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САЯСИҒЫЛЫМДАРПРОБЛЕМАЛАРЫ 
ПРОБЛЕМЫПОЛИТИЧЕСКОЙНАУКИ 

 

АХМЕТЯССАУИДІҢСАЯСИ-ƏЛЕУМЕТТІККӨЗҚАРАСТАРЫ 
 

Р.Б.Əбсаттаров–ҚРҰлттықҒылымакадемиясыныңкорресподент-
мүшесі,филос.ғ.д.,проф.,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңсаясаттанужəнеəлеуметтік-

философиялықпəндеркафедасыныңмеңгерушісі, 
Б.М.Аташ–филос.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ,саясаттанужəнеəлеуметтік-

философиялықпəндеркафедрасыныңағаоқытушысы 
 
ҚазіргіҚазақелініңсаяси-əлеуметтік,мəдени-

руханидамубағдарыəлемдікөркениеттераясындағымемлекеттертəріздітарихилықпендəстүршілдікұстаным
дарынантысболаалмайды.Сондықтан,түркі-қазаққоғамындағытарихитұлғалардыңсаяси-
əлеуметтіккөзқарастарынзерделеупенсараптаудыңмаңыздықырларыныңбірі–
олардыңойтолғамдарындағыұтымды,тиімді,тəжірибесынағынанөткізіл-
ген,əркезеңдегіқоғамдамуыныңталаптарынажауапбереалатынозықидеяларынбүгінгізаманшынды-
ғыменөмірөткелдерінесайсұрыптап,іріктепқолдануғакеліпсаяды. 
Соныменқатарұлтымыздыңмəденимұрасыментарихитуындыларынқайтажаңғыртументүлетуқолғаалы

ныпотырғаншақта,өткеніміздіңруханияттықтанымынорнықтыпайымдау,оныкелерұрпаққажеткізебілу,өне
гелілікпентəлімгерлікүлгілерінбүгінгепашету,сөйтіп,озықойлытұжырымдардықоғамымыздажетілгентұлға
қалыптастыруісінепайдалану–өзкезегіндебізқарастырыпотырғанА.Яссауидүниетанымынжан-
жақтысаралап,оныңсаяси-
əлеуметтікойтолғамдарынталдапкөрсетуіміздіңдемаңыздылығынарттыратүседі.Осытұста,алдымен,адамн
ыңтағдырыоныңкөзқарасыныңқалыптасу-
ынаайтарлықтайықпалететіндігінескереотырып,ғұмырнамасынақысқашатоқталыпөтудіжөнсанадық. 
Түркіхалықтарындағыараб-

мұсылмандықренессансықпалыменқалыптасқанқазақдаласындағыойшылдарлегініңкөрнектілерініңбірі–
ҚожаАхметЯссауидіңнегізгіидеясыменөмірлікұстанғанбағдары–
исламдініндегісуфизмбағытыболатын.Ойшылдыңшығармашылығыменөмірітуралымəліметтерасакөпемес
.ИассықаласындаАрсланБабтантəрбиеалып,оныңшəкіртіатанғанҚожаАхметтіңəкесіИбраһим–
түркінəсіліненшыққан.Сондықтаноныңбастыеңбегі«ДиуаниХикмет»(«Даналықкітабы»)тешағатайтілінде
жазылған.АхметтіңəкесіСайрамдағыəйгіліғұлама.ОлұстазыМұсаШайықтыңқызыАйшағаүйленіп,оданГəу
һар-
Шахназаттыбірқыз,Ахметаттыбірұлкөреді.АлАрыстанбабҚожаАхметтіңəкесіИбраһиматаныңбауыры,еке
уідеІлиястантуғанделінеді[1,6б.]. 
Яссауибабамызболжамдармендеректербойынша,XII-

ғасырдаөмірсүрген.Ойшылбабамыздыңтуғанжылы,өмірсүргендəуірініңхронологиясытуралыпікірболжам
дарəртүрлі.Олжастайшешесінен,жетіжасындаəкесіненжетімқалып,өзіненонжастайүлкенапасыныңқолынд
атəрбиеленеді,бес-
жетіжасынанбастапдінгебетбұрады,Хамаданидіңдінимедресесіндеоқыпбілімалады,біразжылсолмедре-
седебасшылықтажасаптыдепайтылады.Осындайтағдырыоныңкөзқарасыныңқалыптасуынаықпалеткенжə
несопылықөмірсалтыменғұмыркешугежетелегенсыңайлы. 
Сонымен,АхметЯссауи–

түркітілдесхалықтардыңкөрнектіойшылы,есіміисламəлемінебелгілі,түркіліксуфизмніңнегізінсалушы. 
Нысанағаалыпотырғаннегізгімəселеніталдамасбұрын,алдымен,ойшылдыңсаяси-əлеуметтіккөзқа-

растарынзерделеудіңөзіндікқиыншылықтарыменқайшылықтытұстарынкөрсетуімізқажет. 
1.А.Яссауиəлемгетанымал,оныңішіндеараб-

мұсылмандүниесіндеөзіндікорныбарайтулытұлғаболғанмен,еңбектерініңкөпбөлігібізгежетпеген.«Даналы
қкітабы»–
бүгінгікүнімəлімболыпотырған,қазіргіқазақтілінеаударылған,толықнұсқасықамтылғанжалғызғанашығарм
асы.Оның«Пақырнама»депаталғантуындысыныңөзітекəзіргефрагменттертүріндебелгілі,тұтассақталмаған
еңбек.Ендеше,ойшылдыңсаяси-
əлеуметтіккөзқарастарынбүтіндейталдапкөрсетуүшінбізгеоныңбарлықпікірлеріментұтасдүниетанымықол
жетімдіболмайотыр.«Иассауидəуірініңдіни,құқықтық,саяси,экономика-
лық,мəдениқабаттарыбеймəлім.БардеректердіңөзіИассауидіңөскенортасыменруханиəлеміненбіздітолыққ
амтамасызетеалмайды.Иассауитуралыжазылғандереккөздердіңденіаңыз-əпсаналарменкөмке-рілген»,–
дептұжырымдалғанпікірлердеосыныңайғағы[2,6б.]. 
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2.Ойшылтарихсахнасында–
діниағартушыөкілі,исламмиссионері,өзтұжырымдарынпоэтикалықтілменжеткізгентеолог-
философретіндетанымалболыпсақталыпқалғантұлға.Сондықтан,А.Яссауидіңкөзқарастарындадінтанулық,
философиялық,психологиялықойтолғамдаркөбіреккөріністабады.Олайболса,бұндадінəлеуметтануынангө
рі,діниəлеуметтанужəнедінифилософияғакеліптоғысатынтұста-рыкөбірек. 

3.Дін–
дəстүрліклассикалықбағыттарменқатардəстүрліемесарналарғатарамдалыпкеткендіктен,заманаларментари
хқойнауындаөздігіненкүрделіжəнеөмірлік-
тəжірибелікқырларыныңқолданылушарттарыəртараптыболыпкеледі.Соныңбірі–
А.Яссауиұстанғансофылықбағытқазаққоғамындатарихи-
танымдықорныерекшеленген,философиясыменидеологиясықоғамдықсанадақолдаутабатынруханиятсалас
ыболғанмен,«бүгінгіөміртіршілігімізгетікелейқолдануғакелеме,онықаншалықтыдеңгейдеқалайпайдаланаа
ламыз?»дегенсияқтысауалдарəлінақтышешімінтапқанжоқдеседеболады. 

4.Оның«Даналықкітабы»аттытолғауы,жалпыалғанда,формасыжағынанбіртұтаскөлемдішығармаболған
мен,құрылымыбойыншабір-
біріментурасабақтасқанойжүйелеріменкірігіпкетпейді,рубайлар,бəйіттертүріндеқысқа-
қысқатұжырымдарменөрнектеледіжəнеқазіргітіліміздеқолданылмайтынескір-генараб-
парсысөздеріменкөркемделеді.Бұлдакөпжағдайдаоныңжырларыныңидеялықмазмұнынтолықтайтүсінуүш
інайтарлықтайқиындықтартуғызады.Əлеуметтанулық-саяситалдауғанаемес,кез-
келгенгерменевтикалықсараптама,алдымен,қашандамəтіндегіəрбірсөздіңмағынасынтереңұғынудықажете
теді. 
Дегенмен,А.Яссауидүниетанымыныңфилософиялық,психологиялық,дінижақтарыжітізерттелген-

дігіннегізгеалаотырып,оныңсаяси-
əлеуметтіккөзқарастарынтаразылапөтпекпізжəнеойшылқозғағаннегізгітүйткілдердібылайшатоптапкөрсет
уімізгеболады:дінисоциологияменсаясиланғандіниидеоло-
гия,одантуындайтынтұлғамəселесіжəнеəлеуметтендіру,қоғамментұлғақатынасы,діниағарту-
шылықпенқоғамдағыдіниқауымдастықтыңорны,олардыңқоғамдамуынаықпалы,дінніңқоғамдағықызмет
тері,заманныңақырытуралытолғанысыт.б.Ендеше,«Яссауитекқанаруханиұстазғанаемес,көшпенділерара
сындабеделгеиеболғанпарасаттымемлекеттікқызметкер»,–дегенжалпыламабағалау-
лардыңда[3,36б.]ішкімазмұнынашатүсуқажеттігітуындайды. 
Ойшылдыңдінəлеуметтануынатүйісетіной-

пікірлерініңөзіжаңашабірпарадигманы,платформанегізіндегіреформаторлықтанымдықұрайды.Себебі,дəст
үрлітүсінікте«адамменқоғамқатынасы»солсубьектболмысыныңнегізгіқұрылымындағыжалпыбағдар,адам
табиғатыныңтұтастығыболыптабыла-ды.Адамныңқоғамдық-
əлеуметтікболмысыныңқажеттіатрибуттары:тіл,сөйлеу,пайымдау,жанұяқұру,еңбекетут.б.барлығыосықоғ
амдасыпөмірсүругекеліптіреледі. 
Қоғамдасудың:табиғи,мəдени,əлеуметтік,психологиялық,саясит.б.шарттарыбарекендігінескер-

сек,«адамқоғамсызөмірсүреалмайды»дегендəстүрлітүсініккекеліптірелеміз.Бірақадамзаттарихы-
ныңтəжірибесіндеқоғамнаноқшауланудыңəфсаналық,нешынайытүрдеқұрылғанбірнешеүлгілерібар:мəсел
ен,«мауглишілдік»–адамзатқоғамынантыстабиғитіршілікқалпыбойыншабасқадажандытірші-
лікиелерініңқоғамдастығыменбіргеөмірсүру.«ДонКихотшылдық»–
заманағымыныңерекшеліктерінескермей,субьектөзіелестеткен,өзініңішкітарихиəлемібойыншағанағұмыр
кешуі,аскеттікөмірсти-лі–
бастапқыдаадамзатқоғамыныңарасындаболғанмен,кейінненодансаналытүрдебірте-біртеалшақ-
тап,оқшаулануүрдісі.Бұғанмысалретінде:Диогенніңбөшкедегіөмірін,А.Яссауидіңжерастындатірші-
лікетуін,жалпытұтастайалғанда,дінимонахтардың,сопылардың,дəруіштердің,нирванадағылардыңөмірлері
нкелтіругеболады. 
Сондықтан,А.Яссауидіңкөзқарастарыменөмірлікұстанымы,бірқырынаналғанда,«антисоциоло-

гизмге»бағдарланады:біріншіден,қоғамнаноқшауланғанадамбейнесінбереді,екіншіден:ол«антиқо-
ғам»келбетінсуреттеуарқылыөзініңосыдүниедегіөмірінсипаттайды.Бұл–
Яссауиілімініңмазмұнынатереңірекенуүшінформасыншарттытүрде«аскеттіксоциология»депатайотыра,жа
н-жақтыəдіснама-лықбағдарбойыншасараптауқажеттігінтуындатады.Соныңбірі–
оныңқоғамнаноқшауланғанкелбеті-
ніңастарларынаоныңішкіжандүниесінкөшірмелеу(проекциялау)арқылыүңілеотырып,əлеуметтану-
дағыпсихоаналитикалықбағытарқылыталдау.Бұлжердеқоғамменнақтытұлғаныңарақатынасыжалпыламае
мес,дифференциациялықнегізбойынша,демек,адамныңжекеболмысыбойыншанысанағаалынады. 
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Олайболса,біріншіден,қоғамнаноқшауланудыңбіркөрінісі–
өздəуірініңқоғамдықнормаларыменталаптарына,заманныңкелбетіменқұндылықтарыныңбеталысынакөңіл
ітолмаушылықтантуындайды.ИсламдініндегісуфизмдіА.Яссауиеңалғашнегіздеушіемес,онытектүркідалас
ынатаратушыекендігінескерсек,ол–
қоғамнаноқшаулануүлгісінөмірлікбағдарыретіндетаңдапалушыжəнебұлжүйенібелгі-
лібірдеңгейдеөркендетушіболыпшығады.Ендеше,солдəуірдегітүркіəлемініңисламғадейінгіөзіндікруханиб
олмысынанемесеисламғақарсышығушылартарапынанболғанəртүрліқарсылықтарғареакцияретіндетұлғаөз
ініңөмірлікұстанымыносындайжағдайғақарайжетелегенсыңайлы.Себебі,бұлкезеңде-
гітүркідаласындағықұндылықтаржүйесіəлідеболса,исламəлеміненалыстаужатты.Сондықтанмиссионерлік
тіңбейбіт-бейтарапжолыөзініңтиімділігінкөрсетіпотыруытиісболды. 
Екіншіден,А.Яссауидіңаскеттікұстанымыисламментүркідаласындағыаруаққасиынудəстүрлерінкіріктір

етінмедиажағдайғаалыпкелді,түптепкелгенде,екіидеологияныңөзаракелісімініңыңғайласты-
рылғанүлгісіқұрылып,конвенционалистіксаясатжүзегеасырылды.Кейіннен,осысопылықбағытбірте-
біртеқазаққоғамынақарайтіптенбейімделетүсті.Яссауи«əулиелер»қатарынажатқызылып,оныңорнықұлшы
лықжасайтынжергеайналдыда,Түркістан«ЕкіншіМекке»атанды.Демек,Яссауибастағанкелісімділікқоғамр
уханиятыныңдамуаясындаəріқарайжалғасынтауыпкетті.Бүгінгікүнгі«Түркістан-да–
ҚожаАхмет,Маңғыстауда–
ПірБекет»дегенхалықарасындағыұстанымосыныңайғағыжəнетарихируханияттықсабақтастықтыңкөкжиек
терінбілдіреді. 
Үшіншіден,солдəуірдегітүркіліксенімдермен,саясиидеологияменбəсекелесетін,өзініңдіниықпалынхал

ықарасындатаратаалатын,əсеретукүшіжағынанжергіліктіхалықтыелітетінбірден-бірдіниидеология–
АхметЯссауибастағансопылықболатын.Сопылықдəстүр,бұлтұрғыданалғанда,түркіқоғамындаөзініңарнас
ынкеңейтекеле,арнайыдінибағытқалыптастырып,мектепретіндетаралабаста-
ды,зікірсалуарқылыдінгебетбұрғанжанөзініңсанасынаөзіеріктітүрдеықпалететінпсихоаналитика-
лықтəсілдердіқолданабастады.Олтəсілдіңнегізгітірегіменбеделі–
ИсламдініндегібірАллағашексізқұлшылықетуидеясыменкеліпшартталды.«Медитация-экстаз-
Алламентоғысу»түріндеөрнектелгентəсілсолдəуірүшінбастапқыдабұқарахалықарасындажаппайқолдаутап
пасада,субкультуданконтр-
культураға,оданкейінзаманаларауысакелеаясынкеңейтіп,культурағаайналды.Себебі,бұлбағыт–
дəстүрліисламидеологиясынангөрі,санағаықпалетуіжөніненбарыншабелсенді,психотехникалықəсеретужа
қтарыжетілген,рухани«тазаруға»мүлтіксізжетелейтінкөпшіліккеарналғанеліктірушілікжоледі.Соныменқа
тар,сопылықтыңтағыбіреліктірушілікқыры–эзотериялық-
магиялықтұрпаттыболыпқұрылғандығыболатын. 
Кез-

келгенидеологияныңтайталасалаңындағыжеңісіқашанда,өзініңықпалетукүшіарқылыжүзегеасатындығыне
скерсек,бұлтұрғыдансопылықайтарлықтайнəтижелергеқолжеткіздідеседеболады,өйткені,одандабұрынғы
мыңдағанжылдықтарихыбартүркідаласындағыбасқададіндермендəстүр-
лердімойындатудыңөзіоңайемесекендігібелгіліжайт.Түркіқоғамындағысолдəуірдегісаясиидеоло-
гияарнайыжүйелітүрдеқұрылғандығы-құрылмағандығыбізгекүңгірттеу,бастымəселе–
сопылықтыңөзіненбұрынғыдінитанымменкірігіпкетуі,өзініңидеологиясынхалықарасынаорнықтытүрдесің
іреалуы,көпшіліккенасихаттаудаоңдынəтижелергежетуіеді. 
Төртіншіден,бұлүдерісқоғамдаөзін-өзіəйгілеудіңбелгілібіржолынтаңдапалғанжекетұлғалықсана-

сезімгежəнесондайтағдырментағайындалғанмəртебесінебайланыстыжағдайлардандатысемес.Бірақбұлтұс
та,қоғамдаөзінəйгілеудіңнəтижесіменжолынигіліктіжəнежағымсыздепэтикалықтұрғыданшарттытүрдеекіг
еажыратсақ,Яссауибұныңигілікті-
оңдыбағытынажатқызылады.Дегенмен,бұлбағыттыңмаңыздыбіререкшелігі–
қоғамдаелеусіздеу«əйгіленбейтінжоларқылыəйгілену»болыпшығады.Себебі,сопылықілімніңформасы–
қоғамныңсаяси-
əлеуметтікқұрылымындатанымалдықтыемес,керісінше,елеусіздікпенқарапайымдылықтықуаттайды:киімі,
жүріс-тұрысы,биліктентысболуыт.б.Алмəдени-
руханижазықтықтабұлағымөзіндікбіререкшеарнаретіндеқабылданады.Ендеше,ол–
өзініңидеясынбұқаралықжəнетеориялықсанадакөпшіліккемойындатуарқылысолдəуірүшінғанаемес,игііст
ердіңиегеріретіндетарихсахнасындадасалтанатқұрды. 
Аскеттікөмірстилініңбелгілібірқырынаналғанда,өзімшілдіккебағытталғандығыменбағытталма-

ғандығытуралымəселеніМ.Ф.Көпрүлүбылайшашешіпбергендейболады:«Қылуеттіқалағанадамхалықтыңа
маншылығынанқорғануүшінемес,өзжаманшылығынанқорғануүшінбұлəрекеттітаңдапалдымдепойлауыке
рек.Өйткені,керісіншеболғанжағдайдаөркөкіректікпентəкəппарлыққажолбереді»[4,146б.]. 
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Олайболса,бесіншіден,оныңидеологиясыбұлтұстагуманистікпсихоанализтұрғысынаншешімінтабады.
Себебі,А.Яссауиөзидеясынмəжбүрлеуменсендіруарқылыемес,көзінжеткізуменүлгікөрсетуарқылыжүргізді
.Бұл,бірқырынан,исламдініпайдаболғаннанкейінгікездегіонысоғыспентаратужүйесінедегенқарсылықболс
а,екіншібірқырынан,тұлғаныңтаңдауеркіндігінбасшылыққаалды.Исламидеологиясыныңбейбітшілжолмен
тарайалатындығынтарихсахнасындаөзісіменорнықтыдəйектепбергенбағыттардыңбіріболды. 
Ойшылдыңдіндіөзгелерөзықтиярыменқабылдауыүшін,идеясыныңдұрыстығынакөзінжеткізуүшінқолда

нғантағыбіртəсілі–
өзісолбағыттыңмүлтіксізүлгісінеайналуыеді.Мысалы,алпысүшжасындажерастынатүсіп,ғұмыркешуі–
өзидеясыныңқоғамдықөмірдегіпрактигіекендігіндəйектеуі,шынайыберілгендігінкөпшілікалдындадəлелде
йалуыжəнеартынанергенөзгелер,яғни,мектебініңөкілдерітарапынансенімділіккеиеболуыеді.Демек,оныңді
ниидеологиянытаратудағысаясатыгуманистіктұрпаттыжəнекөпшіліктішақыратынағартушылықбағыттаөр
біді.Ендеше,ол–идеология-ны:«тудырушы-толғаушы»–«насихаттаушы-уағызшы»–«қолданушы-
іскеасырушы»құрылымыбойыншақызмететтіжəнемақсатынажетті. 
АхметЯссауидіңсаяси-əлеуметтіккөзқарастарындаорыналғансапалықырлардыңбірі–дінаясында-

ғыруханитұлғанықалыптастыру.Бұлидеяныңəдіснамасыбатыстықтанымпарадигмасыбойыншаайт-
сақ,персоналистік,перфекционистік,акмеологиялықт.б.бағыттардаөрбиді.Алжүружолы:«даралық–тұлға–
руханитұлға–жетілгентұлға–құдайментоғысқанжаниесі»сатыларыбойыншаасқақтайды. 
Даралық–

көптіктіңжекелігініңəлемдеқайталанбасжалғыздығынан,өзгелерденайырмашылығынан,өзгешеешкімгеұқс
амайтынмінез-құлық,мақсатқоюы,өмірстилі,ойлауерекшелігі,ақыл-
ойдəрежесі,тəжірибелікқорыжəнет.барқылыажыратылады.Тұлғамəселесі«адамəлемдеқандайорыналады,о
лшындығындақандайболыптабылады,олөзініңөміріментағдырыныңқожайынықалайболаалады,олөзіненөз
інтудыраалама,өзініңжекеөмірінқандайдеңгейдеқұраалады»дегенсияқтысауалдарменашылатүсетіндігінес
керсек,əлеуметтікөміргебелсенеараласуыжəнеəйгіленуібойыншафизикалық,рухани,əлеуметтіктүрлергеаж
ырайтындығынсараласақ,А.Яссауидіңіліміндегітұлғамəселесіоныңруханияттыққырынатікелейбайланыст
ытүрдеанықталады.Демек,бұлтұста,алдымен,адамныңрухани-
лықсапасытұлғақалыптастырудыңорталығынашығарылады,оныңіргетасынқұрайдыдеседеболады. 
Бұл–«Қоғамбазисі–материалдық,қондырмасы–рухани»дегенқалыптасқанматериалистіктүсінік-

тіңкерісіншемағынасыниеленеді:«тұлғаныңядросы–руханилық,тəндікпенматериалдықболмысы–
периферия»немесе:«Руханилық–субстанция,тəндік–
акциденция»дегенқағиданыбасшылыққаалуменкеліпшартталады. 
Руханитұлға–ақыл-

ойқабілетіменізденгіштігі,іскерлігіарқылықоғамдаөзгелердендараланғанжаниесі.Бұларəлеуметтанударуха
ниарнаныңкөшбасшылары:діниелері,ғалымдар,мəдениетқайраткерлеріжəнет.б.болыптабылатындығынеск
ерсек,А.Яссауидіңруханитұлғасыдінитанымменжетілгенбіліктісубектжүйесінеенгізіледі. 
Адамзаттыңруханитанымэволюциясыантропологиясаласындатұлғаныңдаралығына,оныңөркен-

деуінебасымдылықберетінтүсінік«жетілгенадам»идеясынтуғызды.Жетілгенадамидеясы–
адамөміріндегітұлғалықерекшеліктерді,өзіндік«Менді»толассызөркендету,дамытутұжырымдамасыболып
табылады,əріосымақсаттапрактикалықжаттығулартəсілінқолдануменайшықталады. 
Адамдықжетілуəлеуметтікғылымдардағытұлғатанусаласындажағымды-

жағымсызбағыттаөрбиді:мысалы,перфекционистікэтикада–
тұлғашексізашылуғатағайындалғанжəнеолөзін-
өзіөркендетубойыншаигіліктіісболыпсаналады,психоанализде–
даңққаұмтылу,толықпағандықкомплексіт.барқылыжағымсызмағынағаие.Біздіңше,адамгершілікпениманд
ылыққа,руханитазалыққаұмтылатынсубьектбұндайтүсініктердентыс,олардантəуелсізжəнеасқақдеппайым
дайтынболсақ,А.Яссауиұсынғанбейнетүркі-
қазаққоғамындасабақтасқанойтолғамидеяларындағы«руханиланғантұлға»бейне-сінекеліпсəйкестенеді. 
Мəселен,əл-

Фарабидің«қайырымдықалатұрғынының»келбетініңқандайболуықажеттігітуралыпікірлері[5,305-
307бб.]жырауларпоэтика-сындағы«жақсыадам»кейпініңұсынылуы,Абайидеясында-
ғыадамгершілікқағидаларынанегізделгенжетілгенадамбейнесінің«Адамбол»императивінекеліптоғысуы,Н
.Манаевтағыкемелимандытұлғаныңсегізкөркеммінездіиеленуітиісекендігітуралытұжырымы[6,17б.]т.б.ба
рлығыисламдықруханияттантамыртартататындығынескерсек,А.Яссауидің«ал-инсан,əл-
камил»(кемеладам)ұғымыдаосыойсабақтастығыныңмаңыздыбірбуыныретіндемойындалатындығысөзсіз. 
Оның«Даналықкітабы»–ғұмыркешуденмəн-

мағынатапқан,сүйіспенішіліккеұмтылысшабыттарыменіссіздікенжарлығының«алтынаралығын»ұсынғанд
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айболады,даналықпенпарасаттылықтыңбастауларыннақтытұжырымдайды.Бұлбастауларадамныңəлемдеө
зін-
өзіашуының,мəңгілікруханижетілуініңнақтыкөрінісінеайналады,алнəтижесі«Хақпендидарласуға»келіптоғ
ысатынтұңғиықтанымдытуғызады.Нақтырақайтқанда,сопылықілімдегіруханижетілгентұлғаныдінарқылы
қалыптас-тырудыңөзіндікбірүлгісінсомдағансоныидеяболыптабылады. 
Осытұста,А.Яссауиіліміндегітұлғақалыптастырудыңтетіктеріменқырларынатоқталыпөтуоныңілімініңб

айыптылығынтүсіндіріпберудіңмысалыболыптабылатындығынескергендігімізжөн.Ойшыл-
дың«тұлғатұжырымдамасының»өзіндікерекшеліктері:психологиялық,эмоционалдық,эстетикалық,филосо
фиялықт.б.арналарменөрбитіндігінбылайшажүйелепкөрсетуімізгеболады. 

Психологиялық.Тұлғаныңөзін-
өзіқалыптастыруыменжетілуі(перфекционизм),ішкідүниесінеүңілуі(интроспекциялық),барлықнəрсеадамн
ыңөзінебайланыстыдегенерікпенқоғамалдындағыеркіндіктіжариялауы(волюнтаристік),оныңсатылыдеңге
йдеажыратылуы(Мен-Тұжырымдама)т.б.барлығы–ті-
келейжанменрухтантуындайтынэндогендіфакторларғағанабайланыстыболатындығытуралышешімшығар
удантуғанЯссауидіңтуындылары.Мысалы,сопылықдəстүргеенудіңнегізгікедергілерініңбірі–
нəпсімəселесіҚұлҚожаАхметидеясындаішкіпсихологиялықықпаларқылыкүресетінекіншіжақ,өзі-
ніңнəпсісіөзініңрухынақарсықойылады.Осытұрғыданалғанда,дүниеніңсырыда,жаратушысыАллада,оғанс
енімде,бұныңқарсыазғырушысынəпсідеадамныңөзішінде,сондықтан«жағымдыларыноя-
тып,жағымсыздарынсаналытүрдеығыстырудыңбірлігі–Хақжолынажету»дегентəсілқолданылады. 

Эмоционалдық.ОйшылдыңнегізгіқозғаушыкүшіболыптабылатынМахаббаттүрткісі(стимулы),сайыпкел
генде,тұлғаныңқозғаушыкүшіненбастықұндылықтаржүйесінеайналады,өмірмəнділікұстанымғаөтеді.Ғаш
ықтық,танымбойынша–теологиялықсипаттыбасшылыққаалады,жетужолыменұмтылуыбойынша–
аскеттікстилдіқолданадыда,суфистікөміркешудағдысынуағыздайды.Себебі,адамөміріндегіеңбастыидеалм
ентіршіліктіңмəні,еңжоғарғысаты,абсолюттікдеңгей–
«құдайдысүю»болыптабыладыдегенұстанымдынегізгеалады. 
Бұлжердегіғашықтықтекқұдайдыңжекебасығанаемес,оныңəрекеттеріменжаратушылығынмойындауар

қылы,соныңнəтижесіндегіəлемніңсаналуандығынасүйсінужолын,əсемдігіменасқақты-
ғынамасаттанусезімінжалпыламатүрдебайыптап,дəйектейтүседі:«Онсегізмыңғаламғақайранболғанғашық
тар»дегентұжырымосыныңайғағы.Бұндатанылмайтынтылсымдықтытануғаұмтылысқұштарлығыəлемдіөзі
неғашықеткізіп,онсегізмыңғаламарқылыөзініңсаналуаншексіздігінжəнеадамүшінғажайыпболыпқұрылған
дығынжариялайды.СондықтанойшылөміргеқұлшыныстыңорталығыретіндеМахаббаттытүпнегізгеайналд
ырады.Өзпікірін«Ғашықсырынтабаалмай,сарсаңболғанғашықтар»,–
дептұжырымдаған[7,85б.]ойшылдағашықтықтыңөзіоныңішкісырынбілугеұмтылысарқылытылсымболаба
стайды,себебі,адамөзініңғашықтығынсаналытүрдетүсіндіріпбереалмайды,ол–
сезімменинтуицияарқылыкөмкеріледі,сондықтан«оныңсыры–
солғашықтықтыққұбылысыныңөзіндежатыр»дегенойниетіаңғарылады.Құдайжəнеолжаратқанəлемдүниен
ікөңілкөзіментереңтүйсінгенадамүшінбұрыннан-
ақ«ғашықтықобъектісіболыптағайындалған»,сондықтанонысүюгетиістіболуадамғұмырындағыбастыөмір
мəнділікмодусболыптабылады.Махаббаттыңэкстазыменөзгеəлемгетереңдепену,құдайғатоғысуменнұрлан
уғажетелейтінішкіпсихологиялықсана-сезім,сайыпкелгенде,əлемніңсырынұғыну–
əуеліадамдағысезімніңболуыменшартталады,оданкейінолсезімніңқұдайғабағытталауыарқылыжаратқанəл
емдітұтастайқамтып,сүйсінубасталады.Ендеше,ойшылілімінде«осысүйсінудеңгейібүкілдүниенітанудыңб
астапқынұсқасыменсатысы»дегентұспалдыойжатыр. 
Бұлсүйсінудіңөзітекжайғанатамсануемес,тереңпсихологиялықкүйарқылыіскеасатынжəнепрактикалық

əрекеттерменкөмкерілгенактіретіндебағаланады.Тұңғиықжайбарақаттануменсезімдіктұрмысқалпыниелен
удіңқұралы–
əуеліАлланытанижəнемойындайбілушартыболатынболса,осытұстаАхмедЯссауидіңмахаббатыныңерекші
лігітүпкіліктімахаббатболыпсаналатынжоғарысезімдікдеңгейдібастанөткізу.Басқатеологиялықкөзқараста
рдақұдайдымойындаурационалдыдəйектеліп,онықұрметтеукеректігіайтылатынболса,суфистіктанымда,əсі
ресе,Яссауиіліміндеонысүйебілудіңшынайымағынасытолғанылады,осысүйіспеншілікадамдыжайбарақатк
үйгетүсіріп,алаңдаушылықпенөмірліказаптардан,қиыншылықтарданқұтқарады,тұлғаныңтолыққандығын
ыңсезімдікдеңгейінашыпбереді. 
ТұлғақалыптастырутұжырымдамасындағыА.Яссауиілімініңтағыбірөзіндіктөлтумаерекшелігі–

оныңэстетикалықжағы.Осымəселедінтанушыларментеологтар,əлеуметтанушыларменфилософтарарасынд
адапікірталастарғажетелейтінашықдискурстымəселе.Бұндағытүпидея–
адамныңҚұдайлықрухқадейінкөтеріліп,оныментеңесугедейінбаратынЖанныңасқақтануынакеліпсаяды.А.
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Яссауикөзқарасындатұлғамүмкіндігініңашылуыбірқарағандақұдайментоғысуғакеліптірелсе,екіншібірқыр
ынаналғанда,Құдайдыадамидеңгейдетолықтүсінумүмкіндігінпашетеді.Біздіңшеайтқанда,бұл:«жаратушы:
адамғажаратушысынабсолюттітүрдетолықтүсінугемүкіндікашқан,бұлтұлғалықтыңкемелденгенөрісініңтір
елертұсы»дегентұжырымғакеліпсаяды.Демек,сұлулықтытолықтүсінгенадамасқақтықтыңмежесінекеліпже
теді. 
Бұларқоғамдағытұлғақалыптастырудыңтекдінитəсілдеріғанаемес,идеологиялықсипаталатынсаясиланғ

анжүйесіболыптатабылады.Оныңидеологиясытекбірнұсқалыжəнетұлғаныңқоғамдағытолықашылуынкөрс
ететінбірден-біржүйеретіндебекітіледі.Нақтырақайтқанда,сопылықілімгебетбұрмағантұлғаəліөзін-
өзітолықашпағанадамдегенгекеліпсаятынидеологияқұрылған.БұндайтұжырымкейінненХХғасырлардабат
ыстықілімдердежүйеленеді.Мысалы,діниперсонализмбағытыкөпжағдайдаадамөмірсүруініңбастыүшвекто
рынбасшылыққаалады:1)экстериоризация–
өзініскеасырудыңсыртқа,əлемгебағытталғакөрінісі,«МенніңСен-менкездесуі»т.б.;2)интериоризация–
руханиішкеəлемгеүңілу,өзін-өзіішкідүниесібойыншаашут.б.;3)трансценденция–өзініскеасыру-
дыңжоғарыкөрінісі,Құдайменруханибірігут.б.[8,740б.].Ендеше,кейінненперсоналистердіңқоғамда-
ғытұлғатуралыөзілімдерінтүзуінедіниаскеттікжүйеніңде,оныңішіндесопылықтыңдаықпалыболғандейала
мыз. 
А.Яссауиіліміндегітұлғаныңөзін-

өзіүнеміжетілдіруітуралытүйініперфекционистікбағытқадасайкеледі.Бұндасубьектініңшексізөрлейтүсуіні
ң«шариғат-мағрифат-тарихат-
ақиқат»сатыларынанөтуітиісмежесіқұрылады.Соныменқатар,адамөзіндіксанасыменрефлексиялануарқыл
ыөзін-
өзіүнеміөткірсынауытиіс,үнеміөзінеқанағаттанбауарқылықанағаттанатындайдеңгейгеұмтылыпотыруықа
жет.Бұл–ойшылдыңжырларыныңөнбойынасіңірілгенмотив.Мысалы: 

425.Көзімжұмыпашқаншажеттіалпыс; 
426.Белдібуыпқылмадымбіржақсыіс; 
427.Ертелікешбейғамжүрдімжазжəнеқыс,–

депқоғамменадамдамуыүшінСынболуытиісекендігінтереңтүйсінгенойшыл,оныөзгелертарапынанемес,өзі
н-өзітануарқылышеберпайдаланады. 
ҚожаАхметтіңтұлғамəселесіндегітағыбірмаңыздытүйткіл–

оныңқоғамдағыеркіндігімəселесі.Сопылықбелгілібірдеңгейдетұлғаныңабсолюттіеркіндіккеұмтылуынқол
дайды,қоғамдағысаясирежимнен,заманауиəлеуметтікталаптарданазатболудыңплатформасынасүйенеді. 
Бірақоларбилікке,саясижүйеге,мемлекеттікбағдарғат.б.ашыққарсышықпайды,текқалысқалудыңбейтар

аптанғанүлгісінпашетеді.Бұлұстаным,түптепкелгенде,қоғамдағытөзімділіктің(толерантты-
лық)өзгешебірформасыретіндеқұрылады.Сондықтанолармемлекеттікқұрылымдыөзгертуді,оғанашыққарс
ышығудыдақолдамайды,саясибағыттардықұптау-
құптамауұстанымдарынтысболудымақсатетіп,еркіндікпентөзімділіктіқұндылықретіндебағалайды.Сəйкесі
нше,мемлекеттесолдəуірлертынысындасопылықбағытқабейтарапқатынасынқұрметтеушілікқатынасқадей
інөрлеткен.Мысалы,ƏмірТемірЯссауидіңбасынаескеркішорнатып,өзісопыболмасада,оныңеркіндіксүйгіш
мұраттарынқұрметтейбілгендігітарихтанбелгілі. 
Аскеттікжолқоғамдамуындағы,тұтасадамзатэволюциясындағықалыптасыпқалғандəстүрліқұнды-лық–

материалдықигіліктітеріскешығарады.Материалдықигіліктіжоққашығару,түптепкелгенде,экономикалыққ
атынастарданқолүзугежетелейді,бұл–
саясижүйедентысболуғаалыпкеледі,кейсəттердеолармемлекеттенсаналытүрдеқолүзеді.Мысалы,«1792.Жа
қсылардыңізіменмемлекеттенкеткендер»,–депсопылықжолынатүскендердіңəрекеттерінбаянетіледі. 
Себебі,саясижүйедегібилікпенбағыныштылыққұрылымынмойындаусопыныңұстанымынасəйкескелме

йдідеседеболады.Қоғамдағыбағындырушылық-
бағыныштылыққатынасЯссауиүшінбасқаəлемде,яғни,діниидеологиядаемес,діннегіздегендүниеніңөзішінд
еорналасқан.Мысалы,басшы,көсемдегенмағыналардыбілдіретінПірмұғаноғаншарапішкізеді,олМұстапаға
басыниюітиісекендігіайтылады: 

177.ПірмұғанхақМұстапағабасыңдыиің.. 
179.ЖалбарыныпМұстапағаүмбетболың[7,23б.]. 
Сопылықілімдеадамқоғамдаабсолюттіеркінболғанмен,дінидүниедееркінемес,барлығыпайғам-

барларалдындабасыниюітиісжəнеадамныңбəрісөзсізбағыныштыболуытиісАлланыңқұлы,алқұлдыңөзіЖал
ғанжəнеХасболыпбөлінеді.Хасқұлболу–мəртебе,жалғанболу–Күнəдеесептеледі. 

1082.ҚаһараттықаһарыңнанқорқыпжыларҚожаАхмет, 
1083.Күнəмкөпменіңкешіргейсін,иə,Алла 
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1084.БаршақұлдыңішіндекүнаһарыҚожаАхмет 
1301.Хасқұлдарыжақсысөзгеқұлақтұтты. 
1302.Жаманқұлдаркүннен-күнгебітердостар[7,65б.]. 
Яғни,діниқауымсаналатынтұтасҮмметтіңбасшысы–Пайғамбар,шексізсыйынатыны–

Алла.Үмметтердіңбарлығыөзаратеңболыпесептелгенмен,əулие-
əнбилержоғарырырақтұрады.Шəкіртпенұстаздыңарақатынасыдаосығаннегізделеді.Ендеше,олардыңжоғар
ыдантөменқарайорналасқанөзіндікиерархиясымынадайүлгідеқұрылады:ƏуеліАлла–«Пайғамбарлар-
Сахабалар-Əулие-Əнбилер-Ұстаздар-
Шəкірттер».Бұлдіниелеріарасындағыиерархиялыққатынасжүйесіболыптабылады. 
ҚожаАхметЯссауидіңдүниетанымыныңкелесібірбуыны–қоғамныңсаяси-

əлеуметтікқұрылымындақамтыпжатыр.Оныңтүсінігібойыншақоғамныңвертикальді(тікқима)құрылымынд
ағытүзілімбылайшаөрбиді:төменгітап(жетімжесір)–жоғарғытап(дəулетиелері)–зиялытоп(жақсылар)–
адасқандарменекіжүздімұнафықтар.Бұлжүйеніңəрбіреуінеойшылөзініңсезімдікқатынасынбілдіруіарқылы
қоғамдағыəлеуметтікəділеттілікмəселесінденазардантысқалдырмайды.Дəулетиелерінекөпжағдайдажеккө
рініштіліксезімінбілдірсе,кедейлергедегенаяушылықкөңілінпашетеді,алзиялықауымғақұрметпенқарайтын
тебіренісінжасырмайды: 

7.Ғаріп,пақыр,жетімдердіңбасынсипап... 
9.Қайдажүрсең,көңіліжұмсақ,сыпайыболғыл, 
10.Көреқалсаңмүсəпірдісырласболғыл. 
17.Үмбетболсаң,ғаріптергежақынболғыл,–

деп[7,17б.]төменгітапқадегенөзініңмейірбандықсезімінбілдіретінмазмұндықамтитынжолдароныңшығарм
асыныңөнбойынантабылыпотырады.Демек,төменгітапқажататындар:Ғаріптер–
дінгебетбұрған,материалдықжағдайыжоғарыемес,қоғам-ныңруханиланғанөкілдері,білімімоладам;Пақыр–
исламдініндегіқұдайдыңқұлымыздепсанайтын-дар;Жетім–
дінгекөзқарастарытұрғысынысанағаалынбаған,біраққоғамныңқорғаушысыжоқтоптары;Мүсəпір–
дінжолындабəрінқұрбанететінжаниесіт.б.Олардыңішінде,əрітөменгітап,əрідінитопболыпсаналатынбелгілі
бірқауым–
дəруіштердіңдемəртебесіерекше.А.Яссауитолғауларының45хикметітұтастайғаріптергеарналса,44хикметіт
үгелдейғашықтарғаарналады,ал42-
43хикметтеріосыдəруіштертуралытолғаныстантуындайды,бірақолардағашықтарменғаріптерболыптабыла
ды.Дəруіштіңтөменгітаптанерекшелігі–олартəнқұмарлықтарыменматериалдықигіліктерденбастарту-
менқатар,елкезіпжүріп,уағызтаратады,өзініңөмірстиліменқұлшылығын«дінибосқын»ретіндеəйгілейді: 

1741.Иініндекіршапан,көкірегіндежүзмыңарман. 
1742.Бұлдүниеопасызкөзінеілмесдəруіштер. 
1743.Иығындашапаны,қолғаұстағанасасы... 
1770.Кімдікөрсеқұлболған,жомартболғанғашықтар. 
1771.Жолүстіндешаңболған,үстіжара,кірболған, 
1772.Зікірінайтыппəкболған,заржылағанғашықтар[7,83-85бб.]. 
ҚожаАхметматериалдықигіліктердентолықтайбастартудынегізгеалатынсопылықжолұстанған-

дықтан,жоғарғытапқадегенпікірінбылайшасабақтайды: 
12.Менменсігенхалайықтанқаштым,міне. 
27.Дүниеқоңыз,пасықтарданбойыңдытый, 
28.Бойымтыйыпдариядайтастымміне[7,18б.]. 
Келесібіртолғауындасопылықдеңгейінекөтерілгентұлғакейпінбылайшасуреттеп,пікірінсолдəуірдегібил

ікиелерінедеарнағансын-ескерпелеріретіндежанаматүрдеатапкөрсеткендейболады: 
1468.Ессізжүріпдүниемалынқолғаалмас. 
1469.Жүзмыңадамтақсырдесемақтанаалмас[7,72б.].Бұл–

дəруіштіңкелбетіболғанмен,жырмəтінініңастарындағымəн:егерелбилеушіадамсопыболмасада,солдəуірдег
іжəнеадамзатдамуында-
ғы«Тақсыр»мəртебесінемалданған,масаттанғансаясибилікиелерінеөнегекөрсетуменоныңкішіпейілболуын
уағыздаудыңбіртəсілііспетті.Мысалы,қазіргікездегітоталитарлықпенбюрократиялықбилікиесініңкемшінт
ұсыосы–«жүзмыңадамтақсырдесемақтануға»келіптірелетінсарындыəлікүнгедейінқайталауменкелетіндігі. 
Сондықтанойшылкейдетарихтағыабсолюттімонархияныдаашықсынайды:«1849.ФерғауынҚаруншайта

нсөзінберіктұтты,Солсебептенжержарылды,оныжұтты»[7,89б.].Алкейсəттердеелдегіəкімдердіңжемқорлы
ғынданазардантысқалдырмайды:«1803.Параалғанəкімдер–
арамдықпенжүргендер,1804.Өзбармағынөзішайнапөкінішпенқалады».АхметЯссауидіңбұлтолғауларыдаб
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үгінгіқоғамымыздағыжемқорлықтытыюмəселесінетікелейқатыстыдесектеболады.Соңғыкездегімемлекетқ
азынасынұрлап,елімізденшетеласқандардыңұсталуы,жазалануы–
ақынайтқандай,«Өзбармағынөзішайнапөкінішпенқалғандар»десектеболады. 
Ал«зиялытоп»депатапотырғанымыз,бұлтұста,көбінесешəкірттері,ұстаздарыменқосаалғандабасқададін

иқауымөкілдерінеқатыстыайтылады,сондықтандаоларЯссауидіңпікірлес-
мүдделестеріболғандықтан,«жақсылар»,«даналар»,«сопылар»,«перзенттер»,«мүждаһиттер»дегенжағымд
ыатауларменберілгендей: 

39.Ораза,намазқазақылыпболдымкəпір, 
40.Иманіздепжақсыларғажеттімміне. 
88.Даналарданбұлсөздіестіпайттым,міне. 
91.Сопылардыңмақамынажақынболдым. 
119.ПерзентімдепхақМұстапаүлесберді. 
123.Онтөртмыңмүждаһиттерқызметқылғай[7,21б.]. 
Яссауидіңпікірінше,олархалықтыигіліктіөміржолынажетелейтін,бұқарағадұрысжолкөрсететін,жаныны

ңадалдығыменқаруланғанөзіндікбірруханиланғанэлитаіспеттікейіпте:«107.Көзіжас,халық-
қабас,жаныадал».Бұлтопқакейдедəруіштерменəзіздердежатқызылады. 
СоныменқатарЯссауиіліміндеқоғамныңэлитасыменнадандықтыңаралығындақалыпқойған,ниеттерітүз

уболғанмен,өздерініңмақсат-
мүдделерініңтүпмəнінсезінебермейтін,дінгеберілудетекқұрформалықжағынағанамаңызберетінбелгілібірт
оптардабар.Яғни,ісі-сөзі-
ойыбіржерденшықпайтынжалғандіншілдердегенсөз.Олар:«Жалғансопы»,«Жалтақтар»,«Жалғанғалым»т.
б.атауларменберіле-
діде,сыйлымəртебегеиеболаалмайтындіндегісубмəдениеттоптарыретіндешынсенімдегілерденоқшауланад
ы: 

34.Құраноқыпбойсұнбасжалғанғалым. 
131.Жалғанғашықсопыкөрдім,онысөктім, 
134.Жалтақтардансөзсұрамажолдақалған.Сондай-ақ,ол–

қоғамдағышынсенімиесіменжалғансенімиесініңаражігінашыпкөрсетугедекөңілаударады:«239.Жалғанғаш
ықпеншынғашыққакуəболдым». 
Немесе:451.Хақтысүйгеншынсопыларқандаржұтты. 
707.Шынғашықтыңболадыжүзісынық. 
716.Жалғанғашықжолғатүссебəрінқидық. 
701.Шынғашықтыңкөзіжасты,басыниіп. 
Демек,Яссауидіңсаяси-

əлеуметтіккөзқарасындақоғамныңқұрылымыүшарнадасарапталғандепайтааламыз:1.Діниелеріарасындағы
иерархиялыққатынастар;2.Қоғамдағыəлеуметтікжіктержүйесі;3.Өзгедінимистикалықжүйедегірольдермен
мəртебелер. 
Яссауидіңсаяси-əлеуметтіккөзқарасыныңтағыбіререкшеқыры–

осыдүниеменөзгемистикалықдүниеарасыныңжақындығы.Оныңидеясында–
рухтар,періштелер,шайтандар,аруақтар,шілтен,Қызырбабат.б.өздігіншебірдінитанымбойыншақоғамдасқа
н,олардыңқұрылымыдаайқын,əрқайсысыныңролдерібелгіленген,қызметтеріменмəртебелерідеанық.Тіптіо
сыдүниедегіқоғамқұрылымымендінидүниедегі«қоғам»бірқарағандамедальдіңекіжағыіспеттібір-
бірінежуықтайдынемесеұқсастырылған.Ендеше,мистификациялықбейнелердіңжоғарыдантөменқарайорн
аласқанжүйесініңжағымды«кейіп-керлерін»былайшатізбектепкөрсетуімізгеболады:«Періштелер-
Аруақтар-Қызырбаба-Шілтен-Рухтар-Хорқыздары»жəнебұлтүзілімгеенбейтінжағымсызтоптар–
Шайтандар,Əззəзілдерт.б.Мысалы,«75.Қуатбердіəззəзілдіұстапміндім,76.Салмақсалып,белінбасып,жаны
штымміне»,-депкөрсетілгенжолдаросыныңайғағы. 
ҚожаАхметөзініңтолғауларындаосымистикалықəлемменжанасқанөміріндебаяндапөтеді.Оныңбалалығ

ынаналпысүшжасқадейінгіөткенөміріндегіоқиғаларосы«антиқоғамды»бейнелеугеарналған-
дай.Қызырбабаменкездесіп,шілтенменшарапішіп,хорқыздарынаннəралып,əулиелерырзықберіп,періштеле
рменжүздеседіт.б. 

139.Үшжасымдашілтенкеліпхалімбілді... 
143.ҚайдабарсамҚызырбабамбіргежолда.. 
159.Хорларкеліпторғынтоннанкебінқылды... 
201.Онбесімдехорқызыменжігіттерікелді. 
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205.Оналтымдабарлықаруақүлесберді[7,22-24бб.]. 
Бұлүлгіадамзатқоғамындағысаяси-əлеуметтікқұрылымдынегізгеалып,мистикалықдүниегеанало-

гияжасап,қолданғанА.Яссауидіңөзіндікшығармашылықжəнекөркемдіктанымыболыптабылады.Толғаупоэ
тикалықтілменжазылғандықтан,бұндакөркемдік,тұспалдық,бейнелік,əсірелеушіліксияқтыөнерстильдеріке
ңіненқолданылғандығытүсініктіжайт. 
А.Яссауидіңқоғамдық-саясикөзқарастарындағытолғанылғанмəселелердіңбірі–

ағартушылық.Оныңбілімберужүйесідедінисопылықілімдіхалыққатаратудаарнайыəлеуметтікинституттара
рқылыжұмысжасауғакеліптіреледі:«402.Ғылым-біліммайданындабасайналды».Сондай-
ақ,бұлбағыттыңіргелімəселелердіталқылайтынарнайығылымимектепболғандығындаақынныңмынатолғау
ларыарқылыдəйектеугеболады: 

3283.Қайжердеəзіздердіңмəжілісіболса, 
3284.Сондайжердеғылымжайынайтқымкелер. 
3285.Олардыңсұхбаттарынқоштасаммен. 
3286.Өзімдісолармененқосқымкелер[7,110б.]. 
ОлалпысүшжасынадейінАрыстанбабтандінибілімалып,оныұстазыретіндебағалап,алғанілімде-

рінтаратуүшіншəкірттертəрбиелеп,бірнешежылағартуісімендешұғылданған.Мысалы,«345.ЖетіжастаАры
станбабаміздептапты»,–депөзініңмүридболғандығынбаяндаса,келесікезектеөзініңмекте-
бітуралы:«553.Шайыхпындеуағызайтыпжолдақалдым»,«832.Шəкірттерімхалімкөріпқамымжеңдер»,–
депкелтіреді.Келесікезекте: 

306.Шəкірттергеғашықдүкеніншексізқұрдым. 
307.Терісжолғаəркімкірді,сөкті,ұрыстым,–депөзініңұстаздық-тəлімгерлікқызметіннақтылайтүседі. 
Текқанадінибағыттытаңдағанбұлағартушылықжүйе:«надандық-даналық»дихотомиялықөлшем-

деріарқылықұрылған.Надандық–
бұлілімгемойынбұрмайтындардыңнемесешаласауаттылардыңбарлығыныңжиынтықбағасыжəнежағымсыз
мағынадақолданылатынтүсінікболса,даналық–
сопылықтыөздеңгейіндемеңгергенұстаздарменоныңкөрнектіөкілдерініңжалпыатауы.Мысалы,15хикметін
денадандартуралыарнайытолғайды: 

787.Наданмененөткенөміріңтозақболар, 
788.Наданбарсадозақтаоданқашар. 
789.Наданменентозаққақылмасапар, 
790.Наданменқазанайындайсолдымміне. 
Алданалардінибіліміжоғарытоптардыңжалпыатауыболғанмен,екіншібірқырынанұмтылатынидеал,қол

жеткізілмейтін-
жеткізілуітиісмежеболыптабелгіленеді:«797.Ғаріпжанымжүзтасаттықданалардан,798.Данатаппайжерасты
накірдімміне»[7,47б.].Бірақбұлтұстабілімділіктің,надандық-тың,даналықтың,тіптіғалымдықтыңбірден-
бірөлшемі–
дінисанамендіниəрекеттердіңдеңгейінекеліптіреледі:«34.Құраноқыпбойұсынбасжалғанғалым». 
Яссауидіңбілімберужүйесіндеұстазасақұрметтелген,жоғарымəртебегеие,шəкіртіоғантұтастайбағынуш

ылықдеңгейдеқатынасжасауытиісайтулыданатұлғаболыпқабылдануықажетболған.Сондықтандаолөзініңұ
стазыАрыстанбабтыжырғақосып,мадақтап,кейінгіұрпақтарғаүлгіретіндекөрсеткен: 

943.ҒаріптіктеАрыстанбабаміздептапты. 
944.Сырымдыұғыппердеменбүркепжапты. 
948.Ұлыбабам,сиындымаруағына, 
949.Бабамрухысаядыосыкезбелікке. 
950.Қаншатағзыметкенімдібілменміне. 
Яссауидіңөзініңқаншашəкірттеріболғандығытуралы,білімберуорныныңорналасқанжерітуралымағлұма

ттаранықемес.Дегенмен,бұлмектептіңтүркі-
қазаққоғамындакейіннендебірнешежылдарғасабақтасқандығын–
оныңкесенесіндегібілімалатынорындар,кітапхана,асхана,зікіргеарналғанжерлерт.б.дəлелдейалады. 
Осыдан,ойшылдыңқоғамдағыдінніңтағайындалғанорнытуралыкөзқарастарытуындайды.Яссауикедейт

аптардықолдап,қоғамдағыдінніңреттеушілік(регулятивтік)қызметінебасаназараударып,əсіре-
се,моральдікқатынастардыжүйелейтінролінеайрықшакөңілбөлсе,келесікезекте,олдінніңгедонистікқызметі
ніңайрықшабірітүрінұсынғандайболады.Батыстықтүсініктегігедонизмніңтəнлəззатынабасымдылықберуді
негізгеалатынұстанымынанбұныңөзіндікерекшелігі,тіптіқарама-қарсыжағы–
руханилəззатқабөленудімақсатетуінде.«Рухани-
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психологиялықэкстаз»депатауымызғаболатынкүй,оныңпікірінше,дінніңқоғамдағыбастықызметтерініңбірі
болыпесептелгенсияқты.Сондықтан,«шарапішу»,«сауық-
сайранқұру»,«махаббатотынакүю»сияқтытəндікгедонизмненкөшірілгенүлгілеримани-
руханиөмірдемүлдебасқашакелбеткеие,тіптіқарама-қарсыжағынаөтеді. 
Бұндағыішілетіншарап–руханижағынанақылынанажыраған,рахаттанған,ерекшебіррухтыиелен-

генкүйгетүсуүшінпайдаланылатынрəміздіктүрдегіруханиланғансусындейаламыз: 
298.Тостағантолышараптытояіштім. 
1535.Сыршарабынішкенғашықөзінбілмес. 
«Сайранқұру»даосыдүниедегідəстүрліэкзальтацияларемес,құдайдытануменоғанжақындаусатысынакөт

ерілгенінемасаттанатүскендікөрсететін,өзінің«Дұрыс»жолменбағыталғандығынаөзісенімдіболуыүшінішкі
рухтықжандүниеніңлəззатынабөленудібілдіретінқуаныштыəрекеттер: 

1498.Рұқсатсұрапсауық-сайранқұрдыдостар 
1502.Хақтытауыпсауық-сайранқұрдыдостар 
А.Яссауидіңсаяси-əлеуметтіккөзқарастарыныңбірарнасы–

өзіөмірсүргендəуірдегізаманкелбетінсынауы.Қоғамдамуындағышындықтыңбет-
бейнесінруханидағдарыстартұрғысынанбағалайды.ОлҚұрандағы«ақырзаман»боларсəттегікішібелгілердіс
ипаттайды,рухани-мəденидамудыңбеталысынакөңілітолмай,солдəуірлерде-
ақадамбаласыныңморальдікнормаларыныңқұлдырайбастағандығынбылайшатолғайды: 

1191.Əулиелерайтқануəдекелерболғай. 
1192.Қияметтіңкүніжуықболдыдостар... 
1194.Ел-жұрттанмейір,шапағаткетті,достар 
1195.Үлкен-кішіадамдарданəдепкетті, 
1196.Қыз-келіншекнəзікжаннанұяткетті... 
1199.Мұсылманмұсылманғаболдықатал. 
1200.Нақақіспенхақжұмысынбұздыбатыл. 
1204.Патшамененуəзірлердеəділетжоқ. 
1205.Дəруіштердіңдүғасындақасіретжоқ. 
1207.Ақырзаманғалымызалымболды[7,61б.]. 
Бұндағыақынныңайтпақойы:ақырзаманболардағымейір,шапағаттыңболмауы,əдеппенұяттыңбаршаада

мдардажоғалабастауы,мұсылмандарарасындадабауырмалдықтыңазаюы,биліктегіəділеттіңжоқтығы,ғалым
дардыңізгіліктенайрылуыт.б.руханиқұлдыраулар–Қияметтіңкүніжақындағанныңбелгісі. 
Бүгінгікүнідеақырзаманныңжуықтағандығытуралыəлеуметтікмифтертоластамайкеледіжəнеолбұрынна

нсабақтасқаносындайой-
пікірлердентамыртартаотырып,адамзатэволюциясыныңқоғамдықсанасыныңөнбойындаүрейлікейіптесақт
алыпқалыпотыр.КейінненқазақруханиятындаАсанқайғы-
данбастауалып,Шортанбай,Дулат,Мұратсияқты«зарзаман»ақындарыдепаталатынойшылдарменжалғасын
тауып,АбайменШəкəрімарқылысабақтасып,ҒұмарҚарашсындыақындарымыздыңидеяла-
рындакөріністауыпкележатқанақырзамантуралытолғаныстыңтүпмəні,біздіңше,оныңкішібелгілері-
ніңтуындап,міндеттітүрдеүлкенбелгілердіңболмайқоймайтындығытуралыпессимизмемес,мəселе–
осыүлкенбелгілерменүрейлендіруарқылыкішібелгілердіадамзаттыңөзіжойыпотыруытиісескертпе-
лерменүлгі-өнегеліксарындарболыптабылады. 
Нақтырақайтқанда,«жуықтапқалған»ақырзаманныңүлкенбелгілеріненқорыққанадамзат«Кішібелгілерд

іжоюғадереукіріссін!»дегенсияқтыморальдікимперативтергекеліптүйіседі.Демек,«үлкенбелгілерболама,б
олмайма,қашанболады»–мəселемүлдебұндаемес.Себебі,Исламдініпайдаболған-
нанберіəлідежақындапкележатқан,мыңдағанжылдарғасозылған,осыншамакезеңбойыүнемітаяуқалыпотыр
ғануақыттыңəлідеқаншамамыңжылдықтарғасозылатындығыбеймəлім.Ендеше,А.Яссауидадінніңқоғамдағ
ыэтикалыққұндылықтардыреттеушілікқызметіноңтайлыпайдаланыпотыржəнетүркіхалықтарыменбаршаа
дамзатқаморальдікқұндылықтардысақтаутуралыҮндеужариялаптұрдеседеболады. 

«Диуана»,«Дəруіш»сияқтыатауларменбелгіліболатынтəнқұмарлықтарыменматериалдыққажетті-
ліктерденадаболыпелкезушілерекітараптабағаланады,кейжағдайда,түркі-
қазаққоғамындажағымсызмəнгедеиеболады.Олар«Мүсəпір»,«Бейшара»(байғұс)сияқтыəлеуметтіккемсіту
шіліктермендебағаланады.Бірақсолзамантұрғысынаноларқоғамдабұқарахалықпенақсүйектертарапынанай
тарлық-
тайбеделгеиеболды.Бұныойшылөзжырларындадакелтірекетеді:«551.Жерүстіндесұлтанмындепболдымұл
ық»[7,38б.]. 
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Қожалартүркі-
қазаққоғамыныңкөшбасшысы,тектілер,ақсүйектерсияқтымəртебелеріменрольдерінкөптегенжылдарбойы
жалғастырды,нақтырақайтанда,КеңесҮкіметіорнағанғадейінсақтапкелді.ƏмірТемірдіңөзібилікеткендəуірі
нде,14ғасырдаАрыстанбабпенЯссауидіңбасынакесенетұрғызуы,кейін-ненол–
халықтыңсыйынатынжəнемəнажатететінорнынаайналуы,бұлмекенніңкүнібүгінгедейінқастерленуі,Түркіс
таншаһарының«ЕкіншіМекке»атануыт.б.–
осыныңайғағы.Үндідегібрахмандар,ламаизмдегіЛамаларт.б.сияқтыоларəлеуметтікқабаттардыңеңшыңынд
аорналаспасада,дінизиялыретіндеөздерініңтұғырлыбеделдеріненайнығанжоқжəнеолартаратқанағымқазақ
даласындағымұсыл-
мандінініңмаңыздыбіртармағыретіндесақталыпкелді.БүгінгікүнідеА.Яссауидіңжекебасынқұрметтұту,оны
ңаруағынатабынухалықарасындаайтарлықтайқолдаутауыпкеледі.Бұныкезіндеөзідеөсиететіпкеткенсыңай
лы:«824.Аруағымнанмедеттілепқорғанакөр»[7,48б.]. 
Осыдан,Яссауинегізінсалғансопылықтың«қазіргібіздіңзайырлықоғамымыздағыықпалықандай,олқанш

алықтыдеңгейдеөркендеуітиіс,əлдеескіліктіңсарқыншағыретіндебүгінгізаманғақолдануғакеліңкіремейме»
дегенсияқтыөзектіəлеуметтіктүйткілдертуындайды.Бұлмəселенішешумақсатындабізпрагматистерменнео
позитивистердіңəдіснамасынкөшірмелеп,Яссауидіңсопылықілімінтұтастайалып,оныəлеуметтанулық-
саясаттанулықтұрғысынанреконструкциялаудыжəневерификациялаудыұсынамыз. 
Олмынадайарналардашешімінтабуытиіс:инструменталистік–

сопылықтыңқандайруханижəнематериалдықпрактикалықмақсаттардышешеалатындығынқолғаалу,экспер
именталистік-
сопылықілімніңтəжірибеліктексерілуіжəнесыналуғаашықмүмкіндікалуынажолберу,генетикалықтұрғы–
қазіргіжағдайдағысопылықдінисанаменжекетұлғасенімдерініңшығутегінзерттеу,деонтологизация-лау–
ресмидіниелеріментеориялықсенімиесініңəлеуметтік-
этикалықжауапкершілігініңөлшемдерінжасайтынгуманистіктұрғынықадағалаут.б. 
Бүгінгіқоғамдықбұқаралықсанада(қаншалықтыайналыпөтугетырысақта)бізқарастырыпотырғанмəселе

бойыншамынадайқарапайымсауалтуындауыықтимал:«Яссауидүниетанымынжан-
жақтызерттеп,оныңбүгінгікүнгімаңызытуралыфилософиялық,əлеуметтанулық,саяси,педагогикалық,псих
ологиялықт.б.тұжырымдарайтылыпжатыр,ендеше,бізсолсопылықөмірсалтынидеалғаайналды-
рып,қазірдесолбойыншаөмірсүруімізкерекпе?».Себебі,сопылықілімдегі:«374.Мəжнүндейтуған-
туыстанқашыптындым»,«563.Масаңболыпел-жұрттантаныпқаштым»,«3109.Туған-туыс,мал-
мүлкінекөңілбөлмес»,–
дептолғанылғансарындарменбабамыздыңөзініңЖерастынатүсуісияқтыұстанымдардыңбүгінгіөміршынды
ғынасəйкестігіқаншалықтыдеңгейдедегенсауалдыескерусізқалдыруғаболмайды.Осытұста,бұлмəселеніЖ.
Баласағұнөзінің«Құттыбілік»дастанындақозғапкеткендігінкөпжағдайдаескеребермейміз. 
Баласағұнныңосытуындысыныңмазмұнындаплюралистікөмірсалтынтаңдапалуға,яғни,талғауға(альтер

нативаға)шығаратынекітүрліпікірлертүйіседі.Мəселен,қалыптыөмірсалтыбағытынасəйкескөзқарасұстанат
ынӨгдүлмишпенаскетизмпринциптерініңпрактигі,оқшауланғанОдғурмыштыңсалыстырылғанпозициясы
ныңсұхбаттарынанбайқалғандай,тақуалықжолынатүскенОдғурмыш:«Дүниесүйіктіболғаныүшінбүкілайы
бы.Сағанигілікболыпкөрінеді,ей,елденасқанқымбаттым»,–
депОгдүлмишкежауапқатадыжəнекелесібіртұжырымы:«Бұлдүниеніңбақытыізгіемес,Алладаналыста-
тады,діндіжұтатады»дегенидеянықозғайды.БұғанӨгдүлмиштіңжауабы:«Дүниехалқыменмемлекетікентінт
астап,(Одүниенің)ауыржүгінарқалаптауғабарыптұрса,Барлықдүниебұзылып,босқалареді.Адамбаласының
баршасыұрықшашпаседі»[9,108-110бб.]. 
Одғурмышдүниесүйгіштікмахаббаттыңөтпелілігіменжалғандығын,өткіншіліккесенгенмағынасыз-

дықты,жалғантіршіліктегіадасудыруханиөрлеудіңсоңғыақиқатықұдайдысүюгеқарама-
қарсықойыпжағымсыздандырса,Өгдүлмишбұлұстанымдыдабағалайотырып,дүниесүйгіштікмахаббаттағы
түпқазық–
ұрпақтарсабақтастығыменмирасқорлығыныңлогикасыарқылыоныменбəсекелесеалатындығытуралыпікірі
ндəйектейді 
Ендеше,бізұсыныпотырғанэксперименталистікбағдардаосығанкеліпсаядыжəнеӨгдүлмишұстанымыны

ңзаманғалайықтырақекендігітуралытұжырымтуғызаалады.Осытұста,С.Нұрмұратов-
тың:«Қазіргізаманғықұндылықтыелектенөткізуадамзаттыңтағдырыүшініргелімаңыздылығыбарекендігіпа
йымдалды.Олəрбірадамисубьектіліктіңғанаемес,бүкілжаһандықөркениеттіңболашағынайқындайды.Міне
қазіргізаманныңтарихалдындағыжауапкершілігідеосындаекендігітүйінделді»,–
дегенпікірлерін[10,107б.]негізгеалсақ,бұлтұжырымдарымыздыңқаншалықтымаңыздыекендігінекөзжеткіз
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еаламыз. 
Соныменқатар,З.К.Шаукенованың:«Мəні–

бізжоғарыламалыдемографиялықциклгеиеміз,яғни,жастарқоғамныңжігерлі,өзгерушібөлігіретіндеқоғамд
ықэнузиазмды,амбициянынығайтатынболады.Бұл–
əлеуметтікоптимизмдінығайтуғаарналғанмаңыздырезервуар»,–
дегеншабыттыөмірболуытиіспікірлеріде[11,107б.]бүгінгікүнніңшынайыталабынантуындапотырғандықта
н,жоғарыдағықорытын-дымыздыңтиімділігіноданəрідəйектейалады. 
Бірақбұдан,Яссауикөзқарастарынтүгелдейфальсификациялауқажетдегентүсініктумайды,верифи-

кациялап,заманғалайықталғанойларыменидеяларынқайтажаңғыртудакөзделеді.Мысалы,біліктіғалымдард
ыңбойындаиманыболуықажеттігітуралымынапікірінмысалғаалуымызғаболады: 

1387.Ессізғалымбойұсынбайжолдақалар, 
1388.Оқыпұқпайдүниемалынқолғаалар. 
1398.Менмендіктенесілөмірінзаяқылар. 
1391.Сыртыңжөндеп,ішіңтүзепғалымболсаң 
1395.Ғалымсолдүр:намазоқыпбойұсынса, 
1396.Хақтанқорқыпақыреттіңқамынжесе. 
1399.Ондайғалымныңекікөзітөртболар. 
Осытұста,А.Яссауинеліктенқоғамныңбасқатоптарынемес,ғалымдардыимандылықжолынашақырыптұр

ғандығынтүсіндіріпөтуқажеттігітуындайды.Ғалымтекбіліктілікиесіжəнеоныел-
жұртқатаратушығанаемес,белгілібірдеңгейдеқоғамдықпрогрестіңқозғаушыкүшіжəнекейжағдайдаадамзат
тықөркениеттіңқайбағытқақарайқозғалатындығыныңдасебепшісіболыптатабылады.Бойын-
даиманыбарғалымқоғамдықдамудыдұрысжолғабағыттайтындығысөзсіз.Осындайқоғамбеталысыменғалы
мидеясыныңдетерминациясынтереңұғынғанойшыл,алдымен,ғалымдардыңішкідүниесінөздерітазартуынқ
алайды. 
ҒалымныңқоғамдықпрогрестегіқозғаушыкүшіА.Яссауидəуіріндеайшықтыболмасада,соңғыжылдарыан

ықбайқалабастады.Сондықтан,ХХғасырдағығылымэтикасыменғалымныңжауапкершілі-
гі(деонтология)ғылымсоциологиясындағымаңыздымəселелердіңбірінеайналыпкеледі,бірақдіниимандылы
қбойыншаемес,азаматтықпенқұқықтық,өркениеттікпенгуманизмқағидаларыннегізгеалукеректігіарқылыұ
сынылуда. 
Ф.Ницшенің«Асқақадамы»идеясыныңГитлердіңбасқыншылығынасебепшіболғандығы,марксизмтұжы

рымдамасыныңадамзатқоғамынқандайбағытқақарайбұрыпжібергендігі,тіптідүниеніекілагерь-
гебөліптастап,оныңсарқыншақтарыəлідеорыналыпкележатқандығы(мысалы,екіКорея),атомқаруыныңбей
бітемесмақсаттапайдаланылғанзардаптарыныңбүгінгікүнідесақталып,адамзаттыəлідеүрейдеұстапкележат
қандығы,геноинженериямамандарыныңбиоэволюцияныөзгертеалатынмолмүмкіндіктеріт.б.барлығытүпте
пкелгенде,ғалымныңжауапкершілігіменэтикасымəселесінетікелейбайланысты,мұсылманшаайтқанда,има
ндылығынақатыстыдеседеболады.Бұлтұста,А.Яссауитолғау-
ындағыосымəселеніңбүгінгікүніқаншылықтымаңыздыжəнеүлгіаларлықтайқажеттіекендігітүйсінеаламыз. 
Сондай-

ақ,Яссауидіңжалғандіншілдікті,яғни,екіжүзділіктісынауыдақазіргізаманғақолдануғаболатынпараметрлере
кендігікүмəнсіз.Дінніңшарттарынтолықтайорындап,бірақжүректазалығынамəнбермей,«Құдайғақұлшылы
қетсемболды,мағанбəрідерұқсат,себебіқұдайкешіреді»дегентəріздіпиғылдажүргендербүгінгібіздіңқоғамы
мыздажоқемес. 
А.Яссауитолғауларындағы:«3155.Дəруішпендеппарызыністерхалықалдында.3156.Айламенензыржүгір

еронда-
мұнда»;«3299.ТілімененҮмбетпіндепжалғансөйлер.3300.Кісімалыналмақүшінарбапсөйлер»дегенсияқтыж
олдарсыртқыкейпіғанадіншіл,алішкідүниесімүлдеолайемесболыпкелетінбүгінгіжалғандіншілдергеарналғ
андай.Соныменқатар,ойшылбірсөзінде,олардыңойларынақұлақаспауқажеттігін,тыңдамаукеректігіндебыл
айшаескертіпөтеді:«131.Жалғанғашықсопыкөрдім,онысөктім.134.Жалтақтардансөзсұрамажолдақалған».Я
ғни,бүгінгітаңдағыдіниэкстремизмментерроризмніңбелеңалыпотырғаншағында,«Бізкімнендінинасихатты
ңдапжүргендігімізге»үнемібасаназараударуымыздыңқаншалықтымаңыздыекендігітуралымəселетуындай
ды.Ендеше,қазіргітаңдада«жалған»мен«шынайы»,«дұрыссенімді»мен«теріспиғылды»діниелеріндихотом
иялаукезеккүттір-мейтінмаңыздыəлеуметтікқанаемес,саясимəселелердіңбірідесектеболады. 
Қорытаайтқанда,А.Яссауидіңсопылықіліміөзкезегіндетүркідаласындатəңіршілдіксенімдегіаруаққатаб

ыну,шамандықтағызікірсалумедитациясыжəнебасқалайхалықтықсалт-дəстүрлерменəдет-
ғұрыптардыжоққашығармай,исламдінінеларасынатаратудадаайтарлықтайөзіндікбірүлгінібейбітшілдікпен
ұсынғанидеяболды. 
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Сайыпкелгенде,А.Яссауитекдіннасихатшысыдепқарауғаболмайды,соныменбірге,оладам,халықбойынд
ағыжақсықасиеттерді,бостандықты,əділдікті,мейірімдікті,адамгершілікті,сабырлықты,жомарттықты,дост
ықты,бірлікті,махаббаттыжəнебасқадақоғамдыққұбылыстардыкөккекөтеремадақтаушы,басқасөзбенайтқа
ндажаңаəлеуметтік-саясикөзқарастықалыптастырушы[12]. 
Сондықтан,бүгінгітаңдадаоныңрухани,əлеуметтік-

саясимұраларыменсусындаужəнерухынатағзыметужалғасынтауыпкележатқанүрдіс.Соныменқатар,жалпы
сопылықілімніңэзотериялықжақтарыменмедициналық-
терапиялыққырларынəлемдікдеңгейдеқайтажаңғыртуқолғаалыныпотыр-
ғаншақта,бұлілімненалартағлымдамолболмақ.Ендеше,оныңұстанғандінитөзімділікбағдарыменмемлекетті
ксаясатқақарсыкелмейтінымыраласқышбағыты,ұлттыққұндылықтардыдабағалайбілетінкөзқарасыныңкей
біртұстары,əлеуметтік-саясиəділеттіліктітолғауыжəнеоғанбелсенеараласуы,қоғам-
дағыбилікпенбайлық,білімпениманиелерініңадамгершілік,гуманистікқасиеттердіиеленуіоларғапарызекен
дігі,молдалардыңжалғандүмшеліктенарылуқажеттігі,адамзаттыңруханидағдарыстарменбелсендікүресжүр
гізудіжолғақоюытиістігіт.б.ахуалдарыбүгінгікүнгедейінмаңызынжойғанжоқ. 
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Резюме 
Встатьерассматриваютсясоциально-

политическиевзглядыАхметаЯссауи,которыеещевнаучнойлитературенеизучены.Вместестемуделеновниманиеидиску
ссионнымвопросам. 

 
Summary 

InarticleAhmetYassaui'ssocio-
politicalviewswhichelseinscientificliteraturearen'tstudiedareconsidered.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsisp
aid. 

ЭКСТРЕМИЗМИТЕРРОРИЗМГЛАЗАМИМОЛОДЕЖИ 
 

А.И.Артемьев–д.филос.н.,профессор,кафедрыполитологииисоциально-
философскихдисциплинИнститутамагистратурыиPhDдокторантурыКазНПУимениАбая 

         
Частовспоминаю11сентября2005года.Вэтотденьмы,делегатыпервойАссамблеиГлобальногоСоветаМир

а«Времявызововипеременвглобальномуправленииигражданскомобществе:отСоветовМира–
кмирувнациях»,прибывшиевНью-
Йорк,пришлинаплощадьбывшеготорговогоцентра,чтобыпочтитьпамятьжертвбеспрецедентногопосвоимм
асштабамибезумиютеррористическогоакта.Вакцииучаствовалосвыше300человекизболеечем100странмир
а.Этобылопозднимвечером,всемыдержализажженныесвечи.Тихоигралатраурнаямузыка. 
Равнодушнымкэтойакциинемогостатьсяникто.Малосказать,чтовсебыливнутреннеподавлены,хотянаси

нашихблизкихнепосредственноэтонекасалось.Новтотмоментмыощущалиобщеегоре,общуюненавистькте
м,ктоэтотчудовищныйтеррористическийактсовершил. 
Такуюжебольощущаю,когдачитаюиливижупотелевидениюсюжетыотеррористическихактахтоводном,т

овдругомрегионенашейПланеты. 
Терроризмподрелигиознымфлагом–

этокрайняяформарелигиозногоэкстремизма,которая,конечноже,крелигиинеимеетникакогоотношения,такк
аклюбаярелигия,еслиэторелигия,проповедуетлюбовькближнему,терпимость,уважениедостоинствачелове
ка. 
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Религиозныйэкстремизм(лат.exstremus–крайний,чрезвычайный)–
«типрелигиознойидеологииидеятельности,котораяотмечаетсякрайнимрадикализмом,ориентированнымна
бескомпромисснуюконфронтациюсосложившимисятрадициями,резкийростнапряженностивнутрирелигио
знойгруппыивсоциальномокружении.Экстремизмрелигиозныйпредставлентечениями,возникшими:1)внут
риопределеннойконфессииврезультатерадикализациисуществующихдогматов,ценностейинорм…;2)внесл
ожившихсяконфессийврезультатесинкретизацииразныхвероученийилисозданияновойдоктри-
ны.Цельюэкстремизмарелигиозногоявляетсякоренноереформированиесуществующейрелигиознойсистем
ывцеломиликакого-либоеезначимогокомпонента…»[1]. 
Противостоятьрелигиозномуэкстремизмуиособеннотерроризму–

задачавсегообществаикаждогоизнас,потомучтолюбойсегодняможетстатьжертвой. 
РазвенеобэтомсвидетельствуетофициальноозвученнаявомногихСМИинформацияобисследова-

нии«ИндексарелигиознойнапряженностивКазахстане»,проведенногоИнститутомполитическихрешений,в
которомситуациябылаохарактеризованакакпредкризисная? 
Развеможнонесодрогнуться,узнавотом,что150казахстанцевцелымисемьямиидажесдетьмиотправилисьч

ерезТурциювСирию,чтобывоеватьнасторонемятежников? 
Всеэтоподвиглоктому,чтобынетолькосерьезнозадуматьсянадпроблемой,но,главное,выяснить,акаккэто

муотноситсясамамолодежь. 
Поэтомувсехмагистрантов1курсарусскогоотделения,скоторымиработалвпервомсеместре,япопросилот

ветитьписьменнонадвавопроса: 
-

первый:вчемВывидитепричинытого,чтомолодежьпопадаетподвлияниеэкстремистовидажетеррористов? 
-второй:чтоВысчитаетенужносделать,чтобыпротивостоятьэтомунегативномуявлению? 
Изначальномыдоговорилисьотом,чтокаждыйможетвыбратьсамформуизложениясвоихмыслей,ибоэто–

неанкетированиевклассическомстиле,асвободноеразмышлениевокругпроблемы. 
Активнооткликнулсянамоюпросьбу101магистрант,тоестьпрактическивсе(надоиметьввиду,чтоунасобу

чаетсямногоиностранцев,которые,естественно,вопросенеучаствовали).Атаккакмногиеизучаствующихсов
мещаютучебуспреподавательскойработойвколледжахибакалавриате,тоони,ужепособственнойинициативе
,задалитакиежевопросысвоимподопечнымипредоставилиобобщенныйматериал. 
Некоторыеобсудилиэтивопросысродственниками,атакжеколлегамипоработе. 
Такимобразом,былиполученыответыот198человек. 
Ивоткакаявитогенарисоваласькартина. 
Ответынапервыйвопросможноразделитьнаследующиеблоки: 
-

социальныевопросы(ихвыделили135человек):книмреспондентыотнеслибезработицу,низкийуровеньжиз
ниибедность,неустроенностьбытаиотсутствиежилья,миграциюизселавгородикруше-
ниенадеждналучшуюжизньвгородскихусловиях,атакжепроблемывобустройствеоралманов(этоотметилип
рактическивсеучастникиопроса);28человексчитаютпричинойвсегосоциальнуюнеспра-
ведливость,коррупцию,повсеместныйбюрократизм; 

-
проблемысемьи:наэтообратиливнимание67респондентов.Какиеонивидятздесьпроблемы?Этозаметноесн
ижениеавторитетасемьивцелом,неблагоприятнаяобстановкаипсихологическаяатмосферавомногихсемьях,
особеннонеполных;родителинезанимаютсявоспитаниемсвоихдетей,атоиведутантиобщественныйобразжи
зни,откоторогомолодойчеловекстараетсяоградитьсебя,незадумываясьотом,вкакуюсредуонпопадает; 

-проблемыобразования:42человекаотметилинизкийуровеньсовременногообразованияикульту-
рывцелом,а45–
религиеведческуюбезграмотностьбольшейчастимолодежи.Поихмнению,введениевшколахосноврелигиеве
дениянедалоожидаемыхрезультатовпоследующимпричинам: 
а)отсутствиеспециалистовподанномупредмету; 
б)крайненизкийуровеньрелигиеведческихзнанийубольшинстваучителей,акакговорилклассик,отправьс

воегосынанавоспитаниекрабу,получишьдвухрабов.Приэтомниктонеможетсказать,каковыличныеубежден
иятогоилииногоучителя; 
в)отсутствиедоброкачественныхучебниковпоосновамрелигиеведениядляшколиколледжей. 
Исходяизэтихположений,многиесчитают: 
1. Вэкстремистскиеорганизациимолодежьидетиз-заденежныхтрудностей–34респондента. 
2. Вербовкамолодеживедетсяоченьактивно,приэтоммиссионерыоказываютсягораздоподготов-

леннее,чем,например,муллывмечетях–112человек. 
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3. Отрицательноевлияниеоказываетинтернет,гдеразмещаютсязачастуюваххабитскиепропаган-
дистскиематериалыидажеоткровенныеэкстремистскиеитеррористическиепризывы–35респондентов. 

4. Молодежьневидитцелииперспективывжизни,нетнациональнойидеологии,вкоторуюбыповериламол
одежь–18человек. 

5. Желаниедостичьблагополучиявжизнилюбымисредствами,попринципу:всегоисейчас–34человека. 
6. Усовременноймолодежидоминируютматериальныеценностинаддуховными–27человек. 
7. Молодежьневеритвластииофициальнойпропаганде–12человек. 
8. Явнаянедостаточностьмерпообеспечениюбезопасности–22человека. 
Этотевыводы,которыесделалимногиереспонденты. 
Но,разумеется,длянасинтересныитесоображения,которыевысказалиединицы. 
Так,отдельныереспондентысчитают,чтокэкстремистамитеррористаммолодежьидет: 
а)впоискепутейсамореализации; 
б)всвязиспсихологическойуязвимостью; 
в)врезультатекорыстиитщеславия;абмициозностииавантюризма,которыесвойственнымолодым; 
г)из-засолидарностиссомнительнымидрузьями; 
д)привлекаетромантикаисламскогоджихада; 
е)некотораячастьмолодежисчитает,чтоэто«круто»,чтовхиджабеилисгустойбородойтебясразузаметятит.

д. 
Надоотметить,чтозначительнаячастьреспондентоввинузапроисходящиенегативныепроцессывозлагает

наДУМКиРусскуюправославнуюцерковь,считая,чтоонифактическисамоустранилисьотработысмолодежь
ю,вотличиеотпротестантских,непротестантскихиновыхрелигиозныхформирова-
ний,атакжеразличныхзаезжихмиссионеров,которыеэтуработуведутнапористоиактивно,приэтоминдивиду
ально. 
Конечно,любыетакиеопросывесьмауязвимы,ибоонинемогутотражатьобщегоположениядел.Нонельзяне

согласиться,чтоесть,надчемподуматьнамвсем. 
Отом,чтоделать,подумалииучастникиопроса.Ивотчтоонипредлагают(выделимтолькотепредложения,к

оторые,нанашвзгляд,могутпредставлятьинтерес). 
Этипредложенияможнотакжескомпоноватьпоблокам. 
1. Обращениекгосударству: 
а)быстреерешатьсоциальныевопросымолодежи:рабочиеместа,обеспеченностьмолодыхсемейжильем,д

олжнаяорганизациядосуга(неночныеклубы,аклубыпоинтересам,развитиеспортаитуриз-
ма,секцийтехническогоиэстетическоготворчестваит.д.); 
б)разработатьспециальныекраткосрочныепрограммыпоэстетическомуинравственномувоспита-

ниюмолодежи; 
в)усилитьрольгосударстваивсейобщественностивборьбесэкстремизмомитерроризмом; 
г)решительнопресекатьраспространениевИнтернетеиСМИнационалистическихиэкстремистскихидей; 
д)усилитьпаспортно-визовыйрежим; 
е)создатьспециальныйгосударственныймолодежныйканалнателевидении; 
ё)развернутьширокуюантитеррористическуюиантиэкстремистскуюработунетольковшколах,колледжах

ивузах,ноинапроизводствах,вгосударственныхучрежденияхипоместужительстванаселения; 
ж)построитьспецтюрьмыдлятех,ктоосуждензанационалистические,экстремистскиеитеррористи-

ческиепреступления,стем,чтобыоградитьосновнуюмассулюдей,отбывающихнаказание,отвлиянияэтихпре
ступников. 

2.Обращениекорганамобразованияивоспитания: 
а)ввестивовсехформахобразованияобязательныйполноценныйкурсрелигиеведения; 
б)обратитьособоевниманиенаподготовкуипереподготовкуучителейшкол,которыепреподаютосновырел

игиеведения,провестиихполноценнуюаттестациюипереаттестацию; 
в)усилитьвнекласснуюработусошкольникамипопрофилактикеэкстремизмаитерроризма; 
г)вВУЗахиколледжахчащепроводить«круглыестолы»,конференции,опросыстудентовиучащих-

ся,выявляяихотношениекэкстремизмуитерроризму; 
д)внаучныхучрежденияхиВУЗахусилитьисследовательскуюработупоэтимвопросам,доводядоширокой

общественностирезультатытакихисследований; 
е)ширепривлекатькпрофилактическойработесмолодежьюпредставителейправоохранительныхорганов,

специалистоввобластиюриспруденции; 
ё)усилитьсвязьучебныхзаведенийсродителямиобучающихся,проводитьспециальныелекциидляродител

ейпопредотвращениюуходамолодеживэкстремистскиеитеррористическиеорганизации; 
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ж)активнеевыявлятьсемьи,вкоторыхудетейимолодежиформируютсяэкстремистскиевзгляды,братьэтис
емьинаособыйконтрольивестиснимидолжнуюпрофилактическуюработу. 

3.Обращениеклидерамрелигиозныхорганизаций: 
а)активизироватьработусмолодежью,разъяснятьвсюпагубностьуходакэкстремистамлюбыхнаправлени

й; 
б)ДУМКунеобходимоусилитьконтрользадуховнойжизньювмечетяхипроповедническойдеятель-

ностьюмулл; 
в)необходиморазработатьконкретныемерыпоограничениюобучениябудущихсвященнослужите-

лейвСаудовскойАравии,Афганистане,Пакистане,атакжепорасширениюсоответствующихучебныхзаведен
ийисозданиюновыхунас,вКазахстане. 

4.Икакобщаяпроблема–этоусилениеработыпомежконфессиональномусогласию,веротерпимо-
стиитолерантности,воспитаниюуваженияккультурномунаследиювсехнародов,проживающихвКазахстане,
ихнациональныхценностей. 
Обэтомнаписалобольшинствоучастниковопроса. 
Поитогамопросакафедраполитологииисоциально-

философскихдисциплинпровеладва«круглыхстола»(информацияобэтомбылаопубликованавСМИ),дискус
сиинасеминарахмагистрантов-религиеведов1и2курсов,совместныйказахстанско-
французскийтеоретическийсеминардляпреподава-
телейгуманитарныхдисциплин(нанем,кромеменя,выступилапрофессоризСорбонныКэтиРоузелет). 
Ноэтоследуетрассматриватьтолькокакначалобольшойработы. 
Онатребуетповседневности,комплексностиисистемности. 
Следуетпомнить,чтосегодняКазахстаноказалсязажатымдугойнестабильности,котораяокружаетегопрак

тическиповсемупериметруграниц[2].ПоэтомувсегданадопомнитьпризывЮлиусаФучика: 
«Люди,будьтебдительны!» 
 
1 Религиоведение/Энциклопедическийсловарь.–М.:АкадемическийПроект,2006.–С.1220. 
2 ЭкстремизмвЦентральнойАзии.–Алматы:ИнститутРоссиииКитая,2000. 
 

Түйін 
Бұлмақаладажастардыңэкстремизмжəнетерроризммəселесінеқатынасықарастырылды,АбайатындағыҚазҰПУМаг

истратуражəнеPhDдокторантураинститутының1курсорысбөлімімагистранттарынменжүргізілгенсауалнаманыңнəтиж
есіталданды. 

 
Summary 

Inthisarticletoundertaketheanalysistheyouthrelationonaproblemofextremismandterrorism,theresultsofpollofundergraduates
of1courseoftheRussianofficeofInstituteofamagistracyandPhDofdoctoralstudiesofKAZNPUofanameofAbayaresummedup. 

ҚАЗАҚСТАНДЫЖАҢҒЫРТУЖƏНЕҚОҒАМДЫҚҚҰНДЫЛЫҚТЫҚТАР: 
ҰЛТТЫҚЖƏНЕЖАЛПЫҰЛТТЫҚМƏСЕЛЕ 

 
Н.Б.Сейсен–с.ғ.к.,доцент,Саясаттанужəнеəлеуметтік-философиялықпəндеркафедрасы 

 
Мемлекетпенқоғамныңбəсекелестігіжағдайындасаясижаңғырутғақұндылықтықөлшемдердіңықпалетуі

айрықшамəселеболыптабылады.Жаһандану,қоғамдардың,мəдениеттердің,халықтардыңбірігуіменжақынд
асуы,сондай-
ақсаясижаңғыртуды,экономикалықпрогрестіжылдамдатуғамүмкіндікжасайтын,құндылықтарды,мəдени-
идеологиялықимперативтердіжеделенгізудіңқажеттілігінесебепшіболады.Олайболмағанжағдайда,қоғамда
экономикалықдамудың,саясижаңғыртумендəстүрлібаста-
малардыңталаптарыныңарасындақажеттіқұндылықтық,иедологиялықтепе-теңдіктіңболмауыэконо-
микалықпрогрестіңде,саясиреформалаудыңданəтижесізболуқаупінарттыраалады. 
Біздіңеліміздетəуелсіздіккеиеболуөтпелікезеңніңқиындықтарыменқатаржүрді.Жұмыссыздық,инфляци

я,халықтыңмаргиналдануы,əлеуметтік-мəдениқұндылықтардыңжоғалуы–
транзиттіккезеңніңосыфакторларыныңбəріреспубликамыздадабайқалды. 
ҚазіргіуақыттаҚазақстандаөмірсүруүшінбарыншақолайлыэкономикалықжағдайларжасалған,қазіргіза

манғықоғамныңжаңадемократиялыққұндылықтарыныңқалыптасуымендамуыжүріпжатыр.Елдегімаңызды
нəтижелердіңбіріұлтаралықкелісімінің,дінитөзімділіктің,саяситұрақтылықпентатулықтыңсақталуыболып
табылады. 
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Жүргізіліпжатқансаясиреформалартұтасалғандасаясижүйеніжетлідіруге,сондай-
ақ,мемлекеттіңəрекеттілігіннығайтаотырып,экономикалыққұрылымдардылибералдандыруменұтымдыету
діқамта-
масызетеотырып,негізгіеркіндіктердісақтаубарысындаəлеуметтікжəнесаяситəртіптіқорғайотырып,сыбайл
асжемқорлыққатежеусалаотырып,горизантальды(тіксызықбойымен)есепберушілікпензаңбилігіннығайтао
тырып,мемлекеттікбасқарудыжетілдіругебағытталған.Жалпыалғанда,реформаларсаясипартиялардыжəнео
лардыңқоғамдықтоптарменбайланыстарынкүшейту,партиялықжүйеніңбөлшектенуінқысқарту,заңшығару
шыоргандардыңжəнежергіліктібиліктіңдербестігіннығайтужолыменжəнесоныменбірмезгілдеоларғақоғам
дықбақылаужасауарқылы,азаматтыққоғамдыкүшей-
туарқылыдемократияныңөкілдікфункциясынтиімдіжүзегеасырудыынталандыраалады. 
Реформалардыжүргізудехалықтыңмүдделерібиліктің,үкіметтіңқызметініңнегізінеайналуытиіс,бұлмерз

імсайынжəнеашықтүрдеөтетінсайлауларданкөрінісберуітиіс.ЗерттеушіР.Б.Əбсаттаровтыңайтуыбойынша,
«...егербізазаматтыққоғамғақарайжылжығымызкелсе,ондабарлықдеңгейлердегіəкімдердіхалықсайлауытиі
с.Осындайжағдайдаэлекторатпенəкімдердіңарасындағыбайланыскүшейетүседі,соғансəйкессайланғанəкім
сайлауалдыбағдарламасынорындайотырып,үлкенжауапкершілікжүгінарқалайды.Қазақстандағыдемократ
иялықпроцестердіңмаңыздыбелгісібиліктіңбүкілхалықсайлайтынтармақтарыныңболуыболыптабылады»[
1] 
МемлекеттікбасқарудыңдемократияландырылуыҚазақстанқоғамынұлттықтоптастырудықамтама-

сызетудіңформасыретіндезерттеледі.Мемлекеттікбасқарудыңбүкілжүйесіндемократияландыру,оныортал
ықсыздандырудыжəнежергіліктіөзін-
өзідамытудықосаалғанда,демократиялықмемлекеттіңұлттықсаясатыүшінүлкенмаңызғаие.Олөзініңмемлек
етіменсаясижүйесібаразаматтардыңотандас-
тығыменұқсастығының(идентичность)жоғарыдеңгейінегізіндегіұлтаралыққауымдастықретіндегіұлттықал
ыптастыруғабағытталған. 
Бəсекелестіктіңқатаңталаптары,елдерменэкономикалар,қоғамдарарасындағыжаһандануларқажет-

тіқұндылықтық,идеологиялықдамуды,қоғамныңбелсендіəрекеткеəзірлігін,қазіргіжағдайдағыжауап-
кершілікпенқызметтіталапететіндігіақиқат.Экономикалықдамудыңміндеттері,жаңакəсіпорындарқұру,хал
ықтыңəл-ауқатынарттыруазаматтардыңалдынажаңақұндылықтықталаптардықояды.Азамат-
тардыңмұндайжаңақұндылықтықимперативтерімыналарболуытиіс:парасаттыиндивидуализм,эконо-
микалықбелсенділік,қабылданатынсаяси,экономикалықшешімдерүшінжауапкершілік,кəсіпкерлік,жекеме
ншіктіқұрметтеу,адалеңбектіңнəтижелері. 
Экономикалықдамудың,бəсекелестікпенкəсіпкерліктіңжаһандықталаптарытіптіқазіргізаманғыашыққо

ғамдарғаеркінкəсіпкерліктіңжаңақұндылықтарымендəстүрлерін,экономикалықжауаркерші-
лік,дербестікпенхалықтыңжоғарыазаматтылығыненгізудіжəнедамытудыміндеттейтіндігінрастауғаболады
. 
Текмемлекеттердің,олардыңэкономикаларыныңбəсекелестігіидеясынағанаемес,сондай-

ақсаяси,əкімшілікреформаларға,биліктің,мемлекеттікоргандардың,саясиинституттардыңжұмысыныңтиім
ді-лігіненегізделгенсаясижаңғыртудыңқазіргікездегітұжырымдамасынқалыптастыруменұсынушеңбе-
ріндегімемлекетБасшысыныңалатынорныменролінайтпайкетугеболмайды.Осығанбайланысты,отандықзе
ртеушіА.Х.Бижановбылайдепəділатапкөрсеткенболатын:«...қазақстандықтəжірибедемократиялықұлттықк
елісімдіқаматамсызетуісіндеҚазақстанРеспубликасыныңтұңғышПрезиденті,көшбасшысыН.Ə.Назарбаевт
ыңтұлғалықсапаларырекшерольатқарғандығытуралытұжырымжасауғамүмкіндікбереді»[2]. 
ЖаңғыртупроцесіндегіайрықшарольреспубликаПрезидентіН.Ə.Назарбаевқатиесілі.Мəселен,белгілісая

саттанушыЕ.Ертісбаевбылайдепатапкөрсетті:«Назарбаевмемлекетқайраткеріжəнеғалымретіндеқоғамдыте
реңтрансформациялаукезеңіндеелдіңəлеуметтік-экономикалықдамуынұзақмерзім-
дістратегиялықбасқарудыңтеориясыментəжірибесіндамытудаорасанзорүлесқосты»[3] 
Қазіргікездегіжаңғыртупроцесі2006жылғыПрезиденттіңҚазақстанхалқынаЖолдауындатеория-

лықжəнетəжірибеліктұрғыданкөрсетілгенбəсекегеқабілеттіліктұжырымдамасынанегізделеді.Қазіргіуақыт
тажұртшылыққажəнемемлекетке2008,2009жылғыЖолдаулардаұсынылған.Бірақ,біздіңкөзжеткізгенімізде
й,бұлар2005жəне2006жылғыЖолдаулардыңтұжырымдамалықтеориялықжалғасыболыптабылады,өйткені
бұларсыртқыжəнеішкісаясатты,қазіргіуақытқадейінгісаясиреформалардыжүзегеасырудыңбағыттарынайқ
ындайтынтұжырымдамалықміндеттердентұрды. 
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіН.Ə.Назарбаевтың«Қазақстанныңбəсекегебарыншақабілеттіəлемні

ң50елініңқатарынакірустратегиясы»аттыЖолдауымемлекетүшін,мемлекеттікоргандар,жұртшылықүшінəл
еуметтік-
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экономикалықжаңғыртуменсаясидемократияландырудыңжаңакезеңінжүзегеасырудыңміндетіменстратеги
ясынидеологиялықтұрғыданқалыптастырыпберді.Саяси,эконо-
микалықжаңғыртуларҚазақстанныңішкі,сондай-
ақсыртқысаясатыменмүдделерініңеңмаңыздыміндеттеріненегізделетіндігідəлелденді.Саясижəнеэкономик
алықреформалардытезарадажүргізуменжүзегеасырудыталапететін,маңыздысыртқыжəнеішкіфакторларды
ңқатарындамыналардыбөліпкөрсетугеболады. 
Біріншіден,мемлекеттіңорнықтылығыментұрақтылығыелдіңэкономикалықтабыстарыменжетіс-

тіктеріне,оныңбизнесқауымдастығынабайланысты.Алайда,елэкономикасыныңшикізаттықбағытты-
лығыішкісаяси,əлеуметтіктұрақсыздыққаупінарттырады,сондай-ақбəріненбұрынсыртқынарықтар-
дыңконъюнктурасынатəуелділікқаупінарттырады.Осығанбайланысты,бəсекегеқабілеттіліктұжырым-
дамасышикізатөнеркəсібіноданəріэкстенсивтідамытусаясатынтоқтатудыңқажеттілігінкөрсетіпберді.ЕлПр
езидентіН.Ə.Назарбаев«гүлденушіжəнеқарқындыдамушықоғамныңіргетасытекқазіргізаманғы,бəсекегеқа
білеттіжəнеашық,текшикізаттықауқымдағанашектеліпқалмағаннарықтықэконо-
микаболаалады»депатапкөрсетті[4]. 
Екіншіден,нарықтықэкономикасыбардемократиялықмемлекетқұрумемлекеттікбасқаружүйесінжақсарт

удың,саясижүйеніреформалаудың,мемлекеттікоргандардыңжұмысыныңсапасыментиімділі-
гінкөтерудіңміндеттеріменмүмкіндіктерінеүнеміназараударудыталапетеді.ЖолдауешңберіндеелПрезиден
тіН.Ə.Назарбаевмынаныатапкөрсетті:«бізсаясиіркуменқарсыəсердіңтеңдестірілгенжүйесіненегізделгенқұ
қықтықмемлекеттіжүйелітүрдеқұрамызжəненығайтамыз»[4]. 
Үшіншіден,демократияландырусаясатынжүргізудің,ашықтықтың,құқықтықмемлекетпринциптеріненгі

зудіңмаңыздыимперативібарлықазаматтардыңдіниəрекетеркіндігінедегенкепілдігінтұрақтытүрдекөтеруді
ңқажеттілігіболыптабылады.ҚазақстанПрезиденті«Қазақстандағыбарлықдіндердіңтолықтеңқұқықтылығы
менконфессияаралықкелісімге»кепілдікбередіжəнеқамтамасызетеді[4]. 
Төртіншіден,мемлекетті,оныңсаясижүйесінжаңғыртуменреформалаудыжүргізудіңбастыэлемент-

терініңбіріхалықтыңқұндылықтықжəнедəстүрлібайлығынсақтауміндетіболыптабылады. 
Азаматтарарасындағытолеранттылық,татулық,келісімкейінгіұрпаққаберілуітиісжəненығайтылуытиісҚ

азақстанныңбастықұндылықтарыменмəденибайлығыретіндеатапкөрсетілді:«бізұлтаралықжə-
немəденитетаралықкелісімді,Қазақстанныңбіртұтасхалқыныңпрогресінқамтамасызетеотырып,қазақхалқы
ныңкөпғасырлықдəстүрлерін,тіліменмəдениетінсақтап,дамытамыз».Аталмышжағдайдаэконо-
микалықжəнесаясижаңғыртудыңжоғарыдааталғанқұндылықтардыңмаңыздылығыныңтөмендеуінеқауіптө
ндірмеуітиісекендігі,керісінше,олардыдамытуыжəненығайтуытиісекендігіатапкөрсетілді. 
Бесіншіден,тезарадаэкономикалықжəнесаясижаңғыртудыңжүргізілуіелдіңөңірліксаясаттаөзінеалғанмі

ндеткерлігімендеанықталады.ҚазақстанОрталықАзияөңіріндегібейбітшілікті,саяситұрақты-
лықтысақтау,экономикалықдамудыңтірегіменгеосаясиқауіпсіздікүшінжауапкершілікпенсенімжүгінөзінеа
лады.Қазақстанэкономикалықжəнесаясиреформалардыжүргізудекөршілеселдерменхалықтарүшінүлгіжəн
ебағыт-
бағдарболыптабылатынкөшбасшыболуытиіс,оларғаүлгікөрсетуітиіс.«Біздіңмаңыздыбасымдықтарымызд
ыңбірі,бізеліміздіхалықаралыққоғамдастықтыңтолыққұқылыəріжауаптымүшесіретіндеқарастыратындығ
ымыз,ондаҚазақстанөңірдегігеосаяситұрақтылықпенқауіп-
сіздіктіқамтамасызетужөніндемаңыздыфункциялардыатқаратындығы»дəлелденді[4]. 
Жолдаушеңберіндеэкономикадағы,саясаттағы,əлеуметтік,мəдени-

құндылықтықсаладағы,сыртқысаясаттағы,ұлттыққауіпсіздіксаласындағыұзақмерзімдіжетібасымдықбөліп
көрсетілгендігінайтпайкетугеболмайды. 
Нақосыбасымдықтардажаңғыртудың,соныңішіндесаясижаңғыртудыңқазіргікезеңініңміндеттеріменбағ

ыттарыкөріністапты. 
1) «Қазақстанныңəлемдікэкономикағатабыстытүрдебірігуі–

елдіңэкономикалықдамуындағысапалысерпілістіңнегізі»депаталатынбіріншібасымдықсаясижүйедегітүбе
гейліреформаларсыз,парламенттің,жергіліктібиліктердіңролініңөзгеруінсізжəнежауапкершілігініңартуын
сыз,əкімшілікреформаларсыз,саясиинституттардыңбелсенділігініңартуынсыз,жұртшылықтыңсаясипроце
стергетартылуынсызелдің,оныңхалқыныңбəсекегеқабілеттілікпенэкономикалықаман-
саулыққақолжеткізуімүмкінемесекендігінрастапберді.Экономикамемлекеттікоргандардыңқызметіне,басқ
аруменшешім-
дерқабылдаудыңсаяси,мемлекеттікинституттарыныңдамуыменқызметінетікелейтəуелдіболыпкеледі.Бұлт
езисЖолдауданақтыкөріністапқан.Ондабылайделінген:«Бізөткірбəсекелестіккедайынболуғатиіспізжəнеон
ыөзмүдделерімізгепайдалануғатиіспіз...Мемлекетөзтарапынаналғандаіскерлікбастамаларжолындағызаңд
ық,əкімшілікжəнебюрократиялықкедергілердіжоюғаміндетті,жекекапиталдыңперспективалыіскерлікбаст
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амаларынатікелейқолдаукөрстеуіқажет»[4]. 
2) Бəсекегеқабілеттілікстратегиясынжүзегеасырудағымемлекеттікоргандардыңатқаратынроліменалат

ынорнынаталдаужасауəкімшілікреформалардыаяқтаудыңтанымалболғанміндетінежаңақарқынменнегізде
меберугемүмкіндікжасады.Мемлекетпенжекесектордыңарасындағыэкономикалықөзарақарым-
қатынастыңтиімділігінкөтеруміндетіəкімшілікреформабүкілсаясижаңғыртуауқымындажүруітиісекендігін
көрестіпберді.ƏкімшілікреформалардыңтабысыҚазақстанПарламентінің,əсіресеоныңтөменгіПалатасыны
ңбиліктік,бақылаушылық-қадағаушылықролінұлғайтуғабайланыстыболатынбо-
лады.Соныменқатар,саясиреформалармемлекеттікбасқаруғажасұрпақтың–менеджер-қызметкер-
лердіңкелуінемүмкіндікжасауытиіс.«Жаңаэкономикатекжаңашаойлайтынжəнеақырғынəтижелергебағдар
ұстанғанмемлекеттікмендежерлерқабылдайалатынжаңабасқарушылықшешімдердіталапетеді». 

3) Бəсекегеқабілеттіліктұжырымдамасымемлекеттіңəлеуметтіксаясатынбағалаудыңжаңамүмкін-
діктерінберді,ондаелдіңбілімберусаясатымаңыздыміндеткеайналуытиісболды.Мемлекеттіңбəсеке-
геқабілеттілігі,оныңмемлекеттікбасқарылуы,экономикасыжастардыңқазіргізаманғы,бəсекегеқабілеттібілі
малуыүшінбілімалудыңқажеттіжағдайларынжасайтынбілімберусаясатынталапетеді. 

4) «Демократияныңоданəрідамуыжəнесаясижүйеніңжаңғыртылуы»аттыбесіншібасымдықшеңберінде
саясижүйеніреформалаудыңайқынміндеттеріқойылмағанынақарамастанпарламентаризм-
нің,көппартиялықтыңдамуыныңмəселелері,оппозицияменынтымақтастықтыкөтерудіңмəселелеріқарасты
рылды,саясижүйеніңтиімділігіжəнеоныңҚазақстанныңбəсекегеқабілеттілігініңэкономикалықміндеттеріне
сəйкестігініңеңмаңыздыдегенмəселелерікөтерілді.Соныменқатар,алғашретдемократия-
лықөзгерістердіңқазақстандыққоғамныңдəстүрлеріменқұндылықтықбастауларыменарақатынасыныңқаже
ттілігімойындалды.ҚұндылықөлшеміндегісаясижаңғыртудыбағалауЖолдаудыңмаңыздысипатыболыптаб
ылады,ондақазіргікездегісаясижаңғыртупроцесіүшінмаңыздыоныңтұжырымдамалықмəнібөліпкөрсетілді.
«БізелдегісаясижүйеніңжəнеҚазақстанныңмемлекеттікқұрылымыныңтиімділігінкөтеругебағытталғанауқ
ымдысаясиреформалардыжалғастыраберетінболамыз.Демократиялықжəнегүлденушімемлекетқұрудыңжа
лпызаңдылықтарында,сондай-ақбіздіңқоғамымыздыңмаңыздытарихи-
мəденибелгілерімендəстүрлеріндеүйлесімдітүрдеескеруқажет».[4]Біздіңпікірімізбойынша,бұлжағдайдаса
ясижаңғыртудыжүргізушеңберіндебелгілібірішкіқұндылықтықжəнедəстүрлішектеу-
лербарекендігікөрінеді.Қазақстанныңсаясижүйесіндемократияландыруды,либералдандыруды,орталықсыз
дандырудыхалықтыңқұндылықтықжəнедəстүрлібағыт-
бағдарларынесепкеалмайжүзегеасырумүмкінемес.Алайда,осыныңбəрінеқарамастансаясижүйенің,мемлеке
ттікбасқаружүйесініңкөптегенжағымсызэлементтеріқазақстандыққоғамныңқұндылықтарыменжəнедəстүр
леріменбайла-
ныстыэлементтердіңденəтижелеріболыптабылатындығыатапкөрсетілді.Басқарудыңмемлекеттікжүйесінің
барыншажағымсызэлементтерініңқатарындашенеуніктерменмемлекеттікқызметкерлерарасындағысыбайл
асжемқорлықаталды.Біздіңпікірімізбойынша,саясижаңғыртудыжүргізудіңқазіргікезеңіндегікүрделіміндет
тердіңбіріосыкесапатпенкүресуболыптабылады.Сыбайласжемқорлықпенкүресужөніндетиімдіəкімшілік,қ
ылмыстықшаралардытабудыңкүрделілігісаясимеханизмдерменмүмкіндіктердіпайдалануқажеттігінтуынд
атты. 
Қазақстанныңегемендігініңқалыптасуыныңжалпыəлемдікаспектісіқазаққоғамыныңжалпыадам-

азаттықөркениетшеңберінеенуіменбайланысты.Қазақхалқыныңдамуыныңбұлдеңгейінарықтықшаруашыл
ықтыжəнеоныменбайланыстыинституттардыжоюжөніндегімарксистік-
лениндікқатетеориялықойданбастартудыкөрсетеді.Құқықтықмемлекет,азаматтыққұқықтаридеясының,же
кеше-
лендірумен,жекеменшікпенжəнеоныңөмірсүруініңалуантүрлілігіменбайланыстышаруашылықдербестікті
ңқайнаркөздерінің,қазіргікездегісоциум(əлеумет)жағдайында«екіншітынысын»ашқанбəсекелестіктіңжал
пыөркениеттікмаңыздылығынескергенжөн.ҚазаққоғамыжəнеҚазақстандатұрыпжатқанбасқахалықөкілдер
ініңбіршаматоптарыəлеуметтікқорғаумүдделерінеқарайзайырлымемлекетқұруғақызығушылықтанытады.
Батыстыңдамужолымен«шығыстықнұсқаның»арасындаөзараелеуліайырмашылықтарбар,олардыңтүптам
ырытарихтыңтереңқойнауларындажатыр.Өмірлікқұндылық-тардытүсінуде,əлеуметтікмінез-
құлықтажəнет.б.айырмашылықтар,ұқсамайтынжерлерібар.Соныменбірге,олардыңəлеуметтікдамуында,əл
емдікөркениеттіңжəнеоныңқұндылықтарыныңқалыптасуымендамуындакөптегенұқсасжақтарыдабар.Өйт
кені«жалпыадамзатбаласынатиесіліболғандықтанадамдарөзарабейбітшіліктіқолдауытиіс»,–
депжазғанболатынұлығалымəл-Фараби[5]. 
Сөйтіп,ұлттықдеңгейдемəдениеттіқалыптастырудаелдіңгеосаясижағдайы,қоғамныңəлеуметтікжəнесая

сиқұрылымы,қоғамдыққатынастардыңсипаты,дəстүрлер,ұлттықпсихологияныңерекшелікте-



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(44), 2013 г. 

22 

ріжəнетұтасалғандахалықтыңділісияқтыфакторларүлкенрольатқарады.Қазақстанқоғамныңжəнежалпыалғ
андамемлекеттіңсаясижаңғыртылуынжүзегеасырудыңтабыстылығыкөбіненақосымəдени-
құндылықтықаспектілергетəуелдіболады. 
Қазақстандықтəжірибежаңасаяситəртіптіңбасқадемократиялықпринциптерге,құндылықтарменмеханиз

мдергеөтуменбайланыстытуындағанқарама-қайшылықтарменқақтығысатындығынкөрсетті. 
ҚазіргізаманғыҚазақстанқоғамыныңқоғамдық-

саясижүйесініңқұрылымыныңмазмұныдəлқазіргіуақытта,бейнелепайтқандаекібірыңғайпроцеспенанықта
лады.Олар:елдібасқарудыңескі,мемлекет-тік-
социалистікмеханизмдерініңқирауы,бұзылуыжəнетипологиялықжағынаналғандадемократиялық-
қажататын,қалыптасуыменқызметініңсипатыбойыншаөтпеліқоғамдардыңинститутынатəнерекше-
ліккеиесаясиинституттардыңқұрылуы.Əлбетте,бұлардыңсоңғыларыолардыңнегізіндежатқанидеяларменқ
ұндылықтардыхалықтыңкөпшілігіөзінікіндейқабылдап,сезінгенжағдайдағанаоларəлеу-
меттіктінгеенедіжəнеқоғамдықөміргеəсеретеді.Осығанбайланысты,бұқаралықсананың,құндылық-
тардың,көңіл-
күйдіңэвоюциясыжаңақоғамдықиснтитуттарменқұрылымдардыңқалыптасуымендамуқарқынынжəнесипа
тынғанаанықтапқоймайды,сондай-ақоныңмүмкіншекараларындаанықтайды[6]. 
Саясижаңғыртудыіскеасырудыңқазіргіжағдайларыменарықарайғыбағыттарынқарастыракелесаясижүй

ені,мемлекеттікоргандардыңқызметін,басқарудыңмемлекеттікинституттарынреформалауменжақсартуды
ңұзаққасозылғанкезеңініңкөрінісберіпотырғанжəнеоныңқорытындыларыболыптабылатынтабыстарымен
жетістіктеріндеатапкөрсеткенжөн. 
Біріншіден,саясижаңғыртудыңқазіргікезеңініңмаңыздыжетістігіментабысыоныңэволюцияжағда-

йындажəнебіртіндепіскеасырылыпжатқандығыболыптабылады.Қазақстансаясижүйенітез,револю-
циялықжолменөзгертудіңжетегіндекеткенжоқ.Бұғанмүмкіндікжасағанəртүрлісебептерменобъек-
тивтіфакторларболды.СолардыңбіріҚазақстанПрезидентібилігініңлегитимділігіменашықтығыболыптабы
лады.Республикахалқыныңбасымбөлігініңбірғанасаясикөшбасшынымойындауыдаэволюциялықжаңғырту
дықамтамасызетті.Қазақстандағыэволюциялықжаңғыртупроцесініңасабіржағымдыэлементіролінатқарған
ұлтаралықжəнеконфессияаралықортанысақтауболды.БұлтұрғыданалғандабелгілізерттеушіА.Ю.Мельвиль
діңайтқанпікірінкелтіруорындыжəнедебізбұлпікірменкелісемізде.Олбылайдегенболатын:«Национализмні
ңтүрліформаларынажəнеұлттыққозғалыстар-
дыңкөтерілуінеалыпкелетін,өткірэтнонационалдықалауыздықтаршынымендеаталмышқоғамдықжағдайла
рдадемократияғажетугемүмкіндікбермейді»[7]. 
ҚазақстанРеспубликасындағыжаңғыртупроцесініңкейбіржағымсызсəттерінмойындауғақарамас-

тан,жалпыалғандаоныэволюциялықжəнебарыншатиімдіпроцессретіндеатапкөрсетуқажет.Мəселен,М.Аш
имбаевмынаныатапкөрсетті:«ЕлдіңсаясидамуындағымаңыздыжетістікҚазақстандадемократияныңнегізгіп
ринциптерініңбірі–
биліктіңзаңшығарушы,атқарушыжəнесотбилігіболыпбөлінуі...,сайлаушараларыныңенгізілуі...,саясиалуан
түрлілікпенкөппартиялыққақолжеткізу...,үкіметтікемесұйымдардыңдамуы...,мемлекеттікемес,ақпараттық
нарықтыңбелсендідамуы...,ішкісаяситұрақтылықпенжалпыұлттықкелісімдісақтау...,экономиканылиберал
дандырусияқтыпринцип-тердітəжірибедежүзегеасыруменнығайтуболыптабылады»[8]. 
Қазақстандағыжаңғыртудыңдамуыныңэволюциялылығынпайымдаудабелгіліотандықғалымныңкелесіт

ұжырымдарынкелтіругеболады.Е.М.Əбенніңəділатапкөрсеткеніндей:«ҚайтақұруданкейінгіҚазақстанның
конституциялықдамуыныңерекшебелгісі«жоғарыөрлеушіконституционалзим»элемен-
тініңболуыболыптабылады.Бұлконституциялыққұрылымныңөмірсүріптұрғансаясижəнеəлеумет-тік-
экономикалықшындыққабіртіндепбейімделуінкөрсетеді»[9]. 
Екіншіден,көптегензерттеушілерұлтаралықтатулықпенкелісімдісақтаубіздіңрепубликамыздағытабыст

ыэволюциялықжаңғыртудыңфакторларыболыптабылатындығынкөрсетіпотыр.Аталмышбасымдықтардыс
ақтаудапрезидентН.Ə.Назарбаевтыңтұлғасыныңөзіүлкенмаңыздылыққаие.ОтандықзерттеушіО.Видовабы
лайдепатапкөрсетеді:президент«Қазақстандабарлықхалықтардыңжайлыөмірсүруіүшінқолынанкелгенніңб
əрінжасауда...Олбарлығыныңқұқықтарыконституцияменқорғалуыүшінбəрінжасады»[10]. 
Қоғамдықсұхбатпенынтымақтастықтыұйымдастыружаңарупроцесіндеайрықшарольгеиеболуда.Сонды

қтандаконструктивтіөзараəрекеттіңосыфакторларынқамтамасызетуасамаңызды.Бұлтұрғы-
даналғанда,аталмышжасампазфункциянықамтамасызететінқұрылымдарменинституттардыіздестіруменқұ
рупроблемасыөзектіболатүсуде. 
Аталмышинституттықұрудеркезіндеқолғаалыныпотыр.Өйткенібилікқұрылымдарыменоппози-

цияныңарасындағықатынастарөтешиеленісіпкетті.Оппозициялықкүштерөмірсүріптұрғанбилікжүйесінесы
ниқарым-
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қатынастарынкүшейтті.Бұлпроцессоппозицияөкілдерідепутаттықмандаттанбастартқаннанкейінжанданатү
сті. 
Осылайша,ұтымдыұйымдастырылғанбилікқұрылымысаясишешімдерқабылдаубарысындақоғам-

дағыескерілмегенмүдделержөнінденақтымəліметтералаалады.Осығансəйкес,билікқабылданғансаясишеші
мдергетүзетулеренгізеалады,оныбарлықхалықүшінқұндыетеді.Жалпыалғанда,бұлүкіметтіңлегитимдендір
ілуіне,халықтыңкөзалдындаоныңролініңартуынамүмкіндікжасайды.Бұданбасқа,Қазақстанқоғамындажаңғ
ыртудыңтабыстылығынжəнеоныңқұндылықтарыныңтаралуынқамта-масызетеді. 
Осыайтылғандарменбірге,мəлімделгеноппозициялықшешімдергебилікқұрылымдарытарапынантиісін

шежəнеөзуақтылыжауаптыңқайтарылуықазіргізаманғықоғамғаөтудіңтұрақтытүрдегіауыспа-
лыжағдайларынабүкілжүйеніңбейімделуінқамтамасызетеді.Осытұрғыданалғанда,аталмышпроцес-
тіңлогикалықнəтижесібасқарудыңбүкілжүйесініңөміргеқабілеттілігін,оныңсəйкестігін,легитимділі-
гін,ұтымдылығынжəнет.б.көтеруболаалады.Соныменқатар,бұлжаңғыртудың,соныңішіндеҚазақстандағы
жаңғыртудыңтабыстыболуыныңөзіндіккепіліболаалады. 
ІшкіжəнесыртқысаясаттыңнегізгібағыттарыжөніндегіөзініңҚазақстанхалқынаЖолдауындаН.Ə.Назарб

аевелдедемократиялыққоғамныңбелгілібірэлементтеріқалыптасқандығынжəнебұлпроцестіңнақтыоңнəти
желерібарекендігінатапкөрсетті.Соғанқарамастан,мемлекетБасшысыдемократияландыруменазаматтыққо
ғамдыдамытупроцесіжалғасаберуітиісекендігінатапкөрсетті.Текөзгерістердіңбірізділігін(жүйелілігін)сақт
аубарысындағанаоданəріреформалаумүмкінболатын-
дығынПрезиденттағыдаатапкөрсеткенінайтакетуқажет. 
Бірізділіктің,біртіндеп,өзуақытылыжүргізудіңалтынұстанымдарыныңбұзылуыбиліктіңыдырауы-

на,қабылданғансаясишешімдерүшіннақтыжауапкершіліктіңжоғалуынажəнет.б.алыпкелуімүмкін.Осының
бəрідəстүрліқоғамнанқазіргізаманғықоғамғаөтупроцесініңқұрдымғакетуіненегізболаалады.Қазақстанның
атқарушыбиліктіорталықсыздандыруданбастарпайтындығымаңыздыекендігінайтакеткенжөн.Оныжүргізу
діңқажеттілігітуралымойындаудыүнеміпрезизидентН.Ə.Назарбаевдəлелдепкеледі.Айталық,«Отан»партия
сыныңкезектентысжетіншісъезіндепрезидентəкімдердісайлаумемлекеттікбиліктіорталықсыздандыру,жер
гіліктіөзін-өзібасқаружүйесінқалыптастырупроце-
сінлогикалықтұрғыданаяқтаушыпроцессболуытиісекендігінайтты[4]. 
Үшіншіден,саясижаңғыртудыңнегізгіэлементтерініңбіріүкіметтікемесұйымдардың(ҮЕҰ)дамудеңгейіб

олыптабылады.Бізқазіргікездегісаясижаңғыртупроцесісаяси,мемлекеттікшешімдердіталқылауға,қабылдау
ға,жүзегеасыруғаазаматтыққоғаминституттарыныңбарғансайынкөптептарты-
луыжағдайындажүріпжатырдепесептейміз. 
ҚазақстанРеспубликасындаүкіметтікемесұйымдардыңқалыптасуыменқызмететуіпроблемасынакөпкөң

ілбөлінеді.АталмышпроблеманыбіздіңеліміздіңПрезидентіүнеміайтыпжүр.Осығанбайла-
нысты,олбылайдепатапкөрсеткенболатын:«Азаматтыққоғаминституттарықұрылыпбелсендіəрекететуде.Б
ұл,еңалдымен,4,5мыңҮЕҰ.ҮЕҰ-
дардыңқызметінзаңдықтұрғыданқолдаужөніндешараларқабылдануда.Азаматтықфорумшеңберіндеүшінш
ісекторменмемлекеттіңарасындағысеріктестікқатынастардыңжаңаүлгісіжасалуда»[4]. 
Қоғамдықбірлестіктерменқозғалыстарқазіргідемократиялыққоғамныңбарыншабелсендібөлігіболыптаб

ылады.Бұлұйымдардемократиялықмемлекеттегібарлықсаясипроцестердіңтұрақты,ажыра-
масқатысушылары.Əрбірқоғамдықбірлестіктіңнегізіннақтыəлеуметтікбазақұрайды,яғниолнақтыəлеуметті
кмүдделердібілдіредіжəнеқажеттіліктердікөрсетеді.Əдетте,қоғамдықбірлестіктердіңқұрамынақандайдабір
себептерменсаясипартиялардыңқызметіқанағаттандырмағанадамдаркіреді. 
Қазақстанда,жоғарыдаайтылғанындай,4,5мыңқоғамдықбірлестікжұмысістеуде.«Үшіншісектор»депата

латындардыңтұрақтықұрамына35мыңадамкіреді,алолардыңқызметтерінбіздіңреспублика-
мыздың2миллионнанастамазаматтарыпайдаланады.БұлцифрларҚазақстандаүкіметтікемесұйымдар-
дыңелеулірольатқаратындығыжəнежүргізіліпжатқансаясижаңғыртуларауқымындаолардыңтолық-
қандыазаматтыққоғамқұруғамүмкіндікжасайтындығытуралыойларғажетелейді. 
МемлекетпенҮЕҰ-

дыңөзараконструктивтіəрекетінжөнгекелтіруүшін1996жылы«Үкіметтікемесұйымдартуралы»Заңқабылда
нды.Мемлекетүшіншісектордыңтиімдіқызметінқамтамасызетужөніндежəнеөзаратиімдіəрекететужөнінде
шаралардыенгізебастады. 
Біздіңреспубликамыздажаңғыртупроцесініңіскеасырылуытиімдінарықтыэкономикақұрудыжəнеқоғам

менмемлекеттіңоданəрідемократияландырылуынұйғарады.Белгіліболғанындай,аталмышпроцестердіжүзе
геасырудаүкіметтікемесұйымдармаңыздырольатқарады.«Үшіншісектор»қоғамдыққатынастардыреттеуфу
нкциясынатқарады,азаматтардың,қоғамныңжəнемемлекеттіңарасындағыөзараəрекеттердіұйымдастырады
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.Əртүрліқоғамдықбірлестіктердіқұружолыменалуантүрліəлеумет-
тік,саяси,мəденижəнеөтпеліқоғамныңбасқадапроблемаларыншешугеболады.Біздіңеліміздеүкімет-
тікемессекторендіғанадамыпкеледі–
бұлбарыншатүсініктіжəнеобъективтіқұбылыс.Алайда,қазіргіқоғамныңосыбірмаңыздыинституттарыныңд
амупроцесініңқарқындылығыөтежағымдытұжырымдаржасауғамүмкіндікбереді. 
СаясижаңғыртудыңқазіргікезеңініңшеңберіндегіҮЕҰ-дыңқызметіменбелсенділігініңқұндылық-

тықаспектісіайрықшамаңыздыболыптабылады.Қоғамдықбірлестіктердіңқұндылықтық,идеология-
лық,символикалықфункцияларын,олардыңқызметініңмақсаттарынжетебағаламауəріелемеужаңғыр-
тупроцесіндетілеккесайемессалдарлардыңтуындауынаалыпкелуімүмкін.ҮЕҰ-дыңнегізгіқұндылық-
тықжəнесимволикалықфункцияларысаясижəнеазаматтықжауапкершілігібаразаматтарғаөздерініңмүдделе
рін,пікірлеріменұстанымдарынбілдіруіүшіналаңдарұсынумүмкіндігіболыптабылады.ҮЕҰ-
дыңқызметінееркінқатысуадамдарғасаяси,экономикалық,əлеуметтік,гуманитарлықжəнеҚазақстан-
дағыбасқадапроблемалардышешумəселелерітөңірегіндебірігугемүмкіндікбереді. 
Төртіншіден,саясижаңғыртудықұндылықтықжəнесимволикалықөлшемдежүзегеасырутұрғысы-

наналғандасаясипартиялардың,соныңішіндеоппозициялықпартиялардыңқызметімаңыздыболыпта-
былады.Өзшешімдеріменəрекеттеріүшінжауаптықазіргікездегісаясипартиялардыңдамуыменпайдаболуын
ыңкүрделілігікөптегенобъективтіфакторларменанықталады.Қазіргізаманғыдемократиялыққоғамныңқалы
птасуымендамубасымдығынмойындайотырып,жүргізіліпжатқанреформалардыңжү-
йелілігі,өзуақтылыжəнесəйкесіншежүргізілуіпринциптерінесүйенгенжөн.Посттоталитарлыққоғам-
ныңорнынаазаматтыққоғам,саясипартиялар,үкіметтікемесұйымдаржəнет.б.сияқтыларынқұрып,да-
мытусондайоңайшаруаемес.Осыныңбəріүшінбелгілібірнегіз,себепқажет.Жүйелісаясижаңғырту-
дыіскеасырудыңосыжəнебасқадафакторларынесепкеалмасаоныңқұрдымғакетуіəбденмүмкін. 
Дəстүрліқоғамнанқазіргізаманғықоғамғаөтубарысындахалықтыңсаясимəдениетініңдеңгейіменділініңм

аңыздылығыбарғансайынартыпкеледі.Əрине,саясимəдениеттіңдамудеңгейіжəнесоғансəйкесқоғамныңтар
апынанжаңғыртупроцесінұғыну,қабылдауҚазақстанқоғамындағыөзгерісрефор-
маларыныңқаншалықтытабыстыжəнеұтымдыжүзегеасырылыпжатқандығыменанықталады.Соғанқарамас
тан,қазіргізаманғықоғамныңжаңақұндылықтарыненгізужəнебаяндыету–бұлсаясижаңғыр-
тудыіскеасыруісіндеболмайқалмайтынпроцесс.Сондықтан,жаңақұндылықтарменбіргехалықтыңсаясимəд
ениетінтрансформациялаудыдабірмезгілдежəнежүйелітүрдеіскеасыруқажет. 
Осығанбайланысты,мынаныатапкөрсеткімізкеледі.Саясимəдениеттіңжаңадеңгейінеөтупроцесін-

дебіртіндепжүргізуменжүйеліліктісақтауқажет.Кезкелгенсекірмелі,асығыстүрдегі,өзуақтылыжүргізілмеге
нбатылшараларкүшпентоқтатылуытиіс.Біріншікезекте,бұлбилікқұрылымдарына,сондай-
ақсаясижаңғыртудыжүргізудіңсолтəріздінұсқасынұсынатын,қарсыласушыоппозициялықкүштергедеқаты
сты. 
Саясипартияларқазіргікездегідемократиялыққоғамдамаңыздырольатқарады.ҚазақстанРеспубли-

касындакөппартиялылықпринциптерініңенгізілуіменжұмысістеуіресминегіздебекітілген.Соныменбірге,П
резидентН.Ə.Назарбаевтыңөзіқазіргізаманғыдемократиялыққоғамстандарттарынажақындаупроцесіндесая
сипартиялардыңмаңыздылығынбірнешеретатапкөрсеткенболатын[11]. 
Нарықтықэкономикамеханизмдерініңенгізілуісаясисананың,мəдениеттіңөсуінемүмкіндікжасаған,жеке

экономикалықмүдделерменқажеттіліктердіңпайдаболуынқамтамасызетті.Нарықтықэкономика-
дағыбəсекелестікжағдайысондай-
ақпайдаболғаналуантүрлімүдделерменəртүрлісаясипартияларарасындабасталғанкүреспроцесінқалыптыж
ағдайретінде(дұрыс)түсінудіқамтамасызеткенболатын.Саясипартиялардатауарсатушыларсияқтытұтынуш
ылар(индивидтер)үшін,Қазақстанқоғамындағыөзініңорныүшін,аталмышəлеуметтікбазаныңмүдделерінұс
ынуқұқығыүшінжəнет.б.үшінкүресжүргізедідепайтуғаболады.Сөйтіп,экономикалықдамудыңтұрақтылығ
ыжəнеҚазақстанқоғамынэкономикалықреформалаудағыбелгілібір,қолжеткентабыстарбіздіңеліміздегісаяс
ипартиялардыңдамуынажəнекөппартиялықжүйеніңқалыптасуынаықпалеткенмаңыздысебептердіңбірібол
ыптабылады. 
ҚазақстанРеспубликасындағыоданəрідемократияландыруменсаясипартиялардыңықпалынкөтерупроце

сіндеəлідекөптегенжұмыстарістеугетуракеледі.Партиялардыинституттандырудыоданəріда-
мытуқажеттілігітуындапотыр.Бұлпартиялардықұрупроцесінемемлекеттікқұрылымдардыңараласуынболд
ырмаужолыменіскеасуытиіс.Көппартиялылықтыңқалыптасупроцесіндегімемлекеттіңбақылаужасаушылы
қжəнереттеушілікфункцияларынұтымдыжолменшектеубарғансайынөзектіболатүсуде. 
Соныменқатар,ҚазақстанРеспубликасыныңзаңшығарушыорганыныңқызметіндегісаясипартия-

лардыңбелсендіроліндамытудыңқұқықтықнормаларыменережелеріноданəріжетілдірудеасамаңыз-
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дымəселеболыпсаналады.Парламентқабырғасындасаясипартиялардыңқызметініңбағдардарларыбойынша
шаралардыжасау,жетілдіруоппозицияныңрадикалдысипаттамаларынтөмендетугемүмкіндікбереді.Парлам
енттікмеханизмдерарқылыоппозицияғажəнебасқадасаясипартияларғаəсеретужекеқызметті,оныңлегитимд
ендірілуін,ұтымдыетілуімендемократияландырылуыніскеасырудыңтеңжəнетолыққандықұқығынбереді. 
Бесіншіден,демократиялыққоғамменмемлекеттіңбарыншамаңыздықұрылымдықэлементтерініңбірібил

іктіңтиімдізаңшығарушыорганыныңболуыболыптабылады.ҚазақстанПарламентініңқалып-
тасуысаясижаңғыртудыңкөппартиялылықтыенгізу,«үшінші»сектордыдамыту,саясимəдениеттіңдеңгейінк
өтеружəнет.б.сияқтыпроцестеріменбірмезгілдежүрді. 

1995жылғыКонституцияданбелгіліболғанындай,ҚазақстанРеспубликасыпрезиденттікреспубликаболы
птабылады,бірақкейін2008жылыНегізгіЗаңғатолықтыруларменөзгерістеренгізіліп,республикапарламентті
к-
президенттікболыптабылды.Сондықтан,біздіңеліміздепарламентаризмніңқалыптасуыкүштіпрезиденттікр
еспубликақалыптастыруменқатаржүрді.Бұлқазақстандықсаясишындықжағдай-
ындағыПарламенттіңдамупроцесініңөзіндікерекшеліктерініңбіріболды.Конституциялықөзгерістергебайла
ныстыреспубликаПарламентіқоспалаталыпаламенткеайналды.ЖоғарғыпалатасыСенат,төменгіпалатасыМ
əжілісболды.ҚоспалаталыПарламенттіңенгізілуіоныңелдіңзаңшығарушыорганыныңфункцияларыменөкіл
еттіліктерінбелгілеугемүмкіндікберетіндігіментүсіндірілді.Соныменқатар,бұлбіздіңреспубликамыздатолы
қандыпарламентаризмніңқалыптасуын,нақтызаңактілерінқабылдаупроцесіндамытудыжəнет.б.қамтамасы
зетеді.Парламенттіңтөменгіпалатасындапартиялықтізімбойыншаондепутаттықорыненгізусияқтымұндай
шарабіздіңеліміздепарламентаризмніңдамупроце-
сінемүмкіндікжасайды.ЖоғарғыКеңестенқоспалаталыкəсібиПарламенткеөтуҚазақстанРеспублика-
сыныңжалпығабірдейсаясижаңғыртылуыарнасында,біртіндепжəнежүйелітүрдежасалыпжатқанды-
ғынатапкөрсетуқажет.Сондықтанбұлшарабіздіңеліміздесаясимəдениеттікөтеруменпартиялардыңсаясибел
сенділігінарттырудаөтеқисындышарағаайналыпотыр.БұлҚазақстанРеспубликасындакөппартиялылықпен
парламентаризмніңқалыптасуынақолдаукөрсетупроцесінемемлекеттіңтарапынанжасалғанқадамекендігісө
зсіз.Бұлақиқатжағдай. 
Дегенмен,қазақстандыққоғамелдіңзаңшығарушыорганынаəлідеболсажоғарыбағабермейотырғандығын

атапкөрсеткенжөн.Əлеуметтанулықсауалнамалардыңқортындыларыбойынша,азамат-
тарпарламенттіңқызметінесенімсіздікпен,шүбəланақарайды.Шынмəнісінде,қазақстандықтарПарла-
менттіазаматтықмүдделерменқажеттіліктержүзегеасырылатынсаясиинститутретіндеқабылдамайды.Билік
тіңбұлтармағыəлідеболсабарыншатиімсіздепесептейді. 
РеспубликаПарламентінедегенмұндайқарым-

қатынастыңнегізіндеөтеобъективтіфакторлардыңжатқандығышүбəсіз.КөптегенадамдарəлікүнгедейінПарл
аменттіалауыздықпенжікшілдіктіңəлеуеттіқайнаркөзідепесептейді.Ал,өтпеліқоғамдарүшінтұрақтылықпе
нтəртіптіқамтамасызетунегізгіқұндылықтарболыптабылады.Жəнедеаталмышфакторларкүштіатқарушыби
лікпендебайланысты. 
КүштіПарламент,егеролсаясибелсендіпартиялардың,олардыңбірлестіктерініңқызметіненегіздел-

сеғанакүштіпарламентболаалатындығынатапкөрсеткенжөн.Қазақстандакейінгіуақыттарғадейінмұндайпар
тияларменбірлестіктердіңөмірсүруінеорынберілмеді.Алайда,қазақстандықақиқаттабайқалыпотырғансаяс
ипартиялардыңролініңкүшеюүрдістеріолардыңзаңшығарушыорганқабырға-
ларындаөзқызметтерінжүзегеасыруғадегенұмтылысынаалыпкелуітиіс.Бұлтиімдіпарламенттіңқалыптасуы
үшінжəнедекелешектепарламенттікреспубликағаэволюциялықжолменөтумүмкіндігіүшінбазаболаалатын
мықтынегіздіқамтамасызетеалады. 
ҚазақстанРеспубликасындағысаясижаңғыртудыіскеасырупроцесіндеатқарушыбиліктіңжергіліктіорган

дарыныңбасшыларынсайлаупринципіненгізугежəнедамытуғадазормəнберіледі.Жалпыалған-
да,мемлекеттікқұрылымдарыныңсайланбалылығынқамтамасызету–
бұлдемократиялықтұрғыданқұрылғанқоғамменмемлекеттіңмаңызыбелгісі.Сондықтан,қазіргітаңдабіздіңд
емократияландырудыңаталмышфакторыненгізугежүйелітүрдекелгендігіміздəстүрліҚазақстанқоғамынреф
ормалаудыңтабыстарыүшінжəнеҚазақстандыдемократиялыққұрылымыбарқоғамғаайналдыруүшінасқанм
аңыз-дылыққаайналыпотыр. 
Əкімдердіңсайланбалылығыныңқұндылығынбилікқұрылымдарыөкілдерініңөзідерастапотыр.Мə-

селен,ПрезидентН.Ə.Назарбаев«қалалардың,аудандардың,басқадатөмендетұрғандеңгейлердіңəкім-
дерінсайлаудыенгізуді2006-2007жылдарданқалдырмайенгізгенжөн»депатапкөрсеткенболатын[4]. 
Соныменқатар,билікқұрылымдарыАстана,Алматықалаларыныңəкімдерін,облысбасшыларынсайлаупр

инципінсақтаудыдаұсынды.Десектебұлкелешектіңеншісіндегімəселе. 
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ҚазақстанРеспубликасындағысаясижаңғыртудыжүргізудіңмаңыздысəттерініңбірікүштіпрези-
денттікреспубликақалыптастыруболды.Онықалыптастырупроцесініңөзіндікбелгілібіркезеңдеріменерекше
ліктеріболды.Транзиттіккезеңніңобъективтіболмысыжағдайындабиліктіңкүштіатқарушытармағынорнату
барыншатиімдіболыптабылады.Айтпақшы,бұлжағдайдыжаңғыртудыңтеоретиктеріалдын-
алақарастырғанболатын,олжөніндебіздіңзерттеуміздіңбіріншітарауындаегжей-
тегжейінедейінашыпкөрсетілді. 
Алтыншыдан,саясижаңғыртудыоныңқұндылықтықмаңыздылығыжəнеҚазақстанқоғамыныңсаясидəстү

рлеріменбастауларынасəйкестігітұрғысынанбағалайкеле,Қазақстандағыпрезидентинституты-
ныңалатынорныменролінеденазараудармайкетугеболмайды. 
БіздіңеліміздегіаталмышинституттыңэволюциясыныңерекшеліктерініңбіріПрезидентлауазымы-

ныңөзібасқарудыңтоталитарлықжүйесіөмірсүріптұрғанкездіңөзінде-ақенгізілгендігіменбайланыс-
ты.Алайда,кеңестікмемлекеттеПрезидентқазіргікездегідей,соныңішіндебіздіңҚазақстанРеспублика-
сындағыдайсаяситұлғаболаалдыдеппайымдаудұрысболмағанболареді.Басқарудыңпрезиденттікжүйесінек
өшубүкілпосткеңестіккеңістікте,соныңішіндеҚазақстандадасаясижаңғыртупроцесініңбастыүрдісінеайнал
ды. 
Жетіншіден,саясижаңғыртудыңқұндылықтықаспектісіқоғамдағыұлтаралықтатулықпенкелісімдісақтау

мəселесіндедекөрінісберіпотырғандығынайтпайкетугеболмайды.Біздіңқоғамымыздыңполиэтникалылығы
жəнекөпконфессиялылығыкүштіпрезиденттікреспубликаорнатупроцесіндебелгілібірнегіздемеқызметінат
қарады.Сауаттыұлтсаясатынқалыптастыру,ҚазақстанРеспубликасындағыұлттыққатынастардыреттейтіне
рекшеинституттарқұрукөбінемемлекетбасшысыныңсаясиқызметіненбастауалады.Сондықтан,біздіңеліміз
декүштіпрезиденттікреспубликаорнатуелдіңполиэтникалылығыменкөпконфессиялылығыфакторларымен
деқабысыпжатты.Жаңғыртудыңсубъектісібұлфактордықазіргізаманғыдеомкратиялыққоғамныңстандартт
арыменқұндылықтарынаөтудііскеасырупроцесіүшінжағымдыфакторретіндепайдаланабілді. 
ҚазақстанРеспубликасындабарлықұлттармендінитоптардыңөкілдерінеөздерініңмəденижəнеруханиқұн

дылықтарынтиімдідамытумүмкіндіктеріұсынылған.Ұлттармендіндердіңқатарөмірсүруі-
ніңоңтəжірибесіқазақстандықжаңғыртудыңтағыбірөзіндікерекшелігіболыпсаналады. 
Əрине,ұлтсаясатындағышешіліпқойғанпроблемалартуралыайтуертерекболғанболареді.Біріншікезекте,

бұлұлттықжəнедінитоптардыңоданəрідамуына,олардыңмүдделеріменқажеттіліктерініңжүзегеасуынабайл
анысты.Қазақтілініңпроблемасы,оғанмемлекеттікмəртебенізаңдықтұрғыданемес,ісжүзіндеберумəселесіəл
ікүнгедейінөткірмəселеболыпкеледі. 
Осыжəнебасқадапроблемалар,осығандейінайтқанымыздай,біртіндепжəнежүйелітүрдешешілуітиіс.Кү

штіпрезиденттікреспубликақұру–
қазақстандыққоғамдыжаңғыртупроцесінойдағыдайіскеасырудыңтиімдімүмкіндіктерініңбірі.Сондықтан,бі
здіңеліміздекүштіпрезиденттікреспубликақалып-
тастырудемократиялыққұрылымныңбасқапринциптерін,биліктіңбасқаинституттарындамытужəненығайту
процестеріменбірмезгілдеіскеасырылғандығынайтакеткенжөн.Қоспалаталыпарламенткеөту,үкіметтікемес
бірлестіктердідамытуменқолдауосылайшаіскеасырылды,көппартиялықжүйеніңнегіздерібекітілді,əкімдер
дісайлаужəнедебасқаларыненгізуұсынылуда.Бұлорталықбиліктіңролініңбасымдығыжағдайындажалпығаб
ірдейжаңғыртудыжүргізуүшіннегізгеайналғандығытүсінікті. 
Біздіңкөзқарасымызбойынша,көппартиялылықтыңқалыптасуындағыжағымдыүрдістер,«үшіншісектор

»,пікірлерсаналуандылығыныңжүзегеасуы,жергіліктіатқарушыоргандардыңбасшыларынсайлаудыенгізу,р
еспубликаныңбастызаңшығарушыорганыныңқұзыреттіліксаласынкеңейтужөнінде-
гіұсыныстарсияқтыазаматтыққоғамныңнегіздеріндамытудағыбайқалыпотырғаноңүрдістерқажеттінегізде
ржасалынғаннанкейінғанамүмкінболды.Жаңғыртуреформаларыныңбіртіндепжəнежүйелітүрдеіскеасыры
луыҚазақстанқоғамындағыдемократиялықинституттарментіршілікқұрылымдарыпринциптерініңролініңа
ртуыныңкейінгікездегіүрдістерінтуындатқаннегізболды.Осылайша,демокра-
тияныңбасқадақұндылықтарынбірмезгілденығайтубарысындакүштіпрезиденттікбиліктіңорнатылуыҚазақ
станРеспубликасындағыжаңғыртупроцесініңтабыстыболуынқамтамасызетті.Бұлқазақстандықжаңғыртуд
ыңерекшебелгілерініңбіріжəнеолдемократиялықөмірқұрылысыныңнығайғанпринциптерібар,дəстүрлітота
литарлыққоғамдықазіргізаманғықоғамғаөзгертудіңалынғантəжірибесінедегенмаңыздығылымиқызығушы
лықтытуындатады. 
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Резюме 
Вданнойстатьеавторамирассматриваютсянациональныеиобщенациональныеинтересывсоциально-полити-

ческойстратегииКазахстана,которыевсоциально-политическойнаукеещенеизучены. 
 

Summary 
InthisarticletheauthoritisconsiderednationalandnationalinterestsinsocialpoliticalstrategyofataxpolicyofKazakhstanwhichins

ocio-politicalsciencearen'tstudiedyet. 
 

АДАМНЫҢМƏДЕНИҚҰҚЫҒЫНЫҢҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Ғ.Р.Əбсаттаров–с.ғ.к.,АбайатындағыҚазҰПУ,тарихфакультетідеканыныңорынбасары 
 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуы–

қоғамөмірінеқатысты,жеткіліктікөпмəндіұғым.Біздіңкөзқарасымызбойынша,бұлұғымадамменқоғамғасап
алызаңғасүйенетінахуал.Осыұғымныңбірмəн-
діанықтамасыжоқ.Бұлұғымдықолданудакейбіраспектілергеілтипатбілдірукерек.Еңалдымен,функционалд
ы-
мазмұндыаспекттуралысөзболуымүмкін.Бұлжағдайда,адамныңмəдениқұқығынқалыптастыруқұқықтықса
намензаңдылықтыңнегізгідеңгейінкөрсететін,заңныңжетілуіменқұқық-тық-
саяситəжірибенің,адамменжасалғанқұқықпенсаясатаясындағыбүкілқұндылықтықамтитынқоғамдықмəден
иеттіңбіртүріретіндекеледі. 
Адамныңмəдениқұқығы–

бұлоныңазаматтығы,жынысы,жасы,ұлтынемеседіниұстанымынантəуелсізнақтықоғамдағыадамдардыңсоц
иоқұқықтықбағынытыныңфункциясынорындайтын,əрадамныңдемократиялыққұқығы.Бұлжердеазаматты
қтəрбиеберумаңыздырөлойнайды. 
Азаматтықтəрбиемемлекеттебостандыққакепілдікберетінжалпыортабілімтетігініңбасбөлшегіболуыкер

ек.Оныңмақсатыжасұрпаққазаңныңқоғамдықмаңызыменонықұрметтеуге,азаматтыққұқығыменміндеттері
нтолыққандытүсіндіруітиіс.Азаматтықтəрбиедемократиялықөмірережесіменоныңтереңтүбегейлінегіздері
нболжайды.Яғниқоғамдық-
саясиинституттарменоныңтарихитүптамырынбіліпжəнеойлауарқылықазіргіəлемдеадамменоныңқұқығын
құрметтеу.Толеранттылық,ынтымақтастық,ұлтшылдықпеншовинизмненбастартуқоғамныңдемократиялы
ққұрылымынаталпы-
ну.Бұндайтəрбиебостандықпенəділдікталаптарынбекітумүмкіндігіне,күрделімəселеменуақытсұранысына
жауаптыболуынитермелейді. 
Көбінесе,ҚазақстандықЖООазаматтықпенадамқұқығытуралытіптіеңминималдытүсініктеріжоқортабіл

імордаларыныңтүлектерікеледі.ОларЖООбітіруіненкейінде,көбісіосықатынастасолкүйдесауатсызболыпқ
алады.Баршажасөспірімдерменересектергеазаматтықжəнесаясибілімберуінде,жасерешеліктеріндеортақбі
рпринципбар;олимандыққарухани-
тəжірибелікқатынастыболжайтын,педагогикалықпроцессбарысыменнəтижесіндетектанысатынсубъектқан
аемес,соныменқатароныментануғаболатынобъектөзгереді.Нақтымақаладабұлпринципəдістемелікжəнеəді
стікжолдарменұсыныстаржүйесіндекөрінеді.Барлықжассанаттарыүшіназаматтықбілімніңкритерийібірдей
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.Адамқұқығытүсінігін,əмбебаптарихиауқаттанғанконцептуалдықкешентүріндеоқушыларғаазамат-
тыққұқықтыкүнделіктітəжірибедетеориялықжағынанүйрету.Адамқұқықтарыжайлыбілімдітаратудаəртүрл
іпəндердібіріктірудетəжірибеніңкүш-жігерімаңызды. 
Тəрбиеменадамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуы,Қазақстанмектебіндегібілімніңқажеттіжағынкөрсет

еді.Соныменқатар,негізгіқұқықтуралыайқынмəліметтіалу,онықорғауменқұрметтеудіқамта-
масызетукерек. 
Бостандықбұлнегізгіадамқұқығы.Адамөзбостандығынпайдаланатынөлшемде,дəлсолайөзқұқықтарынп

айдаланаалады[1].Бұлқұқықтарəртұлғағақатыстықұрметкөрсетуменнегізделеді. 
Бірақ,тұлғағақұрметадамдатуабіткенқасиетемес,тіптіжоспарсызпайдаболмайды.Бастауышсыныптанба

стаптəрбиеніқалыптастырукерек. 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуықиындықтарменшиелініседі.Бұлқұқықтарменбайланысты,кіші

сыныптағымектепоқушыларынатерминдердіұғынуқиынғасоқтырады.Яғниолардыңқолданылуыпедагогик
алықəрекеттіңбіртіндепжəнемұқиятойластыруынболжайды.Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуынегізі
ненэтикалықтұрғыдағыақырғымақсатболыптабылады.Бұлоқушылардыкейбірформальдыүлгілергееругеит
ермелеуітиіс,керісіншебіртіндеполарғаазаматөміріндегіэтикалықмəселенітүсінудіқамтамасызету. 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуытиістіұғымныңмеңгеруінесүйенуітиіс.Адамқұқығынбілу,оғанқ

ұрметпенқараушарт.Сондықтан,еңбіріншімəселеадамқұқығыұғымынкөрсетуде,оныңмазмұнынанықтау. 
Қарастырылыпотырғанұғымтарихбарысындамазмұндалыптолықтырылды.Либералдықойдыңмұрасы«

біріншіұрпаққұқығы»депаталатын,азаматтықжəнесаясиқұқықкейінненэкономикалықжəнеəлеуметтікқұқы
қтарментолықтырылды,оған«екіншіұрпаққұқығы»депаталатынсоциалистікойəсеретті.Кейінірек«үшіншіұ
рпаққұқығы»депаталатынбейбітшілікөмірқұқығынаруханиқоршағанортажəнет.бсияқтықұқықтықидеялар
ұсынылды. 
Еңмаңыздысысана-сезімдекелесіүшпринциптіңболуынаталпыну: 
 адамқұқығыбелгілімəдениетпенөркениеттеқалыптасуынақарамастан,əрдайымжалпыламаболады; 
 адамқұқығыжалпыламаболаотырып,олардыңөзгешеліктерінеқұрметтіталапетеді; 
 адамқұқығыдемократиялыққоғамдағыəлеуметтікжəнесаясикеңістіктіңқұрамдасэлементі. 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуықарастырылыпотырғанұғымныңөзгешелігіменбайлығынасүйе

нукерек.Оныңтарихимəнінұғынуданкейін,саясикеңістіктісынкөзбенанализдеуге,саясатжəнеадамгершілікт
уралыпікірайтуғамүмкіндікберетінісөзсіз.Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуындатолыққандыайқынж
əйтқасүйенумұңдыформализм,жеміссізəдепкеүйретушілікпенкүнібұрынбелгіліжүріс-
тұрыстыңсілтемесіненқұтылуғамүмкіндікбереді[2].Қарастырылыпотырғанқалыптасуəртүрліоқытупəндері
ніңжалпыісіболукерек. 
Адамқұқығыныңпринциптері(бостандық,егемендік,заңдық,теңдік,қауіпсіздік,төзімділікжəнет.б.)азама

ттықтəрбиебасымдыққаиеболуынақарамастан,бұлқұқықтардымағлұмдайтынқұжаттаржалпыпəндеркешен
інқозғайды.Бүкілоқубарысындаəрпəнніңконцептуалдықжəнеəдіснамалықүлесініңнəтижесіндеадамқұқығ
ыменбайланыстыбілімсомасыжүйелібірте-біртемеңгерілуітиіс. 
Азаматтықтəрбиеортамектептердетарих,география,əдебиет,қоғамтанусабақтарындаберілуікерек.Азама

ттықтəрбиежалпықұндылыққаие:индивидуалдықар-намысы,өзінеменөзгелергеқұрмет,төзім-
ділікпенынтымақтастық,əділеттіліккеталап,бостандық,демократиясияқтыпринциптердіңқолдауменқолдан
уынасүйенуабзал. 
Мектепбағдарламасынданегізгімақсаттарбір-

біріменбайланысуарқылыпринциптерашылуыкерек.Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуындабаяндауда
қажеттінақтытақырыптаркелесідейболуытиіс: 

 шыдамдылықпенжалпықұқықтықабылдау; 
 өзіменөзгегеқұрмет; 
 ататектің,нанымның,пікірдің,өміркейпініңəралуандығы; 
 шыдамдылық,басқамəдениеттергеқұрмет; 
 əрдайыммемлекеттетұратыншетелдіктіңқұқығыменміндеті; 
 жекетұлғаөмірінеқастандық(нəсілшілдік,сегрегация,кемсітушілік...); 
 Бірыңғайəлем:мəдениетəралуандылығы; 
 Индивидтіңар-намысынақұрметпенынтымақтастықəрекеттергедаярлық; 
 Ағартушылықпентəрбиеқұқығы; 
 Дамудағытеңсіздік(Cолтүстік-Оңтүстікдиалог); 
 Экономикалық-əлеуметтікқұқық(еңбекетуге,денсаулық,əлеуметтікқорғау); 
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 Халықаралықынтымақтастық; 
 Демократияпринциптері; 
 Бостандықтыжеңіпалу(негізінқалаушымəтіндердібілу); 
 ҚРКонституциясы; 
 Негізгібостандықтар; 
 Бассыздыққақарсықұрал; 
 Саясиинституттар; 
 Азаматтық,жергіліктібасқару(cайлау); 
 Азаматтыңқұқығыменміндеттері; 
 ЕвропалықОдақ; 
 ЕвропаКеңесі; 
 Халықаралықұйымдар(БҰҰ); 
 Мектепөміріндегідемократия; 
 Қоршағанортаменұлттықмұрағақұрмет. 
Аталғантақырыптардыоқудаөмірдіңағымдықсұрақтарыныңнегізгінүктесінежүругеүндеуболуымүмкін. 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуындатанымдықмақсаттыңүлкенбөлігіарнайысыныптардыңбағда

рламасынақосылғантарихпенгеографияныоқукезіндешешіледі.Тарихадамқұқығыныңқалайзерделгенінтүс
індіреді.Оныңқалыптасуэволюциясы,экономикалық,əлеуметтік,саяси,мəдениөзгеру-
діңұзақтарихипроцесініңтүрленуініңнəтижесі.Сондықтандаоқушыларменбірлесеотырып,хроноло-
гиялықкестенізаманынасайдəуірлердіңмəн-
мəтініненегізгіқұжаттардыенгізукерек.Бұлқұқықтытарихикелешектеқарастыруғамүмкіндікбереді. 
Мұндайболыпкелесітиістітақырыптартізіміболаалады:ЕртедегіЖерортатеңізіменАзияөркение-

ті,құлдық,нəсілшілдікұғымы.Жердегіадамдардыңөмірсүружағдайыныңəралуандығы.Алуантүрлілікұғымы
.Ортағасырөркениеттеріментанысу(Византия,исламмəдениеті).Батыспенқарым-
қатынас.ХристиандықБатыспенфеодалдықсап.Бүгінгізаманныңруханитуылуы:Қайтаөрлеу,Реформация.Ə
лемдіжаулапалудəуіріндегіЕвропа:тұңғышотарлықимпериялар.Қарсыласу,дінибостандық,шыдам-
сыздықұғымдары.Африка,Азия,ЛатынАмерикасындағыдаму.Нəсілдіңараласуы(ОңтүстікАмерика).Эконо
микағатарту:халықаралықалмасу,үшіншіəлемқарызы.Ынтымақтастық,қызметтестік,халықтарарасындағы
диалогұғымдары.Ресейдегіпатшарежимі:патшаныңшексізөзбетіменбилеушілігінеқарсы-
ласу.Ағылшынреволюциясы.Ағартуфилософиясы.Американдықреволюция.Французреволюциясы.Европа
дағылибералдықжəнеұлттықкөтерілістер.Өндірістікреволюцияжəнеқоғамныңтүрленуі.Отаршылдықпенəл
емдібөлу.Тоталитаризмменкүрес.Азамат,мемлекет,теңдік,құқықұғымдары.Құқықтықзаңныңбекітілуі,ада
мқұқығыныңкеңеюіменбаюы.Адамқұқығыменотарлау.Европалықкеңістік:көші-
қонменхалық(адамипопуляцияныңараласуы).Экономикағабейімдеу:адамдарменөндірістегіеңбек;əлеуметт
ікжəнеэкономикалыққұқық.Экономикалыққұқық,əлеуметтікқұқықұғымы.1917ж.Революция.Адамқұқығы
нқорлау(əлемдіксоғыс,фашизм).Адамқұқығыаясындағыжеңіс:демократизация,БҰҰқызметіменЕвропаКең
есі.Құқықтыкеңейту,адамқұқығыныңнəзіктігі.ҚазақстанРеспубликасыныңхалқы.Халықтарменмəдениетəр
алуандығы,адамқұқығыныңəлемдікмағынасында-ғымəселе. 
Барлықкезеңдердеадамдардыңмүддесін,азаптарын,құндылықтарынсуреттейтінəдебиеттуындыла-

рымаңыздырөлойнауымүмкін.Антикадəуіріменқазіргікүндергедейінжазылғанбіразтуындыларадамқұқығы
негізінекіргенқұндылықтардыңпайдаболуы,ұлықұрылтайқұжаттардааталғанбұлқұқықтардыбақылауғамү
мкіндікбереді. 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуынданегізіненқалаушықұжаттардыбілументүсінугеталапқойыла

ды.АзаматтықтəрбиеменадамныңмəдениқұқығыныңқалыптасубағдарламасындаазаматпенАдамқұқығыДе
кларациясы(1789ж.,),Жалпыадамқұқығыдекларациясы(1948ж.),Адамқұқығынқорғауменнегізгібостандықт
арЕвропалықКонвенциясынқосукерек. 
Ұсынылғанмəтіндердізерделеутарихкезеңіндетолықтырылғанадамқұқығыныңжекемəселесінқарастыру

ғажəнекөрсетуге;ниеттердіңүзілуіəмбебапболыпаталғанқағидаттардыжариялауменкүнде-
ліктіөміршындығындағыосықағидаттардыңжиібұзылуынанықтауғамүмкіндікбереді. 
Бұндайбұзушылықадамқұқығынқорғайтынарнайыкомитеттіңқұрылуынасебепшіболды.Оқушы-

лардыоларментаныстырумаңызды. 
Аталғанқұжаттардыайтаотырып,догматизмменшектентысабстракцияданқашқақтаукерек.Жоғарыдаайт

ылғанүшмəтінарнайызерделеугетұрарлық. 
26тамыз1789ж.АдамқұқығыменазаматДекларациясы.Бостандық,теңдік,заңдық,ұлттықегемен-
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дік,бассыздыққақарсылықсияқтынегізгіұғымдардыанықтауарқылыосықұжаттыанализдеуқажет.Алдын-
ала,құжаттыжасаудағытарихишартты(тарихбағдарламасыменүйлестіріп)мəтіндіқұрастыру-
шылардыескертукерек;ФранцияҰлттықкеңесіндегіқұқықтарменміндеттердіқабылдаунемесеқабыл-
дамаудекларациядебатыментаныстыру. 
Осықұжатадамзаттыңтарихимұрасынакіреді.ДекларацияныңавторларыағылшынБилльқұқықтықресми

құжаты(1689ж.),4шілде1776ж.АҚШТəуелсіздікДекларациясынаншабыталды.Англиядағыбостандықүшін
күресежелгідəстүргеиеекенінекөңілаударукерек(Ұлыеркіндікхартиясы1215ж.қабылданды).Бұлдəстүр1679
жылданбастапөмірге1679жылыағылшынпарламентіндеқабылданған,жекебостандыққакепілберетін«Хабеа
скорпус»(«Habeascorpus»)–тұлғағақолсұғылмаушылықзаңынжеткізді. 

1789жылыДекларациязаңдықжоспардабұрынғырежиміндегіқоғамдықжəнесаясибиліктіңүзілуінбекітед
і.Теріспайдаланушылық,абсолютизмніңбассыздығынашетқоюға,үшіншіқауымдыжазалаукезіндегібіртала
йталаптарғажауапберужайлыДекларациядаҚұрылтайлықКеңесмүшелерініңеріктерікөрінді. 
БүгіндеФранцияазаматтарыДекларациядатұжырымдалған(қағидаттардыңанық-

қанықтығы,заңныңқамтамасызəрекеті,басқарылатындардыңалдындағыбасқарушылардыңжауапкершілігі;
биліктіңбөлінуі)ұйымдастырылғанқағидаттарғасүйенеді.Сондықтан,1958ж.ФранцияРеспубликасыныңКо
нституциясыфранцузхалқының1789ж.Декларациядаадамқұқығыанықталып,1946ж.Конституция-
ныңкіріссөзбасындатолықтырылыпбекітілгенінескесалады.ЕвропаменЛатынАмерикадағыұлттықкөтерілі
стергешабыттыңқайнаркөзі1789ж.Декларацияболып,ХІХғхалықтармениндивидердібасыбайлықтанбосату
күресінегізгеайналды. 

1948жЖалпыДекларация.1948жЖалпыДекларациямен1789жДекларацияныңмазмұнынсалыс-
тыруоқушыларғадискриминацияқағидатынанбастарту,халықаралықынтымақтастық,жиналысеркін-
дігі,ассоциацияеркіндігіадамқұқығыұғымыныңбайығаны,бүгіндеиндивидтіңар-
намысынасүйенетінұғымдарпайдаболғанынакөздеріжетеді.1948жЖалпыДекларация«барлықұлттарменбү
кілмемлекет-
терынталасуытиісжалпыидеалтүріндеұсынылады.Формасыбойыншаолхалықаралықконвенция,оныңмүше
лерінеміндеттізаңдықкүшібарБҰҰБасАссамблеясыныңқарарыболды.Бұлқұжаткөптегенмемлекеттердеко
нституцияжасаушыларғашабыткөзіболды.Оны1966жылытолықтырды.Халықара-
лықазаматтықпенсаясиқұқықпактісіжəнеХалықаралықэкономикалық,əлеуметтікжəнемəденипакті-
сі,оныбекіткенмемлекеттерміндеттізаңдықкүшкеие. 
ЖалпыадамқұқығыдекларациясынзерделеудіБҰҰарналғансабақтажалғастыруғаболады. 
1950жылыЕвропалықКонвенция.АдамқұқығынқорғауменнегізгібостандықтарЕвропалықконвен-

циясыЕвропалықКеңестеқабылданды(1949ж.мамыр).СтрасбургтеадамқұқығыбойыншаЕвропалықСоттад
емократиялыққұқықтықамсыздандыруорганынқұрып,осыактЕвропадаазаматтықжəнесаясиқұқықтықорға
ужүйесінқұруеркіменқажеттігінкөрсетті.ОқушыларЕвропаКеңесіменЕвропалықОдақтышатастырмауытиі
с. 

1950ж.Конвенцияныңжекелегенбаптарын(cоныңішінде25бапты),СтрасбургтегіСоттыңнақтыістержөні
ндегішешімдерініңмазмұнынсуреттейотырыпұсынуғаболады.Конвенцияныңмүшелеріменқабылданғанмі
ндеттердіұстануынқамтамасызетуүшінадамқұқығыжөніндегіЕвропалықкомиссияқұрылды.25бапқасəйкес,
Конвенциядабаяндалғанқұқықтыңбұзылуыжайлы«кез-
келгенүкіметтікемеснемесебасқатопадамдарынан»шағымдардықабылдауынаболады. 
Өзінетəнқұқықтарғаарналғанбасқадақұжаттардызерделеудіңобъектісіетугеболады.Олар:1972жылыФра

нциядақабылданғаннəсілшілдіккеқарсызаң,18желтоқсан1979жылыБҰҰБасАссамблеясы-
менқабылданғанəйелдергеқатыстынəсілдікдискриминацияныңбарлықформаларынжоюКонвенциясы. 
Азаматтық,құқықтықтəрбиеніңнегізгіміндеті–

адамқұқығынбірыңғайтанымментəржірибепəнінеайналдыру.Күнделіктікөріністегісезілетінқағидаларқабы
лданғанболмаса,адамқұқығынқұрметтеуменоныөміргеасыруғажетумүмкінемес. 
Мектепөміріндеадамқұқығықағидаларынжүзегеасырумүмкіндігініздеукерек.Оқушыларғаынтымақтаст

ықрухындаөзініңжəнеəрадамныңқұқығынқұрметтеуге,ынтымақтастықбасқаадамдардытүсінугеұмтылуғат
елукерек.Бұндайтəрбиеменқалыптастыруоқушынытабиғижолменменшіктікпозициялыорынғаиеболатынд
айетіптұжырымдауға,қажеттіжағдайлардаоныңөміріндекемсітушілік-
тіңбарлықформаларынақарсыласу,дамудағыбасқакедергілермəселелерінойлау,жанжалдардыбейбітжолме
ншешужəнет.б.азаматретіндебастамакөтеругесептігінбереді. 
Оқытушылықфункциясынакіретіназаматтықтəрбиеадамныңмəдениқұқығыныңқалыптастыру,мектепоқ

ушыларындажауапкершіліксезімін,ұжымдыққызметталғамыоқытушыныңфункциясынакіреді.Мектепқаб
ырғасындадайындалғанжəнеөткізілгенбостандықсүйгішадамменазаматтыңөзтұлғасынбірте-
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біртеқалыптастырудакөмектесушараларынпайдаланукіреді. 
Адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуымектептенегізгібастамаларменқызметтүрінтолықтырудыболж

айды.Оқушығажолдастарыменжүктелгенжауапкершіліктіжүзегеасыратын,онымектепəкімшілігікеңесінің,
сыныпкеңесінің,мектептентысмекемелерқызметінетартатыносындайжағдайларқолданужайлыəңгімеболы
потыр.Оқушылардыадамқұқығыментаныстырудапедагогикалыққызметтекелесіқағидалардынегізгеалыпұ
станукерек:мектептіадамқұқығынакүмəнтанытатынорынғаайналдырмаутиіс,бұлқұқықтармектептеоныңти
імдіжоспарқызметіндеағартумекемесіретіндеболуыкерек.Мектепсаясиқоғамныңметафорасыемес.Адамқұ
қығыменжетістігінқалыптастыруаясындаалғабасу,бұлқұқықтардытəрбиелеутіптісыпайыболсада,бірақбұл
оқушығамектепқызметінебелсендіқатысуғакөмектеседі. 
Мектепбағдарламасындағыадамқұқығы.Адамқұқығынтүсінуменосыоблыстағытəжірибедеңгейі-

ніңбарболуы,жастардыдемократиялықжəнеплюралистікқоғамдаөмірсүруінедайындаудағыбастыэлемент.Б
ұлмəдениетаралықжəнеинтернационалдықаспектілердіөзінеқосатын,қоғамдық,құқықтықжəнесаяситəрбие
бөлігі.Адамқұқығынақатыстыұғымдарертежастанбастапмеңгерілуікерек.Мектеп-
кедейінгіжəнебастауышсыныптағыбалалартопшеңберіндедаудыжəнеөзгегеқұрметтізорлықсызшешумүмк
індігінигеруінеболады.Жастардыабстракциялыадамқұқығыайналасындағымынадайфилософиялық,саяси,ə
леуметтікжəнеқұқықұғымдарыментаныстыру;тарих,география,қоғамтану,тілжəнеəдебиет,қазіргізаманмəс
елесінемесеэкономикалықғылымдарсияқтыпəндершеңберінде,ортамектепдеңгейіндежүзегеасады. 
Сөзсіз,адамқұқығысаясатаясыментүйісетіндіктен,сабақберудеəрқашандахалықаралықкелісімнемесепа

ктілернегізіндеболукерек.Бұндайсабақберудеоқушылардыңидеологиялықкүрескетартыл-
мауыүшінжекекөзқарастарынбайламаудықадағалаутиіс.Адамқұқығынқолдаументүсінудіəзірлеуқажеттігі
некелесіжатады: 
Біріншіден,интеллектуалдықдайындық.Өзойларынпікірталаспентыңдауқабілетін,соныменбіргеөзпікірі

нқорғайалатын,ауызшанемесежазбашаформадабілдірудібілу.Құрастыруғамүмкіндікберетінмынадайдағды
лар: 

-
əртүрлідереккөздерденматериалдыжалпылаументалдау,соныңішіндеБАҚ,олардағынақтыжəнесалмақтықо
рытындылардыанықтауүшінматериалдыанализдеудібілу; 

-шəлкеспікірді,соқырсенімді,таптаурындыдискриминациялықпікірдібайқапбілуикемі. 
Екіншіден,білудіжобалайтынəлеуметтікдайындық: 
-ерекшеліктердіайырабілуменқабылдау; 
-басқаадамдарменконструктивті,ығыстырмайтынқарым-қатынасқұру; 
-жанжалдардызорлықсызтүрдешешу; 
-өзінежауапкершіліктіқабылдау; 
-шешімдердеқатысу; 
-

адамқұқығынқорғайтынмеханизмдердіқабылдаумəселесіндежергілікті,европалықжəнеəлемдікдеңгейдеба
сынашу. 
Адамқұқығынтаныпбілудежасына,оқушыныңерекшелігіне,біліммекемесініңсипаттамасынасəйкестүрл

ітілдердітəжірибелеукерек. 
Адамқұқығынтəрбиелеудекелесібілімдіқабылдаудықосуқажет: 
1. Құқықтыңнегізгідəрежесі,міндеті,міндеттіңтүріменадамныңжауапкершілігі; 
2. Əділетсіздіктің,қауіпсіздікжəнедискриминацияныңтүрліформалары; 
3. Адамқұқығыменбайланыстықайраткерлер,қозғалыс,үлкеноқиғалар,тарихтағытоқтаусызсоғыс-

тар(cəтті,сəтсіз). 
4. Адамқұқығыбойыншатанымалдекларацияларменхалықаралықактілер,мысалы,адамқұқығыЖалпыД

екларациясыменадамқұқығынқорғаужəненегізгібостандықЕвропалықКонвенциясы. 
Адамқұқығынансабақберуменоныжүзегеасырудыүйретудеоңдыаспектілергеназарсалукерек;адамқ

ұқығындағыбұзушылықтарментеріскешығарумысалдарынаноқушылардамүсəпірлікпенжабырқандысе
зімпайдаболуымүмкін.Сондықтандабұлайналадажетістікпенсəттіліктердікөрсетукерек. 
Мектептеадамқұқығынүйретумақсатыоқушыларғаəділдік,теңдік,бостандық,бейбітшілік,ар-

ождан,құқықпендемократияұғымдарынакөңілбөлуге,соныменқатароларғаоңдықатынасжасаудақамтамасы
зетеді. 
Көрсетілгентүсінікжекетəжірибеменкүйзеліскесүйенуарқылыинтеллектуалдықіргетасболуыкерек.Сон

дықтанмектептеоқушыларғаадамқұқығыаясындаэмоционалдықеліктіругемүмкіндікберуқажет.Оларғақат
ыстысезімдердіаудиовизуалдықтехниканықолданып,театр,бейнелеу,музыкаөнерінежұмылдыруарқылыбіл
діру. 
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Еңдұрысы,демократияныңбастауындемократиялықжағдайдаигеру.Олжердеқатысутəжірибесімарапатт
алады,ондаөзпікіріңдіашықайтуға,айтысуға,пікіреркіндігіоқушыларменоқытушыларғақамтамасызетілген,
əділдікпензаңүстемдікетеді. 
Мектепөзініңқызметінеата-

аналарменбасқадажергіліктіқауымдыжұмылдырукерек.Мектепмекемелеріүкіметтікемесұйымдарменбайл
аныстыжұмысістеуіқажет.Үкіметтікемесұйымдарнақтысуреттелгеноқиғалартуралыматериалменқамтамас
ызетеді.Құқықпенадамар-
ожданынақатыстыбіріншіқолдардантабыстынауқандардыңмəліметінхабарлайды. 
Оқытушыларғабарлықоқушыларменконструктивтікқатынасқаұмтылуыкерек.Олардыңбүкілжетістікте

рініңмаңызынинтеллектуалдықтаныммен,сондай-
ақ,өнер,музыка,спортжəнебасқадақызметтүрлерініңаясындатаныпқабылдауықажет. 
Қорытаайтсақ,адамныңмəдениқұқығыныңқалыптасуы–

бұлдемократиялық,құқықтық,азаматтыққоғамныңмаңыздыміндеті.Адамныңмəдениқұқығыменоныңқалы
птасуы–бұлнормалар,құндылық-
тарменадамтəжірибесініңсаласы.Тұлғалардыңиндивидуалдық,ұжымдыққұқықтарынжəнедемокра-
тияныңнегізгііргетасыментұлғаныңгуманистікмəртебесін,оныңбасқаадамдармен,қоғамжəнемемле-
кетпенқарым-
қатынасмəдениетінқамтамасызетугекөмектеседі.Бүгінадамныңмəдениқұқығыменжалпықазақстандықтың
өткірмəсілесіншешудеадамдар,ұлттарменəлеуметтікалғабасудыбіріктіретінболашаққатиесілідемократиял
ықəділқоғамныңтұрақтылығымаңызды. 

 
1 КонценцияправойполитикиРеспубликиКазахстанс2010до2020года//Казахстанскаяправда.-2009,27августа. 
2 Politische,soziologischeundrechtlicheProblemederGesellschaftsentwicklungKasachstans.–

Berlin:VerlagDr.Köster,2013.–S.59-71. 
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Абай–
ұлыақын,көрнектігуманистжəнеойшыл.Оныңшығармашылықмұраларықазақхалқыныңқоғамдық-
саясиөмірініңеңөткірпроблемаларынқамтығанөлеңдерден,дастандардан,прозадан,əн-
əуендеріненжəнеаудармалардантұрады.Оныңшығармашылығыəлеуметтікидеяларғатолы[1]. 
Абай(Ибрагим)Құнанбаев1845жылытамызайындабұрынғыСемейоблысы,қазіргіШығысҚазақстаноблы

сы,Абайауданындаөміргекеліп,1904жылдыңшілдеайындаөмірденөткен.ОлқазіргізамандаҰлыақын,композ
итор,философ,саясаткер,ағартушы,қазақтыңреалистікжаңажазбаəдебиеті-
ніңнегізінқалаушыретіндетанылған,əлемдікмəдениеттеосылайшамойындалған,оныңшығармашылы-
ғыхалықаралықсаясиұйымболыптабылатынБіріккенҰлттарҰйымыныңмəдениетсаласынажауаптыұйымы
ЮНЕСКОназарынанəлемдікмəдениқұбылысретіндебіражолаорнынтапқанкемеңгертұлға.Əліжалғасынтаб
уғатиістііс–Абайілімдерініңəлемніңəрелінетаралып,барлықелдердіңжасұрпағы-
ныңадамгершіліктəрбиесініңқайнаркөздерініңбірсарқылмасбұлағынаайналдыру. 
Абайеңбектерінзерттеушіəртүрліғылымдарсаласындағымектептербаршылық.Алайдаоныңəлеуметтік-

саяситұлғаретіндеқалыптасыптолысқанкезеңіндегіойынантуындағанəлеуметтікшығарма-
ларыəлідеболсатереңінекөзжүгіртіп,көңілқойып,қазіргізаманадамдарыныңтүсінігітұрғысынантағыбірсара
лапшығудысұраптұр. 
Кезіндебұлшығармалар«Қарасөздер»депаталыпкетті.Ақындықтілден,поэзиятіліненшығып,ойынқарасө

здерменбаяндауынабайланыстықойылғанболсакерекосындайат.Шындығында,оларжай-
шылықтықарасөздеремес,автордыңəлеуметтікойтолғауыныңтуындысы,əлеуметтікшығармалары–
мазмұныжығынанда,мəніжағынанда.Солсебептібізоны«Абайдыңəлеуметтікшығармалары»депатаудыжөн
көрдік. 
Абайдыңəлеуметтікшығармаларыоныңөмірініңсоңыналажазылған.Ақындықөнерініңшыңынашығып,ө

мірсүргенортасыныңəлеуметтік-экономикалық,əлеуметтік-саясижəнеəлеуметтік-мəденитынысынжан-
жақтытанып,біліп,өзіоғантікелейараласып,уақытытіршілігіменой-
тынысынанатылғаноқтайозықтұрғаназаматтыңжан-
дүниесініңқиналысынантуындаған.Қоршағанадамиортаны-
ныңкүйбеңкерікеткентіршілігітынысынтарылтып,өзінтүсінетін,пікірлесіпойбөлісетінадамикеңістіктабаал
май,қолынақаламыналды,ақыл-ойкеңістігінкернеп,санасынжегідейжегендіқағазбетінетүсір-
ді.Қоғамдықойын,өмірліккөзқарасынжазды.Албүгінгіұрпақоныоқиотырыпсолзамандағықоғам-
дық,əлеуметтік-
саяси,мəденижəнеадамаралыққатынастардыңшындығыментанысады,өткенотандықтарихтыңқыр-
сырынұғынатүседі,Ұлыадамныңтағдырынакөзжүгіртіп,оныңұлылығыныңмəн-
жайынақанығады,өзіншеойтүйеді. 
Өзініңəділдік,адамгершілікжолындағыкүресіненкүткеннəтижесінкөреалмай,«алыстық,жұлыс-

тық,айтыстық,тартыстық...ісіміздіңбəрініңбаянсыздығын,байлаусыздығынкөрдік,бəріқоршылықекенінбіл
дік»дейкелеАбайБіріншісөзін«кімде-
кімжазғандарымныңішіненкеректісөзтапса,жазыпалсын,яоқысын,керегіжоқдесе,өзсөзімөзімдікі»депаяқта
ғанеді.Міне,бізде,ұлыойшыларманынынегізіненіскеасқанзаманныңқоғамтанушылыры,45«Сөзден»тұраты
нəлеуметтікшығармасыноқиотырып,онысаясаттанужəнеəлеуметтануғылымдарыкөзқарасында,бүгінгітілд
ікұғымдардатүсініктепшығудыжөнкөрдік. 

Екіншісөздіңмəні«басқаныңкемшілігініздеп,күлкіетугетырысқанша,қандайжақсыжақтарыбарекенінен
азарыңдысал,үйренугеболатынынанүйрен»дегенақыл-ойғасаяды. 
АбайдыңөмірсүргенуақытындақазақдаласыпатшалықРесейдіңқұрамындаболды.Даланыбағын-

дырыпұстапотырусаясатынабайланыстыіріқамалдарсалынып,қалалардатекəскерилерғанаемессау-
дадамытылды,жекелегенөндірістерашылды,орыс,татар,тағыбасқасаудаісінеқатынасыбарларқамал-
дардыңнегізгітұрғындарыболған.СондайқамалдардыңірісініңбіріСемейқаласындаорналасты.Қазақдаласы
ндіндендіріп,дінисенімкүшіменбағындырыпұстапотырумақсатындаЕділбойытатарларымол-
даларыкеңтартылғанболатын.КейінкелесаясикөзқарасыүшінжераударылғаноқығансаясаткерлерСемейқал
асындакітапханаашып,олаймақүшінірімəденимекемеболыптұрды.Абайосыкітапханадаұзақотырып,ондаж
инақталғанОртаАзия,Ресей,Батысғалымдарыныңшығармаларыментанысқан. 
Балашағындаадамдараузынанестігеніменересейгеншағындаөзкөзіменкөргендісалыстыраотырып,ақын

бұл,осыСөзіндемынадайжағдайдыбаяндайды:«балакезімдеқазақтарсарттарды(тəжік-
терді),ноғайларды(татарларды),орыстарды«қамысартыпбұтаданқорыққандар»,«солдат,қашқынноғай»,«ау
ылдардышапқан,ойынанекелсесоныістегенсасырбас»депмазақтапкүлетінеді.Соданменбізденбасқахалықт
ыңбəріантұрғанекендепойлаушыедім.Ендіқараптұрсам,саудагердіңжүрмегенжері,істемегеншеберлігіжоқ.
Өзіменөзіəуреболып,біріменбіріжауласпайды.Қазақтыңөлісініңахире-



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №4(44), 2013 г. 

34 

тін,тірісініңкиімінсоларжеткізіп,малыңдысаудалаппұлдапберіптұрғандасолар.Орыстыңөнеріндебізгеқарағ
андасоларкөпүйренген.Байларыменмолдадарынанептілікпенқырмызылық,сыпайылықбайқалады.Ноғайла
рсолдаттыққада,кедейліккеде,медресесақтап,дінкүтугедешыдайды.Еңбекетіпмалтабудыңжөніндесоларбіл
еді,салтанат,əсемдіктесоларда.Алтамақтауыпжеуүшінбіздіңбірімізолардыңжалшысы,бірімізолардыңісінте
кқұптаушымыз.Біздіңеңбайдегенадамымыздыңөзінолар«ласаяғыңныңкіріншашапай,шық,сасыққазақ»деп
үйіненқуыпшығарады.Осыныңбəрішаруақуып,өнержəнемалтауып,ауқаттыəлеуеттіліккеқолжеткізуініңнəт
ижесі. 
Орысқакелетінболсақ,айтарсөзжоқ,бізоныңқұлыменкүңіқатарлыжоқпыз.Бағанағыбіздіңмақтан,күлгені

мізқайда?»–дейкелекүлгенніңорынаүйренсекетті,түзелсекеттідепойқорытады. 
Ұлыойшылдыңбастымақсатықазақхалқыортасындағыкемшіліктердібарыншаашыпкөрсету,соларқылы

оныжақсылыққа,адамгершілікке,мəдениеттілікке,ұйымшылдыққа,дамуғабағдарлауболатын.Аямайсынауд
ыңтамырындаадамижанашырлық,азаматтықнамыс,дамыған,өркениеттіхалықтарқатарынанкөругедегенұм
тылыс,олүшінөзініңқолынанкелгеніністеупарызыжатыр.Осындайоныңəлеуметтікжауаптылығынсезінетүс
уініңбіркөрінісіноныңкелесіСөздерідəлелдейтүседі.Үшіншісөзгеназартоқтаталық.«Қазақтыңбір-
бірінеқасқүнемділігінің,бірініңтілеуінекіншісініңтілемейтіндігі-
нің,рассөзіазболатындығының,өздерініңжалқауболатыныныңсебебінеде?Ғаламғабелгіліданышпан-
дармынаныбайқаған:жалқаукісі–қорқақ,қайратсызкеледі;қайратсызадам-
ақылсыз,надан,қорқақкеледі;ақылсыз–надан,арсызкеледі;арсыз–
тойымсыз,тыйымсыз,өнерсіз,ешкімгедостығыжоқ.Осыныңбəрітөртаяқтымалдыкөбейткенненбасқаойыны
ңжоқтығынан.Егінегіп,сауда,өнер,ғылымсекілдіістерменайнасысса,бұлайболмаседі...Малыкөбейсемалшы
ларғабақтырып,өздеріетке,қымыз-ғатойып,сұлудыжайлап,жүйріктібайлапотырмақ. 
Қыстауытарлықжасасабіреудіңқыстауынсатыпалмақ,ептепалмақ,тартыпалмақ.Алқыстағынанайрылған

өзкезегіндебасқағатиіспекнемесеорынсызқалғандықтанелденкетпек.Кедейкөбейсе,ақысыкемболады,малд
анайрылғандаркөпболса,қыстауыбосаредідепіштейқастықойлайды. 
Ұрылартиылмайды.Оларүшінелішітыныштығықолайсыз.Екіжаққажарылғандардыңқайсысыоныңарам

дығынқолдаса,солжақтастарғасүйеніпұрыларұрдығынəлденешеасыратүседі. 
...Болысболғандардыңөзіқулық,арамдықпенболыстыққажеткенсоңмомындықадірлемейді,өзіндейарамқ

улардықадірлейді,олардыңжəрдемінесүйенгісікеледінемесеөзінезалалжасауынанқорқады.Осындайсебепт
ерменхалықішіне«ісіңніңтүзулігіненжетпессің,кісіңніңамалшы,айлалылы-
ғынанжетерсің(ісібілмес,кісібілер)»дегенмақалпайдаболды. 
Əрберденсоңойдағықастандықсыртқашығады,жауласады,дауласады,партияласады.Осындайқастарғасө

зімөтімдіболсындеп,малжиюғадакүшімжетімдіболсындепбилікке,қызметке,болыстық-
қаталасады.Елдегіжақсыадамдардыңбəрініңүстінен«шапты,талады»депарызбереді.Тергеубарысындакөрм
егендікөрдімдейтінкуəлардаярланады,басынқұтқармақүшінжақсыадамдардыңжамандарғажалынуынатура
келеді...Осыларбірінебірініңдостықойлауыемес». 
Иə,ақынжазғаносыбіршығармалардыоқиотырып,солтарихижағдайдыңарасындаболыпқайтқан-

дай,солзаманшындығынөзкөзіңменкөргендейболасың.Шығарманыңқазіргіұрпақүшінмəнділігідеосындае
меспе?! 
Үшжылғасайланатынболыссайлауыныңтөңірегіндегідау-

дамайдыңхалықарасынаəкелетінкерісалдарларынайтакелеСөзавторыөзініңкелесікөңіліндегісінбаяндайды:
«Қазақхалқыносындайбұзақышылыққатартып,жылдан-
жылғатөмендетіпбаражатқанынкөргенсоңменіңойымакелгені–
халықтыңболыстыққасайлаймындегеніорысшабілімібарқадірлікісіболса.Ондайкісіболмағанда,болсадасай
ланбаса,уездбастығыменəскеригубернаторкелісіптағайындаужасаса,олхалықүшінқолайлыболареді.Ондай
болғандабиліккеқолжеткізгісікелетінқазақжастарыбілімалуғақұштарланареді,екіншіден,сайланғанболысх
алықалдындаемес,ұлықтаралдындаміндеттіболареді.Өтірікарызберушілеразяреді.СайланғанадамғаəріҚас
ымханның«Қасқажолын»,Есімханның«Ескіжолын»,ƏзТəукеханның«Жетіжарғысын»білужəнеонызаманө
згерістеріндеқарайотырыппайдалануқажетболады.Ондайбилікқазақішіндесайланғанəрбірадамныңқолына
нкелебермейді. 
Бұрынғықазақжайынжақсыбілгенадамдар«Биекеуболса,даутөртеуболады»дегенекен.Оныңмəнісі–

тақболмасажұпбилерталасыпдаукөбейебередідегенсөз.Өйтіпбикөбейткеншеəрбірболыселдентолымды-
білімді,жаманшылығыəшкереленбегенкісілер,билікжылыкеспейсайласа». 
Осылайша,саясаткерақынөзініңбасынанөткентəжірибеніжəнедалаөміріндегісаясижүйеқұрылы-

мышындықтарынсаралайкеліп,оғанөзініңкөзқарасынбаяндады.Өзтəжірибесінекелетінболсақ,ресмибиліко
ныңхалықарасындағыəйгілілігімен,беделіменсанаспайқояалмаған.Облыскөлеміндегіірісаяси-
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əлеуметтікшараларғашақырылып,даулымəселелердішешудеоныңпікіріменсанасыпотырған.1885жылдыма
мырайындаШарөзенініңбойындағыКарамолажеріндеСемейгенерел-
губернаторыныңбасқаруыменСемейгуберниясынақарайтын5уездің100-денастамби-
болыстарыбасқосқантөтеншесъезіөткізілді.АбайосысъездеТөбебиболыпсайланды.Қызметініңбарысындаб
асшылықталабыбойыншаАбайбастағанкомиссияғагубернияқазақтарыарасындағыкездесетінқылмыстарға
қатынастызаңдаярлауғадатуракеледі.Бұғанғадейінгіқолданыстағызаңғаелеулідемократиялықсипатберіліп,
қазақкауымындағызаңғадегенсұраныстарескеріледі.Алайдаоныңбеделініңөсуіқарсыластарынкөбейтті.Бір
топдұшпандары1890жылыЖиреншеқыстауыныңшетіндегіШидегенжердеАбайғакарсыдұшпандықəрекетк
есөзбайласты.ТуысқаныОразбайбастағанараларындағыдау-жанжалалты-
жетіжылғасозылады.Ақырыбұлшиеленістіңаяғы1898жылғыМұқырсайлауындағыжанжалға,Абайөмірі-
неқастандықжасап,оныауырсоққығажығады.Оныңжан-жүниесінжаралайтүскенжағдайдыңбірі–
ешбіркінəсіболмайтұраболғануақиғаныңшындығынжоғарыбилікбасшылығыалдындаайғақтап,нақтыдерек
термендəлелдепберугетуракелгені[2].Осыжағдайдансоңойшыл,күрескерақынөзіөмірсүріпотырғанортадан
біражолатүңілді,көңіліқалды,өзініңараласуыарқылыжағдайдыхалықпайдасы-
наөзгертугедегенсеніміненайрылды.Бұданбылайешнəтижебермейтінкүрес,саясатісінеараласуынбіра-
жолатоқтатты.Оныңүстінеотбасындағыкүйзелістарқосылды.Ресейдіңтаңдаулыбіліморталығын-
даоқытып,білімдіадамболып,өзініңкөңіліндегіарманынісіндежалғастырардепсенгенұлыАбдрахманжазыл
маснауқастандүниесалды.Оныңендігіжалғызсенеріқолындағықаламыболыпқалды.Ұлтыныңрухыболғантұ
лғаныңөзініңруханикүйзелісіжағдайындаоныңəлеуметтікшығармаларыжазылды.Қоғамдықөмірденкөңілін
етүйгенін,ертелі-кешайтаалмайжүргенінқағазбетінетүсірді. 

Төртіншісөздіңмазмұнымынадай:Орынсызкүлкімастықпенбірдей.Күлкігесалынғанкісішаруа-
данда,ақылданда,ұяттандақұрқалып,уақытынөткізіпалмақ.Əрбіруайымшыладамшаруасынаөзгеденжинақ
ырақкеледі,əрбіржинақылықтыңтүбікенішболсакерек.Бірақүнеміуайымшылболыпкүлмейжүреберугежан
дашыдамас.Əрбірорындыіс-əрекетуайым-
қайғыныазайтады.Уайымдыорынсызкүлкіменемес,орындыəрекетіңменазайт.Шығаресігінтабаалмай,уайы
мныңішінекіріпалып,қамалыпқалма,оныңөзібірантұрғандық.Жаманкісініңқылығынакүлсең,оғанызаболға
ныңнанкүл,ызалыкүлкініңөзіқайғы. 
Көпкүлкініңішіндебіркүлкібар-ау–

көкіректенкелмеген,қолданжасалғанкүлкі,əдемішілікүшінкүлетінбоямакүлкі. 
Адамбаласыжылаптуады,кейіпөледі.Екіортадабұлдүниеніңрахатықайдаекенінбілмей,бірін-

біріаңдып,бірінебірімақтанып,есілөмірескерусіз,босқа,жарамсызқылықпен,қоретіпөткізеді.Таусылғанкүні
ндебіркүндікөмірдібүкілқолындабармалынасатыпалуғатабаалмайды....Қайратыңасүйеніпеңбекқылсаң,қар
ажердебереді,құртастамайды». 
АбайдыңбұлСөзі(шығармасы)адамөмірініңмəнінеарналған.Арзанкүлкі,мəнсізіс-

əрекеттерсоңындажүргенадамөзөмірініңқалайөткеніндебайқамайқалады.Үнеміуайым-
қайғығасалыныпмалтапқаныңменқызықсызөмірөткізуідіңөзідеантұрғандықəдет.Біраққылығыңжарамды,о
ңдыболсын.Өміріңтаусылғануақыттаөзөміріңдібосөткізгеніңдітүсінгеніңненнепайда? 
АқынныңбұлойыАвстриялықфилософ-

психологВикторФранклдыңХХғасырдажазылған«Өмірдіңмəнініздеу»[3]депаталатынеңбегіндегіойысəйке
скеліптұр.Адамөмірібосқамағнасызөткенуақыт,егероныңəлеуметтікмəніболмаса.Текəлеуметтікмəнгетолы
ғұмырғанаадамөмірінадами,мазмұнды,мағналы,қоғамдықортаға,қоршағанəлеуметтікортағапайдалыетеала
ды.БұлойларМаксВебердіңадамныңəлеуметтікмінез-қылығыменіс-
əрекетітуралыіліміменүйлесіпжатыр.Абайжəнеқазіргіəлемгетанымалфилософпенəлеуметтанушыларілімі
ніңүйлесіпжатқаны.БірініңіліміДалаойшылы-
ныңəлеуметтікшығармадабаяндалса,қалғанекеуініңілімдеріеуропатөріндегііргеліғылымиеңбекте-
ріндебаяндалған.Үшеуініңдеайтарыбіреуғана–
өмірдіңқадірінбіл!Адамретінделайықтыөмірсүр,өмірдебаржалғызсенемес,қоршағанадами,əлеуметтікорта
барынескереотырып,солортаменадамгер-
шіліктіарабайланыстатіршілікжаса.Ешкімгемəңгіөмірберілмеген,олтаусылады,бірақкешкелгенөкініштенп
айдажоқ. 

Бесіншісөзбасқакəсіппенайналыспаған,өмір-
тіршілігітекмалөсіру,малдытұтынуменбайланыстықоғамдықортадағыəлеуметтік-
экономикалыққатынастыңөзіндікерекшеліктеріменоныңадамгершілік-
пенсиыспайтын,өзімшілдікжəнеөктемдікпенүйлесіпалғанарабайланыстыққұбылыстарытуралыбаяндалған
.Осындайжағдайлардыкөріп,біліп,сезіну,оныөзгерткісікелгеніменжалғыздыңдəрменсізді-
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гіоныңжанынауыртты,қайғығасалды,көзінежасалғызды.Бірөзінмыңменжалғызалыстырған,ХІХғасырдыңа
яғындағы,феодалдық-
патриархалдыңқойнауынанəлішығаалмаған,көшпелішаруашылықэкономикасыныңнегізіболған,малменже
рүшінбақталастықсананыжаулағанəлеуметтік-тарихиуақыттыңаштышындығығойбұл. 

«Көкірекқайғысыкісініңөзінедебилетпей,бойдышымырлатып,буындықұртып,якөзденжасболыпағады,я
тілденсөзболыпағады.Қазақтар–«Жасбаладайқайғысызқылагөр!»–
дептілейдіқұдайдан,онысыөзіжасбаладанестіболып,қайғылыкісіболғансығаны.Олқандайқайғыекенінмына
мақалдар-
данбілерсің:«Түстікөміріңболса,күндікмалжи»,«Өзіңдеболмаса,əкеңдежат»,«Маладамныңбауыреті»,«Мал
дыныңбеті–жарық,малсыздыңбеті–шарық»,«Малтапқанердіңжазығыжоқ»,«Байданүмітсіз–
құдайданүмітсіз»,«Қайраңыжоқкөлденбез,қайырыжоқелденбез»т.б.Бұлмақалдарнеайтады?Қазақтынышт
ықүшін,ғылымүшін,əділетүшінқамжемейді,бірақмалүшінқамжейдіекен.Олмалдықалайтабудыбілмейдіеке
н,білетінімалдылардыалдап,мақтапмалтабу,бермесе–
жауласу,малдыболсаəкесінжаулаудыдаұяткөрмейдіекен.Ұрлық,қулық,сұмдық,тіленшілік,солсияқтықылы
қтардыңқайсысынболсадаістепмалтапса,кінəлідемеукерекекен.Бұлардыңжасбаланыңақылы-
наннесіартық?Бірақжасбалаошақтажаныптұрғанқызылоттанқорқушыеді,бұлартозақтандақорық-
пайдыекен.Жасбалаұялады,бұларнеденболсадаұялмайдыекен.Қолыңдабарыңдыүлестіріпберме-
сек,біздеөзіндейболмасақ,маңыңажоламайбезедіекен.Іздегенелімізосыма?!» 
Осылайшақазақдаласыныңұлыойшылығылымсыз,білімсізқазақортасыныңтіршілігітекмалөсіруменқан

абайланыстыболабермектігін,осындайбіржақтыэкономиканыңсоғансайəлеуметтік-
саясиқатынастардытудыратыны,мұндайжағдайдаəділеттіліктііздеудіңөзідемəнсізекенінатапайтты.Өмірш
ындығыныңөзітудырғанмақалдароныңойындəлелдейтүсті. 

АлтыншысөзіндеАбайелдіңішкібірлігі,əлеуметотрасыныңбірлігітуралыойтолғайды,ондайбірлікпенел
ішіндегіынтымақтыңбастынегіздеріқайсысыдегенсұрақтарғажауапіздейді.Солсбептіөзіне«Бірлікқандайел
деболады»,«Еларасықайтсетатуболады»дегенсұрақтарқойып,оғанжауапіздейді.Халықарасындабұлміəелеқ
алайқойылыпкелген?Осытұрғыдайойөрістетуінеəлеуметіарасындатаралған«Өнералдыбірлік,ырысалды-
тірлік»мақалынегізболған.Кейбірмақалдардыңтəлімдікмəнініңтөмендігінатапкөрсетеді,оныңадамгершілік
кекелмейтінітуралыойтолғайды. 

«Қазақойлайды:атортақ,асортақ,,киімортақ,дəулетортақболсаекендеп.Олайболғандабайлықтаннепайда
,кедейліктеннезалал?Осымабірлік?Малыңдыберіпотырсаңатасыбасқадабірлікқылады...Бірлікмалғасатылс
аантұрғандықтыңбасыосы...Ырысалдытірлікдейді,олқайтірлік?Кеудеденжанныңшықпағаныболсаондайті
рлікиттедебар.Жанынқорғап,жауданқашып,қорқақатанып,еңбекетуден,қызметжасауданқашып,еріншекат
ану...айтқантірліколемес»депжазакелеолөзойынбылай-шақорытындылайды:«Бірлік-
малғабірлікемес,сатыпалуға,басқаныңеңбегінпайдалануға,алдауғаесептелмегенбірлік,ақылбірлігі...Көкіре
гі,көңілітіріболсағанатірлікбар.Өзітіріболғаныменкөкірегіөліболса,сөзұғылмайды,ақылабылмайды. 

Кеселдіжалқау,қылжақпас, 
Əзіртамақ,əзірас, 
Сыртың–пысық,ішің–нас, 
Артынойлапұялмас,- 
болыпжүріп,тіріміндеме,оданаллажібергенақбұйрықтыөлімніңөзіартық»[3]. 
Яғни,елбірлігісолелдіңазаматтарыныңақылында,ақылғанегізделгенжоғарысаналылықтажатыр,алдаусы

з,арбаусыз,еңбеккенегізделгенынтымақтытіршілігінде,ізденісіндежатыр.Ондайбірлікте,игіліктітіршілікте
пасықтықтан,жалқаулықтан,ұятсыздықтанөзінтысқоябілетінкөкірегіояужандар-дыңғанақолынанкеледі. 

Жетіншісөздегіавтордыңбастықойылымымынадай:«Көкіректесəулежоқ,көңілдесенімжоқболса,біздіңх
айуанмалданнемізартық?». 

«Сөз»авторыөзіөмірсүріпотырғанəлеуметтікортадағыкеңтаралған,тамырланған,елболашағынабарынш
азияндықұбылыстардысипаттаптүсініктейді.Ізденісіжоқ,білім,ғылымдегенніңнеекенінбілмейтін,білгісідек
елмейтін,өзбілмегенінбасқадансұрағысыда,үйренісідежоқересектерденайнала-
сындағытіршілікті,оныңқыр-сырынтаныпбілгісікелетінбалаартық. 
Сөзавторыныңөзіқозғапоырғанəлеуметтікойғаберілгентүсініктемесімынадай:«Қайтабалакүніміздежақс

ыекенбіз...,білмегендібілсемекемдегенадамныңбаласыболыппыз...Баланекөрсесоғанталпынып,айналадағы
ныбілгісікеліп,«олнемене?»,«бұлнемене?»,«бұлнегебүйтеді»деп,көзікөрген,құлағыестімегенніңбəрінсұрап
,тыныштықкөрмейді.Мұныңбəрібілсемекен,көрсемекендегенжанқұмары.Дүниедекөргенніңбəрінболмасад
анегізгісінбілмесе,адамдыққаорынболмас.Оныбілмегенсоңсеніңжаныңадамдікіемес,хайуандікіболыпшығ
ады...Ержеткенсоң,ақылкіргендебарнəрсенібасқалардансұрапбілгісікеліпжүргендердінегеғылымтапқанда
рдыңжолынасалмайдіекенбіз?Солар-
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дыөрістетіп,өрісіміздіұзартып,жиғанқазынамыздықұмарланакөбейтсек,бұлтектəннің(ішу,жеу,ұйықта)там
ағыемес,əріжанның(ізденіс,ғылым)тамағы.Тəнсұранысынанжансұранысыжоғарықойылсакерекеді.Бірақбі
зержеткенсоңдаолайқылмадық.Жандытəнгебасұрғыздық.Көзбенкөрнен-
ніңсырынұғуғатырыспадық,басқаныңайтқанынұқпадық,«кісіақылыменбайболғанша,өзақылыңменжарлыб
ол»дегендейміз.Хайуанбілмейді,білеміндепталаспайды.Бізтүкбілмейміз,текнадандығымыз-
дыбілімділіккебермейталасқандаөлертірілеріміздібілмейашуызығабасамыз. 
Ізденіссіз,адами,мəденисұраныссызадамныңнадандығынортасалыпкеңірдекжыртыпталасқаннанбасқақ

олынаннекелерідежоқ.Білімменғылымғанаадамдардыңкөзін,көкірегінашып,өмірлікізденіс-
тергежолашаалады,пасықмінездерменіс-
əрекеттердіңалдыналаалады.Жанмəдениетіадамдардыңбастықұндылықтарынаайналғанболареді. 
Шынында,Абайдыңашу-ызасынменкүйінісіншақырғанəлеуметтік-

мəденитежелістіортаныңересектергесұрақжаудырыпжүргенбалаларғаберерідешектеуліеді.Психологияғыл
ымыныңтұжырымдауынша,балалықшағындабалаларқоршағандүниеменқатынастардыөзбетіментаныпбіле
алмайды,олардытекмаңайындағыересектердіңіс-əрекетіменмінез-
қылықтары,тіршілігіарқылығанатүсініпбілеалды,санасынажазыпалады.ОсытұрғыданқарағандаАбайтекер
есектердіңруханижан-
дүниесіүшінғанамазаланыпотырғанжоқ,əріөсіпкележатқанбалалардыңөмірденненіалаалатыны-
ныңшектелгені,өріссіздігіүшіндекиналды. 

СегізіншісөзіндеағартушыАбайқарапайымхалықтыңқоғамдықдамусұраныстарынантысқалыпжататын
ын,олардыбағдарлап,хабардаретіп,насихатжүргізіп,белгілібірілгерлеу,алғабасужолынасалатындаешкімжо
қдепназаланады.Қоғамдық-саясиістердіңбасындажұргендерменбайлардыңбұлістешаруаларыжоқ.«Біреуі–
болыс,бірі-
би,оларбізбəрінендеозықадамдармыз,басқаларғаүлгіберіп,ақылайтамыздепсайланды.Ендіхалықтынеқылс
ын.Ұлығымызалдындажазалыболыпқаламызба,халықарасынбүлдіріпаламызба,елдегібұзақылардықозғапа
ламызба,шыққаншығынымыздытолты-рыпалааламызбадеп,өзбасындағыісіненаспайды. 
Байларбіркүнболсадабасынадəулетқонып,дүниеніңжарымықолындатұрғандайсезінеді.Өзіндежоқтыма

лыменсатыпалады.Көңілдерікөкте,көздеріаспанда,адалдық,ақыл,ғылым,білім-
ешнəрсемалданқымбатдемейді.Оныңдіні,құдайы,жұрты,білім-ұяты,ары-жақыны,бəрі-
мал.Керектісөздіұғуғадауақытыжоқ.Малдыбағу,саудалау,қыстаналыпшығу,сақтау...мақтану.Қолытимейді
.Алқойжүндіқоңыршалар(кедейлер)күнінкөреалмайжүр.Бименбайларанадайболыптұрғандабұларбілім,ғы
лым,ақылдынеқылсын?Кедейгебұларкерегіжоқтай«біздіқайтесің,анасөзұғарларғаайт»дейді.Бұлардыңдаөз
гемененісіжоқ». 
АйтылғандардыңбəріАбайдыңөзкөзіменкөргені,нақтыөмірдіңшындығынантүйгені,өзініңəлеуметтік-

саяситүсінігіменойыныңбиігіненқарапсаралағандағыалдындажайылыпкөрініптұрғанқоғамдыққатынастар
дың,əлеуметтікқатынастарменарабайланыстардыңшындығы.Білім,ғылым,экономиканыдамытуға,озықада
мимəдениеттідамытуғадегенсұранысқаншалықтыжоғарыболғаны-мен,əлеуметтік-
экономикалықшындықсоншалықтытөмендежатыр.Халықтыңкөзінашып,насихаттап,жағдайдыхалықтыңө
зініңқатынасуыменөзгертугебағыттарешбіркүшəліжоқ,халықөзіненекерекекеніндетүсінугеқаблетсіз.Еуро
палық,Шығыстықжоғарыэкономикалық,мəдениөркениеттерменхалыққажанашырболғансаяси-
демократиялыққоғалыспенкүштердеəлідеқазақдаласынантымалыстажатты.Білімменғылымнанөркениетті
болашақтытанығанЫбрай,Шоқан,Абайсияқтыойшыл-
дар,қазақхалқыныңжаңашылрухыннегіздеушілерəлібессаусақпенсанауғадажетпейтін. 

Тоғызыншысөзкөңіліқалағанқоғамғажетеалмай,өміріөтіпжатқанқоғамғакөңілітолмай,құмдалада,апта
ғаныстықортасындабиіктепбойкөтерген,бірақтажалғыздықтанылғалдыкеңістігітарылғанжалғызтеректейқ
иналғанұлыақынныңжантебіренісінентуындағанəлеуметтікойынбаянетті. 

«Менөзімқазақпын.Қазақтыжақсыкөремінбе,жеккөремінбе?Уа,бойларынанадамжақсыкөрер-
лік,көңілгетиянаққыларлықбірнəрсетаппасамдажақсыкөрсем,қазақпындепқолдауымкерекпе? 
Егержеккөрсем-сөйлеспегенде,топбармағанда,араларындаақыл-

кеңесшідеболмағанболаредім,бұлардыңортасынанкөшіпкеткендеболаредім.Бірақбұлардыжөндейміндеген
,жөнделер,үйренердегенүмітімтаусылыпжоқболды. 
Менөзімтіріболсамдаанықтірідеемеспін,Сыртымсауболғаныменішімөлді.Меніңашуымда,күлкімдемені

кіемес,əлдекімдікі. 
Қайраттыкүнімдеқазақтықиыпбөтенжаққакетпектүгіл,өзінжақсыкөріп,үміттеніпжүріппін.Əбденбіліп,ү

мітімүзілгеншақтаөзгежаққабарыпүйреністіболарлыққайрат-
жалыныпсөніпқалды.Солсебептіжүргенбірқуыскеудемін.«Алдыңдатілеуболмаса,артқаалаңболмайөлугебо
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лады»дейтін-дейжағдайдамын». 
Осындайжолдардыоқудыңөзіқиналысты.Ұлыдананыңосындайжанқиналысынаалыпкелгенсолкездегіəл

еуметтік,руханишындықтардытағыбіркөзбенболмасадакөңіліңменшолыпөткіңкеледі.Жоғарыадамгершілі
ктіадамиарақатынастардың,əлеуметтікəділдіктің,озықбілімменғылымныңжаршысы,өзтұлғасынаосылард
ыңбəрінсиғызыпалыпбарушыАбайнеліктенсоншақоршағанортасытіршілігінентүңілді?Олкөптегентарихит
анымалғалымдарменақындарсияқтыөмірінкітапханада,жазуүстелініңбасындаөткізгенжоқ.Жасынанөмірде
нөткеніншеқазақдаласыныңсолəлеуметтік-
тарихиуақытынасайқоғамдықтіршілігініңбелортасында,бақылаушы,қатардағылардыңбіріретіндеемес,озы
қойлыкүрескерретіндебелсенеқатынасып,байжəнекедейболыпбөлінгенқауымдастықтыңəлеуметтікқатына
старықазанындақайнап,жоқшылықпенбаршылық,өктемдік,əміршілікпенойсызбағыныштылық,баскөтертп
ескүнделіктікүйбеңтіршіліктенбойынжазыпалдынақарауғадамұршасызхалықтыңмұң-
мұқтажынтереңсезінді.Халқынсүйгенұлытұлғажағдайдыөзгерпекболып,қолынанкелетініністеді.Алайдасо
лзамандаолөзіжалғызқоғамдықөзгерісжасауымүмкінемеседі.Көңілқалағаныменоныңəлеуметтік-
саясижəнеэкономикалықалғышарттарыдаяремеседі.Қажеттіалғышарт-
тартекХХғасырдыңбасындағанақалыптасабастады.Алақын-
ойшылдыңбірөзініңқалдырғанмұрасықазіргізаманда,жаһанданушыХХІғасырдабүкіладамзатүшінөзектіру
ханиқайнарбұлаққаайналыпотыр.Көңілгебіртиянақберетіні-
Абайдыңөзініңартынаешуақыттаөлмейтінсөзқалдырғанынтірікезіндесезінуі. 

Оныншысөзқазақхалқынаөзібіртəрбиемектебіболғантұлғаныңбала,ұрпақтəрбиесінебайланысыойтолғ
ауынбаяндайды.Ақынойынтудырыпотырғантағыдаоныңөмірсүргенқоғамдықортасындағышындықтар.Ер
есектерменбалаларарақатынасы,тəрбиенегізінеалынғантіршілікмазмұндары. 

«Біреулерқұдайданбалатілейді.Өлсеморнымдыбассын,артымнанқұраноқысын,қартайғанкүнімдеасыра
сындейме? 
Өзіңненқалғандүниеиесізқалмас.Өзгегеқимайтынсеніңартықшаорныңбармаеді? 
Дүниедеөзіңқылғаниттігіңазболдыма?Ендібалатуғызып,оныдаитқылуғанегесоншақұмарболды

ң? 
Тіршіліктеөзіңжақсылыққылғанкісілеріңкөпболса,бірідеартыңнанқұраноқығанболареді.Жаман-

шылықтыкөпқылсаң,балаңныңқұранынегежеткізеді? 
Ержетіп,ата-

анасыназаптанқұтқаратынбалақазақтантуамаекенжəнетуғанбаланысендейəке,сеніңеліңдейеласырапөсірме
кпеекен? 
Балаңмейрімдіболып,қартайғандаасырарлықболыптуама,жоқпа?Оныөзіңжақсыасырай(тəрбие-

лей)білесіңбе?Əлдеөзкінəңменқатарбалаңныңкүнəсінеортақтаспақсыңба... 
Өзбалаңдыөзіңалдайсыңда,алдамшыболсакінəлайсың,тентектікке,пəлеқорлыққаүйретіп,жатмінезінере

нжисің.Осыбаладанқайыркүтесіңбе? 
Құдайданмалтілейсің,құдайсағанеңбекетіп,малтабарлыққуатбердіемеспе.Олқуаттыхалалкəсіпқыларлы

қорынғажұмсамайсың.Бойыңдағықуатыңдығылымға,оқуғажұмсамайсың,оқымайсың.Ғылым,білімдіұғын
арлықақылберді,оныңқайдажібергеніңдікімбілсін.Ерінбейеңбекетсе,түңілмейіздесекімбайболмайды?Сені
кі–біреуденқорқытыпалу,жалынып,алдапалу.Іздегенің–сол.Бұл–абы-
ройын,арынсатқандық,сұрамшақтық.Малдыиттікпентапсада,адамгершілікпенжұмсағанешбірқазақ-
тыкөрмедім.Бəрідеиттікпентабады,иттікпенайрылады.Бейнет,күйігі,ызасы–
солүшеуіненбасқаешнəрсебойындақалмайды.Барындабаймындеп,жоғындабаяғыдамағанмалбітіпедідепма
қтанады. 
Жарайды,сөйтіпжүріп-ақмалтаптың,байыдың.Солмалдысалыпендіғылымтабукерек». 
ОйшылСөзіненалатынбастысабағымыз–балағанеүйретсең,негебаулысаң–соныаласың.Қисықөссе–

ондайадамқайданкелдідептаңданудыңқажетіжоқ,балаңақарапөзіңдітаны.Жақсыбалатəрбиелеудіңбасы
жолы-оғанбілімменғылымберу,еңбеккеүйрету,еңалдымен,өзіңніңадам-гершіліктіадамболуың. 

Онбіріншісөз,«қалайболғанда,қандайəдіс-айлаболсадамалтапсамболды»дегенқазаққауымдас-
тықтарыныңбастықұндылыққаайналыпалғансолзаманғыкүнкөрістəсіліменбаюəдісінқаттысынғаалады.Ш
ынмəніндесөзболыпотырғанөмірдегіболғанқұбылыстардалакеңістігіндегіəлеуметтікқатынастардыңбірқат
арқыр-сырынашады. 

«Осыелдіңүнеміістепжүргенекінəрсесібар.Ол,əлеулі–
ұрлық.Ұрымалтабамындейді,малыбарұрлықшыəлідебаитүссемекендейді.Ұрыны«құтқарамын»деп,немесе
«ұрланғаныңдыалыпберемін»деп,арададаугерлермалтауыпжүр.Қарапайымхалықкімдердіңұрлағанынайта
мын,немесе,ұрланғанмалдыарзанғатүсіріпаламындеп,олжүр. 
Екіншісібұзақылық.Ойындажоқпəленібіреулердіңойынасалып,«бүйтсеңбекболасың»,«сүйтсеңкекалас
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ың»депауқаттылардыазғарыпмалтаппақ.Олардыңмақсаты–
кімазса,соғанкерекболақалу,азғыру,жауластыруарқылыазығынтабу. 
Ұлықтарболса«сенібүйтіпсүйеймін,қорғаймын»депүміттенушілерменалданушылардыжепжүр. 
Қарахалықболса«бізосыншақауымбыз,сеніңсөзіңдісөйлейміз»,«соншаауылсойылықдысоғамыз»деппар

тияларғабөлінгендердіңсоңынанеріп,ауылын,қатын-баласынсатыпжүр. 
Егеросыұрылық,бұзақылықжоғалса,жұртқа(халыққа)ойтүсереді,шарушылықпеншұғылданареді.Байма

лынбағып,кедейжоғыніздеп,елсекілдіталапқа,жақсынытілеугекірісереді. 
Бірақжұрттыңбəріосыекібүлікіскеортақтасболғандықтан,олардыкімтүзейді?Берілгенсерттің,адалдықты

ң,ұяттыңосылайтоқтауысызкетеніме?Ұрынытиюғаболареді,бұзақылықыңтілінееріпазғындыққабаратынба
йлардыкімтияалады?» 
Сұрақ,сұрақ,тағыдасұрақ.Қойылымдалғанөмірмəселелері.Қазаққауымыныңалдынақойылғансұрақтар.

Қоғамдықдамудыңболашағыүшінжасалғанəлеуметік-саяси,əлеуметтік-экономикалықжəнеəлеуметтік-
мəдениқойылымдар.Адамаралыққатынастарғабағыттағансұрақтарменмəселелер.ДəлосысұрақтардыХХІға
сырқауымдастықтарыалдынақоюғаəбденболатынсияқты.Əрине,жаңазаманқауымдастықтарыныңтекмалд
ығанакəсіпетіпотырмағандығынескереотырып. 

Онекіншісөзжекеадамдардыңдінисенімжəнеғибадатету(сенімдікдəстүрліəрекеті)мəдениетінеарналған. 
Қазіргізаманда«Имандылық»ұғымыкеңқолданылады,алайдаоныайтушыларбұлсөздіңмəнінебараберме

йді.«Ұят»,адамдыіштейбақылаушыұяттықсезім,ожданретіндеұғылып,түсініктеліп,адамиарақатынастарнег
ізіретіндеқарастырылабермейді.Абайтүсінігіндеимандылық–жоғарыадамгершілік,ар-
ұят,реттілікпенмəнділіккөзі.Бірақолөздігіненкелесалмайды.Адамғаізденіскерек. 

«Кімде-кімжақсылы-
жамандығибадатетіпжүрсе,жақсылыққажасалғанниеттіңжамандығыжоқдейміз.Бірақоныңекішартыбар,он
ыбілсекерек.Əуелі–имандылыққасену,оғанберікболмақкерек.Екінші–
имандылықтыбіліпболғаншаосыжеткіліктідептоқтапқалмай,үйренудіжалғастыру.Яғни,имандылықтыңқан
дайжағдайдакəмеліне(қажеттідеңгейіне)жететінін,алнендейжағдайдабұзылаты-
нынбілмейтұрып,басқашалмаорап,намазшылболудегенімізкөңілдегініңбəрініңорындалуыемес. 
Күзетсіз,ескерусізимантұрмайды,өзіңді-

өзіңықласыңменбақылап,шынайыдінгешынмəніндежаныңашымаса,салғырттықсағаниманəкелмейді». 
Абайөмірініңсоңынатаман,əлеуметтікортасынаноқшауланғанкезіндедініисенімгебетбұрып,имандылық

құбылысынамəнберіп,ғибадатжасайтынболған.Бұғанғадейінөткенөміріменоныңаяқта-
луыалыстұрмағаншағындаөзініңішкідүниесіменкөбірексырласты,руханиқиналыстарынжеңілдетертірек,ба
сқағаайтаалмайтынсырын,тылсымсезімінбілдіретінқұбылыс,кеңістікіздеді.Бірақоныңаузынаншығыпотыр
ғанимандылықоныңадамгершілікидеалымен,философиялықэтикасыменұштасыпжатты. 

Онүшіншісөзоныңалдыңғыойыныңжалғасыіспеттес.Ақын«Иман»ұғымыныңмəн-
мағнасынаүңіледі,адамдықортаүшіноныңпайдалылығынашыпкөрсетугетырысады,ойынөрбітеді.Имандыл
ық-тыңадамғаберері,адамгершіліккеқосары,адамдаріс-
əрекетінреттеушіліксипатынөзідеұғынаотырыпбасқаларғатүсіндіргісікелді. 

«Имандегенімізұлытəңірдіңбарлықадамдарғапайғамбарымызарқылыжібергенжарлығынамойын-
сынып,илану»дейкеле,баяндалуыбарысындамедреседеоқығанкезіндегіжəнетатармолдаларынанкелгенсөзд
ерменұғымдарыпайдаланаотырыпқағазғатүсіргенойытөмендегідей: 

«Имандылықсенімгеекінəрсекерек.Əуеліимандылықтышындықтадəлелдеп,өзісіңдебекіту.Екіншісі,мол
даданестісеңде,кітаптаноқысаңдасолимандылыққакелтіретіннəрсегеберікболу.Өлтіреміндепбіреуқорқытс
ада,басқалартүрліістерістепкөрсетседеимандылықтанайнымағанкерек.Осындайимандыдəстүрлідейміз.Ен
дімұндайимандысақтауғақорықпасжүрек,айнымассенім,босаң-сымайтынбуынкерек. 
Алиманғанегізболарлықғылымыжоқ,тиянақтыиманыбардеугеберіктігіжоқ,алдауға,азғырғанғакөніп,ақт

ықара,қараныақдепайтыпқанақоймай,тіптіантберіпжүргендердінедейміз?Екіжүздідеиманжоқ.Иманғақарс
ыкелерісжасағандықұдайтағалакешірмейді,пайғамбарданшапағат(жəрдем)жоқ.«Қылышарасындасертжоқ
»дегенмақалдықуаткөргенпəнденіңжүзіқұрысын». 
СоныменАбайтүсінігіндегі«имандылық»–

ғылымға,ізденіске,ақылға,қорықпасжүрекке,айнымассенімгенегізделгенадамгершіліктісенім.Ақпенқаран
ыайыраалмайтұрып,қорқытқанныңайтқаныністепжүріпимандыдəстүретеалмайсың.Имандылықөміршынд
ығы,санадағыелесемес.Имандылықнақтыістебайқалады,бекиді. 

Онтөртіншісөз.Ойшылғалым«Адам»,«Адамдық»дегенімізне?дегенсұраққажауапіздейді,өмірдегіадам
даріс-
əрекетіндебайқалғанбірқатаркөріністерді,қазақарасындағыадамдықтыбағалаудыңəдісінсынғаалады.Абайо
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сыбірғанаСөзіндеқазіргізаманжағдайындабарыншаөзектіболыпотырғанжан-
дүниеқұбылыстарын,оныңішкімазмұнынбейнелейтінмінез-қылықтарменіс-əрекеттердібейне-
лейтінталдау,танымқұбылысыболыпотырғанəлеуметтік-
психолоиялыққұбылыстардыназарғаұсынған.Олар–«батыр»,«адамижүрек»,«жігер»,«ержігіт»түсініктері. 

«Тіріадамныңжүректенаяулыжеріболама? 
Қазақтажақсыадамды«батыр»дейді,бірақолсөзжүректіңбасқақасиеттірінанықтапбереалмайды.Рахымд

ылық,мейірбандық,басқалардыбауырынатартып,олардыңдаөзіндейадамболуынадемеубе-ру–
жүрекісі.Тілжүректіңайтқанынакөнсежалғаншықпайды....Уағдадатұрғыш,бойынжаманшылық-
тантезжинапалғыш,көштіңсоғынаитшееребермей,адасқанкөптіңатыныңбасынбұрыпалуғажараған,əділетті
ақылмойындағандықиындабосамойындау–
ерлік,батырдлықосыболар.Əйтпегендеқазақтың«батыры»адамижүрекемес,қасқыржүрекдегенсөз. 
Қазақтаадамбаласығой,көбіақылсыздығынаназбайды,ақылдыныңсөзінұғыпаларлықжүректежігер,қайр

ат,аңғарымдылықтыңжоқтығынаназады.Білместігіненістегенінедесенбейді.Біліптұрыпістесе–
арсыз,қайратсыздығы.Жаманшылыққабірілігіпкеткенсоңбойынжиыпаларлыққайратқазақтакемболады. 
Осыжұрттыңкөбінің«мықтыжігіт»,«ержігіт»,«пысықжігіт»депатқоюы–

жаманшылыққаелірту,бірін-
бірінеайдапсалу,артынойлатпайтыназғырусөздері.Құдайға,арменұятқатерісқарап,бойынжияалмай,жа
маншылыққа,мақтанғабойыналғызып,өзісінөзітексермегенадам,жақсынықойып,адамбаөзі?» 
Иə,бізөмірсүргенəлеуметтікортаның«азғырушылық»,«жаманшылыққаитермелепелірту»,мақтан-

шақтық,қасқыржүректіліксияқтықұбылыстарданарылыпболмағаныөкінішті.Одандаөкініштісі–
əлемдікқауымдастықтыңдаосындайқұбылыстарғаорынберіпотырғаны. 
ОсытұстаВикторФранклдің«Ар-

ұят»адамныңбақылаушысы,оладамдыіштенбақылайды»дегентұжырымынескесалакетудіжөнкөрдік[4]. 
Онбесіншісөз.Өзөміріндежақсыныда,жамандыдадамолынанкөргенфилософақын«ақылды»,«ақылсыз»

кісі,кімдеролардеп,осыұғымдартөңірегіндеойтолғайды.Оныоқиотырып,үндемейқұпта-
ғаннанбасқа,жүреккетүйгеннебасқа,айтарсөздетаппайсың. 

«Пендеболыпжаратылғансоңадамдүниедеешбірқызықкөрмейжүреалмайды,көргенініңқызықты-
сынойынасақтайды.Естіадаморындыістерінемарқайып,ойласакөңілісүйсінеді.Бұлөткенөмірдеөкінішіжоқе
кенінсезінеді. 
Есеркісіөзінеорынтаппай,неболсасоныбаянсызқызықтап,құмарланып,өмірдіңқымбаттышағынитқорлы

қпенөткізіпалады.Күндердіңкүніндеөкінеді,бірақоданпайдажоқ.Жастығындақызыққуып,кісімсіп,жастығы
тозбайтындай,буыныбосамастайкөрініп,есікіргендеекіншіталапқақайратқылуғажарамайқалады. 
Үшіншісі–

əрнəрсегеқызығушылық.Олбойынақұмарлықтудырады.Əрбірқұмарлықөзіндікдерт.Құмарболғаннəрсегеқ
олжеткізунемесеколыжетер-
жетпесжағдайымастықпентең.Мастықақылдыңкөзінбайлап,көптегенағаттықтаржасатады,төңіректегілерді
ңдесағандегенсыникөзқарасынашады. 
Етегінашып,көзіаспанда,жындыкісішеер-тоқымсызатқаотырыпшабабертіндердідекөрдік. 
Естіадамдарақылдықолданшығармай,басқағаөзінсынатпайжүріпізденеді.Егерестіадамныңқатарындабо

лғыңкелсекүнінебірмəртебе,бомасажұмасынабір,айына,өзіңненөзіңесепал!Өміріңдіқалайөткізіпжатырсың
,дүниегежарамдыкезіңдеөзіңөкінбейтіндейісжасапжүрсіңбе?» 
Философ-ақынныңбұлСөзіқазіргіқоғамдарғадақатынастыəлеуметтік-антропологиялық,əлеуметтік-

психологиялықтанымдыққұбылыстардықозғапқарастырған.Қазірдемəнберілебермейтін,бірақадамөміртір
шілігіүшінмаңыздыұғымдардытанымдықортағашығарған.«Баянсызқызық»,«ақылдыңкөзініңбайлануы»,«
естіадам»,«төңірек»,«өзіндікдертретіндегіқұмарлық»,«өзіненөзініңесепалуы»,«орындыістер»,«мастық».О
йшылбүгінгіқоғамадамдарынаөмірлікмəндəсаақберіп,саналыадамитіршіліккебағдарлаптұр. 

Оналыншысөз.Тағыдаайналадағыжанынағажайсызтигенмінез-құлықтарменіс-
əрекеттертуралысыникөзқарас.БұлСөздегісыникөзқарасөзіндінисенімшімін,дінжолындамындепсанайтын
адамдарғақатынасты. 

«Қазаққұлшылығымқұдайғалайықтыболсаекендепқамжемейді.Текжұртшылықістегендіқайта-
лап,жығылып-тұрғаныболмаса. 
Саудагернесиесінжинапкелсе«тапқанымосығана,сағанболажерденмалқазамынба?!–

депсаудажасағанадамныңөзінкіналайды.Құдайтағалағадақатысысаудергеқатынасынаұқсайды.Тілінжатты
қ-
тырып,дінінтазартып,үйреніпəлекболғысыжоқ,«білгенімосы,ендіқартайғандақайданүйренеалмын»дейді.О
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ныңтіліөзгежұрттанерекшежаратылыппа?» 
Ойшылдыңпікірінше,құлшылықетушілердіңрəсімдікіс-

əрекетіменойынаалғанықласыарасындаүлкеналшақтықжатыр.Рухтазалығы,бұлжолдаізденістің,өзіндіктəр
биеніңкеректігіназарғаалынбай-
ды.Əйтеуірбасқалардыңістегенінқайталайсалу.Өзісиынатынқұдіреттіқұдайғақатынасысаудагергеқатынас
ынаұқсапжатады.Руханисезінудентысжатқансиынуданоғанқандайпайда? 
Шындапкелгендеұлыақынəлеуметортасындағықоғамдықсанаменəлеуметтікмəдениеттуралымəселекөт

еріпотыр.КелесіСөзіндебасталғанойжалғасынтауып,тереңдейтүскен,тұлғатуралыіргеліілімгеұласқан. 
Онжетіншісөз,өзіндікəлеуметтік-

философиялыққұндышығарма.Жасұрпақтытұлғаетіп,яғни,əлеуметтікбейнедегіжекеадаметіптəрбиелеубар
лыққоғамдардың,əрбірағаұрпақтыңпарызыменқажеттілігі.Алайдазаман,уақытөзгергенсайын«Тұлға,олқан
дайадамиқасиеттердібойынажинақтағанадам?–
дегенсұрақүнеміалданшығыпотырады.Сондайсұраққаəлеуметтік-саяси-философиялық-
психологиялықтұрғыдабейнелендірілгенəңгімелеужолыменжауапберген,ол–АбайҚұнанбаев. 

«Қайрат,ақыл,жүрекүшеуіөнерлерінайтып,таласып,ғылымғакеліпжүгініпті. 
Қайратайтыпты:Ей,ғылым,өзіңбілесің,дүниедеешнəрсеменсізкемелінекелмейтінін;əуеліөзіңдібілугеері

нбей,жалықпайүйретукерек,олменіңісім.Құдайғағибадатетіп,ерінбей,жалықпайорнынакелтірудеменіңісім.
Дүниегелайықтыөнер,малтабу,абыройменмансаптаеңбексізтабылмайды.Орынсыз,болымсызнəрсегенүйір
болғызбай,бойдытазасақтататын,күнəкəрлықтан,көрсеқызарлық-
тан,нəпсінішайтанныңазғыруынанқұтқаратын,адасыпбаражатсаңбойдықайтажиғызатынменемеспе?Осые
кеуімағанқалайталасады? 
Ақылайтыпты:Дүниеде,неахиреттенепайдалы,незиян,оныбілетін–мен,сеніңсөзіңдіұғатын–

мен,менсізпаданыіздептабаалмаса,зияндыданқашыпқұтылаалмаса,ғылымдыұғып-
үйренеалмаса,осыекеуімағанқалайталасады?Менсізөздерінегежарайды? 
Жүрек:менадамныңденесініңпатшасымын,қанмементарайды,жанмендемекенқылады,менсізтіршілікжо

қ.Жағдайыжақсыкісігекедейдің,аш-жалаңашадамныңжайынойлаптөсегіндедөңбекшіте-
тіндемен.Үлкеналдындаұятсақтап,кішігерахымшылықістететінде,мен.Бірақменітазасақтамай,ақырындақо
рқылады.Ментазаболсам,адамбаласыналдамаймын,жақсылыққаелжіреп,жамандықтанжиренемін,əділет,н
ысап,ұят,рахымшылықдейтіннəрселердіңбəрімененшығады.Менсізосылардыңкүніне,осыекеуіменіменқал
айталасыды?–депті. 
Сондағылымбұлүшеуініңсөзінтыңдапболып,айтыпты: 
-

Ей,қайрат,айтқаныңныңбəрірас,айтылмағандаөнерлеріңбар,оныңбірініңсенсізболмайтынырас.Біраққаруы
ңақарайқаттылығыңдамол,залалыңдааземес,кейденежақсылықты,кейдетекжамандық-
тыұстапкетесің,соныңжаман. 

-
Ей,ақыл,сеніңайтқаныңныңбəрірас,тəңіріжаратқанекідүниеніңжайынсенбілесің.Бірақсоныментұрмайсың,
амалда,айлдасененшығады.Жақсыныда,жамандыдасүйесің,екеуініңдеіздеге-
нінтауыпбересін,соныңжаман. 

-
Сенүшеуіңніңбасыңдықосуменіңісімдейдіғылым...Бірақбилеуші,əміршіжүрекболсажарайды.Ақылсеніңқ
ырларыңкөп,жүрексеніңкөпқырыңажүрмейді.Жақсылықайтқаныңақуанады,жамандықайтқаныңажүрмейд
і.Орындыіскекүшіңдіаямайды,орынсызіскеқолыңдыбосатпайды.Осыүшеуіңбасыңдықос,бəрінжүреккебил
ет,–депұқтырыпайтқанекенғылым,–үшеуіңалаболсаң,менжүректіжақтадым». 
Сөйтіп,адамдытұлғаетіпқалыптастырушыжəнетұлғаретіндеəрекететкізугетиістіүшеу–

жүрек,ақыл,қайрат,өздерініңбасынқосуғамүмкіндікберетінжауаптығылымантауыпы. 
Онсегізіншісөз.Авторадаммəдениетін,киініумəдениетін,талғампаздықты,шынайыжəнеалдамшыкербез

тіктісөзарқауыетеді. 
Шынайынемесеалдамшыкербездік,адамныңсыртқымəдениетіменішкімəдениетініңүйлесімділігіадамд

ыадамететінқасиеттердіңбірі.Алайдаолтекəдемікиініп,жақсыкөліккемінуемес.Ішкі-
сыртқыүйлесімділіктіңнегізіндеақыл,ар-ұят,білім-
ғылымғақұмарлықпенжақсымінезжатыр.Əлеуметтікмінез.Олқазіргіəлеуметтану,тағыбасқагуманитарлықғ
ылымдардыңзерттейтіні,тұлғалыққасиеттіңбастыкөрсеткіші. 

«Адамбаласынакиімдікірсіз,сыпайыжəнетазакимеккерек.Өздəулетіненартықболыпбайқалатын,артықб
олмасадакөңілгеқуатберердейетіпкиіну–кербездіңісі. 
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Кербездіңтүрліқылығыболады:бірі–бет-пішінін,сақал-
мұртын,денесін,жүрісінтүзеп,шынтағынкөтеріптараныпəлек.Келесісі–
сыпайы,жұғымдыжігітболыпкөрінуді,өзіненілгерілергежақсыболыпкөрініпқалуды,өзқатарлылардыңқызғ
анышынтудырып,«осыныңатындайатмініп,осылайшакиімкигенніңнеарманыбарекен»депқызығуынтудыр
ғандыұнатады.Мұныңбəріақымақтық... 
Тегіндеадамбаласы,басқаадамбаласынанақылымен,арымен,ғылымымен,жақсымінезіменозбақ.Оданбас

қанəрселерменоздымдеу–ақымақтық» 
Онтоғызыншысөз.«Естілік»дегеніміз,«сөзқадірі»дегенімізне?Оныңадамғабереріне?Ойшылосындайс

ұрақтардықояотырып,оныңжауабынжазыпқалдыруғатырысады.Өзіүшінемес,əрине,басқаларүшін,өзіненке
йінгілерүшін. 

«Адамата-анадантуғандаестіболмайды:естіп,көріп,ұстап,татыпкөріп,дүниедегіжақсыменжаман-
дытаниды,көргені,білгенікөпболғаныбілімдіболады.Естілердіңайтқансөздерінесінесақтағанкісініңөзідеест
іболады,əріжамандегендерденсақтанса,оныадамдесеболады. 
Естілерсөзінесіткендежалтақтап,сырғанақтап,ұқпайқалғанынқайтақайырыпұғыпалуғаниет-

тенбей,сөздітүсінгеніменшығаберебұрынғықалпынқайталаса,естіп-
есітпейнекерек(естігенненнепайда). 

«Осындайсөзтанымайтынелгесөзайтқанша,өзіңдітанитұғыншошқаныбаққанжақсы»бірхакімайтқанеке
н»,–депжаздыадамгершіліктіңҰлыұстазы.Жазылғанқұбылыстарөзортасыныңшындығы-
нантуындағаныдаусыз,біраққазіргізаманғыəлеуметтікортаүшіндеақынойыныңөзектілігіжоғары.Естіұрпақ
тыңестіересектерарасынанғанаөсіпшығатыныайқын.Сөз,сөйлеуəлеуметтікарабайланыс-
тыжасаушыкоммуникацияқұралыдесек,«қадірлісөз»дегеніміздіөзіқоғаммəдениетініңіргетастықнегіздеріні
ңбіріемеспе?! 

Жиырмасыншысөз.«Жалығу»...Тереңойлыкемеңгерадамнеге,неденжалықты?Өздəуірінесимағандығ
ынан,саналыіс-
əрекетініңкүткенінежеткізеалмағанынан,ойынұғатын,ісінқолдайтынəлеуметортасынтаппағандығынан...ха
лқыныңмүддесіншешумүмкіндігішектеліп,жігерімұқалғанды-
ғынан.Пəндегетəнқызықтықызықтапкөрді,бірақұлытұлғаретіндегіидеяларыменойларынөмірсүріпотырған
ортадаіскеасырумүмкінеместігікөңілінеқаюсалып,«жалығу»туралыдажаздырды. 

«Тағдырдыңжарлығынбілесіздер–өзгермейді.Пəндедебіржалығудегенісбар,олдаадамтағдыры-
менқосажаратылған.Оғанбіріліксе,адамныңоданқұтылуықиын.Қайраттанып,сілкініптастапкетсеңде,ақыр
ытағыкеліпжеңіпалады. 

...Адамбаласыныңжалықпайтыннəрсесібарма?Тамақтанда,ойыннанда,күлкіденде,мақтаннанда,тойданд
а,əйелдендекөңілқалады.Бəрініңдебаянсызынбіледі,көңілібұрынғыдандасуибастайды. 
Дүниедебірқалыптытұрмайды,құдайтағалаəрбірмақлұққабірдей,бірқалыптығұмырбергенжоқ.Олайбол

сакөңілқайданбірқалыптыболыптұраалады?Бірақосыжалығудегенкөргеніңніңбəрініңбаянсыздығынантуы
ндайды.Ғұмырдыңбаянсыздығыменкөрген-
білгенқызығыңныңшолақтығыжалықтырады.Бұлайболғандаақымақтықпенқайғысыздықтыңөзібірғанибет
екендепойлаймын». 
Алақымақтықпенқайғысыздыққолыңнанкелмесеше?Əлеуметортасындаөмірсүреотырып,көзіболсада«с

оқыр»,сезіміболсада«сезеалмайтындарғағанатəнісбұл. 
Туғанхалқыныңбасындабарқиындықтардыжан-

дүниесіменсезінген,оданалыпшығудыңжолыніздеп,бүкілой-
жігерінжұмылдырғантұлғаондай«ғанибетті»қайдантапсын...Ойшылдыңқайғысыхал-
қыныңқайғысыеді,оныңой-өрісіелінжарқынболашаққажетелейтінсана,санамəдениетіөрісіболатын. 

Жиырмабіріншісөз.«Мақтан»,«мақтану»,«мақтаншақтық». 
Уақытындағықазаққауымдастығыкездесіптұратынарақатынастарменмінез-қылықтаршындықта-

рынанегізделгенҰлытəрбиешініңəлеуметтікшығармаларыжүйесіндегікезектітолғанысы.Бірақаталғанпсих
ологиялыққұбылыстарбүгінарамыздажоқпа?Əлдетекмақтаншақтыққанегізболарқұылыстарғанаөзгердіме?
«Үлкендік»дегенімізнеекен? 

«Адамбаласыныңазды-көптіөміріндемақтаннантысболмағы–
қиыніс.Менсолмақтанныңекітүрлісінбайқадым:біреуінүлкендік,екіншісінмақтаншақтықдепатадым.Ішіне
нөзін-өзібағалап,надан-
дықтан,жеңілмінездіктен,мақтаншақатанудан,əдепсіздікпенарсыздықтан,баласыздықпенпайдасыз-
дықтан,сұрамшақтықтан,өсекші,өтірікшілдіктен,алдау,тағыбасқакеселдерденсақтанып,өзінондай-
ларданжоғарыұстау–Үлкендік.Олсондайүлкендігіменмақтаулыболады. 
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Екіншісі,мақтаншақ–
олардыңөзітуралыайналасындағылардыңнедепжатқанындаісіжоқ,оныелемейдіде:бірі–
басқаларғамақтанарлықмақтаніздейді,наданболсадаадам;екіншісі–
елішіндемақтанарлықмақтаніздейді,адамдығытолықемеснадан;үшіншісі–
өзгекісіқостамайтынмақтаніздей-
ді.Жатқамақталсам,еліммақтар,еліммақтасаағайыныммақтар,оданəріөзімдіөзіммақтапжетеміндейді.Надан
ныңнаданы,өзіадамемес». 
ҚоғамжəнеəлеуметтікөміркеңістігіндекездесіпкелгенАдамдықтыңжəнеадамдықеместіктіңтағыбірқыры

нсөзеттіхалықтыңұлытəрбиешісі.Олтекхаттанымайтынсауатсызадамдығана«надан»депотырғанжоқ.«Нада
н»ұғымыөзініңеліүшінеткенадалеңбегініңнəтижесіменкелгенмақтаныш,ризашылықсезімнентысжатқан,өз
інөзінің«жақсыкөруі»,басқаданөзінартықсанауытудырған,қолданжасалғанмақтаншақтықтысипаттапберуү
шінқолданылған. 

Жиырмаекіншісөз.ОйшылдыңбұлСөзіндеойтолғауынаарқауболғанəлеуметтік-
психологиялықмəндегіұғымдар«Қадірлі»,«қадірлеу».Кімдерқадірлеугелайық,оларнесіменқадірлі?Жауапм
азмұныақынөмірсүргенуақыттыңəлеуметтік-тарихи,экономикалық-
мəденишындықтарыменбайланысыпжатыр,біраққайзамандаболсынтүпкімəнінжоғалтпақемес. 

«Дəлосыкүнгіқазақтыңішіненкімдіжақсыкөріп,кімдіқадірлейаламындепойладым. 
Байдықадірлейіндесем,оныңөзбасынаеркі,өзмалынаеркіжоқ,басқаларменкүшталастырып,жүздегенада

мдарданөзінқорғаудыжалыныпсұрап,солүшінмалынүлестіріпжүр.Онысымырзалықемес.Қуланыпалған«қо
рғаушылар»онықорытып,кімболсасоғажемболыпжүр. 
Мырзалардықадірлейіндесем,осыкүнішынайымырзажоқ.Біреулерімалбергішмырзабаршылық,пайдамд

ыкелтіремдепмырзалықетеді,ендібірі«артын»ашып,күнəғабатып,есішығыпжүр. 
Болыспенбидіқұрметтейіндесем,сатыпалған,жалыныпсұрапболыстықпенбиліктеешбірқаси-етжоқ. 
Мықтынысилайындесем,жаманшылықтаелдіңбəрібатыр,жақсылыққамықтыкісіелдежоқ. 
Естікісінітауыпқұрметтейіндесең,əділетті,ұятты,нысаптыадамелдежоқ. 
Ғарып-кедейбишаралардықұрметтейіндесең,момындығындаесепжоқ.Ендіқалғанықуменсұмғана. 
Соныменкімдісүйдік,кімніңтілегінтіледік?«Ырысбаққан,даубақпас»дептіршілігінжасап,ұры,залым,қул

арғажемітболыпжүргеншынмомынбайлардыаяп,соныңтілеуінтілемесең...Соданбасқанытабаалмадым». 
ОсылайшаАбайəлеуметортасын,олардыңарабайланыстықнегіздерінтаныпбілудіңөзіндікəлеумет-тік-

психологиялық,адамгершілік-руханиəдіснамасынбердідеугеболар.Олар–
«əділдік»,«үят»,«нысап».Ойтолғауыбарысындаақынсолəлеумттік-
тарихикзеңдегіқазақдаласыныңəлеуметтікқабат-тық(стратификациялық)сипаттамасынберді.Олар–
бай(малдыадам),оны«қорғаушы»қарқаулар,билікиелері(болыс,би),қауымдастықтарарқасүйегенбатырлар,
момындығыменерекшеленгенкедейлер,халықарасындақулығынасырыпкүнкөріпжүрген«сұмдар».Осыəле
уметтікортадаөзінеарқасүйертірекболар,қадіртұтарадамынтаппайқиналды.Бүгінбізбұлжағдайдыбізқазақда
ласыəлеуметтану-шысыныңөзуақытынанқаншалықтыозықтұрғанынбарыншасезінетүсеміз. 

Жиырмаүшіншісөз.«Қуаныш»,«жұбаныш».Халқымнеменқуанады,онысықуанышболарлықіспе?–
дейкелеқазақдаласыойшылыөзкөзқарасынтөмендегішебілдіреді: 

«Біздіңқазақтыоңдырмайжүргенбірқуаныш,біржұбанышбар. 
Оныңқуанышы–

біреудіңжаманшылығынтауып,өзініңондайболмағанынақуанып,«пəленшеденсақтасын»депөзіноғанқараға
ндатазакісімінғойдепқуанады.Оғанқұдайтағалапəленшедентəуірболсаңболдыдепайтыппа?Жаманменсалы
стырыпжақсыболмақпа?Бұлбəйгегеқосқан100аттыңартындақалғандарынешеудепдепсұрағанменбірдей.М
енарттақалғанбесаттанілгеріедімдегенніңнесіқуаныш? 
Ендіжұбанышы:жалғызбізбе,елдіңбəрісөйтіпжүрғой,«көппенбіргекөргенұлытой»депжұбана-

ды....Ғылымкөпкекеліппе?Даналықбіреудентараппа,көптентараппа?...Жербілмегенкөпадасыпжүрсе,бірже
рбілетінадамныңкерегіжоқпа?Жұткелсеелдіңбəрініңжұтағаныжақсыма,əлдежарым-
жартысыныңаманқалғаныжақсыма?Осыкөпақымақтыңбірақымаққанесіжұбаныш?». 
Бірқарағандашағынғанашығармадаөтетереңəлеумттік,əлеуметтік-

психолоиялықжəнесаясимəнжатыр.Ағартушыбұлжердежекелегенадамдардыемес,тұтасалғандағыəлеумет
тікқауымдастықтыалыпқарастырыпотыр.Көптіңістегеніністеп,олахуалынанөзіқанағаттауып,ізденіссіз,жек
едараталпыныссыз,өзін-
өзіжұбатыпжүріпжатқанхалықортасы.Тобыремгендекім?Бұлардыңқуанарлық,жұбанарлықжайыбарма?–
депқиналдыҰлыойшыл. 

Жиырматөртіншісөз.ХІХғасырдыңсоңынажақындаған,Ресейпатшалығыотарыжағдайындағықазақдал
асыменқоғамдықортасы.Ақын,əлеуметтанушы,саясаткер,философАбайхалықөміріндекездесіпкележатқан
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бірқатаркелеңсізжағдайлар,даладамуынабөгетболыпкележатқан,сіңістіболыпалғанбірқатаржағымсызіс-
əрекеттердісаясаткерақынқатаңсынғаалды,халқыныңəлеуметтік-экономи-
калықдамудыңартындақалыпотырғанынажаныауырады. 

«Біздіңқазақтыңдостығы,дұшпандығы,мақтаны,мықтылығы,малтабуы,өнеріздеуі,жұрттануыешбірхал
ыққаұқсамайды.Бір-біріміздіаңдып,кірпікқақтырмайотырғанымыз.Халқыбізденкөпдүние-
деқаладабар,жербетіншарлапкөріпжүргенкісідетолыпжатыр. 
Өстіп,жержүзіндегіжұрттыңқорыболып,бір-

біріміздіаңдыпөтемізбе?Жоқ,қазақортасынандаұрлық,өтірік,өсек,қастыққалып,өнерді,табыстыбасқажолм
ентауып,басқажақтантүзужолменіздеп,кеңөріскешығараркүнболармаекен? 
Əй,қайданболсын!Жүзқараға(малбасына)екіжүзкісісұғыныпқарапжүрғой,бірінбіріқұртпай,құрымайты

ныштабама?» 
Көшпендітіршілікжасап,экономикалықтірегімал,малөсіруболыпкелгенəлеуметтікортадымалтекəл-

ауқаткөзіболыпқанақойғанжоқ,əріталас-
тартыс,ұрлық,бəсекегесебепшіболыпкелді.Ойшылқазақдаласыныңдабасқаелдердегідейқаласы,өндірісідам
ығанелгеайналуынармандады.Оғанапараржолелішіндегіынтымақ,керітартпаіс-əрекеттенарылудепсанады. 

Жиырмабесіншісөз.Ағартушы,саясаткерАбайхалқынбілімге,ғылымға,өнергешақырады,басқахалықта
рдыңозықмəдениетіненүйренуді,білімменмəдениетарқылығанабасқадамығанхалықтарментеңесудіңмүмкі
нболатынынжазды.Соныменқатардəлсолуақыттабалалардыоқытумүмкіндігініңшектеуліекенін,бармектеп
тердіңдінимектептерекенінескереотырып,оқығанытабыстабуынабағдар-ланғанынқалады. 

«Балалардыоқытқандажақсы,құлшылыққыларлық,түркітанырлыққанаоқытсаболады.Бұлжерəліисламд
ініқонбағанжер.Алдыменмалтауып,содансоңараб,парсыоқуынтереңдетсеболар.Қарныашадамныңкөңілінд
еақыл,бойындаар,ғылымғақұмарлыққайдантұрсын?Ағайынныңараздығыменішерастыңтапшылығыдаəртү
рліпəлегеүйірлендіругесебепболатыннəрсе.Малтапса,қарынтояды.Одансоңбілімтұрмақөнердекерекболар.
Соныүйренейін,немесебаламдыүйретейіндегенойғакеледі. 
Орысшаоқукерек,кереметғажайыптарда,өнерде,ғылымда–

бəріорыстабар.Залалынанқашықболуға,пайдалысынаортақболып,тілін,оқуын,ғылымынбілмеккерек.Олард
үниеніңтілінбіліп,осындайболды.Сеноныңтілінбілсеңкөкірек-
көзіңашылады.Тілін,өнерінбілгенкісіоныментеңдесумүмкіндігінеиеболады,кемсініпжалынбайды...Орыст
ыңғылымы,өнері–дүниеніңкілті,оныбілгенгедүниеарзанырақтүседі. 
Осыкүніорысғылымынбаласынаүйреткендерсоныңқаруыменжабайықазақтыбағындырсамдейді.Жоқ,о

лайетпеукерек.Табыстықалайадалеңбекарқылытабудыүйренгендеркөпболса,ұлықсыған(билеуші)орыстар
дыңзаңсызқорлығынакөнбеседік.Қазаққакүзетшіболуүшінемес,біздеелболып,басқахалықтарбілгендібіліп,
қатарғақосылуқамыменбалалардыүйрету,үйренукерек». 
Авторқазірдеорыстаноқығанбалаларарасынандұрысбілімділершықпайжатырдепқынжылаотырып,оны

ңбастысебебідепоқуғаауқаттылардыңөзбалаларынбергісікелмей,кедейбалаларынорысқа(қазақдаласынота
рлаушыларқолына)тықпалапқорлапберіпотырғанынəріағайынортасыныңоларғатерісықпалытиіпотырғана
найтады. 
АқынныңбұлСөзіндегіқорытындыұстанымымынадай: 
«Турасынойлағанда,балаңабарыңдысалдаорыстыңғылымынүйрет!Менайтқанжолмалаяржолемес.Бала

ңадамболсындесең–
оқыт,малаяма!Əйтпегендебіритқазақболыпқалғансоңсағанрахаткөрсетеме,өзірахаткөременемесехалыққар
ахаткөрсетерме?» 
Ойшылдыңкөңіліндегіқазақбілімді,өнерлі,халқыныңмүддесінеадалқызметететұғын,артқатартаркесір-

пəлелерденбойыналысұстаған,қазақдаласыналдынғықатарлыелдерменқатарқоюғақызметететінпарасатты
жасқазақеді. 

Жиырмаалтыншысөз.«Бəсеке»,«надандық»,басқаныызаландыру...Өзіөмірсүргенəлеуметтік-са-
ясиортадағыосыларсияқтыкелісімсізəлеуметтік-психологиялыққұбылыстардыңөркениеттілікпенкелі-
себермейтінкөріністерінеқынжылаотырып,ақын«наданелқуанбаснəрсегеқуанады»деп,халқыныңөзтүсінігі
ндегімəдениеттеналысжатқанынаренішінбілдіреді.Мəселеқандайбəсекетуралыболыпотыр? 

«Біздіңқазақтыңқосқанатыалдындакелсе,күрескетүсіргенбалуаныжықса,салғанқұсыаңұста-
са,бəйгегеқосқанитіөзгеденозыпшықса,есішығыпбірқуанады.Соданартыққуанышыбарма?Əй,жоқшығ
ар. 

...Жүйрікатəрелдердедеболады,күштіжігіттетекбірелденшықпайды.Мұныңбəрінадамөзөнері-
менжасағанжоқ.Жеңістеүнемікелебермейді.Олайболсажеңілісүшін,біреудіңжеңілісіүшінжергекіргендейұ
ялып,несінеқорланадыекен?Қазақтыңқазақтанбасқажауыжоқ.Əлдебасқалардыызалан-
дырсамдегенойыболмайқалдыма? 
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Ойлапқарасаңыз,наданелқуанбаснəрсегеқуанады,ұяларнəрседенұялмайды,ұялмаснəрседенұялады.Мұн
ыңбəрінадандық,ақымақтықтыңəсері.Айтсаң«рас,рас»депмойындайдыда,шығаберебұрынғыдағдысындаб
асқалардыңбіріболыпкетебарады.Көңілі,көзіжетіптұрсада,хайуансекілдіəуелгіəдетіненбойынтоқтатаалмай
,тиянақсыздыққатүсіпкетеді.Нежаманшылықболсада,қазақоныəдетінеайландырса,онытекқорыққанданеме
сеөлгендеғанатоқтатар.Ақылынажеңгізіп,мұнымтерісекендеп,өздігінентоқтағанадамдыкөрмессің». 
Əрине,қауымдастықмүшелерініңосықауымдастықтыңбасқамүшелерініңқуанышынаортақтасып,көңілі

нбілдіруітабиғиқұбылыссияқты.Ғалымныңайтыпотырғаны–
тамырланыпалғанқызғаныш,жалғанбəсеке,білімсіздікпенөзініңмінез-
қылғынанемқұрайдылық.Оныңжинақталғансипаттамасы–надандық. 

Жиырмажетіншісөз.(СократХакимніңсөзі).БұлСөзіндеқазақдаласыныңойшылыфилософғалымы–
СократпеноныңғалымшəкіртіАристодемдіөзарапікірлестіреотырып,дінисенім,адамжаратылысыменақылы
туралыойқозғаттырады. 

«БіркүніСократХакимқұдайғақұлшылыққылғандарғакүліпжүретінғалымшəкіртіне: 
- Əй,Аристодем,сеніңбілуіңше,істегенөнеріменадамдытаңқадыраркісібарма»–деді. 
- Толыпжатыр,қазірет. 
- Бірініңатынайтшы. 
- Гомердіңақындығы,оныңСофоклдіңтрагедиясыменЗевксистіңсуретшілігінбаяндауы,басқадаөнерлері

белгіліболғандар,–дейді. 
- Олайболсақайсісіерекшемақтауғалайықты,жансыз,ақылсызқұрпішіндіжасаушыма,əлдежаниесі,ақыл

иесіадамдыжаратушыма? 
- Соңғысылайықты,бірақолжаратушыныңжасағаны,өздігінен,өзтəжірибесіндесолайболмағанғой. 
- Иə,пайдалынəрседүниедекөп,бірініңпайдасыкөрініптұрады,кейбірінікіанықбайқалыптұрмай-

ды.Соныңқайсысындұрыскөресің? 
- Əрине,пайдағаболажаратылғанын. 
- Иə,олайболсажаратушыадамғапайдасыбарбессезіммүшесінберді. 
Əуелікөздікөрсіндепберді,əйтпегендеқалайшадүниедегікөріктінəрселердікөріп,лəззаталаредік?Көзнəзі

кболғансоңонықоғаптұратынқабақберіпті.Желденұшқандықағаберсіндепкірпікберіпті.Құлақболмасажақс
ыүн,əнменкүйдіестіплəззаталаалмаседік.Мұрыниісбілмесежақсыиіскеғышықболып,жаманиістенқашықбо
лаалмаседік.Таңдайдəмбілмесенетəттіннеқаттыныайырмаседік.Бұлардыңбəрібіздіңпайдамыземеспежəнео
сыныңбəрібіліпістелгеністіңдəлеліемеспе?...Ей,Аристодем!Қалайшасенбірөзіңнен,яғни,адамнанбасқаақыл
жоқдепойлайсың? 
ОсыныестігенАристодемғалымныңжаратушыныңартықшылығынашүбəсіқалмады.Дегенменолөзойын

былайшажалғастырды: 
- Адамныңденесі,өзіңжүргенжердіңқұмынаұқсасемеспе?Денеңдегісужердегісулардыңбіртамшысыеме

спе?Ақылғақалайиеболдыңдесек,қайданкелседежандегеннəрсекелді,сонансоңақылғаиеболдың. 
Бұлғаламдыкөріпөлшеугеақылыңжетпейді,оныңжарасымды,ешбірбұзылмайтынзаңдылығынкөресің.О

ныңтаңғажайыпқұбылыстарыөзіңдітаңдандырады.Осыныңбəрікездейсоқтықпа,əлдеосыныңбəрінеиелікжа
саушыөлшеусізақылбарма?Бұлөлшеуінеойжетпейтіндүние,əрқайсысыкереккежарамдыетіліп,бірбіріменба
йланыстырылып,адамныңақылыменөлшенебермейтінзаңдылық-қабағындырылыпжаратылған. 
Айтқаныіныңбəрірас,жаратушыартықақылиесіекені,ұлықтығымағлұмболды.Бірақсондайұлыққұдайме

ніңқұлшылығыманеғыпмұқтажболады? 
-

Ей,Аристодем,қатеайтасың.Мұқтажболмағанда,біреусеніңқамыңдыжесе,сеніңоғанқарыздарекендігіңедеұ
стазкерекпе? 
Аристодем: 
-Олменіңқамымдыжейтінінменқайданбілем? 
Сократхайуандарменадамдардыңденебітіміменақылындағыайырмашылықтардыайтакеліп,адамтіршілі

гініңадамиақылдыңнəтиежісіекендігінайтаотырып: 
- осыныңбəріадамбаласынартықкөріп,қамынəуелденалланыңөзіойлапжасағаныныңдəлеліемеспе?Ендіа

дамбаласыныңқұлшылыққылмаққақарызекенімағлұмболдыма?–депті». 
Ойшылпікірүндестігіарқылыойөрістетеотырып,табиғижаратылыстағыадамныңбасқаларынанартық,неғ

ұрлымжетілгентүріекндігін,оныңартықшылғы–ақылындаекенінбаяндайды.Адам–
ақылиесі,ұлылықтыңқайнаркөзідейкелеақынадамныңтекəлеуметтікқұбылысқанаемесəрібиологиялыққұб
ылысекенінтұжырымдайды.ƏлеумттануғылымыннегіздеушілерО.КонтпенГ.Спенсердеосындайкөзқараст
аболғанеді, 
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Жиырмасегізіншісөз.БұлСөзіндеақын«Бəріқұдайтағаланыңбұйрығы,жаратқаны»дегениланымменөмі
ртіршіліктегішындықтарарасындағықарама-
қайшылықтартуралыойқозғайды,өзкөңіліндегікейбірсұрақтарғажауапіздейді. 

«Ей,мұсылмандар!Біреубай,біреукедейболса,біреуауру,біреусауболса,біреуіесті,біреуіесерболса,біреуд
іңкөңіліжақсылыққа,екіншісініңкөңіліжамандыққабейімболса,біреубұларнеліктендесе,сіздер:«құдайтағал
аныңжартуынан,бұйрығынан»дейсіз. 
Олайболса,бізқұдайтағламінсіз,өзіəділдегенімізше?Ендіқарасаққұдайтағалабірантұрғанғаеңбексізмалб

ередіекен,қатын-
баласынасырайалмайтындайкедейшілікбередіекен,ешкімгезалалыжоқмомындыауруетіпқорқыладыекен,ұ
рымензалымдыденісаужасайдыекен... 
Тамамжұртқабұзықболма,түзікболдепжарлықшығарып,жолсалып,түзіктібейіскешақырамын,бұзықтыт

озаққасаламындепайтатұра,пенденіңбірінмейрімді,бірінжаманшылыққамейірліетедіекен.Осыныңбəріқұда
йтағаланыңмінсіз,кешірушірахымшылдығына,əділдігінелайықкелеме? 

...Əрбірақылдыадамғаиманпарыз,əрбіриманыбаркісігеғибадатпарызекен.Жəнеəрбіршындықтабарісақы
лданқорықпасакерек.Солайделік.Ендібізақылдыеркінежібермесек,құдайтағаланыңақылыбаркісігеиманпар
ыздегеніқайдақалады?Дініміздіңбіржасырынтұрғанжалғаныжоқболса,ақылды,оныойламадегенімізгепенд
екөнеме?Əуеліимандытүзетпейжатып,қылғанғибадатнеболады?Ондасаған«жақсылық,жамандықтыжарат
қанқұдай,бірақістеткенқұдайемес,байлықпенкедейліктіжарат-
қанқұдай,бірақбай,кедейқылғанқұдайемес»депнанып,ұқсаңболар,əйтпесе–жоқ». 
Ұлыақын,ағартушыөмірдіңшындығынаоймен,əлеуметтіксезімталдығыменбойлайкелеоныңхалықарасы

ндағыидеяландырғантүсініктерменүйлесебермейтіндігінназарынаалды.Əділдікиесіқұдайтағаланегебіреуді
адамгершілікті,екіншісінжаманшылыққабейіметті?Дінисенімніңəлідебеймəлімжасырынтұрғанжағыбарде
генболжамжасадыойшыл. 

Жиырматоғызыншысөз.ХалықданасыбұлСөзіндехалықтықсанадеңгейіндеайналыстажүргенбірқатар
мақалдардыңəлеуметтік-саясимəніменмазмұнынсынғааладды,олардықоғамдықойдытежей-
тінқұбылысретіндебағалайды. 

«Қазақтыңмақалдарыныңкөбініңіскетатырлығыдабар,іскетатымақтүгілінеқұдайшылыққа,неадамшылы
ққажарамайтыныбар. 

«Жарлыболсаң,арлыболма».Арданкеткенсоңтіріболыпжүргеніңқұрысын....Тынышжатып,көзінсатып,бі
реудентіленбей,керісінше,жанынсалыпқарманып,адалеңбекпентабысіздемек–оларлыадамныңісі. 

«Қалауынтапсақаржанады»,«Атыңшықпаса,жерөрте»,«Алтынкөрсеперіште,жолдантаяды»,«Ата-
анаданмалтəтті,алтынүйденжантəтті». 
Қалауынтабамындепқорлықпенөмірөткізгенше,табыстыжерденсұраукерек,неаққантерденсұраукерекқо

й.Жерөртепшыққанаттыңнесімұрат?Періштеалтындынеқылсын,өзініңкөрсеқызарсұмды-
ғынақтағалыайтқанығой.Ата-
анасынанмалдытəттікөретінантұрғанныңтəттідерлікнежаныбар?...Осындайбілместіктенайтылғансөздерін
енбарыншасақболукерек». 
Мақал-

мəтелдердіңшынайыөмірменбайланысыпжатқанын,оныңəлеуметортасындағыадамиқатынастардың«айнас
ы»екенінескеалсақ,олармаңыздытанымменақиқаткөзіболыптабылады.Аталғанмақалдартабыстабудыңар-
ожданменкеліспейтінжолдарыныңболыптұрғанындəлелдейді.Халықтəрбиешісіарлыіс,адалеңбектіөсиетет
ті,көрсеқызарлықтанаулақболуды,білместікпенайтыл-
ғанмақалдардыңжақсылыққаəкелмейтінінатапкөрстті. 

Отызыншысөз.Тағыдабіртуғанхалқынажаныашығандықтантуындағансынипікірі.Əлеуметінтекжоғар
ыəдеппенмəдениетдеңгейіненкөргісікелгенғұламаныңтөңірегіндегішындықтантуғанойы. 

«Естілігі,арыжоқ,намыстыбілмейтін,кеңтолғауүлкенойыжоқ,құрмақтан,босбылжырғансөзікөпкісілерб
аршылық.Мойнынбұрыпқойып:«Өй,тəңір-
ай,қойшы,кімненкімартықдейсің,кімніңбасыкімніңқанжығасындажүр,олменіңқазанымаассалыпберіппе,м
енодансауынсауыпотырмынба»деп,«Оданаяғанжанымбарма?»депсоғады....«Ұялмасбеткеталмасжақбереді
»дегендей,боссөздік,арсыз-дықпенұтсыздықтыңбірде. 
Ай,құдай-

ай!Серткетұрарер,дүниенібіртиынкөрмейтінжомарттық,көпшілікқамынойлайтынмырзалықтұрмаспаедіад
амбойында?» 

Отызбіріншісөз.Ақынжақсысөздітыңдауаз,оныескесақтапалукерекдегенойынбілдіреотырып,естесақта
удыңжолдарынайтады.Соныменқатарбойдыоданаулақұстауғақажетойкеселдеріндеатапкөрсетеді. 
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«Естігендіұмытпастыққатөрттүрлісебепбар:Бірінші–көкірекашықжəнеберікбайламболуы;екіншісі–
көңілментыңдау,ынтаменұғыну;үшіншісі–
солнəрсеніішіңненбірнешеқайталап,ойыңасалып,көңілгебекіту;төртінші–
ойкеселдеріненқашықболу,егеркездесеқалса,оғансалынбау. 
Ойкеселдері–уайымсыздық,салғырттық,ойын-

күлкішілдік,құмарлық.Бұлтөртнəрсебүкілақылменғылымдытоздыратыннəрселер». 
ХХғасырдыңбелгіліпсихологтары(Л.Выготскийт.б.)оқушығабілімсырттантаңылмауыкерек,берілгенбіл

імдіолөзініңой-
санасынанөткізіпсаралап,керегінесінесақтап,оныендігіжердеөзбілімінеайналдырадыдептұжырымдаған.Ал
Абайбізгенеайтты?Білім,ғылымдыүйреніп,Өзінікіетудіңалғышарттарынайтыпотырып,«ойкеселі»,«ашықк
өкірек»,«берікбайлау»,«ынтаменұғыну»сияқтықазіргіуақыттадаəлеуметтіктəрбиегеқатысабарғылымдард
ыңтанымдыққұбылысыболатынұғымдар-дыатады. 

Отызекіншісөз.Бұлəлеуметтікшығармасындаұлыұстазбілімменғылымдыіздеп,тауып,игеріп,шынайыбі
лімдіжəнепарасаттыадамболуүшіналтышарттыорындаукерекдеп,солшарттардынақты-лапатапкөрсеткен. 

«Білім-ғылымдыүйренбеккеталапетушігеəуелімыналардыбілукерек: 
Бірінші–

білімге,ғылымғақызығушылық,ынтамен,құмарлықпеніздеп,тауып,көңіліңеқондыру.Əйтпегендеістегеніңө
гейшешеніңбалағамейірімітіріздіболар. 
Екінші–ғылымдыүйренгендеақиқаттыбілуүшінүйрен.Əйтпесеісіңсөзділіккеалыпкеледі,шатас-

тырады.Ғылымменмендіктің,күншілдіктіңжолыемес... 
Үшінші–

ақиқатқатырыс,шынайылыққакөзіңдіжеткізжəнеоныұста,айрылма.Өзіңқұрметтемегеннəрсегебөтенненқай
тіпқұрметкүтесің? 
Төртінші–адамныңішкідүниесіндебілім-ғылымдыдамытуғаықпалетерекіқаруыбар.Олар-

пікіралысу,ойласужəнетабылғандысақтау,қорғау.Бұлармолаймайыншағылыммолаймайды. 
Бесінші–төртнəрседенқашықбол.Олтуралыменжоғарыдаайтқанмын-уайымсыздық,салғырттық,ойын-

күлкішілдік,құмарлық.Бұлархалықтың,дəулеттің,ғибраттың,ақылдыңжауы.Арбаржердебұларболмайды. 
Алтыншы–ғылымменақылдысақтайтынмінезкерекМІНЕЗдегенсауытбар.Солмінезбұзылма-

сын!Көрсеқызарлық,жеңілдік,кезкеліпқалғанқызыққабойалдырыпшайқалыпкетеберсең,мінездіңберіктігіб
ұзылады.Қоярғаорынтаппасаңғылымдықайдасақтайсың?Азғыруғакелмейтін,істейміндегендіістететін,тұра
мындегеніңетұрғызатынақылменқайраткерек!» 
Абайдыңосыайтқанұстаздық,даналықақыл-кеңесідəлқазіргіХХІғасыразаматыүшінөзініңтолықмəн-

мағнасындаөзектілігінсақтапотырғандығыақиқат.Білімменғылымөрісінебеталғанжастарүшінде,ғылымны
ңелеулідеңгейінекөтерілдімдепмарқайғанересектерүшінде.Өзуақытынанəлденешеғасырғаозыпшыққандан
алықдепосыныайт.Бұлілімдерқазіргізаманғығылымдыдамытузаңдылықта-
ры,оныңшынайылыққанегізделуітуралыілімдердің,əлеуметтік,əлеуметтанулықілімдердіңтекқатарындатұр
ғанжоқ,оныңғылыминегіздерініңбіріболыптұр(Оныосыншамакештүсінуіміздіңөзіөкінішті). 

Отызүшіншісөз.Негізгіəлеуметтік-
экономикалықтіршілігімалөсіруменбайланысыпжатқанқазақдаласыныңкөшпендіəлеуметінойшыл-
саясаткерөнердіүйренуге,өнергенегізделгенкəсіптердііздеуге,үйренугешақырады.Өнердікəсіпеткенадамда
рдыбасқалардыңалдауынан,аз-мұзқолғатүскенпайдағамəзболыпағаттықжасаудансақтандырады. 

«Егертабыскерекболса,қолөнергеүйренбеккерек.Малжұтайды,өнержұтамайды*.Басқаныалдамай,адале
ңбегіменөзқолөнерініңнəтижесінсатқан–
қазақтыңəулиесісол.Біраққұдайтағалақолынааздағанөнербергенқазақтыңжолынбөгейтінкеселдерібар. 
Əуелі–солқолындағысыменшектеліпқалады,оданартықісімерлік(шеберлік)іздемейді,қолындағы-

сынмақтантұтып,талапсыздықжасайды,жатыпалады. 
Екіншісі–

еріншектікке,салғырттыққа,кербездіккесалынады,қолындағыбарыменкісімсиді.Ерінбейістейберукерекқой
. 
Үшіншісі–«дарқансыңғой»,«ағанеңкетедіменіңмынаісімдіжасапберсең»сияқтыпайдасызалдау-

ға,қутілгееріп,«басқағажанашырлыққажеткенекенмін»депмақанып,алданып,уақытынөткізіпалады. 
Төртінші–

тамыршылыққаұрынады.Бағанағыалдамшысайтанболымсызбірдеңенібергенболып,«біргеісістейік»депалд
ап,өзінікіністетіп,айтқанынакөндіріп,қарызалғызады.Борышыасып,артыдауғаайналып,адамшылықтанайр
ылып,артықорболыпкетеді. 
Қазақтыңбаласыөзіалдағышболатұрыпбасқағаөзініңалдануықалай?» 
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Абайдыңосыталдауыменақыл-кеңесіноқиотырыпоныңөзіндəлқазірбіздіңарамызда,қазақстан-
дықəлеуметортасындатұрғандайсезінесің.Дəлосыілімқазақстандықіскерортасубъектілерінедеарнапайтылғ
антағлым,ұлыұстаздыңтəрбиесабағы. 

Отызтөртіншісөз.БұлшығармадабізАбайдыңəлеуметтік-
философиялықэтикасыныңтағыбір______________________________ 

*Көшпеліқауымдастықтартіршілігіндеқысқаттыболғанжылдарышөп-
жемніңжетіспеуіненжəнемалдыжылыдаұстайтынарнайымалқораларыныңболмауынанмалдыңқырылыпқалуы,солс
ебептітұрғындардыңэкономикалықкүйзелуіжиікездесіптұратынеді.Осындайкүйзелістіжағдай«жұт»,«жұтау»де
пайтылатын–авторлар. 
қырыменжүздесеміз.«Дүниедегіадамдардыңмінез-
қылығыадамгершілікке,мұсылмандыққалайықпа?»деп,осытөңіректеойқозғайды.Ақылменғылымныңбіртұ
тастығы,ғылымсызақылтаяз,ақылсыз–
ғылымдегенімізтеконыңалдамшыелесіболуымүмкін.Екеуініңүйлесіміадамзатадамгершілігініңсенімдііргет
асыболареді. 

«Өлетұғынын,өлімніңтекқартайғаншақтағанакелмейтінін,біралғандықайтажібермейтұғынынжұртбілед
і.Жəнежаратқанқұдайдыңахиреттепендеденсұрақсұрап,жақсыныжарылқап,жамандыесепсізкинайтынынас
ендікдейді.Жоқонысынаменсенбеймін. 

...Кімде-
кімахиреттеде,дүниедедеқорболмаймындесе,мынаныбілмеккерек:ешадамныңкөңіліндеекіқуаныш,екіынт
ыққұмарлық,екіқорқыныш,екіқайғыбірдейболмайды...Екідүниенікөңілгеқатарқойыпөмірсүруқаншалықты
дұрыс(Дүниедедұрысөмірсүрсең,ақиреттедежағдайыңдұрысболғанболаредідегенойдыбілдіредіСөзиесі–
Авторлардан). 

...Адамбаласынаадамбаласыныңбəрідос.Дүниедежүргендетуғаның,өсуің,тоюың,ашығуың,қайғың,дене
болмысың,шыққанжəнебармақжерің,ахиреткеқарай–өлуің,көргекіруің,шіруің,сұралу-ың–бəрібірдей.Бір-
біріңеқонақекенсің,олайболсатірліктебіреудіңбағына,малынакүндестіктің,көрсеқызарлықжасап,басқағакө
залартуадамдыққалайықпа? 
Өзбетіңменеңбекжандырмай,құдайданбасқанікінпендешілікпенəпердеуқұдайғаайтарсөзбе?Құдайдыңб

іреуүшінбіреугежəбірқылуыныңлайығыбарма? 
Екісөздіңбасынқосарлықнеақылы,неғылымыжоқ,«текөзімдікіжөн»депталасабергенніңнесідұрыс.Олада

мба?». 
Автордыңойынша,адамшылықпенөмірсүрмейтұрып,басқадүниеденжақсылықкүтудіңешбіржөніжоқ.Қа

ртаюда,өлудебарлықадамғабірдей.Істеріңдіістепалып,онытекөлімжақындағандағанаесінеалғаннаннепайда
? 

Отызбесіншісөз.Бұлшығармадаөмірдіңмəніндұрыстүсініп,тіршіліктедұрысөмірсүруқажеттігінтүсіндір
уге,насихатауғабағытталған,ешадамныңбайлығынодүниегеалакетпейтінін,дұрысеместікүшінбірсұраудың
болатынынадамдаресінесалған.Ұлытəрбиешініңжастарменересектергеəңгімелеуəдісіндеберілгенморальд
ық-этикалықсабақтыңбірі. 

«Одүниегебарғандақұдайтағаламолда,сопы,жомарт,шейіттердіқатарқойыпсұрардейді.Бірақолардыекіг
ебөліпқойыпты.Бірқатарда–
құрмет,атақүшінжомарттықжасағандарды,пайдаүшін,қажыболмаққызмететкендер,екіншіқатарға–
ахиреткебола,бірғанақұдайтағаланыңризашылығынтаппақүшінқызметқылғандартұрыпты. 
Дүниеүшінболғандарға:«сендердүниеде,қажеке,молдеке,сопыеке,мырзаеке,батырекеаталмақүшінөнер

қылыпедіңдер,олдүниенеңмындажоқ.Сендердіңолқызықтыдүниелеріңхарамболды,қылғанөнерлеріңдебітт
і.Ендіесепберіңдер.Өмірбердім,мал-
дəулет*бердім,неүшінсолдəулетті,өмірлеріңдіертеңахиреткекелетіндеріңдібілетұрып,адамдардыалдамақү
шінжұмсадыңдар»депайтыпты. 
Алшынниетіменорындарынтауып,құдайризашылығыүшінқызмететкендергебылайайтыпты:«Сендербі

рғанаменіңризалығымдыіздепдəулетіңменөмірлеріңдіжұмсадыңдар,менризаболдым.Сіздергелайықықұрм
еттіорнымбар,дайын,кіріңдер!Сендердіңістегендеріңдіөзіістемеседе,оғанішіеріпынтықболғандостарыңтаб
ылса,оларғакешірімқылыңдар». 
Шығармамазмұнынойшылдыңхалқынаөмірдіңəлеуметтікмəнінтүсіндіруүшінқолданғанөзіндікəдісдесе

болар.Мəселетура,төтесіненқойылған.Ақынойыайқынжəнемақсатты. 
Отызалтыншысөз.Сөзавторы«Ұят»,«Иман»ұғымдарыныңмазмұныменмəніндегіұқсастыққаназарынт

оқтатқан,жалған«ұялу»меншынайыұялуқұбылыстарынсипаттапкөрсеткен. 
«Пайғамбарымызтуралыхадисəңгімеде«Кімніңұятыжоқбоса,соныңиманыжоқ»деген.Біздіңқазақтыңда

өзініңмақалыбар:«Ұяткімдеболса,имансонда».Олайболғанда,«ұят»дегеніміздіңөзіқандайнəрсе? 
Ұятттыңдатүрлерібар.Бірі–
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адамныңөзініңнадандығынанұялуы.Жазығыболмасадажақсыадамныңалдынабарыпжолығысуданұялады.
Ұялмаснəседенұялу–
ақымақтық,жамандық.Шариғатқанемесеақылғатеріс,абыройғатерісісістесең,шынұят.Бірдеондайқылықтар
дыңбөтенадамнаншыққанынкөріп,оныесіркеп,оныңқылығыүшінұяласың....Ендібірдеадамшылыққажатқы
лықтыңөз 
бойыңнантабылғанынаұялып,кірергежертабаалмай,өзіңдіөзіңсөгіп,өзіңдіөзіңқысымғааласың....Көзіңкісібе
тінеқарамақтүгіл,ешнəрсенікөрмейсің.Осыншамажағдайғажетіпұялғанадамғаөкпесібаркісікешірмей,тіпті
оныңүстінежанынөртепсөзайтса,оныңөзініңадамшылығыжоқдесеболар. 

____________________________ 
*Абайзаманындакөшпеліқазақтардыңнегізгідəулетітөрттүлікмалөсірумен,малөнімінтұтынуменбайла-

ныстыболған.Солсебепті«дəулет»,«байлық»,«табыс»дегенұымдардыңорнындаСөзавторы«мал»ұғымынпайдаланы
пкелген–авторлар. 
Осыкүніменіңкөргенадамдарымұялмақтүгіліқызармайдыда.«Ұяттыекенімрас,ендінеңбар»,«пəленқылғ

антүгеншедетіріжүрғой»,ұялтамындесеңдауынайтыпшығакеледі.Осыныұялғанкісідеймізбе?Осындайадам
ныңиманыбардеймізбе,жоқдеймізбе?». 
Далаойшылы,ғалымжəнеұлытəрбиешіқазіргікүндеəліжететүсініліпболмаған«Иман»ұғымы-

ныңмазмұнынөзуақытында-
ақашыпкөрсеткен.Шынмəнінде«иман»мен«ұят»мазмұныжағынансəйкесұғым.Ұяттыадамөзінеөзібақы
лаушы,бағалаушыжəнебағдарлаушы.Абайəрішынайыұятпенжалғанұялудыңаражігінашыпберді.Бұлең
алдыментəрбиеменбілімгеқатынасыбарларүшіншеберліксабағы. 

Отызжетіншісөз.Шығысмəдениетіойшылы,əлеуметтанушысы,философыАбайдыңбұлСөзінадамгерші
лік-моральдықережедеседеболар. 
Қазақхалқысоңғыүшғасырдаталай-талайсаяси-əлеуметтік,мəдени-

руханибұрылыстардыбасынанөткізді.Əрқоғамдықбағдардыңөзінетəнморальдықжəнеқұндылықнормалары
нұсындыжəнеіскеасыруғатырысты.Жаңағасыр,жаңарғанел–
ТəелсізҚазақстандаөзіндікұлттықидеясынхалықсынынанөткізіп,қоғамдықсанасынтүзеп,оныңортақнегізде
рінжасапбекітуде.АлАбайдыңұсынғанадамгершілікережелеріуақыттантыс,олбарлықадамдарменқоғамдар
үшінмəнді.Бұладамдықереже-лернеайтады? 

1. Адамныңадамшылығыістібастағандығынанбілінеді(адамшылықпенбасталғанісоныңадамшы-
лықпенаяқталатынынасенімбереді). 

2. Көңілдегікөріктіойауызданшыққандаөңіқашады(көріктіойдыкөріктіетіпсөйлейбіл). 
3. Мəндісөздінаданғаайтсаң-көңіліңөшеді. 
4. Кісігебілімінеқарайбилікжаса,татымсызғажасағанбилікадамдыбұзады. 
5. Əкесініңбаласы–адамныңдұшпаны,адамныңбаласы–бауырың. 
6. Ерартықсұрасадаазғаризаболады.Езазсұрасада,артықберсеңризаболмас. 
7. Өзіңүшінеңбекқылсаң,өзіүшіноттағанхауанныңбіріболасың;адамшылықтыңқарызыүшінеңбекқылс

аң,алланыңсүйгенқұлыболасың. 
8. Сократқауүшкізген,ЖаннаД,Арктіотқаөртеген,Ғайсаныдарғаасқанкім?Ол-

көп,ендешекөптеақылжоқ.Ебінтапта,жөнгесал. 
9. Адамбаласынзаманыөсіреді,кімде—кімжаманболса,замандастарыныңбəрікінəлі. 
10. Менегерқуаттызаңқолындабаркісіболсам,адаммінезінтүзеугеболмайдыдегенніңтілінкесередім. 
11. Дүниедежалғызқалғанадам–өлгенадам.Дүниедегіжаманшылықта,жақсылықта,ермектекөпте. 
12. Жамандықтыкімкөрмейді.Үмітінүзбек–

қайратсыздық.Қарықалыңқаттықыстыңартынанкөгіқалың,көлімолжақсыжазкелмеушімеед! 
13. Ашулыадамныңсөзіазболса,ыза,қуатыартында.Егердеаузынан«қарақан»ақса(ашуменнеболсасоны

сөйлеп)–олқорқақнемесемақтаншақболғаны... 
14. Егерісімөнсіндесең–ретінтап. 
15. Биікмансап–

биікжартас,ерінбейжорғалапжыланжашығады.Екпіндеп,ұшып,қырандашығады. 
16. Биікмансап–биікжартас.Жікшілел–

жетеалмаймақтайды,желөкпелеронышындепойлайды. 
17. Дүние–үлкенкөл,заман–соққанжел,алдыңғытолқыкағалар,артқытолқынінілер. 
18. Бақпенартқанпатшадан,мименартқанқара(кедей)артық;сақалынсатқанкəріден,еңбегінсатқанбал

аартық. 
19. Жамандос–көлеңке,басыңдыкүншалсақашыпқұтылаалмайсың;басыңдыбұлтшалса–

іздептабаалмайсың. 
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20. Досыжоқпенсырлас,досыкөппенсилас. 
21. Қайғысыздансақбол,қайғылығажақбол. 
22. Қайратсызашу–тұл,тұрлаусызғашық–тұл,шəкіртсіз–ғалымтұл. 
23. Бағыңөскенше–тілеуіңдіелтілейді,өзіңдетілейсің,бағыңөскенсоң–өзіңғанатілейсің. 
Ақынхалықарасындағынақыл-ақылсөздердімəн-

мағнасынөзақылынасалаотырып,өзсанасындағыойларды,айналасындағыадамиқатынастардысаралайотыр
ып,əлеуметтікарабайланыстардыңосындайжинақталғанережесінұсынған. 

Отызcегізіншісөзжаһандықойшылдыңөзіненкейінгілергеарнапқалдырғанөзіндікөсиетііспеттес.«Ұлыл
ық»дегенімізне,оныңадамғакелуіқалай?Ақиқатқақалайқолжеткізугеболады,егерғылымдыбілмесең,істемес
ең,оғанынтықболмасаң!Осыойынөрістетеотырып,əлемдегіжаратылыс,оныңішкібіртұтастығы,өзарапайдал
ылығытуралыдаақынойқозғайды.Соныменбіргеолдүниедегіжаратылыс-
тыңсырынедеекенінбілгісікелді,ойөзегінеқойды,онытабиғаттантыстұрғанжаратушыкүшпен,яғни,жаратуш
ықұдайтағалақұдіретіменбайланыстыпайдаболғанқұбылысдегенпікірбілдірді.Иə,ХХIғасырда,ғылымакаде
миясы,ғылымыменбілімідамымағанортаныңөзіосысұраққаайқындалғанжауапбереалмайотырғандаХIХғас
ырдаөмірсүргенқазақдаласыағартушысыныңбасқашакөзқарасбілдіруімүмкіндеемеседі.Алəлемдікбіртұтас
тықтуралыойлау,ойөрістету,жауапіздеуАбайдыжаһандықтұлға,ойшылететүседі. 
Абайөзойынбаяндаудасолтарихиуақыттақолданыстаболғантілдікбайланыстарды,ұғымдықтүсініктерді,

қазақтілінентысжатқанпарсысөздерінмолқолданған.ТөмендеосыотызсегізіншіСөздіңнегізгіойыменмазмұн
ынжоғалтпайотырыпқысқартылғанмəтініберіпотыр. 

«Ей,меніңжүрегімніңқуаты,перзенттерім!Сіздергеадамұлылығыныңсипатытуралыбіразсөзжазыпқалды
райын.Ықласқойыпоқып,алыңыздар,махаббатыңартады.Маххабат–
еңəуеліадамдық,ақыл,ғылым.Оныңтабылуынасебепболатыннəрселер–
тəнденсаулығы,жаныңдағыжақсыадамдар(жақсыəке,ана,достарың,туыстарың)жəнежақсыұстаз.Білім,ғыл
ымғаталаптытудыруосыүшеуінен. 
Ғылым-

білімдібалажастайынанөздігіненіздептаппайды.Онықыстап,зорлықпенүйретугебомайды.Баланыақылмен,
қызықтырумен,үмітпенбейімдеп,ғылымғаынтықетеалсаңыз,оданəріөзііздеугеұмтылады.Балағылымды,біл
імдімаххабатпенкөксерлікболса–олсондағанаадамболады. 
Көбінесеата-

аналарыбалалардықиянаттықпенүйретіп,қиянқыетіп,жартыадамжасайды,содансоңонымолдағабереді.Енді
гіжердеоныңадамшылықты,ізденістіадамболуы–қиынныңқиыны.Ғылымақиқатынажету–
ынтаментабылады.Олалланыңғылымыемес,көптібілдіретінғылымғаынтықболса,ғылымныңөзідеоғанғылы
мбереді.Ғылым–ақиқат. 
Табыс,мақтан,құрметғылымғақұмарадамдыөзітабады.Алонытабынып,жалбарыныпіздегенадамныңада

мдығыжоғалады. 
...Ғылымбаржердеізденіс,іштенонықаламақбар.Ғылымныңқұдіретініңбірі-

оныңəріп,дауысарқылысөйлейтіні.Алланыңсөзі–
əріпсіз,дауыссыз.Бірінкөруге,естугеболады,екіншісінкөзбенкөріп,құлақпенестімесеңде,етігендей,көргенде
йболасың,бұлдағылымныңбіртүріболар.Екеуідеқұдіретті. 

...Құдайтағаладүниелікжаратылыстыбір-
бірінебайланыстырыпжаратыпты.Жандыжаратылысжансызжаратылыстанпайдасыналады.Хайуандардыа
қылиесіадамдардыасырайтынетіп,ақылиесіадамдардықұдіреталдындаесепберетінетіпжаратқан.Табиғатты
қжаратылыстыңбіртұтастығы,бірінсізбіріжоқтығы–заңдылық. 
Күнқызарып,теңізденбұлшығады,бұлттарданжаңбыржауады,жержүзінденешетүрлідəндердіөсіріп,жемі

стердіөндіріп,көзгекөрік,көңілгерахатгүл-бəйшешектер,ағаш-жапырақтарды,қантқамыс-
тарын,нешетүрліөсімдіктердіөсіртіп,хайундардысақтатып,өзенболып,өзендерағыпдарияболып,жануарлар
ғаорын,балықтарғаорынболыпжатырекен.Жерденмақтасын,кендірін,жемісін,құстарданжүн,жұмыртқа,ета
лып,хайуандарсүтінетін,балықтыңикрасын,араныңбалын...барлығыадамбаласы-
ныңпайдасынажасалғантаусылмасазық. 
Миллиондағанеңбекпенжасалғанмашина,фабрикаларадамбаласыныңрахаты,пайдасыүшінжасал-

ған,ізденіспенжасалған. 
Адамбаласықанағатсыздықпенхайуандардыңтұқымынқұрытып,оданбіріжүйрікаяғымен,біріұшқырқана

тымен,біріқалыңорманға,бірібиікжартасқақорғануда...Қиянатшылдыққажақынтұрғанадаммұсылманемес,
немесе,шаламұсылман. 
Əділет,ынсап...Əділеттілікынсаппенұяттылықдағдысынашығады.Əділетбұзылсаадамныңиманыбұзыла
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ды.Ғылым,рахымжəнеəділет,үшеуібайланысты,үшеуініңқаситеттеріортақ. 
Тарихқақарапотырсаңыз,адамтарихыныңсоғыссызболмағанынкөресіз.Соғыстекойранəкеледі,адамдард

ыңбейбіттіршілігінбұзады.Соғысажүрсемалдыкімбағады,астықтыкімегеді,дүниедегіалланыңперзенттеріү
шінжаратқанқазынасынкіміздейді? 
Бір-

бірінесуықкөзбенқарау,шүкіршілікжасамауақылға,нысапқадұрысемес.Олəдепсіздікпенкүнəкəрлыққаəкел
еді.Бақалардаөзіңдібөлектеу-адамбаласынбұзады.Асылсөз,ғибрақамойынбұр. 
Асылсөзғылымда–

хакимда.Ақылыжетерлік,істіңақиқатыніздегендергехакимдегенатберілген.Əрбірғалым–
хакимемес,əрбірхаким–ғалым.Хакимдерұйқы,тыныштық,əуес-
қызықтыңбəрінқойып,адамбаласынапайдалыісшығармаққа,электрдітауып,отпенсудыңақылынтауып,мың
адамістейалмайтынқызметкөрсететінмашинанытауып,адамбаласыныңақыл-
ойындамытып,ғылымдыадамғақызмететкізушілер»(Абайдыңтұжырымдауыншағылымдыхакимдікдеңгей
гекөтеретіні–
оныңəлеуметтікмəнділігі,адампайдасынаасатыны,ғылымдыадамғақызмететкізетіні.Осылайшаойшылғ
ылымдыоныңəлеуметтікмəн-мағнасыменəлеуметтіктəжірибегеұласуытұрғысынанбағала-
ды.Сөзтеорияменпрактиканыңөзараүйлесімділігітуралыболыпотыр–Авторлар). 

«Бұлзаманныңмолдаларыхакиматынадұшпанболады.Оларбілімсіздіктің,бұзықпиғылдыңжағын-
да.Оладыңшəкірттерініңкөбібіразараб-
парсыданитілүйренсесоғанмəзболып,жұртқапайдасытимектүгілітүрлі-
түрлізалалістерістепмақтанады.Молдадалартұратұрсын,бұлземенныңишандарынанбексақтаныңыз.Бұлар–
бүлікшілер,олардыңсүйенгені–
надандар,сөйлегеніжалған,дəлелдерітасбиығыменбасындағышалмалары,оданбасқаешнəрсежоқ.Бұлардае
шқандайақиқат-
хакимдік,ғұламалықжоқ.Бүгінгімедреселердіңбұлзаманғапайдасыжоқ.БұрынғыТүрікəскеримектептердіңд
еғылымғаберепайдасыжоқ. 
Жоқшылықтыңдаадамдыаздырып,хайуандандырыпжіберетініболады.Дүниеніңғылымынбілмейқалу–

үлкеназаптынадандық. 
Өсіп-өнейіндегенадамныңталапқыларісініңбірі–доскөбейтпек.Бірақмынанəрседенаулақбол.Бірі–

адамныңадамдығыбұзатынжаманшылықтанбойдыалысустау,екіншісі,өзіңді-өзіңартықкөрсе-
тугетырыспа.Бұладамныңнұрын,гүлінбұзады.Үшіншісі–
қастыққылма,кемітпе,қорлама.Олардұшпандықшақырады.Əрбірмақтанбіреуденасамындегенкүншілдіктіт
удырады,күншілдіккүншілдік-
тітудырады.Аталғандардыңжоқтығыадамкөңілінетыныштықбереді.Əрбіркөңілтыныштығыкөңілгеталапқ
ондырады. 
Бүкіладамбаласынқоқылатынүшнəрсебар:надандық,еріншектік,залымдық.Надандық–білім-

ғылымныңжоқтығынан.Білімсіздік-хайуандық. 
Еріншектік–барлықдүниедегіөнердіңдұшпаны.Талапсыздық,жігерсіздік,ұятсыздық,кедейлік–

бəріосыданшығады.Залымдық–
адамбаласыныңдұшпаны.Адамбаласынадұшпанболса,адамнанбөлінеді,біржыртқышхайуанқатарынақосы
лады. 
Бұлардыңемі–барлықадамғашапағатты,қайратытұрлаулы,əділеттіңалды-

артынбайқататынбілімменғылым...» 
Сонымен,бұлəлеуметтікшығармадабізəлеуметтікарабайланыстардыңалғышарттары,əлеуметтікмінез-

қылықпеніс-əрекеттертуралығұламағалымныңжүйеленгенбіртұтасіліміноқып-
біліпотырмыз.Бастыназараударғаны–
əділеттілік,еңбең,ынсап,ұят,табиғатпенадамныңбіртұтастығы,ғылым,шынайығылымнанкүтілгеннəтижеле
р». 

Отызтоғызыншысөз.Абайбұлшығармасындасолкездегіəлеуметарабайланысындағыкейбіркемшілікте
рді,оныңқаншалықтыкесірлігінатапкөрсетеотырып,қазақдаласытарихындақауымдастық-
тарортасындаелигілігінеасыпкелген,елбірлігініңіргетасыболыпкелгенəлеуметтікмінездіұмытпауғатəрбиел
ейді. 

«Бұрынғыбіздіңата-бабаларымыздыңбұлзаманғақарағандабілімі,күтімі,сыпайылығытөменболға-
нымен,бұлзамандағыларданартықекімінезіболғанеді.Ендігіжұрт(халық)ата-
бабаларымыздыңмінді(жағымсыз)істеріненбіртіндепарылабастағанымен,жоғалпауғатиістіекіқұндымінезд
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ідежоғалтыпалдық.Олардыңбіріншісі:олзамандаелбасы,топбасыдегенкісілерболған.Дау-жанжал,көші-
қонболақалсасолкісілербилікжасаған.Өзгелеріоларғасенімартқан,олардысынап,алдыларынаншығыпжүгір
-
мей,өздерініңшаруалырыменшұғылданған.Халықсенімінеиеболғанелбасыментопбасыларысолсенімдіақта
уғатырысып,қауымныңжаманынжасырып,жақсысынасырыпоғанқызмтқылған. 
Екіншісі–ата-

бабаларымызнамысқорболған.Ататалып,аруақшақырылғанжердебұғанғадейінгіағайынменараздасыпқалға
нынаөкпелескенінеқарамай,жанынсалғанекен.«Азараздықтықуғанкөппайдасынкетірер»,«Ағайыныңаразы
болсадабезеріболмайды»деп.«Алтауалаболсаауыздағыкетеді,төртеутүгелболсатөбедегікеледі»,«Жолқуған
қазынағажолығар,дауқуғанбəсекегежолығар»десіп. 
Кəнеки,осыекімінезқайда?Бұлмінездерарлылықтан,намыстылықтан,табандылықтанкеледі.Бұларданай

рылдық.Оныңорнынаалдауменкүндестік,басқағатиіспейтынышалмаукелді». 
Əңгімеəлеуметтікмəдениет,қоғамдықсана,қоғамдыққатынастармəдениетініңөзектіжақтарытуралыболы

потыр. 
Шығарматолығыменхалықтың«əлеуметтікмəдениетінің»,«əлеуметтікмінезінің»мағнасынашыпкөрсету

геарналған.«Намыс»ұғымықазақхалқыныңқоғамдықсанасыменруханимəдениетіндегіөзіндікəлеуметтік-
психологиялықерешеқұбылыс.Елбасы«көшбасшысы)менəлеуметарасындағыөзарасенімдаладемократияс
ыныңөзіндікбет-
бейнесінкөрсетеді.Елболамдегенхалықосыекіəлеметтікмінезіненажырамасакерек.Ошылосыілімдердіқазір
гіҚазақстанқоғамынаарнапайтыптұрғандай. 

Қырқыншысөз.Қазақдаласыойшылыныңбұлшығармасыдаəлеуметішіндегімінез-
қылықтартуралы,осытұрғыдағыкөңіліндежүргенсұрақтарыноқырманның,тыңдаушыныңалдынатартады,о
йланыпжауаптабуғабағдарлайды. 

«Тірікезіндежамандауданадамқалатынадамныңболмауы,өлгенкісініңжаманыболмайтынықалай?Қатар
ыазайғаншаладамдардыңбір-
бірінежылытартыпжоламайтынынеге?Басқаелдежамағайындарбірінбірібіргетуғандайкөріп,елжіресіп,жақ
сыкөріп,елішіндебір-
біріненқашатынынесі?Жаттыңбіртəуіркісісінкөре«жарықтық»депжалбарынып,өзеліндегіоданартықадамд
ытанымайтыныше?Ағайынныңтойында,топырақтыөлімде,береке–
бірлікетугетабылмай,ұрлықжасайық,барымтаалайық,десетабылақалатынықалай?...Кейжұртақылайтарлық
кісінііздептабаалмайды.Қылығыныңқылшы-
ғынтанитұғынкісіденқашықжүретінінеқылғаны?Біреубіреудікінекелгендемалыныңбəрінайдапəкететіні,өз
үйінекісікелсе,бармалындалағаайдапжіберетініқалай?...Қазақтыңшынсөзгенанбай,құлақтақоймай,пəлеліс
өзге,өтіріккесүттейұйып,соныестіпболмайкетпейтінінесі?». 
Жалпықазақхалқыағайынғаəлеуметтіккөмек,қолдау,қиынжағдайдакөмеккөрсету,жетімінтенті-

ретпеу,жесіріншеттетпеутұрғысындамолтəжірибежинаған,ондайдəстүрдіберікұстанған.Дегенменəлеуметт
ікортаныңбірлігіне,ынтымақтастығыназиянынтигізіпкелгенəлеуметтік-
психологиялыққұбылыстардаазболмаған.Ағартушыақынныңтүпкімақсаты–
еларасыносындайкесірліқұбылыстар-дансананытүзетуарқылыарылтуболған. 

Қырықбіріншісөз.Ақынөзікуəболыпотырғанəлеуметтік-
экономикалықжəнесаясижағдайдыңсұраныстарыменерекшеліктерінескереотырып,қазақхалқынсолуақытт
ағыозықөркениеттерденарттақалушылықжағдайданалыпшығуғаықпалетеалатынекіфактордыатапкөрсете
ді. 

«Қазаққаақылберем,түзейміндегенадамғаекітүрлінəрсекерек.Біріншісі–
мықтыбилік,жарлықберуқұқыныңболуы.Үлкендрдіқорқытып,жасбалаларынеріксізқолдарынаналыпоқыту
,əртүрліқоғамғакеректіжолдарғасалу,ғылымныңəркелкіжолынасалып,үйренудіміндеттеп,қыздардыдабілім
-
гетартып,білім,ғылымшығынынтөлеугехалықтықатыстырып,тəрбиелесе,сондажастараталарықартайғанша
түзелереді. 
Екінші–адамдаржоғарыдеңгейдебай,ауқаттыболуыкерек.Сондақаржыжұмсап,жоғарыдаайтыл-

ғанжолдарғабалаларынсалып,тағлым-тəрбиеберереді.Алайдаондайдəулетбəрінебітпейді. 
Қазақтықорқытыпнемесеқаржыжұмсатыпмəжбүрлемейақылменешнəрсегекөндірумүмкіндеемес.Етіне

нөткен,сүйегінежеткен,атаданмирасетіпалған,ананыңсүтімнбіткеннадандықоныəлдеқа-
шанадамшылықтанайырған. 
Ендінеістедік,неболдық?!» 
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Қазақдаласыныңжоғарыөркениеттіелболуынармандағанұлытұлғаайналадағықоғамдықшындық-
тыөзгертеалмағанынаосылайшакүйінді,меніңсынымнанқортындыжасағанхалқымөзгерер,жақсықоғамдыж
асайалатынəлеуметтік-саясиортағаайналардепсенді. 

Қырықекіншісөз.«Қазақтыңжаманшылыққаүйірболаберуініңбірсебебі–
жұмысыныңжоқтығы»дейдіойшылбұлəлеуметтікшығармасында. 

«Егерегінсалса,немесесаудағасалына,қолытиермееді?...Дүние-мүліккерекболса,оныадалеңбек-
кесалыныптапқанкісібосжүрістіқорлықкөререді.Өзініңкəсібінтастапкезбеліккесалынама?»–
дейкелеАбайтағыдаөзеңбегіментіршілікжасаудыңорнынапыш-
пышөсектеп,тіптібайадамдардыңөзініңұры-
бөрігежемболып,жақсығаемес,қулықпенсұмдықжасаушылардыңалдауынаншығаалмай,қамшысынанбасқа
қолындатүгіжоқкедейболсадажелөкпеліккесалынып,мақтаншақбайлардымақтауарқылытəуіратмінугеқол
жеткізіпжүргентірлігінсынғаалады. 

Қырықүшіншісөз.Кезінде(ХІХғасырдыңортасында)əлеуметтануғылымыныңнегізінжасағанОгюстКо
нтпенГербертСпенсерадамдыбіртұтастықетіптұрғаноныңбиологиялықжəнеəлеуметтікқұ-
былысыдеген.Яғниадамтекəлеуметтікқасиеттердіңғанаалыпбарушысыемес,еңалдыменфизиобио-
логиялыққұбылыс.Шынында,адамқандайақылды,талант,дарынболсыноныөзініңадамдықбиология-
лыққұбылысынанқалайбөліпалыпқарауғаболады?Осындайбағытұстағанəлеуметтанушылар«пози-
тивистер»депаталды.Өкінішкеорай,ХХғасырдаəлеуметтануадамныңтекқоғамдықойыменіс-əреке-
тінеғанамəнберіп,оныадамиқұбылысетіптұрғаннегізінемəнбермеудіəдеткеайналдырыпалды.ХХІғасырқар
саңындапозитивизмқайтажанданды.Абайдаөзінің«қырықүшіншісөзі»болыпаталғанəлеу-
меттікшығармасыдаадамбаласыекінəрседентұрадыдепатапкөрсетеді.Сөйтеотырып,ақылменқай-
ратқа,мақсаттыеңбекетуге,мақсатқажеткізерлікішкісерпілістің,қуат-күштіңболуыназормəнбереді. 

«Адамбаласыекінəрседентұрады.Бірі–тəн,екіншісі–жан.Тəнгеқатыстысы–
ішіу,жеу,ұйқтау,бұлартабиғиқұбылыстар.Білсем,көрсем,құлақпенестіп,қолменұстап,мұрынмениіскеп,сыр
тқыдүние-денхабаралады.Мұныңбəрі–тілек,мақсат,армантəннентысжатқанжоқ.Ақыл,ғылым–бұлареңбек-
пентабылатыннəрсе,кəсібисұраныс.Ізденісбарысындасырттаналғанақпаратжағымдыда,жағымсыздаболад
ы.Сыниқарапорындысыналады,пайдасынаасырады.Жағымдысықуатбереді,оныжинақтауықуатын,қабілеті
нарттырды.Осындайəрекетиесі–ақылдыадам. 
Естімеген,көрмеген,көргенінестесақтамаған,ішіп-

жеп,ұйқыменмақтанменəуреболып,ішкіқазынасынжоғатқанадамхайуанғатең. 
Жанқуатыментапқанөнердісақтапқадағалапотырмасаң,өзіңніңқалайбасқаадамболыпкеткеніңдібілмейд

еқаларсың.Ендіонықайтатабуқиын. 
Өнертыстантабылып,сеніңқасиетіңе,ішкідүниеқуатынаайналады.Оныңүшартықшылығыбар.Бірі–

ішкіқозғаушыэлемент.Олрухани,білімиқуатың,олсеніалдағыбағытыңаназарыңдысалғызып,алғаұмтылтып
қозғапжібереді. 
Екіншісі–ұқсауға,ұқсастыққаұмтылу.Көргенің,білгеніңкөңіліңненшықсасоғанұмтыласың. 
Үшіншісі–

жүрегіңніңəсершілдігі,сезімшілдігі.Онысенмақтанмен,пайдакүнемдікпен,жеңілдікпен,салғырттықпенкірл
етпе,тазасақта....Жанқуатыменжинағаннəрсеңніңатыақылменғылымедіғой.Бірақылмензалалдардытоқтату
қиын,оғанқайратқосылсын. 
Əржақсынəрсеніңөлшемібар,оданасса–жарамайды.Өлшемдібілмек–үлкеніс». 
Бұлшығармадағығылыми-

практикалықсипаттағықойылымдарментүсініктеулерғалымныңілімініңəлеуметтік-
психологиялық,əлеуметтік-антропологиялыққырынашатүседі.«Ішкідүние»,«ішкіқозғау-
шыэлемент»,«жүректіңəсерщілдігі»ұғымдарынпайдаланаотырыпбаяндалғанəлеуметтіксипаттағыойлар,ой
толғаулар,ғылымаралықсипаттағыинтеллектуалдыққұбылыстар.Өзініңғылымитанымдықкөпжақтылығын
Ұлыақынсезінеалдымаекен?Абайдыңтанымдықүлгісіқазіргібарлықгуманитарлықғылымдарүшінəдістікжə
неəдіснамалықтұрғыдақұнды. 

Қырықтөртіншісөз.«Талаптыболамындесең–
көкірегіңдітазала»дейдіҰлыұстаз.«Көкіректазалығы»адамдызерттеушіғылымдарүшінөзіндікжаңаұғым,ад
амныңадамдығынтаныпбілугежақындататүсетінұғым. 

«Адамбаласыныңеңбастыжамандығыталапсыздық. 
Талапетішілерденешетүрліболады.Талаптардыңқайсысыныңсоңынатүссемекенмінойлайды,басқаларта

рапынақұптауіздейді.Олүшінсеріктес,сырласадамдарданқұптауалғысыкеледі. 
Біреуіқадір-қасиетіздеп,бірі–қандайжолменболсадатабысқуып,ендібірі–

білгішаталсамекендепталаптанатыныдаболады.Бірақбұларіздегенталап,оқыпіздегенталапемес. 
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Кітапсөзімен(ғылыммен)іздегенталапкелсіндесең–əуелікөкірегіңдітазалаукерек». 
Шығармамазмұнытағыдаəлеуметтікарабайланыстар,əлеуметтікмінез-қылықтарменіс-

əрекеттертуралы.Адамныңтұлғалықбейнесінкөрсететінқасиеттертуралы.Абайдыдарындыəлеуметтанушы,
Даланыңəлеуметтік,саяси,руханишындығытудырғанəлеуметтанушысыдепмойындамаушындыққажасалға
нқиянатболареді. 

Қырықбесіншісөз.«Сүйіспеншілік»,«əділет»...Адамшылықтыңалды–
сүйіспеншілікпенəділет.Бұлардыңкерекемесжеріжоқ,кіріспейтіндежеріжоқ,жаратылысзаңдылығыосылай. 
Əділетпенсүйіспеншіліксезімкімдекөбірекболса,олкісі–ғалым,сол–

ақиқат.Бізойымызданғылымшығараалмаймыз,жаралып,жасалыпқойғаннəрселердісезінеміз,көзбенкөріп,а
қылменбіліп»–
деп,əлеуметтікойынқорытқанойшыл,саясаткер,ғаламдықұстаз,тəрбиеші,ғалымАбайтағыдаоқырманныңна
зарынақиқатқааударды.Ақиқатсызғылымныңболмайтыныоныңбүкілəлеуметтікшығармасыныңөзегінеалы
нған.Шындығындабұл–
текəлеуметтануғылымынағанаемес,барлыққоғамдытанушы,адамиарабайланыстарды,табиғанпенадамтірш
ілігінзерттеушіғылымдарғаəдіснама-лықнегізболарлықілім,мұра. 
Осылайшағасырлықарттақалушылықпенбұқараныаяусызқанауғақарсыкүрестіңазабынантуында-

ғанАбайдыңəлеуметтіксаясатыосыбұқараныңəлемөркениетіэлементтерінқабылдауғаидеялық-
əлеуметтікжолсалды.Абайболашақұрпаққаөзініңəлеуметтік-
шығармашылықмұраларынқалдырыпқанақойғанжоқ,соныменқатарөзініңкөрнетішəкірттерменізбасарлар
ынқалдырды.Оныңдүниетаны-
мыжəнеəлеуметтікшығармаларықазақхалқыныңəлеумттікойыменмəдениетініңдамуынаүлкенрөлатқарды. 

 
1 Абай.Қарасөздері.–Алматы:Өнер,2005.-120б. 
2 Абай.Энциклопедия.–Алматы,1995,-49б. 
3 Бұлдасонда,17б. 
4 ФранклВ.Человеквпоискахсмысла:Сборник.Пер.сангл.инем.-М.,1990. 
 

Резюме 
ВстатьерассматриваютсясоциальныевопросывНазиданияхАбая,которыеещенедостаточноизученавсоцио-

логическойнауке.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам. 
 

Summary 
InarticlesocialproblemsinEdificationsofAbaywhichitisstillinsufficientlystudiedinsociologicalscienceareconsidered.Atthesa

metimetheattentionandtodebatablequestionsispaid. 
АБАЙИДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯБЕЗОПАСНОСТЬКАЗАХСТАНА 

ВУСЛОВИЯХГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯМИРА  
Е.И.Григорьев–д.филос.н.,профессор,абаевед 

 
Перемены,произошедшиевмировомсообщественацийвпоследниеполторадесятилетия,заметнообострил

исоциально-экономическиеиполитическиепротиворечиямеждустранами,преуспевающимивсоциально-
экономическомразвитиииотстающимивнем.Но,вопрекиуказаннымпротиворечиям,бесспорнымфактомстал
неотвратимыйпроцессглобализациичеловечества,чтоявственнообнаружива-
етсявовсеобъемлющемсинтезевсехсторонжизнибольшинстванародовпланеты,вобластиполитиче-
ских,экономическихикультурно-
нравственныхотношений.Процессэтотдлялюбойстраны,втянутойвглобализацию,протекает,какправило,бо
лезненно,противоречиво. 
Бесспоренфакт:мируходитотодносторонних(всмыслеограниченных,изоляционистских)моделейразвит

иячеловеческогообщества.Этоблагонародамнесетглобализация.Онаспособствуетускорениюиуглублению
мировогонаучно-
технического,социальногоикультурногопрогресса.Именнопоэтойпричиненебылонеобходимостикаждому
народусоздаватьсвоеколесо,своюпаровуюмашину,электро-
двигатель,теориюлетательногоаппарата,собственнуюэлектрическуюлампочку,шахматы,нотнуюграмотуит
.д.Можнопривестиогромноечислоположительныхпримерововзаимодействииивзаимо-
обогащенииматериальнойидуховнойкультурразныхстранинародов. 
Вместестем,наступившийXXIвекунаследовалотвекаXX-

гомассуострыхобщественныхпроблем,которыеможнообозначитьобщимпонятием–
«Вызовысовременности».Исамымвсеобъемлющимидерзкимизнихопятьжеявляетсяглобализация.Данный
процессимеянемалоположительныхмоментов,одновременнозаключаетвсебемассусерьезныхугрозвсемуче
ловечеству.Самымиострымиизних,требующимибезотлагательногорешенияявляютсяпротиворечиявобласт
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идуховныхотношений. 
Глобализацияразрушаетнациональныементальности,смешиваетихспошлостямимассовойкульту-

ры,порождаясамыепричудливыехимерыдуха.Широкораспространяетсяоккультизмвразличныхегомодифи
кациях.Потребительство,главныйстолпмассовойкультурыпроявляетсяврожденииспросанавсякогородагад
алок,вещунийипрочихспециалистовнапоприщепредсказанийипредвидений.Вульгарныеформыастрологии
претендуютнетольконасимбиозснаукой,ноинаполнуюееподмену.АстрологическиепрогнозызаполонилиС
МИ,печатаютсявгазетахижурналах,вещаютсяпорадиоителевидению.Возрождаютсяистолкованныенапотр
ебудняпророчестваНострадамуса.Тотам,тоздесьзаявляютосебемногочисленныерелигиозныетечения,предс
тавляющиекарикатурывотношенияхкмировымрелигиям.Ониупорновнедряютсявсознаниелюдейпосредств
омраспространенияброшюр,буклетов,атакжеспомощьютелевиденияидругихсредствмассовойкоммуникац
ии.Нередкодеятель-
ностьпропагандистоврелигиозныхновацийвесьмаагрессивна.Оружиеитеррориспользуютваххабитыиталиб
ы,другиемусульманскиефундаменталистыиэкстремисты.ВЯпониитравилилюдейядомсектантыОумСенри
ко.Иныесектантынетолькотравят,ноисжигаютсебя,распинаютнакрестахмучеников,организуютритуальные
коллективныеполовыеотношенияит.д.ит.п. 
Глобализмсвертываетжизньвмонотонность,лишаетполиэтничностьмногоцветия,приводиткоднообрази

ю,усредненностисуществования,суррогатностивкусовипотребностей.Разрушаетсянравственныймирлично
сти,еевысокаядуховность,человеквсеболеепревращаетсяводносторонность,вбездуховныйвинтиккапитали
стическогопроизводственногомеханизма,озабоченноголишьобретени-ембезмерногочистогана. 
Глобализациябездушна.Онаутверждаетжестокостьвобщении,пропагандируетираспространяетвредные

нормыповеденияипотребности,уродуетнравственныймирчеловека,егодушуипсихику,тиражируетбезработ
ицу,бездомностьипроституцию,являясьсвоеобразнойистрашнойантологиейантичеловечности,антигумани
зма,антисоциальностииаморализма.Глобализациявозводитвабсолютлегкомыслиеивседозволенность.Мани
пуляцииснизменнымиинстинктамиобращаюткультурувненужныйхлам. 
Каквидно,глобализациядействительнотаитвсебесерьезныеугрозы.Всеэтосвидетельствоглубокойкатаст

рофычеловеческогодуха. 
Возникаетвопрос:носятлиэтиугрозыфатальнонеизбежныйхарактер,исключаютливозможностьихсмягче

нияипреодоления?Думается,неисключают.Деловтом,чточеловектворитсвойдуховно-нрав-
ственныймир,созидая,вместесэтим,имирцивилизацииикультуры.Апотому,каковдуховно-нрав-
ственныймирчеловека,таковоиобщество,созидаемоеим,таковымбудетимировоесообщество.Поэто-
му,нетоснованийпревращатьпроцессглобализациивнечтофатальное,губительноеинепреодолимое.Человек
увполнепосиламизвлечьизнегото,чтоспособствуетвозведениюподлинночеловеческогомира. 
Огромнуюнетолькотеоретическую,ноипрактическуюценностьвтакомсозидательномпроцессеможетвы

полнитьидейноенаследиеАбая.Вусловияхдавлениянегативныхсторонпроцессаглобализа-
ции,нравственноеучениеАбаяспособноэффективносыгратьрольихпротивовеса,обеспечивающегодуховно-
нравственнуюбезопасностьКазахстана.Ономожетформироватьустойчивуюсоциальнуюжизнь,прочнуюсвя
зьиндивидоввсферахматериальныхидуховныхотношений,потомучтоучениемыслителяутверждаетогромну
юдейственностьдуховныхформобщественнойдеятельности.Абайубеждает:социальнаяцелостность,еестаб
ильностьипрогрессивноеразвитиевзначительноймереобеспечиваютсяединствомдуховныхценностей,нравс
твенныхнормитрадиций.Этоспособствуеттому,чтодоминирующеезначениевсоциальнойстабильностиидух
овно-нравственнойустойчивостиобще-
ства,приобретаютмежчеловеческиеотношения,имеющиепостоянныеценностиидуховныерегулятивы. 

Ячеловечностьставлювоглаву, 
Ктокорыстолюбивибессердечен, 
Тотмелкийчеловекпосуществу. 
Такбудьотзывчивым. 
Какдругибрат, 
Иподелисьсовсеми,чембогат. 
Дабудетдружбаискреннейичестной– 
Ивседурныечувствазамолчат! 
Абайобращаетсяклюдямспризывом–«Адамбол!»–Будь(стань)человеком!Мыслительутвержда-

еттемсамым,чточеловеческиеотношенияприобретаютрешающуюрольвсохраненииспокойствияимиравоб
ществе,вобеспечениииегодуховно-
нравственнойбезопасности.ИмперативАбая«Адамбол!»имеетуниверсальныйхарактер,онобращенкчелове
чествувцелом,предельнозагруженчеловечностью,т.к.внемсинтезированывселюдскиедобродетели.Этико-
философскоеучениеАбаяявляетсобоюсинтезмногообразныхположительныхнравственныхсвойствразныхэ
тносов,апотомужизньэтогоученияидейственностьего,неимеютграницвсоциальномпространствеивремени. 
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Нетдляподлиннойдружбынигдемежи, 
Плещутволнылюбвичерезвсерубежи 
Генеральнымрефреномчерезвсетворчествомыслителяпроходятдвеидеи: 
«Ненадовойн,и–благоблаг– 
Дабудетмирвстранеродной!»и 
«Будьмилосердным,считайдругогочеловекасвоимбратом,желайемутого,чегожелаешьсебе». 
УАбаяморальность(мудрость,разумность),этоумениелюдейжитьвсогласииивзаимоуважении.Человеко

бязанбытьдобродетельным,нестиответственностьзасвоидеянияпередсобственнойсовестьюипередокружаю
щимилюдьми.Другимисловами,каждыйчеловекдолженпонять,чтовсезависитотличностногоначалавнравст
веннойжизнедеятельности,котораяпредполагаетсознательноеиответствен-
ноеповедениекаждогочеловека,уважительноеибережноеотношениелюдейдругкдругу. 

Жаркойжалостьюкстраждущимнаделен, 
Тыработайдляблагалюдскихплемен! 
Залюбовьклюбимымсозданьямтворца 
Итебя,словносына,полюбитон 
Люди–разные,вкаждомсвойсмыслитолк! 
Помниэто:предсворойбессиленволк. 
Милосердьемиправдойвсехнаделять. 
Всемнапомощьспешить–вотнашпервейшийдолг! 
Проблемадуховно-

культурнойбезопасностиявляетсяисключительноактуальнойнетолькодлянародаКазахстана,ноивсегочелов
ечества.Однакобедасостоитвтом,чтокогдаопасностьотодвигается(неисчезает!),человекичеловечествовцел
ом,теряютбдительность,благодушествуют,темсамым,позволяялатентноконцентрироватьсяикрепнутьсила
м,могущимвлюбоевремянанестисокрушитель-ныйударпоскладывающемусянормальномумиропорядку. 
Каждыйнародимеетсвойнеповторимыйобразжизниимыслей.Культуралюбогоэтносауникальна,онаесть

мощныйпластсоциальногоинравственногоопыта.Нопривсемегоразнообразиивсенародыпроповедуютодин
аковыефундаментальныесоциальныеинравственныеценности.Вусловияхформиро-
ванияиразвитиядемократизмавКазахстанеэтооченьважныйположительныйфактор.Вполиэтниче-
скомобществеонвыполняетрольцементирующегоначала–
идеиобщенациональногодуха,средствасплочениянародаКазахстана,т.к.всвоемсодержанииединствосоциал
ьныхинравственныхустремле-
нийэтносовнеимеетничегообщегосидеологиейиполитикойнациональнойисключительности,превос-
ходстваоднихнародовнаддругими. 
Нетнадобностидоказывать,чтоединствоисогласиевобществевзначительноймерепокоятсянадуховно-

нравственномосновании.Национальнаясамобытность,высшиедуховныенациональныеценно-
сти,представленияосостраданииимилосердии,одобреизле,осмыслечеловеческойжизниимеютнепреходящу
юобщуюдуховнуюценностьдлявсехнародовнетолькоКазахстана,ноивсейнашейпланеты.Вместестем,совре
менныепроцессынациональногопробуждениятаятвсебеопасностьразоб-
щения,национализмаинациональнойзамкнутости.Духовностьикультурануждаютсявзащитеотфанатизма,к
акполитического,такирелигиозноготолка,откоммерциализации,угрожающейсущество-
ваниюподлиннойкультуры,общенародноймудростиивысокойнравственности.Этоособенноважно,потомук
акмассоваякультура,процветающаянаобильнойпочверыночногоимпериализма,удушающедействуетнапод
линнуюдуховностьикультуру,утверждаяагрессивность,жестокостьинасилие. 
Абай–мыслитель,умевшийяркообнажать,дажевмалом,сложныесоциальныепротиворечия,объек-

тивироватьихсуть.Онзанималпозициюкритическогоотношениякконсервативнымсиламилижелжемодерни
зму,насамомделе,тормозящимсоциально-политическийидуховно-нравственныйпрогресс. 
Абайвекназадподвергуничтожающейкритикезаимствованиеповерхностных,далеконелучшихформпроя

влениякультурдругихнародов,вущербнациональнойсамобытностиивысочайшейодухотво-
ренностиобычаевитрадиций,всегожизненногоукладаказахскогонарода. 
Онписал:«Способностиинамерениянекоторыхлюдейнаправленынаулучшениевнешнеговида,онизаботя

тсяосвоейодежде,следятзапоходкой,считаясиезанятиевысокимдостижением.Стараютсявыставитьсебянап
оказ,какнаторгах,вызываютзавистьуглупцов,чейумтольковглазах.Глядянаних,одниизводятся,снедаемыеза
вистью,другиевыбиваютсяизсил,подражаяим.Комукакаявыгодаотэтого?Сколькоусилийпотраченотолькон
ато,чтобыпонравитьсяокружающимсвоейвнешностью!Достоинствачеловекасодержатсяневнаружности,ав
чистотеегопомыслов,неприукрашеннойвнутрен-
нейсущности,покоторымираспознаетнасАллах.Развеприбавитсяумауэтихпоклонниковзеркал?Разумчелов
екасовершенствуетсябезграничной,неиссякаемойлюбовьюкдобру[1]. 
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Адляэтогонадоизучатькультурудругихнародов,заимствоватьизнеелучшееиприменятьеговсобственном
опыте. 

«Человек,изучившийкультуруиязыкиногонарода,становитсяснимравноправныминебудетжитьпозорно
»[2].Лучшенесказать:именнокультуру.Ноневнешнюювещнуюатрибутику,уничтожающуюкритику,охотни
ковзакоторой,даетАбайвстихотворении«Тот,ктозаблудился,видитвпередипросторпустой»[3]. 
НеменеестрогоАбайподходилкоценкетех,ктопризывалкнациональнойизоляции,былпораженбациллойк

ичливостиисамолюбования,наставлялсоплеменниковперениматьположительныйопытнравственно-
духовнойиматериально-
практическойдеятельностидругихнародов,квзаимодействиюисотворчествунациональныхкультур,былубе
жденнымпоборникомихразумной,конструктивнойинтеграции.ЭтиидеионизложилврядеСловсвоихНазида
ний. 
Дляутверждениядуховно-

культурнойбезопасностиКазахстанаважно,чтобыукаждогоказахстанцасмладенческихлетформировалосьу
беждение,чтоКазахстанестьмоеединственноеОтечество,чтогражданиниОтечествосостоятвовзаимнойответ
ственностизаблагополучиеипроцветаниедругдруга.Думается,вреализацииэтойидеиследуетисходитьипосл
едовательнопроводитьпринцип:народКазахстанаестьсоциальнаяидуховно-
нравственнаяобщностьграждан,равныхпосвоимправамиобязанностямэтносов. 
Абайверилвбогатыесозидательныевозможностичеловека,которыедостигаютсяимпосредствомзнаний,у

порноготрудаисистематическойпознавательнойдеятельностью.Тольконаихбазе,считалмыслитель,можнов
зраститьподлинного,высоконравственногочеловека,важнейшимичертамихаракте-
ракоторогобудут:честность,разумность,трудолюбие,умеренность,самокритичность,самоконтроль,стремле
ниекзнаниям,дружбаилюбовь,состраданиеигуманность.Абайпризывалказахов,авместесними,всенароды,ж
итьвдружбеисогласии,уважительноотноситьсякобычаямитрадициямлюдейдругихнациональностей,пригл
ядыватьсяиперениматьихположительныйопытвсозиданиипредметовматериальнойидуховнойкультуры.Вс
еэто,считалон,можетбытьвесьмаполезнымвихсобственнойтрудовойдеятельности.Безпреувеличенияможн
оконстатировать,чтовеготворчествеотчетливозафик-
сированатенденцияглобализмакакнеизбежногопроцессавсемирнойистории. 
Этико-философскоеучениеАбаяспособносыгратьположительнуюрольвформированиинравствен-

ногосамоопределенияличности.Овладениеимнеобходимо,т.к.оно,бесспорно,являетсяважнейшимусловием
развитиясамосознаниячеловека.Этоособенноважновусловияхглобализации,когдаопреде-
ленныесилыкрушатвысокиесоциально-
нравственныеориентиры,когдасознаниедеформируетсяподмощнымнатискомпошлыхпрагматическихидей
.Втакойситуацииэтико-философскоеучениемыслите-
лянадежнозащититподлиннонравственныеопорысовременногочеловека. 
СоциальнаяфилософияАбая–

этофилософиядружбынародов,ихсотрудничествавустановлениисправедливостиисогласия.Этофилософия
неукротимойборьбысотсталостьюижестокимугнетениемлюдейтруда.Онауказываетнародампланетыпутии
средствавысоконравственнойжизнедеятельностивысокогопатриотическогосодержания.Социальнаяфилос
офияАбаянеутратилапрактическойценно-
сти.Онаинынеспособнадаватьконкретныеполезныерезультатыврешениисложныхсоциально-
политическихпроблем. 
ВсилусложившихсядемографическихисоциокультурныхфактороввКазахстаненевозможносоздатьстаб

ильноегосударствонаосновемононациональнойимонорелигиознойсистемывзглядов.Поэтому,вэтойсферео
бщественныхотношенийважноответственноподходитькоценкевозможныхпоследствийпринимаемыхреше
ний,навсехуровняхвласти,дабынеподрывать,аукреплятьсоциальнуюстабильностьиподлинноесогласие. 
Исходяизэтого,важендальнейшийпоиск,набазенравственныхидейАбая,основныхприоритетовобщенац

иональнойидеологии,духовно-нравственногоединства,социальнойконсолидациииграждан-
скойинтеграциидлядостиженияэкономическойстабильностииповышенияматериальногоблагополу-
чиявсехграждан.Обществоможетстатьдинамичным,демократическим,правовымиматериальнообеспеченн
ым,еслионоимеетобъединяющуюидею,глубинноедуховноеядро,опираетсянаблагоприят-
нуюсистемудуховныхценностей,разделяемыхнародом.Ониконсолидируютэтносы,собираютихвозможнос
тиисилы,задаютимединуюнаправленность.Работапоутверждениювжизниуказанныхсоциально-
нравственныхценностей,исключительноактуальна,т.к.мирисогласиенаказахстанскойземле,безопасностьст
раны,стоятмногого,авернее–бесценны,потомукакпосутисвоейонисудьбонос-ны.Этико-
философскоеучениеАбаяврешениипроблемыукреплениядуховно-нравственнойбезопасно-
стиполиэтническогоказахстанскогообщества,имеетвеличайшуюметодологическуюценность.Духов-но-
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нравственныеидеивеликогомыслителя,должныстатьоднимизглавныхусловийисредствпострое-
ниядемократического,суверенного,независимогоипроцветающегоКазахстана. 
Этико-

философскоенаследиеАбаяубеждает:социальнаяцелостность,стабильностьиблагополучиечеловеческогооб
щежитиявзначительноймереобеспечиваютсяединствомдуховныхценностей,нравственныхнормитрадиций.
Этовозможнопотому,чтодоминирующеезначениевсоциальнойстабильностиидуховно-
нравственнойустойчивоститогоилииногообщества,приобретаютмежчелове-
ческиеотношения,имеющиепостоянныеценностиидуховныерегулятивы. 
Абайобращаетсяклюдямспризывом–

«Адамбол!»(Будь,станьчеловеком!)Данныйимперативумыслителяимеетуниверсальныйхарактер:онприоб
щенкчеловечествувцелом,обремененчеловечно-
стью,т.к.внемсинтезированыфундаментальныечеловеческиедобродетели.Этико-
философскоеучениеАбаяявляетсобоюсинтезмногообразныхположительныхнравственныхкачествразныхэ
тносов,апотомужизньидейственностьегонеимеютпределавсоциальномпространствеивремени.ПризывАба
ябытьчеловекомвыражаетпредельнообщиеоснованиямировоззренияифундаментальнуюсутьчеловече-
скогобытия,присущуюводинаковоймеревсемнародаммира.Еготоржествоспособноснятьтревогуиозабочен
ностьлюдейпоповодунегативовглобализирующегосямира.Конечноприодномусловии:изпрактикивзаимоот
ношенийнародовигосударствнеобходимоисключитьгегемонистскуюамбициоз-
ностьотдельныхдержавипроводимуюимигрязную,аморальнуюполитику.Утопично?Бытьможет,да.Однако
порапонять–безположительногорешенияданнойутопиимирнестанетбезопаснымиблагополучным. 
Работапоутверждениювжизниуказанныхсоциально-

нравственныхценностей,исключительноактуальна,т.к.мирисогласиенаказахстанскойземле,безопасностьст
раны,стоятмногого,авернее–бесценны,потомукакпосутисвоейонисудьбоносны.Этико-
философскоеучениеАбаяврешениипроблемыукреплениядуховно-
нравственнойбезопасностиполиэтническогоказахстанскогообщества,имеетвеличайшуюметодологическу
юценность.Духовно-
нравственныеидеивеликогомыслителя,должныстатьоднимизглавныхусловийисредствпостроениядемокра
тического,суверенного,независи-могоипроцветающегоКазахстана. 

 
1 Абай.Стихи,поэмы,проза.-Алматы.Мектеп.2002.с.165). 
2 Абай.Словоназидания.-Алматы,2005.Словодвадцатьпятое. 
3 АбайКунанбаев.Стихотворения,поэмы,проза.Гослитиздат,-М.,1954,-с.53. 
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Summary 
InarticleofprofessorE.I.GrigoryevproblemsofspiritualandmoralprotectionoftheKazakhstansocietyarecovered. 

SOCIOCULTURALIDENTITYOFCONTEMPORARYKAZAKHYOUTH 
 

G.J.Djamalieva–TheKaragandastateuniversityofE.A.Buketov,Kazakhstan 
 

AccordingtotheStatisticsAgencyofKazakhstanon1January2012,thenumberofyoungpeopleaged14to29yearsamo
untedto4,358,925people,representing29.2%ofthetotalpopulation.Itshouldbenotedthatin2010theyouthpopulationwa
s4,569,885people,representing29.7%ofthetotalpopulation,andin2008 – 4,598,826menand29.5%respectively[1]. 

Today,virtuallyalltheexpertsemphasizethecomplexityoftheprocessesoccurringinyoungpeople,andrecognizethesi
gnificantdeteriorationinthesocial,economicandspiritualcondition,characterizeitasunstableandnotprovidingtheneces
saryfacilitiesoflifeofself-
determinationoftheyoungergeneration.ThefuturedevelopmentofsovereignKazakhstanislargelydependentonthesoci
o-
economicpotentialofthecontemporaryyouth.Asfarasitcanbeamonolithicsocialgroup,soitcanfulfillitsmissioninthetra
nsformationthecountry.Theyoungergenerationcannotsticktothesamepollsofattitudes,butstillsomesignsofconsolidati
onamongyoungpeoplemustbepresent.Oneofthemistheidentity[2]. 

Undertheinfluenceofprocessesofintegrationandglobalization,developmentofinformationaltechnologies,theidenti
tyofmodernpersonregardlessofhisplaceofresidencechangesitscharacteristics,whichcreatesproblemsforoperationaliz
ationtheconceptof“identity”.Theconceptofidentitystronglyindicatestheagreedandpersonallyperceivedself-
image,withalltherichnessofpersonalrelationshipstotheworld,asenseofadequacyandstabilityofpossessiontheperson's
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own“I”regardlessofchangesinthe“I”andthesituation,theabilityoftheindividualtoafullsolutionofproblemsfaceditateve
rystageofitsdevelopment.Identity– 
isprimarilyameasureofadultpersonality,theoriginsandmysteries,itshiddenorganizationintheearlierstagesofontogeny. 

Theimportantroleplayedbyresearchinthedevelopmentofnewproblemsconnectedwiththeinfluenceofglobalization
onsocialself-
determinationemphasizestheneedtostudytheproblemsofidentity,bothlocallyandonauniversallevel.Suchstudiesarees
peciallyrelevanttodayinEuropeancountries,aswellasintheformersocialistcountries,wherethereisachangeofsocialstru
cture.Therelevanceofcomparativestudiesofsocialidentityisrelatedtothefactthatourcountryhasbeentoolongisolatedfro
mtheworldcommunitybyideologicalboundaries,andthishasaffectedtheconsciousnessofpeople. 

Transformationprocesseshappeninginmodernsocietyinfluencedonthechangesofinstitutionalstructureinthisconne
ctionhappenedtransformationtothesocialstructureofsocietyandhisculture,thechangestheinstitutionalsystems,includi
ngsystemofvaluesandmodelofsocialbehavior,wereexposedto. 

Becauseofdeepchangesinsocietytherearechangesinmassconsciousness,intakingitselftothecertainsocialcategories
andacceptanceofthenewvaluedreference-points.Contradictionsarecreatedinsocialconsciousness–
bothforcertaineverybodyandbetweengenerations. 

Youthisnotamerereflectionofsocialrelations,butanactivefactorintheirdevelopment,anditseducationshouldnotonl
ycontributetotheperceptionandassimilationofknowledgeandskills,values,roles,butacquiring,bringingitscreativecont
ributiontothevitalfunctionsofsociety.Atthesametime,duringthecrisisofsocietythemajorityoftheyoungergenerationof
particularstageofmentaldevelopmentturnedoutinadifficultsituation–
theperiodofacuteflowingtransitionfromchildhoodtoadulthood.Thecontradictionsofdevelopmentpeculiartothisperio
d,increasedsignificantly.Atthesametimetheneedforadolescentsandyoungadultsindeterminingtheirplaceinthesystem
ofsocialrelations,thedesireforself-assertion,self-organizing,self-improvement,ontheonehand,stimulatedbythesocio-
economicprocesseshappeningnow,ontheother,theyarefacedmisunderstandinganddisrespectofadultsocietywhichdoe
snotemphasize,donotfix,doesnotmeanindependenceofthegrowingperson.Adolescentsandyoungpeoplearelimitedto
makerealsolutionsofseriouscasesofKazakhsociety.Thiscontradictionleadstosevereinternalconflictandtotheartificial
delayofpersonalitydevelopmentofadolescentsandyouth,deprivingthemofopportunitiestotakeanactivesocialposition,
intensifyingontheonehand,franklyaccumulatedpsychology,ontheother,feelingsofirritationduetoinexperienceandsoc
ialstimulation,notonlyintowardsothers,butalsotohimself. 

Atthepresenttime,whilemaintainingacertainpublic-
perceivedsocialplaceofteenager,theattitudeofadultstowardsadolescentshaschangedsignificantly,firstly,theratioofad
ultstoadolescence–10-
15yearoldshaveseenmoreadultsthanitisinreality,andsecondly,theattitudeofadolescentshaschanged,whichisconnecte
dwiththeintensificationofsociallifeandmoreinformationavailable.Theassimilationoftheyoungergenerationofmodern
systemsofknowledge,norms,attitudes,behaviorpatterns,whichareincludedintheconceptofcultureinherentinthesocial
groupandsociety,asawhole,takesplaceinasocialenvironment–
society.Creationofasocialidealofanewtypeisasfollows:"thewelfareofeachisanecessaryconditionforthewelfareofallan
dviceversa"[3]. 

Everyoneidentifieshim-
orherselfwithaparticulargender,profession,ethnicculture,andvariedsocialroles.Thisusuallytakesplaceonthreelevels:c
ultural(valuableandspiritualidentity).Theseculturalvaluescarry,toagreaterextent,personifiedcharacter-
theyhavethecarrier(idol,rolemodel,etc.);social(involvementinspecificsocialandculturalinstitutions–
therole,statusidentity);thepersonal,psychological–abilitytomaintainacompleteimageofthe“I”atdifferentstagesoflife. 

Involvementofyoungpeopleinthecultureisacomplexprocess,inwhichitisimportanttoconsiderbothpossibilitiesofth
esociety,aswellassignificantstrengthofyounggeneration.Theprogressofthefurtherdevelopmentofthesocialsystemdep
endsonthedegreeofactivityofthelast.Consequently,theyouthislargelyasocio-culturalcategory. 

Theattitudeofyoungpeopletowardseducationhassignificantlychanged.Numberofpeoplewishingtogethighereduca
tiongrowsfromyeartoyear.Atthesametime,intheeraofinformationalrevolution,societyisfacedanenormousparadox:an
increaseinthenumberofpeoplereceivingeducationandtrainingisaccompaniedbytheprocessesofilliteracyandprofessio
nalincompetence[4]. 

Pooreducation,compoundedbyunevenqualityofitsvariouslevelsandstagesraisesproblemsofidentityandsocialinte
grationinsocietyofthevastmajorityofthepopulation.Accordingtosociologicalresearches,themodernschooldoesnotfull
yexecuteanyofitsfunctions:donotcontributetothespiritualformationofthepersonality(asevidencedbythegrowthofjuve
niledeviance),practicallydoesnotcreateaknowledgebaseforhighereducation,anddoesnotprovideopportunitiesforfurt
hercontinuingeducation,whichisnowdemanded.Consequently,mostoftheproblemsfacedbysecondaryandhigherprof
essionaleducationarebornbycomprehensiveschoolandassociatedwithseriousshortcomingsoftheeducationalsystemas
awhole,anditsconception[5]. 
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Themostsignificantproblemthatisnot“noticed”yetisaglobalcrisisofeducationalandculturalidentity.Acquisitionofi
dentityinthepresentinvolvesthesaturationoftheeducationalandculturalspacebyimagesofcontemporariesthatembodyt
hebestmoralqualitiesofnativeculture. 

Consideringtheproblemsofeducationalandculturalidentityofyoungpeopleinitssocialexpectationscannotdiminisht
heimportanceofobjectiveconditions.ThebookofI.S.Kohn“TheSociologyofPersonality”suggestedthefollowingidea:“
theevolutionofsocialinstitutions,norms,values,etc.,inturn,reflectandreinforcethechangesthattakeplaceinperson”.Con
sequently,thepersonalityistherootcauseofthechangednorms,values,anynewfeatures.Thesetofobjectiveandsubjective
factorsandtheirconstituentparts,determiningthemainlinesofhumanbehaviorcanberegardedasthesocialstructureofthei
ndividual,whoseanalysisisofgreattheoreticalandpracticalsignificancetostudytheproblemsofeducationalandculturali
dentity. 

Modernsocietyopenstoeverymanawidefieldofactivity,enablestoconsiderinagradedandfullywayhisindividualabil
ities,aptitudesanddesires.Inmanyways,itdependsonpersonalityhowmuchitwillbeabletorealizetheopportunitiesthatar
epresentedbysocietyforfurthergrowth.Tofollowtheserequirementsitisnecessarytoimproveskills,enhancecultureande
ducation.Personality,reachingahigheducationalandculturallevel,implementssocialmobility,freetransferfromonesoci
algrouptoanothermoresupremeone.However,intermsofsocio-economiccrisistheprocessofman’sself-
identityproceedscomplicatedandcontradictory.Currently,tosomeextent,thereisamismatchoftheexistingsocialsystem
ofidentificationofyoungpeopletonewdemandsofreality. 

Thus,astheeducationalandculturalidentityweunderstandtheprocessofdevelopmentofeducationalandculturallevel
anditsrelevancetothemoderndemandsofsocietyandthedesiretoensurethatpersonhasneverstoppedonachieved. 

ThedevelopmentofinnovativeprocessesinKazakhsocietyraisequestionsaboutthefateoftheyoungergeneration,whi
chmustconformtothenewsocialorder-
thepreparationoftheyoungergenerationtoadynamicentryintotheinternationalscientificandeducationalspace.Targetin
gyoungpeopletonewprioritiesisanurgenttaskofthestateyouthpolicyandtheeducationsystem.Toformtheinnovativebeh
aviorofyouthinsocio-
economicsphereitshouldbeclearaboutthemodelofsocialupbringing,aswellastherelevantrequirementsofthemodernm
eansofsocialization. 

Eachhistoricalperiod,includingmodern,putsforwardonthe"arena"advanced,progressivemembersofsociety,which
seemedtolinkthepresentwiththefuture,andpersonifyingtherealityandtheprospectforthosewhohavenotyetreachedtheh
eightsofthecivilperfection,butstrivestodoso.Upbringing,organizationalandmanagerialworkareformsofproductiveact
ivity.Anditisnotjustabouttraining,education,butupbringingasasocializationoftheindividual,thecreationofproductivee
conomic,socialandpoliticalenvironment,aimedatdevelopingaculture,will,theriseofperson’sneeds,integrationintothe
socialstructure. 

Onlyknowledgeisnotenoughforaproperunderstandingoftherelationbetweentheidealandthereality,besidesitthereis
needofimaginationthatlinksachievementswhicharestillfarfromperfectionwiththeultimategoal.Asanidealsotheworld
viewarecomplex,multifacetedstructures,butideally,thecoreofthisstructureisthescientificpictureofthesocietyofthefutu
reintermsofitsdeepestessenceofsocio-
economicrelations,intheworldviewthedialecticalmaterialistanswertothequeryabouttherelationofconsciousnesstobei
ng,thatis,aphilosophicalviewoftheworld,man'splaceinit,thesocialandhistoricalprogress.Thisviewmeanstheevaluatio
nofthenatureofthings,andself-
identity,andtherationalandtheemotionalattitudetowhatisthemostimportant,isessentialforsociety,group,individualand
motivationofactions. 

Itisimpossibletojustifytheprospectwithoutknowingthepresent,reflectandevaluateexisting,abstractingfromtheidea
l.Whiletendingtotheidealthepersonincreasesactivity,therebystrivingtoachievesocialexpectations.Therefore,theform
ationofidealofmodernmanwillhelptosolvetheproblemofeducationalandculturalidentity. 

However,therealconditionswhichapersonalitylivesindonotalwayscorrespondtoitspotential.Theremaybeamismat
chbetweenwhatpersoncando,andwhatheisdoing,andthisdiscrepancyincludeslackofeducationandculture.Socialcondi
tionsinfluenceontheprocessofidentification.Undertheinfluenceofradicalsocialchangethereisadecreaseofthesignifica
nceofsometypesofidentificationandincreasingothers.Amanistryingtosurviveinthenewsocialconditions,andtherefore
defineshimselfasamemberofthosegroupswheretheneedissatisfiedthemaximumway.Heclingstothemostreliablerelati
onships,turnstohisroots.Buttomoveforwardandoutofthecrisisheneedstodesignanewidentity,basedontheperceptionof
himselfasamanwhocoulddosomething.So,theestablishmentofeducationalandculturalidentityisoneoftheconditionsfo
reffective. 

Thus,findingofsocioculturalidentityassistsprogressivedevelopmentofsocietyanddevelopmentoftheyoungmanhig
hlysoughtbysociety.Forovercomingofcrisisofsocioculturalidentityitisnecessarytoproducethetermsoftheheartfeltand
spiritualhealingofpublicconsciousness.recoveryfromthecrisis. 

Негізгі сөздер: сəйкестік, социомəдени сəйкестік, жастар, білім беру, мəдениет. 
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Түйін 
Мақаладақазіргіқазақстандықжастарыныңəлеуметтік-

мəденисəйкестігіқарастырылады.Қоғамныңбарлықжақтарынаəсерететінмаңыздыдакөпфакторлықұбылысретіндемəд
ениетпенбілімніңрөліқарастырылады.Мақаланыңавторысоциомəденисəйкестіктіадамныңбелгілікеңістіктегіөзін-
өзісезінуідептүсініктейді.Адамныңөмірлікмақсатынанықтайтынтеориялықөңдеулернəтижесіндежастардыңсоциомəд
енисəйкестігініңталдауыжасалынды. 

 
Резюме 

Встатьерасскрываютсяпроблемысоциокультурнойидентичностисовременнойказахстанскоймолодежи.Встатьеакт
уализируетсяролькультурыиобразованиявсовременноимобществе,которыестановятсявсеболеезначи-
мымимногофакторнымиявлениямиактивновлияющиминавсестороныобщества.Авторстатьиинтерпретируетсоциокул
ьтурнуюидентичностькаксамоощущениечеловекавопределенномсоциальномпространстве.Наоснова-
ниитеоретическихразработокдаетсяанализсоциокультурнойидентичностимолодежи,котораяиграетважнуюрольвопре
делениичеловекомсвоейжизненнойцели. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ МІНБЕСІ 
ТРИБУНАЗАРУБЕЖНЫХУЧЕНЫХ 

 
УГЛУБЛЕНИЕРЕГИОНАЛЬНОЙИНТЕГРАЦИИНАСОВРЕМЕННОМЭТАПЕ 

 
А.К. Эргешов– 

кафедраЮНЕСКОАкадемиигосударственногоуправленияприПрезидентеКыргызскойРеспублики 
 
Региональнаяинтеграцияявляетсяпроцессомкомплекснымимноговариантнымихарактеризуетсяуглубле

ниемотношениймеждугосударствами.Региональнаяинтеграцияпредставляетсобойодинизнаиболееактуаль
ныхтрендоввбыстроменяющемсямире.Толькоэкономическихинтеграционныхобъединенийповсейпланете
сейчаснасчитываетсяоколо240[1].Вкачествеполюсовновогомиравыступаютнетрадиционныегосударства,а
новыеинтеграционныеобразования,объединенныев«геоэкономическиепояса».Онасоздаетновыеформыупр
авления,сосуществующиестрадиционнымиформамиинститутовгосударственногоуправлениянанациональ
номуровне. 
Всовременныхусловияхрегиональнаяинтеграциярассматриваетсякакмногоаспектныйпроцесс,который

нарядусэкономическойкооперациейтакжевключаетвопросыполитики,безопасности,социального,культурн
оговзаимодействия. 
Восновебольшинствосуществующихсхеминтеграцииостаетсяторговаяиэкономическаяинтегра-

ция.АвстранахЦентральнойАзиипоискмоделейрегиональнойинтеграциинапротяжениидесятилетийостава
лсяодинизважныхэлементовстратегииразвитиястранрегиона.Неодногосударствонеспособносамостоятель
норешатьвопросынаращиваниясвоегостратегическогопотенциала.Ноэкономическиевзаимодействияврамк
ахинтеграционныхпроектовнеполучилоширокогоразвитияистранырегионаоказалисьнеготовымикглубоко
йинтеграциипроизводства,финансовойсферы,товарно-
материальногообмена,аэкспортэнергии,угля,нефти,газавлюбомслучаепотребуетсогласованнойцены,транс
порт-ныхкоридоровисозданияотраслевыхобъединенийэкспортов.ЗаэтидвадцатьлетвмасштабахСодру-
жестваНезависимыхГосударствсозданоболее70различныхинтеграционныхструктур.Всовокупностионипр
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едставляютсобойбазудляпрактическойинтеграции,котораяпоможетгосударствамСНГнайтисвоеместовгло
бальнойэкономикеинамеждународномрынке.Период,когдареспубликанскиеэлитыстаралисьмаксимальнод
истанцироватьсядруготдруга,прошел.Многиепонимают,чтотолькоинтегра-
цияможетсоздатьэффективнуюсистему,котораянетолькобылабыинтересназарубежномурынку,ноипривлек
ательнадляинвестиций. 
Деловтом,чтопроисходящаявнастоящеевремясменадоминирующихтехнологическихукладовоткрывает

«окновозможностей»дляуспешноговыходанановуюдлиннуюволнуэкономическогороста,котороезакрывае
тсяпослепереходаведущихстранмиракновомутехнологическомуукладу.Послеэтогоотстающимстранампри
ходитсядовольствоватьсярольюсырьевогопридаткагосударств-
лидеров.Еслижепереходкновомутехнологическомуукладуотстающейстранеудаетсясовершитьраньше,тоо
насовершаетрывокнагребнедлинноволновогоподъема. 
Политикамодернизациииразвитияэкономикистранрегионадолжнаисходитьизпониманияструк-

турныхизмененийиперспективглобальногосоциально-экономическогоразвитияивыявлениянацио-
нальныхконкурентныхпреимуществ,активизациякоторыхспособнаобеспечитьустойчивыйибыстрыйростп
роизводстванаформирующейсясегодняновойволнеэкономическогоподъема.Важнопониманиеструктурной
составляющейглобальногокризиса,котораяопределяетсясменойтехнологическихукладовисоответствующи
химдлинныхволнэкономическогороста.Выходизэтогокризисасвязансостановле-
ниемновоготехнологическогоуклада. 
Втакиепериодыкрупномасштабныхглобальныхтехнологическихсдвиговвозникает«окно»возмож-

ностейдляотстающихстранвырватьсявпередисовершить«экономическоечудо».Дляэтогонеобходим,регион
альнаяинтеграцияпозволяющийсконцентрироватьимеющиесяресурсынаперспективныхнаправленияхстан
овленияновоготехнологическогоуклада. 
Анализдинамикипоказателейсистемыиндикатороврегиональнойинтеграции:запрошедшиегодыпозволя

етсделатьследующиевыводы: 
Во-первых,региональнаяинтеграциянапостсоветскомпространствеидетнеравномерно,какгеогра-

фически,такисточкизрениясфервзаимодействия.Заэтигодывозросуровеньинтеграциивсферетрудовоймигр
ацииивзаимодействиянарынкахобразовательныхуслуг,втожевремянаблюдаетсясокращениеуровняинтегра
циивсфереторговли,энергетики,сельскогохозяйства,атакжедивергенциямакроэкономическихпоказателейп
остсоветскихстран. 
Во-вторых,обобщенныйпоказательинтеграциидляпостсоветскогопространствавцелом(регионСНГ-

12)указываетнаснижениеуровняинтеграции,втожевремяпространствЕврАзЭС-
5сталоболееинтегрированным,ЕврАзЭС-3интенсивногоинтегрирования. 
В-

третьих,лидерамиинтеграциинапостсоветскомпространствеостаютсянебольшиестраны,Кыргызстан,Арме
ния,Таджикистан.Основнойпоказательинтеграциидлякрупных(Россия)заметнониже,т.кбольшойразмерэко
номикиделаютотносительнуюрольвзаимосвязейнапостсоветскомпространствеменеезначимой.Запоследни
е10летрейтингучастияпостсоветскихстранвпроцессахрегиональнойинтеграцииостаетсястабильным; 
В-четвертых,вовсехтрехсферахфункциональнойинтеграции(энергетика,сельскоехозяйствоиобра-

зование)уровеньинтеграциивЦентральнойАзиизаметновыше,чемнапостсоветскомпространствевцелом.Эт
освязанокаксналичиеминфраструктурныхсвязей,такисобщимсоциальнымпространством.Втожевремявовс
ехслучаяхдинамикаэтойсубрегиональнойинтеграциитакжебыланегативной. 
В-пятых,дляинтеграциирегионоввсфереторговлиимиграциимасштабывзаимосвязейвЦентраль-

нойАзииуступаютуровнюинтеграциивСНГвцелом.ВЦентральнойАзиигеографическаяблизостьневедеткро
стуторговойинтеграции,алидерамипоторговойинтеграцииявляютсяБеларусь,Кыргызстан,Таджикистан,мы
должныпонять,спозицийболеекрупныхгосударстврегиона,масштабыторговыхотношенийсмалымистранам
иявляютсяменеезначительнымивколичественномвыражении,чемсдругимиторговымипартнерами. 
В-

шестых,всфереинтеграциирынковотчетливопрослеживаетсясуществованиепространственныхкластеровин
теграцииврегионеСНГ.Всфереэнергетики,сельскогохозяйства,образованияуровеньинтеграциивЦентральн
ойАзиивыше,чемнапостсоветскомпространствевцелом,хотяэтотпоказательсокращаетсявпоследниегоды.В
сфереторговлиимиграциинаиболееинтенсивныевзаимосвязиформи-
руютсямеждусоседнимигосударствами.Напостсоветскомпространствеможнонаблюдатьдваинтегра-
ционныхцентров:РоссияиКазахстан(вобластитрудовойинтеграции). 
В-

седьмых,дляпоказателейконвергенцииэкономик,свидетельствасуществованияпространственныхкластеров
отсутствуют.Потомучтоихдинамикавомногомопределяетсяэволюциейвнутреннейэконо-
мическойполитикипостсоветскихстран. 
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Ключевуюрольвинтеграционныхпроцессахиграютвыбранныестранамистратегииреформипрактикамак
роэкономическогорегулирования,ведущиексокращениюдистанциимеждуними. 
Новбудущембезсинхронностибизнес-цикловилисхожихпараметровмонетарнойсферы,формиро-

ваниескоординированнойполитикивсфереэкономическойинтеграцииедваливозможнопрорыввинтеграцио
нныхпроцессахврегионе.Внутриэкономическиепроцессы,обуславливающиесближениестран,являетсяприо
ритетнымвинтеграции. 
Опытреализации(какуспешной,такинеуспешной)региональныхпроектовнапостсоветскомпространстве

позволяетвыделитьпятьтакихрегионов.Таблица1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КритическиймоментдляКыргызстанаопределяющуюрольмоглибысыгратьмежгосударственныепрогра

ммыразвития,способныестимулироватьвнеобходимыхмасштабахспроснапродукциюновоготехнологическ
огоукладаисвязатьсвободныекапиталывдолгосрочныхинвестиционныхпроектах.Весьмаполезнымидляобл
егченияпереходакновомутехнологическомуукладумоглибыстатьмежгосу-
дарственныепрограммыразвитиявнужныхприоритетныхсферахиинфраструктуры. 
Дляреализацииэтихрегиональныхпрограммразвитиянеобходимоформированиесистемыстратеги-

ческогоуправления,котораядолжнаработатьнаосновенорммеждународногоправаиопиратьсянасоответству
ющиенациональныесистемыстранрегиона.Кэтомусегодняимеютсяобъективныепредпосылки. 
Поэтапногосударствавводятмеханизмыпланированиячтобынедопуститьнецелевогоиспользованияресу

рсов,выделяемых,дляускоренногоразвитияновоготехнологическогоуклада.Дляформированиясоответству
ющейтехнологическойтраекторииусиливаютсямобилизующаяфункциягосударства.Именновпериодтехно
логическихсдвиговвозникаютновыевозможностидляотстающихстранвырвать-
сявперед,адляэтогонеобходимосконцентрироватьимеющиесяресурсынаформированиеирострасходовнаН
ИОКРвВВПдолжнадостигнуть4%. 
Основнымипрепятствияминаэтомпутиследующие: 
•высокийуровеньфизическогоиморальногоизносаосновныхфондовпромышленности,большаячастькот

орыхбыласозданаещевсоветскоевремяисегоднятребуетзаменыилиглубокоймодернизации(так,пооценкам
ИсполнительногокомитетаСНГ,износактивнойчастиосновныхфондоввреальномсектореэкономикивсредне
мпореспубликампревышаетвнастоящеевремя65%); 

•усиливающеесябыстрымитемпамиотставаниеотведущихстранвинновационнойсфере,отрица-
тельносказывающеесянадинамикеикачествеэкономическогоростагосударствСНГ,конкурентоспо-
собностивыпускаемойпродукциииуровнежизнинаселения; 

•неудовлетворительноесостояниесектораэкономическойинфраструктуры,включаяжилищно-
коммунальноехозяйство,энергетическийитранспортныйкомплексы,значительноухудшающееусловияведе
нияхозяйственнойдеятельностиивцеломкачествожизнинапостсоветскомпространстве; 

•неоднородностьрегиональногоразвитиябольшинствастранрегиона,вчастности,среднеазиатскихгосуда
рств,заметноосложняющаявнихсоциально-
политическуюобстановку;•недостаточныйуровеньзрелостифинансовыхсистемстранрегиона,серьезносдер
живающийихсоциально-экономическоеразви-
тие.Очевидно,чтооднимизключевыхфактороврешенияуказанныхпроблемвыступаетуглублениеэкономиче
скойинтеграцииврамкахрегиона.Последовательноерасширениесотрудничествамеждугосу-
дарствамивразличныхобластяхпроизводственнойифинансовойдеятельностиспособствовалобыуве-
личениюобъемоввзаимнойторговлииинвестиций,реализациимасштабныхтрансграничныхпроектоввприор
итетныхсекторах,увеличениюпритокаиностранногокапиталавстранырегионаи,вконечномито-
ге,ускорениютемповростаиструктурнойперестройкиихэкономик.Несмотряназаметноеоживлениев2000-
егодыторговыхиинвестиционныхотношениймеждустранамирегиона,ихнынешнеесостояние,пообщимоцен

1.СНГ-11 (все государства 
постсоветского простран-
ства за исключением 
Украины, государств 

Прибалтики) 

2. ЕврАзЭС 5 (пять стран 
входящих в состав сооб-
ществ Российская Федера-
ция, Республика Казахстан, 
Беларусь, Кыргызская 

Республика, Таджикистан) 

3. ЕврАзЭС-3 
(интеграционное ядро – 
Российская Федерация, 
Республика Казахстан, 

Беларусь) 

4. ЕЭП-4 (четверка крупней-
ших постсоветских эконо- 
мик – Россия, Узбекистан, 
Казахстан, Беларусь) 

5. ЦА-4 (четыре государства 
Центральной Азии принимающие 
участие в интеграционных проек-
тах, в регионе: Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан находящийся в 
стороне от регионального взаимо-
действия не включен в эту группу). 
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кам,несоответствуетвозможностямипотребностямстранрегиона.Дальнейшееукрепле-
ниесотрудничествагосударствсдерживаетсяцелымрядомфакторов,втомчислемногочисленныминациональ
нымибарьерами,препятствующимисвободномудвижениютоваров,услугикапиталовврегионе.Устранениеэт
ихбарьеровврамкахрегионатормозитсявысокойнеоднородностьюегоучастни-ковпоуровнюсоциально-
экономическогоразвития,затрудняющейвыработкусогласованныхподходоввобластиэкономическойполит
ики,особенновсферетаможенногоивалютногорегулирования. 
Неудовлетворенностьдинамикойразвитияэкономическихсвязейврамкахрегиона,побуждаетиссле-

дваниепрепятствий.Наиболеезаметныхуспеховнапутиуглублениясотрудничествастран-
участницудалосьдобитьсяврамкахЕвразийскогоэкономическогосообщества(ЕврАзЭС),учрежденногов200
0годуБеларусью,Казахстаном,Кыргызстаном,РоссиейиТаджикистаном.ЕврАзЭС–
крупнейшаяпослеСНГинтеграционнаягруппировканапостсоветскомпространстве,занимающаяболее90%т
ерриториибывшегоСССР,накоторойпроживаютсвыше180млнчеловек,или64%численностинаселенияСНГ.
ГлавнойцельюЕврАзЭСявляетсясозданиеЕдиногоэкономическогопространства,врамкахкоторогообеспечи
ваютсяфункционированиеобщегорынкатоваров,услуг,рабочейсилыикапиталагосударствучастников.Дляэт
ого,решаютсяследующиезадачи: 

•сформироватьединоетаможенноепространствособщимтаможеннымтарифомиединойсистемоймернета
рифногорегулирования; 

•создатьусловиядлясвободногодвижениякапиталамеждустранамиипостроениявперспективеобщегофин
ансовогорынка; 

•согласоватьпринципыиусловияпереходанаединуювалютуврамкахЕврАзЭС; 
•осуществлятьразработкуиреализациюмежгосударственныхцелевыхпрограммвприоритетныхсекторах

экономикиучаствующихгосударств; 
•гармонизироватьнациональноезаконодательствостран-

участницпоключевымнаправлениямихвзаимодействия. 
 
1.См:Стенограммупрессконференцииглавгосударствтрехстранот18ноября2011гпоитогамподписанияДекларац

ииоевразийскойэкономическойинтеграции. 
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ріқарастырылады. 
 

Summary 
Inthisarticlequestionsofdeepeningofregionalintegrationatthepresentstagewhichinpolitologicalsciencetoawoundaren'tstudied

areconsidered. 
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Намсимпатичнаидеязарожденияфилософииизлонамифа.Чтобыэтуидеюпривратитьвнаучнообоснованн

уюгипотезуи,можетбыть,втеориюдаже,защитникамеенужна,какпоказываетопытАлексеяФедоровичаЛосе
васего"Диалектикоймифа",ифилологическая,имифоведческая,икультуро-логическая,исоциологически-
антропологическаяит.д."подготовленности".Претендоватьнанихвсесразуавторамнеудобнодаже.Надеются
онипоэтомунапоявление"сотоварищей"вэтомхорошемделе. 
Учениеобархетипах(врядлиегоможнообозначить"теорией")вобщемтоширокоизвестноимыпредлагаеме

ечитателювпланенекоторыхисторическихдеталейстановленияэтогоучения.Деталей,читателю,можетбытьн
еизвестных,посколькуречьидет,главнымобразом,онемецкихианглоязычныхисточниках,досихпорнепереве
денныхнаказахскийязык.Нарусскийязыкмногиеизнихпереведены,анаанглийскийязык–
почтивсе.Нас,какполитологаиконфликтолога,этоучениеинтересуетнестолькосамопосебе,сколькокакавтор
итетноеподтверждениенашегопониманияединствачеловеческогородаиравноценности,впринципе,в
сехкультур. 
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Некотрыедеталидостаточноскабрезныхописанийритуалов,связанныхссексуальнымисимволами,мыопу
скаем.Длямолодыхлюдей,недостигшихизвестноговозраста,мыопускаемэтиописаниякакнеуместные.Учит
ываеммыито,чтооченьделикатнаявэтомотношениимусульманскаякультураужедалазаметныеросткивказах
скомобществе.Втожевремямыполностьюпридерживаемсятезисаотом,чтолюбоезнаниеобогощаетчеловека.
КакговорилпророкМухаммед(приводимегомнениеиз"Сиры"),чтозазнанияминедолжнобытьленьидоКитая
дойти.Нам-
тотакдалекоходитьненадо.Внашейстатьеиспользованытрудымногихизвестных,ноималоизвестныхспециал
истов.Изданиетрудовэтихисследователейнаказахскомязыкенамнеизвестны.ТрудыВеселовскоговотдельны
хихчастяхизданынанемецком,английскомифранцузскомязыках.НарусскомязыкеимеютсяизданияЯкобаГр
имма;КарлаГуставаЮнга;ТайлораЭдуардаБарнета;БоасаФранса;ФрейдаЗигмундта;ЛевиСтроссаКлода;Кэ
мпбеллаДжозефаиПроппаВладимира. 

Споробисточниках" бродячихсюжетов" 
Унасархетипырассматриваютсяводномрядустакимиявлениямикакобраз,символ,мифологема,идеологем

а,тема,мотив,сюжет,направлениемысли,устойчивоповторяющеесявкультуреразныхнародов.Имеетсябиоло
гический,генетическийкод,отличающихлюдейотвсехдругихживыхсуществ.Архетипыможносравнитьсд
уховнымкодом,объединяющемсамыеразличныечеловеческиекультурыицивилизации. 
Болеесталетпроблемаархетиповнаходитсявфокусесоциально-психологических,антропологиче-

скихигуманитарныхисследований.Влюбойкультурнойсистемесуществуютэлементы("герой”,"мудрец"идр.
),чьёзначениенесводимокконкретномусловарномусмыслу. 
Такиеэлементыапеллируютобычнокпрошломуивызываютсильнуюэмоциональнуюреакцию.Нетолькои

стория"героя"илиобразстарогоумногочеловека("мудреца"),ноинациональныесимволы,образыполаитаинст
варождения(происхождения)относятсяктакимсимволам.Очевиднасоциально-
культурнаяобусловленностьподобныхархетипическихформивтожевремяихуниверсальность,автономность
отконкретикиэтойобусловленности.Значениеархетипическихформможетменятьсяприсохраненииисамойф
ормы(отношениекгосударственнымсимволам,например,крылатымконямвсимволикеКазахстана).Имеетсяв
мировойкультуремножество"бродячихсюжетов",т.е.повторяющих-
сяпосвоемуосновномусодержанию.Вособенностиэтохарактернодляустныхформтворчествабесписьменны
хкультур,нонетолькодляних. 
Фактсходствафольклорныхповествованийвсамыхразличныхкультурахизвестенсовремёнвозник-

новенияевропейскогоромантизма.Ав1835годуЯкобГриммвсвоейглавнойтеоретическойработе"Немецкая
мифология"объяснялтакоесходствосуществованиемобщегокультурногоисточника–
праиндоевропейскогофольклора.Чутьпозже(1859)ТеодорБенфейопубликовалперевод"Панчатан-
тры"сбольшимвступлением.Этовступлениесталофактическипервымманифестом"историко-сравни-
тельногометода". 
Вотличиеот"мифологическойшколы"братьевГримм,Бенфейобъяснялсходство,наблюдаемоевсказкахр

азныхнародов,болеесложнымобразом.Аименно:сочетаниемгипотезыобщегопроисхожде-
ниявИндиииконтактом,непрекращающимсявзаимовлияниемразличныхкультур.Достаточнобыстропоя
виласьиноваяконкурирующаятеорияАдольфаБастиана.Онвыдвинулгипотезуосуществовании"элементар
ныхидей",неотъемлемыхотобщейорганизациичеловеческогосознания.Ванглоязычноммиреосновательсовр
еменнойантропологииЭдуардБарнетТайлор,указывалвсвоейработе"Первобытнаякультура"ивдругихсво
ихработахнаогромныйспектрсовпадениякультурныхявлений(взаметномотличиеоттехнико-
технологических),включаямифыиритуалы.ТакиесовпаденияявлялисьдляТайлораещёоднимдоказательство
мего"эволюционногополходаккультуре".Этотподходпостулируетединоелинейноеразвитиечеловеческихку
льтурвсоответствиисобщимизаконами. 
СледующийэтапразвитияученияобархетипахсвязансработамиАлександраВеселовского.В1872годуон

выпустилкнигу"СлавянскиесказанияоСоломонеиКитоврасеизападныелегендыоМорольфеиМерлине".Здес
ьВеселовскийвыявляетширокийспектрсходствисовпадениймеждуфольклорнымитрадициямиразныхкульт
урицивилизаций.Помиморомано-германских,индийских,славянскихивизан-
тийскихлитературонсравниваеттурецкие,финно-угорскиеидругиефольклорныетрадиции.Изумитель-
ноэрудированбылэтотучёный,знавшийдесяткииностранныхязыков. 
Существование"бродячихсюжетов",переходящихизоднойкультурнойтрадициивдругую,былопредмето

мрассмотрениядругогокультуролога–
ФранцаБоаса.Онподчёркивалналичиеперекрёстногокультурноговлияния,происходящегонаосновевзаимо
действиякультурныхобщностейиотдельныхлюдей.ВтожевремяБоаспоказал,чтосходствомеждумифаминео
граничиваетсясоседнимикультура-
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миинациями.Всвоейработе"Методыэтнологии"онотмечает,чтоналичиетакихсходствраспростране-
ностакойнерегулярностью,чтоихтруднообъяснитьдиффузиейкультур.Вдругойработе"Границысравнитель
ногометодавантропологии"онписал:"Синхронноевозникновениесамыхпричудливыхидажеаналогичныхидей
иобычаевнередкосопровождаетсятакимиобстоятельствами,которыезаведомоисключаютобщиеистори
ческиекорни.Изучениекультурылюбогоплеменисталкиваетсясболееилименееблизкимианалогамиотдельны
хеёпризнаковусамыхразныхнародов...Всёэтоговоритнеобобщихистоках,аопараллельномвозникновенииан
алогичныхпризнаковвусловияхизоляциикультур". 
Обуниверсальномколлективномсимволизме 
Вторыммаршрутом,которыйпривёлкпредставлениюобархетипе,былоизучениепроблемы"универ-

сальногосимволизма".Возниклагипотеза,утверждавшаясуществованиесимволов,чьёзначениеизоморфнопо
отношениюккультурномуконтексту. 

НекоторыеоснованиядлятеорииуниверсальногосимволизмаможнонайтиуЗигмундаФрейда.Длянего"Эд
иповкомплекс"и"КомплексЭлектры"являютсяуниверсальнойхарактеристикойчеловеческогобессознатель
ного,независящейототдельныхиндивидуумовикультурногоконтекста.Вработе"Толкованиесновидений"Ф
рейдутверждает,чтоишекспировскийГамлетпарализованчувствомвины,котороесвязаносеголюбовьюкм
атерии,такимобразом,сэдиповымкомплексом.ЭтотолкованиеглавногогерояпьесыШекспираповтореноФ

рейдомвработах"Достоевскийисамоубийство"и"Пятьлекцийопсихоанализе".Ав"Толкованиисновидений"о
нописываетцелуюгруппуфантазий-
желаний,которыеонназывает"типичными"длялюдей.Вэссеподназванием"Жуткое" онанализируетисполь
-зованиеэтогословавразныхязыкахиделаетвывод,чтоувсехлюдейобщийисточник"пугающего"–
возвращениеподавленного:мыэто"подавленное"сумелизабыть,ивотоно–
воснесновапереднами.Жуткожеонопотому,чтознаемегоистинуиневластнынадним. 
НаиболеесозвучнаидееуниверсальногосимволизмакнигаФрейда"ТотемиТабу".Здесьимеетсяифантасти

ческийрассказопервобытномубийствеиколлективнойвине.ВсамойсерьёзнойчастикнигиФрейдпредлагаетн
абросоктеорииколлективногобессознательного.Речьидётоколлективномтравма-
тическомопыте,подавленнаяпамятьокоторомичувствопередаютсяотпоколениякпоколению.Используяпон
ятиеколлективнойбессознательнойпамяти,Фрейдутверждает,чтопсихическиепроцессы,имевшиесяуодн
огопоколения,находят"продолжениевдругом".Мы,какличности,непомним,анашабиопсихическаяосновапо
мнит.Фрейдподчёркиваетсходстводетствачеловекас"раннимиднямичеловечества". 
Онпытаетсяразгадатьпервоначальныйсмыслтотемизмапоегоинфантильнымследам,изнекоторыхчерт,п

роявляющихсявпроцессеразвитиядетей.Фрейдпостоянноиспользуетсвоюмодельдетскогоразвитиявкачеств
еоснованиядляпонимания"первобытногообщества"и"первобытного"внынешнемчеловеке.Длянегопервоб
ытныйчеловек–большойребёнок.Аобаглавныхзапретатотемизма–
неубиватьтотемаиневступатьвсексуальныеотношениясженщиной,принадлежащейтотему–посодер-
жаниюсвоемусовпадаютсобоимипреступлениямиЭдипа,т.е.субийствомсвоегоотцаибрачнымиотношениям
иссобственнойматерью.Третьеключевоесловокниги"Тотемитабу"–
вина.Фрейдговоритосуществованиинапротяжениитысячелетийсознаниявинызасодеянноепредками. 
ОдинизнаиболееблизкихпоследователейФрейдаКарлАбрахам,основательБерлинскогоИнститу-

таПсихоанализа.Вработе"Сновидениеимир"(1909)онпредпринялпервыйсистематическийанализмифаспси
хоаналитическойточкизрения.НаосноверассмотрениямифаоПрометееибольшогоколиче-
стваантропологическихматериаловонхотелдоказать,чтоструктурыимеханизмывозникновениямифовпохо
жинамеханизмыформированиясновидений. 
КакиФрейд,Абрахамиспользуетаналогиимеждудетствомипервобытнамикультурами,"детствомчеловеч

ества".Онутверждает,чтомифотноситсякдавнопрошедшемупериодужизнинарода,которыймыможемназват
ьегодетством.Мифесть"отрывокпережитойжизнидетстванарода".Бедавтом,чтоиАбрахам,идругиевышена
званныеэтнологиипсихологивкладываливпонятие"детствонарода"необразный,метафорическийсмысл,аив
прямьполагали,чтолюбойнароднаопределённомэтаперазви-
тияпохожнаребёнка.НуатаккакразныенародыЗемлинаходятсянаразныхстадияхразвития,тонекоторыеизни
хещёявляются"детьми"иобращатьсяпозволеноснимикаксдетьминеразумными."Позволено"подобнымитео
риями. 
НобылиуАбрахамаисущественноеотличиеотФрейда.Абрахампредполагаетсуществованиетакихунивер

сальныхэлементоввдуховностинародов,которыенезависятотиндивидуальнойситуацииотдельногочеловека
.Онсосредоточилсянаколлективномисимволическом,которыеуженеестьпростаяпроекцияиндивидуального
.Онутверждает,чточерездуховныетворениясамыхразличныхкультурпроходитнаудивлениепохожаясимвол
ика.Шпенглер(Spengler)связывалэтотфеноменс"базовымимоделямивсякойкультуры",стем,чтовсекультур
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ывсвоёмразвитиинеобходимопроходятпараллель-ныестадииразвития. 
ДругойученикФрейда–ОттоРанк–

сделалещёодиншагвнаправлении,предпринятомАбрахамом.Ранкбылоснователемглавногопериодического
изданияпсихоаналитическогодвижения"Имаго"(1912-
1926).Сначала,вработе"Мифорождениигероя:опытмифологическоготолкованиямифов"онпродол-
жаеттрадициюинтерпретациимифовраннимФрейдомиАбрахамом.В"Мифеорождениигероя..."Ранксопоста
вляетзначительноеколичествомифовогероях.Оннеограничиваетсятакимислучаями,какЭдипиХронос.Онпр
едпринимаетширокийобзортипологическихсходствмеждуразличнымимифами.ОтСаргонадоИисуса,отПер
сеядоЗигфрида.Вовсехэтихмифах,говоритРанк,естьзаметноесходство. 
Этокасаетсякакотдельныхэлементовэтихповествований,такивсейструктурытипическогосюжетаили,как

говорят,тонкиеспециалисты,"нарративнойпоследовательности".Ранкуказываетнатакиеповторяющиесяэле
менты,какнеясныеилидажепроблематичныеобстоятельстварождениягероя,или-
нараннеерасставаниесродителямиидр.Уровеньподобногосоответствиянастольковысок,чтоРанкпозволяетс
ебетакоесравнение:этусхемуможнобылобыуподобитьчеловеческомускелету,которыйлишьснебольшимио
тклоненияминепрерывнообнаруживаетсяприрентгеновскомпросвечиваниивнешнеразличныхфигур.Вболе
епозднихтрудах–такихкак"Темаинцеста"и"Двойник"–Ранкразви-
ваетсвой"рентгеновскийанализ"мифологии,ещёболеерасширяядиапазоносновныхтем–централь-
ныхкультурныхмифов.Ранкподчёркивает,чторечьидётосвоегорода"прото-
архетипах".Ужев"Мифеогероях..."Ранкуказываетнахарактерноежеланиеребёнкаизбавитьсяотопёкиродите
лей:детичувствуютвэтойслишкомбольшуюопасностьдлясебя,длябудущейсамостоятельнойжизни,жизниви
ныхусловиях,чемжилиродители.Этостремление"избавиться"Ранктолкуеткакодинизуниверсаль-
ныхэлементовмифаогероях. 
Отсюдаследовало,чтовподобныхмифахзаключенореальное,немифическоезнаниеочеловекеиобществе.

Ичтонародныемифынадоизучать.Это,мыдумаем,инам,нынешнимлюбителямпорассуж-
датьомифах,совет.Аименно–средиисторическо-
культурологическихдисциплиндолжнасуществоватьитакаякак"мифологиеведение"какчастьизучениякорн
ейнациональнойкультуры.Каждыйотноситель-
ноавтономныйэлементдуховноготворчестваданногонародадостоинспециальногоизучения.Ивособенности,
вусловияхнациестротельства. 
Ранкговоритобобщечеловеческом,об"общечеловеческойсимволике"какявномпризнакеглубинно-

гоединстваветвейчеловечества,несмотрянабесконечноеразнообразиекультурныхформихсуществования. 
КарлЮнг,принявтезисобуниверсальномсимволизмевкачествегипотезы,попыталсяпревратитьеговтео

риюархетипов,коллективногобессознательного.СамЗигмундФрейдвспоминал"революци-
онный"докладЮнгав1912году.Вработе"Тотемитабу"Фрейдписал,чтодокладэтотвсемзапомнил-
ся.Чемжеэто-
спросиммы?Юнгвпервыеподчеркнул"поразительноесходствофантазийпсихическибольныхлюдей,частоне
грамотных,смифологическимикосмогониямидревнихкультур".НесколькопозжеЮнгскажет,чтоэтосоответ
ствиеобъясняетсясуществованиемврождённогоколлективногобессознательного.Оно,это"сонное"бессоз
нательное–
хранительобщечеловеческогои,впринципе,общедоступногоопыта.Этотхранитель,этобездонноехранилище
самыхважныхчастейобщечеловече-
скогоопыта,вкаждомизнас.Символическиеформы,повторяющиесявсамыхразныхчеловеческихкультурах–
подтверждениеэтому. 
ПервыйнабросоктеорииархетиповКарлаЮнганазывался"Либидо,егометаморфозыисимволы".Ивпоздн

ихработахЮнгаэтаидеягосподствует.Втакихработахкак"Человекиегосимволы"или"ОтветИову"Юнгнеуст
авалподчёркиватьтотфакт,чтоколлективноебессознательноеидентичноувсехлюдей.Оно–
одноизоснованийпсихическойжизнииндивидуума.Отдельныежеегокомпоненты,такиекак"универсальныеа
рхетипы"проявленывмифах,коллективныхсимволах,мистическихучениях,фольклореиразличныхисповеда
нияхтайныхкультов.Суммаэтихархетиповиформируетуразныхкультурвразныхпропорцияхэто"коллективн
оебессознательное" 
Юнгописывалархетипыкаксоцио-

психическуюпараллельинстинктовивлечений.Ноописываетонихикакнеизменныйрезультатсозданияобразо
внеизменнойнейроннойструктуройчеловеческогомозга.ЗдесьЮнгпочтисравнимсКантом,когдаговорит,чт
оархетипыможнорассматриватьикакчистыефоновыеформыдуховности,предшествующиевосприятиюиосм
ыслению.В1936годуонутверждал,чтопонятиеколлективногобессознательногонеявляетсяниспекулятивны
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м,нифилософским,ноэмпирическим.Поэтомувысказываниювидно,чтосвоюработу"Понятиеколлективного
бессознательно-
го"оннерассматривалкакскелеттеорииколлективногобессознательного.Этобыло,грубоговоря,лишьдост
аточносистематизированноеописаниевесьмаинтересныхявлений.Описанием,наосновекоторогоможностро
итьгипотезы. 
ПервоесерьёзноекритическоезамечаниепоповодувыводовЮнгасделалКлодЛеви-

Строссвсвоейработе"Структурнаяантрпология"(Москва.Эксмо-
Пресс,2001).Здесьописал,чтомифологическиетемысихварьирующимивразличныхкультурахзначением,нев
полнекорректноназыватьархетипами.Леви-
СтроссписалоЮнге,чтоегорассуждениянапоминаютвнекоторыхместахизвестноезаблуждениефилософов,з
анимавшихсяязыком.Онидолгоевремясчитали,чторазличныезвуки,благодарявнутреннеприсущимимсвойс
твам,передаюттоилииноезначение:так"текучие"полугласныедолжны,якобы,вызватьпредставлениеосоотве
тствующемсостоянииматерии,открытыегласныевключаются,попреимуществу,всоставимён,обозначающи
хпредметыбольшие,громоздкие,тяжёлыеит.д.ЭтоЛеви-Строссобозначалкак"философскийбред",нонаделе-
тотакиесоответствиявомногихязыкахимеются,хотяониинесутьязыка. 
КритикаидейЮнгазаставилаЛеви-

Строссаскорректироватьсамсмыслпонятия"архетип".Онперестаёттолковатьархетипкакуниверсальныйс
имвол.Архетиппонимаетсятеперькакформа,вкоторойсовершаетсядеятельностьпосозданиюсимволовикакс
пособрасшифровкипродуктовдухов-
нойбессознательнойдеятельностивтойилиинойкультуре.Впоследнихсвоихработах,как,например,вработе"
Обархетипахколлективногобессознательного"Юнгговоритобархетипекак"недоступномсозерцаниюобразе
".Болеетого,вработе"ОтветИову"архетипыполучаютнезависимоесуществование,сопоставимоесплатоновс
кимиидеями.ВэтойработеЮнгутверждает,чтоихприрода"непсихическая"ичтоонинепривязаныкпространс
твуивремени.ИздесьмывидимплавныйпереходЮнга-учёногокЮнгу-
псевдотеологу.Мызнаем,чтоэтокогда-
тослучилосьисИсаакомНьютоном.В"ОтветеИову"Юнграссуждаетобессмертностидуши,орелигиознопони
маемыхдобреизле.ИЮнгсталполагать,чтоэтовопросы,накоторыебезгипотезысуществованияархетиповник
акнеответить. 
Средиархетипов,наиболееважныхдлясамогоЮнга,этопреждевсего"самость"и"персона"."Самость"унег

ообъединяетиинтегрируетразличныесистемыиндивидуальности."Персона"означаетобщественнуюмаскука
ждогочеловека."Самости"противостоитархетип"тени"."Тень"–
этотёмнаясторонадуши,котораяглубокоукорененавнас,какживотныхсуществ.Другаяважнаяпараархетипов
–это"анима"и"анимус"."Анима"–этоженскаясторонамужскогохарактера,а"анимус”–мужскаясторо-
наженскогохарактера. 
ЕстьуЮнгаиважныеархетипы,тесносвязанныесжизненнымцикломчеловека.Этоархетип"Великаямать",

символизирующаяпорождающееначало,втомчислеиМать-
Природа.Этоиархетип"СтарыйМудрец".Онвоплощаетмужественностьпереджизнью,исмертью,мудрость,к
оторойобучитьневозможно.Этоиархетип"Вечныйребёнок"–
символпреодолениясмерти,воскрешенияивечногоначала. 
Следующиепопыткисохранениянаучнойзначимостипроблемыархетиповсвязанысименамидвухамерика

нцев:ДжозефаКэмпбеллаиНортропаФрая.ИдеиЮнгаКэмпбеллпопыталсяизложитьнаобщепонятномязыке
илучшеихобосноватьэмпирически.Перваяегоработа1949годаназывалась"Геройстысячьюлиц",асамаякруп
наяизпоздних–
это"Мифическийобраз".Кэмпбелл,какранееТейлор,опиралсянаверувединстведуховнойисториичеловечест
ва. 
Ужевовступлениик"Героюстысячьюлиц"Кэмпбеллнастаиваетнаидееуниверсальногооснованиявсейми

фологии,независимооткультурногоконтекста.Вотодноизегоутверждений:Выслушиваемлимысотстранённ
ойусмешкойсноподобные"мумбо-юмбо"какого-
нибудькрасноглазогознахаряизКонго,читаемлимысприличествующимвыражениемвосторгапереводыстро
ктаинственногоJlao-
Цзы,прорываемсялимывновьивновьсквозьнепроницаемуюскорлупуаргументовФомыАквинского,илижев
незапноулавливаемослепительноезначениепричудливойсказкиэскимосов,мывсегдаобнаружива-
емвовсёмэтомоднуитужеизменяющуюсяформу–
ивсёжеудивительнонеизменнуюисторию.ИКэмпбеллзадаётсявопросом:почемувосновесвоей,подразнооб
разнымипокровами,мифологическиесюжетыстольедины?Иотвечает:символымифологииявляютсобоюспо
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нтанныепроявленияобщечело-веческойдуши. 
Символымифологииневозможносоздатьпроизвольно,иминевозможноуправлять,ихнельзя"стереть".Он

иприсутствуютиобладаютогромнойсилойподспудноговоздействияналюбогочеловека.Кэмпбеллсоставляет
списокэлементовизкоторыхстроится,независимоотегокультурнойпринадлеж-
ности,"историягероя".Этиэлементыонобъединяютврамкахкатегорий"отъезда","инициации","возвращения
".Болеенизкиеуровниэтихуниверсальныхэлементов"призывкстранствованию","сверхъ-
естественнаяпомощьвгибельнойситуации","преодолениепервогоиспытания","встречас"добром/жен-
щиной-идеалом/","встречасо"злом"/женщиной-
искусительницей/,готовящейпогибельгероя"итомуподобное.ОбращаетсяКэмпбелликосновнымролямгеро
евмифов.Это:"ребёнокнеобычныхсвойств","воин","любовник","императоритиран","спасителькультурыив
сегомира"и,наконец,"святой". 
ИдеяуниверсальнойсимволикииграетважнейшуюрольвчетырёхтомнойработеКэмпбелла"МаскиБога"

.Здесьонутверждает,чтосравнительноеисследованиемировоймифологиизаставляетрассматриватькультур
нуюисториючеловечествавкачествеединогоявления.Обнаруживается,чтотакиетемы,какпохищениеогн
я,катастрофическоенаводнение(землетрясение),"землямёртвых",чудестное(безучастиячеловека-
мужчины)зачатие,возвращениеизнебытия("воскрешениеизмёртвых")распространеныповсемумиру,почтив
овсехразвитыхкультурахипроявляютсявсамыхразнообразныхкомбинациях. 
ПоказываетКэмпбеллито,чтосимволическийязыкиспользуетсянетолькомифологией,ноирелиги-

ей,иискусством,ифилософией.Этобылооченьважноезаявление,указывающеенато,чтовысшиеформыдухо
вностичеловекавразличныхкультурахимеютфундаментальноеобщее. 
НартропФрайограничиваетанализархетиповоднойобластьюзнания:литературнойкритикой.Всвоейрабо

те"Анатомиякритики"онсущественнопереформулирует"теорию"архетипов.Ивовсёммировомлитературове
дении–
этонаиболееизвестнаяпопыткапримененияэтой"теории".Фокусируясьнаразличиимеждулитературоведени
емипсихоанализом,онзаявляет:длялитературоведанеттакойвещикакавтономныйкультурныйсимволизм
.Отчегожетак?Фрайверитвто,чтолюбаякультураилюбаяцивилизацияявляютсятотальнойчеловеческойими
тациейприроды.Природные(климатические,ландшафтные,почвенные,связанныесфлоройифаунойит.д.)ус
ловиядеятельностиэтносовпримерноодинаковы,тоикультура,ицивилизацияпохожи.ТакФрайуказываетнат
о,чтобазиснаяструктуравсехкультурныхявлений–
этоструктура,соответствующаяприроднымциклам.Так,говоритон,любаянациональнаялитературапроходит
стадии"весны","лета","осени"и"зимы". 
Фрай,конечно,"голова",нопривсёмуважениикнему,надожизаметить,что"имитациейприроды"являются

цивилизационныестороныобщества:техника,технология,приёмыпрактическоговзаимо-
действиясразличнымисторонамиокружающейсреды(технологияпастьбыовец,кпримеру),нонекультура.Ци
вилизация,т.е.материально-
техническоеоснованиелюбогообщества,неможетнеследоватьзаконамприроды.Попробуйтепостроитьвысо
коездание,неследуязаконаммеханики,строительнойстатикиит.д.Рухнетоно.Иноеделокультура.Она(небуде
мпокаобсуждать"чудовищного"понятия"материальнаякультура")неимеетнепосредственнойсвязисприрод
ой.Еёразвитиесвязаносомноже-ствомопосредующихзвеньевисторическогохарактера.Поэтомукалмыки–
буддисты,аказахи–мусуль-мане,турки-огузы–сунниты,аазербайджанцы("горныетурки")–
шиитыит.д.Полагаем,чтоэтаавтономностькультурыотцивилизациииотприродныхусловийтемаобшир
ныхотдельныхисследований.Иншалла! 
Выводы 
1. Существуют

 элементылюбойкультуры,значениекоторыхнесводимокихсловарномусмыслуиконкретномукультур
номуконтекстуихиспользования:король–солнце,дитя–солнышкоидр. 

2. Этизначениясохраняютсявколлективнойпамятипредставителейданнойкультуры. 
3. "Бродячиесюжеты"реальносуществуютвовсехизвестныхкультураходновременноипохожидругнадру

ганастолько,чтослучайностиэтупохожестьприписыватьнельзя. 
4. Представителиразныхкультуримеютчувствосопричастностиксимволикеиныхкультур.Глубин-

ноечувствование-
пониманиесмыслапервобытныхинициацийимеетсяиубольшинствасовременныхпсихическихнормальныхл
юдей,напримере,скажем,ициацийвнациональныхсилахобороны. 

5. Архетипыможносравнитьсдуховнымкодом,объединяющийсамыеразличныечеловеческиекультурыи
цивилизации. 
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6. Непрекращающеесявзаимовлияниеразличныхкультур–
историческийфакт,подтверждающийкакродствоих,такиневозможностьобнаружения"чистых"культур,пол
ностьюсвободныхотинородноговлияния. 

7. Врождённоеколлективноебессознательное–
хранительобщечеловеческогои,впринципе,общедоступногоопыта.Этотхранитель–
бездонноехранилищесамыхважныхчастейобщечеловеческо-гоопыта,вкаждомизнас. 

8. Сравнительноеисследованиемировоймифологиизаставляетрассматриватькультурнуюисториючел
овечествавкачествеединогоявления. 

9. Изложенноевышеужеисамопосебеявляетсяподтверждениенашегопониманияединствачелове-
ческогородаиравноценности,впринципе,всехкультур. 
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одназванием«ПартнерстводляЦентральнойАзии»[1]. 
Автордаетданномупроектуусловноеопределение-

проектпосозданию«БольшойЦентральнойАзии».Так,помнениюавторов,«ПредставленияСШАогеографич
ескомделениимешаетосознать,чтоАфганистан,Казахстан,Киргизия,Таджикистан,ТуркменистаниУзбекист
ан–
этоединыйрегион.Это,всвоюочередь,непозволяетвыработатьвнутреннескоординированнуюполитикувотн
ошенииЦентраль-
нойАзии.ГосударственныйдепартаментобъединяетпятьреспубликСССРводнугруппусРоссией,аАфганиста
нсчитаетчастьюЮжнойАзии,втовремякакЦентральноекомандованиеМинистерстваоборонырассматривает
этишестьстранкакодноцелое.ТакоерассогласованиеослабилоспособностьСоединенныхШтатовразвитьусп
ех,достигнутыйвАфганистане,врегиональноммасштабе.Заисключе-
ниемРамочногодоговораоторговлеиинвестициях,заключенногоспятьюбывшимисоветскимиреспуб-
ликамиЦентральнойАзии,практическивсе,чтобылосделаноСоединеннымиШтатамивэтомрегионе,осущест
влялосьнадвустороннейоснове.Отсутствуютиобщерегиональныеструктурыдлясодействиябезопасностиир
азвитияБольшойЦентральнойАзии».Вданномконтекстеавторпредлагает«...созданиерегиональногофорума
ПартнерствопосотрудничествуиразвитиюБольшойЦентральнойАзии(ПБЦА),взадачукотороговойдутплан
ирование,координацияиосуществлениецелогорядапрограмм,разрабо-танныхСША»[2,c.127]. 
СоединенныеШтатыпреследовалинесколькостратегическихцелейвБольшойЦентральнойАзии.Это–

ведениенаступательнойвойныпротивтерроризмаисозданиезамкнутыхнаСШАинфраструктурбезопасности
.Это–предоставлениеАфганистануиегососедямвозможностизащититьсебяотрадикаль-
ногоисламизмаинаркоторговцев.Это–
усилияпоукреплениюрегиональнойэкономикиинаиболеезначимыхгосударственныхинститутовдоуровня,к
огдарегионокажетсяспособнымслужитьвкачествеэкономическогоиполитическогомостамеждуБлижнимВо
стокомиЮжнойиВосточнойАзией.Это–
работавпланеупрочениярегиональныхторговыхсвязейиадекватнойтранспортнойинфраструктуры.Наконец
,это–
стимулированиедемократическихполитическихсистем,способныхслужитьобразцомдлядругихстрансмног
очисленныммусульманскимнаселением.Продвижениекэтимцелямлучшевсегоосуществлятьнарегионально
йоснове. 
ВитогеБольшаяЦентральнаяАзиярассматриваетсяамериканскойсторонойкак«...единыйрегион,объедин

яемыйобщимиинтересамиипотребностями......торговлявмасштаберегионаприведеткрасши-
рениюстранЦентральнойАзииотношенийсостранами,расположеннымикюгу,создавальтернативумонополи
иРоссиинаэкспортуглеводородов,электроэнергииихлопка,атакжекрасширениюотноше-нийсКитаем»[1]. 
РегиональнаяполитикаСШАпредполагаети«геополитическийплюрализм».ВашингтонпризываетМоскв

уиПекиннетолькоучаствовать,ноивыступатьвкачествегарантовидоноровпроцессамодерни-
зациирегиона.ВполитическойчастипроектаставитсязадачаубедитьРоссиюиКитайвтом,чтоАмериканенаме
ренаослабитьихпозицииврегионе.Болеетого,впланахСША–
пригласитьэтигосударствавкачествегарантовпроцессамодернизациирегиона. 
НейтрализацияРоссиииКитая,превращениеИранавнепосредственныйобъектамериканскойполитики,уч

етопределенныхинтересовсоюзников(Пакистана,СаудовскойАравии,Турции),вовлече-
ниевэтоткругИндии–
таковыосновныекомпонентыпредполагаемогорегиональногоустройства.Всеостальное–детали. 
ВашингтонготовпомочьРоссиииКитаюоценитьтевыгоды,которыеПБЦАпредлагаеткаждойизэтихстран.

Развитиеприведеткснижениюуровнякрайнейбедности,котораяпровоцируетэкстремист-
скиедвижения,иприостановитпотокнелегальныхиммигрантоввРоссию.Укреплениепограничныхрежимовп
оможетсократитьактивностьсепаратистоввСиньцзяне.Улучшениетранспортнойинфра-
структурыоткроетдляЗападнойСибирииУралановыеэкспортныепутивАзию,акитайскийрайонСиньцзянпол
учитвыходнаюг[3,c.12]. 
СогласнопроектуБЦА,впланахСША–

пригласитьвкачествегарантовпроцессамодернизациирегионатакиегосударства,какИндияиТурция,наделяя
этимжестатусомРоссиюиКитай,темсамымусиливаяприсутствиедвухпервыхстранисводяправаиуровеньуча
стиядвухпоследнихгосударствкполитическомуиэкономическомуминимуму. 
НиКНР,ниРоссиянесогласятсявыступатьвкачестве«благожелательныхнаблюдателей»,чтоподра-

зумеваетвыводэтихдержавизактивнойгеополитическойигрыистабилизациюизмененногогеополити-
ческогопространстваподпатронажемСША. 
Китайобеспокоентем,чтовБЦА,крометерриториитрадиционнойЦентральнойАзиииАфганистана,внекот

орыхслучаяхприбавляетсяиСиньцзян-
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УйгурскийрайонКНР,чтоугрожаеттерриториальнойцелостностигосударства.Ктомужевоплощениевжизнь
ПБЦАможетнегативносказатьсянареализа-циисредне-
идолгосрочныхплановПекинавторговой,энергетическойигазовойсферах. 
ДляРоссииЦентральнаяАзияимееткачественноиноепонятие,чемдляЗапада.Учитываяисториче-

ские,военно-политическиеикультурно-
экономическиесвязиРоссииигосударствЦентральнойАзии,Москваимеетширокиевозможностидляукрепле
ниясвоеговлиянияврегионе. 
УРФиКНРвызываетопасениеитотфакт,чтоСШАсмогутвходереализациипроектапопутноосуществитьря

дкоммуникационныхпроектовотКавказадоПамира,имеющихантироссийскоеиантикитайскоесодержание. 
Поэтомувозможно,чторядимеющихсяврегионеЦентральнойАзиипроблемРоссиябудетстремить-

сярешатьсовместнымиусилиямисКитаем.Какотмечаютказахстанскиеаналитики:«Всилутого,чтоРФнеобла
даетдостаточнымиэкономическимиресурсамидляподдержаниясвоегогеополитическоговлияниявЦА,Моск
варазделяетсПекиномчастьответственностизарегиональнуюстабильность». 
ПартнерствопосотрудничествуиразвитиюБольшойЦентральнойАзии,возможно,инебудетпредставлять

угрозудеятельностиРоссииилиКитаявpeгионе.Однакопонятно,чтоМоскваиПекинмогутвозражатьпротивос
уществленияПБЦА.ОбестраныбудутвосприниматьПБЦАкаксимволдолго-
срочныхинтересовиприсутствияСШАврегионеикакподрывихустремлений.Итакоевосприятиебудетсоотве
тствоватьреальностивтоймере,вкакойэтиустремлениябудутидтивразрезсукреплениемсуверенитетаижизне
способностигосударстврегиона[3,c.15-16]. 
Вцелом,данныйпроектявился,вопределенномсмысле,тойсистемнойматрицейполитикиВашингтонаврег

ионе,структурирующейцели,задачи,путииметодыихдостиженияСоединеннымиШтатамивновыхусловиях,
что,безусловно,несмотрянамасштабность,смелостьи,одновременно,упрощенностьамериканскогоподходав
условияхсложныхполитическихигеополитическихреалий,атакжепроблемвобластибезопасностииэкономи
ческойразнополюсности,требуетсерьезного,прагма-тичногоипревентивногоанализа[2,c.128-129]. 
НаофициальномуровненовыйподходСШАкЦентральнойАзиииАфганистанувпервыебылобозначенвок

тябре2005г.ивпоследствиинеоднократноупоминалсявзаявленияхГосдепартаментаСоединенныхШтатов.О
ннашелсвоеотражениевпресс-релизеБелогодомапоитогамвизитапрезиден-
таСШАДж.БушавПакистанвначалемарта2006года,атакжевНациональнойстратегиибезопасностиСоединен
ныхШтатов,опубликованнойвсерединемарта2006года[4]. 
Всоответствиисэтимновымподходом,былаосуществленаструктурнаяреформаГосдепартаментаСШАин

ачатареализацияновойпрограммы«ИнициативапоинтеграцииинфраструктурывЦентральнойАзии»,осущес
твлять,которуюбылопорученоАгентствупоторговлеиразвитиюСША.Основнымизадачамиданнойпрограм
мыявляетсястремлениеСШАсвязатьАфганистансостранамиЮжнойи,преимущественно,ЦентральнойАзии
,темсамым,объединивэтидварегиона,преждевсего,транспорт-но-
инфраструктурнымипроектамисцентральнойрольюКабулавданномпроцессе[2,c.129]. 
Вместестем,важноотметитьконцептуальноеотличиеофициальногоподходаСШАкрегиональнойполитик

еотпредложенногоИнститутомпроекта.ПроектИнститутапредполагалсозданиетерриториаль-
ноименноБольшойЦентральнойАзии,кудапредполагалосьвключитьАфганистан,итесноевзаимодей-
ствиеданногопространствазасчетАфганистанасдругимрегионом–
ЮжнаяАзия(Индия,Пакистан,Бангладеш,Бирма,Бутан,Мальдивы,Непал,Шри-
Ланка).ОфициальныйжеподходСШАсосредоточил-
сянаконцепциисозданияобъединенногорегионаЮжнойиЦентральнойАзии,гдеАфганистануотводитсяроль
связующегозвена. 
ВобщемконтекстеданноговопросаследуетотметитьреформуструктурыГосдепартаментаСША,проведен

нуювначале2006года.Комментируя(5января2006г.)даннуюреформу,К.Райсзаявила:«Однаизвещей,котору
юмысделаливГосударственномдепартаменте,–
передислокациянамиреспубликЦентральнойАзииизЕвропейскогобюро(чтоявлялосьследствиемихпребыва
ниявсоставеСоветскогосоюза)вбюроЮжнойАзии,котороеотвечаетзаАфганистан,ИндиюиПакистан»[2,c.1
29-130]. 
ОднакоданныйпроектСШАимеет,преждевсего,дваключевыхпроблемныхмомента,редуцирую-

щихперспективыегоосуществлениялибо,сдругойстороны,провоцирующихрегиональнуюдестабили-
зациюдлястранКаспийско-Центральноазиатскогорегиона,блокируяпроцессвсестороннеймодерниза-
циинаданномпространстве. 
Первыймоментоснованнатом,чтоситуациявАфганистаневобластибезопасностипериодамивыглядитпат

овой,аеестабилизациянагражданскомуровнепредставляетсямаловероятнойвсредне-
срочнойперспективе.Наркотрафикинаркоторговлю,несмотрянабольшедекларируемыеусилия,неудаетсями
нимизировать,посколькуэтатеневаястатьядоходаостаетсяосновнойдляафганскогонаселе-
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ниявситуациисуществованияАфганистанавусловияхфеодальногопериодаитотальнойкоррупции.Даннаяте
нденцияпредставляетсобойогромныйрисквобластибезопасностидлястранКаспийско-
ЦентральноазиатскогорегионавслучаекооперациисАфганистаномврамкахсовместныхпроектов.Кданномк
онтексте,нельзянеисключатьперспективурегиональнойдестабилизации. 

Bтороймоментсосредоточеннанесопоставимойразницевчисленностинаселения,экономическойитеррит
ориальнойградированностидвухрегионов–
ЦентральнаяАзияиЮжнаяАзия.СегоднятолькоИндияиПакистанпредставляютсобойогромнейшийконглом
ератчеловеческихресурсовпотенциальнокрупнейшихэкономикбудущего.«Витоге,вслучаеслиянияЮжной
иЦентральнойАзиимыполучаем,скорее,«поглощение»ЮжнойАзиейЦентральнойАзии»[2,c.130-131]. 
Парадоксально,однако,гипотетическивышеуказанныерискивперспективе,взависимостиотрегио-

нальногораскладасил,вслучаеослабленияпозицийСШАврегионевпользуКитая,Россиии/илиИрана,могуттр
ансформироватьсявполитикеСШАизкатегории«рисков»вкатегорию«приоритетов».Контекстаподобнойтр
актовкипридерживаетсяизвестныйэкспертпоЦентральнойАзиииАфганистануА.Князев,приводяследующи
йаргумент:«ОсновнаясутьамериканскойгеостратегиидляЦентрально-
азиатскогорегионабыласформулированаЗб.Бжезинским:СШАдолжныбытьспособныконтролироватьпроце
ссвозможногоусилениядругихрегиональныхдержавстем,чтобыоншелвнаправлении,неугрожающемглавен
ствующейролиВашингтонавмире.Однимизсредствтакогоконтроляявляетсясоздание«управляемыхконфли
ктов».Подэтимугломнужнорассматриватьипроект«БольшаяЦентральнаяАзия»...»[2,c.131-132]. 
Ноглавнаяпроблемасостоитвтом,чтодажеклассическаяЦентральнаяАзия,неговоряужеоконцеп-

теБЦА,неявляетсяединымобразованием.Какотмечаютисследователи,ЦентральнаяАзиявнастоящиймомент
–этолишьудобноегеографическоеопределение,котороевовсеневлечетзасобойнеобходи-
мостьпозиционированиягосударстврегионавкачествесубъектов,стремящихсякинтеграции.Итемболее–
каксубъектовмеждународныхотношений,которыхможно«подводить»подединыезнаменателивпроцессевы
страиванияконкретныхвнешнеполитическихшагов.Государстварегиона,какминимумвнастоящихусловиях,
нетольконестремятсякуглублениювзаимодействиядругсдругом,нои,наоборот,зачастуюидутвпротивополо
жномнаправлении,руководствуясь,преждевсегосвоиминациональнымиинтересами,выбраннымипутямира
звития,стоящимипереднимиугрозамиивызовамиидругимиаспек-тами[3,c.12]. 
Такимобразом,СШАнамереныосуществитьпроект«БЦА»вдолгосрочнойперспективе,несмотрянасущес

твующиемногочисленныепроблемы,которыеявляютсясерьезнымипрепятствияминапутиразви-
тияЦентральноазиатскогорегиона. 
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Түйін 

Мақалада«ҮлкенОрталықАзия»жобаерекшеліктеріАҚШ-тыңОрталықАзиямемлекеттеріндегістратегиясы-
менбайланыстықарастырылып,соныменқатаржобаныңОрталықАзияаймағыныңдамужолындамəселелерідеайқындал
ып,сарапталынған. 

 
Summary 

Thearticlediscussesfeaturesoftheprojectof"GreaterCentralAsia"inU.S.strategytowardsthecountriesofCentralAsiahavealsoid
entifiedandanalyzedtheproblematicaspectsoftheprojecttothedevelopmentoftheCentralAsianregion. 

ЭТНИКААРАЛЫҚҚАРЫМ-ҚАТЫНАСМƏДЕНИЕТІ–
ҚАЗАҚСТАНҚОҒАМЫНДАҒЫЭТНОСТАРДЫҢИНТЕГРАЦИЯЛАНУФАКТОРЫ 

 
С.Даулбаева–АбайатындағыҚазҰПУ-

ніңмагистратуражəнеPhDдокторантураинститутының2курсмагистранты 
 
Этникааралықтағаттылықажетуекіжақтыүдеріс,олəртүрлімəдениетөкілдерініңбірбірінеқарайжасағанқа

дамдары.Өзортасындаөзгемəдениеттіңошақтарынабіржақтытағаттылықтыңнақтыболақоюыекіталай.Қазір
гікездегіжаһандықөркениетжағдайындахалықтарежелгіқытайданышпаныЛао-
цзыайтқандай,өзмəдениортасындабірбіріненоқшауөмірсүреалмайды.Қазіргізаманғытехнология-
лардыңарқасындаəлемтығыздалатүсті.Олхалықсаныныңартуынабайланыстыемес,халықтар,этнос-
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тарарасындағыэкономикалық,саяси,əлеуметтік,мəдениқарым-
қатынастардыңұлғайуынегізіндежүзегеасыпотыр.Адамзатқауымдастығының«биікдуалменқоршалғанжеке
үйлері»бірүлкенжаһандықкоммуналдыпəтердеқағазқабырғалыбөлмелергеайналды.Енді«Көршілерменқал
айсыйысуғаболады?»дегенмаңыздысұрақтуындайды. 
Мəдениеттердіфукционалдықтұрғыдақарастыружəнеəлемніңмəденикөптүрлілігінрелятивистіктұрғыда

нбағалаукөптүрлімəдениеттерменолардыңадамдардыңкүнделіктіөмірінежəнеолардыңөзарақарым-
қатынасынаықпалынтүсінугекөмектеседі. 
Бізəртүрліэтникалықмəдениеттердіжақсы-жаман,дамыған-

арттақалғанұғымдарыауқымындасалыстыраалмаймыз.Соныменқатар,бізавтомобильжүргізумəдениетіитж
еккеншанағаиеболумəдениетіненозықдептеайтаалмаймыз.Барлығыадамзатқоғамдастығыныңнақтыөмірсү
ружағдайынабайланысты. 
Екіншіжағынан,табиғи,яғникөптегенұрпақтардыңөмірінқамтыған,тарихиқалыптасқанэтникалықмəден

иеттерарнайы,мамандандырылғанмəдениеттерді–мамандыққа,адамжасына,іс-əрекетінебайла-
ныстымəдениеттердіқалыптастырудыңшексізнегізінқұрайды.Ондаймəдениеттерэтникалықмəдениет-
тергеқарағандасубмəдениет,екіншіқатардағымəдениетболыптабылады.Осықоғамдастыққаортаққандайдаб
ірмəдениеттің–
мамандыққабайланысты,этникалық,этникааралық,азаматтықмəденеттіңшеңберіндеадамдардыңтолыққанд
ыөзараəрекеті,олардыңқарым-қатынасыжүзегеасуымүмкін. 
Мəдениетадамзатқоғамдастығынданақтыатқарымдардыорындайды.Атқарымдардегенімізбіртұтасқоға

мдастықтыңқоғамдықортасындақандайдабірэлементтіңатқаратынміндетінемесеорындайтынролі.Адамдар
дыңөміріндемəдениеттіңқандайдабірэлементтерініңатқаратынміндетіменролінанықтаужəнетүсіндіруқаже
ттілігімəдениантропологиядажекебағыт–функционализмніңқалыптасуы-
нанегізболды.Алдыменжекемəдениеттерді,соданкейінəлемдікмəдениеттіэлементтерден(адамдар,ұйымдар
,құралдаржəнет.б.)тұратынжəнеоларнақтырольдердіорындайтынтұтасұйымдасқанұжымдықмақсаттыəрек
етретіндеқарастыруфункционалдықбағыттыңерекешелігіболыптабылады.Онызерттеуүшінтұтасқұрылым
ды(мəдениетті)құрамдасрольдікэлементтергебөлужəнеолардыңарасындағытəуелдіктіанықтауқажетболды.
Сонымен,функционализмдемəдениеттіңəрбірэлементіəлеуметтік-
мəдениқауымдастықтанақтыбірмақсатты,функцияныорындаушыретіндезерттелінеді. 
Бастапқыдафункционализмқандайдабірмəдениқүұбылыстыңпайдалылығын,адамзаттыңкүнделік-

тіөміріндеорындайтынролінанықтауғабағдарланғанболатын.Функционализмніңнегізінқалаушыларөздерін
іңнегізгіміндетідепмəдениқұбылыстардыңмəнін,құндылығынзерттеу,олардыңарсындағыгентикалық,себе
п-
салдарқатынастарын,соныменқатаролардыңөзараықпалынайқындаудытүсінген.Осыміндеттіорындайотыр
ып,олармəдениеттіңжекеэлементтеріарасындатəуелділіктіанықтауғаұмтылды.Бұндамəдениетэлементтерді
ңфункцияларынзерттеуге,яғниосыэлементтердіңжалпымəдениетке,соныменбіргеөзарабір-
бірінебайланыстыорындайтынрольдерінеерекшеназараударылды.Олардыңкөзқарастарынасəйкес,мəдение
ттеартықештеңежоқ,ондабарлығыбір-
біріменфункционалдытұрғыдабайланысты.Албірқарағандаартықболыпкөрінетіннəрсе,біздіңолмəденеттіт
үсінбейтініміздібілдіреді.Ешбірмəдениеттеартықзатжоқ.Егерқандайдабірдəстүртұрақтытүрдеқайтажаңғы
рыпотыратынболса,олбірнəрсегеқажетжəнеқандайдабірсаясинемесебасқадатүсініктербойыншаоныескерм
еуге,оданбастартуғанемесе«өткенніңқалдығы»,«жабайылық»депқабылдауғаболмайды.Егербізонымəнсізн
емесезияндыдепесептесек,олтекбізəлідеоныңфукционалдыөзарабайланысынайқындайалмағанымыздыбіл
діреді. 
Ғалымдардыңғылымиізденістерініңосындайбағыталуытазапрагматикалықсипаттаболды.Бірқарағанда

мəдениеттіңқандайдабірэлементтерініңфункцияларынақтыжəнеайқын.Олардыңміндеті–
жекеиндивидтер,топтар,əлеуметтікинституттарарасындажəнежалпықоғамдаөзараəрекеттіқалыптас-
тыру.Мəселеөзараəрекеттіңсырттанұйғарғанемес,нағызішкімақсатынтүсіну. 
Бірақ,қауымдастықтыңəрекетініңшынайымақсаттарынтүсінуоғайемесжəнемəдениеттіңауқымын-

дақалыптасатынныңбарылығынфукционалдыдепсанауғаболмайды.Бұлсапабірте,біртеқалыптасады.Себеб
і,мəдениеттерөзмақсатарынөзгертеаладынемесеолардыңбірқатармақсаттарыменфункцияларыболуымүмкі
н.Мəдениеттіңқұбылыстарыныңкөпшілігіамбивалентті.Функциялардыңдамуыжəнеөзгеруібарысындамəде
ниеттершеңберіндепайдаболғанныңбарлығыөзіндікуақыттексеруіненөткен-
дейболадыжəнетекбірте,біртеғанаəлемдікмəдениүдерістеөзорнынтабады.Əрбірэтникалықнемесеəлеуметті
ктоптыңқоршағанортағадегенөзреакциясыбар.Сондықтанадамдарда,əлеуметтік,этника-
лықтоптардамəденеттіңқандайдабірэлементтерініңпайдалылығын,дұрыстығын,құныдылығынəртүрлібаға
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лауымүмкін.Бірақ,осыреакциялардыңбарлығыартефактдепаталатынмəдениеттіңсəйкесэлементтеріндесақа
талынады.Алжалпыəлемдікмəдениетнақтыжүйеліқұрылымболыптабылады.Əлемдікмəденижүйеніңішінд
еəрдайымкөшбасшылықүшінөзіндіккүресжүріпотырады.Оныңнəтижесіндесолуақыттағыміндеттертұрғыс
ынанмəдениеттіңнеғұрлымтиімдідегенэлементтеріеңкөптарайды.Дəлсолэлементеріс-
əрекеттіңеңалдыңғықатарлынемесеөркениетіүлгісідегенмəртебегеиеболады. 
Сонымен,əлемдікмəдениеткөпқабаттықұбылысболыптабылады.Ондақандайдабірқажеттіліккеəртүрлі«

мəденижауап»болуымүмкін.Сондықтан,қандайдабірəлеуметтікнемесеэтникалықтоптар-
дыңмəдениеттініңбасқаларүшінқолайлыемес,бірақсолтоптардыңмүдделерімендəстүрлерінесəйкесформал
арысақталынадыжəнеқолданыстабады.Қоғамдағыкөптегенəлеуметтікжəнеэтникалықтоптар-
ғақандайдабірқажеттіліккекөптегенмəденижауаптардыңболуысəйкескеледі.Бұлзаңдытүрдеадамзаттыңбей
імділігініңкөптүрлілігін,соғансайфункционалдығын,соныменқатарадамзаттыңқұбыл-
малыəлемдеөмірсүруініңкепіліболатынынбілдіреді. 
Мəдениетаралықбайланысүдерістерінтүсінуүшінфункционализмніңтиімділігіноныңмəдениеттіңбасқат

үрлерінтүсінуге,өзгешеөмірсалтынзерттеуге,мəдениеттіішіненсараптауға,басқамəдениқұндылықтардыжет
етүсінугебағдарлауынанкөругеболады.
 Осыжағынаналғандафункционализмніңзерттеупəніретіндеəлеуметтік-
мəденитоптардыңмүшелерініңөзаратəуелділігін,бірбірініңкүтетінжағдайларынадегенжайлықатынастарын
,оларғатəнөзмəдениетініңтұтастығынсақтауүшінқажеттібілімдермендағдылардықарастырады.Соныменқа
тар,топаралықайырмашылықтыжоятынəлеуметтікмеханизмдер,мəдениетаралыққақтығыстардыболдырма
йтынқорғанысмеханизмдеріде,мəдениеттердіңөзаракөптүрлілігіназайтатынбейімделумеханизмдерідезерт
теушілердіңназарында. 
Басқамəдениеттіңөкілдеріменбайланысбарысындаадамдаркездеседі,қандайдабірəрекеттергебарадыжəн

еөзкөзқарастарымен,ойларыменбөліседі.Соныменбірге,əрбірнақтыəрекеттіңмəнінтүсінугеұмтылады,өйтк
еніолəрдайымайқынболабермейді.Көбінесеондайəрекеттіңмəніменмазмұ-
нынсолмəдениеттердіңбіреуінетəндəстүрлітəлім-тəртіппенқарым-қатынастаніздеукерек.Мəдениет-
аралыққарым-
қатынастəжірибесіненалынғанкөптегенмысалдарқандайдабірəрекеттіңмəнітуралыдұрысқорытындынытек
мəдениішіліккөзқарастұрғысынанжасауғаболатынынкөрсетеді. 
Этникааралыққарым-

қатынасмəдениетініңқалыптасуымендамуыдегеніміздиалектикатұрғысынаналғандақайшылықтыүдеріс.О
лбарлықұлттардыңəдеуметтік-мəденитəжірибесінің,құндылықтарыныңжиынтығынұйғарады. 
Этникаралыққарым-

қатынасмəдениетіұлттықпенжалпыадамзаттықтыңоданəрідамуыныңқажеттішартыретіндеолардыңүйлесі
мділігінқажететеді. 
Этникаралыққарым-қатынасмəдениетіұлттарменұлыстардыңөмірсүруініңқажеттіқасиеті,ажыра-

тылмайтынбелгісіретіндеұлтаралықкелсімніңнегізгіұстанымдарынигерудіұйғарады.Интеграциялықүрдіст
ердің,экономикалық,саясижəнемəденитүрдегібірігуүрдістерініңбарболуынақарамастанұлттықжіктелуəлід
есақталады.Əлеуметтік-
этникалыққауымдастықтардыңəртүрлілігі,олардыңөзіндікерекшеліктері,өзіндіксаналарыазаймайды,жойы
лмайды.Керісінше,азаматтыққоғамдықбелсен-
ділік,ұлттыққайтаөрлеуауқымындаəрдайымөсіп,өркендепотырады.Қоғамдық-
саясиқатынастардыңбұлбағыттарыұлттықжəнежалпыадамзаттықтакөріністабаотырып,этникааралыққары
м-қатынасмəдениетіндешоғырланады. 
ҚазақстанРеспубликасындаұлттықжəнежалпыадамзаттықтыңөзараəрекетіменөзаракірігуініңбірлігіəрт

үрлісалаларда,ұлттыққарым-
қатынастыңəртүрлідеңгейлеріндежүзегеасады.Бұлүдерісэтникааралыққарым-
қатынасмəдениетініңөзінетəнішкіқайшылықтарынжеңеотырып,біртұтасқұбылысретіндедамуынамүмкінді
кбереді. 
Ғылымитұрғыдақоғамдыққатынастардағықайшылықтардыңдамуыныңобъективтіүрдістерінталдау,ола

рдықоғамныңэкономикалық,саясижəнеəлеуметтік,мəдениқызметіндеескеруэтникааралыққарым-
қатынасмəдениетінжетілдірудіңтиімдіжолдарынанықтауға,əлеуметтік-
этникалыққақтығыстарменшиеленістердіболдырмауғажағдайжасайды.Ұлттықпенжалпыадамзаттықтыңбі
рлігібіздіңеліміз-діңхалықтарыныңмаңыздыморальдысаясижəнепсихологиялықсапасы–
Қазақстандықпатриотизм – ұлтжандылықтакөріністабады. 

 
Резюме 
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Встатьерассматриваютсяпроблемыкультурымежэтническогообщениявказахстанскомобщества.Уделеновнимание
вопросамразвитиякультурымежэтническогообщения. 

 
Summary 

InarticleproblemsofcultureofinterethniccommunicationinKazakhstansocietiesareconsidered.Theattentiontoquestionsofcult
uraldevelopmentofinterethniccommunicationispaid. 

 
ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫЛЫҚ МƏДЕНИЕТІ ӨКІЛДЕРІНІҢ ПАТШАЛЫҚ РЕСЕЙДІҢ ҚАЗАҚ 

ЖЕРЛЕРІН ОТАРЛАУ САЯСАТЫНА КӨЗҚАРАСТАРЫ 
 

А.С.Жанбатыр –АбайатындағыҚазҰПУ-
ніңмагистратуражəнеPhDдокторантураинститутының2курсмагистранты 

 
ХIXғасырдыңаяғыменXXғасырдыңбасындаРесейдіңҚазақстандағыотарлаупроцесібұрын-

сондыболмағандеңгейгекөтерілді.1868жылғыəкімшілікреформасолкезеңдегіқазаққоғамынатəнболымсызд
ербестіктіңізіндеқалдырмайжойды.ҚазақдаласытемірқұрсаудайəскерифеодалдықбасқаружүйесіорнағанЕу
разиялықимперияныңшетаймағынаайналды.1868,1886жылдарыТүркістануалаятындағықазақтарүшінжəне
1891жылыДалаөлкесінбасқаруғаарналғанзандарқазақжерінорысмемлекетініңменшігідепжарияланып,оған
ІшкіРесейденкеліпқоныстанушыларғакеңжолашыпберді.Сөйтіп,XIXғасырдыңаяғыменXXғасырдыңбасын
дағыРесейдіңшегінежеткенотаршылдықəрекеттеріқазақхалқыныңсаяси-
руханиөмірініңүлкенөзгерістергеұшырауынаəсеретті[1,139б.]. 
АкадемикС.Қирабаевқарастырылыпотырғанкезеңжайлыбылайдейді:"...қазақдаласынаекітүрліРесейқат

аркеліпеді:бірі–
Қазақстандыотарлаусаясатынқолданған,жергіліктіхалықты"бұратана"санаған,патшалықРесейде,екіншісі–
демократтық,жалпыадамгершілік,азаттық,прогрестікидеяныңтуынкөтерушіорысхалықыныңкемеңгерұлда
ры–декабристердің,Пушкиннің,Герценнің,Белинский-дің,ЧернышевскийдіңРесейіеді"[2,5-6б.]. 
Осындайқиын-

қыстау,қайшылығымол,күрделізамандахалықалдындаөзініңұлттықболмысынсақтапқалу,басқаұлттыңқұра
мынасіңіпкетпеумəселесіөтеөзектіболды.Оныңбірден-біржолы,біздіңойымызша,оқу-
білім,озықорысмəдениетіарқылыхалықтыңдеңгейінжоғарлатып,орыспентерезесітеңболатындайжағда
йғажеткізіп,ұлттықрухтыжоғалтпау, –қазақарасынаншыққаналғашқыағартушы–
демократтықбағыттыұстағанзиялылардыңмақсатыеді. 

"Қазақфилософиясы"аттыеңбектіңавторыА.ҚасабековпенЖ.АлтаевҚазақстанағартушылық-
демократиялықойдыңмəнінтүсінуүшінмынадайметодологиялықжəнетеориялыққағидалардыескеруі-
мізқажетдейді.Ғалымдардыңпікірінше,ағартушылықидеологияныңбастыерекшелігі–оныңазаттық-
қа,бостандықпентендіккеұмтылысниетіндегіКеңесөкіметінедейінжəнесолөкіметтұсындадаөзмəнінжоймағ
аннегізгіидеялықбағытретіндесақталуында.Патшаөкіметіменсталиндікрепрессиязардабынбасынанөткіз
іп,əділетпеншындықжолындахалқыныңмұң-
мұқтажынжоқтағанқазақзиялыларыныңхалықтыоянуға,білімге,оқу-
ағартуғаүндегенеңбектеріхалықбостандығыментендігіжолындағыкүреспентығызбайланыстыболды[3,
159б.]. 
Көпкедейінағартушыларымызғабіржақтыбағаберіліпкелгенірас.Көбінесеолардыңелгеілім-

білімұрығынсепкен,орыспенқазақарасындəнекерлеген,орысмəдениетіндəріптегентұстарығанаайтыла-
тын.Олдадұрыс-
ау.Ағартушылықжолын,гуманизмидеяларынжоғарыұстағанбабаларымыздыңкемелбейнесіносыдан-
ақтаниберіңіз.Алайдаоларсүргентарихидəуіржоғарыдакелтірілгентарихидеректерайғақтағандай,патшаүкі
метініңқазақжерінқанталапайғатүсіріпжатқанкезіекенінескетүсіріңіз. 
Сөйтіп,соңғыжылдарыұлыағартушыларымыздыңотарлаусаясатынəшкерелейтін,оныңқарапайымхалық

қақандайауырсоққыболыптигенінайыптайтыншығармаларызерттеушілердіңсоныпікірлеріменжарыққашы
ғабастады.Мысалы,тарихшыИ.Шəмшатұлы"Тарихишындықжəнеəлеуметтікөмір"аттыкітапболыпшыққан
мақалаларыныңтоптамасындаШоқанжайлымынадайдеректеркелтіреді:"Шоқанорыссаясатыныңофицері,и
мператорлықжағрапияқоғамыныңмүшесіболғанымен,өзініңтуғанхалқы-ныңсаяси-
əлеуметтіккүйінепатшаөкіметіотарлықсаясатыныңауырзардабынкөріп,онысынадыда. 
Олөзінің"Қазақтардыңкөші-

қонытуралы"дегенеңбегіндеотарлықтыңсалдарынандепкөзгетүртіпайтпағанымен,өзіөмірсүріпотырғанзам
анда,якипатшалықРесейдіңотарлапалғандəуіріндеқазақтар-дыңтұрмыс-
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күйініңнашарлапкеткеніннақтытарихимəліметтермендəлелдейді....ОныңбастысебебінШоқанқазақжерінок
ругтергебөліпжіберіп,жерсізқалғанынандепкөрсетеді.Өйткені,жердімемлекетқарауынаалғандықтан,қа
зақтаржаздажайлайтын,қыстақыстайтынжеріненайрылды, –
депкөрсетеді.БұлпікірлерінБаянауылокругіндеқалыптасқанжағдаймендедəлелдепжазды.Оны1864жылы26
-наурыздаБатысСібіргенерал-
губернаторынаресмихатретіндежазған.Баянауылдықұнарлы,тоғайлыжерлеріменказактаралып,ондастаниц
асалыпалғанын,осыданкейінбіздіңата-
бабаларымызқыстамалынқыстайтынЕртістіңарғыбетіндегіжерлерімізгеказактарбіздіжібермейқойды, –
дептебіре-
нежазған.Соныңсалдарынанбіразболыстардыңқазақтарықыстаусызқалып,малдарыншығындап,өздеріжүде
удеекенінайтады.ОданəріШоқанБаянауылстаницасыказактарыныңегінекпей,қазақтарғаегінсалуғауақытш
ажерберіп,оданалғанөнімдеріненалымтөлепотыруғамəжбүретіпотырғанынқынжылаайтакеліп,генерал-
губернаторғаалдағыжермежелеукезіндеалдыменқазақтарғақыстай-
тын,əріқалғанжерлердібөліп,соданкейінбарыпқалғанжерлердіказактарғаберсе,əділеттіболатынынх
абарлаудыөзімніңборышымдепесептеймін, –депқорытады[4,108-109б.]. 
Ұлыағартушықазақхалқыныңтағдырынашешушікезеңтұрғаныжайлыбылайдейді:"Азаматтықөр-

кендеудекүдіксізүміткүткенмиллиондағанадамдардыңорысқатуысболған,Ресейгеөзеркіменбағын-
ғанадамдардыңосыкүнгіхалі,Шекспиртіліменайтқанда,"неөлім,неөмір".Осындайкүйдегіоларорысүкі
метінензоркөңілбөлуді,қамқорлықкөрсетудітілейді", –
депқазақхалқыныңаяныштыхалінсуреттеп,Ресейүкіметініңқазақтыңболашағыүшінтолықжауаптыекеніна
шықайтады[5,20-21б.]. 
Қазақағартушыларыныңкөрнектіөкілі,белгіліпедагог,ақын,жазушыЫбырайАлтынсаринніңөктемотарл

аусаясатынакезіндеөзініңнаразылығынөлеңдерінде,мақалаларында,жазғанхаттарындабілдіріпотырғаныбе
лгіліболыпотыр. 
ЖазушыСапабекƏсіпұлы"Қазаққасіреті"аттыкітабындаөзінің"Таныстабейтанысұлыұстаз"эссесіненүзі

ндікелтіреотырып,ЫбырайАлтынсаринныңмақалаларынанолардыңотаршылдыққақарсысипатынанықтап,
ұлыағартушыныңбеймəлімойларыншығармасынаарқауетеді: 

"Ыбырайқазақхалқынаорыстыңғылым-
білімінүйретугекүшсалды.Бірақолорыстандыруемесқой.БізбілетінЫбырайтуғанелінің,жерініңтұтастығын,
ұлттықдербестігінсақтап,табиғидамуынқорғауүшінаянбайкүресіпбақты.Дəлелдеукерекпе?Дəлелдейік...В.
В.Катаринскийгежазғанхатынанбірмысалкелтірейік:"Жуырдамен"Орынборлистогіне"Торғайқазақтарын
ыңбасынатүскенапаттарытуралымақалажазыпжібердім.Осымақаламдақазақелінеорысселендерінəкелі
п,орнатпақболғанпікірлергеқарсыекенімдібілдірдім.Бұлпікір,меніңшеешбірақылғасыймайтыннəрсесияқт
ы.Егерістідүрысжүргізебілмесе,ондаайттымдақойдым,қазақтар–
келешегіжақсыдепүмітетіпотырғаносыхалық–
тезқұрыпкетеді,соданкейінбұлістіешбіртүзетеалмайсың.Осындайерсіжобалардыоқығандажəнеестіген
десалыңсуғакетеді.Сондықтан,қолайсыздауістепотырғанымдыбілетұрсамдаөзімніңоғанқарсыекенімдіб
ілдіругебелбайладым"[6,307б.]. 
Ыбырайшығармаларыноқу,зерттеуүстіндеоныңөмірлікбастымақсаттарыныңбіріқазақтардыжарамдыже

ргеорналастыру,малшылықпенқатарегіншілікпендеайналысып,табиғижолменотырық-
шылықтұрмысқұруынақолайлыжағдайжасауболғанынтүсінуқиынемес.Шөлжəнешөлейтдаладакөшіп-
қонуарқылығанакүнкөругеболады.Отырықшыболдыңдегеншеолжертезтозады,малғажайылымболуданқал
ады.Бірыңғаймалемшегі–малдыңағыменетіқазақтытойдыраалмайды.Құнар-
лыдасенімдіжеремшегінемуүшін,яғни,отырықшыланып,егіншілікпенайналысуүшінқұнарлыжеркерек,нəр
лісукерек.Арадаекіжылғажуықуақытөтер-
өтпесЫбырайбұлмəселегеқайтаоралып,"Оренбургскийлисток"газетінің1882жылгы10-
қаңтардағысанындатағыбірмақалажариялады. 

"Торғайоблысыныңдаласынан"депаталғанбұлмақалаотаршылəкімшіліктіңТорғайоблысынтаратыпЕлек
пенНиколаевуездерінОрынборгуберниясына,ТорғайжəнеЫрғызуездерінбасқагубер-
ниялардыңбірінеқосутуралыжобасынақарсы жазылған... 
Торғай,Ырғыздаласыныңқазаққатүпкіліктіқонысболуғажарамайтындығын,оларғакөршілесЕлек,Никол

аевуездеріненегіншіліккежарамдыжерберукеректігінЫбырайбұлмақаласындабұрынғыданкеңейте,толықт
ырадəлелдейді.Қостанайдаласыныңқазақтарымалыжұтқаұшырап,өздеріаштыққаұрынғанторғайлықағайы
ндарынаазық-түліктасыды,малдыүйір-үйірімен,табын-
табыныменайдапапарыпберді.Екімыңдайүйдікөшіріпалыпкетті.Оларəлікүнгедейінсондаегінегіп,шөпшау
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ып,малмалданып,жанжанданыптұрыпжатыр. 
Бұданшығатынқорытындықандай?Алдыңғымақалаларындағыдайқазаққаегіншіліккежарамды,шабын

дығыменжайылымдарыөтімдіқүнарлыөзініңжерлерінөздерінеберукерек.Сондағанақазақелболып,жұртқ
атарынақосылады. 
Бірөкініштісі,Ыбырайдыңбұлмақалаларықазақоқушыларынабеймəлім.Олардыөзтілімізгеаударып,жари

ялау,ұқыптызерттепталдау,насихаттауЫбырайтанушаруасыныңбелгілібірбуыныболыпалдымыздатұр"[7,4
9-57бб.]. 
Ұлыұстаздың:"Заманосылайболғансоң,амалынтауып,мүмкіндігібаржердеқазақхалқыныңелдігінбұзып,

болашағынбүлдіріпжатқанжауыздыққақарсыкүресеберукерек.Суғабатыпбаражатқанкісінікөретұрыпқ
олүшынбермеу–
арамдықболареді...Аленді,құдайбасыманесалсада,менкүшімніңжеткеніншетуғанелімепайдалыадамболай
ындегеннегізгіойымнан,талабымненешуақыт-
тадақайтпаймын.Құдайымтекадамбаласыныңжауыздыққылықтарынақарсытұруға,нахақжала-
жапсардыңкүйігіненармандакетпеугедемберсін",–
дегенсөздеріелімдепсоққанжалындыжүрегіненақтарылақұйылғаныдаусыз[8,271б.]. 
Қазақхалқыныңтарихынан,философиясынан,əдебиетіменмузыкасынан,жалпыруханимəдениеті-

неналатынорныбіртөбетұлға–АбайҚұнанбаев.ШығыспенБатысмəдениетіқайнарларынансусын-
дап,олардыбөле-жармайтеңтұтқан,қазақтыңсөзөнерінбұрын-
сондыболмағанкөркемдікдеңгейгежеткізіп,келешекəдебиетіргетасыныңалғашқыкірпіштерінқалаған,"соқт
ықпалы,соқпақсызжердеөсседе"адамимұраттардыəрқашанілгерітартып,өміршындығынайна-
қатесізбейнелегенұлыАбай–халқы-мыздыңмəңгі-
бақируханиұстазыболыпқалабермек.Себебі"Абайдыңжоғалуы...қазақтыңжоғалуы,қазақаттыхалықтыңұмт
ылуыменбірдей"[9,250б.]. 

"ҰлыАбайдыңшығармашылықмұрасы–
халқымыздыңғасырларбойымаңызынжоймайтынруханиқазынасы.Маңызынжоймаубылайтұрсын,заманөз
геріп,қоғамдықсанадакүртсапырылыстарпайдаболғансайынбұлқазынаөзініңжаңабірқырларыменжарқыра
йашылып,қадірінарттыратүсетінінеАбайданкейінгіуақытайқынкөзжеткізді"[10,3б.]. 
Белгіліғалым,абайтанушыЖұмағалиЫсмағұлов"Абай:ақындықтағылымы"(1994)аттымоногра-

фиясындаұлыақыншығармаларынзерделеп,Абайдың"жарқырайашылғанжаңабірқырын"–
орыспатшалығытарапынанжүргізілгенотарлаусаясатызардаптарыныңақыншығармаларындағыкөріні-
сін,жалпыалғандаөміршындығынбейнелеудегіақынныңшеберлігінқарастырады. 

"Сөзжоқ,Абайбіздіңəдебиетіміздееңкөпзерттелгенақын.Солайболатынжөнідебар.Бірақ,сөйтетүра,қазір
абайтанудыңжаңабіркезеңі,мəселеніңшындығынажетіп,байыбынабарудыңеңқолайлыкезеңітуыпотырғаны
датүсінікті. 
Кешегіидеологиялықөктемдікпенцензуралықбақылаудыңасақатаңкезіндеұлыақынтуралыайтыл-

майқалғаннемесежаңсақайтылғанжəйттераземес", –
депғалымабайтанудыңжаңакезеңікеліптұрғанын,кеңестікдогмаларғасүйенбегенбасқаАбайдыңбарекенінес
кертеді[10,22б.]. 
Шыныменде,Абайдыөзіөмірсүргентарихидəуірденбөлікқарастырыппыз.Алқарастырсақта,тектаптықтұ

рғыменғанашектелдік.БұныңөзіАбайтануғазиянынтигізбейқойғанжоқ. 
Абайсүргендəуіротаршылдықтыңнағызқызыптүрғанкезеңіболатын.Олайболса,біздіңойымыз-

ша,ұлыақынды,оныңшығармаларынсолтарихикезеңшеңберіндеқарастыруымызабзал. 
МұхтарƏуезов:"ҚазақəдебиетініңтарихызарзамандəуіріненсоңАбайғакеліптіреледі", –

дейді[11,222б.].МұхаңАбайдыңқазақəдебиетіүшінсіңіргенеңбектерінтізбектейотырып,ақынөлендерінемы
надайбағабереді:"Абайдыңөлеңінішіндегімағынасыменбеттегенбағытыжағынанқарағанда...мұндасүлдеріқ
ұрығанзарда,əліқұрығануайымдажоқ,оныңорнындақазақөмірініңкем-кетігінтүсін-
генкөзіашықтықбар,дəлдепауруынтауып,емінайтқанширақтықбар.Бұрынғыдайəрнəрсеніемкөргендалбаса
лықтыңорнына,Абайқазақтыңжасынабілімжарығынаұмтылдейді,кəрісінемалыңдыдұрыстапбақдейді,атқа
мінгенжақсыларынаелдііріткігесалмай,адалеңбекқыл,қарызыңдыатқардейді.Қазақ-
тыңөміріндегікемшіліктіңқайсысынанболсада,Абайөземінайтыпкеткен...[11,230-231б.]. 
Осытұрғыдаабайтанушы-ғалымЖ.Ысмағұловмынадайойқосады: 
«Ақынұғымындахалықтыңадамгершіліктұрғысынанөзін-өзіжетілдіруініңеңжемістіжолы–қоғам-

ықпайдалыеңбеккежұмылу,жаппайоқуға,ғылым-білімге,өрістіөнергеұмтылу,ілгерікеткенөркениет-
тіелдердіңқатарынаншығу.Əсіресе,отарлықбұғауданбосанудыңамалы–
солотаршылелдіңөзтілін,өзөнерінүйреніп,оныментерезесітеңелетін,өзінқорлыққабермейтіндəрежегежету. 
Абайбұлмақсатқаөзініңақындықөнерінде,ағартушылыққызметіндесарқапайдаланды"[10,269-
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270бб.]. 
Ендеше,жоғарыдағызерттеуші,ғалымдардыңпікірлерінесүйенеотырып,ұлыақыншығармалары-

нанпатшаүкіметініңотарлаусаясатыныңсалдарынанқазақелініңсана-сезіміндегі,мінез-қүлқын-
дағы,тыныс-
тіршілігіндегі,тұрмысындағықайшылықты,өзгерістердіаңғаруғаболадыдепесептейміз. 
Мысалғаалсақ,профессорШ.ЕлеукеновАбайдың"Ескендір"поэмасынанжаңамағына,астарлыойтапқаны

нболжамменайтады:"Бұрынзыреткізіп,оқыпөтешығатынмынабіржайтқакөңілбұрыңызшы."Ескендірпоэма
сыноқып,аяқтайбергеніңде,Аристотельхакім: 

Кəпіркөздіңдүниедеараныүлкен, 
Алғансайындүниегетоярмаекен, – депширығасөйлейжөнеледі. 
Сондабұлқайкəпір,ə?АристотельМұхаммедпайғамбардантоғызғасырбұрынжасағанадам.Ал"кəпір"депи

сламдінінеенбейтіндерайтылатынымəлім.Абайөзойынбұлсөзгежүгінбеседежеткізеаларедіғой.Ендешенеге
өйтпеген?Абайдың"кəпір"сөзінəдейілепқолдануындақандайастаржатыр?Меніңше,сұрақтыңжауабынАбай
заманынаніздеугекерексекілді.АбайкезіндепатшалықРесейотаршылдарықазақдаласыныңмайлыбөксесінет
ұмсығынтыққансайынтығыпкеулепбаражатты.Соғанбайланыстыашынғанқазақақыныжүрегіненқаһарлы,к
ектісөзатқылайды."Өлсетояркөзінеқұмқұйылғанда"депжержүзінжауламаққаниеттенген"жеміткөздердің"т
ағдырытүбінденегеəкепсоғатын-дығынескесалып,жұртынқайрайды"[12,250б.]. 
Тағыдабірмысал.Белгіліабайтанушы-ғалымЖ.Ысмағұловөзініңжоғарыдааталғанмонографиясын-

даұлыАбайдыңбірөлеңжолынатоқталып,соныпікірайтады: 
Өздеріңдітүзелердейалмаймын, 
Өзқолыңнанкеткенсоңендіөзырқың. 
"Бұлжердесөздіңқисыныда,ойдыңөрісідемүлдеөзгешесонарғабастапотыр.Біздіңалғашқысөзбасында,Аб

айзаманыныңерекшелігітуралыайтқандағы,отарлаусаясатыныңсалқыныжөніндегіпікірөрімініңбірсілеміос
ытұстанкөрінісбергендей", – дейді[10,34-36б.]. 
Жұмекеңніңойынашыпайтарболсақ,ғалымағамызАбайдың"өзқолыңнанөзырқыңкетті"дегеніндəстүрліе

лбасқару–хандығыңжойылды,ата-мекенжерің,жазжайлауың,қысқыстауыңқолыңнанбұл-
бұлұшты,ендісоныңбəрініңқайтыпкелуідүдəмал,бұлыңғыркейіпте,"түзелердейалмаймын"депақынныңтол
ғауынотарлаусаясатыныңсалқыныментүсіндіріпотырдепесептейміз. 
Абайдың"Көңілімқайттыдостанда,дұшпаннанда"аттыөлеңіндемынадайжолдарбар: 
Байлардамалқызығынбілеалмайжүр, 
Жазжіберіп,күзатынмінеалмайжүр. 
Сабылтып,күндеұрлатып,ізжоғалтып, 
Ызамененыржиыпкүлеалмайжүр. 
БұлжайлыЖ.Ысмағұлов:"Күлуқайда?Күлмектүгіл,өзініңбұрынғыатасалтыментіршілікетудіңөрісітары

лып,жағалайшарасыздықтыңшырмауынатүскенмалиесіендіатамекенжерінедеиелікетеалмайтынхалде: 
Жетімсіпжазжайлауғақонаалмайжүр, 
Күзкүзеудежанжалсызболаалмайжүр. 
Қысқыстауың-қып-қызылолбірпəле, 
Оралыпешбіршаруаоңалмайжүр,–дегенжолдаросының,айғағы", –

деп,ұлыақынныңжермəселесінекөзқарасынайғақтайтынжолдаросыдепанықтапкөрсетеді[10,45-6.]. 
ҚазақтыңбіртуарақыныМағжанЖұмабаевАбайғаарнағанөлеңінде: 
Шынхакім,сөзіңасыл–бағажетпес, 
Бірсөзіңмыңжылжүрседəмікетпес. 
Қараданхакімболғансендейжанның 
Əлемніңқұлағынанəнікетпес!–

депұлыақындысүйіспеншілікпенжырлаған.Абай"Мағжанныңсипаттамасында("Алқа"үйірмесінебайлан
ыстыбағдарламада)далағалапқойғанотаршылдықтанзаршегіп,өмірініңаяғынқайғыда,құлазудаөткіз
ген,ақырықанжұтыпөлгенжан" екен[12,186]. 
МіржақыпДулатов1914жылы"Қазақ"газетінің67-

нөміріндеАбайғаарналғанмақаласынжариялағанболатын.Сондақаламгербылайдепжазды:"Зəредейшүбəет
пейміз.Абайдыңөлгенкүніненқаншаалыстасақ,рухынасоншажақындармыз"[13,2516.]. 
Абайрухынажақындататыноныңмəңгішығармаларыбізгеқазіржаңабірқырыментанылыпжатыр.Бұлдабо

лса,ұлыақынныңөзініңұрпақтарынақалдырғанөшпесөсиетініңсəулесізаманжаңғыруыменжарқырайтүскені
де.Себебі"оны"əсіресетолғандырған...туғанхалқыныңтағдыры,соныңболашағыеді"[10,296.] 

Шоқан,Ыбырай,Абайорысхалқы,озықорысмəдениетіменотаршылдықсаясаттыңарасынатендік
белгісінешқашанқоймағантұлғалар.Олардыңарманы–
алдыңғықатарлыорыс,европамəдениетіменқазақхалқынтаныстыру,"дүниеніңкілті–
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орыстыңғылымы,өнері"(Абай)арқылынадандықпенескіліктіңпердесінжұлыптастап,"келешегіжақ
сыдепүмітетіпотырғанхалықты"(Ыбырай)," орысүкіметінензоркөңілбөлуді,қамқорлықкөрсетудіті
леп"(Шоқан)отырғанхалықтыөзіндікбет-əлпетін,болмыс-
бітімінжоғалтпауүшінкөршіелдіңтерезесіментеңестіруболатын.Гуманистікидеалдардыжоғарытұтқ
анұлыларымызбұлжолдаұлттықшектеушілікке,томағатұйықтыққа,ұлттықнедінифанатизмгежан-
тəніменқарсыболды.Себебіондайжолхалықтыадамзаткөшіненқұрқалдырып,құрдымғаəкететінінұл
ыағартушыларымызіштейсезді. 
Шоқан,Ыбырай,Абайдыңəдебимұрасы–

хаттары,очерктері,мақалалары,өлеңдерібізгеолардыңпатшаүкіметініңқазақжерлерінотарлаусаясатынақарс
ыболғандығынайғақтапотыр.Əсіресе,ШоқанменЫбырайдыңпублицистикасы,Абайдыңөлеңдерібұлтұрғыд
абағажетпесқұндыматериалдар. 
Сонымен,Шоқан,Ыбырай,АбайнегізінқалағанXIX ғасырдыңекіншіжартысындағықазақмəдение-

тініңдемократтық,ағартушылықбағытыұлттықмəдениеттіңболашақдамужолынайқындаған,оныңөрісінбел
гілегентыңбеталысболды.Қазақмəдениетіалыптарыныңмəтіндерінесүйенеотырып,ұлттықмəдениетіміздің
патшалықотарлаусаясатытұсындағыеңөзектідежанғабатармəселесі–жерекенінтүсінеміз. 
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Резюме 
Статьяпосвященаанализутекстовказахскихпросветителей,касающихсяпериодацарскойколонизацииказах-

скихземельиповествуетобихотношениикэтойпроблеме. 
 

Summary 
Thearticleanalyzesthetextsofkazakheducatorsoftheperiodoftsarizmcolonizationofkazakhlandsandtellsthestoryoftheirrelatio

nshiptotheproblem. 
 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
А.С. Жусупова– магистрант1курса, 

С.Г.Акчай–магистрант1курса 
 

НасовременномэтаперазвитиявКазахстанепроблемыуровняикачестважизнинаселенияифакторыстановя
тсяособоактуальнымииважными.Отихрешениявомногомзависитнаправленностьитемпыдальнейшихпреоб
разованийвстране,политическая,а,следовательно,иэкономическаястабильностьвобществе.Решениеэтихпр
облемтребуетопределеннойполитики,выработаннойгосударством,центральныммоментомкоторойбылбыч
еловек,егоблагосостояние,физическоеисоциальноездоровье.Государстводолжнобытьэффективным,макси
мальноиспользоватьпредпринимательскиестратегии,ихматериальныеифинансовыересурсы,длясовершенс
твованияпартнерстваибизнеса.Государствоэффек-
тивновтомслучае,когдацеленаправленноподдерживаетсоциальнуюсферу,котораяслаборегулируетсярыноч
нымимеханизмами. 
Следуетвыделить,основныеформыинаправлениягосударственногорегулирования,направленныенапов

ышениеуровняикачестважизнинаселения:–государственноерегулированиедоходовнаселения;–
государственнаяполитиказанятости;–преобразованиявсферахобразования,здравоохранения,культу-ры;–
увеличениеразмерапрожиточногоминимума;–привлечениеиностранныхинвестицийврегионы;–
индексацияминимальногоразмераоплатытруда;–
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созданиесистемыдоступногожильяидр.Понашемумнению,необходимоцеленаправленноосуществлятьпроц
ессы,направленныенаповышениеуровняикачестважизнинаселения,которыедополняютвышерассмотренны
еформы.Процессы,направленныенаповышениеуровняжизни:–инновационныепроцессы –
процессыпосозданиюинтеллектуальногопродукта,доведениеновыхоригинальныхидейввидеготовогопроду
ктанарынок;–инвестиционныепроцессы–
процессыприобщенияинвесторакобъектуинвестиций,осуществленныесцельюполученияинвестиционного
дохода;–информационныепроцессы–
процессысбора,обработки,накопления,распространенияинформациивцеляхпринятияоптимальногоуправл
енческогорешения;–индустриаль-ныепроцессы–
процессыформирования,развитияпромышленногосектораэкономикирегиона.Процес-
сывосновномнаправленынаразвитиеэкономической(материальной)базыкакобществавцелом,такиконкретн
огоиндивидуума.Данныепроцессыследуетподдерживатьиразвиватьвзависимостиотконку-
рентныхпреимуществрегиона,егосоциально-
экономическогоположения.Процессы,направленныенаповышениекачестважизни:–
экономическиепроцессы–
формированияиреализацииэкономическойстратегии,поискновыхмеханизмовразрешенияэкономическихп
роблем;–экологическиепроцессы–
процессы,направленныенаподдержаниеэкологическогобаланса,охраныокружающейсреды;–эндоген-
ные(внутриличностные)социальныепроцессы–
процессы,способствующиеформированиюличностичеловека,егодуховных,нравственныхкачествит.д.;–
экзогенные(внешние)социальныепроцессы–
процессы,формирующиесоциальнуюинфраструктуру,предпосылкивцеляхудовлетворениясоциаль-
ныхпотребностейчеловека.Данныепроцессыотражаюткачествоиспользованияблаг,какотдельнойличность
ю,такиобществомвцелом. 
ВсвоемПосланиинародуПрезидентН.А.Назарбаевизложилосновныепринципысоциальноймодер-

низацииказахстанскогообщества: 
«Во-первых,этопринципэволюционности.Недолжнобытьникакого«забеганиявперед».Всеизмене-

ниясоциальнойсферыдолжнысоответствоватьуровнюразвитияивозможностямказахстанскойэконо-
мики»,–пишетглавагосударства. 
Поегооценке,алгоритммодернизационногопроцессадолженбазироватьсяна«подтягивании»отста-

ющихсфер,регионов,отраслей,социальныхгруппкимеющимсястандартамипоказателямсоциальногоразвит
ия. 

«Во-
вторых,принципобщейответственности.Нетолькогосударство,всеегоуровниуправления,ноичастныеструкт
уры,всеобществодолжныразделитьответственностьзаходирезультатысоциальноймодернизации»,–
говоритсявстатье. 
Президентсчитает,чтодляуспехамодернизацииоченьважно,чтобыкаждыйгражданинбылполезенсвоему

Отечеству.Модернизациянужнавсемказахстанцам.Толькопритакомпониманииможетбытьдостигнутширок
ийобщественныйконсенсусиуспех. 

«В-третьих,принциппартнерскогоучастия.Всяработадолжнастроитьсянаосноветесноговзаимо-
действиягосударства,бизнесаиграждан.Задачавластиздесьвтом,чтобыобеспечиватьрациональныйбалансин
тересовгосударства,обществаиличности.Именновэтомзаключаетсяподлиннаясправедли-вость»,– 
пишетглавагосударства. 
Поегомнению,важноактивноразвиватьсоциальноепартнерство,создаватьусловиядлярасширенияучасти

янегосударственногосекторавмодернизациистраны,преждевсего,социальнойсферы. 
«В-

четвертых,принципстимулирования.Государствосоздаетусловиядлятого,чтобыказахстанцымоглисамосто
ятельноулучшатьсвоекачествожизни.Государственнаясоциальнаяподдержканаправля-
етсяадресатам,чтобыпобуждатьихктрудовой,творческойиобщественнойактивности»,–
отмечаетпрезидент[1]. 
Онподчеркивает,чтогосударствобудетпомогатьтам,гдебезэтогонеобойтись.«Ното,чтоподсилусдела

тьсамомугражданину,долженсделатьонсам.Иэтосправедливо!»,–отмечаетглавагосу-дарства[2]. 
Пооценкеглавыгосударства,сегодняглобальныйтрендсоциальногоразвитиязаключаетсявперехо-

дек«обществувсеобщеготруда».«Поэтомувыработкастимуловкчестномутруду,созданиесистемыоб-
щественногопоощрениятрудовыхдостижений–одинизкраеугольныхвопросовсоциальноймодерниза-
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циивКазахстане.Обэтоммненеразговорилипривстречахказахстанцы»,–отмечаетглавагосударства. 
«В-пятых,принциппрофессионализма.Всепринимаемыерешениядолжныбытьдоскональнопросчи-

таны,приниматьсясучетомнаучнопроработаннойцелесообразностинаосновеизучениямировогоопыта»,–
говоритсявстатье. 
Президентотмечает,что«социальнаямодернизациятребуетконкретногоподхода,нацеленногонареальноо

щутимые,позитивныеизменениявжизнивсегообщества,каждойказахстанскойсемьиикаждогоказахстанца»[
3]. 

«Социальнаямодернизацияделаетсянедля«государствавообще»,онадолжнаслужитьиприноситьпользук
аждомуконкретномугражданину»,–подчеркиваетпрезидент. 
Поегомнению,сегодняважнынепросто«бездонные»финансовыевливаниявсоциальнуюсферу.«Нужныко

нкретныемерызаконодательного,организационного,мировоззренческого,информационноговоздействияна
общественныеотношениясцельюосвобожденияихотизжившихсебянаслоений,атакжеложныхсоциальныхо
риентиров»,–отмечаетпрезидент. 
Главагосударствасчитает,чтомодернизациястанетуспешнойтольковтомслучае,если,во-

первых,будетреализовыватьсячерезобщенациональнуюконцепциюисоответствующийплани,во-
вторых,базироватьсянареальныхэкономическихдостижениях,всецелосвязанныхсфорсированныминдустри
-ально-инновационнымразвитием. 

«Внеиндустриально-
инновационногоразвитияникакаямодернизацияпростоневозможна.Этодолженпониматькаждый»,–
подчеркиваетНазарбаев[4]. 
Взаключенияследуетсказать,чтоосновнойзадачейгосударственногорегулированияявляетсяиспользован

иеиусилениеданныхпреимуществ,атакжеихпереориентациянаобеспечениеростаэконо-
мическойбазыпоказателейкачестваиуровняжизни. 

 
1 ПосланиеПрезидентаН.А.НазарбаеванародуКазахстанаобосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитик

и:“ СтратегиявхожденияКазахстанавчислопятидесятинаиболееконкурентоспособныхстранмира”//Казахстанская
правда.–2006.-2марта. 

2 Тамже.–С.3. 
3 Тамже.–С.3. 
4 ДьяченкоС.А.,КармазинаЛ.И.РеспубликаКазахстан:особенностиполитическоймодернизации.–Алматы,1999.–

144с.(С. 17,19,20,21). 
 

Түйін 
Мақаладаəлеуметтік-

саясиғылымдаəлідезерттелмегентұрғындардыңөмірдеңгейіменсапасынкөтерудімемлекеттарапынанреттеудіңформал
арықарастырылады. 

 
Summary 

Inarticleformsofstateregulationofincreaseoflevelandqualityoflifeofthepopulationwhichinsocio-
politicalsciencearen'tstudiedyetareconsidered. 

 
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚТАНЫМДЫИНТЕГРАЦИЯЛАУДЫҢФОРМАЛАРЫ 

 
А.Сейтказиева – АбайатындағыҚазҰПУ-

ніңмагистратуражəнеPhDдоктарантураинститутының2курсмагистранты 
 
Ғылымдағыинтеграциялаупроцесiдамуыныңөзiндiктарихыбар.Ғылымертедүниедегiөзiнiңпайдаболукү

нiненбастапэмпирикалықбiлiмдiжалпылап,бiржүйегекелтiруденбастап-
ақжайсинтездеужəнеинтеграциялаудыңалғышарттарыжасалынды.Алкейiнненғылымныңдамуын,əсiресе,о
ндағыреволю-
циялықөзгерiстеркезiндеескiкөптегенғылымитүсінiктердiжаңасапалытүсінiктерменауыстырудыдабiлiмдiи
нтеграциялаудыңбiртiндепжүруiнежатқызуғаболады.Шындығында,бiлiмнiңбелгiлiбiржинақталусинтезiбо
лмайыншаастрономиядаН.Коперниктiңгелиоцентрлiккөзқарасын,физикадаГ.ГалилейменИ.Ньютонныңкл
ассикалықмеханикасын,биологиядаЧ.Дарвиннiңэволюциялықтеория-
сын,химиядаД.И.Менделеевтiңпериодтықсистемасын,физиологиядағыИ.П.Павловтыңiлiмiн,қазiргiквантт
ықмеханиканың,кибернетиканың,биотехнологияныңжəнет.б.техникасалаларыныңашылуымүмкiнболмасе
дi.Барлықдəуiрдебiлiмнiңинтеграцияланужəнедифференцияланупроцесiеңбектiңқоғамдықбөлiнуiменаны
қталып,өндiрiстiңғылымалдынақойғаннақтыжаңапроблемаларыншешугемүмкiндiкбередi.Техникалықғыл
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ымныңдифференциациялануытектанымныңбiрарнаулыоблыстарсалаларынабөлiнуiемес,ол–
ғылымныңинтеграциялануыныңеңқажеттiшартыболыптабылады.Шындығында,бiлiмнiңсинтезделуiтурал
ытекарнаулығылымшеңберiнденақтыланыпдамығанбiлiмүшінайтуғаболады.Соныменбiрге,қазiргiзаманғ
ығылымментехникалықдамукезеңiндематематика-лықбiлiмнақтығылыми-техникалықпəндерде,сондай-
ақ,математикаландырылғанғылымдардаөзiнiңжемiстiинтегративтiлiкқабiлетiнiңмолдығынбайқайды.Қазiр
гiзаманғыматематикаменоныңəдiстерi-
нiңөсудеңгейi,басқағылымдарғақарағанда,дүниенiңматериалдықбiрлiгiнанағұрлымжоғары,биікдеңгейдек
өрсетiп,структуралардыңнəзiкұқсастығыменизоморфизмiжасырынғандиаллектикалықпроцестiңəртүрлiса
палықаспектiлерiнашуғакөмектеседі.Осындайструктуралықұқсастықсапалықəртүрлiқұбылыстардыңизом
орфизмiматематикалықабстракциялылыформалардыэкстраполяция-
лаудыңобъективтiкалғышартыболады. 
Абстракциялыматематикалықаппаратпенғылыми-

техникалықбiлiмдердiңəртүрлiсаласындағыобъектiлерiнтепе-
теңсипаттауматематикағада,оныңинтеграциялаупроцесiнедетiкелейқатысып,ғылыми-
техникалықбiлiмнiңбiрлiгiннығайтатүседі.Бiрақтабiлiмдiматематикаландырудыңғылымментехниканыңəр
түрлiсалаларынаенудəрежелерiбiрдейболабермейді.Математикаландыру–
өзараəрекеттесетiнғылымдардыңдамуыныңжоғарытеориялықдеңгейiнкөрсететiнекiжақтыпроцесс.Нақтыл
ытехникалықғылымдарүшін,бұл–
зерттелетiншынматериалдықобъектiлердiңсапалықерекшелiктерiн,олардыңгомогендiкбiрлiгiнiңбайқалуы
нмүмкiнжасайтынтанымныңдеңгейi.Мiне,осыжерде,қазiргiуақыттаайтылыпжүргенбiлiмдiматематикалан
дырупроцесiндепайдаболғанекiформа-
ныңтiршiлiкетуiнiңсебебiайқынбайқалады.Бұл,бiрiншiден,кезiндеөзiнiңзерттеуобъектiсiндеөлшеу-
ге,математикалықесептеугебiртектiбiрлiктiбөлiпшығарған,физиканыматематикаландыру.Екiншiден,зертт
еуобъектiсiөтекүрделiəрiөзiндiксапалықерекшелiктерiбархимиялық,биологиялық,социология-
лық,техникалық,т.с.с.ғылымдардыматематикаландыру. 
Қазiргiзаманғыбарлықғылымибiлiмнiңiшiненматематиканыңинтегративтiкқызметiнiңеңкөбi–физика-

техникалықбiлiмдiматематикаландырудабайқалады.Мұныңүшғасырданасатарихыбар.Сондықтан,еңəуелi,
атапайтқандаматематикандырудыңеңдамығаносындайклассикалықтүрінқарауқажет.Қазiргiзаманғыматем
атикаХVII-
ХVIII ғасырлардағымеханикажəнетехникалыққұралдардағықұбылыстарменпроцестердiзерттеугеқажеттiса
ндыққатынастардыталдауаясындатуған.НьютонменЛейбницжасағандифференциалдыжəнеинтегралдыесе
птеулерiсолкездебiртұтасғылымесебiндекөрiнетiналғашқығылымитеорияның,яғниклассикалықмеханикан
ыңпайдаболуыныңматематикалықнегізінқұрды.Олжаратылыстану-
техникағылымыныңсұранысына,толығыменжауапберіп,тіптібарлыққұбылыстарменпроцестердітүсіндіруг
емəнберді.Мiне,осыНьютонныңеңбектерiндеалғашретсапаменсандиалектикасыныңерекшеленiпбөлiнуi,м
атерияқозғалысыныңмеханикалықжəнефизика-
лықформаларынзерттеудеiскеасады.Олардыңсапалықерекшелiктерiменсандыққатынастарыннақты-
лауНьютонғазерттеуобъектiсiнiңкелісімдіөлшемiнтабуғамүмкiндiкжасады.Осыжағдайғылымдарсаласынд
аасазоржаңалықашқанматематикаменмеханиканыңалдағыуақыттадаөзараəрекеттесуінiңжемiстiболуынан
егiзболды.ЕңалдыменНьютонныңқолындаобъективтiдүниенiтануғамүмкiндiкберетiнжаңаматематикалық
аппаратболды.„Натуральдiфилософияныңматематикалықбастамасында“ол:„...көнезамандағылар,Паппуст
ыңсөзiбойынша,табиғаттызерттеудемеханикағаүлкенмəнбергенболса,жаңаавторларсубстанцияларменжас
ырынқасиеттердiлақтырыптастап,табиғатқұбылыстарынматематикағабағындыруғатырысады“[1],–
депжазғанболатын.МорисКлайнНьютонныңтворчество-
сынаназараудараотырып,ашылғанматематикалықесептеулердiңмаңыздылығыменжемiстiлiгiнеайрықшато
қталып,физикалықшындықтыңобъективтiзаңдылығынтүсіндiруде,фундаментальдытүсінiктiiздестiружəне
алдыналаболжапайтумақсатындадаоныңтабысқажеткенiнатапөтедi:«Натуральдiфилософияныңматематик
алықбастамасы»адамзаталдындаматематикалықжағынандəлбейнеленгенəлемдiкбiртұтасфизикалықзаңдар
менбасқарылатынжаңадүниенiашты.„Бастамада“аспаннантасжауатынын,мұхиттыңтолқынын,планетамен
оныңтабиғисерiктестерiнiң,кометаларменжұлдыздартобыныңадасуларыменайбындықозғалыстарынтүгел
қамтитынасазорсхемасынбейнелепкөрсетедi“[2].Бұлғалымныңкөптегеннақтығылымидеректерменбайыты
лғанүлкенеңбегiнiңмаңызынкемiтпей,мынадайескертпеберудiжөнкөрдiк.Бiздiңойымызша,мұндаматемати
каныңбеделiнөтежоғарыбағалағандығы,мысалы:„Физикалықдүниенiңнақтылығыматематикалықформула
ларменалмастырылған“[3] дегенсөзiненайқынбайқалады.Иə,шындығында,И.Ньютонныңданышпандықжа
ңалығыныңнəтижесiндемеханикаөзiнiңбет-бейнесiнөзгерттi,бiрақМ.Клайнныңтұжырымжасаға-
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нындай,өзiнiңғылыми-жаратылыстықмəнiнмүлдемөзгерткенжоқ.Яғнитаза«математикалықформула-
лар»əлемінеайналғанжоқ. 
Математикатекбелгiлiбiр,атапайтқанда,физикалықтанымобъектiсiнiңсандықжағынкезкелгенбасқағылы

мныңобьектiсiесебiндезерттесе,асажарқын,асазортанымдыққабiлеттiлiгiболатұра,олқандайдаболмасыноб
ъективтiшындықтыңнақтысаласындағыбарлықзатмазмұныныңсапалықбайлы-
ғынөзгертеалмайды.Осындайтүсінудiңекiншiжағынакелсек,физикалық-
математикалықтанымдытүсіндiрудіңоныңобъектiсiнiңсапалықжəнесандықанықтығыныңдиалектикалықө
лшемiнескермеумүмкiнеместiгi.Тексоңғысыныңеңмаңыздылогика-
гносеолгиялықмоменттерiнесүйенеотырып,Ньютонменоныңзамандастарынегiзiнсалып,бүгінгедейiнтабыс
тыдамыпкележатқанфизиканыматематикаландырудытереңтүсінiп,дұрысбағалауғаболады.Онсыз,мысалы,
табиғаттыңкейбiрнегiзгiзаңдарыныңматематикалықөрнегiнкөзалдыңаелестету,немесематематикалықфизи
каныңерекшежемiстiқолданылуынтүсіндiрумүмкiнболмаседi.Бұл«математикалықформулалардың»негiзгi
шамала-
рыныңнақтыфизикалықмəнiболды,осығанорайолардыңсандыққатынастарынаталдаужасаудыңтолығынан
физикалықнегiзiболды. 
ОсындаймықтыiргетасыныңболуыарқасындаХIХғасырдафизиканыматематикаландыруөзiнiңастроном

ия,оптика,электродинамикасияқтытарауларындатабыстыболып,математикалықаппараттықолдануэмпири
калықматериалдардыжүйелендiруменқайтаөңдеуде,физикалықзаңдардыалдыналаболжап,тұжырымжасау
датолықдəрежедежұмысiстедi.Мұныңклассикалықмысалынаматематикалыққұралдардыэкстраполяциялау
нəтижесiндежаңаэлектромагниттiктеорияныңқалыптасуынжатқызуғаболады,албұлФарадейменМаксвеллд
iңесiмдерiментығызбайланысты.Тарихитехникалықзерттеуле-
рiменбелгiлiФарадейдiңтабиғаткүштерiнiңөзарабiр-
бiрiнеайналуытуралықағидағасүйеніп,электрлiкжəнемагниттiкқұбылыстардыңарасындағыөзаракерiбайла
ныстыңтүрленуiнтəжiрибежүзіндедəлел-деп,электромагниттiкиндукцияқұбылысынашуы–
электротехникалықтеорияқұрылуыныңнегiзiболды.Сөйтіпбүкілэлектротехникалықмашиналардыңөміргек
еліп,қолданыстабуынажағдайжасалды.Фарадейдiңiзiменинтерпретациялаудыанағұрлымкөрнекiлiкпеноры
ндағанМаксвеллФарадейдыңидеясындамытаберумiндетiналғақояды.Мұныңүстінеолөзiнiңзерттеуiндебас
қашаметодологиялықəдiскесүйенiп,атапайтқанда,ұқсастықəдiсiнпайдаланаотырып,электромагниттiкөрiст
iңмеханикалықмоделiнқұру,соныменбiрге,математикалықгипотезаəдiсiнегiзiндеэлектромагниттiкқұбылы
стыңмеханизмiнматематикалықтеңдеулерарқылыөрнектеп,жарықтыңэлектромагниттiктолқындықтеория-
сынқорытыпшығарды.Максвеллдiңматематикалықзерттеулерiнiңнəтижелерi,ғалымныңөзсөзiменайтқанда
:„Физикалықфактiлердiфизикаментүсіндiретiнкiмде-кiмтабиғаттыңөзiненөтiнiп,математи-
калықтеорияныңқойғанмəселелерiндұрысшешсе,ол–
кемелденгентеорияболады“[4].Шындығында,электромагниттiктеорияфизикалық-
техникалықтеориянықұрупроцесiнденефизикалық-
техникалықшындықтызерттеудегiтереңмағыналыматематикалықəдiстердiэкстраполяциялаудыңжарқынм
ысалыболаалады.Өзiнiңшығуыменолнақтытехникалықғылымдардағызерттеулердематематикарөлiнiңөзге
руiнанықтады.ЕгерНьютонжасағандифференциалдыжəнеинтегралдыесептеулердiңарнаулыаппаратыфизи
калық-техникалыққұбылыстарменпроцестердiтануүшінқажеттiжұмысқұралынаайнал-
са,Максвеллдiңтеориясыныңқұрылуыменматематиканыңжемiстi,тамашаэвристикалықжаңамүмкiн-
дiгiашылды. 
Қорытаайтақанда,ғылыми-техникалықбілімматематикаландырунегізіндетұтасыпбір-

біріменинтеграциялықбайланысыкүшейіп,кибернетикаландыру,информатикаландыруменкомпьютерленді
рукеңіненетекжайып,белгілімағынасындабұлартехникаменматематиканыңортақтуындысыболыпотыр.Со
ныңарқасындатехникалықтеориялартізбегікөбейіп,күрделеніп,техникалықбілімжүйесініңқұрылымындаəр
түрліметодологиялықпринциптердіңрегулятивтікрөліартыпжатқаныбайқалады. 

 
1НьютонИ.Математическиеначаланатуральнойфилософии//Собр.трудовакадКрыловаА.Н. – М.,1936. – 

С.1. 
2КлайнМ.Математика.Утратаопределенности.-М.,1984. 
3Сонда.72б. 
4МаксвеллД.К.Избранныесочиненияпотеорииэлетромагнитногополя.-М.,1954. 
5КухтенкоА.И.Напутикединствунаучныхзнаний.//Методологическийанализфизическогопознания.-Киев,1985.-

С.138-139. 
 

Резюме 
Встатьерассматриваютсяформыинтеграциинаучно-техническогопознания. 
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Summary 

Inarticleformsofintegrationofscientificandtechnicalknowledgeareconsidered. 
 

MEANSTOOVERCOMEPROBLEMSOFTHEKAZAKHHOUSEHOLDSINTHEIR LIVELIHOODST
RATEGIES 

 
D.K. Kuleimenov 

 
1. Introduction 
TodaymanyKazakhhouseholdshavedifferentkindofproblemslinkedwiththelackofsometypesofcapital[1,245].Ma

inlyKazakhhouseholdsdespiteofplaceoflocationsufferfromproblemsoffoodprices,communalservices’problemsandf
rominflation(accordingtoresultsofpreviousresearchprojectsofcostoflifeinKazakhstan[2,8],whichwereprovedbyourd
atabaseofquantitativeresearchofhouseholdsinAstanaandAkmolaregion)[3].Theproblemofmoneyscarceisbasicforall
householdsdespiteoftheirlocationandthemainlimitforthemtogetorgainmeanstoovercomeproblemslikerealestate,vehi
cles,savings,etc.Therearecommonproblems(money)forhouseholds,butcopingstrategiesandmeanstoovercomeproble
msaredeterminedbydistinctionsofthehouseholds’placeofliving[4].Ruralandurbanhouseholdshavedifferentkindsofca
pitalduetotheinfrastructuralandinstitutionalpossibilities(Bourdieu,1969). 

Householdsbuilduptheircopingstrategiesdependingontheformsofcapitaltheyhave.Poorhouseholdschosemorepri
orityformofthecapital(financial,natural,physical,human,social)accordingtoownrankingthemandnecessityatthemom
ent.ThesemodelsofcapitalwerederivedfromSustainableLivelihoodApproachconcept(SLA)[5,3-
12],whichgivesuspossibilitytoassessadistributionofformsofcapitalbypoorhouseholds.Thisconceptisapplicableform
osttransitsocieties.Kazakhhouseholdsalsohadtochangeorredistributetheirmainprioritiesconcerningagatheringcertain
formsofcapitalwhentheyhadfacedwithadaptationdifficultiestomarketrelationships.Forexample,financialandphysica
lcapitalsofhouseholdshavebeingmoresignificantincurrentlifeofhouseholdsduringtheadaptation.Nowadaysitisnotpos
sibletodeterminecostoflifeandprosperityofKazakhhouseholdsonlybymeasuringtheirfinancialcapitallikemoneyands
avingsbecausesomehouseholdsrelyonothertypesofcapitallikehealth,employment,education,relatives,naturalresourc
esandetc.inbuildingtheircopingstrategies[5,7]. 

2. Methodologyoftheresearch 
TheresearchoflivelihoodofKazakhhouseholdsduringtheadaptationtothemarketwasconductedwithintheinternatio

nalresearchproject“LivelihoodsStrategiesofPrivateHouseholdsinCentralAsia.ARural-
UrbanComparisoninKazakhstanandKyrgyzstan”whichwasrealizedaccordingtoresearchgrantof“Volkswagen”foun
dation(Germany).TheresearchgroupsfromOtto-von-
GuerickeUniversity(Magdeburg,Germany),L.N.GumilevEurasianNationalUniversity(Astana,Kazakhstan),Al-
FarabiKazakhNationalUniversity(Almaty,Kazakhstan)andAmericanUniversityofCentralAsia(Bishkek,Kyrgyzstan
)participatedintheproject.Theresearchgroupswereformedonthebasisofinstitutesanddepartmentsofsociologyintheseu
niversitiesandincludeddoctorsandprofessorsofsociologyaswellasyoungsociologists.Theresearchprojectwasconduct
edfromApril2011toMay2013. 

HouseholdsinKazakhstanduringtheadaptationtonewtransformationalchangesineconomyandbuildinginternalnati
onalmarketshaveexperiencedcertainchangesintheireconomicbehaviorandeverydayhousingdispositions.Thestatistic
aldatesgiveonlycommonviewofthehousehold’sleveloflifewithouttakingintoaccountsuchveryimportanttypesofexpe
nsesforhouseholds.Aswellascountingaconditionofanyaveragehouseholdincountryweshouldkeepinmindthatsignific
antpartofhouseholdslikeinotherpost-
sovietcountriesliveatriskofpovertyandinuncertaineconomicconditions.InthisconnectionthedefinitionofA.Ketleconc
erningthestatisticalcalculationsofan“averageman”(inourcaseitishousehold)likeacontradictoryaction,whichseekstod
escribeindividualactionsofpeoplebuiltintheprivatespherethroughfactofstatisticalregularitiesofhumanactions,whicha
resetofcertainattributesisgettingoncemoreurgent.Thatiswhyweconductedandreliedontheresultsofthequalitativeresea
rchmethod. 

TheconductednarrativeinterviewswithprivatehouseholdsofAstanacityandAkmolaregiongaveusmuchdeeperans
wersforanalysisofongoingchangesduringtheadaptationprocessinhouseholds’everydaylivesandcopingstrategies.Dur
ingtheholdingsociologicalresearchourfocuswasnarrowedtoexploringthehouseholds’“socialcapital”andmainmotives
inusingofmarketinstitutionslikecreditsandsavings.Thereforeourmainargumentsinthispaperareconstitutedontheresult
sofconductedinterviewsamonghouseholdsinAstanaandAkmolaregion.Thesamplingofrespondentsinqualitativeresea
rchstageofprivatehouseholdsofAstanaandAkmolaregioniscomprisedof40people,whowererepresentativesofhouseho
lds.The25interviewswererecordedinAstanaandtherest15wererecordedinAkmolaregion.TheintervieweesfromAkmo
laregionwereinterviewedinvillages/settlementsasBurabay,Zhaltyr,Akkol’,Aleksandrovka,Arshaly.Mainlytheinterv
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ieweeswerewomenbecausemostlyinKazakhhouseholdswomenhavedealwithrunningoffamilybudgetanddistribution
ofgoods. 

3. Meanstoovercomeurgentproblemsinrural-urbancontext 
Themainmeanstoovercomeproblemsofthehouseholdsarecattleandnaturalproductsofhousekeeping,salaries,prope

rty(house),socialcapital,savingsandcredits. 
Mostlyruralhouseholdsusenaturalcapitallikecattleorproductsofagriculturetoovercometheirproblems.Theyusean

ysurplusesandtrytoexchangeitwithprofitableconditionsinordertosatisfyownneeds.Thiskindofhouseholdshasmorewe
lfaresituationinruralarea. 

Wedonottrusttobanksbecausewecanloseoursavingsincaseofbankrupt.Itwouldbebettertoinvesttocattle,whichcan
givemoregrowth.Ifwearrangeaweddingofchildren,wecanjustsellsomehorsesandmakethiseventimmediately.Therefo
rewearenotworryaboutthefuture(Int.Askar,rural,male,§16)7 

Wehavealivestock.Thesearecows,10sheep,3horses.Theyusuallyareingrazingduringsummer.Wepaymoneytoshep
herdforhisserviceduringallsummer.Wesellthemilkofcows,ifwehavesurpluses.Wemakeastockofmeatforwinter.Someti
meswesellcattle.Wesoldcattletwoyearsago,butwedidn’tsellitlastyear.Wediditforbuyingacoalfor60000tenge(400$).T
odaythepricesofcattlearemoreexpensive.Ithasincreased.(Int.Aisha,rural,female,§13) 

Themostruralandurbanhouseholdsliveonlybymeansoftheirsalaries,whichmakesthemvulnerableincaseofsomecri
ses.Inthatpointruralhouseholdshaveworselivingconditions,becausethemostofcountrydwellersworkonlyatoneworkpl
aceanddonothaveanysingleopportunitytogetsecondjob. 

Wecountonlyonourselvesandoursalary,pension.Wehavenothingmore.Wedon’thaveothervariantstohaveanadditi
onalincomesomewhere(Int.Serik,rural,male,§20). 

Eachfamilyshouldworkhardandhaveagoaltoimprovelifeconditions.Themainthingislovetoworkandstabilityinafa
mily.Oursalaryfinanciallysupportsourshousehold.(Int.Shamil’,urban,male,§23) 

SometimestheKazakhhouseholdsusepropertytoovercomedifferentproblems.Mainlyhouseholdsusehouses,flatsa
ndbusinessesforsuchcasesinordertoinsurethemselvesfromanyurgentproblems. 

Thesuchtypeofcapitalismostlydistinguishtourbanhouseholdsaswell,whichtrytodobestforimprovingtheirlivingco
nditionsthroughausingofdifferentkindofcreditsandsavingsformortgage. 

Idon'thaveamanwhoisgoingtopayformycredit,evenparents.TheonlywaythatIcandointhissituationistosellanapart
ment(Int.Shynar,urban,female,§60). 

Werentoutotherapartment.Thisisthesubsidiarysourceofincome,becausewehaveafewflatsandoneofthemwegivetot
herent(Int.Galina,urban,female,§11). 

Wearegoingtosellourhouseandstartmyownbusinessinthefuture.Iamgoingtobuyaplotofland.Wearewaitingtheres
olutionofgovernmentaboutthisland.Ifauthoritiessignthisdocument,IwanttostartwithsmallbrickplantinAstana.Forthi
sreasonIamgoingtosellmyhouse(Int.Gaziz,urban,male,§19). 

Connectednessintonetworkoffriendsandrelativesisonemorewayofovercomingproblemsofthehouseholds.Thistyp
eofnetworksiswidelyusedamongruralhouseholdsduetotheremainingcollectivewayoflifeandvalues,whileinurbanarea
itisnotsowidelyfunctionedexceptofextendedandrecentlymigratedurbanhouseholds. 

Relativessometimeshelpmewhentheyhavesuchpossibilities.Approximatelytheyhelpustwiceamonth.Myparentsan
dbrothersoftenhelpmebyproductsormoney.Theyalwaysbringmesomething,whentheyvisitmyhome.Mainlytheyhelpm
ewithmoney(Int.Alexey,rural,male,§17). 

Inmanyways,ourfriendshelpus.Forexample,myfriendspromisetohelpwiththeconstructionofthehouse,ifwebuildah
ouse.Andanotherexample,onefriendsays,ifwebuildahouse,thefurnitureofoneroomhewilltakeonhisshoulders,theothe
rsaysthattheconstructionofsomethinghewilltakeonhisshouldersalso.Becauseofatonetimemyhusbandhelpedthemals
o.Myhusbandhadhisownfirm,helpedmanytobuyhousing,assistedintheconstructionofhouses.Andthuseveryonewantst
ohelphowhecan,sometimeswelaugh,thatifwestartbuilding,thehouseisready.Wetrytosupporteachother(Int.Rauan,ur
ban,female,§23). 

Despitethefactofdifferenteconomicandfinancialpossibilitiesruralandurbanhouseholdsseektomakesavingsordepo
sitstoovercomesomeappearedproblems.HistoricallydoingsavingsismorewidelyusedpracticeamongKazakhhousehol
dsandeventodaythishabit/intensioniskeeping.Apparentlyruralhouseholdsareabletosaveforshortormiddleterms,while
urbanhouseholdssaveforalongperiod(morethan5years). 

Iamsavingthismoneyfornecessities,forbuyingandupdating,formaintainingourlivingconditions,weshouldsavefor
marriageceremonyourdaughtersandson.Wedon'twanttobewithnothinginthefuture.Thematchmakerscancomeatany
momentaccordingtotheMuslimcustomsandwehavetopreparethedowriesofourdaughtersandsoon(Int.Mukharbek,rur
al,male,§16). 

Iwasevenreadytogetoutfromthatsituation.Ihaveneveraskedhelpfromanybody,alsoIdon’tevenborrow,butIinvestin
itallmysavings.IhaveaprinciplethatIalwaysmakesavings,hidemoney,andimagineasifthismoneydoesn'texist(Int.Magi
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ra,urban,female,§14). 
Creditsremindedasoneoftheimportantwaytheirurgentproblemseventhesehouseholdsawaretherisks.Unstablecond

itionsofhouseholds,thelackoffinanceandpoorplanningskillsoffamilybudgetingaremainreasonsfortakingcredits.Itisi
mportanttonoteprettyeasyaccesstobankcredits.Mainlythetakingacreditforsolvingacertainproblemisextremeaction(в
ынужденнаямера)ofthehouseholds,whodonothaveenoughlevelofincome,property(cattle,datchas,flats,etc.)orthestr
ongsocialcapital.Inotherwords,thecreditsissoleoptiontosurviveformanyhouseholds. 

Evenwehadtroublesinourlifewehaven’tyetdecidedtosellourproperty.Wedidn’tpracticesellingprivateproperties,g
oodsifwehadhardfinancialproblems.Sowhenwehadtheworstproblemswithmoney,wetookthecredit(Int.Ainur,rural,fe
male,§15). 

Itwastimewhencreditinghasjustbegun.IhavethoughtwhyIneedtopayforrentforsomebodywhileIcantakeacredit…(
Int.Lyazzat,urban,female,§13). 

Ithinkthattakingacreditispossibleandenoughrightdeal,butitsinterestsaretoomuch.Iftherearelowcreditinterests,it
wouldbemuchhelpfulforpeople.Forexample,intheforeigncountries80%ofallpopulationlivesconstantlywithcreditstak
enfordifferentpurposes.Theircreditshavelowinterests.Oncontrary,thelocalcreditshavebecomethesourceofincomeof
ourlocalbanks.Ifpeoplehadthesecreditswith7-
8%ofinterests,theywouldliveinperfectly.Isupposethatthereductionofcreditinterestswouldsupportimprovingthelifeof
allKazakhs(Int.Gaziz,urban,male,§13). 

4. Plansofhouseholdstomigratein 
Migrationtocityandoutmigrationarewaystosolvetheproblemofthehouseholds’unstability(problemswithwatersup

plying,electricity,heatingofthehouses,etc.).Usuallyyoungfamiliesmovetocitiesduetothelackofemploymentattherural
area.Neverthelessruralhouseholdsconstantlyimprovetheirlivingconditionsowingtosupplyingadrinkingwatertohome
andmovingtonewmulti-
storeyhousesinvillage.RegardingofficialstatisticaldataKazakhstan’sruralpopulationiskeepingtomovetocities.Concer
ningtolateKazakhstanCensusin2009every5thhouseholdinruralareahaschangedtheplaceoflivingtocity[8]. 

Ithoughtaboutthehousingproblemsinthecity,wheremychildrenaregoingtomoveinthefuture.Iplannedaboutthebuyi
nganapartmentatthecity.Thisisamatterofthefuture(Int.Mariyam,rural,female,§30). 

Ithoughtaboutthisquestionalot.Iworryaboutthefutureofmychildrenandgrandchildren.Thehigheducationforgran
dchildren,buyingthehouseatthecityinordertolivewiththemwillbethemainproblemsinthefuture.Theproblemisabsentof
apartmentinthecity.Wecan’taffordtotakeacreditformortgage,becauseonlythesalaryofmysonisappropriateforit.Wear
epensioners.Iworryaboutthis(Int.Gul’naziya,rural,female,§29). 

Ishouldconstantlyworkquietlyinmyworkplaceanddon’tgoanywhere,bestable.MyhusbandcouldworkinAstana,but
hedoesn’twant.ItishighsalaryinAstanaandwewouldbenearchildren.ItispossibletogetajobinAstanaanditdependsonth
ehuman(Int.Sholpan,rural,female,§20). 

ItseemsthatRussianpopulationinKazakhstanconsiderstheout-
migrationasabestwaytoimprovefamilyconditions.Butuswehaveheardinsameinterviewstherearenotonlyeconomic,bu
talsoculturalmotivationsforout-
migration.ObviouslyonceRussianpeopledecidedtomore,theywouldpreferexternalmigrationinsteadofinternalone. 

TheonlythingwewantistomovetoMinsktomydaughter.Mydaughterlivesthere.Weburiedourgrandfather.Wewantto
gothere,butscaredtoleaveKazakhstan.Everythingwillhavebeenknownsoon.ButinanycaseIwillworkalittlebit(Int.Lyu
dmila,urban,female,§19). 

ItwasveryhardtoliveinMinskbecauseofhighpricesandlowestsalaries.Mydaughterisnotworkingthere.Onlymyson-
in-lawworks.Wehelpthem.Myson-in-
law’sparentslivebadly.ThemainreasonwhytheydecidedtoleaveKazakhstanwasunknowingofKazakhlanguage.Myda
ughterthoughtthatherchildwouldnothaveanyfutureashedidn’tknowKazakh.MydaughterhadtolearntheKazakhlangu
ageatwork,butshecouldn’tdoit.Itwasveryhardforthem(Int.Lyudmila,urban,female,§14). 

Wehaveaveryexcellentplaygroundinthecourtyard,therearealotofflowers,itisaveryoldneighborhoodoftheTselino
grad(theformernameofAstana),andthereforelivinghereismorecomfortablethanlivinginnewhouses.Hereeverythingis
near(Int.Galina,urban,female,§24). 

5. Conclusion 
ThereisalongtraditiontomakesavingsamongKazakhhouseholdsaswellotherCentral-

Asiansocieties.Thistraditionwasaresultofhistoricalnomadicwayoflife,nomadicmentality.HistoricallyKazakhsusedto
stayinharshclimateenvironment(coldwinter,hotsummer,windyweather)andsomestruggleswiththeneighbortribes.Th
istypeofattitudeshelpedtosurviveKazakhhouseholdsduringgreathunger,wartimesandgenocideofthemassofpeopleini
tiatedbySovietgovernmentundertheideologyofCommunistParty.TheKazakhhouseholdsalwayshavetriedtoinvestmo
ney/financetocattleoragricultureandmakesavingswithsurpluses.DuringtheSoviettimeKazakhhouseholdswerekeepin
gthishabittosavemoney.Thereforethereisarisenaquestion:WhatkindofreasonsforcurrentdisabilitiesofKazakhhouseh
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oldstosavemoney?SeeminglythecrucialpointforKazakhhouseholdslikeforalltransitsocietieswasshift/movefromplan
economytomoreliberalmarketones.Manyreformsofthegovernmentleadedtoimbalance(disbalance)ofeconomyduetot
hehighgrowthofminingindustries,whichmostlyarelocatedatcities.Thetraditionalformsofhousekeepingascattle-
breedingandagriculture,whichwereabasisofthesystemofplanningfamilybudgetwasdeclined.Thenewmarketinstitutio
nsofferedsomepossibilitiesfortakingcreditsandquicklypossessingmoneytohouseholds,whohadhadacriticalandcopin
gfinancialsituationaftercollapsingofkolkhozs/sovkhozssystem.Themainproblemofthehouseholdswasthelackofnece
ssaryknowledgetodealinnewsystem.Thereforemanyhouseholdshavebeenengagingtodebtseventoday.Nowadaysthec
reditsaresolemeanstoovercomeproblemsformanyhouseholds.AllinallKazakhsocietyasapartofglobalcommunityofw
orldwhichisgoingtopostmodernchangesbasedonnewformsofconsumption(digitalconsumption,usingcreditcards,Mc
Donaldization,shoppingmalls)[9,121]withhighratedframingprocess(tabloids,advertising)inglobalscalesisgettingdes
troyatraditionalsystemofdoingsavings,whichwasabasisofnomadicwayoflife. 

1 Bourdieu,P.‘Theformsofcapital’/inJohnG.Richardson(ed.)HandbookofTheoryandResearchfortheSociologyofEducation.- 
NewYork:GreenwoodPress.,2008.-241-258СС. 

2 ShamgunovaG.A.Regional’nyeosobennostiurovnyazhiznivKazakhstane.Scientificresearch,AO“Instituteofeconomicresea
rches”,- Astana,2011.–8p. 

3 Project"SurvivalStrategiesofPrivateHouseholdsinCentralAsia.ComparativeAnalysisofUrbanandRuralareasinKazakhsta
nandKyrgyzstan"withthefinancialsupportof"Volkswagen"fund(projecthomepage:http://www.unimagdeburg.de/fgse/node/114)
. 

4 KathleenCollins.ClanPoliticsandRegimeTransitioninCentralAsia.CambridgeUniversityPress,- NewYork.–169-175pp. 
5 Rakodi,C.‘ALivelihoodsApproach–ConceptualIssuesandDefinitions’,inC.RakodiandT.Lloyd-

Jones(ed.)Urbanlivelihoods:ApeoplecenteredapproachtoReducingpoverty.- London:Sterling,2008.-3-12СС. 
6 Noel-NeumanE.,Massovueoprosy(“Masssurveys”),- Мoscow:Прогресс,2009.-5-12pp. 
7 ArgynbaevH.A.Sem’yaibrakukazakhov(FamilyandmarriageofKazakhs),Aftoreferat,dissertaciyadoktoraistoricheskikhnau

k,Almaty,-130p. 
8 ‘Migraciyanaseleniya.Itoginacional’noiperepisinaseleniya2009godavRespublikeKazakhstan’(Migration:OutcomesofNa

tionalCensusofKazakhstanin2009),StatisticalbookinA.A.Smailov(ed).Astana:TheAgencyofStatisticsoftheRepublicofKazakhstan
. 

9 RitzerG."TheNewMeansofConsumption:APostmodernAnalysis".TheMcDonaldizationThesisExplorationsandExtensions.
Sagepublications,2012.-121p. 

 
Түйін 

Транзитуақытындағыелдіңэкономикалықдамуүрдісіндегіөзгерістераясындаүйшаруашылықтарыдаосыпроцесстер
діңмикро-
объектілеріретіндеөзініңкүнделіктіэкономикалықғадеттеріндеөзгерістергетапболды.Оныңішіндеүйшаруашылықтары
ныңотбасылықбюджеттіңжоспарлауыменкүнделіктіөмірдегітəуекелдіжағдайлардыазайтудақолдабарқорлардықолдан
утəжірибелерінайтуғаболады.АталмышмақаладаАстанақаласыменАқмолаоблысындаөткізілгенүйшаруашылықтарын
ыңнарықжағдайларынабейімделуібарысындағыэкономикалықғадет-
терініңзерттеунəтижелеріқолданылды.Талдаужұмысыүйшаруашылықтарыныңқиыншылықтарменкүресугебағытталғ
анқоррлардықалайшатүсінетіндігінежəнеоғаннегізделгензаманауиөмірсүрустратегияларынқұрупроцесстеріненегізде
лген.Қазіргіуақыттағынарыққоғамындаөзгерісүстіндегікөзқарастарлегіүйшаруашылықта-
рыүшінотбасылықбюджеттіжоспарлаудақоржинақтаужəнеонықолдануұғымдарынақосалқымағыналарменмəндергет
олы.Зерттеунəтижелерінесəйкес,ауылжəнеқалаүйшаруашылықтарыныңкапиталұғымынтүсінудеңгейлеріндегіжəнеқо
ржинақтаумүмкіндіктеріндегіайырмашылықтарбарекендігіанықталды. 

 
Резюме 

Согласноизменениямвтранзитныйпериодэкономическогокурсастраны,домохозяйствакакмикро-
единицыпроисходящихпроцессовтакжепретерпелиизменениявсвоейповседневнойэкономическойдеятельности,втомч
ислевпланированиисемейногобюджетаивиспользованиивидовимуществадлясокращениявозможныхрисков.Вданнойс
татьебылииспользованырезультатыисследованияэкономическихповеденийдомохозяйств,проведен-
ныхвгородеАстанеиАкмолинскойобласти,впроцессеадаптациикрынкунапримерепостроенияновыхстратегийжизнеоб
еспечениядомохозяйствамиоснованныхнасредствах,предназначенныхдляборьбыскризисами.Меняю-
щиесяустановкисовременногорыночногообществапридаютновыеокраскиизначенияформамкапиталадлядомохозяйст
ввпроцессепланированиясемейногобюджета.Полученныерезультатыисследованияпоказывают,чтонаданныймоментп
рисутствуютразличныеформыиспособынакапливанияформкапиталадляборьбыструдностя-
миусельскихигородскихдомохозяйств. 

 
ИСЛАМИГЛОБАЛИЗАЦИЯСОВРЕМЕННОГОМИРА 

 
Д.Уалиев–магистрант2-гокурсаИнститутамагистратурыиPhDдокторантурыКазНПУим.Абая 

 
Понятиеглобализациив90-егодыXXвекасталоважнойсоставляющейпроцессаразвитиячеловече-
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ства.Этомногомерноеявлениематериализовалоськакследствиеслияниявединыйпотокразнообразныхновей
шихтенденцийвсфереуправленияиорганизациипроизводства,множественныхфакторов,революционизиров
авшихфункционированиевоспроизводственныхсистемистимулировавшихинтел-
лектуальныедостижения,давшихжизньвысокимтехнологиям,преждевсеговинформационнойсфере. 
ВпоследнейчетвертиXXвекавзначительнойстепенивозрослатакжерольрелигиивобщественнойжизнина

родовмусульманскогомира,произошликрупномасштабныесоциально-экономическиеизмене-
ния,которыеполучилинепосредственноеотражениевдуховнойжизниобщества.Конечно,аналогичныепроце
ссыпроисходяттакжеивдругихрегионахпланеты,однакособытиявмусульманскоммире,отли-
чаютсяотвсеханалогичныхтем,чтовнихважнуюрольиграетрелигия.Влияниерелигииздесьпроявля-
етсявсложныхсплетениях,обусловленныхмноголикостьюсодержанияиформсамихсоциально-поли-
тическихдвижений,взависимостиоттого,какиепроблемыставятсяикакимобразомониреализуются. 
ВначалеXXIвекаитретьеготысячелетиямусульманскиймирнаходитсявполосекардинальныхизменений,

вызываемыхвлияниемпроцессовглобализации.Наеенынешнемэтапепроисходитсущественноерасширениес
ферыдеятельностимеждународныхисламскихорганизаций,ставшеевозможнымврезультатетехнологическо
гопрогрессавобластиновыхсредствкоммуникации.Многиерелигиозныецентрыидвижения,ориентировавш
иесяраньшетольконаместныеобщины,расширилисвоивозможности,выйдянаглобальныйуровень.Вусловия
хглобализацииэкономическиразвитымистранами,причемнередкопутемтеологическойподменырелигиозны
хценностей,атакжепосредствомвестернизацииисекуляризацииврядеслабыхвэкономическомотношенииисл
амскихстранпредприни-
маютсяпопыткидостиженияглобальногоединомыслиявсфереценностныхориентации,распростране-
ниявмусульманскоммиреиныхнормитрадиций.Поэтомуглобализацияможетвызыватьнетолькоэкономичес
кие,ноиполитические,социальные,культурные,религиозныеииныеизменения,врезульта-
текоторыхусиливаютсяразногласиявпределахобщества,междуотдельнымигруппами,получающимипользу
отглобализациибольше,чемдругие[1]. 
Коренныеизменениявсоциально-экономическойиобщественно-

политическойжизнивнезависимомКазахстанесоздалинетолькосовершенноновоесоциальноеполе,ноиновы
еусловия,иновыевозмож-ностидлявозвратакжизниисламскойрелигии. 
Поддержкасостороныофициальнойвластипроцессавозрожденияисламанебыласлучайнымявлени-

ем:исламскаярелигия,являясьнаследиемнациональнойкультуры,сохраниласвоевлияниенаопреде-
ленныеслоинаселения,отчастидаженалидеровобщественныхдвижений;онасохранилаисвойхарак-
тер«народнойпремудрости».Еефункциональныеканонысогласуютсястемиидеямииконцепциями,которыес
талипровозглашатьивыдвигатьофициальноеруководствонезависимогогосударства;принципраденияоподъ
емедуховностинароданепротиворечитставкегосударстванаизучениекультурногонаследия;принципгуманн
ого,справедливогоотношенияклюдямнепротиворечитполитикеусилениянравственныхначалвобществе;исл
амскийпостулатразвитиякультурывзаимоотношениймеждулюдьми,согласуетсясполитикойгармонизациив
обществемежэтническихимежконфессиональныхотношений 
В 

Казахстанезагодынезависимостипроизошелзначительныйколичественныйикачественныйрострелигиозны
хинститутов.Численностьрелигиозныхобъединенийувеличиласьвнесколькораз,возрожда-
ютсядуховныетрадиции,строятсяновыекультовыесооружения–
мечети,церкви,молитвенныедома,синагоги.Возросуровеньрелигиозностинаселения.Пооценкамэкспертов,
количествоверующихувели-чилосьпосравнениюссерединой80-хгг.почтивдвараза–с20-25до90-
95%.Этипроцессысталиследствиемпроводимойполитики,направленнойнаобеспечениесвободысовести,дух
овноговозрожде-ния,сохранениеиукреплениегражданскогомираимежнациональногосогласиявстране[2]. 
Почислуверующихтрадиционнолидируютрелигиозныеобъединениямусульманиправославныххристиа

н,которыесоставляютсвыше90%верующих. 
Вобщемчислерелигиозныхобъединенийпредставлены:ислам–2756,Русскаяправославнаяцер- ковь–

303,Римско-католическаяцерковь–84,протестантскиеиновыерелигиозныедвижения–
1301.Религиознымобъединениямпринадлежат3377культовыхсооружений,изкоторых2416–
мусульманскиемечети,269–православныецеркви,88–католическиекостелы,5–
синагоги,атакжемногочисленныепротестантскиеидругиецеркви. 
ХарактеризуярелигиознуюситуациювРеспубликеКазахстан,необходимоотметить,чтоонанапря-

муюопределяетсяобщимсоциально-политическимиэкономическимположениемстраны.Сукреплени-
емэкономикиидемократизациейобществаослабнетдестабилизирующийпотенциалцелогоряданасто-
раживающихтенденцийврелигиознойсфере. 
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Однимизосновныхфакторовстабильногообщественногоразвитияиулучшенияблагосостояниявсехнарод
овявляетсямирныймежконфессиональныйдиалог,напутикоторогоосуществленцелыйрядзаметныхшагов. 
Мирноесосуществованиерелигий,противодействиераспространениюэкстремизма–

приоритетныефакторывнутреннейивнешнейполитикиКазахстана.Конфликтынарелигиознойиэтническойо
снове,ограничениекультурных,социальных,политическихправ,дискриминацияпоэтническомуиликонфес-
сиональномупризнакумогутпослужитьпричинойнестабильностинационально-
государственныхсистемиростанапряженностимеждународныхотношений[3]. 
Взаключенияследуетсказать,чтовусловияхглобализацииидальнейшегоростамеждународныхконтактовс

талоочевидным,чтонаситуациювКазахстанеоказываютвлияниеглобальныегеополитиче-
скиетенденции,атакжесобытиявсоседнихрегионах,преждевсеговСНГ,ЦентральнойАзииинаБлижнемВост
оке.Посколькунекоторыесоседниестраныпереживаютсерьезныесоциально-экономиче-
скиетрудности,необходимоучитыватьданныйфакторприформированииполитикивсферемежконфес-
сиональныхотношений.Казахстаннедолжендопускатьимпортатеррораинасилияилипревращатьсявприбеж
ищедляэкстремистовитеррористов.Внешниеугрозынедолжнынегативноотразитьсянаситуа-циивстране. 

 
1СравнительныйанализрелигиозныхтрадицийвстранахВостокаиреспубликахЦентральнойАзии/Исламисовремен

ность.Материалымеждународнойконференции.–Алматы:Дайк-Пресс,2001.–С.10-14. 
2Духовныетрадициииобщественно-философскаямысльИндии/Казахстан-

Индия:древность,средневековьеисовременность.Материалымеждународнойконференции.–Алматы:Өлке,2002. 
3НекоторыеаспектымодернизацииисламавреспубликахЦентральнойАзии//ИзвестияМинистерстваобразования,

НациональнойАкадемиинаукРеспубликиКазахстан.–2002.–№4.–С.23-28. 
 

Түйін 
Бұлмақаладақазіргіəлемдегіисламжəнежаһандаумəселесіқарастырылады.Авторқазіргіəлемдегіисламдінінебайлан

ыстымəселелердіжан-жақтыталдайды. 
 

Summary 
InthisarticleIslamandglobalizationofthemodernworldisconsidered.TheauthorthecomprehensiveopensIslamproblemsinthem

odernworld. 
 

ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫНЫҢКОНФЕССИЯЛЫҚ 
САЯСАТЫНЫҢКЕЙБІРМƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
М.Ш.Шəкен–АбайатындағыҚазҰПУ-

ніңмагистратуражəнеPhDдокторантураинститутының1курсмагистранты 
 

Қазақстанөзініңкөпконфессиялықжəнеэтникалықəралуандығыменерекшеленетінəлемдегіелдер-
діңбірі.Конфессияаралықкелісімдінисаладағымемлекеттіксаясаттыңнегізгібасымбағытыболыптабылады.
ҚазақстанПрезидентіНұрсұлтанНазарбаевтолеранттылықпенэтносаралықтатулықты«біздіңелжетістіктері
ніңбастысыры»депатады. 
ЕгемендікалғанжылдарыҚазақстанкеңістігіндеконфессиялықжүйетүбегейліөзгерді.Осығандейінболған

жаппайатеизмконфессиялықжаңаруменауысты,соныменқатардінисанатолеранттыққажəнесенімгеөзгерді.
КонфессиялықплюрализмҚазақстанРеспубликасындағыдінижағдайдыңмаңыздыөзгерісіболыптабылды. 
ТəуелсіздікжылдарындаҚазақстандаконфессиялықкеңістікбіршамакеңейдіжəнетрансформация-

ланды.Өткен20жылішіндеҚазақстандахалықтыңдінидеңгейібіршамаөсті,дінибірлестіктерсаныалтыесегек
өбейді.1990жылдың1-қаңтарындаҚазақстанда10-
15конфессияныңмүддесінжақтайтын671дінибірлестікжұмысістесе,2011жылдың1-
қаңтарына46конфессиямендеконфессиямүддесінқолдайтынбірлестіктерсаны4551-
гежетті.Суниттікисламбағытындағыдінибірлестіктер46-дан2740-қа,орысправославшіркеуі62-ден311-
ге,римкатоликшіркеуі42-ден88-ге,протестанттықбағыттағылар521-ден1548-
гежетті.Бұданбасқа,елде26иудаизм,4буддизмдінибірлестігі,сондай-
ақбірнешедіниқайырымдылыққорларыжұмысістейді[1]. 
Мемлекеттіңбайсалдысаясатыныңарқасындақазақстандыққоғамашыққарулықақтығыстарданаулақбол

ып,елдеконфессияаралықжəнеэтносаралықкелісімдісақтады. 
Бұлжағдайдатағыбірайтакететіннəрсеолконфессияаралықкелісімніңнегізіндегіқазақстандыққоғамныңө

нбойынажалпыазаматтықсана,дəстүрліқазақменталитетіжəнеелдегітүрлідиаспоралардыңөзіндікерекшелік
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терінжинақтағанрухани-
адамгершілікауыз-біршілігі.Қазақстанмемлекетініңруханибағдарынасүйенеотырып,оныңкөпконфессиялы
жəнекөпэтникалыхалқыөзөмірлерінебатылжəнесенімдітүрдежолсалуда[2].Алайда,осыжүйеніңшеңберінен
шығыпкетуүлкенқасіреткеəкеліп,мұндайжағдайқазақстандыққоғамныңқұлдырауынаəкеліпсоқтыруыықти
мал.Халқымызда«қасықтапжинағанабыройышөміштептөгілді»дегенмақалбар,солсияқтышынындадақоға
мдабүлікпенбылықорыналса,ондағанжылдарбойыжиналғанабырой,конфесcияаралықжəнеэтносаралықкел
ісіммоделіəпсəттежоғалуымүмкін. 
Көптегенелдертарихынанбілетініміздей,əртүрліқұбылмалыжəнеқиын-

қыстаукезеңдердемемлекетішіндегіхалықтыңынтымақбірлігіосындайтығырықтарданалыпшығады.Экстре
мизмментерроризмəрекеттеріəлемдегітепе-теңдіктібұзыпотырғанқазіргіжағдайдамемлекеттік-
конфессияаралыққарым-
қатынастарелдегіруханикелісімментұрақтылықтың,тұтастықпенбірліктіңарқасындасақталады. 
БіздіңЕлбасымызайтқандай,исламменправославиеелдегіруханиқұндылықтардықұраушыларретіндеөзг

едіндергеешкедергікелтірмейді.ҚазақстанүшіннегізгідəстүрлідіндердіңпозитивтіроліДіністерібойыншааге
нттігініңМəдениеттержəнедіндердіңхалықаралықорталығыныңтапсырысыбойын-шаҚоғамдықой-
пікірлердізерттеуорталығының2010-
2011жылдарыжүргізгенəлеуметтікзерттеудеректерібойыншадəлелденіпотыр. 
Зерттеуқорытындысыхалықтыңеңбастыекідəстүрліконфессияғадегенсенімдерініңасажоғарыекенінкөр

сетіпотыр. 
Қазақстанхалқыныңбасымбөлігіеліміздегінегізгіекіконфессияныоңқабылдайды,олар:исламжəнеправос

лавие.Қазақстантұрғындарыжалпыэтносаралыққарым-
қатынасқажағымдыықпалжасаушыларретіндебіріншіден,исламды(61,8%),екіншіден,православиені(53,5%
)атайды,албасқадіндермендіниағымдардыңықпалышамалы. 
Зерттеужұртшылыққазақстанмұсылмандарыдінибасқармасы(ҚМДБ)менОрталықправославиешіркеуі(

ОПШ)қызметтеріментанысемесекендігінкөрсетті.Тағыбірайтакететінжағдай,жұртшылық-
тыңбасымбөлігіҚМДБменОПШқызметіндіниэкстремизмгеқарсытұруғашамасыжетпейдідепбағалайды,не
месебірқатарыосыбағыттағыатқарылыпжатқаністердібағалауғашамасыжетпейді.Алайда,ҚМДБменОПШұ
йымдарыныңэкстремизмгеқарсыкүрестегірөліөтекүшті. 
Басқашаайтқандадəстүрліекіконфессияелхалқыныңберіксенімінеиеболыпотыр.Əлбеттехалық-

тыңосысеніміноларнақтыістерменбекітіпотыруларықажет.Исламдаимамменмүфтидітеңадамдарортасынд
ағыбіріншітұлғадесек,осығансəйкесмүфтиятинституты–
бүкілмұсылмандарғабасшылықжасайтынұйым.Олсоныменбіргемемлекетпендінгесенушілерарасындаөзін
дікдəнекер.Елмүддесінеқызметететін,халыққажағымдызаңдарқабылдауарқылымемлекетнақтыабыройғаи
еболады. 
Айтакететінжайт,ҚМДБелдеболыпжатқандінижаңалықтарменорыналғанжағдайлартуралыөзініңнақты

ұстанымдарынбілдіріпкеледі,бұлосыдінибірлестікке,оныңбасшысынадегенсенімдіарттыратүсуде.Соныме
нбіргеҚМДБелдегіисламкеңістігінеөзықпалынтигізіпотыр,оныкеңейтужолындатиістішаралардыдажүзеге
асырыпкеледі. 
ҚМДБсоңғыкездеріжолданқосылған,күдіктіисламшылағымдардыығыстыруүшінденақтышараларқолда

нуда.ОныңалғашқықадамыретіндеҚМДБжанынан«Əлеуметтіккеңес»немесе«Қоғам-
менбайланыскомитеті»сияқтыконсультативтікорганқұрылсажөнболареді.Əңгімеоныңаталымындаемес,біз
гекерегіұйымныңжергіліктітұрғындарментұрақтыбайланысы.Құдайғашүкір,қазірҚазақстан-
дадінибілімдіжəнеабыройлыазаматтаржеткілікті.Текендіоларғаресмимəртебеберілсеболғаны.ҚМДБосынд
айтұлғаларарқылықарапайымадамдарменжақынболып,оларменмаңыздытақырыптардыталқылайалады. 
Бізөзтарапымызданбұғанқосымша2001жылдыңкөктеміндересейлікмұсылмандарөздерініңəлеуметтікба

ғдарламасынқабылданғанын,2000жылдыңтамызайындаОПШАрхиерейшіркеуіОрысправославшіркеуініңə
леуметтіктұжырымдамасынбекіткенінайтакеткімізкеледі.Солелдіңмамандары-
ныңпікірінше,Ресейдіңжетекшіконфессияларыбелсендіəлеуметтікпозицияғаиеболыпотырекен.Бұлоларды
ңхалықалдындағыабыройынкөтеретүсуісөзсіз. 
Тағыдаайтакететінжағдай,атқарылатынжұмыстыңбастыбағыттарыныңбірідіниағартушылыққабайланы

стыболуықажет,себебікөптегеназаматтаросыуақытқадейін«шынайыдіндерді»түрліағым-
дарданажыратаалмайды.Меніңше,білімберетінұйымдардажастардыруханиағартужұмыстарынкон-
фессияөкілдеріемес,зиялыдінтанушыларжүзегеасыруларықажетдепойлаймын.ӨйткеніҚазақстанда-
ғыбілімберументəрбиелеужүйесідінмендінибірлестіктерденажыратылғанжəнезиялылықсипатта. 
Еліміздеисламжəнехристиандықправославиесияқтыекінегізгідіниконфессиябар.Мемлекеттіксаясатбар
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лықдінгесенетіндердіңдінинанымдарынақұрметпенқарайтындайетіпқұрылыпотыр.Бұлөзкезегіндеөзаратү
сіністікке,төзімділікке,достастықпенбейбітшіліккеқызмететеді.Осыныңнегізіндебіздіңеліміздетүрлідиасп
ораөкілдеріқазақхалқыныңтөңірегінетоптасып,соныңарқасындатолерант-
тылық,өзаракелісімсақталыпотыр. 
Біздіңелімізтолеранттылықпенұлтаралықкелісімтұрғысындабасқаларғаүлгіболыпкеледі.Ұлтынажəненə

сіліне,дінинанымына,тілінеқарамастанбарлықазаматтардыңтеңқұқығынқамтамасызету–
біздіңболашақтадатұрақтыдамуымызғабастынегізболыптабылады.Бұлқұндылықтардыəрқашансақтап,кел
ерұрпаққажеткізебілубіздіңалдымыздатұрғанеңбастыміндетдепбілуімізкерек. 
Ойдықайырыпайтқанда,əлемдікдамудыңжаңатарихикезеңіадамзатбаласыныңəлемдікдіндердіңқауіпсіз

дікжүйесіндегірөлінжəнеөркениеттердіңжаңасерпінменруханибірлесуіқажеттілігінтүсінуі-
менсипатталады.Олтүсініккесəйкес,ұлтаралықжəнедінаралықəрекеттестікпенынтымақтастықарқылыөрке
ниеттердіңөзараүнқатысуыəлемніңүйлесімділіктедамуыныңнегізгішартыболыптабыла-
ды.Осығанорай,өркениетаралықжəнеконфессияаралықүнқатысубүгінгікүнніңкүнтəртібіндегітүйін-
дімəселегеайналады.Қазақстанныңбастамаларысолөткірмəселелердішешуісінебіржағаданбас,біржеңненқо
лшығарыпкірісуқажеттілігіндеркезіндеəлемдікқауымдастықназарынаалғатартып,өзініңкең-
байтақжеріндеғасырларбойысаналуанхалықтардыңтатулықпенөзаратүсіністіктеөмірсүргентəжірибесінəле
мжұртшылығыныңигілігінеайналдырабілді[3]. 
Дінқоғамныңажырамасбірбөлігіболыптабылады.Сондықтантарихтағыдінгеқарсыкүресугежасалынған

мүмкіндіктердіңбарлығысəтсізаяқталдыдепайтсақболады.Салыстырмалытүрдежақынарадабіздіңелдеқоға
мдықжүйешеңберіндедінгеорынжоқдегенпікірқалыптасты.Барлығынабелгілімарксизмдінгеқарсыболды. 
Осығанбайланыстысаясатпендінніңөзарабайланысы,онызерттеумəселелеріғылымисараптама-

ныңпəніболмады.Қазіргікүнніңөзіндемемлекеттікбилікпендіниинституттарарасындағықатынастараясынд
ағыішкізаңдылықтардыанықтауғабағытталғанзерттеулеразболыпотыр. 
Еңалдымен,мемлекеттегідінижағдайдыңжалпыбейнесіналыпқарастырайық.Тəуелсіздіккеқолжеткізген

ненкейінҚазақстанРеспубликасыелдіңэкономикалықдамуындағыемес,соныменқатар,азаматтардыңдіни-
мəдениөміріндегібасымдықтардыкүрделіөзгертті.ПрезидентН.Назарбаевконфес-
сионалдыққатынастарсаласындағымемлекеттіксаясаттаойланғанбағыттытаңдапалды. 
Тəуелсіздікжылдарындақоғамдыққарым-

қатынастармемлекеттіңэтникалықжəнеконфессионалдықсалаларындағысаясатпеннығайтылды.Өзкезегінд
еолқоғамдықсананыңрадикализмгеқарсытұрақтыиммунитетінқалыптастырды.Либералдызаңдар,дінитоле
ранттылықжəнеплюрализмосысаясаттыңнегізіболыптабылады.Мемлекеттіңконституциясындаелдіңзайыр
лыекендігі,азаматтардыңар-
ожданбостандығықұқықтарынакепілдік,қандайдабірдінгеқатыстыпротекционизмніңболмауы,конфессия-
ларғабайланыстытолеранттықатынастарбекітілген. 
КонституцияныңбіріншібабынасəйкесҚазақстандемократиялық,зайырлыжəнеқұқықтықмемлекетболы

птабылады.Ар-ожданбостандығыконституцияменмойындалғанадамқұқықтарыныңеңмаңызды-
ларыныңбірі. 
ҚазақстанРеспубликасының22-бабындабылайдепжазылған: 
1.Əркімніңар-ожданбостандығынақұқығыбар. 
2.Ар-ожданбостандығықұқығынжүзегеасыружалпыадамдықжəнеазаматтыққұқықтарменмемле-

кеталдындағыміндеттергебайланыстыболмауғанемесеолардышектемеугетиіс. 
Сондай-ақконституциядакелесіқұқықтаркөрсетілген: 
-

тегіне,əлеуметтік,лауазымдықжəнемүліктікжағдайына,жынысына,нəсіліне,ұлтына,тіліне,дінгекөзқарасын
а,нанымына,тұрғылықтыжерінебайланыстынемесекезкелгенөзгежағдаяттарбойыншаешкімдіешқандайке
мсітугеболмайды(14-бап); 

-əркімөзініңқайұлтқа,қайпартияғажəнеқайдінгежататынынөзіанықтауғажəнеоныкөрсету-
көрсетпеугехақылы(19-бап); 

-
республиканыңконституциялыққұрылысынкүштепөзгертуді,оныңтұтастығынбұзуды,мемлекетқауіпсіздігі
ненұқсанкелтіруді,соғысты,əлеуметтік,нəсілдік,ұлттық,діни,тектік-
топтықжəнерулықастамшылықты,сондай-аққатыгездікпензорлық-
зомбылыққабасұрудынасихаттауғанемесеүгіттеугежолберілмейді(20-бап)[4]. 
Қазіргітаңдамемлекеттік-

конфессионалдыққатынастардыңүлгілерікөпемес.Олардыңішіндегіеңтанымалдарынатапөтетінболсақ,ола
рғакелесілеріжатады: 
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Біріншіден,елдегібарлықконфессиялардыңтеңдігіүлгісі.Мəнберілуікерекмəселеолконфессиялар-
дыңзаңдыжəнеісжүзіндегітеңдігі. 

Екіншіден,оныңнегізінебірдінніңмемлекеттікболыптанылуысалынғанүлгі.Мемлекеттікболыптанылған
дінелдегібасқададіндердіңалдындаартықшылықтарғаиеболады.Артықшылықтарзаңжүзін-дежəнеде-
фактоболуымүмкін.Бұлүлгініңбасқаданұсқаларыбар:мемлекеттікдінресмимемле-
кеттікболыптанылуымүмкін,сондай-ақ,қарапайыммемлекетікмəртебегеиеболаалады. 

Үшіншіден,мемлекетбірнемесеекіресмидінгебағдарұстайтынмемлекеттік-конфессионалдыққарым-
қатынастардыңүлгісіқұрылады.Мысалы,Германиядамемлекеттікқолдауға,дінқызметшілерінеқаржылайкө
мекберугежəнет.с.с.байланыстыбасқаларданжоғарыдеңгейдеекіконфессиядантұрады–
католицизмжəнепротестантизм. 

Төртіншіден,мемлекетбарлығына(немесеконфессиялардыңкөпшілігіне)теңзаңдықмəртебебереді,бірақ
салықтықжеңілдіктердінибірлестіктердіңбарлығынабірдейкөрсетілмей,текмемлекеттіктіркеу-
денөткенжəнезаңдытұлғамəртебесінеиеболғандарғаберіледі. 

Бесіншіден,шаруашылықжəнебілімберуқызметтерініңқұқықтарымəртебесітекөмірсүруұзақтығы-
менжəнеелдіңтарихыменмəдениетінеқосқанүлесіменмақұлданғанконфессияларғарұқсатберілетінүлгініайт
уғаболады. 
Мемлекеттік-конфессионалдыққатынастардыңəртүрліүлгілерібірденпайдаболмады.Олармемле-

кетпендіниқауымдарарасындағыұзақуақытбойғыөзарақатынастардыңдамуыныңнəтижесіболды.Қазіргітаң
даосыүлгілеркеңінентаралған,бірақжоғарыдакөрсетілгендеріеңжиікездесетіндері. 
Қазіргізаманғызайырлымемлекетүлгісініңнегізіндеадамменазаматтыңқұқықтарыменбостандық-

тарынабайланыстықұқықтықмəселелердітеократикалықмемлекеттердегіденөзгешетүсінубар.Бұлжердегіе
ңбастысы–шіркеудіңмемлекеттенажыратылуқағидаты.Осыүлгідегісаяси-
құқықтықмағынамынаныбілдіреді: 

• ар-ожданбостандығы–олтекдінитаңдаубостандығыемес,оданкеңірек–
дүниетанымдық,соныңішіндедіниеместаңдау.Осытаңдауқұқығынмемлекетадамға(азаматқа)қалдырадыжə
неоныңшешімінқабылдауға,онықорғауғаміндеттенеді; 

• мемлекетазаматтарменқарым-қатынастардаолардыңдіникөзқарастарынаемес,оныңазаматтық-
құқықтықжағдайынасүйенеді.Осылайша,азаматтыққағидаттыбəрінендежоғарықояды. 

• мемлекетісжүзіндебарлықдіндерменазаматтардыңқұқықтықтеңдігінжүзегеасыруғаұмтылады.Осықағ
идатдүниетанымдықбірлікнегізіндеазаматтарменқұрылғанқоғамдықбірлестіктергедетаралады. 

• діндер(əлеуметтікинституттар,көпшілік-құқықтыққатынастардыңсубъектілеріретінде)мемлекет-
тіксаясатты(дінинанымдарынабайланыстыемесбарлықазаматтарғақатыстысаясат)жасауменжүргізубарыс
ынаналастатылады.«Дінимəселе»саясиданқоғамдықөмір,азаматтардыңжекеөмірісалаларынаөтеді. 

• мемлекетөзініңішкіжəнесыртқысаясатындағытұжырымдамалықнегіздердедіни-
теологиялыққағидаттарғасүйенбейдіжəнеоларменбасшылықжасамайды. 

• мемлекеттікжəнешіркеулікқұқықтарбір-біріненажыратылады.Қоғамдық-құқықтықжəнеазамат-
тықсалалардағымəселелердішешудебіріншініңүстемдігіжарияланады.Шіркеулікқұқықтыңəрекететуаясын
егізіненшіркеулікинститупеншектеледі. 

• дінибірлестіктергемемлекеттікбилікжəнежергіліктіөзін-
өзібасқаруоргандарыныңқызметтеріменміндеттеріжүктелмейді.Мемлекеттікқұрылудыңзайырлыбейнесіқа
мтамасызетіледі. 
Осымаңыздыпринциптерқазіргізаманғымемлекеттік-конфессионалдыққарым-

қатынастардыңнегізіндежатыржəнеолардыңреттеушірөлінойнауда[5]. 
Мемлекеттік-конфессионалдыққарым-

қатынастардыңқазақстандықүлгісініңнегізіндегімаңыздықағидатболыпдінитолеранттылықтабылады.Нақт
ыосықағидатҚазақстанғатұрақтыжəнедамушыелболуғакөмектестіжəнекөмектесіпжатыр,соныменқатар,ме
млекеттік-
конфессионалдыққатынастардыңтиімдіүлгісіізделіпжатқаншетелдікмемлекеттергемысалболуғамүмкіндік
беруде. 
Бірақ,Қазақстандабасқаелдердегідейдіни-

саясиэкстремизмніңқаупібарекендігінескергенжөн.Тəуелсіздікалғаннанкейінжəне1992жылдыңқаңтарынд
адінибостандықжөніндегізаңқабылданғансоңмемлекетаумағынаосығандейінелтұрғындарынабеймəлімбол
ыпкелгенжаңадəстүрліемесдіндеренебастады.Олардыңкейбіреулерідеструктивтімақсаттардыкөздейді.Заң
наманыңжеңілдігіжəнежергіліктіхалықтыңмейірімділігірадикалдыдінижəнеэкстремистікидеялардыңтарал
уыныңжақсынегізіболаалады. 
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Қазақстандамемлекетпендінибірлестіктерарасындақарым-қатынастардыңөзіндікүлгісіқалыпта-
сыпжатырдепайтсақболады.Жалпы,олəлеуметтікəріптестіктарапынажылжуда. 
Осындайқарым-қатынастыңбағыттары: 
-қазақстандыққоғамдағыбейбітшілікпенкелісімдіқолдау,дінгеəлеуметтікқызметкөрсету; 
-қоғамдағыадамгершілікқасиеттердіқолдаужəнедамыту,жанұянықамқорлыққаалу(қарым-

қатынастыңөтемаңыздыбағыты,себебіжанұябіруақыттақоғамныңбөлшегіжəне«кішігірімшіркеу»болаалад
ы); 

-
мəдениеттіңсақталуымендамуы,мемлекетпендінарасындағыдиалог,діндерарасындағыдиалог.Осыбағытта
рдыңбірқатарыбойыншамемлекетисламжəнеправославиесекілдідіндерменбелсендіынтымақтастықжасауд
а.Олтүсініктіде:бұлдіндерҚазақстандағыоғансенушілерсаныбойыншадаеңірісіболыптабылады(өзкезегінд
ебұлжағдайосыдіндердіңкөрсетілгенынтымақтастықтыңбарлықтүрлеріндекөбірекқатысуынталапетеді)жə
неоларҚазақстанныңқоғамдық,мəдениөмірінетарихиендірілген[6]. 
Соңғыкездеріелдеорыналғанқауіп-

қатерлергеқатыстымемлекеттікоргандартарапынанбірнешеқадамдаржасалды.Оныңқатарынадіністеріаген
тттігініңқұрылуынжатқызуғаболады.Осыагенттікендітікелейдінимəселелерменайналасатынболады.Оның
еңалғашқықолғаалғанқадамдарыныңбірідінибірлестіктердіқайтатіркеуденөткізуболды.Осыарқылысенуші
лерсаныөтеазнемесетіптіжұмысістемейтіндінибірлестіктертіркеуденөткізілмеді. 

2011жылдың1қаңтарынамемлекетте4551дінибірлестікжұмысжасағанболатын.2012жылдың25қазанынд
ааяқталғанқайтатіркеуденкейінолардыңсаны3088-
гедейінқысқарды.АгенттіктөрағасыКайратЛамаШарифтіңайтуынша,қысқарунегізіненжаңазандакөрсетілг
енсенушілерсаныныңталапта-
рынорындайалмағандінибірлестіктердіңжұмыстарынтоқтатуменбайланысты.Осыныңалдындажұмысжаса
ғанкейбірдінибірлестіктерқұжаттарғабайланыстыдінисараптамадажағымсызқорытындыалды.Қайтатіркеу
дінибірлестіктердіңдінинанымдарынанықтауғамүмкіндікберді.Осығандейінелде46конфессияболса,ендіон
ыңсаны17-гедейінкеміді.Агенттіктөрағасыныңпайымдауынша,«Мемле-
кетпенқоғамныңдінибірлестіктердіңжұмыстарынажоғарыталаптарқоюғақұқығыбарекендігінесенімдімін.
Олардыңбірқатарыныңқаржылықашықтығыкүмəнтудырады.Заңғасəйкесбарлықдінибірлестіктербейкомм
ерциялықұйымдарболыптабылады.Сондықтанолардыңтабысқұрылымдары,мүліктіңкөлеміменқұрамы,шы
ғындар,жұмысшылардыңсаныменқұрамы,жалақымəселелеріқұпияболаалмайды».Сондай-
ақ,Қазақстандағыэкстремистік,деструктивтікұйымдардыңжұмысықауіптөнді-
руде.Олардыңарбауларынаілігіпжатқаннегізіненжастарболыпотыр.Сондайтоптардыңжұмыстарынатосқау
ылқоюмемлекеталдындағысаясижəнемаңыздышаралардыңбіріболыптабылады[7]. 
Қазақстанелдіңішіндегіконфессионалдықтұрақтылықтысақтаужəненығайтуменқатар,əлемдікбейбітшіл

іктіорнатуғадегенөзүлесінқосыпотыр.ОғаносығандейінтөртретАстанадаөткізілгендүниежүзілікдəстүрліді
ндербасшыларыныңсъезімысалболаалады.Соңғырет2012жылыөткеносыжиынкөптегенəлемдікдінбасшыл
арыныңбасынқосты.Əлемдегімұсылманменхристианқауымдарыөкілдерініңкөпжағдайдашиеленістіқарым
-
қатынастардаекендігінескерсек,Қазақстандағыосыекіконфессияныңтатуөмірсүруібүгінгітаңдамəнберілуіт
иісмəселе. 
Қазіргітаңдаконфессионалдықмəселелердішешудебіздіңмемлекетəлемдікқауымдастыққаөзұсыныстар

ынжасайалады.БолашақтадатиімдіжасалыныпотырғансаясаттыңарқасындаҚазақстаносысаладағыкөшбас
шылардыңбіріболыпқалуықтималдығыкөп. 

 
1 www.stat.kz. 
2 АбсаттаровР.Б.,МенД.В.,МукажановаА.Ж.Культурамежэтическогообщения:казахстанскийопыт.-

Алматы,2012. 
3 ƏлемдікжəнедəстүрлідіндеркөшбасшыларыныңСъезіҚазақстанныңмаңызғаиебастамасы.www.mckr.kz. 
4 ҚазақстанРеспубликасыныңконституциясы–Алматы,2009.-6-8бб. 
5 Актуальныевопросыгосударственно-

конфессиональныхотношенийвРеспубликеКазахстан:Сборникматериалов–
Алматы:ИнститутфилософиииполитологииКНМОНРК,2012.-С.9-11. 

6 НысанбаевА.МалининГ.НурсултанНазарбаев:Казахстан–территориямираисогласия.–Алматы,2005. – 
С.173. 

7 www.din.gov.kz. 
 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №4(44) 2013 ж. 

95 

Резюме 
ВстатьерассматриваютсяактуальныевопросыконфессиональнойполитикиРеспубликиКазахстан,которыенедостато

чноисследованывнаучнойлитературе.Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам. 
 

Summary 
InarticletopicalissuesofconfessionalpolicyoftheRepublicofKazakhstanwhichareinsufficientlyinvestigatedinscientificliteratu

reareconsidered.Atthesametimetheattentionandtodebatablequestionsispaid. 
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СҰЛТАНМАХМҰТТОРАЙҒЫРОВТЫҢСАЯСИЖƏНЕƏЛЕУМЕТТІКТОЛҒАУЛАРЫ 

 
Р.Б.Əбсаттаров –ҚРҰҒАкорр.-

мүшесі,филос.ғ.д.,профессор,Абайатындағысаясаттанужəнеəлеуметтік-
философиялықпəндеркафедасыныңмеңгерушісі, 

Т.Ж.Қалдыбаева–ə.ғ.д.,АбайатындағыҚазҰПУ-дыңсаясаттанужəнеəлеуметтік-
философиялықпəндеркафедасыныңпрофессоры 

 
(Жалғасы) 
Философтарарасындаталдауменпікірталастыңкүнтəртібінентүспейкележатқантақырыптыңбірі–

өмірменөлім.Табиғаттықжаратылысынасайадамбірретқанаөмірсүреді.Олөмірдібірі–əлеуметтік-
саяситұрғыда,мəндіадамитұрғыдаөткізеалды,екіншісі,мəңгіөмірсүретінадамдай,оныісіраптап,қалайболса-
солай,дүние-қоңыздың,ойын-
күлкініңсоңындажүріп,текөзініңғанаемес,талайлардыңғұмырын,əлеуметтік,саясиортанылайлап,ластап,ада
милыққақарсыіс-
əрекеттерденкөзіашылмайжүріп,демітауысылатынуақыттыңкеліпқалғанынбайқамайдақалады.Небітті,неқ
алды? 
Біріншісіөмірденөткеніментекфизиобиологиялықтұрғыдағанаөлді,екіншісі–

біражолаөлді.Алшынайы,өзініңəлеуметтік,саяси,адамимəніндетіршілікболғанөмірадамдарортасы,əлеумет
үшінжасағанізгіліктіісінде,ғылымында,тəрбиекөргенұрпағындажалғасынтабады.Ондайадамдар«Өркени-
ет»депаталатынадамзаттықізгіліктіəлеуметтік,мəдени-саяситəжірибеніңжасаушылары.Келесіұрпақ-
тың«Білім»ретіндеоқыпбілетіні,үйреніп,өзөміріндебасшылыққаалатыныдаосылардыңжасапқалдырғаны.
Жаңаұрпақтыңдаəлеуметтікмəндіөмірсүрудеңгейінекөтерілгендеріқабылдапалғанөркениетінзаманталабы
насайжаңартады,жетілдіреді,келесіұрпаққақалдырады.Осылайщаөлмейтінмұражалғасынтабабереді. 
Абайнегеөлгенжоқ?Себебіолөзіайтқандайартында«өлмейтіндейсөзқалдырды»,халқымадамгер-

шілікті,ғылымменбілімдімегерген,озықдамығанəлеуметболсаекендегенізгіліктіниетінентуындағанілімін,а
дамитіршілікэтикасын,адамзаттықмəндітіршілікережелерін,өлмейтіншығармашылықөнерінқалдырды.Со
лсияқтыхалықданалары,ұлыойшылдар,ғылымдыжасаушылармендамытушылар,ұрпағынаинтеллектуалды
қмұрақалдырғандарəлеуметтік,саяситұлғалар.Соныңбірі–
Сұлтанмахмұт.Біржағынаналғабасқанаяғынкүрмеп-
матағанкедейшілік,екіншіжағынанжалынатқанжүрегінқыспақ-
тағанжазылмасдертжасдарынды27жасындағанасаяси-
əлеуметіарасынанфизиобиологиялықжағынанжұлыпалыпкетседағы,сиреккездесетінжоғары,өршіладамир
ухымен,өміршеңдеəлеуметтік,саясимəндішығармашылығыменСұлтанмахмұтөзініңхалқыныңарасындажү
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р.Солəлеуметтік-тарихикезең-
дегіөзібарыншабатылсынағанкерітартпалыққатолыəлеуметарасындаемес,арманыболыпаңсағанеркінелінд
е,қадір-
қасиетінтаныпбіліп,өзініңойынтүсінеалатынжаңазаманғыересекжəнежасұрпағыарасындажүр.Шынынакел
сек,27жасбіздіңқазіргіқоғамөлшеміндежасадамныңəлеуметтендіружолынанөтіпболып,ендіғанақалыптасқ
антұлғаретіндеқоғамдыққатынастарғабойлапенетінжасы.Көкірегінезорғасыйыпжалындағанжасжүрегімен
«Елімепайдамтисеекен!»дегенерекшеотаншылды-ғынан,əлеуметтік-
саясимəндегіарманынан,халқынаыстықықласыменсүйіспеншілігінентуғаншығар-
маларыоныңөмірінжалғастыруда. 
Қаламенқалалықемесəлеуметтік-экономикалық,əлеуметтік-территориялықкеңістік,оныңарабайла-

нысықазіргізаманныңдаөзектітақырыбыменпроблемасы.Өзінөркениеттісанайтын,экономикасыбасқаелдер
геқарағандаозықкейбірелдердехалқының80-
90пайызықалағашоғырланыпалғаныбелгілі.Көптегенғалымдардыңпікіріншебұлпрогрестікқұбылыс,ғылы
мның,білімнің,технологияның,өндіріс-
тің,мəдениеттіңшоғырлануы.Оныешкімжоққашығарғысыжоқ.Біраққаланыңдамуыныңқалалықемесəлеуме
ттік-
экономикалықкеңістіктіңесесіненжүріпжатуыдашындық.Біржақтыартықшылық,біржақтыұтым.Дəлсонда
йжағдайқазақстандыққоғамныңбасындабарқұбылыс.Оныңүстінеірішоғырланғанқалалартекөркениетортал
ығыболыпқалыпотырғанжоқ,керісіншеқоғамүшінқатерліелеуліəлеуметтікнауқастардытудырушы,дамыты
псақтаушыкеңістіккеайналыпалғаныдашындық:қылмыспеноныңкөптүрлісалалары,наркомания,жезөкшел
ік,ішкілік,жаппайшылымшегудағдысы,түнгіклубтар,казино,тағыбасқаосығанұқсастекбіржақтыжекебасты
қегоистікбизнескебағындыры-
лып,басқадаəлеуметтікауытқулартүрлерініңсандықжəнесапалықжағынанартуы,экологиялықтаршылық,əл
еуметтікбақылауменреттеудіңкүрделенетүсуі,əлеуметтік-
психологиялықшегіністермендағдарыстаркөпшоғырланғанқалалартіршілігініңажырамасқұрамдыбөлігіне
айналыпалды.Осытұрғыданалғандақалағашектентысшоғырлануды,өлшеусізурбанизацияланудытекпрогре
ссдептанудықұптауқыйын.АлҚазақдаласындағы(Ресейдержавасыныңқұрамынаеніпжекеелдігінінжоғал-
қантарихикезеңдегіқазақтыңқоғамдықболмысынбейнелеу«Қазақдаласы»ұғымыныңеншісінде–
авт.)ХХғасырдыңбасындағықаламенқалаемесəлеуметтік-
экономикалықкеңістіктіңтіршілігіқазіргіденəлдеқайдабасқаболатын.Қалаларнегізіненпатшалықбиліктіңбе
кіністеріретіндепайдаболды,кейінкелеоларсауда-
саттықпенжекелегенөндірістерорталықтарынаайналды.Білімменмəдениеошақтарыпайдаболды.Бірақнегіз
гітұрғындарыгуберниялықбиліксубъектілері,əскерилер,өндірістіұстаушыславянтектілер,татар-
ноғайсаудагерлеріменмолдалары,жекелегеноқығандарт.б.болды.Қазақəлеуме-
тідалалықболыпқалаберді.Негізгітіршілігі–малшаруашылығы,əлеуметік-
экономикалықжəнемəдениөмірсалтыкөшпендіхалықдəстүрінсақтаптұрды. 

1917жылғыРесейдержавасыекібірдейреволюциялықбұлқыныстыбастанөткізді.Оныңалғышарт-
тарыдаəбденпысып-жетілген.АқпанреволюциясыРесейдідамуыжағынанөзініңəліфеодалдықкезеңі-
неншығыпболмағанарттақалушылығына,патшалықбиліккеқарсыбағыттталса,екіншісі–
Қазанреволюцияларытаптықжіктелугенегізделгенəлеуметтікқанаудыңбарлықтүрлерінеқарсықойылған,қа
рапайымхалықтыəлеуметтікбостандықпентеңдіккежеткізуидеясына,яғни,социализмидеясынанегізделгенə
лемдікмаңызыбартарихтағыірісаясиқұбылысболған.НəтижесіндеПатшалықРесейбуржуазиялықРесейгеау
ысып,содансоңсоциалистікидеяныбасшылыққаалғанжаңаөкіметкелген.Бұлартарихтасиреккездесетінжəне
азуақытішіндегіширыққантарихи,саясиөзгерістерменбетбұрыс-
тар.Сөзсіз,таптықкүрессізқарулықақтығыссыземес. 
СұлтанмахмұтТорағыровсоңғыекіөзгерістізорқуанышпенқарсыалды.Жаңарушықоғамөмірінетікелейат

салысқысыкелді.Жаңақоғамнанолөзіармандағантеңдіктің,бостандықтың,əділеттіліктіңіскеасумүмкіндігін
көрді.Шындығында,адамзат,əлеуметтік-саясиойшылдарғасырларбойыəділқоғам-ды,əлеуметтік-
саяситеңдікқоғамынаңсап,армандапкелген.Кейінкелебұл«социалистік»,«коммунис-
тік»дегенидеяменбайланыстырылды.СондықтанСовет(Кеңес)қоғамындағы,оныңсоңынанергенелдердегі«
социалистік»,«коммунистік»құрылыстардыңсəтсіздігібұладамзатарманындаболыпкелген,əлідебарəлеумет
тікəділдікқоғамытуралыидеяныжоққашығармасакерек.ОныңүстінеКСРОкезіндегісаясирепрессия,қазақста
нныңшұрайлыаймақтарын,бүкілқазақстандықəлеуметтіккеңістіктіорыстан-
дырусаясатыдақазіргіқазақстандықортада«социалистік»дегенұғымменидеяғажатсына,айыптайқараушылы
қпсихологиясынтудырады.Қазіргізамандабұлұғымдар,халықүшіннеғұрлымқолайлықоғамидеясы«əлеумет
тікбағдарланғанрыноктыққатынас»,«əлеуметтікмемлекет»ұғымынатрансфор-
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мацияланудадепайтуғаболар. 
БіздіңəңгімеміздіңөзегінқұрмақшыСұлтанмахмұттың«Айтыс»дастаны(поэмасы)дəлжоғарыдаайтылған

əлеуметтік-
тарихижағдайда,1920жылыжазылды.Бұлеңбеконыңөмірденөтеріқарсаңындажазылғансоңғыкөлемдіеңбегі
жəнеоныңəлеуметтік-
саясиойыныңтереңдегеншағыныңжемісі.Ойыннеғұрлымұтымдыжəнеашыпкөрсетумақсатындапоэмасына
йтысжанрындажазды,əлеуметтік-
саясипікірталасретіндеберді.Айтысушыларбірқоғамдықортаныңекіəлеуметтікқауымдастығынбейнелеуші
тұлғалар.Біріқаланың,екіншісідаланыңтыныс-
тіршілігіменмүддесіналғатарқанақындар.Дарындыақын,əлеуметтік,саясиойшылненіайтқысыкелді,нендей
қоғамдықмəселенісөзетті,оқырмандарыннегебағдарлады?Оныбізөлеңшумақтарыноқиотырыптаныпбілуге
тырысайық. 
Қалаақыныауылқазағынажоғарыданқарап,менсінбей,менменсіп,«етпенқымызғатойып,өгіздейболыпсе

міргенəрімəдениетіңаз,топассың»,-деп,сөзтастайды.СондағыДалаақыныныңжауабы: 
Менқазақ,қазақпындепмақтанамын,ұранғаалашдегенаталамын, 
Сүйгенімқазақөмірі,өзімқазақ,меннегеқазақтықтанжасқанамын? 
Еріктіендаланыңқұсшаұшып,ержеттімкеңшіліктесүтінішіп, 
Сенқұсапсармасадайілбиткенжоқ,қаланыңкөшесіндежоқтыққысып. 
Алтай,Ертіс,Сырдария,Есіл,Жайық,арасынқонысқыламіргежайып, 
Елім,жерім,қорғайтынерімболып,ержетімендаладалықабайып. 
Ертүрікұрпағымындаңқыкеткен,біркездеЕвропанытітіреткен! 
Кіргеніесік,шыққанытесікболып,Күнбатыс,Күншығысқаəміріжеткен. 
...менқазақ,қазақпындепмақтанамын[1]. 
Нағызқазақтыіздесең,олмен,«Алашты»ұраныеткендалақазағы,менолүшінмақтанбасамқорлан-

баймын,сенқұсапқаланыңтаркөшесіндеқысылыпжүрмей,АлтайданЖайыққадейінгікеңшіліктесамғағанқұс
тайеркінөскендалақазағыболғанымамақтанамын!МенБатыспенШығыстыжалғастыру-
шыелдің,ЕуропаныңөзіндүрсілкіндіргенЕртүрікбабалардыңұрпағымын!Менқазақпын!–
депауылқазағызореңселіəлеуметтіктаккапарлықпенжауапқатады.Сонда,далашындығынаналысжүрген,сол
себептідешынайыбұзылмағанДалатабиғатыпеноныңқойнауындағықауымдастықтардыңəлеуметтік-
экономикалықжəнемəденитіршіліксалтынанхабарыазқалаақыныөркөкіректікпен: 
Қазақтанебаредісүйетіндей,...соншамажүрексүйгениетіндей? –дейді. 
Далаақыны: 
...Кеңдала,шаңсызауа,тазақоныс,исіаңқып,бетімсүйгенсамалжелі, 
Кіндікболыпмалмененжандыөсірген,жазжайлау,күзгікүзек,қысқытебін. 
Толтырыпжағасынаақауылды,мыңжылқыжүзіпішкеншалқаркөлім, 
Құссалыпжағалайтынсаяттықпен,көкшігештомарларым,өзендерім.... 
Тауларытөбелеріханкөтерген,туалып,тұлпардымінгенерін. 
Құдатүсертойлары,қызойнағы,көңілдіңтарқататынқайғышерін[2]. 
...Ақорда,ақбəйбіше,қарасаба,алдындақымызтолыптұрғаншара, 
Ертеденкешкедейінмейманкүткен,алмастанбіртиындатамашама.... 
Өзүйінекелгендейболатұғын,келгендердедəмайдапқийыршеттен. 
Қонақүшінарналыпбіржекеүй,қарасабатұрадыиындаған, 
Олүйгекиізтөсер,кілемжабар,көрпежастықбəрідеболғандаяр. 
...Бəрітегіністейдіаллағааян,...«қызметқыл»депотырмастиынсанап, 
Жасыүлкендісилайтытөргеотыртып,болсадақандайнашар,қандайкəріп. 
Қазақөміріғұрпыменбіреншілес,екенібайқағанғаайдананық. 
...Боладықазақмалынортақдеуге,біздежоқжамбасынанжатыпжеуде,-

деп,даланыңадамағзасына,халықденсаулығынаберерімолтазатабиғатаясыекендігін,жылдыңтөртмезгілінің
елөміріндегіөзіндікерекшеліктерінатайкеліп,«Жайлау»дегенерекшеəлеуметтік–
табиғиқұбылыстыңтамашакөріністерін,жазғыжайлаудағытіршіліктіңөзіндікəлеуметтік-
психологиялық,адамиарабайланыстық,тұрмыстық-
мəдениерекшеқұбылысекенін,қазақдаласыныңқонақжайлылығын,бұлортаныңүлкенадамғадегентабиғиқүр
мет-қошаметін,осыныңбəрініңқаладағыдайпайда,тиын-тебентабуіс-
əрекетіменешбірбайланысыжоқ,теккеңпейілменадамдардыңөзарасыйластығынанегізделіпжасалатынынкө
теріңкімақтанышсезімменбаяндапберді.Əріқалағабарғандакөріпжүргенөзікелеңсіз,жағымсызжайлардепса
найтынқұбылыстардыатапайтып,қалатіршілігіөкілдігіретіндеқалаақынынатөмендегідейсынкөзқарасынайт
ты: 

Кедейдендекөредіитінартық,байыса,неұлықбопсіздіңхалық 
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Кедейдіңеңбегінжепмиллионербоп,«Менсеніңқұдайың»депкеудеқағып, 
Қорқамынбұлзаманыкетермедеп,қаладанқазағымамүнезжұғып[3]. 
Далаақыныекіəлеуметтікортаменкеңістіктіңтыныс-

тіршілігінсалыстыраотырып,далалықəлеуметтікортағатəнқұбылыстардысипаттапберуінжалғастырды: 
Сағынамынбилерімдікеңақылды,арамғажегізбейтінақ-мақұлды, 
Құдайөзінтуғызғыніштенбиғып,білмейтінтөреайтқандажат-жақынды, 
Талапкерменжауапкерөзііздеген,алдынакепбітугесондайерін, 
Болыптыекіжағыбірдейриза,ақылменашқаннансоңкүмінжері. 
Қағазсыз,полициясызқимылқылған,сондадаістіңбəрібітіптынған, 
Ердіңқұныекіауызсөзбенбітіп,кімоныңжарлығынамойынбұрған. 
Қаланыңсотықұрсыншүлдірлеген,түсінеалмайқұлағымдүңгірлеген, 
Ақ,қарамдытексеріпбілмектұрсын,қазақшажалғызауызтілбілмеген. 
...Түсініксізбəрідежаткөрініп,сөзайтаалмайбуынымқалтылдаған, 
Сөзімдіжеткізугетақсыртілмаш,біраттыазырқанбайалармаекен?... 
Қазақөмірінбілмейтіншаштыларға,терістөреайтқызыптарылдырма, 
Кəпірдіңсақтақұдайқаламынан,далажайынбілмейтін,наданынан: 
Қазақісіқалаңақарағансоң,Əзірейілдіңадалісіарамдалған[4]. 
Біздіңбұлайтылғандарданкөңілгетүйгеніміз–

даулымəселелердішешудегі,əділдіккеқолжеткізудегіелсилағанБилердіңатқарғанроліерекше.Қалалықтарқа
ншалықты«Заң»депаталатынтəртіпорнатуғаарналғаннорманыбасшылыққаалмасын,«сот»депаталатыніске
қаншалықтыжүгінбесін,оданДалабилерініңақылыменоныңақылынантуғантөрелікшараəлдеқайдаартық.Се
бебіжаңжалдасушыекіжақтаБиəділдігіне,əділшешімінесенеді.Халықтəжірибесіндеосылайболыпкелген.Да
лаүшінешқандайполицияның,қағаздартолтырыпəуреленудіңқажетідежоқ,үйткенідаладəстүріндетөрелікті,
оныңəділсөзінқұрметтеудағдысыменмəдениетіқалыптасқан,əділ«Сөзге»адамдардыңтиістімəнберуіелімнің
дəстүрінетереңенгенқұбылыс.Өзгетілде,өзгедəстүрдесотжасаптəртіпорнатпақболыпотырғанқаланыңұтып
отырғаныжоқ.Мұндайқұбылыстыңдалаөмірінекелмегеніжақсыболареді. 
Далаақыны«Қазақтанебаредісүйетіндей,соншамажүрексүйгениетіндей?» –

дегенкөкіреккердісұрағынаөзініңжауабынқазақдаласыныңқорғанышыболғанбатырларды,олардыңтеккүш
атасыемес,ақылыменмықтылықтыүйлестіргенбейнесінсуреттеуменжалғастырды: 

Білегіжетішоттаноқөткізген,онжігітқозғалтпайтынтақымдары, 
Олардыалаалмағанешкімкүшпен,жолыққаннайзасынажүндейұшқан. 
Қаруасынып,қанжұтып,қайғытартып,елінталайқұтқарғанқиыністен. 
Сескенудіжүрегібірбілмеген,некөрсемелімүшінкөрдімдеген. 
Басшысондайболғансоңəскеріде,ердімміне,сүңгідім,өлдімдеген. 
...Солардайбатырлардыңарқасында,бұлкүнгідейбіріқорсаналмаған. 
Батырларантбұзбаған,серттетұрған,күндемей,жолдасыүшінбасықұрбан, 
Сондықтанқоқыпемес,сенгендіктен,елұстапетегіненбасшықылған[5]. 
Далаақыныжауабындаорыналғанкелесімаңыздықұбылыс-

еларасындахалқықұрметтеп,«Пір»тұтқан,өзініңмінезімен,мəдениетімен,ісіменхалықсеніміменқошеметіне
иеболғанəлеуметтіктұлға-
лардыңболғандығы.Бұлқазақдаласынаəлеуметіортасынатəнөзіндікерекшеқұбылыс.Олартекақылы-
мен,əділдігіменғанаемес,қарапайымхалыққажақындығымен,ізгіліктілігімен,байлықпенкедейліктебейнеле
нгенəлеуметтіктоптарарақатынасынжарастырушылығыменерекшеленген. 

Пірдісағынамүйреткенқұдайжолын,надандарғаанытқаноңменсолын, 
Байданалса,нашарғатарататын,сағынбасқаболамаелқамқорын. 
Байдемемей,кедкейдемейкөзгеайтатын,істегеністерініңтерісоңын, 
Ниетіізгіболғансоңелдеқұлап,атберген,атанберген,ұстапқолын.... 
Ешкімненешнəрсенісұрамаған,жұртөзіəкепбергенықыласына, 
Даламныңқандайедіабыздары,диуана,ишан,қожа,ғазиздары. 
Кімнашардыжесе,айтқан«күйесің»деп,«обал,бұғанжазықсызтиесің»деп, 
Дұрыссөзінайтуданқаймықпаған,бермейқояратпенентүйесіндеп. 
«Айтқаныкеледі»депхалықсенген,Халықөзінаныстасоғанерген. 
Сондықтанбатырларменхандардағы,қолқусырып,пірқылып,малынберген[6]. 
Ақындық,суырыпсалмаайтыскерлік-тылсымтабиғатерекшеліктеріментерриториялық-география-

лықкеңістікерекшелігінегізіндекөшпеліэкономикалық,əлеуметтік-
мəденитіршілікжасағанқазақдаласыпсихологиясыменруханисұранысытудырғанқұбылыс.«Қазақтанебаред
ісүйетіндей,соншамажүрексүйгениетіндей?» –
дегенсұраққажауабынтебірене,түйсіне,түйілеотырыпжалғастырғанДалаақыныныңжауабындаосыбіртабиғ
иғаттыққұбылысқазормəнменбағажəнетүсініктмеберілген.Ақындардыңшығармашылықөнерін,оныңəлеум
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еттік-
мəдениқұбылыстықсипатынбарыншадəлдікпенжəнеэмоциялықсезінгіштікпенбаяндайды.Өзіақынадамны
ңақындықөнергебергенбағалауыментүсініктеуінерекшеғылыми-
танымдықпоэзиялықжанрдепайтааламыз.Қатардағыақындардыңбіріемес,СұлтанмахмұтТорайғыровтайақ
ынклассигініңəлеуметтік-
мəденисипаттамасыақындықөнердібағалаудыңғылыминегізіменмектебідесектеболар.Олбылайдепжазған: 

«Даламныңақындарынайтсамсізге,үлгігесөзпатшасысоданізде, 
Миғатамақ,жүреккесусынберіп,даңқыкеткенақынкөпбұлүшжүзде. 
Қазақтыңөмірінеайнаболған,өміргеилһамқұйыларжайдаболған. 
Қалыңтоптақолынадомбыраалса,жаратқыштықбірқуатпайдаболған. 
...Сиқырлартыңдаушыныңеркіналып,ақынныңжүрегінетүскенжарық, 
Қанжылып,жансүйсініп,жүрекиген,бірхалдетыңдаушыларболадыанық. 
Ұмытыпбұлдүниенісолминутте,иллаһи,бірəлемдікезербарып, 
Ешбіржан,ешбірдыбысшығараалмас,жанынажарықтүсіп,тілбайланып. 
...Жауыздығынбеткеайтыпелкөзінше,жауыздардыөлтірерсөзбентүйреп, 
Олсондахандыдаайтарбұрынғыөткен,ердідеайтархалыққақызмететкен. 
...Достықты,опасыздықбəрінайтар,өлседетаймайтұғынайтқансерттен, 
Тоқтатуғаболмайдыбұлмінезін,түрмемен,дарағашпен,ешбірəлмен.... 
Ақынғасолсебептенхалыққұмар,сағынар,келсеекендепбайыңтұрар, 
Жиылысып,домбырақолғаберіп,жабыққанжандарынаназықазықсұрар. 
Ақынныңқызметітегінжұртқа,демейді:«Билетіжоқ,үйденшығар!», 
Сөздеріəркімгедетүсінікті,бай,жарлы,төре,қара,тегісұғар. 
Жазылмаған,жатқаұғыпелөлеңін,бейнебіркеудесінеқылғантұмар, 
Ақынныңкітапта–өзі,газетте–өзі,Поштадаөзі:тараларайтқансөз»[7]. 
Шынында,театры,киносы,мəдениетүйі,арнайынасихаттықтəрбиемектебіболмағанқазақдаласықауымыү

шін,елісүйіпбағалағанақындаросыаталғанжүйеніңбəрініңқызметінбірөзіатқарғанекен.Ғаламатмəдени,руха
ни,əлеуметтікқұбылыс.Жазумəдениетіəлітаралмағанқоғамдықортаныңестілік,естесақтаумəдениеті,өлеңме
нəнді,жырдырухани-
мəдениазықетумəдениеті,осыбірқұбылыстыңадамдарарабайланысыныңнегізінеалынуымəдениеті.Əлеуме
ттікқатынастарменарабайланыстардың,мінез-қылықтардың,іс-
əрекеттердіңқайталанабермейтінмəдени,заңдылық,психологиялық,тəрбиелікқұбылыстары. 
Далаақынытолғауыназарынаалынғанқоғамдықсанаменмəдениетмəселеніңбірі–

исламдіні.(ПатшалықРесейқазақдаласынбағындырыпұстапотырудыңөзектітетігіретіндеекіғасырбойықаза
ққауымыныңарасындадінимиссионерліктідамытқанболатын.Алдыментатар-ноғаймолдаларыықпалы-
менмұсылмандінін,кейінкеле–
христиандінінбарыншатықпалап,діниəдебиеттердібасыпшығарыптаратуғақаржыаямаған.Алайдақазаққау
ымдастықтарынхристиандінисенімінебаулыптəрбиелеужұмыстарыкүткеннəтижегегежеткізебермеген.Бір
қатарбасқаелдердегідейхалықортасыдінисенімгебасұрып,тереңеніптекетпеді.Дегенменмешіттердіңсалын
ып,мұсылмандықілімніңтаратылуықазақəлеуметтініңелеулібөлігінисламдінініңəртүрлідеңгейдегісенімшіл
еріеткен.-Автор).Ақынөзіиланғанисламдінініңқағидаларыменұстанымдарынбылайшасипаттаған: 

«Исламдепқазағымныңайтсамдінін,достұрсын,дұшпантаппасоныңмінін, 
Негізгіақылмененсоншаүйлесер,мініздепқозғайалмасешкімтілін. 
Мақсаты:адамұлынбақтықылмақ,дінімніңбайқасаңызішкісырын: 
Бұйырғанпəнделергеəділболдеп,əділдікбақытүшінжалғызжолдеп. 
Қажыменжұманыпарызқылған,жиылыпбірынтымаққылғаноңдеп, 
Зекетбер,нашарларғакөзіңсалдеп,ғылымдықайданболсасонаналдеп. 
Ешкімгеөзіңтиме,біреутисе,өзіңдіқорғауүшінқарсыбардеп, 
Зекетбердегеніңбілсеңмəнін,қырықжылданашарғабермалдыңбəрін. 
Дегенсөзбіресептенойласаңыз,социалистемеспепайғамбарым, 
«Адамғаешнəрсежоқтектентегін,орарсыңбейнеттеніпексеңегін, 
Адамұлы–патшасыжержүзінің,еңбегіңсал,пайдалан,шығаркенін», 
Ішті,тыстытазақылдегеніқой,ойласаңдəрет,намаздегендерін. 
...Осындайбақытжолыдін–ислам,сұрасаңнанысжақтансүйенгенім, 
«Жоғарылақұдайшылыққажеткеніңше,қартаймайтын,өлмейтінесіктіаш»[8]. 
Қазақтыңтілі!Қазақəлеуметіөзініңанатілінің,оныңқолданысаясындатіршілікжасапотырғанəлеуметтік-

тарихиуақыттаДалаақынынегеоғанөзназарынсоншамашүйліктірді?Əлеуметтін(Алашын)бір-
бірінетүсініктіетіп,өзарабайланыстырыптұрғаныүшінбе,даламəдениеті,санасыменпсихологиясының,тəрб
иесінің,өзініңшығармашылықойыныңбейнеленуіқұралыболғандықтанба? 

«Сүйемінтуғантілді-анамтілін,бесіктежатқанымда-ақбергенбілім, 
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Шыретіпжергетүскенинутімнен,құлағымасіңіргентанысүнін. 
Солтілменшешемменіəлдилеген,еркелеткен:«құлыным,жаным»деген, 
Солтілмененбіріншібілгізілген,«Апа»дегенсүйгендіксөзəмменен. 
Солтілмененойнадымдаладаеркін... 
Солтілмененбілгіздімтілегімді,біріншісүйгенжарғажүрегімді, 
Мағанқарайтығылып:»жаным»деген,мойнынаапарғандабілегімді... 
Тілімдеəдебиет,жанымаазық,əмболардайкөңілгенаныс-қазық, 
Тереңойлар,дүниегеқарастарбар,кəнекейсынап,байқаптапшыжазық» [9] – 

дейкелеДалаақынықазақтіліндегіəлеуметортасынұйытқанжəнеасылмұраболыпкележатқанасылсөздердіңм
əнділігін,рухани-лықкүшқуатынДалаөмірінетəнөзіндікмəдени-заңдылыққұбылысдепкөрсетеді. 
Далаақыныжоғарыдаөзімақтанышпенбаяндағанмəдени-рухани-əлеуметтік,табиғи-

психологиялыққұбылыстарқазаққоғамыныңəлібұзылмағанкешегі(ескі)тарихынатəнболғандепайтады.Кейі
нгітарихи-əлеуметтікуақытты(жаңауақыт)сырттанкелгенсаяси-əлеуметтікқысымдармен,оныңсалдарла-
рыменбайланыстырады.Кеуденікергенмерейліпсихологиякүйзелістіренішпеналмасады. 

Бұқартұсықазақтыңбұзылғаны,күнбатыстансуықжаукөрінгені, 
«Жаялапкелержұртыңа,балдымайжағармұртыңа. 
Сұрамаайаларжаныңды,бауыздамаайішерқаныңды, 
Есеркеалармалыңды,солдатқыларұлыңды.... 
Абайтұсыхалықтыңбұзылғаны,қаралыққаайналыпқызылқаны, 
Ақбейілбауырмалдыңқалпыкетіп,«елбуаз»,«сұрқия»болыпқызынғаны. 
Ханнанкүш,қарындастанқайырымкеткен,көңілденарəмбеттенұяткеткен, 
Ұлтшылдық,намысшылдыққарасыөшіп,есідертіболғанондашенменшекпен.... 
Партия,жалақорлық,бақкүндестік,күнненкүнгекүшейіпорынтепкен, 
Көбейгентерінсатпайтелміргендер,жаназбопеңбегңменегінеккен.  
Масболыппартияғақызыпалған,дадалықтбиғатынбұзыпалған, 
Недала,неқалалыққалпындажоқ,орталыққасандалбайболған,қалған. 
«Маса»тұсыелдігінқазақжойған,ұмытқанелікдегенсөздіқойған, 
Малсекілдіүркуменқорқуболған,кезіндежатпышағыжанынсойған. 
...Жеріме,елдігімеəмдініне,құрылғанталайтұзақ,талайқақпан, 
Ақылменалақойдыкөбейтуге,қойшыбопаюмененқасқырбаққан... 
Бостандықдарияыбылтыртасып,жұрткеттіағынғаеріп,араласып, 
Сондай-сондайдəуірдікшіргенін,қазаққаəдебиетібердыашып[10]. 
БұлтұстаАбайдыңөзөмірініңсоңғыжылдарындақазақдаласыныңсаяси-əлеуметтік,мəдени-

руханиқалыптасқанжағдайынбарыншақатаңсынғаалуыменСұлтанмахмұттыңсынғаалыпотырғанəлеумет-
тік-саясиуақытыныңарасыбайланысыпжатыр.Ол–
өзініңелдігіненайрылған,Ресеймемлекетініңбодандығындаболғантарихикезеңдеөзіндігінжоғалтқанқазақда
ласы,оныңХХғасырдыңбасындағыəлеуметік-
саясижағдайы.Бұрынғыдалалыққоғамдықбіртұтастықтанберекекеткен,басқаныңайтуымен,бағдарлауымен
біріқасқыр,біріаюболып,неқалалық,недалалықемес,бұрынғықазаққатəнқасиеттерішайылып,саясиланып,па
ртиялардыңқармағында,бірінеекіншісіқарсыкеліп,өміркешіпжатқанқазаққауымдастығы.Соғанқарамастан,
қазақжеріндеорналасқаныменқазақтықмəніжоққалатынысынауыл,əліде«Қазақдаласы»тіршілігіменсалыст
ыраотырыпсынғаалады.Ойшылдыңмынашумақтароғанкуə: 

«Сүйемінқазағымныңəдеттерін:жасыүлкендісыйлайтынəдеттерін, 
Қалаңдаймодықуып,кербезденбей,шаруақұрып,сыйлайтынқатынерін. 
Қалаңдайешнəрсесісатулыемес,кəріпке,жолаушығатамақтегін.... 
Қалаңдай:«Ментудырдепайтқанымжоқ,демейді:өзімүшінөмір-жасым» 
Қалаңдайнөмірлердедүниешашып,ісіп,қызып,аяқтышалысбасып, 
Жүзкедейдің10жылдатаппайтынын,біртүндеұстап,бұзықпенқұшақтасып 
Жүружоқсарыдаламныңəдетінде,болужоқкүндеайырылыс,күндеғашық. 
...Қалаңныңназданысы,қылмыңдасы,бəріфальшы,ешкімніңішінжылтпас, 
Бет,қасынбояпалыпбояуменен,қалаңдайдалақызыақшажұтпас. 
...Қалаңдайжеккөрмейдіжарлыбайды,тұрмысекеуінебірдейжайлы, 
Қаладайонкісініңбайболуы,онмыңынасорболыптабылмайды[11]. 
Далаақынықаламендаланысалыстыраотырып,қалалықмəдени-

əлеуметтік,экономикалықөмірдегіадамиқұбылыстармен,адамимейрімділікпенүйлеспейдідегенжақтарынс
ынапкөрсетуінжалғастыратүсті.Өзіүшінжаткөрінгентұрмыстық,арақатынастықдағдылардыдаұнатпайды.
Өзісүйгенқазақдаласынанартықнебардейсіңмұнда? 

«Керегіазқалаңдағығылымдардың,момындыжеугеұстағанғылымкүшін, 
...Басалғыштыңтүріндейтүсісуық,төреңніңкерегіжоқжарқылдаған.  
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Керегіазқалаңдағышөптамақтың,үстелдің,шанышқының,көптабақтың. 
Бұлқаладанеғыпжүрераштнөлмей,сарқымыз,сарықазыныңжүзінкөрмей. 
...Қалаңныңсасығындакімжүреді,ұжмақтайкеңдаланыбірұмытып, 
Жасамақалаңдағыойынкүлкі,қандайазықалмақшыжүрексодан. 
Қалаңдаонкісібай,онмыңкедей,сорықайнар,біртоятамақжемей. 
Үйсіз,жерсі,жасайдыпəиерүйде,недейінқалаадамынкедейдемей.... 
Саудаңмен,«іштігіңмен»ілділдедеп,күнкөрдіңбіздеймомынелдіталап. 
Кəсіпшіл,тыныш,момын,байелдерге,отырсыңаузыңдыашып,көздіқадап. 
...Меніөзеркімдеқой,қалпымдақой,айтатынбартілегім,қаласаған, 
Өзсүйгенқалпымдақалмақүшін,өзжолымменіргелібармақүшін. 
Елді,жерді,бірмайлыжемқылуға,қалаңныңсалғанауызқармағыүшін. 
Еркімді,елдігімдіжұттырмасқа,Алашқаавтономияалмақүшін»[12]. 
Далаақыныжауабыныңсоңғытұсындасаясижəнеəлеуметтік-

экономикалықмəселенікөтеругебасымдықберілген.Негеғылымқазақдаласынотарретіндеигеруге,қазақазам
аттарыныңмүддесіменбайланыссызөндірістіжасауға,қамалдардыбекітетүсуге,ауылдыарзаншикізаткөзірет
індепайдалану-
ға,шұрайлыаймақтарғаРесейдіңбатысынанарнайықонысаудартушылардыорналастыруғақызмететіпкеледі
?«Кəсіпшіл,байелдергеаузыңдыашыпқарапотырсың»деп,солкездегіқазақдаласықұрамындаболыпкелгенРе
сейимпериясыныңдамуыжағынанбатыселдеріненарттақалыпотыруындаайтысмəтініндеатапкөрсетілген.Қ
аладағыəлеуметтікжіктелудіңауылғақарағандаəлдеқайдатереңекендігі,жұмыссызқалғанадамныңжайының
мүшкілдігі,қаланыңмомынауылəлеуметтінбіржақтықанапотырғаны,қалабилігініңдебіржақтымүдделілігін
ақындықтілдебаяндапберген.Сөзсіз,даланыңалысшетелдердегідейбілімменғылымнанəліалысжатқанынаре
нішідедалаақынысөзініңарасындабайқа-
лыпқалады.«Далаөзтіршілігінөзішешсін,автономиялықеркінелболсаөзтағдырынқалауыншашешкенболаре
ді»дегенсаяситұжырыммендалаақынықалаақынынасөзұсынады. 
Далаақыныныңкөкейіндегіні,көңілдегініəбдəнтыңдап,шыдамдылықтанытып,дегенментықыршыпотыр

ғанқалаақыныдаендіқолынатигенсөзтізгінінмықтапұстап,ширығажəнекөсілесөйлепкетті,жинақталып,шығ
уынкүтіптұрғаной-пікірінəріптесіалдынажайыпсалды.Алдымен3мəселенідалақазағыныңалдынатартты: 

Сендеймеелболатынелдіңтүрі?,айтасыңөтіпкеткенбұрынғыны, 
«Еледім,елболамын»дейалатын,бишара-ау,нежайыңбаросыкүні? 
Елболып,ерікаладықандйелдер?,олбасқа,тіптібасқа,емессендер. 
Біріншіелболуғанамыскерек,мал-жандынамысүшінсалыскерек, 
«Қорланыпөмірсүргентіршіліктен,өлгенімартық»негеннаныскерек. 
Жоқсендемұндайнамыскөптенөлген,бабаңдытұрғызбасаңқайтакөрден, 
Қорласа,дүрлесе,басқатепсе,«тақсырдан»басқасөзжоқ,қазақкөрген. 
...Өзбасыаманболса,аратүспес,мағансалсамаңайынқырып-жойсақ, 
Намыссыз,өлісүйек,сенқораққұл,елболамдепеліріпайтасыңқұр.... 
Қайнағаннамысүшінжүрекбарма?,бұрқеткенбірауыздантілекбарма? 

*** 
Елболып,еркінжасапкетпекүшін,ынтымақ,бірлікдегентірлікбарма? 
Бірлікқыпбірауызғақараукерек,оныңəмірінпарыздепсанаукерек. 
«Бар»десе,отішінебарукерек,«Қал»десе,отастындақалукерек, 
Əркімгеқайыршыдайбірқолсозбай,еркіңдіеңбекқылыпалукерек. 
Тіптіжоқмұндайбірлік,қайдасенде,қарашымойынбұрып,қырдағыелге. 
Партия,алыс-жұлыс,барымта,ұрлық,жейміндепбірін-бірітүскентерге. 
...Атқамінербіріменбіреуіқас,бірінебірісеніпайтпайдырас, 
Бірінен-бірібұрынжағынбаққа,қаламныңұлылығынндүниеаямас. 
«Қазақтыжарытпайдықазақбилеп»,естідімталайқазақайттысөйдеп. 
Билесе,бəріжабылабилемекші,болмасақалғаныныңішікүймек. 
Əркімөзінтүземейелоңбайды,біреудіңтерісдеуменқылғанісін, 
Елоңсындесең,əуеліөзіңдіоңда,өзіңдібіл,өзіңеəбдентүсін. 

*** 
Үшіншіөнер-білімсендежоқ,солелдіктікөктеналыпбермекпесағанқұдай? 
Сендердеғылымбарма,өнербарма?,əлікүнгеəрістедейсің«алла». 
«Істіңбəріқұдайдан»дегеннаныс,бірқадамбастырамасендердіалға? 
Басқағылымтарауыбылайтұрсын,біркісіхаттанимабірмыңжанда? 
Айтшыкімқызықпайдымалдануға,қарусызұстауоңайседеймалға? 
Қаруың–қамшы,сойыл,найза,балта,пулеметкеқарсытұр,қолыңдыалда. 
...Жүгінгенсəлдесіүлкен,шапанымол,ауызынқисаңдатқантаспиықтақол, 
«Құран»дептүсінбейтінəнсаулатса,даланыңұғысыншазорғылымсол. 
...Тіптіазғанақаламменоқығаның,«білед»деугеболмайдыоныңбəрін, 
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Тікбақай,көбіелжегішбұзылғандар,болмасабірен-саран,бірлі-жарым. 
...Қазақтарбосағадатұрғанында,оланаутөреотырғанүйгекірсе, 
Өштескенқазақтарынретінтауып,орысқабір-екіреттекпілетсе. 
Далаңшаөнерліжоқсоданасқан,ол-білгіш,ол-жетілген,олданышпан, 
Солтөрдегіқазақтыелболадыдеп,қалайшаойлайсың,миықашқан![13]. 
Қалаақыны,осылайшаДалаақынынөлеңімен,дəлеліменалқымдар,аузынашыртпады.Оғанқосабасқаелде

рдеіскеқосылғанғылымментехнологияларданхабардарекенін,осылардыңкөмегіменолардыңжержүзінсаяха
ттап,танып-
біліп,кенінқазып,теміржолменфлотынпайдаланып,буданэлектржарығыналыпотырғанда«қазақжүркөкөгіз
денетдəметіп» –депбіразқыспақтаптаалды.Айтылған-
дардыңбəрініңдешындықекенінтүсініп,мойындап,айтарғажауаптаппай,Далаақыныөзініңқарсыла-
сыноданəрітыңдауғақарсыеместіксыңайынбайқатты.Алқалаақыныболса,кідірместенөзойынжалғасытыраб
ерді. 

Лайықелболуғаісіңбарма,намыс,ғылым,ынтымақкүшіңбарма?... 
Сондықтанайтубекер«жерімбар»деп,«байлығымбар,жергеиеелімбар»деп, 
Бəрідекүштінікі,тістінікі,сентұрсың:«кереккүнікеліпал»деп. 
Далаңдамақтарнəрсеңазқалғанын,бір-бірлептүсірейінсағанделелдеп.... 
Жеріңжоқсоншасəндепмақтайтұғын,деніқырат-соқа,шотбатпайтұғын, 
Арқаңдасартопырақ,жемсізжеркөп,егінменкөгерудіұнатпайтын, 
Суқашық,шөлжерлертағыаземес,біратқабіржұтымсутаппайтұғын, 
Қарыбар,бораныбар,аязыбар,жартыжылтұтасыменқаптайтұғын. 
...Кедейбопқұруыңаелденерек,түбінде,менайтайынжеріңсебеп, 
Ағашты,шымдыжержоқсарыарқаңда,оныңөзінжателдералсакерек. 
...Жеріздер,жергесыймай,өскенелдер,оларғасыйғаныңшадалаң«кел»дер, 
Далаңадатаршылыққазіржетер,шойынжолСарарқанышырмапөтер. 
Ақырыпжалмауыздыңжалғызкөзі,қыстауменжайлауыңдытүтіндетер. 
СолтүтінөртенгеніСарДаланың,байлығың,жақсыжеріңқолданкетер, 
Жұмысқакөндікпегенкөпнадандық,қалағамалайлыққатентіретер. 
Қарқалың,немұз,якиборанболса,жерденкөктістейалмаймалдартоңса, 
Недерткелсе,қайтерміндепсақтанып,жұтаймаеңбегңненегінорса. 
Бірідеқұдайдандеперегісер,боламанадандықтандесексонша. 
Барістібірқұдайғатапсырғанда,барайыбынартасапасқынғанда[14]. 
ОсылайшаСұлтанмахмұтөзініңқорытындыойынқалаақыныныңсөзіменберді.Оныңмазмұнынаүңілетүсс

ек,оданбайқайтынымызмыналар: 
• Ұлттықнамыс,бірлікпенынтымақ,білім,ғылым,өнерсізқалайелболмақсың?Осыүшқұбылысқазақтықбо

лмысболғанжағдайдағанаелболамындепүміттенугеболады.Осыүшқасиетбаржердеғанаелдіктіжасауғамүм
кінболады. 

• Жағымпаздықтан,барымтадан,ұрлықтан,өзараалыс-
жұлыстанкөзашпағанортадабұлаталғандарғақалайқолжеткізугеболады? 

• Халықтыңатқамінерлеріөздерібірбірінеқас.«Қазақтықазақбилейалама?-
депатылыпжүрудіңнегізіндежатқандаосықұбылыс. 

• Халыққараңғы.Ондайхалықтыкімбилемейді,кімпайдаланыпкетебармайды?! 
• Ғылымменөнержоқəлеуметортасында.Аузыңдағысөзтек«Алла».Өзіңештеңежарытыпістемей-

сің,қолыңнанкелмегенісіңді«аллаға»сілтейсаласың.Сөйтіпменешнəрсегекінəліемеспіндепақталасалусенің
əдетің. 

• Қолыңдадұшпаныңақарсытұрарқаруыңдажоқ.Найзамен,балтаменжаңашақаруланғанкімненқалайқорғ
амбақсың,қазақтыңдаласы? 

• Алдағанғасенгіштіктесеніңісің.Басқатілдеəндеткенмолда,сеніңше–
даланыңғылымыда,данышпаныдасол.Ізденіпқайтесің. 

• Алқазақдаласыныңжерініңиесікім?Жерімбардепмақтанатыңжайыңдажоқ. 
• Баржеріңніңөзігеографиялықжағынантіршіліккеылғидақолайлыемес,сусызкеңдала,сортопырақ,таулы

қоныстар...Кедейшілігіңніңбірсебебіосындаемеспе. 
• Даланыңкеңдігібасқаларда«кел,кел!»депшақырыптұрғанжоқпа? 
• «Бəріқұдайдан!»депқарапотырғандалахалқықалайелболмақ? 
Сонымен,өмірденөтералдында,орындалмағанарманын,жазылмағанойларынөзіменбіргеалакеткенқазақ

ойшысыныңартындағыəлеуметіне-алашынақалдырғанəлеуметтік-саясибағдарламасы,əлеуметтік-
саясиаманатыосындай.ҚазақдаласыныңЕлболуынСұлтанмахмұтТорайғыровжекеавтономиялықбиліккеқо
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лжеткізумендебайланыстырды. 
 
1 ТорайғыровСұлтанмахмұт.Екітомдықшығармаларжинағы.Біріншітом.-Алматы:Ғылым,1993. – 210б. 
2 Сонда,211б. 
3 Бұлдасонда,213б. 
4 Бұлдасонда,215б. 
5 Бұлдасонда,215-216бб. 
6 Бұлдасонда,217б. 
7 Бұлдасонда,219-220бб. 
8 Бұлдасонда,220-221бб. 
9 Бұлдасонда,221-222бб. 
10 Бұлдасонда,223-224бб. 
11 Бұлдасонда,225-226бб. 
12 Бұлдасонда,228-230бб. 
13 Бұлдасонда,232-236бб. 
14 Бұлдасонда,237-239бб. 
 

Резюме 
Встатьерассматриваютсясоциально-политическиевзглядыСултанмахмутаТорайгырова,которыеещенедоста-

точноизученывсоциально-политическойлитературе. 
 

Summary 
InarticleSultanmakhmutToraygyrov'ssocio-politicalviewswhicharestillinsufficientlystudiedinsocio-

politicalliteratureareconsidered. 
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