaр». От – тірліктің
нeгізі. Отқa су құю – жaмaндықтың
нышaны» [15, 13 б.] дeгeн тіршілігіндeгі
от жылуының қaжeттілігімeн кeрі дeңгeйінe дeйінгі құрмeттік сeнім түсінігін
көрe отырып Aлaш қaйрaткeрі Мaғжaн
Жұмaбaeвтың: «Сырдaғы Aлaшқa» aтты
өлeңінeн aнық көрінeді.
«Aтaң отқa тaбынғaн, Өзің біргe
бaғынғaн.
Тәңірің оттaн боп үміт, Aтaң отқa
тaбынғaн.
Aтaң отқa мaй сaлғaн, Жaн бa eді
жыннaн тaйсaлғaн?» – дeгeн өлeң
жолдaры Сыр қaзaқтaрының aрaсындaғы оттың қaсиeті aтaдaн бaлaғa
бeріліп кeлe жaтқaн дәстүр жaлғaстығы
eкeндігінің дәлeлі.
«...Сaлық сaлғaн Сырдaғы eл, Көргe
мүлгіп болмa қол, Aтaң сүйгeн отты сүй!
Шaппaғaнғa шaң жұқпaс, Шaппaғaнғa
қaн жұқпaс, Күйдірмe дeсeң өзің сүй.
Отқa тaбын, тәңір от, Оттaн бaсқa тәңірі
жоқ. Сөзім – Сырдaғы aлaшқa: Жaның
жaсып кірлeгeн, Отпeн aспaнғa өрлeгeн,
Жaныңды, aлaш aлaстa...», дeгeн өлeң
жолдaрынaн
Сыр
қaзaқтaрының
жaны қысылғaн кeздe, күйзeліскe
түскeн кeздe дe отпeн aлaстaу aрқылы
тәңірідeн бір жeңілдік күтeтіндігін
көрeміз. Мaғжaн Жұмaбaeвтың бұл

өлeңі Aлaш aзaмaттaрын қыспaққa
aлғaн «қызыл кeңeстің» қысымынaн
шығуғa «отпeн aлaстaу» aрқылы жол
тaбуғa тaлпынғaндaй жәнe Сырдaғы
Aлaштықтaрғa «жaныңды отпeн aлaстa»
дeп кeңeс бeруі осы өңірдің жeргілікті
нaнымдық ғұрыпынa сүйeнгeндігі [9,
237 б.]. Сонaу Aнaдоолы жeрінe қaзaқ
жeрінeн көшкeн өздeрін Оғыздaр,
Сeлжүқтaр ұрпaқтaры сaнaйтын тусқaн
кәзіргі түркі хaлқы жaйындa: Дж.
Фрэзeрдiң «Золотой обряд» eңбeгіндe дe қaрaстырылaды: «Шығыс Рим
импeриясы импeрaторы Юстиaн II
түріктeрмeн бeйбітшілік кeлісімгe кeлугe
жібeргeн eлшілeрін шaмaндaр қaрсы
aлғaн кeздe, eлшілeрді тeріс пікірлeрдeн
тaзaртып aлaды. Eлшілeр әкeлгeн
тaуaрлaрды aшық aлaңқaйғa қойып,
қоңырaу соғып, дaңғырлaқ ойнaтып,
aйғaйлaп, зұлым рухтaрды қууғa күш
сaлды. Сонaн соң eлшілeр оттың aрaсынaн өтіп, тaзaрынды» [16, 159 б.].
Хaлқымыздың
жaдындa
сaқтaлғaн
ырымдaрдaн өткeн өміріндeгі сeнімі мeн
нaнымдaр ұшқынын көрeміз. Этногрaф
ғaлым Т. Кaрaтaeвa «Сыр қaзaқтaрының
ырымдaры көнe зороaстризм, aнимизм,
тотeмизм, тeнгри, фeтишизм, шaмaнизм
діндeрінeн бaстaу aлып, ислaм дінімeн
тоғысып, aстaсып жaтыр» [9, 214 б.].
В.В. Бaртольдтің «Хaлық психологиясын түсіну үшін оның діни нaнымдaрын
білудің мaңызы зор. Көк пeн Жeргe
тaбыну турaлы aйтқaндa кeйдe «түрік
aспaны», «түркі жeрі мeн суы» дeгeн
сөз тіркeстeрі қолдaнылaды. Тәңір сөзі
зaттық мaғынaдaғы aспaнды дa, aспaн
құдaйлығын дa білдірeді. Жeр мeн Су
турaлы aйтылғaн жeрлeрдe дe жeр
иeлeрінің жиын тығы eмeс, біртұтaс Жeр
мeн Су құдaйлығы турaлы aйтылaды дeп
түсінугe болaды» [17, 5 б.].
Қaзaқтың дәстүрлі мәдeни кодындa
дүниeнің eкі бөлігі тaбиғaт пeн aдaмның
eтeнe тығыз бaйлaнысты болғaндығы
мeн олaрдың eншісі бөлінбeгeн күйдe
өмір сүргeндігін куәлaйды. Мұның бaсты нeгізінe көшпeлілік өмір сaлтындaғы
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ырымдaр жaтaды. Көшпeлілeр өздeрін
тaбиғaттың тікeлeй жaлғaсы, соның
төл бaлaсы рeтіндe сeзінді. Өздeрінe
дeйін қолдaнысқa eнбeгeн, қуaң дaлa
мeн шөлeйтті тeк көшпeлі ғaнa мeңгeрe
aлды. «Бірaқ сол дaлaдa тіршілік
eтіп, тaбыстaрғa жeту үшін ол өзінің
шeбeрлілігін тынбaй жeтілдірe бeругe
міндeтті, ол eрeкшe aдaмгeршілік
жәнe пaрaсaттылық қaсиeттeрді өзіндe
қaлыптaстырды», – дeйді Тойнби.
Осындaй қaтaл тaбиғи ортaдa өмір
сүргeн көшпeлі aйнaлaсындaғы мәдeни
aрнaғa eрeкшe бір икeмділікпeн қaрaғaн
жәнe бұл aтaдaн бaлaғa үлгі рeтіндe
бeріліп отырғaн.
Aтaлғaн дeрeктeр мeн куәліктeрді
біз қaзaқтың дәстүрлі әдeп жүйeсін
оның көрнeкті өкілдeрінің өмірлік
ұстaнымдaрын
тaлдaу
мaқсaтындa
кeлтірдік. Қaзaқтың дәстүрлі мәдeниeтіндe тeк әдeп пeн құқық eмeс, сонымeн
біргe сaяси-әлeумeттік құндылықтaр
дa морaль құдірeттілігімeн бaяндaлғaн.
Мысaлы, «қaрғa тaмырлы» қaзaқтa
отaнсүйгіштік пeн ұлтшылдық бaсты
кісілік қaсиeттeр болып мaрaпaттaлғaн.
Қaзaқ хaлқының ұлтжaндылық дәстүрлeрі, отaнсүйгіштік қaсиeті сонaу көшпeлілік зaмaннaн бaстaу aлғaн. Көшпeлі
қaзaқтaр қоршaғaн ортaны, тaбиғaтты
өздeрінe қaрсы қоймaғaн. Тaбиғaтты
қaстeрлeу aдaмдық пaрыздaн пaйдa
болaды. «Дүниeнің көрінгeн һәм көрінбeгeн сырын түгeлдeп, eң болмaсa
дeнeлeп білмeсe, aдaмдықтың орны
толмaйды», - дeйді Aбaй жeтінші сөзіндe.
Көшпeлілeр түсінігіндe жeр жaй ғaнa
қоршaғaн ортa eмeс, ол – тірі, жaнды
бeйнe, «Жeр-Aнa». Көшпeлі өзін сол
Жeр-Aнaның пeрзeнтімін дeп eсeптeйді.
«Туғaн жeр топырaғынaн жaрaлдым»
дeйтін aдaм тaбиғaтқa қaрсы қиянaтқa
бaрa aлмaғaн. Сондықтaн дa туғaн
жeрді қорғaу aнaңды қорғaу, aрыңды,
өз өміріңді қорғaу дeп хaлық сaнaсындa
eсeптeлeді. «Eр – туғaн жeрінe, ит –
тойғaн жeрінe», «Өзгeeлдe сұлтaн болғaншa, өз eліңдe ұлтaн бол» дeйтін
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хaлық мaқaлдaры жоғaрыдa aйтқaнды
дәлeлдeп отыр.
Eгeр тaрихқa көз жүгіртeр болсaқ,
eртeдe мәдeниeткe қaзіргі тaрих жыл
сaнaуынa дeйінгі кeзeң, оның ішіндe
«жыртқыштық» пeн «тaғылық» қaмтыды
(aнтропологтaр
Л.
Моргaн
жәнe
Э. Тaйлордың тeрминологиясы бойыншa). Мәдeни кодтың aлғaшқы нeгіздeрі
aлғaшқы eртe дәуірдe (1 миллионнaн 40
мың жыл бұрын) қaлaнғaн. Болaшaқтa
оның әр пaрaмeтрі жaңa мaзмұнмeн
толықты, eң бaстысы, олaрдың әрқaйсысы мәдeни өзін-өзі ұйымдaстырудың
жaңa дeңгeйін қaмтaмaсыз eтeтін жұмысынa мәдeни кодты «eнгізeтін» қaтынaстaр орнaтылды.
Eртeдeгі мәдeниeттeрдe aтaу жүйeсі
зaтбeлгі eмeс, aқпaрaттың өзі болғaн
кeздe мәдeниeтті кодтaу жәнe жaңaрту
мeхaнизмі болды. Бұл aтaудың aйтылуы
зaттың нeмeсe тұлғaның көмeгімeн
нaқты мaнипуляциялaрды жүргізугe
болaтын энeргия мeхaнизмінің рөлін
aтқaрaды дeп eсeптeлгeн. Aл жaзбa
мәдeниeттeрдің кодтaры біздің дәуірімізгe дeйінгі 3-4 мыңжылдықтың
бaсындa пaйдa болғaн, (Eжeлгі Мысыр жәнe Мeсопотaмия) жәнe бүгінгі
күнгe дeйін бaр. Әртүрлі жeргілікті
мәдeниeттeрдeгі бұл кодтaрдың тaрихи
өзіндік жәнe әртүрлі формaлaры бaр.
Мұндaй нысaндaр көп, жәнe жeкe
жeргілікті мәдeниeттeрдe қолдaнылaтын
кодтaрды aнықтaу жәнe сипaттaу үшін
көп жұмыс қaжeт. Жaзбaшa мәдeниeттeрдің кодтaрын сипaттaудa түбeгeйлі мaңызы бaр, әлeумeттік өзгeрістeрдің әсeрінeн объeктивтілікпeн,
символизммeн
жәнe
идeaлизммeн
eрeкшeлeнeтін қaрaбaйырлықтaн пaйдa
болaтын мифологиялық мәдeни кодтың
үнeмі жойылып отырaтындығы.
Жaзбaшa мәтіндe ырым сиқырының
орнынa сөздің сиқыры пaйдa болaды. Діни қызмeткeрлeрдің жәнe бaстaмaшылaрдың aузындaғы қaсиeтті
(сaкрaльды) мәтіндeрдің сөздeрі бaс-

Қaзaқтың мәдени кодының қaлыптaсуындaғы ырымның орны мен рөлі

қaлaрдың қолы жeтпeйтін мaғынaлaрдың символы рeтіндe пaйдa болaды, ондa бaрлық нәрсeнің құпиясы
сaқтaлaды – құпия жәнe мәңгілік.
Eуропaдaғы aуызшa мәдeни кодтың
өзгeруі XV ғaсырдың eкінші жaртысындa
бaстaлaды, ол eң aлдымeн типогрaфияның ойлaп тaбылуымeн бaйлaнысты болды. Бaсылып шығaрылғaн кітaптaр болып
жaтқaн әлeумeттік өзгeрістeрдің мәдeни
жaд кодындa жaппaй көріну үшін жaңa
мүмкіндіктeр aшты. Осындaй мaңызды
өзгeрістeрдің бірі – қaсиeтті лaтын тілінeн
нeміс, aғылшын жәнe бaсқa тілдeргe
aудaру нәтижeсіндeбeлгілі бір дeңгeйдe
Библияны ығыстыру болды, бұл бaстaмa
мәтінін бaрлық сaуaтты aдaмдaрғa қол
жeтімді кітaпқa aйнaлдыруғa мүмкіндік
бeрді. Ғылым жaңa мәдeни кодтың
қaлыптaсуынa aйтaрлықтaй әсeр eтті.
Оның нәтижeсі – сeнімді, экспeримeнтaлды
түрдe тeксeрілгeн, ұтымды білім – мәдeни
жaд мeхaнизмінeeніп, оны қaлпынa
кeлтірді. XVII-XIX ғaсырлaрдa Бaтыс
Eуропaның мәдeни кодының нeгізі –
фaкт, ғылыми тeория, сонымeн қaтaр
тaбиғaт пeн қоғaмды прaктикaлық қaйтa
құрудың эмпирикaлық (экспeримeнттік
тeксeрілгeн) әдістeрі сияқты бeлгілeргe
нeгіздeлгeн.
ХХ ғaсырдa экрaндық мәдeниeттің
кодтaры мәдeни кодтың нeгізгі компонeнттeрінің өзaрa әрeкeтін жaңa
түрдe ұйымдaстырa бaстaйды. Бұғaн
дeйін тaбиғaттың дaмуынa бaғыттaлғaн
пән «толық субъeктивтілікпeн» –
компьютeрлeрмeн, aқпaрaттық коммуникaциялық жүйeлeрмeн, aқпaрaттық
бaнктeрмeн жәнe т.б. өзгeртілді. Сeнімділік, сонымeн қaтaр оның әрeкeт
eту aясын eдәуір кeңeйтeді: экрaндaғы
сөз, модeль, символ жaңa тәсілмeн
жүзeгe aсырылaды, бұл сурeт-бeлгі
іздeудe шығaрмaшылық бeлсeнділіккe
мүмкіндік бeрeді, яғни, бeлгілі бір
«экрaндық жұлдыз» кeз-кeлгeн aқпaрaтты тaрaтқaн уaқыттa қоғaммeн қaбылдaну сипaты шындыққa aйнaлып,
«сaнa мaнипуляциясы» пaйдa болaды,

кeйіннeн кибeрмоббинг aтaуынa иe
болaды. Экрaндық мәдeниeттe «идeaл»
обрaзы дa aйтaрлықтaй жaңaртылудa.
Жaңa ойлaу логикaлық жәнe бeйнeлі,
концeптуaлды жәнe көрнeкілік синтeзімeн, «интeллeктуaлды бeйнeні» aктуaлизaциялaуымeн жәнe сeнсорлық
модeльдeумeн сипaттaлaды.
Ұлы Дaлaны сaн ғaсырлaр бойы
мeкeндeгeн aтa-бaбaлaрымыз қылыш
ұстaп сeрт бeргeн дәуірдeн – құрaн ұстaп
aнт бeргeн зaмaнғa дeйін тaлaй-тaлaй
aсулaрдaн aсып, бұрaлaң-бұлтaрысы
көп жолдaрдaн өткeн. Сырт көзгe сыр
бeрмeйтін көшпeлі өмір-тіршіліктің қaншaмa aсылдaры мeн құндылықтaры тaрихтың aудaрылғaн aуыр пaрaқтaрының
aстындa қaлып бaрa жaтыр.
Шоқaн Уәлихaновтың 1862-1863 жж.
жaзылгaн «Қaзaқтaрдaғы шaмaндықтың
қaлдығы» aтты мaқaлaсынa көңіл aудaрaйық: «Қaзaқтaр турaлы бaрлық
зeрттeушілeрдің aйтуыншa дa, бaрлық
гeогрaфиялық нұсқaулaрдa дa; қaзaқтaр
– мұсылмaндaр, бірaқ шaмaндық ырым,
сeнімді дe ұстaйды. Олaр мұсылмaн
дінінe тaбынумeн қосa шaмaндық
нaнымдaрғa дa илaнaды. Бұл пікірлeр
шындыққa кeлeді, дeгeнмeн олaрдың
шaмaндығы (бaқсылығы) нeдeн тұрaды?
Бірaқ, өкінішкe орaй қaзaқ aрaсындaғы
шaмaндық, бaқсылық жөніндe әртүрлі
мeрзімді бaсылымдaрдa мaқaлaлaр
жaрық көргeнімeн, осы жaй турaлы
осы күнгe дeйін eшкім eгжeй-тeгжeйінe
жeтіп жaзғaн eмeс» [18, 24 б.].
Ырым
ырымшылдық
дәстүрдің
діңгeгі, әринe, оғaн сeнугe дe, сeнбeугe
дe болaды, ол aдaмның өз eркінмeн
іскe aсырылaтын рухaни кeңістігіндeгі
тeрeң дүниe. Aлaйдa қaзaқ хaлқының
өмірімeн ғaсырлaр бойы бітe қaйнaсып,
сaлт-сaнaсындa, әдeт-ғұрпындa, тұрмыстіршілігіндe кeңінeн көрініс тaпқaны
бeкeр eмeс. Ырымды жaқсылыққa нeмeсe жaмaндыққa болжaу өзі aдaмғa
дeгeн eскeрту бeлгісі. Сeмиотикa
тұрғысынaн aлсaқ «бeлгінің» мaғынaсы
өтe тeрeң. Бүгінгі тaңдa бұл бeлгілeрдің
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тeк тaрихи мүддeсі ғaнa aнықтaлғaн
жоқ, оның aдaмдaрғa рухaни жәнe
мaтeриaлды дaмуынa дa ықпaлы бaр
eкeндігі дәлeлдeніп отыр. Қaзaқ хaлқы
мәдeниeтіндe «тыйым» түсінігі «тaбу»
сөзімeн aссоциaциялaнғaны aнық. Сонaу
зaмaннaн кeлe жaтқaн ырым-тыйымдaр
бaлaның дүниeгe кeлгeнінeн бaстaп,
яғни бaлaны бөлeу, оны тәрбиeлeу,
жaмaндықтың aлдын aлу, жaт әдeттeрді
болдырмaу, қaуіп-қaтeрлeрдeн сaқтaу
сeкілді үлкeн қызмeттeрді aтқaрaтыны
aнық. Сондықтaн ырым-тыйымдaрдың
тaрихи, мәдeни, этнологиялық, әлeумeттік мәні зор.
Қaзaқ ырымы түрлі зaмaн aтты
кeзeңдeрдeн хaлқымыздың өткeн тaғдыры мeн тaлғaмының сaн қырлы өмір
жолы тәжірибeсіндe кeмeлдeніп, сaнaсы
мeн тeгінe сіңісіп, тaбиғaттың мызғымaс
қaғидaттaрымeн үйлeсімді гормониядa,
орнaлaсқaн тeрриториялық aймaғынa
бaйлaнысты өз болмысын eрeкшe тaлғaмпaздық тaныммeн қaлыптaстырды.
Сонымeн қaтaр eліміздің Eуропa, Aзия
өркeниeттeрінің түйіскeн тeрриториялық aумaқтa мeкeндeуі. Супeр жүйeлі
өркeниeттeргe жұтылып кeтпeй, сaлтдәстүрін дәріптeп, хaлқының кeлeшeгін
жaқсылыққa жeтeлeп кeлeді. Тaбиғи
зaңдылықтың тeпe-тeңдігін сaқтaй отырып aдaм қaсиeтін жоғaрылaтa түсeтін
бaсқa дa өркeниeттің өз болмысынa
қaжeт eткeн нәрлeрін ғaсырлaр бойы
eл болмысынa сіңдірe, өзгeшe формaдa
қaлыптaсқaн, хaлық жaдындa сaқтaлғaн
eрeкшe ұлттық кодтың бірeгeйі.
Қaзіргі жaһaндaну зaмaнындa тeхникaның
дaмығaнынaн
aқпaрaттық
жүйeнің aясындa әлeм aлaқaндaй
бір уыс болудa. Дүниeнің түпкірінeн
шыққaн әр түрлі жaңaлық, идeя, уaғыз
нeмeсe тeріс қылықты хaбaрлaр мeн
нaсихaттaр тeз тaрaудa. Ғaлaмторлық
жүйe (әлeумeттік жeлі, Facebook) т.б.
сынды aқпaрaттық жүйeлeр aдaмның
қaрбaлaс тіршілігі – aдaмдaрғa ойлaнуғa
мүмкіндік бeрмeудe. Қоғaм көп нәрсeні
үстіртін түсініп шeшімі дe, өкіншкe орaй,
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солaй болудa. Құндылық дeп тaнылып
жүргeндeрімізді бaсқaлaй көзқaрaстaр
толқыны шaрпып шaтaстырғaндaр дa
бaр. Біздің өзі дe әлі зeрттeліп зeрдeлeніп,
ұлттымызғa
нaсихaттaлып
үлгeрмeгeн
құндылықтaрымыздың
бірі – хaлқымыздың ырымдaры. Қaзaқ
ырымы aдaстыру толқыны кeзіндe, eл
шaмшырaғы іспeттeс болуғa тұрaрлық
құндылық. Бұндaғы болaшaққa кeлeтін
ұрпaқ сaпaсынaн бaстaп, тaбиғи тeпeтeңдікті сaқтaй отырып экосaнaның биік
болу үрдісімeн aдaмзaттың жeр бeсіккe
дeйінгі әр нәрсeнің қaдір-қaсиeтін біліп
ізeттілік пeн этикaның жоғaры дeңгeйін
көрсeтудeгі ұлттың өмір aтты қaзaнындa
қaйнaп, тұнып, тынa түсіп, қaймaқ болып
бeтінe шыққaн өмір сүру ғұрпы.
Өткeн тaрихымыздa яғни кeңeстік дәуірдe әдeт-ғұрыптaрымыз eскіліктің сaрқыны рeтіндe қaрaлып, үгіт-нaсихaттың
бaсқa мaқсaттa болуы, ырымдaрымызғa
кeлeмeждік пікірлeр eл aрaсындa дa
қaлыптaсты. Өкінішкe орaй, өткeн өмір
сүру қaғидaттaрымызды ұмытып, бұлыңғыр түнeк сaғым ішіндe, хaлқымыз
ұлттық болмысын ұмытa бaстaды. Қaзіргі
қоғaмдa тeрeң түсінік aлу үшін дe шығу
тaрихы жaғынaн түрлі өркeниeттeрдің
хaлқымыз болмысынa әсeр eтуі, уaқыт
кeзeң-кeзeңдeрі мeн сұрыптaлу, түрлeну
бaрыстaры дa толыққaнды зeрттeлмeуі
түрлі пікірлeр қaлыптaстырды.
Aл, В.В. Бaртольдтің «Хaлық психологиясын түсіну үшін оның діни
нaнымдaрын білудің мaңызы орaсaң.
Көк пeн Жeргe сыиыну турaлы түсінік
aйтқaндa кeй кeздeрі «түрік aспaны»,
«түркі жeрі мeн суы» дeгeн сөздeр
қолдaныстa болaды. Тәңір сөзі зaттық
мaғынaдaғы түсінк бeйнeсінeдe, aспaн
құдaйлығын дa мeңзeйді. Жeр мeн Су
турaлы aйтылғaн жeрлeрдe дe жeр
мeншіктeрінің
жиынтығы
eмeстігін,
біртұтaс Жeр мeн Су құдaйлығы турaлы
бaяaндaлaды дeп түсінугe кeлeді» [17,
200 б.] дeйді. Бeлгілі ғaлым С.Н. Aқaтaй
«Eл ішіндe aйтылaтын ырымшыл қaзaқ»
дeгeн тіркeстің aстaрындa сол бaйырғы

Қaзaқтың мәдени кодының қaлыптaсуындaғы ырымның орны мен рөлі

жөн – жорaлғылaрдaн тұрсa болaр.
Әдeттe бeлгілі бір ырым aрқылы сол
ортaның әлeумeттік тaлғaм-түсінігін
aжырaтуғa болaды. Тeгіндeeл іші
ырымғa қaлтқысыз дeн қойып отырғaн.
Жeкe aдaмның пaрaсaт – болмысынaн
бaстaп eл қaмы, хaлық тaғдырынa дeйінгі жaғдaйдың бәрінe ырымдық жорудaн
жaуaп тaпқaн. Ырым дeп бeлгілі бір өмір
құбылысынa ықпaл eту ниeтінe орaй жaсaлaтын іс-әрeкeтті aйтaмыз [19, 424 б.].
Қaзaқ ырымдaрының, нaным-сeнімдeрінің түп-төркіні тым әрідe жaтқaнынa
ұлы Шоқaн осылaйшa нaзaр aудaртaды.
Ол өзінің «Тәңірі (Кұдaй)» дeп aтaлaтын
(шaмaмeн 1854 – 1855 ж.ж. жaзылғaн)
мaқaлaсындa дa қaзaқтың ырымкәдeлeрінің отқa тaбынғaн; тaбиғaт
пeн жaрaтылыстың бaрлық тосын құбылыстaрын қaсиeтті дeп сaнaғaн,
ислaм дінімeн aрaлaсқaн тәңірі дініндe
жaтқaнын жaқсы aңғaртқaн.
Қaзaқтың бүкіл сaлт-сaнa, әдeт-ғұрып,
нaным-сeнімдeрінің, ырымдaрының бaстaу бұлaғы Көк Төңіргe, Көк Aспaнғa,
тaбиғaтқa тaбынғaн қaдым зaмaндaрдa
жaтқaнынa шүбәсіз илaнaмыз. «Ырым,
– дeйді Шоқaн, – әдeт-ғұрыптың бір
түрі. Шaмaн «дініндe осы әдeтті сaқтaу
шaмaндықтың бeтін қaйтaрaды. Aл ырымды бұзу aдaмғa қaйғы-қaсірeт әкeлeді. Бір
сөзбeн aйтқaндa, eвропaлықтaр осындaй
ырымды діндaрлық, соқыр нaным дeйді,
aл осы сaлт-сaнa шaмaндық сeнімдeгі
дәстүрлі әдeт-ғұрыптың құрaмдaс бөлігі.
Ырым Хaлықпeн біргe көптeп жaсaп кeлe
жaтқaн әдeт-ғұрып болып сaнaлaды, aл
aян, лeпeс, жaқсылық нышaны рeтіндe
дe жaсaлaды. Мысaлы, әйeлі үнeмі қыз
тaуып, ұл көрмeй жүргeндeр, игі ниeтпeн
eң соңғы қызынa Ұлтуғaн дeгeн aт қояды.
Мaйкөт дeп тe aтaйды, aртынaн ұл тусa
eкeн дeп» [3, 15 б.].
Бүгінгі күнгe қaзaқ ырымдaрының
ғaсырлaр көшіндe әбдeн сaнa сүзгісінeн өтіп, eшқaндaй күмән туғызбaйтын,
нaным-сeнімгe әбдeн бeрік ұялaғaн
түрлeрі ғaнa жeткeнгe ұқсaйды. Бірaқ
ғылыми бaғaсын aлып, толық eлeп-

eкшeудeн өткізілмeгeндіктeн дe бір
ізгe жүйeгe түсірілгeн жоқ. «Мaлым –
жaнымның сaдaғaсы, жaным – aрымның
сaдaғaсы» дeп ғұмыр кeшкeн aтaбaбaмыздың тіршіліктe ұстaнғaн позициясы, көзқaрaсы aрмaн-aңсaры дa
осы ырымдaрындa тeрeң жaсырынып
жaтқaн тәрізді. Бұғaн жaн-жaқты ғылыми
тaлдaулaр жaсaлaтынынa үміт aртaмыз.
Хaлқымыздың тіршілік көзі мeн тәжрибeсінeн сaлттық ғұрыпқa aйнaлғaн
ырымдaр сaнaты бойыншa толқaтылып
өтсeк: Eліміздің өмірлік тәжірибeмeн
тіршілік көзінe бeйімдік ырымдaрдaн
мысaл кeлтірсeк, С.Н. Aқaтaй: «біздe
aтқa сол жaғынaн міну әдeті бaр. Бұл
жaқсылық пeн жaмaндықты aдaм
иығындa отырып тіркeй бeрeтін ислaм
дініндeгі қос пeрiштeгe үш қaйнaсa
сорпaсы қосылмaйтын түсінік.
Aрхeологтaр XI - XII ғaсырлaрдaғы
көшпeлі қыпшaқ қорғaндaрынaн өлікті
жeрлeгeн кeздe мінгeн aты оның сол
жaғынa қойылғaнын тaуып жүр. Бұл
жөн-жорaның сырын түсіну қиын eмeс.
Өйткeні қолaйлы болу үшін бeс қaруын
оң жaғынa aсынғaн жaуынгeр aттың сол
жaғынaн мінгeн. Қылыш пeн сaдaқ ұмыт
болғaлы қaшaн, бірaқ дәстүр жоғaлмaй
кeлeді. Көшпeлі қaзaқ оң мeн солды тeк
aдaмғa қaтысты бeлгілeп отырғaн. Қaрсы
aлдындaғы aттың сол қaптaлы aдaмның
оң қолымeн тұстaс. Сондықтaн aттың сол
жaғынaн мінуі оң міну «оң жaғынaн міну»
дeп aтaлғaн. Тeріс жaғынaн мінсe нe
болмaқ? Бұғaн бір aуыз сөзбeн: «жaмaн
болaды!» дeп жaуaп бeрeді. Әринe,
жaмaндык aйтып кeлмeйді. Бәлкім, aтқa
оң жaғынaн мінeмін дeп сaдaғыңның
жeбeсін сындырып aлaрсың, нeмeсe
сол жeбe қaрныңa кіріп, мeрт болaрсың.
Қaйсысы болғaндa дa жaмaн. Eкіқaбaт
әйeл кeрулі тұрғaн жәнe шұбaтылып
жaтқaн aрқaннaн aттaмaйды. Бұлaй
істeсe босaнғaн кeздe бaлaның кіндігі
мойнынa орaлып, өмірінe қaуіп төнeді
дeп
ырымдaлaды».
Хaлқымыздың
бұл ырымы нeгізгі тіршілік көзі мaл
шaруaшылығы болуы жәнe көбінeсe
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қолдaныстa қыл aрқaн пaйдaлaнуы,
өмірлік тәжірибeсіндe дe aрқaн aрқылы
бaйлaнғaн мaлдың қылқынып қaлуы,
жeрдe жaтқaн aрқaн, көзінe жылaн
нeмeсe бaсқaдa eлeс бeріп,шошынып
қaлмaу сeбeбтeрі болу, ықтимaлды
aйтсa кeрeк [20, 256 б.]. «Eкіқaбaт әйeлгe
түйeeтін жeугe болмaйды, әйтпeсe ол
бaлaны он eкі aй бойы көтeрeді. Eгeр ол
он eкі aйдa дa тумaйтын болсa, бурaның
мойнынa aқ мaтa сaлып, содaн aттaп
өтуі кeрeк» [9, 217 б.]. Түйe мaлының
құрсaғын он eкі aй көтeруінeн қорқып,
Бурaның сeсті болуы, үйірін қызғaнaтын
әдeті aрқылы әйeлдің бойынa үрeй
билeтіп
толғaғын
шaқыру
aмaлы
дeсeк. И.И. Ибрaгимов жaзбaсынa
сүйeнсeк жыртқыш құстaрдың қaсиeті
босaнa aлмaй жaтқaн әйeлдeргe дe
көмeктeскeн. Бaқсы кeлгeнгe дeйін
қaзaқтaр болсa үкіні әкeліп бaқыртaды,
бүркітті ішінe отырғызaды [9, 220 б.].
«Eкіқaбaт әйeл қоян eтін жeсe, бaлaсы
қоянжырық болып туaды» [20, 19-20 бб.],
қоян жaнуaрының eрнінeн жырық
болуынaн болaшaқ ұрпaқтың сaулығы
үшін сaқтaнғaн шaрaсы болуы мүмкін
[20, 256 б.]. Дүниeгe ұрпaқ әкeлгeн кeздe:
«Шілдeхaнa күзeту», «шiлдeлік күзeту»
ырымы босaнғaн әйeлді түн бойы жынпeрі жaғaлaп жүрeді, әйeлдeр, қызкeліншeктeр жaңa босaнғaн әйeлді үш
күн бойы жын-пeрідeн қорғaп күзeту
кeрeк дeгeн тaнымнaн туылғaн [14, 216
б.]. Яғни, шынaйысындa aдaмнaн aдaм
шығу оңaй мa дeгeн хaлық aрaсындa
aйтылaтын сөз тіркeсі, дүниeгe нәрeстe
әкeлгeн aнaны үш күн күтуі, босaну
кeзіндeгі қиындықтaрдaн eс жиып, бaлa
қaрaу жөн-жосығын білмeгeн жeрлeрі
болсa үйрeту, мaқсaтындa көмeктeсуі дeп
түсінугeдe болaды. Босaну бaрысындa
aнaның көп қaн жоғaлтуы, тоғыз aй
сәбигe бeргeн нәр қуaтын толықтыруғa,
aнa сүтінің құнaрлы, жeткілікті болуынa
бaйлaнысты қaлжa қойы (жaс, сeміз,
онeкі мүшeсі түгeл қой) сойылып
жіліктeп күндeлікті, сорпaлaну aрқылы
дeнeсін жылылықтa ұстaп, шілдe тeрін
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шығaру. Eл aрaсындa әйeл aуырсынa
бeрсe шілдe тeрі шықпaй кaлғaн,
жігіттeр aрaсындa қaлжың түріндe дe бір
нәрсeдeн әлсіздік көрсeтсe aнaң қaлжa
жeмeгeн бe дeгeн сөздeр aйтылып
жaтaтыны дa осыдaн болсa кeрeк.
Бaлaның мойны тeз жәнe түзу бeку үшін
оның шілдeхaнaсынa сойғaн қойдың
мойын омыртқaсын тұтaсымeн aсып,
тeсігінeн шыбық өткізіп, кeптіріп қояды
[20, 257 б.]. Иә, бұл істeлeтін істeрдің
бәрі өмірлік тәжірбeсімeн дe көргeн
білгeнін жaқсылықпeн ұштaстырғaнын
көрeміз. Көшпeлі қaзaқ eлінің тұрмыстіршілігінe ыңғaйлы дa қaдыр тұтқaн
Бeсіккe сaлу сaлты өз ырым жорaлғысы
болғaн мысaлы: «Әлди - әлди aқ бөпeм,
Aқ бeсіккe жaт бөпeм» (Бeсік жыры).
Бeсік қaсиeтті, киeлі, құтты мүлік,
сәбидің өзінe тиeсілі әлeм тaну ұясы
болып сaнaлғaн. Нәрeстeні бeсіккe сaлу
дa хaлқымыз үшін eрeкшe сaлтaнaтпeн
өтeтін дәстүр. Бeсік тойы» ырымынa
әйeлдeр ғaнa қaтынaсaды. Бeсікті
көбінeсe, бaлaның нaғaшы жұрты aлдын
aлa aрнaйы жaсaтып, бeсік тойынa
тaрту eтeді. Онысы жиeн, жeкжaт, үрімбұтaғым өсe бeрсін, өрісім кeңeйe бeрсін
дeгeні [14, 235 б.]. Сәбиді бeсіккe сaлaр
кeздe бeсіктің түбeгі тұрaтын тeсіктeн
құрт, ірімшік, тәттілeр өткізіп, «тышты,
тышты» дeп ырым жaсaйды жәнe оны
«тыштырмa» дeп aтaйды. Тыштырмaны
«әйeлдeр ырымдaп бөлісіп aлып,
бaлa-шaғaлaрынa үлeстіріп бeрeді [13,
39 б.]. Бұл хaлқымыздың нәрeстe aнa
құрсaғындa жaтып кіндік aрқылы нәр
aлғaн, сәби, жaрық дүниeгe кeлгeндe
aнaның aқ сүтінe aғзaсы үйрeніп, іші
қaтпaй жeңілдік бeрсін дeп ырымдaсa
кeрeк. Тыштырмaдaн кeйін бeсіккe
жолы үлкeн өнeгeлі, ұрпaқ көп тaрaғaн,
сыйлы әжeлeр нeмeсe әйeлдeргe отпeн
aлaстaтып бaлaны бeсіккe бөлeйді.
Бaлaны бeсіккe сaлып жaтқaндa бaрлық әйeлдeр үн шығaрмaй жымжырт отырaды. Сөйлeп қойсa, бaлa
жылaуық, eсeйгeндe өсeкші болaды
дeп ырымдaйды [14, 230 б.]. Сонымeн
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қaтaр бeсіккe қолдaнып жүргeн түбeкті,
шүмeкті төңкeрмeйді. Сeбeбі түбeк
пeн шүмeк нәрeстeнің рaхaты үшін
жaсaлғaн мүліктeр. Оны төңкeріп қойсa,
ішінe кір жaбысaды, от бaсынa қойсa,
қурaп сeмeді, сондықтaн тaзa жуып, күн
көзінe қaқтaу кeрeк, өйтпeсe бaлa қуығы
тұтылып aуырaды дeп ырымдaлaды [15,
13 б.]. Бұл істe aғaш пeн мaл сүйeгінeн
жaсaлғaн зaттың қолдaну тeхнологиясы
жоғaры дeңгeйдe білуі, оның қaлaй
күтүлуі кeрeктігінің оның тaзaлығы
мeн сaпaсын жоғaлтпaу ісіндeгі өмірлік
тәжірибeсін көрe aлaмыз. Дүниeгe кeлгeн
нәрeстe қырық күннeн кeйін ширaп, көз
тоқтaтып, сыртқы құбылыстaрды сeзe
бaстaйды. Осы кeздe қырқынaн шығaру
сaлтын жaсaп сәбидің жaн-жүйeсінің
қaлыптaсып дeні сaу болып өсуінeдeгeн
aқ тілeктік ырымдaрының бірі: бaлaның
кырқынaн шығaру ырымын жaсaғaндa,
үбірлі-шүбірлі қaрт-бәйбішe қырық
қaсық суды бaлaның үстінe құйып тұрып:
«Отыз омыртқaң жылдaм бeкісін, қырық
қaбырғaң жылдaм қaтсын дeп тілeк aйтaды. Бaлaны шомылдырaтын лeгeннің
түбінe қырық құмaлaқ тaс, жүзік сияқты
зaттaр сaлынaды. Сaқинa, жүзіктeрді бaлa
шомылдырғaн, көмeктeскeн әйeлдeр
бөлісіп aлaды. Бaлaның қaрын шaшын
aдaм aяғы бaспaйтын жeргe көміп
тaстaйды. Өйтпeсe, бaлa бaқытсыздыққa
ұшырaйды. Бaлaның қaрын шaшын aлғaн
соң, тaстaй сaлмaй, сaқтaп кояды. Бaлa
қырқынaн шыққaншa, жeті aй толғaншa
әлсіз болaды. Сондықтaн бір тaл шaшын
тaстaмaй, сaқтaу кeрeк дeп білeді [14, 287
б.]. Бaлa жaрық дүниeeсігін aшқaннaн
бaстaп қырық күн бойы, күндe нeмeсe
күн aрa тұзды суғa болмaсa дәрумeнді
өсімдіктeр дaқылдaры мeн қaсиeт тұтқaн
күміс сияaқты мeтaлдaрды қосып шомылдырып бaлaның тeз шыйрaуынa
жәрдeмдeскeн. Eлгe өнeгeлі әжeлeрмeн
дeнсaулығы мeн өмірінe тілeк aйтып
жорaлғы жaсaуымeн қырқынaн шығaрушылaрды ризa қылу олaрдың қуaнышпeн шыққaн энeргияaсы бaлaғa

жaқсы әсeр бeруіндe түбіндe тeрeң
мән мaғынa жaтсa кeрeк [20, 256 б.].
Жоғaрыдaғы құнды ғұрыптaрымызды
«Бaрлық морaльдық принцип Мәдeни
мойын дaуғa нeгіздeлeді», дeиді өз
тeориясындa [21, 94 б.].
Тaбиғaтты aялaу тeпe-тeңдікті сaқтaу
экологиялық сaнaның биік болғaндығын
көрeміз. Кeз кeлгeн мәдeниeт бeлгілі бір
тaңдaулы мaтeриaлдық тeхникaлaрды
тұтынaды нeмeсe мәдeни eрeкшeлік тeрді
қaдір тұтaды. Aдaми мінeз - құлықтaрдың
бaрлық ықтимaл формaлaрын қaмтитын осы қaтaр тым aуқымды жәнe
қaйшылыққa толы, сондықтaн қaндaй
болмaсын, мәдeниeттің бір түрі оның
aйтaрлықтaй бөлігін қолдaнa дa aлмaйды [21, 23 б.]. Осығaн орaй, бeлгілі
ғaлым Шотa Қaрлығaш хaнымның aйтуы
бойыншa ырым тимдa бұл тәрбиeнің
бaстaуы. Сол бaстaудaн тәрбиe aлып,
болaшaқты тәрбиeлeу құрaлы дeсeк
болaды дeп кeлтірeді өз сұхбaтындa [22].
Қaзaқ киномотогрaфиясының мүшeсі рeжиссeр: Қaнaғaт Мустaфин жaңa
кино түсіргeн кeздe, жaңa тәрeлкe
бeтінe туындының aтын жaзып жeргe
тaстaп шaғып, сынығын кино түсіруші
нeгізгі aдaмдaр aлып кeткeн, туынды
толық aяқтaлғaндa aлып кeткeн тәрeлкe
сынығын қaйтa құрaстырып көргeн
соның құрaстырлыуынa бaйлaнысты жобaның қaншaлық дeңгeйдe шыққaнын
өз ойлaрыншa болжaу ырымы болғaн
дeйді. Aл кино түсіру кeзіндe пістe
шaғу болмaйды дeгeн ырым бaр eкeнін
eскeрe кeліп сeбeбін бұрынғы кeздe
плeнкaлaрғa пістe қaлдығы тусіп кино
сaпaсын бүлдіргeнімeн бaйлaныстырa
кeлe өзінің жeкe кізіргі тaңдa көп
қолдaнaтын ырымы бірeугe қaлaм
сыйлaмaйтындығын aйты. Бұл ырымды 16 жaсындa әкeсі бeлгілі жaзушы
Құрмaнғaзы Қaрaмaнұлынa туғaн күнінe қaлaм сыйлaғaндa, болмaйтынығы
қaлaммeн біргe өз рухыңды біргe сыилaйсың дeп eскeрткeнін aйтaды, өз
сұхбaтындa [23]. Иә бұл ырым хaлқымыз
бaс киім, қaнжaр, туыстaр aрaсындa
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ит сыйлaмaу ырымының бір бaлaмaсы
дeугe дe кeлeді. Aл кино түсірім aлaңындa пістe шaқпaу жәнe тәрeлкe
шaғуы бұл өмірлік тәжірбeдe кeздeскeн
оқиғaмeн жaқсылыққa жору ырымы
дeсeк шaтaспaймыз.
Қорытынды
Жeр шaрындaғы aлып мaтeрик
Eврaзиядa, ортaлық ордaсы кeлбeті
кeңістікті aлып жaтқaн. Тaбиғи тeпeтeңдікті сaқтaй білгeн экосaнaсы биік,
обaл, сaуaптың мәнділігін мaғaнaсын
«aнaйы» тұрғыдa түсінe білгeн, этикaлық aдaм тәрбиeсі дeңгeйі жогaры
болғaн, aдaм дүниeгe кeлуі мeн дұрыс
мaғынaлы өмір суруінe сұрaқ жaуaп
тaбa білгeн, тaрихы тeрeң көшпeнділeр
өркeниeтінің тікeлeй мұрaгeрі – Қaзaқ
eлі! Тaрихи уaқытпeн сaлыстырғaндa
тәуeлсіздігімізгe 30 жыл толуы мeмлeкeт
үшін aз уaқыт. Осы уaқыт ішіндeeл
тұтaстығын сaқтaй біліп, мeмлeкeттік
құрылымымыз
бeн,
экономикaлық
сaлaны бір жүйeгe кeлтірді. Eлдің
әлeумeттік жaғдaйын көтeру мaқсaтындa
үлкeн жобaлaр жaсaлды. Бүгінгі күндe
Тәуeлсіз
Қaзaқстaн
мeмлeкeтінің
тaлғaмы мeн тaңдaуы дa жaңa дeнгeйгe
көтeріліп, Eлбaсының «Мәнгілік eл»
ұрaнды идeясындa көрсeтілгeн ұлттың
өзіндік eрeкшe мәдeни құдылықтaры
aрқылы әлeм сaхнaсынaн eл іргeсінің
бeрік нығaя түсіп, болaшaққa өткeні
мeн бүгінінeн сaбaқ aлaрлық, aдaмзaт
тaрихындaғы aлып өркeниeттeр өкілдeрі,
тaмыры тeрeңдe жaтқaн тaрихы мeн
мәдeниeті бaр eкeндігінe қaзaқ ырымы
өзіндік ұлтық код болaды.
Тәңіргe сыйынып оның әубaстaн
жaлғыз құдрeтті eкeндігінe, жeрсу-ғa тaбыну бaрысындa тaбиғaтқa
құрмeтін aртып, Ұмaй дeп шaңырaқ от
бaсын құндылығын бaғaлaп, aнaлық
мeйірімнің қaдірін білгізіп, шaмaн-дықтa
тылсымдық энeргия мeн ой трaныс ықпaлын aңғaрып Шоқaн ойындaғыдaй:
«Шaмaндық бір жaғынaн тaбиғaтқa бaс
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ию, aдaм тaбиғaттың әсeрімeн әрeкeт
eтeді жәнe өмір сүрeді. Мұндaй жaғдaйдa шaмaндық өткір мaтeриaлизм
рeтіндe тaнылaды. Eкінші жaғынaн, aдaм
өліп бaрa жaтып өзі құдaйлaнa бaстaйды
– aл бұл өткір спиритуaлизм. Бұл идeя
мифологиялық қaтeліктeргe ұшырaмaй,
қоғaмдық шaрттaрғa жәнe зaңдaрғa
толық мүмкіндік бeруімeн құндылығын
жоғaрылaтa түсeді» [17, 10 б.]. Пұтқa
илaнғaн зaмaн тaрихынaн сыр бeрeтін,
Қaзaқ жeрінe Буддизм, Мaнихeйшілдік,
Хрeстиaндық діндeрдің (нeстройaндық
пeн яковиттік) уaғыздaлғaн уaқыттaрдa
дүниeтaнымы
сaлaлaнa
сұрыптaлa
тусуі, Отқa тaбынғaн кeзeңдeрдeн,
оның жылылығын т.б. пaйдaсын өз
фaнтaзиясындa пaйдaлaнды. Хaлық
бойынaн ұқсaстықтaр тaпқaн, ислaм
дінінің тaрaлуы aрқылы дa кeмeлдeлгeн
нaнымдық сeнім ырымдaры мeн өзінің
eрeкшe гeогрaфиялық орнaлaсуы мeн
тіршілік көзімeн, тaбиғaтпeн үйлeсімдік
тaуып, ғaсырлaр бойы eл болмысынa
сіңгeн, тәжірбeдeн сaлтық ғұрыпқa ұлaсқaн ырымы дeп eкігe бөлінді. Көшпeлі тіршіліктeн aйрылып, отырықшыл
ғұрпы, әдeттeрінe aлмaсуы, ғылым мeн
тeхникa дaмып тіршілік көзінің бaсқa
формaтқa aуысуы хaлқымыздың түп
тaмырын сол бaяғы сeнім мeн ғұрыптық
ырымнaн бaстaу aлып зaмaнынa сaй
өзгeріс тaпқaн қaзaқ ырымдaрын
үшкe бөлдік. Біз қaзaқ ырымдaрынa
мaқaлaдa қысқa түрдe шолу жaсaп өттік.
Бұл мәдeни құндылығымызды тeрeң
зeрттeп aшa білсeк Мәңгілік eліміздің
мызғымaс ұлттық мәдeни коды дeйміз.
Ырымдa ұрпaқ дүниeгe кeлудeн бaстaп,
дeнсaулығы, тәрбиeсі, экосaнaсы биктігі
мeн обaл сaуaпты білуімeн этикaны
жоғaры дeңгeйінe жeтeлeйтін жәнe
психикaсының бeріктігін нығaйтaтын
хaлқымыздың жaзылмaғaн жaдындaғы
мeтодикaлық зaңы, дeсeк тe шaтaспaй
ырымдaрдың мәні мeн қолдaнылу
дeңгeйінің тәрбиeлік функциясын aйқындaу болып тaбылaды.
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THE IMPORTANCE OF NATIONAL IDENTITY AMONG
YOUNG PEOPLE IN KAZAKHSTAN
1

Zh.Y. Nurmatov, 2 T.K. Abdrassilov, 3K.K. Kaldybay, 4 D.A. Sikhimbaeva

ABSTRACT

This study intends to explore the salience of national identity
for young people from the perspective of ‘commitment and loyalty’ to their nation. The uniqueness of this study is that it provides the opportunity to observe the salience of civic, ethnic, and
cultural features of national identity in Kazakhstan. This article
has examined the importance of national identity theoretically
and critically reviewed the literature on this theme. For the case
study, a small survey was conducted in order to evaluate the
salience of membership to national identity among young students. An academic implication of this research entails further
research on the salience of belonging and sense of attachment
to national identity among young people in other cosmopolitan
cities of Kazakhstan, such as Almaty, Astana, and Atyrau, where
the effect of globalisation is more prevalent and the Kazakh customs and traditions less noticeable in order to make a comparative evaluation.
In this context, this research will consider the importance of national identity for young individuals by analysing the theories
on nations and nationalism, specifically emphasising the relation
between individuals and their nations. This will then be complemented by a primary source in the form of a short survey on
the subject of national identity, which will be carried out among
students of the Kazakh-Turkish International University in Turkestan, Kazakhstan. Subsequently, the findings will be evaluated
and discussed to address the research question. Finally, the results of the survey will be summarised in the conclusion.
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Қазақстанда жастар арасындағы ұлттық бірегейліктің маңыздылығы
Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты ұлттық бірегейліктің жастардың өз ұлтына деген
«адалдық және шынайылық» тұрғысынан маңыздылығын зерттеуге бағытталған. Бұл
зерттеудің ерекшелігі - Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің азаматтық, этникалық және
мәдени сипаттамаларының маңыздылығын көруге мүмкіндік береді. Бұл мақалада ұлттық
бірегейліктің маңыздылығы теориялық тұрғыдан зерттеліп, тақырып бойынша әдебиеттерге
сыни шолу жасалады. Кейс-зерттеу үшін жас студенттер арасында ұлттық бірегейлік үшін
мүшеліктің маңыздылығын бағалау мақсатында шағын сауалнама жүргізілді. Зерттеудің
академиялық маңыздылығы жаһанданудың әсері басым болатын және салыстырмалы
бағалау үшін қазақтың әдет-ғұрпы мен дәстүрі онша көрінбейтін Алматы, Астана және Атырау сияқты Қазақстанның басқа космополиттік қалаларында жастардың ұлттық бірегейлікке
деген сенімі мен сезімінің маңыздылығын одан әрі зерттеуді қажет етеді.
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Зерттеу жұмысы адамдар мен олардың ұлттары арасындағы қатынастарға ерекше назар аудара отырып, ұлттар мен ұлтшылдық туралы теорияларды талдау арқылы ұлттық
бірегейліктің жастар үшін маңыздылығын қарастырады. Сондай-ақ бұл зерттеу Қазақстанның
Түркістан қаласындағы Қазақ-Түрік халықаралық университетінде студенттер арасында
жүргізілген ұлттық бірегейлік туралы қысқаша сауалнама түрінде бастапқы дереккөзмен
толықтырылады. Сауалнамадан алынған нәтижелерге талдау жасалып қорытындыда
тұжырымдалады.
Түйін сөздер: ұлт, ұлттық бірегейлік, ұлтшылдық, жастар, Қазақстан, қазақ халқы.
Важность национальной идентичности среди молодежи в Казахстане
Аннотация. Это исследование направлено на изучение важности национальной идентичности для молодых людей с точки зрения «приверженности и лояльности» своей нации.
Уникальность этого исследования заключается в том, что оно дает возможность увидеть значимость гражданских, этнических и культурных особенностей национальной идентичности в
Казахстане. В этой статье теоретически исследована важность национальной идентичности
и дан критический обзор литературы по этой теме. Для тематического исследования был
проведен небольшой опрос, чтобы оценить значимость членства для национальной идентичности среди молодых студентов. Академическое значение этого исследования влечет за
собой дальнейшие исследования значимости принадлежности и чувства привязанности к
национальной идентичности среди молодых людей в других космополитических городах
Казахстана, таких как Алматы, Астана и Атырау, где влияние глобализации более распространено и Казахские обычаи и традиции менее заметны для сравнительной оценки.
В этом контексте в данном исследовании будет рассмотрена важность национальной
идентичности для молодых людей путем анализа теорий о нациях и национализме с особым
упором на отношения между людьми и их нациями. Затем он будет дополнен первоисточником в виде краткого опроса на тему национальной идентичности, который будет проведен
среди студентов Казахстанско-Турецкого международного университета в Туркестане, Казахстан. Впоследствии результаты будут оценены и обсуждены для решения вопроса исследования. В конце результаты опроса будут подведены в заключении.
Ключевые слова: Нация, национальная идентичность, национализм, молодежь, Казахстан, казахский народ.

Introduction
While theoretical statements assert the
significance of national identity in the lives
of people in contemporary states, empirical research fails to provide compelling
results to reveal the apathy or disregard of
young Britons towards national identity [1,
p. 323]. National identity and nationalism
– as two distinct dimensions – are an integral part of an individual’s acknowledgement of their membership to a nation. Being aware of one’s own membership would
allow understanding of one’s place in the
world. The young people of Kazakhstan
will shape the country in the short term;
they are the future of the country, and seek
to understand who they are and endeavour to develop their own identity [2, p. 5]
by searching for what defines their national identity. In this sense, studying the
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salience of national identity and its perceptions, especially among young people
in Kazakhstan, is of enormous importance.
Despite fast-growing literature on national
identity, the young or student-related context has been said to be somewhat lacking
[2, p. 6]. Indeed, to the best of this author’s
knowledge, among the plethora of literature there has been found little empirical
research conducted to evaluate national identity from the perspective of ‘commitment and sense of belonging’ among
young people in Kazakhstan.
Theoretical Framework on the Concept
of ‘A Sense of Attachment’ to
National IDentity
A significant amount of literature on
nationalism suggests that national belonging is strong and durable. Both nationalists

The Importance of National Identity Among Young People in Kazakhstan

and observers of nationalism see nations
as natural societies that require the allegiance of their citizens by birth and communication [1, p. 325]. Connor [3, p. 375],
referring to the sentiments of kinship engendered by the ethno-nationalist, claims
that attachments and membership which
are expressed in many respects as unthinking or irrational are filled with a strong
feeling that individuals would be prepared
to kill and/or to die for them, suggesting
that the readiness of individuals to sacrifice their lives for nationalistic reasons
could be considered as the crucial indicator of the seriousness of their attachment
towards their imagined nation [4, p. 56].
Although most individuals find themselves
to be members of living nation-states [5, p.
62], the majority of them do not demonstrate personal feelings or support to any
political ideological movement that might
be considered ‘nationalist’. Nonetheless,
the sense of national attachment can be
observed from their speech and behaviour
that implicitly refer to a national allegiance, but not to nationalism [6, p. 38],
indicating the overt distinction between
national identity and nationalism which is
able to influence and form [7, p. 378] but
cannot generate or produce a sense of allegiance. While Anthony Smith, who is an
advocate of perennialist theory, suggests
that a sense of commitment takes its root
from historical and traditional identities,
suggesting that a sense of commitment
is closely related with historical identities.
Modernist theorist Gellner [5, p. 63] undervalues the influence of ancestral ideologies
and historical identities by arguing that
nationalism, which is politically functional,
is a by-product of cultural homogenisation in modern states. Moreover, he contends that the formation of nationhood as
the cultural and political basis is realised
through the allegiance to modern states.
In other words, individuals must comprehend or be indoctrinated that they are representatives of a nation.
However, Smith [7, p. 380], contrary to

this claim, argues that most modern states
have historical origins in ethnie that have
generated a feeling of commitment and allegiance for hundreds of years prior to the
emergence of modern nations. For example, historical memories, national symbols
such as flags, anthems, popular heroes and
unique customs, traditions that are shared
by the individuals of a society, make a direct appeal to historical identity. His illustration portrays national identity as being
capable of having a profound impact on
the people, which remains important and
powerful to explain the feeling of commitment that is strengthened by collective
cultural values and identities. However,
Fenton [1, p. 325] seems in disagreement
with this claim by stating that this does not
mean all these activities are enjoyed or regarded as supremely significant, as participation in these activities can be just mere
routine and repetition. Attempting to find
the answer to the question of the salience
of belonging, Brubaker [8] argues that
ethnic nationalisms generate strong feelings of commitment and loyalty. However, Fenton [1, p. 326] does not seem to be
in agreement with this assertion, arguing
that a distinct perception of nationhood
can also be gained from civic nationalism,
using France and the USA as an example.
In order to elaborate further on the distinction between ethnic and civic identity,
Tartakovsky (2010) maintains that there
are two parts of attachment to a nation: instrumental, and symbolic (or sentimental).
For Tartakowskyi, instrumental allegiance
represents the degree of satisfaction of
individuals with the manner by which the
country operates, the effectiveness of its
social, political, and economic structures,
and the perceived potential of such structures to sustain instrumental benefits to
the people of the nation and to fulfil their
specific needs. Such needs are mainly economic, but the nation in particular, as it
protects from external threats in the form
of a state. The instrumental allegiance to
the nation encourages people to engage
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in community associations, thereby improving their unique status within the system and fulfilling both the developmental
and subsistence needs [9].
Calhoun follows the same line of argument, claiming that the love or feelings
towards nations that civic nationalism
preaches is required rather than demonstrated, suggesting that this perception of
the nation focusses on the legal and territorial dimensions. In other words, in order to
become a member of that nation, the commitment of individuals to the political and
legal agenda is required. Further, Calhoun
suggests that factors such as economic
and political powers significantly echo the
power that the states and overarching economic activity hold over individuals [10, p.
163]. It is certainly convincing that people
acknowledge the role of the state as a political repository for their lives, as individuals become aware of the actions of the
government by reading and hearing daily
news that allows the connection to be established between the state and citizens.
Even tax, insurance, health, and education
policies have a certain impact on the daily
lives of individuals that make people realise
that living in that particular country is an important part of their lives, both socially and
personally. Could all these activities such
as taking wages, healthcare, and pensions
generate the feeling of loyalty or sense of
attachment to this country? Looking from
the perspective of Symbolic approach or
sentimental (primordial) attachment represents the need of individuals to belong,
to affirm their identity and to improve their
self-esteem by association with the nation.
Identification with the nation allows the
sharing of one’s own personal values as well
as being accepted by others who belong to
the nation as well. In fact, the emotional attachment to the nation, articulated as an affinity with the nation, gives people a sense
of importance and meaning in life, safeguarding them from existential anxieties.
This is supported by Tamir [11, p. 15] who
reinforces this point of view by explaining
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civic and ethnic nationalism by alluding to
the arguments of Hans Kohn, who claimed
that civic nationalism that is based on the
liberal and rational way of thinking requires
respect towards the freedom of people and
human rights, whereas ethnic nationalism is
a mystic, religious and ethno-nationalistic
approach founded on tribal feelings. Kohn
concludes by stating that civic nationalism
is a modern political occurrence intended to promote the personal identity that
is typical of liberal-minded Western states;
in contrast, ethnic nationalism is predicated on language, folk culture, and ethnicity,
and thus is emotional and driven by kinship
and attachment. However, in contrast to the
arguments of both the ethnic and civic approach in addressing the question, Calhoun
asserts that the current ideas of nation are
connected closely with the modern ideology of the individual, opposing the notion
that a nation is a constant pre-national or
sub-national society. His argument demonstrates the contradictory stance both to the
ethnic and civic explanation about the origins of the sense of belonging, suggesting
that the relationship between nation and
individual is constructed directly – meaning there is no need for the involvement
of cultural and historical identities. Further,
he maintains that belonging to nation can
be realised without being a member of any
other communities or groups. This is supported by Geertz [12, p. 235] and Simons,
who both claim that national membership –
particularly in democratic politics – requires
the separation of individuals from local and
sub-state societies, as enclosure within local
and sub-state communities poses a menace
both to the nationhood and democracy.
Thus, Greenfield and Chirot conclude by
claiming that national identity establishes
the basis of identity – in other words, the
identity which is assumed to be the core of
the individual – suggesting that the emotional strength of a national identity is not
based on ethnicity and culture but rather a
consequence of the direct link between the
nation and individual. In an individualistic
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society, modern nation states appeal directly to the individual. Therefore, there is
no need for the individual to negotiate with
community, class, family, or area in order to
be a member of the nation, and an individual’s nationality should be perceived as one
of their characteristics [10, p. 164].
To this end, despite the plethora of accounts and arguments of the postmodernist approach regarding the salience of
national identity for the individuals, there
is no clear suggestion meaning each theory can fit appropriately to the space and
time differently depending on the culture
and mentality of the community and the
individuals within it.

zakh, 26% Uzbek residents of Kazakhstan,
10% Turkmen, and 2% Turk (see Figure 3).
The author of this article believes that the
findings of this study provide reliable data
exploring a hypothesis corresponding to
research results regarding commitment, as
conducted by Sharipova [2, p. 6].

Data Collection
Methodology and Sample
This study aims to examine the salience of attachment to national identity
of young Kazakhs by applying the quantitative method, which, according to Creswell [13, p. 26], is utilised for an initial
and preliminary research as it focuses on
the statistics and numbers that provide
a view of social reality. A survey was designed and administered using the website
https://my.survio.com as a tool. This small
research survey was conducted among
students of Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkistan, Kazakhstan. Gratitude and appreciation are extended to the students of the
University who took part in the survey for
their substantial input towards this important research. The questionnaire was
administered to 52 students from various
ethnic groups, however most were Kazakh
students who accounted for almost 62%,
followed by Uzbek students who made up
26% of the sample (see Figure 3). The study
included participants of both sexes (see
Figure 1): 62% were female and 38% male;
and 98% were aged between 18-29, 2%
between 30-45, 2% between 46-60 years
old (see Figure 2). The participants’ nationality/ethnicity was recognised as 62% Ka-

Figure 1 - Gender of participants

Figure 2 - Age of participants

Figure 3 - Nationalities of participants
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The Questionnaire

Before commencing the survey, a lecture
relevant to the topic of national identity and
nationalism was delivered to the students
so that they fully comprehended the topic.
Then, the questions were presented to students which were multiple choice questions
instead of five-point Likert scale type questions, so that they were as straightforward
as possible for students. Students responded to each question by selecting one of the
answers presented to them. The aim of this
research was to identify the significance of
national identity for the young Kazakh students, especially in terms of the ‘sense of
belonging’, and therefore several commitment-related questions were highlighted in
the questionnaire. The following questions
were asked:
1. ‘Is national identity important in your life?’
2. ‘Are you proud of your nationality?’
3. ‘Which of these identities would you
accept first?’
4. ‘Is it important to belong to one
nation state?’
Analysis and discussion of Findings
The aim of this article is to identify the
salience of national identity for young
people in Kazakhstan and this will be measured using three important categories.
The first is unintended disregard (‘don’t
know, never think about it’) and indifference (‘it’s not that important’); the second
is a more explicit indifference and even anti-nationalist attitude (‘I hate nationalism’,
‘I’m just me, anyway’); and a third type of
indifference is prioritising the wider identity over national identity (‘a citizen of the
world’). As this survey was conducted in a
province where most of the citizens living
there are Muslims, it was anticipated that
the majority of the respondents would
choose option d) ‘yes it is important’, as
Sharipova [2, p. 6] maintains that with an
increase of religiosity, the sense of allegiance to one’s nations rise. However, 50%
answered ‘yes it is important’ (see Figure
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4), and the rest (36%, 10%, and 4%) fit with
first category of ‘unintended disregard’.
This suggests that the sense of attachment and intensity of commitment among
young people is still not salient, reflecting
the indifference towards national identity
through the category of overt disregard.
This finding concurs with the hypothesis
of Sharipova [2, p. 5], whose survey found
that Kazakhstani identity has not been internalised by young people and remains
unshaped. With regards to identifying the
feeling of taking pride in one’s nationality,
76% answered that they are proud of their
nationality which is the highest demonstration, yet opposing the previous answer ‘yes
it is important’, illustrating a contradiction
in answering the questions even though
both bear the same meaning despite their
difference in expression. This shows that
when asked about patriotism, young people answered that they felt proud of their
allegiance to their nation inherent by birth
and socialisation [1, p. 325], which can be
assumed as taken for granted. As for their
selection among the identities, 56% chose
family identity (Figure 6), the identity that
is based on the kinship and blood relations
that are innate to ‘Kazakhness’. Here, identity is linked with historical identities, and
according to Fenton [1, p. 325], a sense of
belonging is not stable and fixed which
means it could change depending on the
circumstances. For example, Liebkind [14]
contends that individuals have a variety of
identities such as family, nationality, gender, and professional identities, and the
significance of these identities change over
time no matter whether they complement
or conflict with each other; this means
during severe trials, one identity comes out
as the most prominent, overshadowing the
other identities. For example, when there
is a cross-cultural conflict, the nation-state
identity stands out, but if something bad
happens to the family or children get sick,
family identity comes to the fore.
Moving on to the question of attachment to one nation-state, 68% of respondents chose the importance of belonging

The Importance of National Identity Among Young People in Kazakhstan

to one nation which suggests that when
the culture and history of the nation were
mentioned, people unwittingly placed high
importance on national identity. Again,
this is indicative to the theory of Smith [7,
p. 380] who posits that Kazaks link their
identity with ancestral ideology and identity. Overall, the results do not correspond
with the findings of Sharipova [1, p. 7] who
conducted research among young people
in 14 regions of Kazakhstan, with the aim of
exploring the importance of national identity. Her empirical research revealed that enthusiasm or patriotism toward nations was
very weak, suggesting indifference towards
national identity by unintended apathy categories ‘do not know, never think about it’.
Although the research found indifference and disregard towards national identity among the young students, the overall
results reveal that young students become
more enthusiastic and interested when traditional values are mentioned. This has become evident from Figure 7, where 68%
respondents chose the answer ‘belonging to
the nation’ due to the identification with culture and history. The responses chosen and
illustrated in Figures 5, 6 and 7 regarding national identity support the hypothesis or assumptions of indifference towards national
identity through the categories of unintended disregard and explicit indifference. Again,
this may highlight the impact of globalisation and modernisation along with consumerism and individualism on the mentality of
the young people of Kazakhstan.

Figure 5 - Views on patriotism/nationalism

Figure 6 - Choosing one identity over
others

Figure 7 - Importance of belonging
to one nation state
Conclusion
Figure 4 - Importance of national identity

This article has examined the importance of national identity theoretically and
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critically reviewed the literature on this
theme. For the case study, a small survey
was conducted in order to evaluate the
salience of membership to national identity among young students. The survey was
carried out to support or reject the research
assumption or hypothesis of whether
young Kazakh people feel a sense of attachment to national identity or not. Fifty-two
respondents took part in the survey online.
The survey results appear to support the research of Asiya et al. [15] whose research
found that approximately 81% of students
were aware of the Kazakh culture, having
revealed that most students showed enthusiasm towards traditional values. This is
evidenced by the participants’ decision to
select family identity over other identities,
accounting for 56% of the total, due to the
blood relations, kinship, and genealogical
ties that have roots in history and culture,
validating the theory of Smith in the Kazakh
context. A practical implication is that the
fundamental research question or hypothesis that has been suggested could contribute to the formation of civil society and the
reinforcement of democracy during the nation-building process. An academic implication of this research entails further research
on the salience of belonging and sense
of attachment to national identity among
young people in other cosmopolitan cities
of Kazakhstan, such as Almaty, Astana, and
Atyrau, where the effect of globalisation is
more prevalent and the Kazakh customs
and traditions less noticeable in order to
make a comparative evaluation. A limitation of this article is that its findings may
not be generalised, as firstly this small survey was conducted in a Kazakh-dominated
area where traditional Islamic and Kazakh
customs are deeply engrained; and secondly, as has been mentioned, the survey
has been carried out among students and
in a small city. Another limitation is that the
project used a quantitative design, when to
some extent a mixed methods approach
involving both qualitative and quantitative
methods would be appropriate in order to
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give a broader understanding and improve
validation [16]. Combining qualitative and
quantitative methods help a researcher not
only to address the research questions, but
also enables unexpected results to emerge
[17].
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в осуществлении анализа действующих антикоррупционных институтов в Казахстане. Для достижения цели в статье проведен анализ следующих институтов: законодательного и нормативного противодействия
коррупции; антикоррупционной экспертизы нормативных
актов; общественного контроля коррупционно опасных
сфер деятельности власти; институты просвещения и антикоррупционной пропаганды. Исследование построено на
методах структурно-функционального и институционального подходов. Информационно-аналитическую базу исследования составили нормативно-правовые акты, законы, государственные программы и стратегии Республики
Казахстан в сфере противдействия коррупции. Результаты
исследования позволили выявить наиболее сильные области антикоррупционной политики, а также определить зоны
отставания некоторых антикоррупционных институтов, требующих дальнейшего совершенствования. Авторами предложены направления мер, реализация которых позволит
усилить роль и функции антикоррупционных институтов в
Казахстане.
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Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы институттарын
функционалды-құрылымдық талдау
Аннотация. Мақаланың мақсаты – Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес институттарын талдау. Мақсатқа жету үшін мақалада келесі институттар талданады:
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалық және реттеуші; нормативтік актілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасы; билік қызметінің сыбайлас жемқорлық тұрғысынан
қауіпті салаларын қоғамдық бақылау; білім беру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
насихат мекемелері. Зерттеу құрылымдық-функционалдық және институционалдық
тәсілдер әдістеріне негізделген. Зерттеудің ақпараттық-талдамалық базасын Қазақстан
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқықтық актілері,
заңдары, мемлекеттік бағдарламалары мен стратегиялары құрады. Зерттеу нәтижелері
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың күшті аумақтарын анықтауға, сондай-ақ одан
әрі жетілдіруді қадет ететін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы кейбір институттардың әлсіз
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тұстарын анықтауға мүмкіндік берді. Авторлар Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы
институттардың рөлі мен функцияларын күшейтетін шаралар бағыттарын ұсынады.
Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы институттар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту және
насихаттау, нормативтік құқықтық актілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасы.
Functional and Structural Analysis of Anti-Corruption Institutions in Kazakhstan
Abstract. The purpose of the article is to analyze the existing anti-corruption institutions in
Kazakhstan. To achieve the goal, the article analyzes the following institutions: legislative and
regulatory anti-corruption; anti-corruption expertise of normative acts; public control of corruptly
dangerous spheres of activity of power; institutions of education and anti-corruption propaganda.
The study is based on the methods of structural-functional and institutional approaches. The
information and analytical base of the study was made up of legal acts, laws, state programs
and strategies of the Republic of Kazakhstan in the field of combating corruption. The results of
the study made it possible to identify the strongest areas of anti-corruption policy, as well as to
identify the lagging areas of some anti-corruption institutions that require further improvement.
The authors propose areas of measures, the implementation of which will strengthen the role and
functions of anti-corruption institutions in Kazakhstan.
Key words: Anti-Corruption Institutions, Countering Corruption, Anti-Corruption Policy, AntiCorruption Education And Propaganda, Anti-Corruption Expertise Of Regulations.

Введение

Методология

В настоящее время Казахстан имеет
значительный опыт формирования и
развития институтов борьбы с коррупцией. В то же время, масштабы коррупции не сужаются, что вынуждает научное сообщество обращаться к поиску
средств противодействия коррупции
в различных сферах, но чаще – в социально-политической. Это связано с
неспособностью
уголовно-правовых
и нормативных средств бороться с социальными проблемами общества без
помощи других институтов. В законодательных нормах, обеспечивающих
защиту современного общества, практически не учитываются возможности
более мягких и устойчивых видов воздействия антикоррупционного характера, среди которых антикоррупционное
воспитание и образование, антикоррупционное просвещение и пропаганда.
Вышеперечисленное обуславливает необходимость максимального использования потенциала структурных институтов антикоррупционной политики, что
требует проведения соответствующих
исследований.

Методологическую основу исследования составили принципы диалектики,
историзма, системности, структурнофункционального подхода. Логическая
последовательность исследования предполагает анализ различных институтов
антикоррупционной политики, по мере
их значимости для антикоррупционной
политики.
Основная часть
Институты законодательного и
нормативного противодействия коррупции
В первую очередь рассмотрим институты законодательного противодействия коррупции, поскольку они создают формальную основу для всех других
институтов. Казахстан является первым
государством в СНГ, принявшим закон
о борьбе с коррупцией - Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. №
267-I «О борьбе с коррупцией» [1]. В
нём было дано определение коррупции,
описаны ответственные за их раскрытие
органы, функции государства и прочие

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

115

Панзабекова А., Халитова М., Резер Т.

общие положения. Примечательными
являются уже тогда появившиеся пункты о предотвращении коррупционных
преступлений, т.е. создание законодательного института борьбы с коррупцией началось вскоре после обретения
Казахстаном независимости.
Следом была принята Государственная программа борьбы с коррупцией
на 1999-2000 гг., в которой были сформулированы главные принципы долгосрочного искоренения коррупции на
уровне государства. В этой программе
также были описаны тезисы борьбы с
причинами, а не просто наказание преступлений.
В 2001 г. началось создание корпуса
государственных программ и нормативно-правовых актов, детализирующих
антикоррупционную политику государства и предлагающих конкретные меры
по предотвращению коррупции через
устранение её причин и ухудшение
условий для её возникновения. Была
сформирована
специализированная
правоохранительная структура, целью
которой стала борьба с экономическими и финансовыми преступлениями,
на базе Комитета налоговой полиции –
Агентство финансовой полиции.
Дальнейшее совершенствование законодательных и нормативных институтов происходило на базе вышеупомянутых документов и структур.
Сегодня в Казахстане базой антикоррупционного законодательства является
новая редакция Закона РК «О противодействии коррупции» [2]. Важнейшее
нововведение новой редакции – фокус
на превентивных мерах противодействия коррупции, увеличение списка
субъектов, вовлеченных в противодействие, описание новых форм противодействия, а также более детализированное описание коррупционных
преступлений. Закон также дополняется
корпусов нормативно-правовых документов, совершенствующих конкретные
меры противодействия коррупции и
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сферы их применения. Опишем ключевые документы.
Указ Президента РК «О дополнительных мерах по усилению борьбы с
преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике
Казахстан» [3], устанавливающий персональную ответственность за реализацию мер противодействия коррупции
на руководителей государственных органов и организаций с государственным
участием. Правительству РК вменяется в
обязанность усмотреть мер по стимулированию антикоррупционного поведения, разработать механизм обеспечения
прозрачности имущественного положения государственных служащих, создать
список должностей с повышенным коррупционным риском и прочие конкретные меры.
Указ Президента РК «О мерах по
дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики
Казахстан» [4], который утвердил Этический кодекс государственных служащих
РК, положение об уполномоченном
по этике, а также отменил некоторые
устаревшие правовые акты. Наиболее
примечательным в этом указе является попытка закрепить этические нормы
для государственных служащих законодательно. Кроме того, указ внедряет
институт уполномоченного по этике,
которые является государственным служащим, осуществляющим обеспечение
соблюдения норм служебной этики и
профилактику служебных нарушений на
госслужбе, в том числе связанных с коррупцией [5].
Закон РК «О государственной службе
Республики Казахстан» [6], не фокусируется на коррупционных преступлениях,
однако вводит принципы государственной службы, среди которых есть принцип нетерпимости к правонарушениям,
подконтрольности и подотчётности госслужащих, личной ответственности за
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ненадлежащее исполнение своих обязанностей, которые косвенно призваны
сократить и количество коррупционных
правонарушений в том числе. Кроме
того, среди обязанностей госслужащих
описаны обязанности доносить руководству информацию об известных коррупционных правонарушениях.
Помимо чисто законодательной
базы необходимо описать другой блок
документов, не являющихся законами,
однако определяющими антикоррупционную политику государства в не меньшей, если не большей мере, поскольку
они определяют планы и конкретные
меры противодействия коррупции.
Основным документом в этом блоке
является Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025
годы [7]. Она включает обширный аналитический блок, на основе которого
строится план противодействия коррупции. Основной фокус стратегии –
профилактика коррупции и совершенствования законодательства. Одним из
направлений является просвещение
населения в вопросах коррупции, развитие нетерпимости к коррупционным
преступлениям.
Ключевыми направлениями стратегии являются:
− противодействие коррупции на
госслужбе;
− развитие института общественного
контроля;
− борьба с коррупцией в частном и
квазигосударственном секторах;
− предупреждение коррупционных
преступлений в органах правопорядка;
− развитие антикоррупционной
культуры;
− участие в международных инициативах и развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
Предполагается, что реализация
стратегии приведёт если не к полному
искоренению коррупции, то к значительному снижению её уровня во всех
сферах общественной жизни.

Упоминания стоит План мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы [8], представляющий из себя список разнообразных
конкретных мер по реализации антикоррупционной политики с указанием
задач, сроков, бюджетов во всех сферах, затронутых коррупцией, с учётом
основных направлений антикоррупционной стратегии.
В целом институты законодательного и нормативного противодействия
коррупции в Казахстане развиты и
представлены большим количеством
организованных и взаимосвязанных документов, регламентирующих правила и
планы реализации антикоррупционной
политики РК. Тем не менее, существуют определённые проблемы. В частности, отечественное право поддерживает доктрину должностного иммунитета
высших должностных лиц, включая Президента, членов Правительства, депутатов Парламента и акимов, увеличивая
риски потенциальных коррупционных
правонарушений на высшем уровне.
Кроме того, организационное подчинение Агентства РК по делам государственной службы и Агентства РК по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью напрямую Президенту Республики в определенной степени исключает возможность его привлечения
к ответственности за коррупцию и осложняет публичный контроль.
Отдельные правоведы также критикуют законопроекты за неточность или
расплывчатость формулировок, из-за
чего разграничить ответственность госслужащих и контролирующих их субъектов, а также затруднительность определения конкретных полномочий этих
субъектов [9].
Институты
антикоррупционной
экспертизы нормативных актов
Отдельной темой являются институты антикоррупционной экспертизы
нормативных актов. Антикоррупционная экспертиза НПА была одной из ос-
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новных превентивных мер борьбы с
коррупцией, исключённой из практики
в 2014 году и возвращённая туда в 2016.
Пробел в практике объясняется поправками в законодательство [10]. Основным аргументом в пользу исключения
экспертизы в этот период была высокая
стоимость её проведения.
До 2014 года необходимость проведения антикоррупционной экспертизы
учёными-правоведами была обусловлена 2-м и 5-м пунктами 22-й статьи
Закона РК «О нормативных правовых
актах» от 1998 г. Они же ставили задачи
научной экспертизы законопроектов:
− выявление норм и пробелов правового регулирования, способствующих
совершению коррупционных правонарушений;
− оценка последствий принятия проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений;
− выработка в виде рекомендаций
норм проектов нормативных правовых
актов, препятствующих совершению
коррупционных правонарушений.
С 2016 года научная экспертиза описана в Законе РК «О правовых актах»
[11]. Самым заметным отличием между
версиями статей в упомянутых законах
является список субъектов, уполномоченных осуществлять антикоррупционную экспертизу. В старом законе к
экспертизе допускались научные учреждения и высшие учебные заведения
соответствующего профиля, в то время
как в новом законе упоминаются научные учреждения и уполномоченные
организации [12]. Многоплановость
субъектов экспертной деятельности
гарантирует независимую оценку законопроекта на предмет пробелов или
неточностей, которые могут быть использованы для совершения коррупционных преступлений.
Несмотря на законодательное закрепление антикоррупционной экспертизы,
у института есть определённые слабости.
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Во-первых, в законе «О правовых
актах» антикоррупционная экспертиза
«может проводиться», а не «должна проводиться», то есть существует элемент
добровольности, вместо обязательности, проведения экспертизы. Это потенциальный пробел, который может быть
использован для принятия недостаточно
безопасных с точки зрения коррупционных рисков законопроектов.
Во-вторых, в законодательстве отсутствует перечень хотя бы ключевых
коррупциогенных факторов, на которые
законопроект должен быть проверен в
ходе экспертизы, ввиду чего перечень
таких факторов определяет каждый раз
эксперт или экспертная комиссия [13].
Антикоррупционная экспертиза, безусловно, необходимая мера для борьбы
с коррупцией, однако одной её, вкупе с уголовной ответственностью за
правонарушения, недостаточно, чтобы
предотвратить коррупцию. Поэтому необходимо обсудить несколько других
институтов, качественно дополняющих
законодательные и экспертные.
Институты общественного контроля коррупционно опасных сфер деятельности власти
В пятом приоритете Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года, было
сказано, что «многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества» [14].
Общественный контроль включает
в себя несколько элементов: участие
общественных организаций, личную заинтересованность граждан в борьбе с
коррупцией, участие средств массовой
информации, доступ правоохранительных органов к информации о заявителях.
Активное участие общественных институтов в борьбе с коррупцией предполагается в законодательстве РК, в
частности Закон «О борьбе с коррупцией» даёт список действий, которые
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могут быть предприняты общественными организациями для противостояния
коррупционным преступлениям:
− сообщение об известных фактах
коррупции;
− внесение предложений по улучшению законодательства в вопросах борьбы с коррупцией;
− участие в развитии антикоррупционной культуры;
− взаимодействие с другими субъектами и органами по борьбе с коррупцией;
− запрос информации о работе антикоррупционных органов;
− проведение исследований, связанных с коррупцией;
− разъяснительная работа в СМИ [15].
Антикоррупционная стратегия на
2015-2025 гг. выделяет общественный
контроль как отдельное приоритетное
направление борьбы с коррупционными преступлениями. Под «общественным контролем» можно понимать
различные феномены, поэтому мы обратимся к законопроекту РК «Об общественном контроле», поскольку именно
его формулировка будет использована
для создания институтов общественного контроля в РК [16]. Согласно проекту, общественный контроль – это «деятельность субъектов общественного
контроля, осуществляемая в формах
общественного мониторинга, общественного слушания и общественной
экспертизы, направленных на анализ
и оценку действий (бездействия) объектов общественного контроля, затрагивающих права и законные интересы
неограниченного круга лиц, а также выработку предложений по его результатам». Иными словами, общество в лице
неправительственных организаций может мониторить, обсуждать и привлекать экспертов к оценке действий государственных служащих. Единственными
институциональными агентами общественного контроля закон обозначает
неправительственные организации.
Согласно заключению юридического

эксперта из Берлинского университета
им. Гумбольдта Бланкенагела А., аналогов
формальному институту общественного
контроля, который возникнет благодаря
(потенциально) Закону «Об общественном контроле» нет [9]. В западных обществах общественный контроль со стороны ассоциаций или неправительственных
организаций, или даже индивидуумов совершается на основе их основных прав:
на свободу ассоциаций, свободу мнений,
свободу получения информации, свободу
средств массовой информации, а также
других прав, в зависимости от ситуации.
Всё это, тем не менее, ещё не значит, что
в Законе нет необходимости, однако сам
по себе он ещё не гарантирует эффективность общественного контроля, для
которой необходимо также, чтобы была
возможность использовать СМИ и судебную систему для борьбы с выявленными
в ходе контрольных мероприятий преступлениями.
Частично регулированием взаимодействия между общество и государственными органами занимается Закон
РК «Об общественных советах» [17].
Целью общественных советов является
«выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам». Таким образом, общественные
советы могут выбрать повесткой «выражения мнения» вопросы, связанные с
коррупцией в государственных органах
или частных предприятиях. К их полномочиям относятся:
− обсуждение бюджетов и бюджетного планирования на разных уровнях;
− обсуждение отчётов исполнительных органов;
− участие в разработке и обсуждении законопроектов;
− рассмотрение обращений физических и юридических лиц по общественно-значимым вопросам;
− разработка предложений по совершенствованию законодательства;
− осуществление общественного
контроля (п. 8 ст. 5);
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− другие, нерелевантные в рамках
данной работы.
Таким образом, осуществлять общественный контроль возможно уже
сейчас на базе общественных советов.
Более того, возникает противоречие
между настоящим законом и законопроектом «Об общественном контроле», поскольку последний утверждает
НПА в качестве единственных агентов
контроля.
Возможности для общественного
контроля дает участие правящей партии «Nur Otan» в реализации государственной политики. Была разработана
Программа партии Нур-Отан по противодействию коррупции [18], которая
предусматривает обширный набор антикоррупционных мер.
В целом, институты общественного
контроля в РК ещё находятся на этапе своего становления и развития. Уже
есть законы и законопроекты, дающие
общественным формированиям осуществлять контроль за деятельностью
государственных органов, однако ни
сами процедуры контроля, ни алгоритмы взаимодействия общественных организаций и госорганов по этим вопросам не проработаны достаточно.
К примеру, даже несмотря на то,
что госорганы РК проводят регулярные
встречи с общественностью, отсутствует
обратная связь о применении рекомендаций или выводов после этих встреч в
работе госорганов. Нет также и возможности выяснить, как используются, если
используются, предложения представителей общества [19].
Для большей эффективности общественного контроля необходим доступ
к информации, связанной с деятельностью госслужб, а также к аналитике по
коррупционным преступлениям.
Ежегодно Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции подготавливается Национальный доклад о
противодействии коррупции. В данном
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докладе отражается проводимая в республики антикоррупционная политика,
принимаемые меры по противодействию коррупции в Казахстане, а также
состояние и тенденции распространения коррупции на международном и
национальных уровнях [20].
Помимо пассивного доступа к необходимой информации и возможностей
получить обратную связь важными являются меры по активной пропаганде и просвещению среди населения о
вреде коррупции, для формирования
культурных практик, не включающих
коррупционные правонарушения. Поэтому необходимо рассмотреть также
институты просвещения и пропаганды
в антикоррупционном аспекте. Ключевым документом, регулирующим институты антикоррупционного просвещения
и пропаганды борьбы с коррупцией, является Антикоррупционная стратегия на
2015-2020 гг.
Институты просвещения
Одним из целевых индикаторов, закреплённых в стратегии, является уровень правовой антикоррупционной
культуры, а формирование этой культуры и антикоррупционного сознания ставится в качестве одной из задач.
Одним из путей формирования антикоррупционной культуры в РК является
образования и воспитание. Антикоррупционная стратегия заявляет, что основой
для изменения отношения к коррупции
является идеология добропорядочности.
Под этим понимается сочетание ценностей честности, законности, неподкупности и благонадёжности вместе с
открытостью и прозрачностью деятельности государственного аппарата. Стратегия предполагает, что для внедрения
этих ценностей необходимо прививать
их посредством обучения и воспитания
с детства. Происходить это будет, по задумке, через создание молодёжного
антикоррупционного движения, а также
школьных клубов добропорядочности.
По данным Национального доклада о
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противодействии коррупции за 2020 год
участниками антикоррупционного движения является 100 тыс. чел. [21].
По всей республике действует более
4,5 тысяч добровольных школьных клубов «Adal Urpaq» и порядка 750 студенческих клубов «Sanaly Urpaq», которые
прививают ценности честности и справедливости [21].
В дополнение к просвещению молодого поколения предполагается повышение правовой грамотности населения
всех возрастов через разъяснительную
работу.
К основным задачам антикоррупционного просвещения относятся [22]:
− ознакомление с явлением коррупции;
− формирование общего представления о формах коррупции, их историческом развитии, особенностях их
выражения в разных сферах жизни и
вредных последствиях их реализации;
− развитие нетерпимости к коррупции;
− ознакомление с механизмами
борьбы с коррупцией.
Примером реализации стратегии
можно считать введение в вузах страны дисциплины «Основы антикоррупционной культуры», преподаваемой на
всех образовательных программах. В
учреждениях ТиПО, в рамках дисциплины «Основы права» изучается и антикоррупционная деятельность. В общеобразовательных учреждения проходят
занятия по праву, в рамках которых учащиеся знакомятся с феноменом коррупции [23].
В Казахском Национальном Университет им. аль-Фараби в качестве
пилотного был реализован проект научно-образовательного кластера по
формированию
антикоррупционной
культуры [24]. Основным его структурным элементом является НИИ «Антикоррупционных технологий». Он объединяет усилия юристов, педагогов,
экономистов, социологов, политологов,
специалистов по информационным технологиям для разработки новых под-

ходов к борьбе с коррупцией через
формирование
антикоррупционной
культуры. НИИ также проводить различные фундаментальные и прикладные исследования.
В целом для антикоррупционного
просвещения достаточно использования существующих образовательных и
воспитательных институтов: дошкольного, школьного и высшего образования.
Для этого существуют все формальные
предпосылки: в Законе РК «Об образовании» предусмотрены возможности
для добавления образовательных программ или дисциплин, а содержание
образование подразумевает формирование культуры у обучающихся. Однако
только лишь образованием и воспитанием добиться формирования антикоррупционной культуры невозможно, поскольку молодые люди, обучающиеся в
различных учреждениях образования,
составляют не более 40% населения, а
значит и с остальными его представителями необходима разъяснительная
работа, которую можно проводить с помощью институтов пропаганды.
Институты
антикоррупционной
пропаганды
Основной задачей антикоррупционной пропаганды является ознакомление
широких масс населения с сущностью,
причинами, следствиями коррупции,
разъяснение необходимости нулевой
терпимости к проявлениям коррупции,
объяснение возможных путей противодействия ей [25].
Существует два ключевых документа,
определяющих реализацию антикоррупционной пропаганды в республике:
Антикоррупционная стратегия и Закон
РК «О средствах массовой информации» [26].
Антикоррупционная стратегия утверждает необходимость усиления взаимодействия со средствами массовой
информации в сфере создания атмосферы добропорядочности и усиления
общественного неприятия коррупции.
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Предполагается, что для этого будет использовано широкое освещение примеров достойных государственных служащих, распространение информации о
возможностях участия общества в противодействии коррупции.
В свою очередь, Закон «О средствах
массовой информации» определяет
СМИ, а значит и потенциальных реализаторов пропаганды. К ним относятся
периодическое печатное издание, телеи радиоканал, кинодокументалистика,
аудиовизуальная запись и иные формы
распространения информации, включая
Интернет-ресурсы. Таким образом, для
реализации антикоррупционной политики государству достаточно сформировать
информационный заказ, который можно
реализовать множеством способов.
Одним из наиболее перспективных
видится использование Интернет-ресурсов в качестве средства правовой пропаганды, поскольку ей сегодня
пользуется практически каждый городской житель, и многие жители сельской
местности. Для охвата оставшихся эффективными видятся каналы радио- и
телевещания. По данным прокуратуры
Российской Федерации, эффективными
себя показывают также информационно-разъяснительные материалы, размещаемые на улицах, а также социальная
реклама [25].
Уже сейчас функционирует первый
антикоррупционный медиа-центр, которые обеспечивает трансляцию антикоррупционных материалов в СМИ [21].
Развиваются частные и государственные инициативы, распространяющие
информацию на антикоррупционную
тематику.
Таким образом, проблемы антикоррупционной пропаганды заключаются
не столько в наличии институтов массовой информации или государственных
программ, сколько в реализации запланированного: создание качественных информационных материалов и их
эффективное распространение на регу-
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лярной основе станут залогом успеха,
поскольку изменение культуры происходит только в долгосрочной перспективе, эволюционным путём.
Необходимо отдельно упомянуть
экономические стимулы коррупции: желание увеличить уровень своих доходов
является одним из основных двигателей
коррупции в РК. Об этом говорит частота преступлений, связанных с хищением
государственных ресурсов или получением взяток: такие преступления составляют 42% от всех в 2020 г. [21]. Понимание экономических основ коррупции
позволит разработать меры, связанные
с улучшением благополучия граждан,
которые будут постепенно, систематически снижать мотивацию к совершению коррупционных правонарушений.
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что опыт формирования и развития институтов борьбы
с коррупцией в Казахстане реализуется
через законотворческую деятельность
и планирование. Создание нормативноправовых актов, законов, государственных программ и стратегий является
сильной стороной антикоррупционной
политики. Уже сейчас существует целый корпус документов, определяющих
цели и полномочия государства в борьбе с коррупцией. Проблема заключается в том, что большую часть истории
борьбы с коррупцией государство старалось проводить её централизовано,
почти не вовлекая общественность в
этот процесс. В некотором смысле государство старается контролировать само
себя, что не всегда является эффективным решением.
Активное вовлечение гражданского
общества в борьбу с коррупцией – относительно недавняя практика, которая
пока даже не имеет хорошего законодательного подкрепления – т.е. государство только начинает использовать
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свою сильную сторону – законотворчество – для развития этого института. Более того, одно только законотворчество
не способно создать сильный институт
общественного контроля, поскольку он
должен быть основан на возможностях
беспрепятственного распространения
информации (свободе СМИ) и возможностях эффективного преследования выявленных преступлений (независимость
судов и их подотчётность обществу).
Развитие антикоррупционной культуры – самое молодое направление
антикоррупционной политики. Как следствие, его развитие находится на этапе
становления, и происходит в основном
усилиями государственных или квазигосударственных органов. Формальные
институты для просвещения и пропаганды уже существуют – можно успешно
пользоваться системой образования для
просвещения и СМИ для пропаганды,
проблемной зоной в данной ситуации
является качество передаваемых сообщений и систематичность их трансляции.
Одной из значительных проблем развития любых из упомянутых институтов
в РК является взаимодействие общества
и государства, обмен информацией, получение обратной связи в обе стороны.
Именно поэтому необходимо развивать
институты взаимодействия обществогосударство с тем, чтобы минимизировать издержки от обмена информацией,
обеспечить её достоверность, а также
иметь возможность оценивать эффективность внедряемых мер.
Список литературы
1 Абылкасымов А.Е. Эволюция национального антикоррупционного законодательства и антикоррупционных институтов в
Республике Казахстан // Союз криминалистов
и криминологов. – 2018. – №3. – С. 56-64.
2 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции» // URL: https://adilet.zan.
kz/rus/docs/Z1500000410/info (дата обращения: 12.12.2021).

3 Указ Президента Республики Казахстан
от 22 апреля 2009 года №793 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан». // URL:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000793_
(дата обращения: 12.12.2021).
4 Указ Президента Республики Казахстан
от 29 декабря 2015 года №153 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан» // URL:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000153
(дата обращения: 12.12.2021).
5 Положение об уполномоченном утвержденное указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №
153 // URL: http://kyzmet.gov.kz/ru/kategorii/
upolnomochennyepo-etike (дата обращения:
12.12.2021).
6 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан». // URL:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416
(дата обращения: 12.12.2021).
7 Указ Президента Республики Казахстан
от 26 декабря 2014 года №986 «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан
на 2015-2025 годы». // URL: https://adilet.zan.
kz/rus/docs/U1400000986 (дата обращения:
12.12.2021).
8 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года
№921 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию теневой экономике
на 2019-2021 годы и внесении изменений в
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 21 мая 2018 года №309 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020
годы по реализации Антикоррупционной
стратегии Республики Казахстан на 20152025 годы и противодействию теневой экономике». // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
P1800000921 (дата обращения: 17.12.2021).
9 Бланкенагел А. Заключение по законопроекту Республики Казахстан «Об
общественном контроле в Республике Казахстан» // URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31731950 (дата обращения: 12.12.2021).
10 Турецкий Н.Н., Аманбеков Т.Н. О необходимости антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Право и

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

123

Панзабекова А., Халитова М., Резер Т.

государство. – №2(83). – 2019. – СС. 4-13.
11 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480-V «О правовых актах» //
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=37312788#pos=723;-6 (дата обращения:
12.12.2021).
12 Набиева А.С., Какенова Д.К. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как одно из важных направлений
предупреждения коррупции в Республике Казахстан // Вестник Института законодательства
Республики Казахстан – 2012. – № 2. – С. 178.
13 Черепанова Е.В. Антикоррупционная
экспертиза как элемент правового мониторинга: сравнительно-правовое исследование // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2019.
– №2. – С. 109-115.
14 Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность. Послание
Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года // URL: https://www.akorda.kz/
ru/addresses/addresses_of_president/poslanieprezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaevanarodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g (дата
обращения: 12.12.2021).
15 Указ Президента Республики Казахстан от 22 апреля 2009 года №793 «О дополнительных мерах по усилению борьбы
с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
U090000793_ (дата обращения: 12.12.2021).
16 Проект Закона Республики Казахстан
«Об общественном контроле» // URL: https://
legalacts.egov.kz/npa/view?id=6417609 (дата
обращения: 12.12.2021).
17 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №383-V «Об общественных
советах». // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1500000383 (дата обращения: 12.12.2021).
18 Программа противодействия коррупции партии «Нур Отан» на 2015-2025 годы //
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31635947 (дата обращения: 27.12.2021).
19 Злотников С.М., Чеботарев А.Е. Исследование Антикоррупционного информационного центра «Транспаренси Казахстан»
(2002-2003). – Алматы: Юрист, 2003. – 64 с.
20 Положение о Национальном бюро по
противодействию коррупции // URL: http://
kyzmet.gov.kz/ru/pages/nasha-istoriya (дата
обращения: 27.12.2021).

124

АДАМ ӘЛЕМІ
№1 (91) 2022, наурыз

21 Национальный доклад о противодействии коррупции // URL: https://www.gov.kz/
memleket/entities/bko-burlin/press/article/
details/48775?lang=ru
(дата
обращения:
27.12.2021).
22 Махамбетжанова А.Т. Формирование
антикоррупционной культуры среди молодёжи // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №3(59) – С. 127-130.
23 Жусупбекова М.К. Анализ законодательства в сфере формирования антикоррупционной правовой культуры // Вестник
Института законодательства РК. – 2018. –
№1(50). – С. 123-129.
24 НИИ Антикоррупционных технологий
// URL: https://www.kaznu.kz/ru/18775/page/
(дата обращения: 27.12.2021).
25 Лихачёва Е.Ю. Борьба с коррупцией
путём антикоррупционного просвещения //
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. - №6(74). – С. 65-69.
26 Закон Республики Казахстан от 23
июля 1999 года №451-I «О средствах массовой информации» // URL: https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=1013966
(дата
обращения: 27.12.2021).
Transliteration
1 Abylkasymov A.E. Jevoljucija nacional’nogo
antikorrupcionnogo zakonodatel’stva i antikorrupcionnyh institutov v Respublike Kazahstan
[Evolution of national anti-corruption legislation
and anti-corruption institutions in the Republic
of Kazakhstan] // Union of criminologists and
criminologists. – 2018. – №3. – P. 56-64.
2 Zakon Respubliki Kazahstan ot 18 nojabrja
2015 goda №410-V ZRK «O protivodejstvii
korrupcii» [Law of the Republic of Kazakhstan
dated November 18, 2015 No. 410-V ZRK “On
Combating Corruption”] // URL: https://adilet.
zan.kz/rus/docs/Z1500000410/info (date of access: 12.12.2021).
3 Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot
22 aprelja 2009 goda №793 «O dopolnitel’nyh
merah po usileniju bor’by s prestupnost’ju i
korrupciej i dal’nejshemu sovershenstvovaniju
pravoohranitel’noj dejatel’nosti v Respublike
Kazahstan» [Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 2009 No.
793 “On additional measures to strengthen the
fight against crime and corruption and further
improve law enforcement in the Republic of
Kazakhstan”]. // URL: https://adilet.zan.kz/rus/

Функционально-структурный анализ антикоррупционных институтов Казахстана

docs/U090000793_ (date of access: 12.12.2021).
4 Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot
29 dekabrja 2015 goda №153 «O merah po
dal’nejshemu sovershenstvovaniju jeticheskih
norm i pravil povedenija gosudarstvennyh sluzhashhih Respubliki Kazahstan» [Decree of the
President of the Republic of Kazakhstan dated
December 29, 2015 No. 153 “On measures to
further improve the ethical standards and rules
of conduct of civil servants of the Republic of
Kazakhstan”] // URL: https://adilet.zan.kz/rus/
docs/U1500000153 (date of access: 12.12.2021).
5 Polozhenie ob upolnomochennom utverzhdennoe ukazom Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 29 dekabrja 2015 goda № 153 [Regulations on the authorized person approved
by Decree of the President of the Republic
of Kazakhstan dated December 29, 2015 No.
153] // URL: http://kyzmet.gov.kz/ru/kategorii/upolnomochennyepo-etike (date of access:
12.12.2021).
6 Zakon Respubliki Kazahstan ot 23 nojabrja
2015 goda №416-V ZRK «O gosudarstvennoj sluzhbe Respubliki Kazahstan». [Law of the Republic
of Kazakhstan dated November 23, 2015 No. 416V ZRK “On the Civil Service of the Republic of Kazakhstan”] // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1500000416 (date of access: 12.12.2021).
7 Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot
26 dekabrja 2014 goda №986 «Ob antikorrupcionnoj strategii Respubliki Kazahstan na 20152025 gody» [Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2014
No. 986 “On the Anti-Corruption Strategy of the
Republic of Kazakhstan for 2015-2025”] // URL:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000986
(date of access: 12.12.2021).
8 Postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Kazahstan ot 29 dekabrja 2018 goda №921 «Ob
utverzhdenii Plana meroprijatij po protivodejstviju tenevoj jekonomike na 2019-2021 gody i
vnesenii izmenenij v Postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Kazahstan ot 21 maja 2018 goda
№309 «Ob utverzhdenii plana meroprijatij na
2018-2020 gody po realizacii Antikorrupcionnoj
strategii Respubliki Kazahstan na 2015-2025
gody i protivodejstviju tenevoj jekonomike».
[Decree of the Government of the Republic
of Kazakhstan dated December 29, 2018 No.
921 “On approval of the Action Plan to combat the shadow economy for 2019-2021 and
amendments to the Decree of the Government
of the Republic of Kazakhstan dated May 21,
2018 No. 309 “On approval of the action plan

for 2018-2020 years for the implementation of
the Anti-Corruption Strategy of the Republic
of Kazakhstan for 2015-2025 and combating
the shadow economy”] // URL: https://adilet.
zan.kz/rus/docs/P1800000921 (date of access:
17.12.2021).
9 Blankenagel A. Zakljuchenie po zakonoproektu Respubliki Kazahstan «Ob obshhestvennom kontrole v Respublike Kazahstan»
[Opinion on the draft law of the Republic of
Kazakhstan “On public control in the Republic
of Kazakhstan”] // URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31731950 (date of access:
12.12.2021).
10 Tureckij N.N., Amanbekov T.N. O neobhodimosti antikorrupcionnoj jekspertizy normativnyh pravovyh aktov [On the need for anti-corruption expertise of regulatory legal acts] // Pravo
i gosudarstvo. – №2(83). – 2019. – P. 4-13. (in Russ
11 Zakon Respubliki Kazahstan ot 6 aprelja
2016 goda №480-V «O pravovyh aktah» [Law of
the Republic of Kazakhstan dated April 6, 2016
No. 480-V “On legal acts”] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788#pos=723;-6 (date of access: 12.12.2021).
12 Nabieva A.S., Kakenova D.K. Antikorrupcionnaja jekspertiza normativnyh pravovyh aktov kak odno iz vazhnyh napravlenij preduprezhdenija korrupcii v Respublike Kazahstan
[Anti-corruption expertise of regulatory legal
acts as one of the important areas for preventing corruption in the Republic of Kazakhstan]
// Vestnik Instituta zakonodatel’stva Respubliki
Kazahstan – 2012. – № 2. – S. 178.
13 Cherepanova E.V. Antikorrupcionnaja jekspertiza kak jelement pravovogo monitoringa:
sravnitel’no-pravovoe issledovanie [Anti-corruption expertise as an element of legal monitoring:
comparative legal research] // Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel’stva i sravnitel’nogo pravovedenija. – 2019. – №2. – S. 109-115. (in Russ).
14 Tret’ja modernizacija Kazahstana: global’naja
konkurentosposobnost’.
Poslanie
Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 31 janvarja 2017 goda [Kazakhstan’s Third Modernization: Global Competitiveness. Message of
the President of the Republic of Kazakhstan
dated January 31, 2017] // URL: https://www.
akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g (date of access: 12.12.2021).
15 Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot
22 aprelja 2009 goda №793 «O dopolnitel’nyh

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

125

Панзабекова А., Халитова М., Резер Т.

merah po usileniju bor’by s prestupnost’ju i
korrupciej i dal’nejshemu sovershenstvovaniju
pravoohranitel’noj dejatel’nosti v Respublike
Kazahstan» [Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 2009 No.
793 “On additional measures to strengthen the
fight against crime and corruption and further
improve law enforcement in the Republic of
Kazakhstan”] // URL: https://adilet.zan.kz/rus/
docs/U090000793_ (date of access: 12.12.2021).
16 Proekt Zakona Respubliki Kazahstan «Ob
obshhestvennom kontrole» [Draft Law of the Republic of Kazakhstan “On Public Control” // URL:
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=6417609]
//
URL:
https://legalacts.egov.kz/npa/
view?id=6417609 (date of access: 12.12.2021).
17 Zakon Respubliki Kazahstan ot 2 nojabrja
2015 goda №383-V «Ob obshhestvennyh
sovetah». [Law of the Republic of Kazakhstan
dated November 2, 2015 No. 383-V “On Public Councils”] // URL: https://adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1500000383 (date of access: 12.12.2021).
18 Programma protivodejstvija korrupcii
partii «Nur Otan» na 2015-2025 gody [Anti-Corruption Program of the Nur Otan Party
for 2015-2025] // URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31635947 (date of access:
27.12.2021).
19 Zlotnikov S.M., Chebotarev A.E. Issledovanie Antikorrupcionnogo informacionnogo
centra «Transparensi Kazahstan» (2002-2003).
– Almaty: Jurist, 2003. – 64 s. (in Russ).
20 Polozhenie o Nacional’nom bjuro po
protivodejstviju korrupcii [Regulations on the
National Anti-Corruption Bureau] // URL: http://
kyzmet.gov.kz/ru/pages/nasha-istoriya (date of

access: 27.12.2021).
21 Nacional’nyj doklad o protivodejstvii
korrupcii [National Anti-Corruption Report] //
URL:
https://www.gov.kz/memleket/entities/
bko-burlin/press/article/details/48775?lang=ru
(date of access: 27.12.2021).
22 Mahambetzhanova A.T. Formirovanie
antikorrupcionnoj kul’tury sredi molodjozhi
[Formation of an anti-corruption culture among
young people] // Aktual’nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire. – 2020. – №3(59)
– S. 127-130. (in Russ).
23 Zhusupbekova M.K. Analiz zakonodatel’stva v sfere formirovanija antikorrupcionnoj
pravovoj kul’tury [Analysis of legislation in the
field of formation of anti-corruption legal culture] // Vestnik Instituta zakonodatel’stva RK. –
2018. – №1(50). – S. 123-129. (in Russ).
24 NII Antikorrupcionnyh tehnologij [Research Institute of Anti-Corruption Technologies] // URL: https://www.kaznu.kz/ru/18775/
page/ (date of access: 27.12.2021).
25 Lihachjova E.Ju. Bor’ba s korrupciej
putjom antikorrupcionnogo prosveshhenija
[Fighting corruption through anti-corruption
education] // Vestnik Universiteta prokuratury
Rossijskoj Federacii. – 2019. - №6(74). – S. 6569. (in Russ).
26 Zakon Respubliki Kazahstan ot 23 ijulja 1999 goda №451-I «O sredstvah massovoj
informacii» [Law of the Republic of Kazakhstan dated July 23, 1999 No. 451-I “On the
Mass Media”] // URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1013966 (date of access:
27.12.2021).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Аксана Жакитжановна Панзабекова

Мадина Муратовна Халитова

126

АДАМ ӘЛЕМІ
№1 (91) 2022, наурыз

Кандидат экономических наук, доцент, главный
научный сотрудник, Институт экономики Комитета
науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Алматы, Казахстан, e-mail:
aksanat@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-00026389-9637

Ассоциированный
профессор,
доктор
экономических наук, главный научный сотрудник,
Алматы, Казахстан, e-mail: madinakhalidi@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9564-5503

Функционально-структурный анализ антикоррупционных институтов Казахстана

Татьяна Михайловна Резер

Доктор педагогических наук, профессор кафедры
теории, методологии и правового обеспечения
государственного и муниципального управления
УрФУ имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия,
e-mail: tmrezer@mail.ru, ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-4793-9918

Аксана Жакитжановна Панзабекова

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент,
бас ғылыми қызметкері, ҚР БҒМ ҒК Экономика
институты, Алматы, Қазақстан, e-mail: aksanat@mail.
ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6389-9637

Мадина Муратовна Халитова

Татьяна Михайловна Резер

Aksana Panzabekova

Madina Khalitova

Tatyana Rezer

Қауымдастырылған
профессор,
экономика
ғылымдарының докторы, бас ғылыми қызметкер,
Алматы, Қазақстан, e-mail: madinakhalidi@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9564-5503

Педагигика ғылымдарының докторы, Б.Н. Ельцин
атындағы ОрФУ мемлекеттік және муниципалдық
басқару теориясы, әдіснамасы және құқықтық
қамтамасыз ету кафедрасының профессоры,
Екатеринбург, Ресей, tmrezer@mail.ru, ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4793-9918
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Chief Researcher, Institute of Economics of the Science
Committee of the Ministry of Education and Science
of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan,
e-mail: aksanat@mail.ru, ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-6389-9637
Associate
Professor,
Doctor
of
Economics,
Chief Researcher, Almaty, Kazakhstan, e-mail:
madinakhalidi@mail.ru,
ORCID:
https://orcid.
org/0000-0001-9564-5503

Doctor of Pedagogics, Professor of the Department of
Theory, Methodology and Legal support of the State
and Menicipal administration of UrFU named after
B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia, tmrezer@mail.ru,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4793-9918

https://adamalemijournal.com
ISSN 1999-5849

127

УДК 330.8

https://doi.org/10.48010/2022.1/1999-5849.11

АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ
КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
1

Р.М. Рузанов, 2А.А. Сатыбалдин, 3М.С. Досманбетова, 4Т.М. Жарлыгасинов

АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в проведении анализа социокультурных факторов коррупции в условиях развития независимого Казахстана. Авторы предположили, что именно социокультурные факторы являются одними из определяющих
при возникновении коррупции. В качестве ключевых факторов были определены следующие: культурный кризис и
доминирование культа массового потребления; правовой
нигилизм, отсутствие диалога между властью и обществом;
низкая гражданская активность населения; низкий уровень
транспарентности власти. Каждый из перечисленных факторов был детально рассмотрен на основе официальных
статистических данных, а также авторитетных зарубежных
организаций. Результаты анализа подтвердили, что социокультурные факторы способствовали глубокому проникновению и развитию коррупции в стране за счет укоренения
в социальных нормах, искажения социальных ценностей и
культуры общества и принятия ложных норм общественной жизни. Все это предполагает, что необходимо усиление внимания государства и общества, а также проявление
воли и огромных усилий в продвижении реформ в борьбе
с коррупцией.
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Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-мәдени факторларын талдау
Аннотация. Мақаланың мақсаты - Тәуелсіз Қазақстанның даму жағдайындағы сыбайлас
жемқорлықтың әлеуметтік-мәдени факторларына талдау жүргізу болып табылады. Авторлар
сыбайлас жемқорлықтың пайда болуын анықтаушы факторлардың бірі болып табылатын
әлеуметтік-мәдени факторлар деп болжайды. Негізгі факторлар ретінде мыналар анықталды:
мәдени дағдарыс және жаппай тұтыну культінің үстемдігі; құқықтық нигилизм, билік пен қоғам
арасындағы диалогтың болмауы; халықтың азаматтық белсенділігінің төмендігі; биліктің
транспаренттілігінің төмен деңгейі. Аталған факторлардың әрқайсысы ресми статистикалық
деректер, сондай-ақ беделді шетелдік ұйымдар негізінде егжей-тегжейлі қаралды. Талдау
нәтижелері әлеуметтік-мәдени факторлар әлеуметтік нормалардың тамырлануы, қоғамның
әлеуметтік құндылықтары мен мәдениетін бұрмалау және қоғамдық өмірдің жалған нормаларын қабылдау арқылы елдегі сыбайлас жемқорлықтың терең енуіне және дамуына ықпал
еткенін растады. Осының барлығы мемлекет пен қоғамның назарын күшейту, сондай-ақ

128

АДАМ ӘЛЕМІ
№1 (91) 2022, наурыз

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте реформаларды ілгерілетуде ерік-жігер мен зор күшжігер көрсету қажет деп болжайды.
Түйін сөздер: әлеуметтік-мәдени факторлар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл,
азаматтық қоғам, мәдениет, мораль, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат.
Analysis of Socio-Cultural Factors of Corruption in Kazakhstan
Abstract. The purpose of the article is to analyze the socio-cultural factors of corruption in the
context of the development of independent Kazakhstan. The authors suggested that socio-cultural
factors are one of the determining factors in the occurrence of corruption. The following were
identified as key factors: cultural crisis and the dominance of the cult of mass consumption; legal
nihilism, lack of dialogue between the authorities and society; low civic activity of the population;
low level of transparency of the authorities. Each of the listed factors was considered in detail based
on official statistical data, as well as authoritative foreign organizations. The results of the analysis
confirmed that socio-cultural factors contributed to the deep penetration and development of
corruption in the country by taking root in social norms, distorting social values and culture of
society, and adopting false norms of public life. All this suggests that it is necessary to increase
the attention of the state and society, as well as the manifestation of will and great efforts in
promoting reforms in the fight against corruption.
Key words: Socio-Cultural Factors, Anti-Corruption, Civil Society, Culture, Morality, AntiCorruption Policy.

Введение
История предоставила Казахстану
огромный шанс – возрождение и создание независимого суверенного государства. Но будущему развитию страны грозит реальная опасность в виде
коррупции. Она делает неэффективной
государственное управление, разлагает
устои общества, разрушает экономику
страны. Достаточно упомянуть в качестве
примеров такие громкие коррупционные скандалы как строительство «Астана
LRT», «ЭКСПО-2017», дело ЕНПФ, а также
систематическое задержание высокопоставленных чиновников, входящих в состав правительства министров, акимов
и государственных служащих всех уровней и т.д. Фундаментальные истоки этих
деяний лежат в искривлении социокультурного вектора развития казахстанского общества в первые годы обретения
независимости страны.
Социологическая наука объясняет
коррупцию с диаметрально разных позиций: функционального и институционального подхода. Сторонники функционального подхода, заложенного М.
Вебером, предполагают приемлемость

существования коррупции в обществе,
только в том случае если она гарантирует позиции элиты, проводящие изменения в общественные изменения.
В данном случае коррупция обнажает конфликт между новыми и старыми
нормами, при этом коррупция смягчает
приспособляемость к изменениям во
всех сферах общества. В рамках данного подхода считается, что после выполнения политических и экономических
функций коррупция исчезает.
В рамках институционального подхода считается, что коррупция является
действенным механизмом для создания
социально-экономических институтов
для формирования цивилизованного демократического общества в развивающихся странах. Коррупция подчеркивает несоответствие формально
принятых норм и реально действующих
моделей поведения в обществе. Высока вероятность возникновения коррупции в период кризисных и переломных
моментов в истории, когда происходит
конфликт фундаментальных принципов
ценностно-нормативной системы. Данный видение коррупции более приемлемо действительности Казахстана.
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В научной литературе существует
мнение, что коррупция как феномен существует в любом обществе. Но следует учесть важный фактор, что если она
приобретает масштабные размеры, то
это грозит полным хаосом, развалом и
уничтожением безопасности страны. В
советский период в КазССР коррупция
также существовала, но значительно не
влияла на развитие республики. Мощный импульс для зарождения системной коррупции в стране оказали события произошедшие после обретения
независимости Казахстана в 90-х гг. На
начальном этапе строительства государства зарождалась рыночная экономика,
менялись институциональные условия,
образовался идеологический вакуум,
начали появляться олигархи и т.д. Эпохальные события, произошедшие в стране, привели к переменам в сознании, в
духовной и культурной жизни общества.
Первые годы независимости характеризуются диким капитализмом и
началом жизни общества в условиях
социо-культурного кризиса. События,
связанные с приватизацией, заложили прочные ростки коррупции. Много
успешных в советское время предприятий страны были выкуплены в частные
руки, а имевшееся оборудование в подавляющем большинстве случаев было
распродано. На месте многих заводов и
фабрик, знаменитых в советский период
сейчас располагаются объекты торговли (супер и мегамаркеты). Рейдерские
захваты, рэкет и подкуп, сопутствующие
этому процессы, охватившие также все
постсоветское пространство, заложили
в сознание общества твердое убеждение, что все решается деньгами и эффективные отношения определяются
неформальными нормами.
Методология
Методологической основой исследования социальных факторов коррупции является применение системного
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анализа, предполагающего комплекс
общенаучных и статистических методов. Применение такого подхода позволило комплексно рассмотреть и логически обосновать условия и влияние
социокультурных факторов на развитие
Казахстана в период обретения независимости и до настоящего периода.
Основная часть
В начале 90-х гг. страна только создавала новое правовое поле, система
государственного управления еще была
недостаточно развита. В этот период при отсутствии четких правил коррупция сыграла свою ключевую роль,
ускоряя процессы принятий решений.
И это стало в каком-то смысле нормой
в обществе и воспринималось на тот
момент абсолютно спокойно. Именно
в этот период устанавливается прочная
связь государства и бизнеса и как следствие неразличимы становятся государственные и частные интересы.
По результатам опроса проведенного Transparency International Kazakhstan
в 2020 г. в 64% случаев предприниматели готовы идти на коррупционную
сделку. Так по результатам опроса из 40
поводов наиболее распространенными
являются [1]:
1. Сдача годового отчета по налогам/
отчеты – 9,0%;
2. Были нарушения с нашей стороны
– 8,4%;
3. Решить земельный вопрос/получение земельного участка – 7,3%;
4. Оплата налогов – 6,2%;
5. Отмена штрафов – 5,1%;
6. Получение справки об узаконении
территории – 4,5%.
Набралось также еще 10 причин в
диапазоне 2-4%: получение документов, перенос границ прилегающей территории, противопожарная сигнализация, получение лицензии на продажу
алкогольной продукции, растаможка
товаров, нарушение санитарных норм,
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получение разрешения на продление
дятельности, изменение паспорта объекта, расширение прилегающей территории, открытие бизнеса.
По истечении 30 лет недостаточность
борьбы по предупреждению коррупционных рисков в Казахстане привели
к ощутимым и тяжелым последствиям в
период пандемии. Испытание, с которым
страна справилась плохо. В мирное время
страна заплатила высокую цену – тысячи
человеческих жизней. Люди, от которых
зависели жизни других людей, ради извлечения прибыли и наживы пошли на
сделку со своей совестью, моралью и
основными жизненными принципами.
Так, в период пандемии Агентство Республики Казахстан по противодействию
коррупции зарегистрировало 100 уголовных дел, из которых около 50% составили хищения средств, выделенные на
антикризисные меры. Было обнаружено
и пресечено завышение цены для приобретения 132 аппаратов ИВЛ на сумму
более 2 млрд тенге. В период карантина
в г.Нур-Султан отделению агентства по
противодействию коррупции Казахстана удалось вернуть в бюджет 7,3 млрд.
тенге ущерба от коррупционных преступлений (спекуляция ценами на средства
индивидуальной защиты) [2]. В результате борьбы с коррупцией в Казахстане в
2020 году были отправлены в отставку 6
политических служащих, привлечены к
дисциплинарной ответственности 9 политических деятелей, 39 руководителей,
занимающих должности административной госслужбы, и 5 топ-менеджеров квазигосударственного сектора [3].
При этом до сих пор органами государственного контроля Казахстана выявляются факты нецелевого использования
средств, выделенных на антикризисные
меры. Так, итоги аудиторских мероприятий дали основание для передачи в правоохранительные органы 28 материалов
на сумму 10,5 миллиарда тенге [4].
Таким образом, мы считаем, что
особую роль в обществе играют соци-

окультурные детерминанты. Они значительно усиливают институциональные
факторы, на уровне структуры и функционирования органов государственного управления, законодательства и его
правоприменения. Сила социокультурных детерминант проявляется в поведении людей, складывающихся на основе
стереотипов и особенностях менталитета. В культурном пласте общественного
бессознательного прочно укрепились
социокультурные ориентиры терпимого
отношения к проявлениям коррупции
и к преступлениям в целом, подталкивающие население к меркантильному
поведению, формирующие установку
на следование установленной традиции
и дать взятку, чем бороться с коррупцией [5]. Это результат превалирования в
жизни общества неформальных отношений над формальными. К примеру,
кадровые назначения проходившие по
принципу родственных и личных, дружеских связей. Такие действия в развитых странах резко осуждаются и не принимаются.
С точки зрения анализа социокультурных факторов коррупции особо
следует отметить менталитет общества,
поскольку он состоит из установленного временем образа мыслей, укоренившихся ценностей, норм, представлений,
правил поведения. Все это проявляется
в обыденной жизни и особенно отчетливо видно при возникновении сложных жизненных ситуаций и социальноэкономических проблемах.
В глубинах общественного сознания
и культурной традиции серьезно размыты границы таких понятий как взятка
и благодарность. В традициях неформальных отношений считается, что благодарность за оказанную помощь или
услугу как выражение благодарности. И
напротив не сделав этого, считается, что
вы показываете свое неуважение. Такое
состояние дел обосновывает в обществе следующее поведение – лучше
дать взятку и решить нужный вопрос,
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чем бороться с коррупцией. Обличить
в коррупции на уровне неформальных отношений (так называемых «понятий») сравнимо в обществе как доносительство. Такая система координат
досталась казахстанскому обществу как
культурное наследие социалистической
системы. В отличие от такой нормы поведения, в культуре западных стран сообщить в соответствующие органы правопорядка о факте коррупции считается
гражданским долгом и обязанностью.
По результатам опроса проведенного Transparency International Kazakhstan
в 2020 г. граждане столкнулись с нарушением и коррупцией в государственных органах со следующей частотой [6]:
Государственные больницы и поликлиники – 156 (27,2%); Полиция – 55 (9,6%);
Управление земельных отношений – 50
(8,7% ); ЦОНы (Правительство для граждан) – 44 (7,7%); Государственные детские сады – 42 (7,3%); Центр занятости
– 32 (5,6%); Государственные колледжи
– 28 (4,9%); Государственные школы – 25
(4,469); Военкоматы – 24 (4,2%); Налоговая служба – 24 (4,2%); Государственные
вузы - 22 (3,8%); Управление градостроительного контроля – 12 (2,1%); Аппарат акимата Вашего района – 11 (1,9%);
Управление занятости и социальной
защиты – 11 (1,9%); Суд – 11 (1,9%); Таможенная служба – 11 (1,9%); Прокуратура – 7 (1,2%); Миграционная служба /
полиция – 4 (0,7%); Агентство по делам
госслужбы – 3 (0,5%); Отдел регистрации
актов гражданского состояния (ЗАГС) – 2
(0,3%). Итого: 752 (100%).
Больше всего тройка лидеров приводит к серьезным размышлениям о
будущем страны. Именно те, кто должен
нас лечить, отвечать за нашу безопасность и беречь землю от разграбления
являются самыми коррумпированными.
Можно лишь сделать один вывод: Родина находится в серьезной опасности. К
сожалению, в пик пандемии, мы это реально увидели.
По нашему мнению, к социокультур-
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ным причинам возникновения коррупции следует отнести следующие:
- культурный кризис и доминирование культа массового потребления;
- правовой нигилизм,
- отсутствие диалога между властью
и обществом;
- низкая гражданская активность населения;
- низкий уровень транспарентности
власти.
Культурный кризис и доминирование культа массового потребления.
Распространению и укреплению
коррупции в Казахстане способствовал
культ потребления, захвативший общественное сознание и одновременно
кризисное состояние культуры в 90-х годах. Деятельность библиотек, театров и
других учреждений культуры, призванных воспитывать молодое поколение и
удовлетворять духовные потребности
общества была выбита из обычного состояния. Более того в первые годы независимости страны они находились в
тяжелом состоянии.
Расходы на культуру в 1990-2000-х
гг. в Казахстане составляли менее 2% от
общей суммы расходов бюджета республики. В тоже время, даже в странах, где
давно распространен культ потребления
доля государственных расходов на культуру был значительно больше. К примеру, в Швеции они составляли 4,8%, Исландии – 4,6%, Дании – 4,0%, Норвегии
и Финляндии – по 3,6%, Франции – 3,2%,
Бельгии – 2,5%, Германии – 2,5%.
Мы считаем, что общество, которое
уделяет культуре и воспитанию молодого поколения имеет больше шансов
при борьбе с коррупцией и наоборот.
В настоящее время в абсолютных величинах мы наблюдаем положительную
динамику развития сферы культуры (таблица 1). Поскольку 2020 г. выдался пандемийным и в этой связи кризисным для
сферы культуры, то мы при сравнении в
расчет взяли 2019 г. Если сравнить количество представлений на один театр в
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1991 г. – 298 и в 2019 г. – 255; посещений
на 1 театр в 1991 г. – 93,2 тыс. чел. и в
2019 г. – 45,2 тыс.чел.; количество посещений на 1 музей в 1991 г. – 37,8 тыс.чел.
и в 2019 г. – 27,3 тыс.чел., то складывается ситуация, что по многим позициям
сфера культуры до сих пор не достигла

уровня 1991 г. Это также усугубляется
тем, что в популярном интернет пространстве не так сильно регулируются
вопросы морали и это серьезно влияет на формирование мировоззрения и
ценностные ориентиры молодежи.

Таблица 1 – Состояние сферы культуры в Республике Казахстан в 1991-2020 гг.
Показатель

1991

2001

2002

Представления

12 815

6 760

Посещения, тыс. чел.

4 009,0

Посещения, тыс. чел.

Театры

Музеи

Библиотеки

Книги и периодика,
млн.

Зарегистрированные
читатели, тыс. чел.
Зоопарки

Посещения, тыс. чел.

Годы

2011

2012

2019

2020

7 907

11 937

12 205

16 579

6 381

1 321,1

1 564,6

2 083,4

2 405,0

2 942,1

894,0

3 669,0

3 261,0

3 965,5

4 209,9

4 544,3

6 829,3

9 541

3 220

3 312

4 171

4 192

3 962

2
351,3

3 925

6 797,0

3 988,5

3 778,9

4 493,1

4 633,3

5 401,3

4
232,0

3

4

4

6

6

18

16

43

97

112,0

620,0

44

103

107,8

235,3

Примечание – Составлено по источнику [7]

Значительное влияние на формирование системы нравственных ценностей, культуры и морали в обществе
оказывает читательская грамотность населения. По итогам проведенного в допандемийный период международного
исследования 36 стран-участниц ОЭСР,
а также Россия и Кипр выяснилось, что
независимо от возраста читательские
навыки в Казахстане находятся на низком уровне. Казахстанцы опередили по
этому показателю лишь граждан Турции, Чили, Мексики и Перу [8].
В первые годы в страну проникло
много различных сект, деятельность которых вызывало множество вопросов.
Официальные религии в тот момент не
имели особого влияния. Отсутствие в
тот период жесткого контроля религиозных течений привело к том, что это в

47

121

114,9

280,9

64

216

118,2

972,4

60

221

117,0

992,7

65

250

112,1

1 749,0

65

253

112,0

604,0

определенной степени также деформировало социо-культурное пространство
Казахстана.
В настоящее время ситуация изменилась и находится на контроле у государства. В стране официально зарегистрировано 3808 религиозных объединений,
охватывающих 18 конфессий. Из них:
2673 – исламские, 343 – православные,
86 – католические, 592 – протестантские,
60 – Свидетелей Иеговы, 24 - Новоапостольская церковь, 12 – общество сознания Кришны, 7 – иудейские, 6 – бахаи,
2 – буддизм, 2 – церковь Иисуса Христа
Святых последнего дня (мормоны), 1
– муниты.
Культура массового потребления
прочно закрепило в нашем обществе
ложные ценности: разбогатеть любым
способом стало нормой и даже круто-
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стью. Такое состояние опасно. Вещи
становятся социальными символами.
Мода, создаваемая мощной рекламой,
придает вещам функцию символов социального статуса, жизненного успеха.
«Общественные свойства», приписываемые рекламой тем или иным товарам с
«особым стилем», распространяются на
людей, приобретающих эти товары, как
бы придавая им самим новые качества
или новый облик в собственных глазах и
в глазах окружающих [6].
В настоящее время обычный товар
как предмет повышения бытового или
технического удобства оказывается недостаточен для круга ее деятельности.
Товаром являются многие элементы
культуры и реклама становится проводником при создании духовного удобства, кумиров, эталонов. С этого момента в ней начинается утрата смысловой и
художественной логики, превращение
в шедевры безвкусицы и примитивизма. Появляется своеобразной рекламный кич, спекулирующий достижениями
науки и техники, детскими личиками,
украшениями и т.п. Это становится не
безопасным для общества. Создание
мотивов рекламы тесно сопряжено с вопросами морали. Ведь они должны быть
построены на эксплуатации доверия и
слабостей человека, пробуждении алчности и зависти. Но к сожалению вопросы морали в бизнесе не обсуждаются.
Просто разрабатываются другие способы обращения к сфере бессознательного, психоманипуляции и др. А для того
чтобы позволить себе многое, морально
неустойчивые люди начинают изыскивать средства, придумываются различные схемы и в конечном итоге приводит
к коррупционным преступлениям.
Правовой нигилизм. Во многом от
менталитета в обществе зависят степень
и масштаб распространения коррупции.
И если это также распространяется на
правовую сферу, то закладывает мощный
фундамент для закрепления коррупции в
социальных нормах. Такая ситуация воз-
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можна при планомерном и систематическом нарушении прав людей, пытающихся законным способом защитить свои
права. В сознании общества начинает
строится твердое убеждение, что лишь
неформальным способом возможно добиться какого-то результата.
Единичный случай или один чиновник не может изменить сознание общества. Но системное поведение государственных служащих, которое выражается
в преднамеренном затягивании или ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, связанных с
оказанием помощи заявителю в рамках
своих компетенций приводит к формированию в обществе устойчивой практики коррупционного поведения. Это
принимается как стереотипная форма
поведения всех. Коррупция рассматривается в качестве социальной модели,
направленной на более эффективное понимание социальных акторов, вступивших в диалоговое взаимоотношение в
системе координат власть – общество [9].
Таким образом, наблюдается социокультурный феномен, когда коррупция становится обыденной частью социума. Важно
подчеркнуть, что указанная социальная
практика не ограничивается только правовой категорией. Она воспринимается
субъектами социальных отношений на
уровне сознания, а это намного больше
и опаснее для развития цивилизованного гражданского общества.
Искаженная и «прогнившая» система начинает также влиять на качество
принятия нормативно-правовых актов,
поскольку в них уже изначально будут
заложены лазейки и дискриминационные механизмы для субъектов правоотношений. Такой формат незаконных моделей соответственно перекладывается
на функционирование социальной коммуникации в других областях публичноправовой сферы.
Правовой нигилизм определяется
убежденностью или наоборот сомнением в действенности юридических меха-
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низмов при регулировании отношений
в обществе. Поэтому неформальные
формы являются основными механизмами регулирования.
Деструктивный характер правового
нигилизма проявляется в ложном убеждении, что не закон является высшей
ценностью для членов гражданского
общества и гражданской культуры. Правовой нигилизм создает условия, когда
наиболее действенный и эффективный
механизм взаимодействия между чиновником и субъектом общества (физическим или юридическим) для решения
государственных или частных вопросов
возможен только посредством коррупции. Границы государственных и частных
интересов размыты, поскольку не соблюдаются фундаментальные принципы
права определяющие нормативные пределы личных, общественных и публичных отношений. В общественном сознании декриминализируется коррупция,
стираются все границы между поведением преступным и законопослушным, публично-правовым и частно-правовым,
легитимным и противоправным.
По результатам опроса проведенного Transparency International Kazakhstan
в 2020 г. все еще видно, что среди предпринимателей достаточное количество
убежденных в том, что коррупционные
схемы дают возможность намного ускорить процессы разрешения вопросов
при взаимодействии с государственными органами. Такие процессы характерны кризисным периодам. А в период
пандемии в 2020 г. возникало много событий ограничивающих работу предпринимателей. Это соответственно создавало коррупционные риски. Поэтому
54,9% опрошенных предпринимателей,
подтверждают наличие коррупции при
взаимодействии с госорганами. В региональном разрезе мнение, что коррупционные схемы дают возможность
оперативно решать вопросы, имеется
среди опрошенных в Туркестанской,
Павлодарской, Атырауской, Западно-

Казахстанской, Туркестанской областях
и в городе Алматы. При этом около 30%
опрошенных в г.Нур-Султан и Жамбылской области твердо убеждены, что коррупция глубоко проникла во все сферы
жизни и без нее невозможно решать
вопросы при взаимодействии с государственными органами. Среди обычных
граждан в 2020 г. наблюдался рост посредничества в коррупционных сделках.
При этом ведущая роль в этом процессе
принадлежит работникам ведомств и
госучреждений (43,9), затем – граждане
(31,7%) и посредники (так называемые
«помогайки») – (24,4%). Интересен факт,
что зачастую процесс переговоров коррупционной сделки в гос органах происходит со служащими низшего звена
(специалисты, инспекторы) – 40,3%.
Служащие на уровне заместителей руководителей и ведущие специалисты по
опыту граждан имели опыт коррупционной сделки у 17% опрошенных. И весь
этот коррупционный опыт сводился к
72 причинам из которых в 10 наиболее
распространенных среди населения являются следующие [6]: лечение (12,7%);
устройство на работу (10,1%); место для
ребенка в детском саду (6,1%); решение
земельного вопроса (5,7%); получение
справки из ЦОНа (5,1%); закрытие сессии (4,4%); узаконение и оформление
участка (3,8%); решение спора по ДТП в
свою пользу (3,7%); вопросы разного характера (2,4%); квота на лечение (2,4%).
В Национальном докладе о противодействии коррупции за 2020 год Агентство РК по борьбе с коррупцией само
возглавило топ самых коррумпированных ведомств [10]:
1. Антикоррупционная служба – 1632
преступления против 1717 в 2019 году
(-5%).
2. Министерство внутренних дел –
342 факта коррупции против 269 в 2019
года (+27%).
3. Комитет национальной безопасности РК – 89 фактов против 128 в 2019
году (-30%).
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При этом за получение взятки было
осуждено 568 человек, за дачу взятки –
624, за мошенничество – 316 человек.
В присвоении и растрате чужого имущества уличены 268 чиновников, в злоупотреблении служебными полномочиями – 193.
Такое положение можно объяснить также последствием 90-х и 2000-х
гг. Многие хотели поступить в силовые
структуры именно из-за того, что по их
представлениям это им давало возможность безнаказанно заниматься личным
обогащением. В отличие от советских
времен, когда со службой ассоциировалось – стоять на страже Родины, в начале дикого капитализма в Казахстане.
Поэтому ежегодно страну покидает большое количество людей, из них
многие квалифицированные специалисты или перспективные молодые люди.
В 2019 году из Казахстана уехало более
32 тысяч человек, из них 40 процентов
представители титульной нации. Если в
2019 году доля высококвалифицированных специалистов от общего числа эмигрантов составляла половину, то в 2020 г.
даже несмотря на пандемию и ограничения передвижения этот показатель
достиг 54,3%. Казахстан покинуло в разы
больше медиков, педагогов, технических специалистов, чем годом ранее [11].
Как уже показывает успешная история
наших граждан – славу, успех и признание они находят заграницей. На родине
их не замечают, а иногда и наоборот не
дают возможностей для роста. Одним
из ключевых факторов, влияющих на
это как раз-таки и является коррупция.
Она заставляет покидать наших граждан
в поисках карьерного роста, лучшего
качества жизни и культуры соблюдения
закона за границей.
Молодые люди с разным уровнем
образования постоянно выезжают за
границу. Это нормальный процесс во
всем мире, когда в таком возрасте люди
постигают новые знания, навыки и выезжают за границу. Но проблема в том,
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что наши соотечественники не хотят
возвращаться на родину с этим багажом
знаний. И основная причина – это высокий уровень культуры в выбранной
ими стране для проживания, четкая работа законов и нетерпимость общества
к коррупции. Наши граждане покидают
родину, где плохо работают социальные
лифты. Очень прочно в общественном
сознании укоренилось то, что социальный лифт работает, либо исходя из
принадлежности человека к определенному роду (племени) и/или если у него
есть «Агашка» (покровитель, обычно
влиятельный родственник).
В последнее время в музыкальном
пространстве появилось большое количество молодых исполнителей, которые очень популярны в обществе,
из-за своего таланта и посыла, который
они несут в общество через творчество,
без приукрас, обличая острые социальные проблемы. Этот феномен, хорошо
охарактеризовал также очень популярный исполнитель жанра стендап (также
гражданин Казахстана) – Евгений Чебатков. Казахи по своей природе свободолюбивый и справедливый народ.
Это сложилось с давних времен, когда в
суровых условиях степи возможно было
выжить, придерживаясь принципа честности и праведности. Поэтому тревога
за будущее Отзичны отражается в творчестве наших соотечественников, где
указывается на очень много социальных
проблем в обществе. Одна из главных,
которой является коррупция. Вся боль и
переживание за будущее страны нашла
отражение в композициях и была близко принята в сердцах ее поклонников,
поскольку в российском обществе похожие проблемы.
Отсутствие диалога между властью и обществом напрямую содействует развитию коррупции. Когда государство не намерено налаживать диалог
с обществом, то основные информационные потоки имеют выраженную
одновекторную направленность. Пред-
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ставители государственной власти недосягаемы и транслируют в общество то,
что считает правильным, не принимая
во внимание интересы социума.
Политическая сфера работает с обществом на основе прямого администрирования. Из-за отсутствия реальных
трансляторов, имеющих взаимодействие с властью для решения проблемных социально-экономических вопросов в обществе, создаются идеальные
условия для коррупции. Социум не имеет возможности повлиять на власть. Поэтому бизнес вынужден для дальнейшего развития и выживания сращиваться с
политическим капиталом, превращаясь
в «государственный капитализм». Это
коррупция глобальных масштабов, когда чиновники, прикрываясь государственной должностью реализовывают
проекты в первую очередь на основе
личной заинтересованности.
Единственным действенным механизмом противодействия коррупции
в данном случае является политика открытого диалога в интересах общества и
государства, которая вызовет интерес и
поддержку у широких слоев населения.
Власть должна быть в активном взаимодействии с общественностью в вопросах
социально-экономического развития.
В последние годы появился эффективный инструмент для влияния на государственную власть при решении проблемных вопросов граждан. До 2010 года не
было настолько развитых социальных
сетей (Facebook, Instagramm, Twitter и
т.д.). Обычным людям тяжело было донести до органов государственной власти факт незаконности или коррупции.
Поэтому от безысходности люди просто
принимали коррупцию в своей повседневной жизни как она есть. С развитием технологий и социальных сетей этот
рычаг стал отрезвляюще действовать на
людей, нарушающих закон, поскольку
на явные факты нарушения закона и реакцию возмущенного общества власти
необходимо реагировать. Социальные

сети сделали встряску в сознании общества и не позволяют глубоко укорениться коррупции в жизни людей.
В ходе Астанинского экономического
форума (2016 год) состоялась дискуссия
о вовлечении НПО в борьбу с коррупцией. В том же ключе прошел и форум,
организованный совместно с Национальной палатой предпринимателей
и ставший первым мероприятием подобного рода; по его итогам была выработана программа действий по борьбе
с коррупцией в 16 областях, представляющих наибольшие затруднения для
развития бизнеса [12]. В 2019 году президент РК К.-Ж.Токаев создал Национальный совет общественного доверия (НСОД) и анонсировал концепцию
«слышащего государства», призванную
укрепить диалог между государством и
гражданами, сосредоточить внимание
на правах и безопасности казахстанцев.
Большим шагом на пути формирования эффективного диалога между
властью и обществом являются подписанные президентом РК Касым-Жомарт
Токаевым поправки в конституционный
закон «О выборах в Казахстане», предусматривающие введение выборов
акимов и голосование против всех кандидатов [13]. Ранее в стране уже были
приняты законы «Об общественных
советах» и «О доступе к информации»,
а также создан модуль «Открытое правительство» на официальном государственном портале.
Работа портала показывает насколько сильно присутствуют проявления
коррупционных процессов в работе государственных органов (таблица 2).
Эту ситуацию может изменить внедренная в июле 2021 г. в Казахстане электронная система eOtinish. Она создана
для контроля работы с обращениями
граждан. До ее внедрения общая картина либо складывалась на основе опросов, либо экспертным путем. Система
eOtinish является единой, позволяющая
проводить анализ и контроль данных
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по рассмотрению обращений граждан
по всей стране. Также, что очень важно
заявители могут также видеть на каком
этапе, находится обращение в госоргане и получать SMS-уведомления. Весь
процесс обращений сохраняется в системе и в случае необходимости можно
поднять всю историю даже по истечении определенного времени [14].
01 июля 2021 г. на очередном заседании Высшего совета по реформам
под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была
озвучена озабоченность государства,

связанная с реализацией национальных
проектов. Глава государства упомянул
профессиональных охотников, пытающихся «отжать» от этих проектов финансовые средства в свои карманы. Поэтому
в связи с выделением огромных финансовых средств и соответственно с огромным коррупционным риском их эффективного освоения Президент поручил
Агентству Республики Казахстан по противодействию коррупции обеспечить
контроль за расходованием средств, которые планируется выделить на реализацию национальных проектов [15].

Таблица 2 – Причины обращений на портал «Открытый диалог» по регионам
Региональный уровень обращений Распространенные причины обращений
на портал
Высокий уровень (20%) – г. Алматы,
Алматинская область

Волокита; бездействие государственных органов в
рассмотрении и решении вопросов заявителей; неСредний
уровень
(9,8-6,5%)
– компетентность сотрудников; технические ошибки
Павлодарская,
Карагандинская и некорректные сведения в гос.базах, ограничивающие получение услуг; необоснованный отказ; наобласти, г.Нур-Султан
рушение норм этики и грубость; нарушение норм
Ниже среднего (4,9-1%) – ВКО,
и процедур законодательства; превышение должТуркестанская, Жамбылская,
ностных полномочий; коррупция; вымогательство;
Актюбинская, Кызылординская,
конфликт интересов; сговор уполномоченных слуАтырауская, Костанайская, СКО,,
жащих; мошенничество сотрудников; давление
Мангистауская, ЗКО, Акмолинская
на заявителя; формальный подход при ответах на
области, г.Шымкент
запрос; укрывательство преступления сотрудниками силовых структур; фальсификация документов;
многократное закрытие дела без оснований.
Итого: 60109 жалоб

1347 содержали прямые факты коррупции и нарушения

Примечание – составлено на основе источника [16]

Низкая гражданская активность
населения имеет высокую степень зависимости в обстоятельствах, когда отсутствует диалог между властью и обществом.
Отсутствие диалога между властью и
обществом и причина низкой гражданской активности населения находятся
в тесной взаимосвязи. Это определено
тем, что пассивность граждан вызывает чувство вседозволенности у чиновников, обличенных властью. Также это
дезинформирует высшее руководство
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по ситуации в стране, создавая иллюзия общего благополучия [17]. Гражданская активность населения может
быть эффективным механизмом лишь
в том, случае если она будет направлена именно на борьбу с коррупцией
и реальное улучшение общества, но
при этом со стороны государства требуется поддерживать такое действие и
не считать его нелегитимным. Тогда во
избежание общественного резонанса
чиновники будут стараться соблюдать
закон, это повлияет на кадровую поли-
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тику и устойчивость принятых институциональных норм.
1 сентября 2020 года Президент РК
Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана
«Казахстан в новой реальности: время действий» особое внимание уделил внедрению новых инструментов
по повышению гражданской активности населения. К ним были отнесены
онлайн-петиции и онлайн-трансляции
заседаний маслихатов, усиление финансовых возможностей местного самоуправления и прямые выборы сельских акимов.
По данным мониторинга состояния
коррупции в Казахстане по итогам 2020 г.
в целом наблюдается положительная
картина относительно готовности граждан содействовать в борьбе с коррупцией. Из 7200 опрошенных респондентов
60% ответили, что готовы содействовать
в борьбе с коррупцией, 29% – отказались, 11% – затруднились с ответом. При
этом в качестве основных инструментов
борьбы с коррупцией почти 70% назвали – не давать взятки. Далее 32,1%
– готовы заявлять о фактах коррупции,
19,3% -пропаганда антикоррупционной
культуры, 7,9% – включение в состав
общественных организаций по борьбе с
коррупцией, 0,3% – все таки затруднились ответить.
В региональном разрезе наиболее
готовыми к борьбе с коррупцией оказались следующие регионы: Актюбинская (83,5%), Атырауская (74,7%), г.НурСултан (77,5%), Алматинская (68,9%),
Карагандинская
(67,5%),
Костанайская (65,9%), Кызылординская (63,8%),
г.Алматы (64,2%), Северо-Казахстанская
(60,0%) области. Остальные области Казахстана имели показатели в диапозоне
от 41,7% до 57,7%.
Отсутствие
транспарентности
власти. Одна из больших причин, которая порождает коррупцию является
отсутствие прозрачности, доступности и
открытости деятельности государствен-

ных органов управления. Это касается
как выполнения государственных программ, проектов, так и текущей деятельности государственных органов.
В Казахстане действует в практике
отчетность акимов перед общественностью о выполненной работе за прошедший год. Однако этого недостаточно.
Практически невозможно найти полную информацию о выполнении многих
государственных программ с полным
раскрытием ее расходной части. К примеру, проект «Ауыл – Ел бесігі» действует в рамках Национального проекта по
территориальному развитию Республики Казахстан, который в свою очередь
является инструментом, разрабатываемого Плана территориального развития
Республики Казахстан до 2025 года. При
детальном ознакомлении невозможно
точно определить даже бюджет данного
проекта. В свободном доступе сводной
информации нет. Фрагментарно имеется информация на тех или иных сайтах,
которые дают определенное представление, но в целом четкой и доступной
информации найти невозможно. Подобная ситуация в Казахстане наблюдается по многим документам.
В целом, как результат это подтверждается в отчете Счетного комитета РК за
2020 г., который выявил 569,4 млрд. тенге неэффективно использованных бюджетных средств, направленных на решение социально-экономических задач.
По сравнению с 2019 г. к сожалению
данная сумма увеличилась на 33,2%. В
период пандемии такие упущения можно трактовать как серьезное преступление против страны и народа [18].
Поэтому даже если в подобных проектах отсутствует элемент коррупции,
то без механизма прозрачности и понятности информации – это доказать
общественности нелегко. Закрытость
информации порождает возможности
для коррупционных рисков и нарушает
интересы общества.
Особое значение в обеспечении
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прозрачности государственных органов
играет Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Она предоставляет информацию
по отраслям промышленности, спросу
и предложению товаров и услуг, региональному развитию и т.д. Однако существует серьезная проблема качества
данной информации. Встречаются моменты, когда информация недоступна
или противоречива. Этот факт также отмечают и потенциальные зарубежные
инвесторы, которые проводят собственные исследования для принятия инвестиционного решения на основе информации в открытом доступе [19].
К примеру, отсутствие достаточной
прозрачности в работе таможенных
служб приводит к расхождению данных
по двусторонним перемещениям товаров между Китаем и Казахстаном. Отклонение данных статистики по итогам
2020 г. составило 45,4%.
В реализации политики государства
особое значение имеют государственные программы. Однако до сих пор сохраняется проблема их прозрачности.
Не всегда понятно насколько эффективно была реализованная госпрограмма,
так как ими используются размытые
критерии оценки эффективности мер
государственной поддержки и деятельности операторов по мониторингу и
сопровождению. Как правило, это приводит к тому, что получается средний,
«со значительным потенциалом роста»
социально-экономический эффект от
реализации госпрограмм.
К примеру, за 2020 г. в ходе проведения аудита по реализации 5 государственных программ Счетный комитет
установил нарушения в объеме 224,2
млрд. тенге, из них финансовые нарушения – 9,9 млрд. тенге, неэффективное
планирование и использование бюджетных средств – 214,3 млрд. тенге [18].
В результате такая непрозрачность
является следствием следующих причин:
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1. Расходная часть бюджета программ в основном включает текущие
мероприятия, что не развивает проекты, предусматривающие создание производств с высокой добавленной стоимостью.
2. Формирование национальных
проектов требует новых подходов, направленных на повышение синхронизации процессов бюджетного и государственного планирования.
3. Систематическая корректировка
бюджетов в сторону увеличения расходов (в отдельных случаях достигает до 3
раз в год).
4. Дублирование мер государственной поддержки, предусмотренных в
программных документах затрудняет
оценку эффекта финансовых вливаний.
5. Некорректная расстановка приоритетов развития.
6. Перечень индикаторов включает
также показатели, которые находятся
вне зоны возможности управления ими
администратором госпрограммы.
Таким образом, все это дает возможность маневра для администраторов
программ, избегая при этом ответственности. К примеру, если отрасль демонстрирует рост показателей выпуска
продукции или занятости, то это дает
основание преподнести как успешный
итог реализации госпрограммы. А при
падении темпов и общих показателей
это дает возможность администратору
ссылаться на отрицательное влияние
внешней конъюнктуры. При этом реальный эффект (вклад) от мер господдержки остается для всех не понятным.
Эффективная реализация госпрограмм требует внедрения и выполнения индикаторов, способных отражать
реальный вклад в развитие отраслей на
основе государственных вливаний. Этого можно добиться за счет ежегодного
итогового аудита, проводимого независимыми экспертами и открытой публичной презентации отчета по результатам
аудита государственных программ [20].
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Неэффективные программы должны
либо корректироваться до работающего состояния, либо закрываться. Высокий уровень прозрачности, обоснованное применение каждого инструмента и
раскрытие детальных расчетов по каждой статье расходов значительно сократят коррупционные риски и уменьшат
поток «растворяющихся» бюджетных
средств.
Заключение

Таким образом, одно из определяющих значений при возникновению коррупции играют социокультурные причины: правовой нигилизм, отсутствие
диалога между властью и обществом;
низкая гражданская активность населения; низкая транспарентность власти;
культурный кризис и доминирование
культа массового потребления. Данные
причины достаточно глубоко проникают в жизнь общества. Как показывает
проведенное исследование влияние
социо-культурных факторов имеет продолжительный эффект, поскольку вырастают целые поколения страны, использующие в повседневной жизни
приобретенный жизненный опыт. Коррупция приживается в социальных нормах, искажает социальные ценности и
культуру общества, становится обыденной практикой и принимается как норма общественной жизни. Все это затормаживает
социально-экономическое
развитие страны и требует больших усилий в продвижении реформ.
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MODERN YOUNG FAMILY
AND RELIGIOUS PRINCIPLES
1
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ABSTRACT

The article deals with the family problems of young people. Family-it ensures the development of spiritual culture, participates
in the preservation of Labor values and their transmission from
generation to generation. The family plays an important, most
important role in the organization of the values of people and
the people, and the development and growth of the population
depends on this family. In addition, the family is one of the highest spiritual values of our society. The family is one of the main
social institutions in the environment in which a person lives
from the beginning of life to the end of life. Family is the comfort, warmth and care of a loved one, a sense of satisfaction with
life. In this article, a sociological survey was conducted among
young families, and work was carried out to find out what problems exist between families. It also mentions the importance of
family and religious values in a person’s life. In addition, on the
basis of the state social order, measures and projects for the
development of the family were announced.
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Қазіргі жас отбасы және діни ұстанымдар
Аннотация. Бұл мақалада жастардың отбасылық мәселелері қарастырылған. Отбасы –
ол рухани мәдениеттің дамуын қамтамасыз етеді, еңбек құндылықтарын сақтауға және оларды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге қатысады. Жанұя адамдардың, халықтың құндылықтарын
ұйымдастыруда маңызды, ең басты рөл атқарып, халықтың дамуы мен өсуі осы отбасына байланысты. Сонымен қатар, отбасы біздің қоғамның жоғары рухани құндылықтарының бірі болып табылады. Отбасы – бұл адам өмірінің басынан бастап өмірінің соңына дейін өмір сүретін
ортадағы негізгі әлеуметтік институттардың бірі. Отбасы – бұл жақын адамның жайлылығы,
жылуы мен қамқорлығы, өмірге қанағаттану сезімі. Бұл мақалада жас отбасылар арасында
әлеуметтік сауалнама жүргізіп, отбасылардың арасындағы қандай өзекті мәселеле бар екенін
анықтау бойынша жұмыстар жүргізілген. Сондай-ақ, отбасы мен діни құндылықтардың адам
өміріндегі маңыздылығы туралы айтылған. Сонымен қатар, мемлекеттік әлеуметтік тапсырма
негізіде отбасын дамыту бойынша жасалып жатқан шаралар мен жобалар туралы айтылған.
Түйін сөздер: отбасы, неке, жас отбасы, ислам, қоғам, мемлекет, білім, рухани байлық,
ғылым.
Современная молодая семья и религиозные принципы
Аннотация. В данной статье рассматриваются семейные проблемы молодежи.
Семья – обеспечивает развитие духовной культуры, участвует в сохранении трудовых цен-
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ностей и их передаче из поколения в поколение. Семьи зависит развитие и рост населения, которое играет важную, самую главную роль в организации ценностей людей, народа.
Кроме того, семья является одной из высших духовных ценностей нашего общества. Семья
– это один из основных социальных институтов в среде, в которой человек живет от начала
своей жизни до конца своей жизни. Семья – это комфорт, тепло и забота близкого человека, чувство удовлетворения жизнью. В данной статье проведена работа по проведению
социологического опроса среди молодых семей и выяснению, какие актуальные проблемы
существуют между семьями. Также говорится о значении семьи и религиозных ценностей в
жизни человека. Кроме того, на основе государственного социального заказа рассказано о
предпринимаемых мерах и проектах по развитию семьи.
Ключевые слова: семья, брак, молодая семья, ислам, общество, государство, образование, духовное развитие, наука.

Introduction
Islam attaches great importance to
family unity. We all know that the family
is the most important structure of society.
It is out of the questions that the stronger
the love and understanding in each family,
then the stronger the foundation of society as well. That is why Islam pays a lot of
attention to family life. The family is a factor influencing the formation of a person’s
personality for better or worse. The child
takes what he saw as a child, and he put
all of that to his new homeland when he
gets married. And he gives what he sees
and understands to his children. Therefore, family discipline, family upbringing,
its significance for the dynasty, generation,
brother, state, homeland is very deep.
The family is one of the basic social institutions in the environment in which a
person lives from the beginning of his life
to the end of his whole life. Family is a feeling of comfort, warmth and care of a loved
one, a sense of satisfaction in life. Sooner or later, a significant number of people
form a family. At first, family life looks wonderful, and couples experience happiness,
joy, and boundless love for each other.
Methodology
During the preparation of the manuscript
general and empirical methods - analysis, system-comparative, structural-functional methods, description have been taken. A number
of works on the theory of information agen-
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da, social research, public opinion were considered as research materials. The works of
many scholars on the analysis of issues related to the family have been thematically can
be divided into directions and systematized
for the following: methods of studying the
role of Islam in the family and etc..
Main part
Today, there are many young people
who are getting married, living together,
but soon divorcing.
In this regard, the following experiment
was conducted by English scientists. He
shows a picture of five married couples in
2020 and asks the following question:
- These five couples got married. But
two of the five couples divorced less than
six months later. Which couple can divorce? - to the question:
The audience is divided into many
opinions and begins to do so in many
ways. Some said the first couple, while others said others. At that time, one of them
looked at the picture and said that it was
difficult to determine who was divorced
and who was unhappy. Yes, the correct answer is this. When you look at young people who are getting married and staying
at home, you can’t predict that they will
divorce tomorrow. Because when you get
married, everyone wants to be happy. [1]
Today, most young people get divorced in
less than six months. What is the reason?
According to the statistics of the Ministry of National Economy of the Republic

of Kazakhstan, 15,835 marriages and 3,013
divorces were registered in Almaty in 2020.
There are many reasons to look for it.
For example, in any environment, «Why do
young families get divorced?» If we ask the
question, we hear the following answers:
- Low financial status of the family;
- Relationship with parents;
- The problem of alcohol and drugs in
society;
- Influence of family members on other
currents and radical religions;
- Abuse of spouses;
- We get answers about violence.
At first glance, none of these reasons
can be said to be negative. Anything touches the truth. That is, there are physiological
and psychological aspects of any action.
For example, suppose you get lost in the
wilderness. You run out of water, and after
a while you start to feel down and scared.
He was influenced by this factor. This is a
physiological factor. And when the body is
thirsty, you get discouraged and fear that
you will get lost in the desert, which is a
psychological factor. If we say that thirst
is a physiological factor, we call anxiety a
psychological factor. At this point, when
the edge of the village is visible from the
horizon, the psychological factor dominates the physiological factor, and the
shrinking of the desert is not felt.
Material conditions, relationships with
parents, all are physiological factors that
affect divorce, but the psychological factor,
that is, the inner world of a person remains
a mystery.
The reason for the divorce of most
young people is not only the financial situation in the family, but also a psychological factor. In addition to socio-economic
assistance to young families, it is necessary
to psychologically prepare young people
to start a family [2].
If we look at all the problems from the
basic psychological rather than the physiological factor, all the misunderstandings
lead to the lack of religious and spiritual
development of man.

Modern Young Family and Religious Principles

For this reason, the most important
issue is to increase and improve the religious literacy of young families.
Where does a bride who does not respect her parents and a child who does not
care for her parents come from?
All this is due to the illiteracy of the
mind, the poverty of the heart, and the
lack of the law of the sacred steppe and
the absence of prohibition during the up
bringing in the age of globalization.
For our people, who have long loved
freedom, this notion goes beyond its borders. This is due to the fact that today there
is no subordination of men to women in
terms of financial status. From this they
have a strong belief that they can support
a child alone. This is the basis for the formation of a fatherless child, an incomplete
family. It is against the law of nature that
both men and women can perform their
functions in society alone.
In general, the Muslim family is, first of
all, a social institution that fulfills its special
purpose in society. It is characterized by
its own norms of behavior, social attitudes
and values.
«Fatherland begins with the family»
means that the family is the most important structure of society. That is why Islam
pays a lot of attention to the family. In
Islam, marriage is a sacred union of two
souls, the source of trust. If there is trust
and respect, feelings and love in the family first, the life of the couple will increase,
they will share the bitterness and sweetness of life, cold and heat, sorrow and joy,
and in any case will be strong. [3]
Verse 187 of Sura al-Bakara says, «They
will clothe you, and you will clothe them».
It is well-known that clothing protects a
person from the elements, cold, and wind,
and hides imperfections. Allah likens men
and women to clothes that protect each
other and hide their shortcomings. Verse
21 of Surt ar-Rum also states: «Of course,
there are signs for a country that thinks
about it». As the verse shows, a man and
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a woman are created for each other, so
when they find a mate and start a family,
their souls find peace and the preconditions for a happy life. [4]
In general, the role of religion in a Muslim family is highly valued not only by the
couple, but also by the religious upbringing of their children, as well as family relationships, parenting style, family lifestyle.
In order to determine the attitude of
young families to Islam in the largest metropolis of the country, Almaty, in 2021
(during 1 week) a survey on «Religion and
Family» was conducted. 100 people aged
18-40 years participated (72.1% - women;
27.9% - men). The level of education of
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respondents is also important, as religion
affects not only religion but also education. According to the results of the survey,
participants with a high degree (master,
candidate of science or doctor) - 44.2%
(Figure 2).
Family plays the most important role in
a person’s life. 90.7% of respondents believe that they are married in a Muslim way
and that parental consent is important for
marriage (Figures 3, 4). This means that the
share of those who follow the rules of Islam in the family is high. 97.7% of those
who got married in this way answered that
they could include their families in the list
of «Happy Families».

Family fights were rare (69.8%), while
(69.8%) showed no intention of divorce
(Figure 7). It is also known how much time
family members spend together, and «How
much time do you spend with your family per day?» (53.5%) said that they try to
take care of their families as soon as they
are free (Figure 11). Also, in order to find
out your attitude to religion in general, ask,
«What is your attitude to religion?» (40.9%)
answered that I am a religious person and
regularly go to the mosque. And (38.6%) say
that I am a religious person, but I do not actually participate in religious life. From this,
we can see that the vast majority of families
are close to religion (Figure 8).
Many families are divorced due to lack
of money, so in order to determine the material level of the family, you can use the
«Material level of your family. What do you
think?» To the question (56.8%) answered
that it is average, and (40.9%) answered
that it is above average. In this regard, it was
found that the living conditions of the majority of respondents are average (Figure 9).
Respondents were also asked, «What is
your current relationship with your spouse?»
The answer to the question (86.4%) is Love
(9.1%) indicates friendship (Figure 10).
Because of the importance of religion
in family life, «Where did your interest
in Islam come from?» (47.7%) My family,
(29.5%) My friends, (9.1%) I’m not interested, (9.1%) From the Internet (Figure 12).
Based on this question, we can see that
faith in religion begins with the family.
«How has your view of religion changed
in the last five years?» To the question
(52.3%) I began to believe in God, (18.2%) I
became a believer and (13.6%) I became a
religious person as before.
«How do you assess the current religious situation in the city?» To the question (47.7%) answered yes, (34.1%) answered yes, (11.4%) answered negative.
That is, the vast majority appreciated the
state of religion in modern society.
According to social research, the role
of religion in young families is quite high.

Modern Young Family and Religious Principles

Therefore, a truly religious and spiritually
rich person strives to strengthen his family.
The role of family and religion in our society is very high. This can be seen from this sociological study. The homeland begins with
the family, so for the state and religion to be
strong, the family must have deep roots.
The family is the custodian of national
culture, national traditions, national psychology. He is constantly updating everything. but at the same time, under the
influence of a changing, socio-cultural environment and the multi-ethnic composition of the country’s population, some of
them are to some extent eliminated, destroyed or changed. It should be noted that
the study of the Kazakh family in the context of political and social processes takes
into account not only the occurrence and
development of marriages from a national
point of view, but also evaluation indicators
which is the nature of attitudes to marriages in any social or ethnic environment.
The state takes the importance of the
family in public life with great responsibility. The family plays an important role in
educating the future youth and improving their health, in ensuring the economic
and social success of society, in improving
demographic processes. It forms the basis of an individual’s behavior, his attitude
to work, morality and cultural values. This
means that the future of our society plays
an important role in ensuring the economic and social success of our future generations. Therefore, in order to strengthen
the family, it is important to provide it with
material, housing, household items, state
assistance in raising a child.
In this regard, the project «Family Institute» for young families and Trust offices are working in Almaty under the state
order. Trust offices work in «face to face»
format and online.
Under these projects, young families
can receive free advice and psychological
support from highly qualified psychologists
to overcome family crises and save their
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families. Psychologists conduct meetings,
seminars, trainings and lectures for young
people and students on topical issues such
as «Creating effective communication in the
future family», «Prevention of domestic violence» and «Various aspects of family relationships». During the work, trust offices
interact with government agencies.
Conclusion
In short, the family is the most important source of society. It ensures the development of spiritual culture, participates in
the preservation of labor values and their
transmission from generation to generation. It is important in the organization of
the values of joint production of people,
and most importantly, the growth of the
population depends on this family. In addition, the family is one of the highest spir-
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itual values of our society.
Family stability is the only way for a
married couple to maintain a strong family
relationship when they put the interests of
the family above their own desires and increase their spiritual and religious wealth.
Islam promotes a relationship between
men and women based on mutual love,
understanding, compassion and respect. It
urges the couple not to be deceived by this
falsehood, but to be grateful for each other’s kindness and goodness. This should
be the main principle in every family.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИИ В КАЧЕСТВЕ РЕСУРСА ВЛАСТИ
В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ: ТИРАНИЯ ФАЛАРИДА И ФЕРОНА
В.Н. Вдовин
АННОТАЦИЯ
Довольно распространенной практикой, характерной для деятельности греческих тиранов в эпоху античности являлось
использование в качестве ресурса власти на стадии её захвата
и в период правления, религиозного фактора, позволяющего
придать власти легитимный характер, ослабить рост социального недовольства проводимым преобразованиям в полисе, усилить собственную харизму и выглядеть в глазах своих
граждан покровителем и защитником их религиозных чувств.
Наиболее активно религиозная деятельность тиранов проявлялась в тех сферах полисного обустройства, где одновременно могли быть затронуты и решены, хотя бы частично,
вопросы социального жизнеобеспечения. Наиболее выигрышным вариантом для использования тиранами религиозного фактора в целях упрочения власти выглядели их
меры в области строительной деятельности, позволяющие
одновременно решать проблемы занятости населения и
материального достатка. Ярко выраженный сакральный
характер строительной деятельности можно было считать
результатом внимания к религиозным факторам. Подобные
меры деятельности греческих тиранов способствовали повышению авторитета самого правителя.
Сицилийская тирания Фаларида и Ферона в Акраганте не являлась в этом отношении исключением.
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Использование религии в
качестве ресурса власти в
эпоху античности: тирания
Ключевые слова: тирания, полис, Сицилия, Акрагант, Фала- Фаларида и Ферона // Адам
рид, Ферон, Зевс, Фесмофории, Афина, Баал-Хаммон, Дио- әлемі. – 2022. – № 1 (91).
– С. 152-158.
скуры, Феоксении.
Ежелгі дәуірде дінді билік ресурсы ретінде пайдалану: фаларид пен феронның зұлымдығы
Аннотация. Ежелгі дәуірдегі грек тирандарының қызметіне тән кең таралған тәжірибе басып
алу кезеңінде және билік ету тұсында діни факторды биліктің ресурсы ретінде пайдалану болды, бұл
биліктің заңды сипатын күшейтуге мүмкіндік берді, саясатта жүргізіліп жатқан өзгерістерге әлеуметтік
наразылықтың өсуін әлсірету, өз харизмасын күшейту және өз азаматтарының көз алдында олардың
діни сезімдерінің қамқоршысы және қорғаушысы болып көріну. Тирандардың ең белсенді діни қызметі
саясат құрылымының салаларында көрінді, онда әлеуметтік өмірді қамтамасыз ету мәселелері ішнара
болса бір уақытта қозғалып шешілуі мүмкін еді.
Билікті нығайту үшін тирандардың діни факторды қолдануының ең тиімді нұсқасы
олардың құрылыс саласындағы шаралары болды, бұл халықты жұмыспен қамту және
материалдық байлық мәселелерін бір мезгілде шешуге мүмкіндік берді. Құрылыс қызметінің
киелі сипатының айқын көрінісі оның діни факторларға назар аударуының нәтижесі деп
санауға болады. Грек тирандарының мұндай шаралары билеушінің беделін арттыруға ықпал
етті.

152

АДАМ ӘЛЕМІ
№1 (91) 2022, наурыз

Вдовин В.

Акраганттағы Фаларид пен Феронның Сицилиялық тираниясы бұл тұрғыда ерекшелік
болған жоқ.
Түйін сөздер: тирания, полис, Сицилия, Акрагант, Фаларид, Ферон, Зевс, Фесмофория,
Афина, Баал-Хаммон, Диоскуралар, Феоксения.
The use of Religion as a Resource of Power During the Antiquity Epoch:
the Tyranny of Phalaris and Theron
Abstract. A fairly common practice characteristic of the activities of Greek tyrants during the
antiquity epoch was the use of a religious factor as a resource of power at the stage of its seizure
and during the period of government, allowing to give the government a legitimate character,
to weaken the growth of social discontent with the ongoing transformations in the polis, to
strengthen their own charisma and look in the eyes of their citizens as a patron and defender of
their religious feelings.
The most active religious activity of tyrants manifested in those areas of the policy arrangement,
where simultaneously the issues of social life support could be touched upon and resolved, at
least partially. The most advantageous option for the tyrants to use the religious factor in order to
consolidate power was their measures in the field of construction activities that allowed them to
simultaneously solve the problems of employment and material prosperity. The pronounced sacral
nature of the construction activity could be considered as the result of the attention to religious factors.
Such measures of Greek tyrants’ activity contributed to increasing the authority of the ruler himself.
The Sicilian tyranny of Phalaris and Theron in Acragas was no exception in this respect.
Keywords: Tyranny, Polis, Sicily, Acragas, Phalaris, Theron, Zeus, Thesmophoria, Athena, Baal
Hammon, Dioscuri, Theoxenia

Введение

Тиранические режимы власти возникали в различных регионах древней
Греции. Их возникновению предшествовали социально-экономические, политические предпосылки, объективное и
субъективное стечение обстоятельств.
Им отводится роль в становлении полисных отношений, формировании политико-мировоззренческих принципов
государственного строительства, а отдельным их представителям суждено
было остаться в народной традиции яркими, неординарными личностями.
В большинстве своем, тиранические
режимы и их носители – тираны, оставили у потомков довольно противоречивую память о себе.
«Все тираны, – пишет Фукидид, –
сколько их ни было в эллинских городах,
управляли только в своих личных интересах: их политика сводилась, в сущности,
к заботам о собственной особе, своем
доме и к укреплению его положения, они
не совершили ничего значительного, и

каждый только воевал со своими соседями» (Thuc., I, 17, пер. Г.А. Стратановского).
«Тирания заключает в себе всё то зло, –
пишет Аристотель, – какое присуще и демократии, и олигархии. От олигархии – то,
что конечной целью является богатство
(ведь, естественно, только при этом условии можно и держать при себе охрану,
и вести роскошный образ жизни); также
полное недоверие к народной массе (вот
почему тираны производят изъятие оружия; а притеснение черни, удаление её из
города и расселение по разным местам
является мерами, общими для олигархии и тирании). От демократии – борьба
со знатными, стремление и тайно и явно
губить их, отправлять их в изгнание, как
противников, стоящих на пути к их власти. И правда бывает, что от них идут заговоры, так как одни из них желают сами
властвовать, а другие – не быть в рабстве»
(Arist. Polit.,V, 8, 7, пер. С.А. Жебелева). Тираническая суть состоит в том, чтобы «...
подрезывать» всех чем-либо выдающихся людей, убирать прочь с дороги всех
отличающихся свободным образом мыс-
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лей, не дозволять сисситий, товариществ,
воспитания и ничего другого, подобного
этому, вообще остерегаться всего того,
откуда возникает уверенность в себе и
взаимное доверие, не позволять заводить школы или какие-нибудь собрания с
образовательной целью и вообще устраивать всё так, чтобы все оставались по
преимуществу незнакомыми друг другу,
так как знакомство создает больше доверия» (Arist. Polit.,V, 9, 2, пер. С.А. Жебелева). «Именно, тиран стремится к трём
целям: во-первых, вселить малодушие в
своих подданных, так как человек малодушный не станет составлять против него
заговоры; во-вторых, поселить взаимное
недоверие – тирания может пасть только тогда, когда некоторые граждане будут доверять друг другу, поэтому тираны
– враги порядочных людей, как опасных
для их власти, и не только потому, что
они не выносят деспотической власти, но
и потому, что они пользуются доверием
как в своей среде, так и среди других и не
станут заниматься доносами ни на своих,
ни на чужих; в-третьих, лишить людей политической энергии: никто не решится на
невозможное, значит, и на низвержение
тирании, раз у него нет на то силы» (Arist.
Polit., V, 9, 8, пер. С.А. Жебелева).
Тирании возникали в полисах Балканской Греции, островах Эгейского моря и
малоазийском побережье, а также в местах
греческой колонизации, к числу которых
относилась Сицилия.
Античная письменная традиция знакомит нас с различными способами в
борьбе за власть, к которым прибегали
тираны ради достижения своих корыстных интересов.
Довольно распространенной практикой, характерной для деятельности греческих тиранов являлось использование
в качестве ресурса власти на стадии её
захвата и в период правления, религиозного фактора, позволяющего придать
власти легитимный характер, ослабить
рост социального недовольства проводимым преобразованиям в полисе, уси-
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лить собственную харизму и выглядеть
в глазах своих граждан покровителем и
защитником их религиозных чувств.
Активная религиозная деятельность
тиранов проявлялась в тех сферах полисного обустройства, где одновременно
могли быть затронуты и решены, хотя бы
частично, вопросы социального жизнеобеспечения. Наиболее выигрышным
вариантом для использования тиранами
религиозного фактора в целях упрочения
власти выглядели их меры в области строительной деятельности, позволяющие
одновременно решать проблемы занятости населения и материального достатка.
«Строительная деятельность должна была
иметь ярко выраженный сакральный характер, что можно было считать результатом внимания к религиозным факторам»
[3, с. 6]. Подобные меры деятельности
греческих тиранов способствовали повышению авторитета самого правителя.
Сицилийская тирания Фаларида и
Ферона в Акраганте не являлась в этом
отношении исключением.
Методология исследования
В процессе теоретического исследования были использованы общелогические методы анализа, синтеза
и обобщения, принципы целостности,
конкретности, культурного историзма,
подходы научной направленности и
компаративистики.
Религиозная политика Фаларида
Задолго до греческой колонизации
Сицилии, остров уже был заселен туземцами и вызывал у греков большой
интерес в виду своего удобного географического расположения.
Одним из наиболее крупных полисов
Сицилии, после Сиракуз, являлся Акрагант,
основанный в 582-581 гг. до н.э гелорцами, при участии греков Родоса, а также
мелких островов, прилегающих к нему.
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Фаларид, прибывший в Акрагант с
острова Астипалея, находящегося недалеко от Родоса, с целью повышения
собственного авторитета в массах, как
покровителя богов, выдвинул свою кандидатуру на должность главного смотрителя за строительством храма Зевса,
бога неба, грома и молний, ведающего
всем миром, главного из богов-олимпийцев (Arist. Pol., V, VIII, 4). Он нанял
«иноземцев», привлек узников, приобрел строительный материал, получил
право распоряжаться общественными
деньгами. Чтобы не допустить кражу
стройматериалов, Фаларид добился от
граждан полиса разрешение обнести
акрополь стеной. Таким образом, в распоряжение Фаларида поступили важные ресурсы власти: укрепленный пункт
на акрополе и отряд, состоящий из преданных лично ему иноземцев и узников.
А когда жители Акраганта праздновали
Фесмофории (праздник в честь Деметры и Персефоны, отмечался осенью
в посевную пору женщинами, во время проведения которого совершались
ритуалы, будто бы способствующие
плодовитости человека и плодородию
природы) [4, с. 603], Фаларид со своими людьми напал на них и, уничтожив
большую часть мужчин, принявших участие в процессии, таким образом захватил власть (Polyaen, V, I, 1).
Сакральный характер строительной
деятельности стал проявляться в первые
же годы правления тирана. На средства,
полученные за счет военных походов,
были сооружены алтари, два теменоса,
часовня и маленький храм.
Фалариду приписывается строительство храма Зевса Полиея (Polyaen., V, 1,
1) (эпитет Зевса-градохранителя, в жертву которого приносили быка).
В храме Афины, одной из главных
божеств Греции, богини мудрости и
справедливой войны, в Линде, было совершено посвящение, представлявшее
собой кратер, изображающий титано-

махию (борьбу титанов – божеств старшего поколения, детей Урана (Неба) и
Геи (Земли) с богами) и Кроноса (одного
из древнейших доолимпийских богов,
сына Урана и Геи).
Прекрасно осознавая какую роль в
придании власти легитимного характера
может сыграть осуществляемое им религиозное покровительство в городе, Фаларид всячески стремился показать себя
в этом вопросе лидером. Обращаясь к
религиозным святыням, он стремился
показать свою личную заслугу в осуществлении связи между храмом и богом.
Проявив, в свое время милосердие, выразившееся в помиловании акрагантских
тираноборцев Харитона и Меланиппа
(персонажи античного литературного
предания), Фаларид проявил богоугодничество Аполлону (сыну Зевса и Лето,
одной из дочерей титанов, красивому
юному греческому богу солнечного света, отождествляющемуся с богом солнца
Гелиосом), и продлил тем самым срок
правления в общине (Athen., XIII, 602).
С целью возвеличивания собственной персоны в глазах своих подданных,
Фаларид готов был выступить покровителем не только общегреческих богов. В
правление тирана широко использовался культ солнечного бога Баал-Хаммона, считавшегося одним из важнейших
богов Карфагена и изображающегося
в виде быка и связанный с жертвоприношениями [5, c. 81-82]. Этот культ был
распространен на западе Финикии, а затем завезен колонистами в Африку. Каким образом этот культ мог перекочевать в Акрагант, сказать сложно. Однако
данный культ использовался Фаларидом
в своей религиозной политике.
Использование культа Баал-Хаммона
призвано было укрепить авторитет тирана, как пользующегося покровительством не только чисто греческих богов.
Одновременно с этим, процедуру жертвоприношения тиран стал использовать
в чисто политических целях, а именно
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в борьбе с его главной оппозицией в
лице аристократии. Политические противники Фаларида, по разным доводам,
в угоду тирану, могли быть в качестве
наказания принесены в жертву, а за
свои действия тиран мог оправдаться
перед народом, опираясь на божественную кару в интересах полисного благополучия и безопасности. Сакральные
и религиозные мотивы уступали место
политическим амбициям: таким образом Фаларид расправлялся со своими
политическими противниками – аристократами [3, с. 83; 8, Vol.1, p. 465; 7, p. 320].
Не удивительно, что довольно частые и, наверняка, показательные казни
Фаларидом своих политических противников и породили на свет легенду о его
сверхъестественной кровожадности (см.:
Heracl. FHG, 37; Athen , IX, 54, p. 396; Diod.,
XIX, 108; Cic. De div., I, 46; De nat. deorum.,
Ill, 82; Demetr. De styl., IV, 237; V, 292 и
др.). Более того, впоследствии выражение «власть Фаларида» стало синонимом
жестокого правления вообще (Diogenian.
Paroem., VIII, 65; Cic. Ad Att., VII, 12. 2)» [3,
с. 83]. «Фаларид, – пишет Плутарх, – тиран
Акраганта, жестоко пытал и истязал всех
приходящих к нему чужеземцев» (Plut.
Мог. Paral. minor., 39, p. 315 С; см. также:
Stob. Flor., XLIX, 49). Как пишет Г. Берве,
– «…в исторической памяти тиран остался не благодаря своим положительным
завоеваниям, а как самый беззаконный
жестокий правитель, которому приписывали все гнусные поступки. Поводом
для этого послужил прежде всего упомянутый Пиндаром … бык, в раскаленное
брюхо которого Фаларид приказывал
бросать своих врагов...» [1, с. 165-166].
В истории не раз имели место подобные примеры, когда положительные
заслуги известных деятелей занижались
настолько, что их имена становились синонимом жестокости и бессердечности
(вспомним, к примеру, судьбу «кровавых» законов Драконта в Афинах). Подобная участь могла коснуться и Фала-
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рида. В защиту акрагантского правителя
хочется сослаться на замечание Бауэра,
который в действиях Фаларида усматривает простое поклонение Зевсу, которому в Геле и Акраганте приносились
человеческие жертвы. Фаларид возродил древний институт зевсопоклонения
с целью превратить это идолопоклонство в исключительную меру наказания
для особо опасных противников, а для
окружения – подтвердить правоту своих действий их сакральным характером.
Политические мотивы играли первостепенную роль. Ослабление аристократических сил давало возможность
обеспечить себе продолжительное существование [2, с. 237-238].
Вряд ли Фаларид приносил в качестве жертвоприношений детей, хотя сам
культ данного бога, существовавший у
пунийцев, не исключал подобного действия, но в отношении представителей
знати (Diod., XX, 14, 4-5). В «Истории Финикии» Филона Библского (III в. до н.э.)
указывается: «У древних был обычай, по
которому во время великих несчастий
от опасностей властители городов или
народа отдавали самое любимое дитя
на заклание карателям-богам – в качестве искупления, вместо всеобщей гибели. Отданные [на заклание] убивались
во время мистерий. Так, Крон (т.е. БаалХаммон – В.В.)…когда на страну обрушились величайшие несчастия вследствие
войны, украсив царским нарядом (своего сына от Анобет) и соорудив жертвенник, принес в жертву» (перевод Б.А.
Тураева; Euseb. Praep. Evang., 4, 16, p. 156
d) Dscjrbq c. 81).
Жертвами быка Фаларида становились именно взрослые, принадлежащие
к аристократическому сословию. Заимствованный у Карфагена культ Баал-Хаммона, Фаларид подверг определенной
корректировке в плане его содержания
и отредактированный вариант представил на всеобщее обозрение на практике.
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Религиозная политика Ферона

После свержения тирании Фаларида,
власть перешла в руки Ферона (Pindar, Ol,
II, 82, III, 68; См. также: Diod. IX, 30), который тайно подготовил отряд копьеносцев, снабдил их деньгами, которые были
выданы из государственной казны в виде
ссуды, необходимой для строительства
храма Афины, и, опираясь на этот отряд,
захватил город (Polyaen., VI, 51). Т. Данбэбин называет Ферона одним из богатейших людей, и считает вполне возможным
использование им денег при формировании отряда телохранителей [7, p. 413].
Политике религиозного покровительства, как одному из ресурсов в укреплении власти в городе, Ферон, как и его
предшественник, уделил особое внимание. Был воздвигнут и достроен храм
Афины на акрополе (Polyaen. VI, 51; Schol.
Pind. Ol., II, 15 d; ср.: Polyb., IX, 27, 7), а также храм Геракла [9, p. 155], в строительстве которых активно применялся труд
пленных, количественный состав которых
значительно пополнился в результате победы у Гимеры в 480 году (Diod., XI, 25, 3).
Победа, одержанная над карфагенянами, позволила Ферону увеличить объем
храмового строительства. В честь владыки неба и величайшего из олимпийских
богов, Зевса Олимпийца, был воздвигнут
храм, который символизировал победу у
Гимеры и величайшее мастерство скульпторов той эпохи. Фронтоны храма украшались скульптурным ансамблем, состоящим из «Гигантомахии» и сцены «Взятие
Трои». Внутри храма размещалась мраморная статуя эфеба, представлявшая собой пример имитации бронзовой работы
тщательным полированием.
Храмы были воздвигнуты и в честь
богини плодородия и покровительницы
земледелия Деметры, а также Диоскуров (покровителей путешественников и
мореплавателей, прозвище близнецов
Полидевка и Кастора, сыновей Тиндарея
и Леды. По позднейшему мифу отцом

Полидевка считался Зевс, даровавший
сыну бессмертие). В храме Диоскуров
Ферон исполнял почетную должность
верховного жреца, унаследованную от
рода Эмменидов, к которому он принадлежал (Pind. OL, III, 38-40) [6, p. 132].
Культ Диоскуров в Акраганте сложился еще со времени появления здесь
первых греческих колонистов и был связан с основанием города (см.: Aristarch.
Apud Schol. Pind. Ol., Ill, 1 a, d). В его честь
отмечался праздник – Феоксении (Schol.
Pind. Ol., Ill, 1 а), обряд которого был связан с ритуальным угощением статуй богов. Ферон руководил процессией, в том
числе приношением жертв (Schol. Pind.
Ol., Ill, Geofevia; 1 с).
Храмовое строительство велось и на
территории, которая была присоединена к Акраганту в результате военных походов. В частности, в Гимере в акрагантском стиле был построен храм Победы.
На повышение личного авторитета
и рост политического рейтинга Ферона
оказывало его активное участие в общегреческих агонах. Ферон одержал победу на Олимпийских играх (Pind. Ol., II; P.
Oxy., 222; Serv. ad. Verg. Aen., III,
704; ср.: Schol. Pind. Ol., II, Inscr.); победу в Дельфах, на 24 Пифийских играх
(Pind. Isthm., II, 17-18; Schol. Pind. Isthm.,
VI, Inscr.) одержал в 490 г. его брат Ксенократ; в 470-х гг. он победил на Истмийских играх (Pind. Isthm., II, 12-16), а
до 470 г. выиграл Панафинейские состязания (Pind. Isthm., II, 18-30). Победа
Ксенократа лишний раз подтверждала
благожелательное отношение богов к
династии, к которой принадлежал акрагантский тиран [8, p. 90].
Заключение
Таким образом, использование тиранами в Акраганте религиозного ресурса
власти, позволяло последним придать
своему господству устойчивый характер
несмотря на авторитарную сущность ти-
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ранического правления. Политика религиозного покровительства, проводимая
тиранами Акраганте и затрагивающая, в
основном, строительство различных сакральных сооружений в городе, – усиливала общее расположение к ним со стороны
большинства населения к проводимым
мероприятиям в целом, обеспечивала их
материальным заработком и соответствовала духовным потребностям.
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КӨКШЕТАУЛЫҚ ДІН ҚАЙРАТКЕРІ
МОМАҚАН ӘЛИЕВТІҢ ҚОСАЛҚЫ ТҰЛҒАЛЫҒЫ
(HYBRID IDENTITIY)
1

А. Бекболат, 2Е.Н. Кайрбеков

АҢДАТПА
Көкшетаулық ғалым, 1958 жылы Ташкент қаласында өткен
2-құрылтайда Қазақстан қазиятының наиблігіне (көмекшілігі)
қызметіне сайланып 1969 жылға дейін осы қызметті атқарған
Момақан Әлиевтің өмірін жалпы алғанда 7 түрлі кезеңге бөліп
қарастыруға болады. Алайда сол әрбір кезеңнің өзі Момақан
Әлиевтің уақыт өткен сайын не заманына қарай бөркін киуге
мәжбүрлеген не болмаса ұстанымын сол кезеңге бейімдеп
өзгертіп отыруына себепші болған. Момақан Әлиев, осы
қиын қыстау кезеңде кез келген сәтке бейімделіп тұлғалығын
(identitiy) әрдайым, жағдайға сай өзгерте жүріп қосалқы
(hybrid) өмірдің арқасында тірі қалды. Осы қосалқылық жалпы оның қолжазбаларында, өмірлік ұстанымында да үлкен
өзгерістердің негізі болғандығы анық. Біз осы мақаламызда
Момақан Әлиевтің қандай кезеңдерде қандай өзгерістерге
бейімделуге мәжбүр болғандығын анықтамақпыз.
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Көкшетаулық дін қайраткері
Момақан Әлиевтің қосалқы
тқлғалылығы (Hybrid
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Гибридная идентичность (Hybrid Identitiy)
религиозного лидера Кокшетау Момакана Алиева
Аннотация. В целом жизнь Момакана Алиева, ученого из Кокшетау, избранного в 1958
году в Ташкенте на 2-ом курултае на должность руководителя (помощника) казията Казахстана и проработавшего в этой должности до 1969 года, можно разделить на 7 различных периодов. Однако каждый из этих этапов обусловлен тем, что Момакан Алиев со временем был
вынужден подстраиваться под требования времени, либо адаптировать свою позицию в соответствии с периодом. Момакан Алиев, в этот непростой период, выжил благодаря гибридной (hybrid) жизни, адаптируясь к любой ситуации, всегда менял свою личность (identitiy) в
соответствии с ситуацией. Очевидно, что эта двойственность в целом послужила основой
больших изменений как в его рукописях, так и в его жизненной позиции. В этой статье мы
определим, на каких этапах Момакан Алиев был вынужден адаптироваться к изменениям.
Ключевые слова: Момакан Алиев, гибридная личность (hybrid identitiy), религия, история.
Hybrid Identity of the Religious Leader of Kokshetau Momakan Aliyev
Abstract. In general, the life of Momakan Aliyev, a scientist from Kokshetau, who was elected
in 1958 in Tashkent at the 2nd kurultai to the position of the head (assistant) of the kaziyat of
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Kazakhstan and who worked in this position until 1969, can be divided into 7 different periods.
However, each of these stages is because Momakan Aliyev, over time, was forced to adapt to the
requirements of the time, or to adapt his position following the period. Momakan Aliyev, in this
difficult period, survived thanks to a hybrid (hybrid) life, adapting to any situation, always changing
his identity (identity) under the situation. This duality as a whole served as the basis for great
changes both in his manuscripts and in his position in life. In this article, we will determine at what
stages Momakan Aliyev was forced to adapt to the changes.
Key words: Momakan Aliyev, Hybrid Identity, Religion, History.

Кіріспе
Көкшетаулық ғалым, әрі дін қайраткері болған Момақан Әлиев жайлы
өкінішке орай көп зерттеулер жасалмады. Өз қолымен Сәдуақас Ғылманиге
(1890-1972) жазып тапсырған таржума-и
халінен (өмір баянынан) [1, 280-332 бб.]
басқа ауқымды зерттеу жұмыстар
жүргізілмеген. Біз осы мақаламызда
Момақан Әлиевтің (1897-1969) өмірін 7
кезеңге бөліп қолға алмақпыз. Алайда
сол әрбір кезеңнің өзі Момақан Әлиевтің
уақыт өткен сайын не заманына қарай
бөркін киуге мәжбүрлеген, не болмаса
ұстанымын сол кезеңге бейімдеп өзгертіп
отыруға мәжбүрлегендігін байқаймыз.
Жалпы алғанда қазақ даласының тарихын түрлі ұлт өкілдері, түрлі мақсаттарда,
түрлі саяси идеологияда әзірлегендігі
баршамызға мәлім [2, 1-б.]. Алайда
халық ішінен шыққан, ішкі көзқарасты
ортаға салып, халықтың ойын жеткізген
жандар саусақпен санарлықтай болды. Мұның бірден бір себебі, әрине
сол кезеңдегі құйтұрқы саясаттың
ақиқатты жасырып, не болмаса өзгертіп
көрсетуінде. Ал шындықты айтпақ
болғандарды халық жауы деген жалған
жаламен қуғын сүргінге ұшыратып, елім
дейтін ерлердің санын азайта берді.
Тағдырдың сыйы ма әлде туа біткен
болмысынан дейсіз бе, Момақан Әлиев
осы қиын қыстау кезеңде кез келген
сәтке бейімделіп тұлғалығын (identitiy)
әрдайым, жағдайға сай өзгерте жүріп
қосалқы (hybrid) өмірдің арқасында тірі
қалды. Тек тірі қалып қана қоймай дін
жолында алға қойған мақсатын орындап, кейінгі ұрпаққа мұра қалдыра білді.
Өкінішке орай сол мұралары бүгінгі
таңға дейін әлі зерттелмей келеді.
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Бұған дейін біз Момақан Әлиевтің
өзі жазған өмір баяны төңірегінде
қысқаша зерттеулер жүргізген едік.
Әлиевтің өзі баяндап кеткен Қарта
Қаңтарбаевқа табысталған қолжазбасын
Алматы қаласындағы ҚР Білім және
ғылым министірлігіне қарасты Ғылым
Ордасының сирек кітаптар мен қолжазбалар қорында сақталған “ТүрікҚазақ тарихы” атты еңбегінің, автордың
өз қолымен жазған араб жазулы нұсқасы
және Қарта Қаңтарбаев тарапынан машинка арқылы кирилл әріпіне түсірілген
нұсқасы толығымен скан жасалып зерттеуге алынды [3, 243 б.]. Зерттеу барысында Көкшетау қаласының Оңтүстік
Шығысындағы кіреберіс тас жолында орналасқан қабірінде тарихи және
археографиялық зерттеу жұмыстары
жүргізіліп, зерттеу нәтижесі хаттамаға
алынды [4, 109-б]. Момақан Әлиевтің
артта қалған ұрпақтарымен кездесулер өткізіліп, қолдарында сақталып
қалған Момақан Әлиевтің мұралары
толығымен тізімделіп, скан нұсқалары
тиісті папкаларға алынды. Сонымен
қатар ұрпақтарының ойында қалған
естеліктері аудио таспаға жазылып,
кейіннен хаттама жасалып тіркелді [4,
115-117 бб.].
Ұсынылып отырған мақаланың мақсаты, басты кейіпкеріміз Көкшетаулық
имам, 1958 жылы Ташкент қаласында
өткен 2-құрылтайда Қазақстан қазиятының наиблігіне (көмекшілігі) қызметіне сайланып 1958-1969 жж. аралығында Қазақстан Мұсылмандары
діни басқармасы қазиының найыбы/көмекшісі
қызметін
атқарған,
“Қазақ тарихы”, “Түрік тарихы”, “Қазақ
шежіресі”, “Қазақ-Түрік тарихы” және

Көкшетаулық дін қайраткері Момақан Әлиевтің қосалқы тұлғалығы

әлі түпнұсқасы табылмаған, алайда бар
екендігі бірнеше жерде айтылған [4, 7781 бб.; 9, 70 б.] төрт қолжазбаның авторы
Момақан (Оразхалық) Абдолжаппарұлы
Әлиевтің қосалқы тұлғалығы (hybrid
identitiy) жайлы сөз қозғамақпыз.
Әдіснама

Бұл мақаламыздың мақсаты аталмыш тұлғаның осы күнге дейін зерттелмеген тұстарын зерттеп, Кеңестік
дәуірде Қазақ даласында өмір сүрген
дін қайраткерлерінің көзқарастары мен
өмірлік ұстанымдары қандай кезеңдерде
қай бағытта өзгеріп отырғандығын
Момақан Әлиевтің мысалында анықтау.
Осы мәселенің маңыздылық деңгейін
ортаға салу және ұлы даланың төрінен
шыққан дін қайраткерінің ғылым жолындағы талпынысын көрсету. Сондықтан да алға қойған мақсатқа жету
үшін Момақан Әлиевтің артта қалған
ұрпақтарымен кездесулер өткізіліп, артта қалған еңбектері зерттелді. Тікелей
қолжазбалардан, яғни бірінші деңгейлі
материалдардан алынған деректер мен
Момақан Әлиевтің өзге жандармен жазысқан хаттары басты назарға алынды.
Бұл жолғы мақалада Момақан
Әлиевтің өмірін: Ресей империясының
бала
тағдырындағы
орыны,
дін
жолындағы алғашқы қадам, ескі (қадим)
оқу жүйесінен жаңа (жәдидтік) оқу
жүйесіне өту кезеңі, кеңес үкіметі және
имамдық, қуғын-сүргін мен қара жұмыс,
Қазақстан қазиятының наиблігі және
ақтық сапар деп жеті кезеңге бөліп әрбір
кезеңді жеке-жеке талдауға тырыстық.
Ресей империясының бала
тағдырындағы орыны
1897-1913 жылдар аралығы. “Мустабид царизм патша хүкіметі қазақ
халқын забт етіп болғанша алдастырып, Орымбор муфтиясына (махкама-и
шар‘иясына) қаратып тұрады да, жауыз

миссионерлері Ильминский, Череванскийлердің түзген лайихасы бойынша
(сол уақыттағы законлар маджмуасының
II жилді, 1142-інші маддасына бина’ан)
ақыры қазақ халқын 1863 жылы 23 февральда Орымбор мүфтилігінен бөліп
жібереді.
Ондағы ойлары ақыры: қазақ степной, оқымаған қараңғы халық, олар
бізге тез көнеді. Оларды христиан дініне
кіргізіп аламыз, деген арам ойлары болды. Сол ойларына жету үшін “Інжіл”
(Библ) кітабын мұсылманшаға аударып,
Архиерей (патриарх) 1892 жылы әкеп,
Көкшетау қазақтарына ал деп, таклиф
қылды, қорқытты, зорлады. Нендей батыр, сол жіберген Библ кітабыны Қанай
Қосдәулет Тәттімбетұлы деген кісі етегіне
салып, біздің Құранымыз бар, сол жетеді,
бұл кітаптың бізге керегі жоқ деп, Архиерейге апарып тастады. Архиерей еш
нәрсе істей алмады. Патша үкіметі осыны Науанның үгітімен болды деп, Науан Хазіреттен көрді. Соның себебінен
бұрынғыдан қатты қыспаққа алды,
үстіне жандармдардан аңдушы қойды....”
[1, 190 б.], деп Сәдуақас Ғылмани өз
кітабында жазып кеткен. Ресейдің
шіркеу тарихшысы болып табылатын
Архимендрит Киприан, сол кездегі Қазақ
даласына жолданған миссионерлердің
бірі “Қырғыздарды (Қазақтарды) орыстандыру саясаты шеңберінде мынаны
айтуға болады. Кез келген қазақты християн дініне шоқындыру дегенің оларды көшпелі өмірден отырықшылыққа
бейімдеу деген сөз. Орыс наным сенімі
болып табылатын християндыққа (православ) дініне өткізу деген сөз. Надан
Қырғыздар (Қазақтар) үшін бұл дегенің
дінін ауыстыру емес керісінше орыстану деген ұғымға келеді. Шоқыну
дегенің олар үшін өздерінің өмірлік
салтынан бас тартып, киім киуінен тартып күнделікті тіршілігінен толығымен
өзгеру деген сөз” делінген [5, 450 б.].
Демек сол өңірдегі халық арасында
дінімізден ажырасақ ұлттығымыздан
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да ажырап қаламыз деген қорқыныш
болған. Бұл кезең Момақан Әлиевтің
дүниеге келуінен бұрын болған. Алайда
осы оқиғалардың желісі Момақанның
бала кезіндегі тағдырына тікелей әсер
етсе керек.
Әлиев өзі: “1897 жылы Октябрь айында ескіше атауы бойынша Көкшетау облысы, Көкшетау ауданы, Аймақ (үшінші)
советінде Тәттібай шаруашылық ауылында, бүгінгі таңдағы атауы Көкшетау
облысы, Чкалов ауданы, Абай советінде
дүниеге келдім”, дейді [1, 281 б.]. Ал
егер Момақан Әлиевтің 1956 жылда
өзі толтырған “кадрларды тіркеу жеке
парақшасы” (личный листок по учету кадров)-ндағы мәліметке сүйенер
болсақ, 1890 жылы дүниеге келдім, деп
көрсетеді. Бұл жердегі айырмашылықтың
себебін алдыңғы еңбектерімізде ашып
көрсеткен едік [4, 102-103 бб.].
Өзінің өмір баянын жазған кітабында
болсын, кейіннен Момақан Әлиев жайлы жазылған газет беттеріндегі [6, 5 б.],
мақалаларда болсын оның бала кезінде
кигіз үйдің ортасында жанып тұрған
пешке қолын күйдіріп алғандықтан,
кейіннен науқастанып бірнеше мәрте
ота жасатуына да себеп болған осы
қолы болатын, ата-анасы баланың өзге
іске жарай алмайды деп шешіп дін
жолына берген делінген. Демек діни
білімнің қоғам арасындағы бағалану
деңгейі сол кезеңдерде өзге тұрмыстық
тіршіліктен төменірек болса керек. Бірақ
бұл жерде тоқталмағымыз ол Әлиевтің
дін жолындағы алғашқы бастамасы атаанасының шешімімен болғандықтан
осы жолда сапарын бастаған. Бұл
кезеңде кедейліктің қиындығы сүйегіне
сіңгендігін де атап айтқан. Алайда
мәселені тек бір жақты ғана емес, сол
кезеңдегі елдің жағдайына да назар салып байқар болсақ, халық ішінде діннен
ажырап қаламызба деген қорқыныштың
да болғандығын байқаймыз. Сол кезеңді
сипаттап жазылған романдардың өзінде
орыс мектептерінде оқуға түскен жас-
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тарды шоқыншақ, орыс тсс. лақап аттармен келеке қылғандығы баяндалады.
Мұның себебі әрине адам бойындағы
құндылықтың алдыңғы қатарда тұруынан
болса керек. Жоғарыдағы Қосдәулет
Тәттімбетұлының іс әрекетінен де
соны көреміз. Бұрын соңды көрмеген
дүниеден бойын алып қашу әрекеті.
Әрине халықтың салт дәстүріне әбден
сіңген ислам дәстүрінен бірден бас тартуы оңай болмайды. Сол себепті халық
балаларын діни оқуға беруге, тым
болмағанда ауыл молдаларының алдынан өтсін деген ойы да болған. Абайдың
“жасымда ғылым бар деп ескермедім”
атты өлеңіндегі “Баламды медресеге
біл деп бердім, Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім”, - деген жолдардың
астарында, әркімнің ойының түбінде
жатқан, балам ақ пен қараны ажыратып біліп жүрсін деген ойды көрсетеді.
Осының бәрін ескере келе Момақан
Әлиевтің дін жолындағы сапары Ресей патшалығының саясатының салдары мен ата-анасының шешімінен
басталғандығын көрсетеді.
Дін жолындағы алғашқы қадам
1913-1916 жылдар аралығы. Көпшілікке мәлім болғандай Момақан
ауыл молдаларының алдындағы оқуына көңілі толмағандықтан, Науан
Хазіреттің медресесіне барып түседі. Бұл
кезеңдерді жоқшылықтың салдарынан жазғы демалыстарында жалданып
жұмыс істеп тапқан ақшасымен оқу
кезеңін жетіспеушілікпен өткізгендігін
баяндаған [1, 280-284 бб.]. Алайда қанша
қиын кезең болса да Момақан молда
өзінің зеректігімен ауыл адамдарының
көзіне түсіп, Тәшен қажы іспетті ауқатты
адамдардың жәрдемін де көрген [4,
17-18 бб.]. Момақан Әлиевтің негізгі
діни білімі мен араб тілін меңгеруі осы
Науан Хазірет пен кейіннен Әлиасқар
Айтқожаұлы кезеңінде қалыптасқан.
Жалпы алғанда осы Науан Хазіреттің
алдында қадим (ескі) оқу жүйесімен
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тәлім алғандықтан, білім берудің бұл
жүйесі дұрыс емес деген шешімге
тоқталған. Алайда осы жерде тоқтала
кетуі өте маңызды деп есептелетін бір
мәселе бар. Ахмет Зеки Велиди Тоган
өзінің кітабында; Науан Хазірет жайлы “Науан Бұхара да оқыған әрі заманауи адамдармен де тығыз қарым
қатынастағы ой өрісі терең жан еді...
1902-жылы
орыстардың
құйтұрқы
әрекеттерінен сөз қозғап, халықтың
толқуына себеп болған басылым
Қазақстанда гектографта (hactograph)
басылып шыққан екен, соның салдарынан кейбір жандар, солардың ішінде
Көкшетаулық атақты ғалым Таласұлы Наурызбай (халық арасында Науан Хазірет)
шәкірттерімен бірге сүргінге айдалып
кеткен екен” [7, 346 б.] деген. Сондағы
туындайтын сұрақ Наурызбай Таласұлы
жәдиттік жүйеге толық ене алмауының
себебі, өкіметтің оны қыспаққа алуынан болды ма, әлде өзінің толығымен
осы оқу жүйесіне бере алмағандығынан
болды ма? Әрине бұл сұрақтың жауабын кейінгі мақалаларымызда бере
жатамыз. Ал кәзір осы алып тұлға мен
басты
кейіпкеріміздің
арасындағы
қарым қатынастағы қайшылықтарға
тоқталмақпыз.
Білім жүйесінің өзгеріске ұшырау
кезеңі де Ресей империясының құлауы
мен Кеңестің жүйенің орнығуына тікелей
қатысты болса керек. Ал енді осы екі
үлкен ауыспалы кезең Момақан Әлиевтің
көзқарасына да үлкен өзгерістер
енгізген. Жазбаларында Науан Хазіреттің
шәкірттерінің Әлиасқар Айтқожаұлының
оқу жүйесін баста менсінбей жүріп
кейіннен
мойындағандығын
былай
деп жазған: “Науанның шәкірттері
менсінбей жүргенде, сол 7 жылдың
ішінде, аяқ астында қалғаны аз уақыттың
ішінде мағлұм болды. Оны өздері
му‘тариф болды” [4, 22 б.] деген. Яғни
бұл жерде Әлиев дәлелмен көрсетуге
тырысқан. Бұл Момақан Әлиевтің
бір көзқарасқа қадалып қалмайтын,

әрдайым жаңашылдыққа ашық тұлға
екендігінің, әрі екі жүйенің ортасындағы
айырмашылықты салыстырып, таразыға
тарта білу қабілетіне ие екендігінің
көрінісі деуге әбден болады. Міне
осы қабілетінің арқасында болса керек, әрдайым заманына сай әрекет ете
білген. Осының бәрі Момақан Әлиевтің
қосалқы тұлғалығының (hybrid identitiy)
нышаны.
Ескі (қадим) оқу жүйесінен жаңа
(жәдидтік) оқу жүйесіне өту кезеңі
(1916)1917-1923 жылдар аралығы.
Бұл Кеңестік жүйенің орнаған кезеңі еді.
Осы кезеңді Момақан Әлиев Әлиасқар
Айтқожаұлының
қолында
өткізген.
Осы мерзім ішінде Момақан Әлиевтің
жаңаша оқу жүйесін (жәдидшілдікті)
мақұл көргендігін байқаймыз. Науан
Хазреттің қазасынан кейін медреседе
ұстаздық қызметі Әлиасқар Айтқожаұлы
басқарған. Оның шәкірттерінен 1920жылы Кенжебай Тоқсарыұлы, Әбутәліп
Пәкизеұлы және Момақан Абдолжаббарұлы мүдәррістік (ұстаздық) деңгейге
қол жеткізген [8, 31 б.]. Осылайша Момақан молда кейіннен келген шәкірттерге сабақ жүргізеді әрі
Әлиасқардың хатшысы болып қызмет
атқарады. Кейіннен кітап жазуына және қолға қалам алуына басты
үлес қосқан осы кезеңдегі хатшылық
қызметі екендігін атап айтқан [4, 23 б.].
Әлиасқар Айтқожаұлының кезеңінде
дін қызметі мемлекеттік мекемелерге
тіркеліп, қарқынды дами бастағандығын
да жеткізеді. Осы орайда туындайтын
сұрақтың бірі де Науан Хазіретпен бірге
Сібірге айдалып барып келген Әлиасқар
Айтқожаұлының қызметтерін Үкімет
қолдап жіберді ме? Кейіннен Науан
Хазіретпен келісе алмай жеке шығып кетіп
оқу орнын ашқан Әлиасқардың Үкіметпен
байланысы қаншалықты болды?
“Отаршыл билік жүргізген мемлекеттік білімге балама ретінде елдегі қуат-
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ты
мәдени-ағартушылық
қозғалыс
– жәдидшілдік пайда болғаны тарихи тұрғыдан дәлелденген. Алайда
кеңестік тарихнамадағы бұл тарихи
шындықтың өзі әдейі бұрмаланып, “панисламизм”, “пантюркизм” сияқты саяси
белгілерге ие болды. Осылайша, отаршыл билік бастаған жәдидшілдік идеясын саяси түрде басып-жаншу кеңестік
тоталитарлық режим кезінде жалғасып,
қатаң идеологиялық сипатқа ие болды.
Жәдидтердің білім беруді жаңғырту туралы ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, бұл идеяларын кеңес өкіметі мүлде
қабылдамады және мойындамады. [18,
148 б.]. Сол себепті кейіннен Үкіметтің
берген тапсырмасын орындамаған деген сылтаумен 3 жылға Қарабасқа жер
аударылған да осы Әлиасқар [1, 202 б.]
еді.
Бұл сұрақтардың жауабын ілгеріде
талқылай жатармыз. Тақырыпқа қайтып
оралар болсақ Момақан Әлиевтің көзқарасында діни оқу жүйесіне өзгерістің
керек екендігін қалыптастырған кезең
осы кезең болса керек. Содан кейін 1923
жылы үкімет заңымен медресе жабылады
[4, 23 б.]. Медресенің жабылуы Момақан
Әлиевтің дін қызметінен кетуіне себеп
бола алмайды, ол дін қызметін ары қарай
жалғастырады.
Кеңес үкіметі және имамдық
1923-1928
жылдар
аралығында
Момақан Әлиев имамдық қызметін бастайды. Бұл кезеңде өзінің түрік тілінде
уағыз айта бастағандығын жазған
[4, 23 б.]. Бір қызығы Момақанның
кітапханасындағы кітаптардың көпшілігі
Осман империясынан жарық көрген
кітаптар [4, 73-76 бб.]. “Жалпы XXғасырдың бас кезінде жұма уағыздары
мен хұтбалар араб тілінде оқылғандығы
мәлім. XX-ғасырдың басына дейін бақа
елдерде де араб тілінен өзге тілдерде
уағыз айту сынды әрекет байқалмаған.
Түрік тілінде уағыз айту мәселесіне
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қатысты алғашқы ресми деректер 1908жылы Қазандық Халим Сәбиттің “Сыраты Мустақим” журналында жариялаған
“Хұтбалар жайында” атты мақаласында
көрініс тапқандығы баяндалған” [9,
576 б.]. Бұл да бір жаңашылдықтың көрінісі болса керек. Себебі Момақанның
бұл әрекетіне сол кезеңнің Файзуррахман
Сарықұл сынды молдалардың “Хазірет
бұлай түрік тілінде уағыз айтқан жоқ” деп
қарсы шыққандығын жеткізген [4, 23 б.].
Момақан молданың тарихқа деген қызығушылығы осы кезеңде бастау
алған болса керек. Ол көбінесе түрік
тіліндегі уағыз және тарих кітаптарын
жинаған. 1926 жылы имамдық қызметінен де жоғарылап кеңесшілік қызметіне
тағайындалады.
Әлиасқар
Айтқожаұлының көмекшілігін атқарып
жүреді. Үкіметтің дінге қарсы жүргізген
саясатының
құрбанына
айналған
Әлиасқар Айтқожаұлы 3 жылға айдауға
кетеді [1, 202 б.], ал 1928 жылы имамдарға
салық салынады. Момақан, туыстары
жинап берген малды сатып салығын
төлейді. Ата-анасының қалауымен дін
жолына келген Момақан молда бұл
жолы туыстарының өтінішімен дін
жолындағы сапарын тоқтатады. Бұл
жерден де Момақан Әлиевтің жағдайды
өзіндік сарапқа салып сол сәтке сай
шешім қабылдағандығын байқаймыз.
Қуғын-сүргін мен қара жұмыс
1928-1956 жылдар аралығы. Имамдық қызметінен кеткеннен соң, Момақан
өзінің туған елі Тәттібай аулына барады.
Оқушы оқытып үйренген молда жарты
жыл көлемінде ауылдағы ересектерге діни тәлім бере бастайды. Сонымен
қатар саяси сабақ бергендігін де айтады. Содан кейін 1928–1930-шы жылдар
аралығында колхозда есепші-хатшы болып жұмыс атқарады.
“1925-1933 жылдар аралығында
большевиктердің
атеизм
саясаты
Қазақстанда терең із қалдыра бас-
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тады. Мешіттерді жабумен қатар,
Қазақстандағы
барлық
имамдар,
дін өкілдері мен молдалар жаңадан
құрылған Кеңес мемлекетіне салық
төлеуге міндетті болды. 1925 жылдан бастап мұсылмандық діни бірлестіктер, имамдар, мүстаһибтер мен
мүтәуәллилер 1918 жылы жұмыс комитеттерімен бірігіп құрылған «Өзара
көмек комитетінің» бюджетіне міндетті
салықтарды төлей бастады. Бірақ бұл
кезеңде Қазақстанның солтүстік және
шығыс аймақтарының мұсылмандары
аштықтан қырылды. Мысалы, 1922
жылғы шілдеде Қазақстан Орталық сайлау комиссиясында «Аштық» Орталық
Комитетінің қызметі туралы ОГПУ
есебінде мынадай дәлелдер келтірілген:
1922 жылдың 1 мамыры мен 15 шілдесі
аралығында Ақмола облысындағы аштар саны 400 мыңнан 450 мыңға дейін
жетті. Мемлекеттен түскен ақпарат
халықтың апатты жағдайын айғақтайды.
Мәселен, Атбасар ауданындағы Петропавл, Көкшетау, Моғаналы, Ақмола
аудандарында халық ашаршылыққа
ұшырауда. Кейбір жерлерде адамдар
суррогат болып, өлексе жейді, каннибализм жағдайлары тіркелді» - делінген
[17, 179 б.]. Осындай қиын қыстау
кезеңінде Момақан Әлиев мемлекеттің
күштеуімен ба әлде өз еркімен ба қара
қызметке көшкен.
1930-шы жылдың аяғында Степняк
ауылына барып, 1936-шы жылдың аяғына дейін ат пен Продснабқа (Продовольственное снабжение) транспорт қызметкері болып (ат арба айдап)
жұмыс істейді.
1937-ші жылы май айынан бастап
құрдасы Жармағамбет Әлжанұлының
шақыруы бойынша, шет Целиноград
облысы, Ақсу руднигіне барып, Масалы
деген жерге орналасады. Сонда 1939шы жылдың тамыз айына дейін Өспенке
(Успенская) деген ферманың артеліне
мүше болып кіріп, жұмыс атқарады.
Онан кейін сол артелде бас маманетікші болып, 1948-ші жылдың сәуір ай-

ына дейін істейді, план (тапсыры) орындап жүреді. Екінші дүниежүзілік соғысы
жылдарында сол артельде қызмет атқарады. Ударник болып, облысқа делегат болып бардым, дейді. Қолының
кемістігіне қарап әскерге бармай
қалады.
Сонан кейін өзінің қалауымен Көкшетау облысы, Красноармейск районына көшіп келіп, Прирешен ауылындағы
май зауытына жұмысқа кіреді. 1948ші жылдың маусым айынан 1955-ші
жылдың тамыз айына дейін осы май зауытында қызмет атқарады. Тұқымда сылт
жоқ кедей болғандықтан осы уақытқа
дейін не кәмпескеленгенім жоқ, не
сотталғаным жоқ, қолымның кемдігінен
әскерге барғаным да жоқ, дейді [4, 2528 бб.]
Ал Сарбас Ақтаев болса өзінің Ақиқат
журналында жазған “Науан хазірет және
оның шәкірттері” атты мақаласында
“Момақан Әлиевке аз-кем тоқтала кеткен артық болмас. Кезінде діндар деп
қудаланып, біраз жыл Алтай өңірінде
жүріп қайтқан ол алпысыншы жылдары
оралып, Көкшетау мешітінің бас имамы
болды. Арғы-бергі тарихты терең білетін,
ғұлама кісі екен. “Қазақ-түрік тарихы”
деген кітап жазып кетіпті. Өзі дүние
салған соң қолжазбасы Омбы жақтағы
біреулердің қолына түсіп, одан бір
аспирант арқылы Керекуге келеді. Оны
жергілікті университеттің профессоры, ғалым Ермек Өтебаев араб әрпінен
қазіргі жазуға түсіріп, “Ақиқат” журналына жолдағаны бар. Содан жарияланған
үзінділер оқырман жүрегіне жол тауып, жылы қабылданды...” [10, 75 б.; 11,
70 б.] деген. Сонымен қатар Момақан
Әлиевтің Сібірге содан кейін Алтай
өңіріне жер аударғандығы туралы да
бірер сөз айтылған [11, 70 б.]. Бұл дерек
өте қызықты дерек. Себебі Момақан
Әлиевтің өз атын өзгертуін алдыңғы
еңбектерімізде белгілі бір себептерге
байлай алмаған едік. Алайда осы жерден
келіп Момақан Әлиев 24.11.1967 жылы
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өз қолымен жазған жеке парақшасында
атын және туған жылын өзгертіп
көрсеткендігінің [4, 102-103 бб.] негізгі
себебі көрінгендей болады. Бірақта
қолымызда нақты дерек болмағандықтан
мұның басты себебі ретінде сол айдауда
болғандығын көрсетпеуге тырысуында
болуының ықтималы жоғары деген пайым ғана айта алмыз. Ал енді қара жұмыс
істеген орындары жайлы өзінің жазып
кеткендерінен басқа нақты деректер
жоқ.
Қазақстан қазиятының наиблігі
1956-1969 жылдар аралығы. 1956жылы 4-ші қазанда Көкшетау мешітіне
ресми түрде имам болып тағайындалады.
Бұл жолы дін жолындағы қызметіне
өз еркімен белсене кіріскен Момақан
Әлиев мешіт салу, қор ашып мешіт
қызметтерін дамыту, өлең жазу, кітап
жазу сынды істерге белсене кірісіп кетеді.
Әлиевтің бұл белсенділігі үкімет назарынан әрине тыс қалмайды. Ішкі істерден
арнайы тағайындалған қызметкерлер
тікелей келіп тексеру жасап бақылап
жүреді. Тіпті Момақан Әлиевтің өлімі
жайлы жазылған есепте, жергілікті дін
істері жөніндегі атқарушы мекеме өкілі
С. Елеусізовтің оң көзқараста екендігі
байқалады [12, 1-2 бб.]. 1958-жылы
Қазақстан Қазиы найыблігіне сайланып өмірінің соңғы сәтіне дейін осы
қызметте қалады. Сонымен қатар осы
жылдардағы жазған еңбектері Момақан
Әлиевтің атын шығара бастайды.
Қарта Қаңтарбаевпен танысады. Қарта
Қаңтарбаевпен таныстығынан кейін артында ғылыми еңбек қалдыруға деген
талпынысынан Момақан Әлиевтің ғалым
ретінде қалыптасуға тырысқандығын
байқай аламыз. Себебі ол бұрын жазған
еңбектерін іріктеп бір кітапқа жинап
Қарта Қантарбаевтің қолына табыстайды [3, 1-242 бб.].
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Ақтық сапар
Момақан Әлиевтің ұлы Жантемір
Әлиев әкесінің соңғы сапарын “Әкеміздің жаназасын Хакім Омаров шығарды. Сәдуақас Ғылмани, Геккиев және
Қаңтарбаевтар жаназасына қатыса алмаған, артынан телеграмма жолдаған.
Хакім Омаров мәйіт шыққан үйден тамақ
ішпейді, жетісі, қырқы деген болмайды,
деп, біраз шу шықты. Жаназаға келген
молдалар көп болды, мешітке де, үйге де
симай кетті” [4, 115-116 бб.] деп суреттеген. Алайда жергілікті дін істері жөніндегі
атқарушы мекеме өкілі С. Елеусізовтің
жазған хатында Момақан Әлиевтің өлімі
туралы мына мәселелерге тоқталған:
Мұсылмандар арасында әдетке айналып келе жатқан діни рәсімдердің
еш бірі орындалмай, қарапайым түрде
жерленді,
Мешіт өкілдерінің айтуы бойынша
Әлиев өмірінің соңғы күндерінде, өзінің
жерленуіне қатысты әрі ауызша әрі жазбаша өсиет қалдырып:
1- Күнәсінің кешірілуі үшін Құран
бағыштамауын,
2- Қаржылай немесе қабыр басындағыларға зат күйінде садақа берілмеуін,
3- Көп мал сойдырып, қабірден
қайтқандарға ас берілмеуін,
4- Жерленгеннен соң қабір басында молдалардың жиналып құран
оқымауын,
5- Тек мешітте ғана жаназа намазын
оқып шығаруын,
6- Күнәсін сатып алу үшін молдаларға ақша таратылмауын, сұраған және
молданың бұл әрекетінің өзге имамдар тарапынан қош көрілмегендігін,
сенім өкілдері арасында жаңа бір әдет
ретінде қалыптасқандығын жергілікті
дін істері жөніндегі атқарушы мекеме
өкілі С. Елеусізов есеп парақшасында
айтқан. Алайда көпшіліктің мұны
жөн деп қабылдағандығын да айтады. Ал жергілікті молдалардың табыс таба алмағандықтан қарсылық
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білдіргендігіне тоқталған. Тіптен кейбір
дін қызметкерлерінің аса қадірлі бас
имамды кәпір іспетті жерледі деп
наразылық танытқандығын да жазған.
“Шынына келгенде имам Момақан
Әлиев көне дәстүрлерге қатты бой алдырмайтын тұлға еді”, - деп те айтып өткен. Ал Хакім Омаровтың жаназада болуын, оның көңіл сұрай келіп қазаға тура
келгендіктен осы жаназасын шығарды
деп көрсеткен [12, 1-2 бб.]. Жоғарыда
атап айтқандарымыздың бәрін осы
Момақан Әлиевтің соңғы сапарындағы
сәт суреттеп тұрғандай. Демек Момақан
Әлиев белгілі бір шаблонмен өмір сүретін
тұлға емес. Ол әрдайым жаңашылдыққа,
өзі дұрыс деп тапқан жолға талпынуға
тырысқан. Белгілі бір пікірде не болмаса
ұстанымда қадалып қалмаған. Әрдайым
қолда бар мүмкіндіктерін пайдалана отырып, өз ойындағысы мен дұрыс
деп шешкендерін халыққа жеткізуге
тырысқан.
Қорытынды

Қорыта келгенде Момақан Әлиевтің
әр кезеңде қосалқы тұлғалығы (hybrid
identitiy) байқалып отырған. Оның
ішінде қазақ ретінде қазақы тұлғалығы
мұны өмірінің соңында “Қазақ шежіресі”
[13] мен “Қазақ тарихын” [14] жазу
арқылы ортаға салған. “Керісінше, әлсіз
байланыстарға негізделген қоғамдар
абстрактілі индивидтер немесе дерексіз
институттар қоғамымен сәйкестендіруге
мүмкіндік беретін шағын отбасы/туыстар желісінен тыс жақсы мінез-құлыққа
ықпал етеді” [19, 908 б7] демекші оның
отбасының қалауымен балалық кезінен
медреседе тәлім алып дін жолын
оқығандықтан мұсылмандық тұлғалығы
да қалыптасқан. Мұны “Түрік тарихы”
[15] атты еңбегінде мұсылмандықты
қалай қорғаштап алға шығарғандығынан
аңғара аламыз. Бұл еңбегінде Ислам
тарихын өзінің көзқарасы тұрғысынан
талдап, сол тарихқа жалпы Түркілер-

мен қатар Қазақ даласындағы ислам
өркениетін және ислам тарихын жазуға
тырысқандығын аңғарамыз. Сонымен
қатар Кеңес үкіметінің кезеңінде өмір
сүргендіктен Кеңестің адам ретінде
де айрықша тұлғалығы (identitiy) да
қалыптасқан. Дін жолынан бас тартып
үкіметтің ырқына бағынуынан осыны аңғарамыз. Медреседегі ескі оқу
жүйесін сынға алып жаңа оқу жүйесін
қолдауынан жәдитшілдік көзқарастың аз
да болса ұшқыны байқалады, бұл да оның
тұлғалығында (identitiy) бір орын алған.
Өмірінің соңғы кезеңіндегі Қазақстан
мұсылмандары басқармасының төраға
орынбасарлығын атқаруы кезеңіндегі
өзін дін қызметкері әрі ғалым ретінде
қабылдауынан оның тұлғалығында тағы
бір жаңа қыр пайда болғандығын байқай
аламыз. Тіпті өмірінің соңғы сәтіндегі
ақтық сапарының өзін әдеттегіден өзгеше рәсімделуін талап етуінен, оның
мүлдем қосалқы тұлғалылыққа (hybrid
identitiy) ие екендігін айқын байқай
аламыз. Осының бәрін жалпы алғанда
Момақан Әлиевтің өмірінде түрлі кезеңдерді бастан кешіре жүріп, сол
кезеңдерге бейімделіп әрдайым өзгеріп
отырғандығы айқын көрініс табады.
Баршамызға мәлім болғандай 1919
жылдан бастап қазақ даласынан шыққан
Алаш қайраткерлері үкімтпен күресу
тәсілдеріне біршама өзгерістер енгізген
еді. Сол өзгерістердің нәтижесінде 19201929 жылдар аралығында қазақ даласында оқу-ағарту, баспасөз, ғылымның
барлық салаларын қамтыған оқулықтар,
қазақ ән-күйінің нотаға түсіріліп таспаға
жазылуы, театрлардың ашылуы және
тсс. өзгерістер байқалып жатты [16,
4-бет]. Алайда дін саласында қандай
өзгерістердің болғандығы еш жазылмады. Не болмаса жасырын жазылып
отырды. Міне осы тұрғыдан қарағанда
әрі дін қайраткері, әрі өзіндік бір
деңгейде артына із қалдыруға ұмтылған
ғалым Момақан Әлиевтің өмірі маңызды
орынға ие деп еспетейміз.
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ABSTRACT

The article analyzes the works of well-known Turkish thinkers
that touch upon the issues of philosophy of education, the
ecology of culture, and theoretical and applied thoughts that
are relevant in the context of global environmental problems.
The use of interdisciplinary approaches by Turkish scientists
in the study of these issues makes it possible to reveal
philosophical problems from a variety of positions. Thus, we see
modern philosophical discourses in the humanitarian studies
of Turkish philosophers, reflecting the issues of ecological
thinking, religious-political, ethical and legal aspects of human
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Түркияның қазіргі философиялық дискурсындағы ислам дәстүрі
Аннотация. Мақалада жаһандық экологиялық проблемалар контекстінде өзекті болып
табылатын білім философиясы, мәдениет пен ойлау экологиясы, теориялық және қолданбалы
сипаттағы мәселелермен айналысатын белгілі түрік ойшылдарының еңбектеріне талдау жасалынады. Түрік ғалымдарының аталған мәселелерді зерттеу барысында пәнаралық тәсілдерді
қолдануы философиялық мәселелерді жан-жақты, әртүрлі позициялардан ашуға мүмкіндік
береді. Осылайша, біз түрік философтарының гуманитарлық зерттеулерінде экологиялық
ойлау мәселелерін, адам өмірі мен қоғамының діни-саяси, этикалық және құқықтық
аспектілерін, мәдени және діни мұраның шығармашылық мүмкіндіктерін көрсететін қазіргі
философиялық дискурстарды байқаймыз.
Түйін сөздер; ислами экология, этика, философиядағы адам құқығы, гипермодерн, ислами этика, тарихи эпистемология, ислам дәстүрі.
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Islamic Tradition in the Modern Philosophical Discourse of Turkey

Исламская традиция в современном философском дискурсе Турции

Аннотация. В статье анализируются работы известных турецких мыслителей, затрагивающие вопросы философии образования, экологии культуры и мысли теоретического и
прикладного характера, актуальные в контексте глобальных экологических проблем. Использование турецкими учеными междисциплинарных подходов в изучении этих вопросов
позволяет раскрывать философские проблемы с самых разных позиций. Таким образом, мы
видим, в гуманитарных исследованиях турецких философов современные философские дискурсы, отражающие вопросы экологического мышления, религиозно-политические, этикоправовые аспекты жизни человека и общества, творческий потенциал культурного и религиозного наследия.
Ключевые слова; исламская экология, этика, человеческое право в философии, гипермодерн, исламская этика, историческая эпистомология, исламская традиция.

Introduction
Islamic philosophy of modernity is
represented by various directions and
scientific schools. Representatives of the
humanitarian thought of Turkey occupy
a special place in solving the actual
modernity. Well-known thinkers of Turkey
deal with the problems of the philosophy
of knowledge, the ecology of culture and
thinking, the problems of a theoretical
and applied nature that are relevant in the
context of global environmental problems.
In their teachings, a large role is given to
the philosophical Islamic heritage and
Islamic cultural tradition. Turkish scholars
recreate the historical and philosophical
process of the Islamic world and reveal
continuity in classical and post-nonclassical discourses. Based on the traditions
of Islamic knowledge, representatives of
modern Turkish philosophy reveal the
meaning of such concepts as moderation,
measure, solidarity, unity, the synthesis of
science and religion, faith and knowledge,
the balance of secular and religious values.
The range of issues raised by scientists is
extensive and relevant to modern issues
and topics. The key topics for them are the
topics of ecological thinking and ecological
culture, the role of religion and religious
values in the era of post(hyper)modernity,
Islamic ethics and its integration into the
socio-political and cultural reality of the
modern world. The use of interdisciplinary
approaches by Turkish scientists makes it
possible to reveal philosophical problems

in a multifaceted way, from different
positions. It should also be noted that
scientists in their works popularize the
classical Islamic heritage, noting its role
in the development of modern Islamic
philosophy. For example, Professor
Abdullah Kizilcik [1] reveals the teachings
of al-Farabi from the standpoint of
its significance for modern historicalphilosophical and historical-cultural trends
and processes.
Methodology
This paper uses the methods of
philosophical hermeneutics, comparative
analysis and, in general, methods of a
general scientific nature, which made it
possible to identify a special and peculiar
consideration of problems in the works of
famous modern scientists in Turkey.
Main part
Philosophical Discourse of Modern
Scientists in Turkey
The ecological attitude of man to
nature has always been associated with
social relations and structures, primarily
the political system and industrial relations.
Therefore, philosophical thought, clarifying
the essence of the interaction of society
and nature, environmental problems, has
its oriented, ideological impact not only on
individuals, but also on the perception of
opinions, values, norms, views in society.
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Any social system must be in harmony
with the natural environment, its tools and
methods of nature use, production and
consumption must be adapted to natural
conditions. It must adapt its way of life and
its people, including the population, to
natural conditions. At present, the threat
to the environment is not only global in
nature, but also has created a pre-crisis
situation, which at certain stages can
become a crisis and dangerous for humans
and the world. Therefore, it is necessary to
radically change this situation. Philosophy
can play an important role in solving this
problem. Many thinkers begin the cause of
environmental disasters with man himself,
his excessive desire to create technologies
that destroy life in nature, to enrich himself
at the expense of consumption and nature,
to overdo the traditional position of the
owner of nature. It is necessary to change
these stereotypes of thinking and behavior
in people.
Today, environmental issues are at the
forefront of the world. The main reason
for the aggravation of environmental
problems is the man-made actions of
people who cause natural disasters. The
traditional consumer attitude of man
and society to nature and resources has
a negative impact on the environmental
situation in the world. In this case, how
does philosophical thought respond to
environmental issues and challenges?
What is the role of philosophy in solving
environmental problems? Problems of
interaction of man, society and nature are
traditional for philosophy in the history of
its existence and development. Philosophy
has always equated the nature of life
between man and nature, seeking to give
a certain harmony to their interaction
based on a spiritual understanding of man
and the natural world and, accordingly, to
a spiritualized action aimed at changing
nature.
Modern ecological discourse in Islam
is considered by well-known Turkish
scholars, which link the solution of global
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environmental problems with the return
to the Islamic tradition of conservation
of natural resources, with the concept
of vassalism. So, for example, Ibrahim
Ozdemir in his work raises the topic of
ecological measurement of Islamic ethics.
He concludes in his first major work, «The
Ethical Dimension of Human Attitude
Towards Nature: A Muslim Perspective»,
that there are philosophical and ethical
dimensions to environmental issues. He
also says that there is a direct and strong
connection
between
environmental
problems and understanding of nature.
In other words, our attitude towards
natural objects largely depends on
how we understand and formulate the
natural world. He rationally connects
environmental issues with the suras
and verses of the Qur’an, proving the
importance of the issue from an Islamic
point of view.
The article “Environmental Ethics” also
says that “when we read the Qur’an from
an ecological point of view, we see that
the Qur’an is the most important book
in the holy books for the environment”,
He considers environmental issues from
the Islamic point of view and seeks their
solution in the verses of the Qur’an.
According to the author, “Islam attaches
great importance to the protection of the
environment in general. God created the
environment and all living things in it. As a
human being, it is up to us to preserve and
develop it. Therefore, the preservation of
the environment is not only a human duty,
but also a religious one. In fact, believers
should take on this responsibility more
than anyone else» [2].
The first pillar of Islamic environmental
ethics is redemption. «This world was
created by God afterwards. This creation
is not coincidental. Everything is created
with wisdom. We were created later and
became involved in this world. We have
been given the trust of the mountains
and the heavens, which they refrain from
burdening. The Prophet has conveyed
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our responsibilities to us. We will be held
accountable for everything we do in
this world. Whoever has done any good
in the expression of the verse will be
recompensed for it, and whoever has done
any evil will be recompensed for it» [2], the
second is to believe that we are responsible
for everything we do and to act with the
consciousness that this belief creates.
The concept of Tawhid is the basis and
essence of Islam. The unity of the Creator
is reflected in the unity of mankind and
nature. Therefore, the guardians of God
on earth, the bearers of His trust, have the
main responsibility to preserve the unity of
being, the integrity of the world, the flora
and fauna, the natural environment. Thus,
“unity”, “faith” and “responsibility” are
the three basic concepts of Islam. These
principles are also the mainstays of Islamic
environmental ethics. They are also the
core values that the Qur’an teaches.
Islam forms not only the relationship
between man and man, man and society
and the state, but also the relationship
between man and nature, man and the
environment. Islam teaches Muslims to
care for the environment. Muslims must
act as the guardians or caliphs of the
planet and are accountable to God for
their actions [3].
Man is not the master of nature, he
depends on natural resources, the state
of the biosphere. Natural resources are
not infinite, most of them are depleted.
Changing the attitude to nature – to take
care of all living things, nature and man.
Saving natural resources, waste disposal
are the tasks facing us today. Nature
conservation is a necessary condition for
human existence. Ecologically sustainable
human development is a development
that meets the needs of today’s people
without compromising the ability of
future generations to meet their own
needs. We are now entering a period of
development in which the security of
mankind is more important than further
technological progress. The main direction

is not to further increase production, but
to ensure its environmental friendliness,
restructuring, taking into account the
environmental consequences of its
implementation. It is necessary to move to
a natural, low-consumption lifestyle and
an eco-technical type of economy that
takes into account the need to restore
and preserve nature. This means a spiritual
understanding of the responsibilities of
philosophers and the issues of interaction
between man, society and nature, the new
challenges they face in a particular strategy
for solving them. “Islam, everything in the
universe is created by God. It is God Who
adorns the skies with the sun, the moon
and the stars, and the face of the earth
with flowers, trees, gardens, orchards,
and the various animal species. It is again
God Who causes the rivers and streams to
flow on the earth, Who upholds the skies
(without support), causes the rain to fall,
and places the boundary between night
and day. The universe together with all its
richness and vitality is the work and art of
God, that is, of the Creator. It is again God
Who creates all plants and animals as pairs,
in this way causing their procreation. God
created man subsequently to all these. We
are God’s vicegerents on the earth; it has
been given us in trust. Just as we are not
the lords of nature and the world, so the
world is not our property which we can
dispose of as we wish or as we are able.
Nature was created by God and it belongs
to God” [4].
In addition, the philosopher-ecologistscientist in his research on environmental
issues “Islam considers cleanliness to be
one of the fundamentals of belief. It thus
makes a direct connection between belief
and cleanliness” [4] in Islam, in addition
to physical cleanliness, it has proved that
keeping the environment clean and caring
for it is its main principle. Therefore, it is
not surprising that Islam’s view of the
environment is that “everyone should be
warned to protect and defend the land”.
Mankind should pay close attention to
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physical, moral and spiritual cleanliness.
True, if a person is spiritually clean, he will
be clean and honest with his environment.
“Islam attaches the greatest importance
to the conservation of the environment
as a whole. For the environment and all
the living beings within it are created by
God. As human beings, we have been
entrusted with conserving and developing
it. The conservation of the environment is
therefore not only a human obligation but
also a religious obligation. Indeed, believers
should undertake this responsibility more
than anyone” [4].
The main task facing humanity
today is to understand the model of
the future organization of society as an
environmental and information civilization
capable of coordinating relations with the
environment. This is a strategic task for the
future facing philosophical thought. Since
the root cause of environmental problems
is man himself, it is necessary to change
both man and, above all, the spiritual
world. It is necessary to study, identify
and use the spiritual potential of man and
society in solving complex environmental
problems in the world. Finally, human
nature also needs protection. One of the
most dangerous modern disasters is the
increase in the number of adverse changes
in the human genetic basis, including
under the influence of adverse natural
conditions, as well as the use of various
harmful substances that cause these
changes. Philosophers can and should
be actively involved in the development
of ways to solve these problems for the
benefit of man and humanity. “The world
belongs to all of us. We are all obliged to
conserve and protect. We must co-operate
and work together for a better world, a
better future, and a better environment. We
must love and preserve our environment
and all the living creatures within it in the
name of our Sustainer, Who created them
and entrusted them to us. In this way, the
21st century will be the century of peace,
happiness, tolerance, and brotherhood.
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Not only for men, but for all creatures,
animate and inanimate” [4].
At present, the topic of the relationship
between ecology and human rights is
rapidly gaining relevance in the discourse
of human rights. It is now clear that
ecology and human rights are intertwined:
living in a harmful environment can lead
to human rights violations, and vice versa:
respect for human rights plays a key role in
protecting the environment. Deterioration
of the environment and human suffering
are two sides of the same coin. Scientists
divide human rights into three areas:
individual law, socio-economic law and
the right to live in a normal environment.
Therefore, efforts to protect human rights
must go hand in hand with protecting the
environment.
According to the philosopher İoanna
Kuçuradi, who is well known for her
research on ethics, theory and practice of
human rights, a person’s sense of freedom
is formed later. He also believes that
only some people can achieve freedom.
Criticizing Sartre’s view that freedom is a
human quality and a means of subsistence,
he argues that not everyone can act on
values and reflect them in their own lives.
İoanna Kuçuradi think main problem
is that people don’t listen to other
people: “People sit and talk for an hour,
but everyone continues in their own
monologue. I compare today’s speeches
with the dialogue of the deaf. They
respond to what you think you understand
more than you try to understand”. If we do
not recognize that man is a valuable being,
we cannot base ethics or human rights on
that basis. Man is a valuable being because
he produces values. Science, philosophy,
technology, law, literature, etc. these are
all values. As a person, in essence, is an
entity that produces values, it is necessary
to provide a normal environment that
allows the production of these values. Our
knowledge, experience, and environment
play a role in building our value system.
Ethical values constitute human dignity.

Islamic Tradition in the Modern Philosophical Discourse of Turkey

“Professional norms, actions that are
used in human behavior in everyday life,
actions that make sense only for those
who perform them, actions brought by
society or traditions, cannot be considered
universal ethical values” [5].
Kuçuradi İoanna gives the following
definition of human rights, which has
become the main object of her research:
“Human rights are related to human
dignity – to knowing the value of certain
capabilities of a human being, which are also
the basic prerequisites for the derivation of
human rights norms”. That is, human rights
are associated with the knowledge of the
value of certain opportunities.
Human rights require constant exercise
in everyday situations that seem necessary
for the realization of certain human
potential. This is an anthropological view of
human rights based on the concept of value,
that is, human value is interpreted as “a
special place of man among other beings”.
Professor Kuçuradi shares the following
interesting opinion about the formation of
man as a special creature: “A person is born
into the world in different conditions, part
of his ontological connections is based on
natural and historical conditions, part of it
is on relationships with other people that
form the basis of the natural structure of
a person, then some of the other relations
are those that are established directly or
indirectly at will, and some are accidental.
So, some are installed, the second appear
unexpectedly” [6].
Professor Kuçuradi also states that
human rights consist not only of a passive
form of interaction with individuals, but
also of ethical principles in an active sense.
That is, human rights must first be a set of
ethical and universal norms and be able to
distinguish them from cultural and social
norms. Personality and values different
assessment of the same people, the same
action, the same event, the same situation
is a phenomenon of the human world.
This phenomenon has led some thinkers
to assume that “values are relative” and

to draw conclusions about action. “Each
individual experiences a relationship with
other people as a person, whatever type
of relationship they may be, he acts as a
person belonging to a particular group”
[6]. Ethical relationships, which can also
be described as human relationships,
always take place within a specific event.
A person encounters such a relationship
when there are certain events and goals
formed by other people or other factors.
“Ethical relations are one of the types of
interpersonal relations, and one of the
fundamental types, the value relations
of people of one group with people of
another group or with people in the
broad sense of the word – face to face
or indirectly. This type of relationship is
implemented in actions” [6]. Concluding
the research of the philosopher Kuchuradi
on human rights, the scientist said that the
formation of each person as an individual
is influenced first by his ethical values,
secondly by ethical relations, and his rights
are objective conditions for realizing the
opportunities that constitute his value as
a creator. These conditions show us how
anyone and everyone should interact
with other people and how to interact
with them so that they can realize their
potential. Individual human rights are also
a practical indicator of human dignity.
Only “clearly recognized human rights are
“universal” norms” [5]. This universality
of human rights distinguishes them
from cultural norms that change within a
society. Therefore, human rights are rights
granted only to humanity. It represents an
important need for self-expression.
Another area that affects the spiritual,
ethical and legal component of human
existence is religion in the modern world.
Today, a concerned and reasonable
person, who is interested in the factors
and forces of postmodernism, cannot but
worry about the plurality of sacred forms
manifested in world religions. And the
more postmodernism and people living
in its era spread, the more awareness
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and concern about changing its nature
and types increases. Meanwhile, one of
several problems that the 21st century
throws at modernity is hypermodernism.
Hypermodernism is a type of modernity
that can be associated with postsecular and post-rational life. Religion
plays an increasingly important role in
hypermodernity as it shapes “emotions”. In
hypermodernity, emotions are important.
Emotions also affect personality. Religious
extremism, which worries the whole
world today, is closely connected with
emotions and ideas. Our societies are
becoming more and more hyper-modern.
Hypermodernism is shaped by orientalist
post-colonial essentialism and therefore
generates cultural violence that combats
“multiculturalism”. The lack of security and
confidence creates a social atmosphere
in which people can rally around radical
ideas. Some of the radicalization is giving
way to extremism. The first manifestation
of radicalism and extremism is the nonrecognition of the possibility of diversity
and relativity.
Thus, the intermediate position between
many theories that try to explain Islam and
its view of the relationship between politics
and religion is provided by textual and
discursive approaches. Among the various
manifestations of globalization, there are
many discussions about the emergence
of Islamism or Islamic revivals. Islamist or
Islamic revival movements mainly focus
on the relationship between religion and
social reality in the context of “change”.
To better understand the Islamic
ethics of dissent, we need to understand
the motives and rationale behind these
revivalist movements, to see if their
understanding of the public space is
linked to an “extremist” agenda or is a
matter of internal hermeneutics. What is
“changeable” and what is “invariable” is
the question of hermeneutics.
Turkish scientist, professor of Uludag
University Bülent Şenay in his article
“Change and changeability: ethics of
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disagreement and public space in Islamic
thought” examines the hermeneutical
framework of the ethics of disagreement
in Islam.
In his opinion, in Islam it is not difficult
to find a hermeneutic methodology that
allows differences and otherness to coexist
side by side, to unity in diversity. The
question is whether Muslims themselves
need to rediscover their own tradition of
the ethics of nonconformity. It just needs
to be re-evaluated. Scholars should openly
share their interpretation of a particular
case or question in a reflective manner.
Anyone working in the field of religious
hermeneutics has the right and even
the responsibility to contribute to the
resolution of conflict situations, especially
those related to public space, where the
common good and common sense are
decisive.
“Ethics of disagreement is about how
to deal with ‘what is changeable and what
is unchangeable’ in any given religious
tradition. ‘Change and changeability’ is
a core discussion topic in contemporary
study of religion. At the end of the
day, what some call fundamentalism or
religiously legitimised political violence is
directly rooted in the debate around what
is changeable and what is not changeable
in religion. So is the case in contemporary
Islamic thought and world. Religiously
legitimised political violence, whatever
religion it may come from, is ultimately
grounded in a kind of radical soteriological
utopianism based on a certain way of
reading, understanding and interpreting
the ‘sacred text.’ Therefore, if a given
religious tradition does not have properly
developed hermeneutics and ethics of
disagreement, disagreements shall not
remain in the private sphere, but transgress
and create turbulance in the public space,
as well as the civilisational landscape” [7].
And here we must understand that violence
in the name of any religious idealism is, in
fact, an intellectual inability to cope with
“changes” and a way to impose a certain
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worldview on others.
In order to live in a world with different
values and worldview, internal and
external qualifications are necessary. Here,
the outer dimension is related to respect
for the values of others, while the inner
dimension is related to self-criticism and
how a person can understand his own
sacred values in a given situation in such
a way as to allow him to live in reasonable
harmony with the rest of the world. Often,
it is the lack of understanding of internal
sacred values that leads to outbursts of
discontent.
Religion, therefore, is an intellectual
and spiritual sphere where it is necessary
to consider “otherness” from the point of
view of their manifestation in public space.
The religious person must decide to what
extent and how his beliefs and doctrines
should shape or influence the public space
and/or remain private in the private sphere.
Bülent Şenay believes that “…it is here
that the most critical question for any
religious person, especially for a Muslim,
emerges: How to decide about the
borders (between religious and secular,
public and private)? Which principles/
teachings/rules of the sacred book and
the prophetic tradition are ‘unchangeable’
and which are ‘changeable’? What
are the ‘usool’ (methods/criteria) for
deciding what is ‘changeable’ and what
is ‘unchangeable’? When I want others
to be ‘religious like me,’ is it because it
is God’s will, or is it my neurotic egoistic
inner fight and arrogance? When we ask
these questions we arrive at the gate of
‘ethics and hermeneutics of disagreement’
as well as at the psychology of religiosity.
Because in the final resort, where there is
diversity – religious and cultural – in the
public space, there has to be an ‘ethics of
disagreement,’ which should be based on
a form of hermeneutics of disagreement”
[7], and also to the psychology of
religiosity. Because ultimately, where there
is diversity – religious and cultural – in the
public space, there must be an “ethics of

disagreement”, which must be based on a
form of hermeneutics of disagreement.
An important aspect here is the
phenomenon of Islamic hermeneutics in
modern conditions. To what extent can
centuries-old Islamic hermeneutics in
vidifiqh (application of Sharia principles,
etc.) and theological (the boundary
between iman and kufr, etc.) provide the
Muslim with the necessary answers on
how to live in an ever-changing secular
public space while remaining a practicing
believer . How Islamic hermeneutics solves
the problem of “disagreement” – ‘ikhtilaaf.
In
this
direction,
a
separate
role is assigned to the discipline of
“understanding” called “usul at-tafsir”
and “usul al-fiqh”, accepted in the Islamic
tradition of the humanities, which existed
long before biblical hermeneutics appeared
in the West as a scientific discipline.
It is believed that the very concept of
“hermeneutics” is considered primarily
the task of theologians and philosophers.
However, when something falls into the
field of interpretation, it falls into the field
of “probability” and, therefore, “flexibility”,
and therefore faces the question of
“variability”. What matters is how texts are
understood and related to certain contexts,
legitimized or contested, and based on the
perception of meanings that change over
time. Fundamentalists or extremists mostly
stick to the letter of the text.
Whereas in the modernist, according to
Professor Bülent Şenay, the text is usually
stretched
between
contextualization
and contextualism. The temperate mind
takes both text and context seriously and
accordingly.
And here he assigns a special role to
the methodology of ijtihad. “...In deriving
rulings from the ‘text,’ ijtihad utilizes
‘context’ without going to the extreme of
contextualism. Therefore we can safely say
that classical-traditional fiqh hermeneutics
already
contains
a
comprehensive
methodological
tool/approach
for
adapting norms to everyday life through
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contextualization,
without,
however,
making ‘context’ the most important criteria
in interpretation. This is because besides
the asbaab (the reasons – conditions in
which the ‘text’ was revealed), a Qur’anic
text generally has three dimensions:
rationale (illah), ruling (hukm) and purpose
(maqsad). A fundamentalist or a literalist
will not necessarily follow this multilayered
understanding. In this way, the method
of ijtihad provides a solid foundation for
«ethics» in Islamic thought” [7].
Thus, modern Islam needs an ethic
that will allow us to live our religiosity
in the midst of division and diversity. It
should become the most important part
of the ideologies that strengthen modern
nationalism and cultural identity in
postmodern conditions.
Historical epistemology is a new
discipline based on the French school of
history and philosophy of science and the
postpositivist philosophy of science, which
emerged in the middle of the 20th century.
Historical epistemology is interested
in the development of knowledge with
other non-classical epistemologies and
the context in which this development
has a special character, as well as what
epistemological conclusions can be
drawn from this development. Alparslan
Acikgenc, a philosopher who studies
the concept of “Islamic science” in the
historical epistemological direction on
the basis of numerous references to the
Islamic worldview and science in the
Qur’an, gives the following definition
of historical epistemology: “Historical
epistemology must be concerned with the
epistemological conditions under which
historically and socially variable conditions
are unified in the fields of knowledge. If we
take historical epistemology in this sense
as a new area of study that constitutes a
new discipline then we need to define its
subject matter and main problems that
need to be discussed” [8, p. 191].
The general concept of “historical
epistemology” was introduced by the
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American philosopher Marx Wartofsky.
This concept implies the study of the role
of various theoretical concepts in the
methods of cognition inherent in science
and art, and how these concepts are
related to the historically changing context
of human activity. “Knowledge is the
subject of historical evolution” [9, p. 105],
that is, historical epistemology studies how
history builds an educated society and how
this knowledge changes historically.
American historian Allan Magillan makes
the concept “Historical epistemology, to
which I refer, is concerned with the study
of rules designed to detect and prevent
such error. But no one can understand the
evidence side of historical research and
historical description without understanding
other related topics” [10, p. 45].
This is the task of historical
epistemology: to show through historical
analysis that there are no timeless meanings
behind the facts of science. “That historical
epistemology must be concerned with the
epistemological conditions under which
historically and socially variable conditions
are unified in the fields of knowledge. If we
take historical epistemology in this sense
as a new area of study that constitutes a
new discipline then we need to define its
subject matter and main problems that
need to be discussed” [8, р. 193].
Professor Acikgenc says “that historical
epistemology can explain how a new
‘tradition’ but more properly a scientific
tradition as well as knowledge tradition
arises within a civilization. But this tradition
and the historical process leading to
this tradition is governed by “human
epistemology” which can be entitled
“human knowledge system” as imbedded
in human nature. Therefore, a brief analysis
of human nature is in order as this will
help us understand the way traditions
come to emerge in a society. This analysis
will be again from an epistemological
perspective not sociological. Moreover,
we find this perspective to be critical for
the emergence of scientific traditions also.
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This phenomenon would be relevant for
our discussion of historical epistemology”
[8, p. 193].
The main purpose of the research work
of the Turkish thinker “Islamic Scientific
Tradition in History” is to place the history
of science and philosophy in the historical
context of Islamic civilization. “To explain
what we mean by proper historical
perspective, we can briefly outline how
history makes sense within its proper
framework. In fact, a story without frames
becomes almost meaningless. A framework
is the contour of a period or epoch in the
flow of time sequences. Thus, it is the
boundary of an event or series of events
in the history of a nation or civilization.
We can look at a historical event from a
very narrow point of view, in which case
we can understand that something is
happening. But we may fail to understand
its significance in history as a whole; nor
can we ever establish the exact identity
that a particular incident may bestow on
the people involved” [11, p. 30].
He rationalizes the importance of the
study of the Islamic scientific tradition in
history in the historical epistemological
direction as an example of an artistic
portrait. However, it is impossible not to
share this equation. If we look very closely
at the portrait of a person in the room, the
image of the person in it looks too big and
we do not even notice that it is a portrait
of a person. If we look a little further away
from the portrait, we see a part of the
human body in the picture, and when we
move again, we see that the person in the
portrait is a man or a woman, and if we look
at the required distance, we get the identity
of the person in the portrait. We know who
the person in the portrait is, and now if we
look in the middle of the room, we see that
there are several other works of art in this
room besides this portrait. ““Approach” or
“separation” from the subject of historical
research – this is the framework through
which we look at history. Consequently,
the “correct historical perspective” for

the history of science and philosophy in
Islam would have been a huge distance
from that place where we try to consider
this history”. Therefore, in the study of
the traditions of Islamic science in history,
it is necessary to pay special attention
to historical epistemology. That is, it is
necessary to consider the history of its
development and distribution in detail. In
our opinion, it is better to use a historical
epistemological approach to any event
or object of study. Because using the
equation used by Professor Acikgenc, it is
possible to reveal many unexplored issues
and undiscovered discoveries that have
been overlooked and left out of sight.
Conclusion

Thus, we see that in the humanitarian
studies of Turkish philosophers, modern
philosophical discourses, reflecting the
problems of ecological thinking, religiouspolitical, ethical and legal aspects of human
life and society, the creative potential
of cultural and religious heritage can be
traced. Philosophical systems or discourses
of modernity cannot rely on the cultural
heritage of the past, including and on
religious grounds. The Islamic heritage
contains the search and fundamental
nature of the spirit of humanity, humanistic
and ethical principles and principles, which,
if properly read and interpreted in modern
conditions, can contribute to an ecological,
dialogic construction of reality, as well as
sociality. Philosophical epistemology, as
well as historical, gives the possibility of
critical understanding and reinterpretation
of these or other processes and truth. It is
especially important to understand that in
the Islamic tradition there are fundamental
foundations and a dynamic force that, in
certain historical and socio-political realities,
can transform for the good of man. After all,
it is not in vain that Islam is called a social
religion, aimed at improving the life of the
believer not only in the grave, but also in
earthly life.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ РЕЛИГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
1

Э.С.Таукебаева, 2 М.С.Карабаева

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается формирование и развитие
государственно-конфессиональных и межконфессиональных
отношений в Республике Казахстан с момента обретения
Независимости. Основное исследовательское внимание
направлено на изучение вопроса обеспечения стабильности
и устойчивости в религиозной сфере, каким образом
выстраивается государственная политика в стране для
обеспечения мира и согласия в условиях полиэтнического и
поликонфессионального общества. В качестве методологии
используется мониторинг и комплексный анализ нормативноправовых актов, материалов государственной политики в
религиозной сфере, данных социологических исследований;
на основании чего дается оценка эффективности реализации
государственной политики и прогнозирование. Материалы
проведенного исследования позволили указать в статье на
проблемные аспекты в сфере религиозной деятельноти с
учетом внешних и внутренних факторов и предложить меры
по их устранению.
Ключевые слова: государственная политика Республики
Казахстан в религиозной сфере, государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения, стабильность,
внешние и внутренние факторы религиозной стабильности,
информационно-разъяснительная работа, контрпропаганда
в интернет-пространстве, реабилитационная работа.
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Қазақстан Республикасының дін саласындағы тұрақтылықты сақтау
шарттары мен факторлары
Аннотация. Мақалада Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан Республикасында мемлекеттікконфессиялық және конфессияаралық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы қарастырылады.
Негізгі зерттеу бағыты дін саласындағы тұрақтылық пен орнықтылықты қамтамасыз ету мәселесін,
полиэтникалық және поликонфессиялық қоғам жағдайында бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз
ету үшін елде мемлекеттік саясаттың қалай құрылатынын зерделеуге бағытталған. Әдістеме ретінде
нормативтік-құқықтық актілердің, дін саласындағы мемлекеттік саясат материалдарының, әлеуметтік
зерттеулер деректерінің мониторингі мен кешенді талдауы пайдаланылады; осының негізінде
мемлекеттік саясатты іске асырудың тиімділігіне баға беріледі және болжам жасалады. Жүргізілген зерттеу материалдары мақалада сыртқы және ішкі факторларды ескере отырып, діни қызмет саласындағы
проблемалық аспектілерді көрсетуге және оларды жою бойынша шаралар ұсынуға мүмкіндік берді.
Түйін сөздер: Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясаты, мемлекеттікконфессиялық және конфессияаралық қатынастар, тұрақтылық, діни тұрақтылықтың сыртқы және ішкі
факторлары, ақпараттық-түсіндіру жұмысы, интернет-кеңістіктегі қарсы насихат, оңалту жұмысы.
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Условия и факторы сохранения стабильности в сфере религий в Республике Казахстан
Conditions and Factors of Stability Preservation in the Sphere of Religion
in the Republic of Kazakhstan

Abstract. The article examines the formation and further development of state-confessional
and interfaith relations in the Republic of Kazakhstan since its Independence. The main research
attention is dedicated to the study of the issue of ensuring stability and sustainability in the religious
sphere and to the question of how the state policy is built in the country in order to ensure peace
and harmony in a multi-ethnic and multi-confessional society. As a methodology, monitoring and
comprehensive analysis of normative legal acts, materials of state policy in the religious sphere,
data from sociological research are used; on the basis of those materials an assessment of the
effectiveness of the implementation of state policy and forecast of the potential future situation
shall be given. The materials of the current research made it possible to point out the problematic
aspects in the field of religious activity, taking into account external and internal factors, and to
propose measures to solve them.
Key words: State Policy of the Republic of Kazakhstan in the Religious Sphere, StateConfessional and Interfaith Relations, Stability, External and Internal Factors of Religious Stability,
Outreach Work, Counter-Propaganda in the Cyber Space, Rehabilitation Work.
…«Сохранение нашей стабильности и
уважения друг к другу - основные принципы
нашего развития»
Первый Президент Республики
Казахстан - Елбасы Н.А.Назарбаев

Введение
В Послании Первого Президента
Республики
Казахстан
–
Елбасы
Н.А.Назарбаева
народу
Казахстана
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический
курс
состоявшегося
государства» отмечено, что гражданский мир, межнациональный и
межконфессиональный диалог и согласие являются главной ценностью казахстанского общества и государства [1].
В текущем году наша страна празднует
30-летний юбилей с момента обретения
Независимости.
Темпы
социальноэкономического развития Казахстана
находятся на уровне развитых стран.
Казахстан вошел в число 30-ти развитых
стран мира.
Одновременно
с
планомерным
экономическим ростом, идет процесс
социальной модернизации общества.
Указанные
позитивные
результаты
достигнуты
в
рамках
принятой
национальной идеи «Мәңгілік ел». В
число семи ценностей, обозначенных
Лидером нации, вошли национальное

единство,
общественный
мир
и
согласие, светское государство, высокий
дух, культура и язык.
Для
достижения
гражданами
Казахстана
вышеперечисленных
ценностей
и
их
дальнейшего
развития принят «План нации – 100
конкретных шагов по реализации
пяти
институциональных
реформ»,
в
котором
отражено
важное
направление идеологической работы,
формирующее основу современного
и конкурентоспособного государства
«Идентичность и единство» [2].
Сегодня Казахстан, являясь членом
мирового
сообщества,
становится
зависимым от отдельных международных
субъектов и общественно-политических
процессов. Этот фактор может привести
к размыванию устоявшихся приоритетов
и традиционных ценностей, а также
новым угрозам мирового масштаба, в
том числе в религиозной сфере [3].
Стабильная
общественнополитическая
ситуация
в
стране
в
большинстве
напрямую
связана с грамотно выстроенной
государственной
политикой
в
религиозной
сфере
и
развитием
государственно-конфессиональных
и
межконфессиональных отношений.
В настоящее время в Казахстане
в мире и согласии проживают
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представители более 130 этнических и 18
конфессиональных групп. Сохранение
стабильности в сфере религий является
приоритетным
направлением
на
последующие годы.
Поэтому в статье раскрываются
вопросы повышения эффективности
реализуемой государственной политики
в религиозной сфере, а также снижения
уровня вызовов и угроз современности.
Методология
В статье использованы следующие
методологические подходы для анализа
реализации государственной политики в
сфере религий и оценки эффективности,
проводимых государством мер для
сохранения религиозной стабильности:
1) Анализ данных социологических
исследований, касающихся религиозной
сферы.
2) Мониторинг и прогнозирование
состояния и развития религиозной
ситуации в стране.
3) Оценка эффективности реализации
государственной политики в сфере
религий.
Основная часть
Религиозная стабильность
Опыт мирового развития показывает,
что в формировании духовного мира
человека, развития его духовных
ценностей, общественного сознания
огромная роль отводится образованию
и культуре.
При этом важно помнить, что религия
влияет как на внутреннее состояние
общества, так и на внешние его
проявления, в том числе на экономику,
духовную
культуру,
социальные
процессы и пр.
На начальном этапе становления
Республики Казахстан как независимого
государства,
образовательная
и
культурная сферы заметно снизили свою
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роль в формировании духовного облика
гражданина,
значительно уступив
место религии. Об этом свидетельствует
тот факт, что количество объектов
религиозного назначения (культовых
сооружений (зданий) возросло более
чем в 30 раз, а прирост числа культурнообразовательных
учреждений
на
порядок меньше. Но одним только
строительством объектов религиозного
назначения невозможно обеспечить
религиозную стабильность в стране.
Необходимо соблюдение баланса
между сферами культуры, образования
и
религии,
обеспечивающего
гармоничное
духовное
развитие
общества в условиях светского характера
устройства нашего государства.
Как правило, понятия «стабильность»
и
«устойчивость»
зачастую
используются в качестве синонимов. Под
стабильностью понимается способность
го с уд а р с т в е н н о - о р га н и з о в а н н о го
общества минимизировать внутренние
и внешние деструктивные воздействия.
Ключевым
аспектом
оценки
внутреннего состояния государства
является определение степени его
стабильности.
Если
стабильность
невысока, да к тому же обнаруживает
тенденции к еще большему падению, то
налицо реальная угроза, которая может
в дальнейшем привести к распаду или к
полураспаду государства [4].
Основной
доминантой
для
поддержания согласия и стабильности в
обществе служит принцип политической
справедливости.
Политическая
справедливость дает равенство всех
членов общества перед законом,
определяет отношение к человеку, делая
акцент на главный постулат понимания
человеческой личности как высшей
ценности общества. При существовании
политической
справедливости
в
государстве социальные контрасты
и
противоречия
(религиозные,
территориальные, этнические и др.)
сведены до минимума, социальные
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конфликты здесь разрешаются цивилизационными
способами,
растет
благополучие граждан и общества в
целом [4].
Учитывая это, вопросы сохранения
межэтнического
и
межконфессионального согласия, достижения
духовно-нравственной и социальнополитической гармонии, укрепления
единства народа традиционно остаются
ключевыми для нашего общества.
В целом они составляют
основу
государственной политики страны.
Для
достижения
религиозной
стабильности необходим ряд условий и
факторов (внешних и внутренних).
Внешние факторы:
влияние
глобализации
на
развитие
религиозной
ситуации,
сопровождающейся тенденцией по
использованию религии отдельными
политическими
силами
в
своих
интересах [5];
распространение
в
мире
религиозного
экстремизма
и
терроризма.
Поэтому Казахстан не может не
учитывать процессы глобализации и
угрозы
религиозного
экстремизма,
оставаться безучастным наблюдателем
в решении этих проблем [6].
Внутренние факторы:
- низкая правовая культура граждан;
- отсутствие у граждан базовых
знаний в вопросах духовных традиций,
как светских, культурных, так и
религиозных основ;
низкий
уровень
духовного
образования служителей, признанных
государством религиозных объединений
и отсутствие навыков религиозной
риторики у ряда служителей культов;
- слабая информационно-разъяснительная работа среди целевых
категорий граждан по профилактике
религиозного
экстремизма
и
терроризма.
Религиозная стабильность влияет
на внутреннее состояние общества и

внешние его процессы. Это отмечено
в выступлениях участников Съездов
лидеров мировых и традиционных
религий. Созданный в 2003 году по
инициативе
Первого
Президента
Республики Казахстан-Елбасы Съезд
лидеров мировых и традиционных
религий, стал одной из авторитетных
диалоговых площадок по обеспечению
глобального межцивилизационного и
межрелигиозного диалога во имя мира
и стабильности.
Наряду с этим, для содействия
продвижению на новый уровень роли
Казахстана как одного из международных
центров межрелигиозного согласия,
а также обеспечения деятельности
Съезда
лидеров
мировых
и
традиционных
религий
создано
некоммерческое
акционерное
общество «Центр Н. Назарбаева по
развитию межконфессионального и
межцивилизационного диалога» [7].
В целях сохранения стабильности и
согласия в стране государство намерено
и впредь неукоснительно соблюдать
конституционные принципы светского
развития государства.
Религия в одном случае может
объединять, в другом наоборот –
разъединять
индивидов,
группы
людей, различные общества и даже
государства. Это хорошо видно на
примере религиозных конфликтов, как
затяжного характера (например, между
ортодоксальными
мусульманами
и
иудеями), так и локальных, относительно
краткосрочных (Египет: радикальные
исламисты и копты) [8].
Во многом субъективный характер
религии
дает
возможность
для
манипулирования
общественным
сознанием, поэтому деструктивные
лидеры, по-своему трактуя религиозные
положения, способствуют, по меньшей
мере, дезинтеграции людей, а иногда –
межконфессиональной вражде и розни.
В целом такая неоднозначность в
характеристике религии, очевидно,
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предопределила ее место в системе
о б щ е с т в е н н о - г о с уд а р с т в е н н ы х
отношений,
эволюция
которой
показала, что светское, нерелигиозное
государственное устройство отвечает
интересам всех членов общества,
которое формирует государство.
А значит, светское государство,
с
его
элементами
нейтрального,
светского регулирования общественных
процессов является залогом, гарантией
общественной
и
национальной
безопасности.
Основным вектором государственной
политики в религиозной сфере является
соблюдение и продвижение в обществе
светских принципов страны.
Действующая на сегодня в Казахстане
светская модель взаимоотношений
государства и религиозных объединений
основана
на
демократических
принципах уважения прав и свобод
человека, отношениях партнерства и
стремления к взаимопониманию [7].
Как известно, светский характер
устройства государства закреплен в
статье 1 Конституции, согласно которой
Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым
и социальным государством.
На деле это означает, что между
государством и религиями установлены
особые отношения, при которых ни
одна религия не может быть признана
государственной или обязательной.
Государственная политика строится не
на религиозных установках, а исходя из
конкретных интересов всего общества и
государства в целом.
Государство не вмешивается в
определении
гражданами
своего
отношения к религии. При этом, религия
не может быть поводом для отказа от
конституционных прав и обязанностей,
не должна препятствовать развитию
граждан, общества и государства.
Кроме того, светский характер
устройства
государства
закреплен
Законом
Республики
Казахстан

186

АДАМ ӘЛЕМІ
№1 (91) 2022, наурыз

«О
религиозной
деятельности
и
религиозных объединениях», которым
упорядочена деятельность религиозных
объединений,
определен
порядок
осуществления
миссионерской
деятельности, проведения религиозных
мероприятий,
религиоведческой
экспертизы, строительства культовых
сооружений,
распространения
религиозной литературы [6].
Все зарегистрированные субъекты
религиозных отношений осуществляют
свою
деятельность
в
рамках
действующего
законодательства,
служат делу мира и согласия, развитию
общества в целом.
Уполномоченным органом в сфере
религиозной деятельности – Комитетом
по делам религий Министерства
информации и общественного развития
налажено сотрудничество со всеми
субъектами религиозной деятельности
и институтами гражданского общества.
Подписаны меморандумы с ведущими
конфессиями страны – Духовным
управлением мусульман Казахстана и
Православной церковью Казахстана[9].
Существенный вклад в развитие
конструктивных
государственноконфессиональных отношений вносит
вертикальная система советов по связям
с
религиозными
объединениями,
охватывающая
все
уровни:
от
Министерства до областных, районных и
городских акиматов. В функцию советов
входит
координация
деятельности
местных органов власти по вопросам
сохранения
диалога
и
духовных
ценностей, повышения религиозноправовой грамотности наших граждан,
а также организации совместных
проектов.
По инициативе Комитета по делам
религий на центральном уровне
осуществляют
свою
деятельность
Собрание представителей религиозных
объединений. Аналогичные диалоговые
площадки созданы и на местах.Как
показывает практика, деятельность
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этих
консультативно-совещательных
органов остается на сегодня наиболее
оптимальной формой государственноконфессионального сотрудничества.
В условиях глобализации реальную
опасность для страны представляет
проблема
распространения
религиозного
экстремизма
и
терроризма, особенно в сети интернет.
Сегодня интернет можно с увереностью
отнести к одному из основных каналов
массовой информации, которые с
высокой степенью эффективности могут
воздейстовать на сознание людей, не
определившихся в своих идеологических
приоритетах,
чьи
ценностные
ориентации и смысловые установки еще
не до конца сформированы. Это касается,
прежде всего, молодежи. Именно эта
категория населения проводит большое
количество времени в интернете и,
особенно в социальных сетях. По
данным, представленным в отчете
Агентства «Медиа-Систем» за 20152016 годы, активными пользователями
социальных сетей в Казахстане являются
3,3 млн. человек, то есть почти пятая
часть населения страны [10].
В целях выявления и блокирования
материалов
радикального
и
деструктивного толка на постоянной
основе проводится мониторинг сети
интернет. По данным Комитета по делам
религий Министерства информации и
общественного развития в 2020 году
удалено и заблокировано 73 тысячи
деструктивных
материалов.
Также
в СМИ и популярных социальных
сетях размещено более 80 тысяч
профилактических
материалов,
в
которых убедительно разоблачается
радикальная идеология [9].
В результате проведенной работы, от
источников пропаганды деструктивных
религиозных течений в социальных
сетях в 2020 году государству удалось
отвести более 136 тысяч человек [9].
Одновременно ведется работа по
повышению религиозной грамотности

населения
и
контрпропаганды
радикальных идей. Начиная с 2014 года
организована деятельность культурнопросветительского
интернет-портал
«Kazislam», цель которого – размещение
достоверных материалов религиозного
и
теологического
содержания.
Посещаемость портала в 2020 году
составила в среднем свыше 20 тысяч
человек [9].
Немаловажным
направлением
идеологической
работы
остается
профилактическая
работа
среди
населения. Так, на местах осуществляют
229 региональных информационноразъяснительных групп в составе 2605
человек. В целом их деятельность
переформатирована
с
акцентом
на проблемные группы населения
(молодежь, самозанятые граждане,
верующие женщины, лица, отбывающие
наказание в местах лишения свободы,
жамагаты мечетей и др.), наиболее
подверженные риску вовлечения в
радикальную среду [9].
Наряду
с
этим,
реализуется
проект «Организация и проведение
информационно-разъяснительной
работы
в
регионах»,позволяющий
вдвойне усилить эффект от принимаемых
по данному направлению мер.
С учетом пандемической ситуации
с COVID-19 в стране акцент адресной
разъяснительной работы был сделан
на онлайн формат, в частности,
усилена профилактическая работа в
популярных социальных сетях(Instagram,
Vkontake, Facebook). С прошлого года
организовано более 16 тысяч адресных
информационно-разъяснительных
мероприятий с охватом свыше 1,5 млн.
человек (в т.ч. среди молодежи свыше
6 000 мероприятий с охватом 675 тыс.
человек) [9].
В результате, наблюдается снижение
степени риска вовлечения адресных
групп
населения
в
радикальную
среду, не допущены конфликты на
межконфессиональной основе.
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Планомерно идет работа в рамках
реабилитации,
дерадикализации
и
ресоциализации лиц, пострадавших от
чуждой для Казахстана религиозной
идеологии, под прикрытием которой
совершались
экстремистские
и
террористические акты[6].
Как
показывает
опыт,
реабилитационная работа является
комплексным и длительным процессом,
включающим
в
себя
оказание
помощи психологического, правового,
социального и медицинского характера.
К
реабилитационной
работе
привлечены
высококвалифицированные
теологи,
также
используется
кадровый
потенциал
Духовного
управления
мусульман
Казахстана, которые могут убедительно
противостоять пропаганде идеологий
деструктивных религиозных течений
и приобщать граждан к принципам
традиционного ислама и ценностям
казахстанского общества.
Для
внедрения
современных
методов психологического воздействия
на базе реабилитационного центра
«Акниет»
создана
специальная
психологическая
служба.
Только
с начала текущего года теологопсихологическими реабилитационными
мероприятиями охвачено более 5 тысяч
человек, что составляет 25% от общего
числа приверженцев деструктивных
религиозных течений [9].
В
рамках
мероприятий
по
ресоциализации женщин, возвращенных
из зон террористической активности
организовываются обучающие курсы,
оказывается помощь в трудоустройстве
и другая социальная поддержка. Так,
реабилитировано 95% возвращенных в
страну женщин и детей.
Как показывают социологические
исследования,
проведенные
по
заказу Комитета по делам религий
Министерства
информации
и
общественного развития более 86,4%
казахстанцев оценивают религиозную
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ситуацию в стране как благополучную и
полностью поддерживают деятельность
уполномоченного органа в сфере
религиозной деятельности [11].
Таким образом можно сделать
вывод, что в Казахстане соблюдаются
конституционные принципы светского
развития государства, что обеспечивает
стабильность в религиозной сфере.
Заключение
В целом, задача обеспечения
религиозной стабильности государством решается комплексно. Как
показывает
анализ,
сформирована
институциональная система.
Первое. Приняты стратегические
документы, целью которых является
обеспечение стабильности в сфере
религий,
продвижение
светских
устоев государства и недопущение
распространения
радикальной
идеологии в обществе. В частности,
действуют Государственная программа
по противодействию религиозному
экстремизму
и
терроризму
в
Республике Казахстан на 2018-2022
годы, Комплексный план реализации
государственной
политики
в
религиозной сфере на 2021-2023 годы.
Второе. Функционирует уполномоченный орган в сфере религиозной
деятельности
на
центральном
и
региональном уровнях.
Третье.
Сформирована
казахстанская
модель
государственноконфессиональных
и
межконфессиональных отношений.
Эти меры позволили определить
компетенцию и сферу ответственности
центральных государственных и местных
исполнительных органов, институтов
гражданского общества по вопросам
реализации государственной политики
в религиозной сфере.
Вместе с тем, для повышения
результативности проводимой работы
необходимо усилить:
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прогнозирование
тенденций,
влияющих на развитие религиозной
ситуации
с
учетом
специфики
каждого региона для недопущения
возникновения
межрелигиозных
и
межэтнических конфликтов в стране;
- расширять сотрудничество между
уполномоченными органами в сфере
религий и ведущими международными
правозащитными организациями по
актуальным вопросам в сфере религий,
в том числе обеспечению соблюдения
прав граждан на свободу совести и
вероисповедания;
- усилить адресную профилактическую
работу
с
населением,
особенно среди ее религиозной
части, по соблюдению светских устоев
государства, а также профилактики
религиозного
экстремизма
и
терроризма;
- реализовать комплекс социальных, информационных и научнообразовательных проектов, направленных на контрпропаганду и неприятие
в обществе идеологии религиозного
экстремизма и радикализма.
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ҒҰЛАМА ОЙШЫЛ, КӘСІБИ ФИЛОСОФ
Философия тарихының ғұлама зерттеушісі, академик Ағын Хайроллаұлы
Қасымжанов атына заты сай айтулы
ғалым, философия ғылымының өз
заманындағы көрнекті білгірі, қазақ
философиясының
тың
салаларына
жол салған ғылым ұйымдастырушысы
болған еді.
Ол кісімен алғашқыда сырттай
танысқан
болатынмын.
Ломоносов
атындағы Москва Мемлекеттік университетінің философия факультетінің
үшінші курсында экзистенциализмнен
емтихан тапсыруға Мотрошилова Нелли
Васильевна деген профессорға бардым.
Менен қай қаладан келдің деп сұрағанына Алматыданмын деп жауап бердім.
Онда Қасымжанов Ағын Хайруллович
деген зор білімді, философия тарихының
терең маманы туралы білесің бе
деп сұрады. Мен сырттай естігенім
болмаса таныс еместігімді айттым. Сол
мен құрметтейтін философқа сәлем
айтарсыз деп тапсырды. Осындай
көрнекті ғалымның аузынан жақсы
лебізге ие болған қандай кісі екен деп
ойға қалдым.
1960-шы жылдары алматылық бір
топ философтар таным теориясы мен
логикасы мәселелеріне ден қойып,
қомақты зерттеулер жүргізді. Солардың
көш басшыларының бірі Қасымжанов
еді.
Ол
кісінің
диалектиканың
тарихылығы және қалыптасу барысы
туралы тың ойлары қазақстандық
философиялық
мектептің
негізгі
идеяларына
айналды.
Кейін
осы
тақырыпта докторлық диссертация қорғады және философтардың арасында
Ұлттық Ғылым Академиясының ең жас
мүше-корреспонденті болып сайланды.
Ағын
Хайроллаұлының
ғылымдағы
жетістіктерінің бір белесі ретінде
философия классиктерінің еңбектеріне
теориялық-методологиялық зерттеулер
жүргізіп, Кеңес Одағында үлкен дәре-

192

АДАМ ӘЛЕМІ
№1 (91) 2022, наурыз

жеге қол жеткізу болды. Мысалы,
Москвада шыққан «Как читать и изучать
«Философские тетради» В.И. Ленина»
деген кітабы зор ілтипатпен қабылданды.
Академиктің қазақ философиясын
зерттеудегі еңбегі орасан мол болды.
Әл-Фараби философиясын жан-жақты
және
түбегейлі
зерттеп,
бірнеше
монографиялар жариялады және шет
елдерде
насихаттады.
Философия
тарихынан белгілі араб шығысында
Аристотельдің кейбір құнды ойлары
бұрмаланып көрсетіледі. Бірақ көп
еңбектері тәжімаланбағандықтан ұлы
грек философының ойын түсіну қиын
болады. Сондықтан да көп тілдерді жетік
білген ұлы ғалым жерлесіміз Аристотель
шығармаларына араб тілінде түсіндірме
жазуды ұйғарды.
Ағын Хайроллаұлының ойлау табиғаты ерекше болатын. Әрбір зерттейтін
мәселенің түп-тамырына барып, оны
негіздеп, жан-жақты талдап, таза ойлау
дәрежесіне дейін жеткізетін. Академик
М.Қ. Қозыбаев Ағын Хайроллаұлы
туралы менен: «Осы кісінің аты Ағын
ба, Құйын ба? деп сұрайтын», мен Ағын
да Құйын да бірдей деп айтатынмын.
Оқытушылардың біліктілігін арттыру
институтының директоры қызметінде
жүрген кезінде, ол кісінің талай
дәрістеріне қатысып, көптеген жаңа
идеяларына
қанығатынмын.
Мен
профессорға ғылыми ізденуші ретінде
адам қызметінің мәні туралы идеяларды
ұсындым. Оны мақұлдап, «Адамның
әлеуметтік қызметінің мәні» деген
тақырыпта
тарихи-философиялық
бағытта
зерттеуімді
мақұлдады.
Сонымен мен осы атақты ғалымның
жетекшілігімен әлеуметтік қызметтің
тарихи-философиялық астарлары деген
тақырыпта диссертация қорғадым.
Қасымжановтың ғылыми жетекшілік
әдісі ерекше болатын. Ол ізденушіге
кең түрде еркіндік беретін. Бірақ негізгі

идеяларды топтастырып, олардың негізгі
бағыттарын
айқындауда
сұхбаттасу
арқылы қол жеткізетін. Ол кісі өте терең
білімді және ойлау мәнері ешкімге
ұқсамайтын ерекше дарын еді. Жүзге
тарта ғылым докторларының, ғылым
кандидаттарының зерттеулеріне басшылық етті. Әр тараптағы аспиранттар
мен докторанттардың басын біріктіре отырып, негізгі идеяларынан
ауытқумауды қадағалайтын. Философияда көп оқып, көп білу керек және
аз жазсаң да, мәнді, дәлелді және нақты
ойлау дәрежесінде болғанын қалайтын.
Ағын Хайроллаұлынан көп нәрсе
үйрендім, тәлім алдым. Философия
ғылымында өз жолымды тапқаныммен,
ол кісінің ұстанымдарын ешқашанда
есімнен шығарған емеспін. Ол кісі
туралы көп айтуға да, жазуға да болады.
А.Х.
Қасымжанов
қазақстандық
философиялық
мектептің
негізін

Ғұлама ойшыл, кәсіби философ

салушылардың бірі ретінде қазақ
философия тарихында лайықты орнын
қазіргі таңда тауып отыр. Ол өзінен
кейін жоғары теориялық-әдіснамалық
деңгейде ауқымды ғылыми мұра
қалдырды. Шығыс философиясын жүйелі
танып білуде Абу Наср әл-Фарабидің
әлеуметтік-саяси көзқарасын зерттеуші
ретінде де әлемге аты танылды. Оның
кейінгі негізгі ғылыми зерттеу саласы
Орталық Азияның рухани мұраларын
философиялық тұрғыдан бір жүйеге
түсіру мазмұнына арналды. Ғалымның
мақсаты қазақ философиясын кешенді
түрде зерттеу, ұлттық өзіндік сананы
жаңғырту, қазақтың рухани түп-тамыры
мен бастау бұлағын танып білу болды.
Аманжол ҚАСАБЕК,
философия ғылымдарының
докторы, профессор
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