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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Ұсынылып отырған оқу құралы философия мен оның маңызды 

бӛлімдерінің бірі мәдениет философиясын және мәдениеттану пәндерін 

меңгеретін жоғары оқу орындарының студенттеріне типтік бағдарламаға сәйкес 

жасалған. Алғашқы ғылым ретінде танылатын философиядан бастау алған 

мәдениеттану тарихы кӛптеген мәселелер тӛңірегінде философия тарихымен 

тамырласа сабақтасып жатыр. Осы мақсатта пән бӛлімдерінің жеке-жеке 

саралануымен ӛзара байланысын зерделейтін оқу құралы студенттердің 

стандартты материалдарды оңтайлы игеруіне ӛзінің зор ықпалын тигізеді. 

Философия тарихы ӛте ертеден бастау алған мұралы ғылым, ал 

мәдениеттану ғылымы ХХ ғасырда ғана пайда болған жаңа пән. Дегенмен бұл 

ғылымдар ӛз алдына жеке ғылыми пән ретінде ӛзіндік теориялық базасын 

құрған, академиялық пәндер. Философия тарихындағы мәдениеттің алатын 

орны мен қызметінің философиялық тұстарын жете зерттеу үшін енген 

«мәдениет философиясын» оқу құралы ретінде кӛпшілік қауымға ұсыну 

философия тарихын жүйелеу ісіне ӛз пайдасын тигізе алатындығымен құнды.  

Мәдениеттің қалыптасуы абсолюттік дамудағы ашық тұтастық. Мәдениет 

ӛркениеттің қуаттылығы негізінде жетіліп, дамып, жүзеге асуы қажет. Ал 

адамзаттық мәдениет заңдылығы мен тұтастық бірлігі айрықша. Мәдениет 

тұтас және әр алуан, айрықша мәдениеттердің кӛпжақтылығы адамзаттық 

мәдениеттердің болмыстық тәсілі болып табылады. Философиясыз мәдениетті 

немесе мәдениетсіз философияны елестету, ұғыну мүмкін емес, себебі олар 

бірін-бірі толықтырушы сыңаржақты ұғымдар. Философия – адамның дүниеге 

кӛзқарасын, дүниетанымын, салт-санасын, ойлау қабілетін дамыта отырып, 

бүтін бір халықтың мәдени-тарихи философиясын құрап, әлем халықтарының 

философиялық тарихын жинақтаса, мәдениет осы аталғандардың діңгегі, 

негізгі іргетасы болып есептеледі.  

Студенттер философия тарихы мен оның негізгі мәселелерін «философия» 

пәні ретінде игере отырып, әлемдік деңгейдегі озық үлгілі халықтар 

философиясының тарихынан хабар алады. Біз бӛгде халық философиясын 

олардың мәдениетінсіз еш анықтай алмаймыз. Бӛгде мәдениет – тек ӛзге 

мәдениеттің алдында ғана ӛз мәніне тереңірек үңілуге тырысады. Яғни, бір 

мәдениеттің ерекшелігі екінші бір мәдениет арқылы танылады. Бір мән екінші 

бір ӛзге, бӛгде мәдениетпен кездесіп, жанасу арқылы ӛз мәнін ашады. 

Нәтижесінде олардың арасында мәдениеттердің біржақтылығын, оқшаулығын, 

томаға тұйықтығын игеретін диалог, яғни сұхбаттастық пайда болады. Мәдени 

диалогтың немесе мәдениеттер арасындағы сұхбаттастықтың туындауы осыдан 

бастау алады. Біз бӛтен мәдениетке жаңа сауалдар қоямыз, олар қалай 

қабылдасада, біз ӛзіміздің қойған сауалдарымызға ӛзімізше жауап іздейміз. 

Бӛтен мәдениет біздің осы ырқымызға кӛніп, ӛз құшағын айқара ашып, жаңа 

мәндік тұрғысынан бізге жауап береді. Осындай диалогтық кездесуде екі 

мәдениет бір-бірімен ӛзара араласып, қабаттасып кетпей, әр қайсысы ӛз бірлігі 

мен ашық тұтастығын сақтай отырып, бір-бірін ӛзара байыта түседі. Осының 



 

 

негізінде ғана адамзаттық мәдениет, халықтық философия жетіліп, кемелдене 

береді.  

«Мәдениет философиясы» атты оқу құралы оқырман студенттің аталмыш 

бӛлімді меңгеру мақсатын тіл, этнос, табиғат, құндылық, ӛркениет, адам және 

тағыда басқа басты ұғымдармен мәдениетті байланыстыра отырып, тараулар 

мен тараушалар арқылы бӛлімдерге бӛліп, оны нақты ғылыми ақпараттар 

арқылы барынша жеңілдету. Аталған тараушалар ішінде сирек кездесетін 

мәдени антропология, инвектива, экологиялық мәдениет, тұлға мәдениеті, 

тұрмыстық мәдениет философиясы және т.б. сынды ұғымдарға түсінік беріліп, 

сараланған. Ой жүйріктігі мен талданған тақырыптарды пысықтау мақсатында 

30 сұрақтан құралған 3 нұсқалық тест тапсырмалары жадыда қалған 

ақпараттарды бекітуде маңызға ие. Соңғы нұсқаны «қызық тест» деп атасада 

болады, онда студенттер қызығушылығын арттыру, ғылыми терминдер мен 

мағыналы сұрақтардан жалықтырып алмау мақсатында қарапайым ӛмірден 

алынған бірақ мәдени-философиялық бояуы бар сұрақтар қатары толықтырады.       

Оқу құралы философия, мәдениеттану мамандығының студенттеріне, 

жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық мамандықтардың оқытушылары мен 

студенттеріне және мәдениет философиясына қызығушылық танытатын барша 

оқырман қауымға арналған. 

Оқу құралының «мәдениет философиясы - культурфилософия» деп 

аталатын бірінші тарауында мәдениет философиясы мен мәдениет ұғымының 

пәндік аймақтары зерттеу нысанына алынса, «мәдениет және адам» атты 

екінші тарау аталмыш ӛте үлкен ұғымдар арасынан туындаған бірқатар келелі 

мәселелерге тоқталады, үшінші тарау «мәдениет және этнос» тақырыбына 

арналып ондағы құндылық, тіл, бұқаралық мәдениет сынды проблемалар аясы 

сараланады, соңғы «мәдениет және ӛркениет» атты тӛртінші тарау жаһандану, 

экология аумағын қамти келе отандық мәдениет дамуына тоқталады. Берілген 

тараулар мен тараушалар белгісімен жасақталған жаңаша, әрі тың ауқымды 

ғылыми материалдар студенттер назарына ұсынылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І тарау. МӘДЕНИЕТ ФИЛОСОФИЯСЫ - КУЛЬТУРФИЛОСОФИЯ 

 

«Мәдениет» латын сӛзі болғанымен бар әлемге адам қолынан шыққан 

барлық материалдық және рухани ӛндіріс нәтижелерін қамтитын жалпы 

философиялық кӛзқарас ретінде танымал. Ӛз бастауын сонау антикалық 

кезеңнен алатын мәдениеттанулық ойлар бертін келе зерттеу аймағы кеңейіп, ӛз 

бетінше жаңа «мәдениеттану» ғылымының пайда болуына алып келді. Қазіргі 

қоғамда ӛмір сүретін мәдени меңгеру нысандары мен әдістерінің нақтылы 

бӛлінуі, мәдениет нысандарын жасау мен жеткізу, мәдени ӛмірдегі тұрақты 

және ӛзгермелі процестер, мәдени факторлар мен механизмдерді 

сабақтастырушы «мәдениеттану» ғылымы ХХ ғасырдың ең озық қоғамдық-

гуманитарлық ғылымдар қатарында. Осы аталған және дербес мәдениеттану 

ғылымының қызметтері мен процестеріне килікпей, түрлі  мәдени іс-шараларға 

ӛзінше философиялық серпін, мән-мазмұн беретін мәдениет философиясы 

ғылымы болып табылады. Мәдениеттану ғылымымен қатарласа дамып келе 

жатқан мәдениет философиясы болмыс, сана, материя, қоғам, даму сынды таза 

философиялық проблемалармен мәдениеттің құндылықтық-танымдық жүйесі, 

синтетикалық нысанадары, мәдени бағалау, мәдениет қызметтері сынды ӛзіндік 

бағыттарын байланыстыра отырып кӛптеген ӛзіндік мәдени-философиялық 

проблемалардың тарқатылуына жол ашты. Адамның адам болуы үшін тек 

биологиялық эволюция жеткіліксіз, сондықтанда жаңа процесс болып 

есептелетін мәдени-философиялық эволюция  қажеттің қажеті.    

 

А) Мәдениет философиясы теоретикалық пән ретінде 

Мәдениет философиясы, культурфилософия (немісше «kulturphilosophie» - 

ХІХ ғасырдың орта шенінде болмыс, әлем және ондағы адам сынды 

философиялық мәселелерінің шектеулі әрі қажетті құрамдас бӛлігі ретінде 

мәдениет дамуының мазмұны мен ықпалды даму мүмкіндігін, мәні мен 

мағынасын зерттейтін философия бӛлімі болып қалыптасты. Мәдениет 

философиясы – мәдениетті болмыс, сана, қоғам, тұлға және т.б. философиялық 

проблемалар контекстінде қарастыратын философиядағы ӛзіндік бағыт. 

Мәдениет философиясы - мәдениетті адамның іргелі түпкі сипаты, оның 

анықтамаларының бірі ретінде түсінеді. «Мәдениет философиясы» терминін 

алғаш рет ХІХ ғасырдың басында адамзаттың мәдени шығармашылығын 

белгілеу үшін А. Мюллер енгізді. Әйтседе мәдениет философиясының 

проблематикалары сонау ертегректік софистер кезінен мақұлданған болатын. 

«Мәдениет философиясы» мәселесін ғылыми айналысқа енгізген 12 томдық 

«Мәдениет философиясы» (1923-29), «Мәдениет және этика» (1960) 

еңбектерінің авторы, теолог, дәрігер, музыкант, қоғам қайраткері, неміс-француз 

ойшыл-гуманисті - Альберт Швейцер (1875-1965) мәдениет философиясының 

теоретигі болып саналады. Философия ғылымдарының докторы, теология 

докторы, медицина докторы, әлемдік Нобель сыйлығының және Франкфурттік 

Гете сыйлығының лауреаты Швейцер ӛзінің философиялық ұстанымының 

негізіне әлем туралы ілімді емес, нақ ӛмірдің ӛзін қойды да дәл осы принципін 



 

 

ӛркениеттің кері ықпалдарына қарсы «сүзгіш» ретінде қарастырып, одан 

адамзаттың моралды жетілуінің жетістігін кӛрді. Швейцердің адамзат 

болашағына деген оптимистикалық кӛзқарасы діни нақышта болды. Оның 

дүниегекӛзқарасы әртүрлі философиялық концепцияларды біріктіріп 

қарастырғандықтан, бірқалыпты жүйеде болған жоқ. Швейцер мәдениет 

философиясында мәдениеттің бірлігі мәселесі ерекше орынға ие. Оның ойынша 

еуропалық мәдениет шығыс мәдениетінің құндылықтарын теріске шығарып 

немесе шеттетемін деп кӛп нәрседен айрылып қалды. «Үнді ойшылдарының 

дүниегекӛзқарастары» атты еңбегінде Швейцер ӛзара түсіністік пен ӛзара етене 

араласудың соншалықты қиындығына қарамастан Батыс пен Шығыс 

мәдениеттері бір-бірімен үйлескен және тек ӛзара әрекетке барғанда ғана бірі 

екіншісін толықтыра алады деп атап кӛрсетті. Қазіргі заманғы жалпы 

планетарлық ақпараттық кеңістік жағдайындағы ұлттық және аймақтық 

мәдениеттердің ӛзара толығуымен ӛзара ықпалын Швейцер әлемдік 

жалпыадамзаттық мәдениеттер бірлігіне апаратын шынайы жол деп 

қарастырды.        

ХІХ ғ. басындағы мәдениет философиясы XVIII ғ. соңындағы 

революциялық оқиға байланысты бейбітшілікке бағытталған ағартушылардың 

белгілі әрекеті болды. Ағартушылар сенген ақылдың патшалық ету кезеңі бола 

қоймады. Мәдениетке бағытталған кӛзқарастардың орталығында тұрған 

рационалды индивид сынақтан сүрінді. Ол әдеттер мен наным-сенімдерге 

таңылған қырсық әрі құбылмалы болып шықты, оған Мен де Биран 

философиясындағы «Мен» теориясы дәлел бола алады. Бір ғана ұрпақ кӛз 

алдында ӛзгерген қоғам оның ӛміріндегі абсолюттік уақыттан тыс заңдардың 

спекулятивті жағдайына күмән туғызды, ал жаратылысты ғылымдар дамуы 

болса, жағымды ілімдерге сүйенген адам мен қоғам туралы айғақтар алу 

міндетін алға тартты. Мәдениет философиясының ары қарайғы қалыптасуы 

үшін институттардан тыс адамның жеке еркіне және ӛзінің ішкі заңдарына 

тәуелсіз органикалық бүтіндікті сипаттайтын қоғамдағы ӛзгерістер маңызды 

болды. «Дәстүршілдер» атына ие болған Ж.де Местр, Мен де Биран сынды 

философтар тұтас қоғам ӛмірімен оның мәдени тұрақтылығы үшін ӛткен 

ӛмірдің салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарының маңыздылығын баса айтты. 

Мәдениет философиясына адамзат қалыптасуындағы түсіністік пен бағалау 

тарихын енгізген Сен-Симон қосқан үлесі қомақты болды. Ол мәдениетті 

қозғаушы күш адам ақылы екенін дәлелдеді. Сен-Симон тӛменгі формадан 

жоғарғы үш кезеңге ӛтетін тарихтағы қоғам мен мәдениет дамуын бӛліп алып, 

әрбір кезеңнің адам ақылын жетілдіру дәрежелігімен қатар, оның 

шығармашылықты ӛндіргіш күшінде ескерді. Әлеуметтік-мәдени жалпылықты 

зерттеушілер арасындағы алғашқылардың бірі Сен-Симон еңбекті маңызды 

адам әрекеті ретінде мән берді. Оның есептеуінше, барлық адам жұмыс істеуі 

қажет. Сен-Симон тарихи кезеңді ойлаудың діни жүйесі, метафизикалық және 

дұрыс ілімінің ғылыми жүйесі деп үшке бӛлді. 

ХІХ ғ. Француз позитивизміндегі мәдениет философиясын зерттеуде 

О.Конт, И.Тен, және Э.Дюркгейм есімдерін ерекше атау қажет. Позитивизм мен 



 

 

әлеуметтану негізін қалаушы француз философы О.Конт ӛзінің аса танымал 

«Позитивті философия курсы» атты еңбегінде философиялық жүйе құруды 

мақсат етті. Ол ӛзі ӛмір сүріп отырған  уақытын тарихи кезеңнің бастамасы деп 

танып, Сен-Симон мен басқа да дәстүршілдер артынан ағартушылармен 

айтысуды жалғастырды. Конт бойынша қоғам ӛмірі жекелеген ерікті 

индивидтердің басқаруымен анықталмайды, ол дін, дәстүр сынды ұжымдық 

сипатқа ие ӛзінің ішкі заңдарымен басқарылуы тиіс. Ол дінді адамдарды 

біріктіруші және ұжымдық сана формаларын реттеуші ретінде оған үлкен мән 

берді, оның бұл әрекетіне қарап, басқалар оны жаңа христиандық жасауға 

тырысқан Сен-Симон сынды дәстүршілдер қатарына қосты. Сол кезде, яғни 

ХІХ ғ. бірінші жартысында француз философиясына үстемдік етіп тұрған 

П.П.Руайе-Коллар мен В.Кузен сынды спиритуалистер жалпы Конттың идеялар 

кешенін тартысқа түсірді. Конт оларды Францияны қайта жасауға тырысқан 

феодалдық тәртіппен байланысты жаңа буржуаздық ӛркениет иелеріне балады. 

Мұндай жағдай оның идеяларының Англияға қарағанда Францияда 

пайдаланылып, дами алмауына тікелей ықпал етті. Конт қоғам мен оның 

мәдениетінің дамуын теологиялық, метафизикалық және позитивтік деп атап, 

адам ақылының дамуын тарихи кезеңдер дамуымен салыстырды. Осы идеяның 

жалғасы ретінде И.Тэн мәдени феномендер ерекшеліктерін интерпретациялады 

және жеке санаға қарағанда ұжымдық сана формасын жоғары қойды. Тэннің 

культурфилософиялық теориясын кейде психологиялық историография, кейде 

натурализм, кейде тіпті әлеумметтану ӛнері, кейде географиялық позитивизм 

деп те атайды. Оның жұмыстары ӛзінің кӛзі тірі кезінде де және одан кейінде 

ӛте кӛп талас-тартысты туғызды. Мәдениеттің тарихи және детерминділік 

принципі марксшілдер қатарынан қызығушылық танытқызды. Г.В. Плеханов 

болса «оның ӛндірістік күші мен оның ӛндірістік қатынасының» мәдениет пен 

адам жағдайына тигізетін ықпалын шеттеткені үшін Тэнді қатаң сынға алды. 

Бірақ Брюнетьер мен Симондс сынды Тэннің ізбасарлары ӛз ұстаздарының 

«әдеби формалардың эволюциясы табиғи әлем түрлері эволюциясымен толық 

ұқсастықта» деген ғылыми жағдайын аяғына дейін жеткізді. «Жаңа 

сыншылдар» атымен таныс Уэллек пен Уорен француз әдебиеттануындағы 

«тенизмді» ХХ ғ. қорытындылаудың жаңа тәсілдерінен алшақтатып, оны 

ескірген деп таныды.  

ХІХ ғ. екінші жартысында Франциядағы мәдениет философиясы қоғам 

туралы ғылымдар қатарында дамыды. Жаратылыстанулық ғылымдар 

тәсілдеріне бағытталған уақытта әлеуметтік жүйелердің кӛпшілігі мәдениеттің 

философиялық проблемаларынан алысқа кете алған жоқ. Дәл осы негізде 

арнайы эмпирикалық зерттеулер жүргізілді. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарына 

дейін еңбектері француз әлеуметтануының базасына айналған ірі 

әлеуметтанушы, мәдениет философы, позитивист Эмил Дюркгейм 

жаратылыстану ғылымдарына бағытталған позитивизмнің негізін қалаушының 

ӛсиетін сақтай отырып, мәдениет философы ретінде кӛптеген сұрақтарға жаңа, 

әрі ерекше жауаптар берді. Ол Конттың қоғам мен мәдениетті ӛздерінің 

арнайыланған даму заңдылықтарымен біріккен тұтастық; ұжымдық сана 



 

 

формасының басымдылығы; еңбек бӛлінісі мен қоғамдық келісім немесе 

«ынтымақтастық» деп үшке бӛлінген дәстүрін қысқартып, қоғам, мәдениет 

дамуын екі негізгі кезеңнен тұрады деп тұжырымдады. Бұл айырмашылықтың 

басты ерекшелігі белгілі бір тарихи даму кезеңіндегі қоғам мүшелелерінің 

ассоциалануы, «ынтымақтастық» ӛлшемі болып отыр. Дюркгейм негізгі 

фактор ретінде әлеуметтік-мәдени ӛмір кӛрсеткіші болатын қоғамдағы еңбек 

бӛлінісін алады. Дәл осы еңбек бӛлінісінің дәрежесінен сол немесе басқа 

қоғамның «ынтымақтастық» ӛлшемі белгілі болады. Ол тарихтың бірініші 

кезеңін «механикалық ынтымақтастық» келесісін «органикалық 

ынтымақтастық» деп айдар тақты (Каган М.С., Перова Ю.В., Прозерский В.В., 

Юровская Э.П. Философия культуры. Стоновление и развитие. – Санкт-Петербург: Лань, 

1998. – 122-125 бб.).              

Қазіргі заманғы мәдениет философиясында мәдениетті зерттеудің екі 

тенденциясы қалыптасқан: бірінші, ӛзіндік философиялық, яғни әлемдік тарихи 

процесс контекстіндегі мәдениеттің макротарихи сипатының анализі, екінші, 

әлеуметтік-философиялық, яғни мәдениет микродинамикасының эмпирикалық 

зерттеулері. Оны мәдениеттің философиялық теориясы әлеуметтік жады, 

адамдардың жеке және біріккен іс-әрекеттерінің ұйымдастырылған, алмасу 

тәжірибесі ретінде қарастырады.  

Мәдениет философиясының пәндік аймағы мәдениеттанудың ӛзегін құрай 

отырып мына проблемалар басын біріктіреді: мәдениет мәні, оның типологиясы, 

динамика және сабақтастық, материалдық, рухани мәдениеттердің ӛзара 

байланысы және адамдар қатынасының мәдениеті, мәдениет кеңістігі мен 

уақыты, мәдениет тілі. 

Соңғы кездері әлеуметтанушылар, тарихшылар, тіл мамандары мен тағы да 

басқа кӛптеген мамандардың қызығушылықтарын туғызып отырған мәдениет 

тарихы мен теориясын оқыту шаралары университеттерде, педагогикалық 

және басқа да институттарда кеңінен орын алуда. Ресейлік С.Бабушкин, 

Б.Губман, П.Гуревич, Б.Ерасов, С.Иконникова, М.Каган, В.Кутырева, 

В.Пивоев, Э.Соколов сынды ғалымдардың оқу құралдарымен В.Добрынин, 

Г.Драч, А.Маркова, Е.Попов, П.Радугин сияқты ғалымдардың редакциялық 

алқадағы ұжымдық монографиялары кӛптеп жарық кӛрді. Сонымен қатар ірі 

шетелдік оқымыстылар мен философтардың кӛптеген мәдениеттанулық 

еңбектеріне аудармалар жасалып, осы мәселемен шұғылданушы және 

қызығушы барлық қауымға ұсынылды. Біздің отандық ғалым философтар мен 

мәдениеттанушыларда ғылым кӛшінен кеш қалып жатқан жоқ. Осы бағыттағы 

жекелеген ғылыми еңбектерден басқа мәдени мұра аясындағы «қазақ халқының 

философиялық мұрасы» атты жинақпен жиырма томдық үлкен кешелі ғылыми 

басылым жарық кӛрді. Онда кӛптеген әлеуметтік-мәдени-тарихи-

философиялық мәселелер жеке-жеке томдарға бӛлініп екшеленген.   

Философиялық мәдениет – мәдениеттің арнайыланған аймағы, барлық 

субъектілердің мазмұнды және мақсатты әрекеттері: метафизикалық 

проблематикалар туралы ойлану; ӛмірдің мәні проблемасына алып келетін 

«мәңгілік» сұрақтарға, адам болмысының барынша жалпы және абстракты, 

универсалды ұғымына, қоғам мен әлемге деген рефлексия; дүниегекӛзқарастың 



 

 

теоретикалық негізін жасақтау. Философия кӛптеген ғасырлар бойы дами келе 

жоғарғы мәдени құндылықтардың жинағына айналды. Сонымен қатар 

философиялық мәдениетте адамның жалпы мәдениетін, оның тұлғалығын, 

әлемге, қоғамға және басқа адамдарға деген қатынасын сипаттайды (Кононенко 

Б.И., Културология в терминах, понятиях, именах. Справочное учебное пособие: М.: «Щит-

М», 1999. – 225 б.). 

Философиялық мәдениет – бұл ойлау мәдениетінің де кӛрсеткіші болып 

табылады. Ойлау мәдениеті – ӛзіндік дамуға бағытталған жеке дара ойлау 

мүмкіндігі және индивид ойында қалыптасқан формалар мен канондардан шыға 

алу қабілеті. Танымдық процестерде ойлау мәдениеті интеллектуалды 

жетілудің жоғарғы дәрежесі бола алады. «Ойлау мәдениеті» деп аталатын 

жалпы философиялық категория «даналық» категориясына сәйкес келеді. 

Ойлау мәдениетінің жоғарғы кӛрсеткіші болып табылатын сӛйлеу мәдениеті 

тілдік құралды түрлі жағдайларда қолдана білу және жеке дара сӛйлеудің 

белгілі бір тілге сәйкестігімен анықталады. Лингвистердің есептеуінше сӛйлеу 

мәдениеті дегеніміз айтылған сӛздің анықтығы, нақтылығы, дұрыстығы және 

тазалығы, ондағы диалект, ӛте қарапайым сӛздер, белгілі бір кәсіптік терминдер 

мен басқа тілдік және жаргон сӛздердің орынсыз қолданылуынан аулақ болу. 

Сонымен бірге мәдениетті сӛйлеуге шешендік, логикалық құрылымдық, тіл 

байлығы, сӛздік қор, грамматикалық конструкциялардың әртүрлілігі мен 

кӛркемдік айшықтық тән. Сӛйлеу - ойды толығымен жеткізетін қатынас құралы, 

кәсіби қару.       

Философиялық мәдениет құрылымындағы қатынас мәдениеті негізінде 

адамның адамға деген гумандық кӛзқарасы жатыр. Танымал педагог, академик 

В.А. Сухомлинский: « ... біздің ӛміріміздің мағынасы – адамдар қатынасының 

бақыты. Бақыт адамдардан алыстау емес, біздің ең жоғарғы қажеттілігіміз ... 

адамға деген қажеттілік болсын» - деп жазды. Қатынас мәдениетінің 

философиялық мәні ізгіліктің алтын ережесінде екені хаһ. Оның атрибуттарына 

тоқтала кетсек: ізеттік, құрмет, әдептілік, ескертпелік, міндеттілік және т.б.  

 

             Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. «Мәдениет философиясы» терминін кім және қашан енгізген? 

2. Мәдениет философиясының теоретигі деп кімді атаймыз және оның 

негізгі ойлары қандай еңбектерінде жинақталған? 

3. Франциядағы мәдени-ағартушылық бағыттағы мәдениет философиясына 

үлес қосқан ғалымдар еңбектері мен ой-пікірлері. 

4. Философиялық мәдениеттің зерттеу аймағы қандай? 

5. Ойлау және сӛйлеу мәдениетінің қатынастық маңызы неде?  

 

Ә) Мәдениет ұғымы, генезисі 

«Культура» латынның  «cultura» - ӛңдеу, тәрбиелеу, білім беру 

мағынасындағы әлеуметтік ӛмір ӛзгерістері мен ӛндірістік жағдайлардан кӛрніс 

беретін адамдар іс-әрекеттерінің, жүріс-тұрыстарының және қатынастарының 

тарихи даму бағдарламасы. Мәденеит қабырғасын құрайтын жүріс-тұрыс пен 

қатынас, іс-әрекеттер бағдарламасы түрлі формалардың кӛптүрлілігімен 



 

 

айқындалады: ілімдер, дағдылар, нормалар мен идеалдар, іс-әрекеттер мен 

жүріс-тұрыстар үлгілері, идеялар мен гипотезалар, сенімдер, әлеуметтік 

мақсаттар мен құндылықтық бағдарлар және т.б. Әдепкідегі латтының жерді 

ӛңдеу сӛзі дене бітімді жанды-рухани күшті дәріптеу, жағдайды жақсарту, 

адамның ыңғайы мен қабілеті және оның дамуы дәрежесіне айналды. 

Осылайша дене тәрбиесі, жан мәдениеті мен рухани мәдениет бір-бірінен 

ерекшеленіп, сонау Цицеронның (б.э.д. 106-43) философияны рух мәдениетіне 

теңеуімен ӛз жалғасын тапты.  

Шығыстық нұсқаулар бойынша, арабтың «тамаддун» сӛзі ӛркениет деген 

мағынаны білдіреді, оның тамыры «мадина» немесе «мадине» қала яғни, 

қалалық болу, қалада жиналу деген сӛзден тараған. Қазақтың «мәдениет» 

сӛзінің түп-тӛркіні де дәл осы арабтың «маданият» сӛзінен қалыптасқан. Тағы 

бір дәлел әл-Фарабидің қайрымды қала, адасқандар қаласы, надан қала, игілікке 

бағытталған қала туралы әлеуметтік-саяси, этикалық кӛзқарасы. Қала дегеніміз 

- кӛп адамның бір жерде шоғырланып ӛмір сүруі, демек олар жалпыға бірдей 

белгілі бір ережелер мен ӛмір сүру тәртіптеріне кӛндікпесе, бірігіп ӛмір сүру 

мағынасы жойылады. Бірігіп ӛмір сүру адамдарды мәдениетке, бірін-бірі 

тыңдауға, бір-бірінің қалауын сыйлауға және ӛз кӛзқарастарын біріктіріп, 

барлығына ортақ қарапайым этикалық нормалардың дүниеге келуіне себепші 

болады. Қалалық мәдениет ХІ-ХІІ ғасырларда Францияда пайда болған 

мәдениет. Бұл жағдай тұтас батыс ӛркениетінің қалыптасуында үлкен рӛлге ие 

болды. Қалалық мәдениет мәні адам болмысының барлық аймақтарындағы 

жоғарғы манаптық элементтердің үнемі күшейіп отыруында. Сонымен қатар, 

кӛп адамдардың бірігіп ӛмір сүруі адамдар арасында ыңғайлылықты, уақыт 

үнемділігі, тұрмыс қолайлығы сынды қарапайым ӛмір элементтерінен 

туындаған кӛп қабатты зәулім үйлер мен ғимараттар, жолдар, кӛпірлер, 

сарайлар, мектептер, кітапханалар, мешіттер, сауда үйлері, мұз айдындары, 

стадиондар, алып жобалар, техника жетістіктерінің барлық түрлері және т.т. 

барлығын материалдық жетістіктерге біріктіріп қалалық мәдениеттің бір 

кӛрсеткіші ретінде тануға болады. Демек мәдениет кең мағынада табиғат 

құбылыстарынан бӛлек адамзат жасаған дүниенің барлығы. Бұл тарихи даму 

деңгейіндегі адамзат қол жеткізген материалдық және рухани құндылықтар 

жиынтығы, ал мәдени процесс адам қажеттілігін ӛтейтін заттар мен құралдар, 

еңбек құралдарын жасаудың тәсілдері мен мүмкіндіктерін ӛзіне енгізеді. 

Осылайша мәдениетті игеру дегеніміз еңбек ету үшін білім мен ісмерлікті, кез-

келген қоғамның ӛмір сүруін құрастыратын басты іс әрекет болып табылатын 

қатынас пен танымды, сонымен бірге, гуманды дүниегекӛзқарасты 

қалыптастыру мен инттелектуалды дамуды негіздеу.  

Мәденеит субьектісі - адам: ол ӛз қолымен жасаған мәдени 

құндылықтарды құрастырады, сақтайды және таратады. Мәдениет тұлғаның 

шығармашылық күші мен қабілетін дамытады. Мәдениет мәнінің 

философиялық ӛзегі жалпыадамзаттық құндылықтардың интеллектуалды, 

этикалық және эстетикалық сфераларындағы, яғни ақиқатқа, қайрымдылық пен 

сұлулыққа қызмет ету  жан-жақты ӛлшемде таразыланып, олардың мәдениетті 



 

 

түрде таралуы кең мағынада гуманизм бола алады. Осылайша мәдениет 

мынандай қызметтер атқарады: адами-шығармашылықты - гуманистикалық; 

ақпараттық, танымдық – гносеологиялық; коммуникативті, реттеуші – 

нормативтік; бағалаушы – аксиологиялық; сигнификативті – таңбалық; 

праксиологиялық - әрекеттік. Мәдениет дамуы мен қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарына сабақтастық, мәдени дәстүрлерді жалғастырудағы 

тұрақтылық, ӛзіндік болмыстығы мен ерекшелігі, ұлттық және 

жалпыадамзаттық бірлік жатады (Кононенко Б.И., Културология в терминах, понятиях, 

именах. Справочное учебное пособие: М.: «Щит-М», 1999. – 125 б.). 

Мәдениет – материалдық және рухани еңбек тауарларында, әлеуметтік 

нормалар мен нұсқаулар жүйесінде, рухани құндылықтарда, адамдардың 

табиғатқа, ӛзара және ӛз ӛзіне деген қатынастар жиынтығында кӛрсетілетін 

ӛмір әрекеттерінің дамуы мен ұйымдастырылуының арнайыланған әдісі. 

Мәдениет жан-жақты болғандықтан оның түрлері де сан алуан: рухани және 

материалдық мәдениет, ойлау және сӛйлеу мәдениеті, қатынас және жүріс-

тұрыс мәдениеті, мәдени қабат, мәдени феномен, мәдени құндылық, 

тұрмыстық, бизнестік мәдениет, мәдениет және дін, мәдениет және адам т.б. 

Мәдениеттанулық ой дамуы мыңдаған ғасыр аралығын қамтиды – 

антикадан қазіргі күнге шейін – демек осы аралықта сан түрлі концепциялар 

қақтығысы болды және болады. Осы мәлімдемені нысанаға ала отырып 

мәдениеттанулық тарихты үш негізгі кезеңге бӛліп сипаттауға болады. Бірінші 

кезең, антикалық философиядан басталып 18 ғасырға дейін жалғасады, бұл 

уақыт мәдениеттанулық білімнің онтологиялық, теологиялық және 

эпистемологиялық мәселелер континуумінде пайда болған кезі. Антикалық 

кезең, ортағасыр, қайта ӛрлеу дәуірі тіпті 17 ғасырда да қазіргі заман типіндегі 

еуропалық философияның қалыптасуында үлкен рӛлге ие болған мәдениет 

арнайы құбылыс ретінде пәндік назарда болған жоқ. Бұл бір жағынан діни 

сананың кӛпғасырлық үстемдігі болса, екінші жағынан мәдениет туралы 

философиялық ойлар адамның ойлау қабілетін жалпылай келе тек механикалық 

операциялармен ғана шектелді, ойлау механицизмін игеріп таза «жинақтық» 

сипатқа ие болу 17 ғасырға да бұйырмады. Бұл бағыттағы теоретикалық ойлар 

18 ғасырда Виконың «Жалпы ғылымдарынан» Гердердің «Адамзат тарихы 

философиясының идеяларына» қарай жүрді, ал жүйелік негіздемеге Кант және 

теоретикалық-тарихи мәдениеттанулық құрылымдардың барлығын қамтитын 

Шеллинг, Гегель, Кот концепциялары арқылы ие болды. Дәл осы кезеңде адам 

жасаған әлемдегі тұтастықты сезіну Лейбниц-Вольф мектебінің ұсынысында 

айқындалды. Онда ғылым, ізгілік, ӛнер сынды іс-әрекеттердің жемісі болып 

табылатын құндылыққа айналған «ақиқат-қайрымдылық-сұлулық» үштігін 

туғызып, мәнді түрде ерекшеленетін және бірін-бірі ақыл, ерік, сезім 

қуаттарымен толықтыратын адамның рухани қабілетіндегі үш жақты құрылым 

туралы сӛз болды. Тарихи процестің екінші кезеңі мәдениеттанулық ойды 

қалыптастырудан басталады - ӛзінің әртүрлілігіне, адамдық әрекеттер алаңына 

қарамастан мәдениеттің тұтастыққа айналуы ӛзіндік философиялық саралаудың 

пәні бола алды. Сонымен бірге мәдениетті кең кӛлемде түсіну оның қоғамның 



 

 

экономикалық және саяси ӛмірін қоса жұтып, табиғаттан басқаның барлығын 

қамтуымен сипатталады. ХІХ ғасырдың ортасында әсіресе марксизм және оның 

әлеуметтік ойлар қалыптасуына тигізген ықпалы арқасында қоғам ерекшелігі 

ӛндіру және басқару аймағындағы адамдар арасындағы қатынастар жүйесі 

ретінде таныла бастады. Мәдениеттанулық ойлар тарихының үшінші кезеңін бір 

жағынан түрлі нақты-ғылыми мәдениеттанулық пәндерді философиялық 

тұрғыда қатар қарастырудың кең кӛлемде дамуымен ерекшеленетінінен кӛрсек, 

екінші жағынан кӛркем бейнелі формадағы мәдениет жетістіктері – проза және 

поэзия, сурет және әуез, театр және кинематографиядан байқай аламыз (Каган 

М.С., Перова Ю.В., Прозерский В.В., Юровская Э.П. Философия культуры. Стоновление и 

развитие. – Санкт-Петербург: Лань, 1998. – 148-150 бб.).   

Мәдениеттану – мәдениетті оның тарихи формалар жиынтығымен 

бүтіндей зерттейтін гуманитарлық пән. Мәдениеттану мәдениет философиясы 

сияқты ӛз алдына мәдениеттің универсалды принциптері мен мәнді негіздерін 

ашу міндетін қоймайды. Оның мақсаты – нақты бір тарихи кезең туралы  

адамның әлемді тұтас қабылдауын анықтайтын мәдени универсумды 

реконструкциялау немесе қайта құру. Мәдениеттану гуманитарлық пәндер 

қатарынан болғандықтан ол философиялық, тарихи, антропологиялық, 

этнографиялық, әлеуметтік және т.б. мәдени зерттеулерді, яғни табиғатты  және 

ӛз-ӛзін аялау басты мазмұн болатын адамның ӛмірлік іс-әрекеттерінің арнайы 

мүмкіндіктерін  синтездейді. Мәдениетке жету мүмкіндіктері, тіршілік ету мен 

дамудың заңдылықтары, мән туралы ілімдер жүйесі де мәдениеттану аймағы 

бола алады. Мәдениеттанудың қалыптасуы мәдениеттануға кіріспе, 

мәдениеттердің шығу тегі туралы ілім, культурософия, әлеуметтану пәндері 

сынды интеграция жолымен алға жылжыды. Мәдениеттану рухани құбылыс 

ретінде философия, тарих, этика, эстетика, құқық теориясы және т.б. 

байланысты болса, материалдық ӛмір құбылысы ретінде антропология, 

этнография, әлеуметтану, қоғамдық психология, этнопсихология, демография, 

фрейдизм, семиотика жатады. Мәдениеттану мәдениеттің мета тілі ретінде 

адамдық қарым-қатынас мәдениеті мен материалды және рухани мәдениеттің 

ӛзара байланыстығының бірлігінде қарастырады. Философия алғаш пайда 

болған сәттен-ақ мәдениет таным құралына айналды, дегенмен мәдениеттану 

гуманитарлық ілімнің арнайы аймағы ретінде жаңа уақытқа жатады. Ол Дж. 

Вико, И.Г.Гердер, және Гегель тарихының философиялық концепцияларына 

сүйенді. Мәдениеттану негізінің қалануы мен дамуына үлкен ықпал еткен 

В.Дильтей, Г.Риккерт, Э.Кассирер және О.Шпенглер болатын. Аталған 

ғалымдар еңбектерінен соң мәдениеттануға деген қоғамдық қызығушылық 

еселене түсті. ХХ ғ. мәдениеттанудың концепциялары мен негізгі идеялары 

З.Фрейд, К.Г. Юнг, Э.Фромм, М.Вебер, А.Тойнби, К.Ясперс, М.Хайдеггер, Ж.-

П.Сартр, Х.Ортега-и-Гассет, К.Леви-Сторос, Л.А.Уайт және т.б. есімдермен 

тығыз байланысты.  

Американдық антрополог, неоэволюционизм кӛшбасшыларының бірі 

Лесли Элвин Уайт алғаш рет мәдениеттануды ӛз алдына жеке ғылым етіп 

құруды ұсынды және ӛзі бастап бұл терминнің америкада қолданылуына 

жетекшілік етті. Уайт бойынша мәдениеттанудың міндеті психология 



 

 

байланысынан тыс таза ӛзінен шығатын мәдениетке деген түсінік беру. Ол 

бостандық пен еріктің тірішілік етуін теріске шығарып, адамның жүріс-тұрысы 

қатаң бақылауда деп болжады. Мәденеиет тұлғаға тікелей әсер ететін ӛте 

мықты фактор. Уайт мәдениет феномені қалыптасуындағы белгілер рӛліне 

ерекше кӛңіл бӛледі. Себебі мәдениет тамыры адамның ӛз еркімен заттарға 

мән-мағына бере алу қабілетінен тұрады. Ал бұл қабілет адамды жануарлар 

әлемінен ажыратып ерекшелендіріп тұрады. Уайт ғылыми білім 

эволюциясының ерекше концепциясын ұсынды, онда әлемді тану объекттілерді 

зерттеуден басталады да ақырындап мәдениеттануды зерттеу жағына қарай 

араласып кетеді. 

Мәдениеттанулық ғылымдар мәдениет феноменін оның құндылықтық-

мәндік, нормативті-реттеуші және белгілік-коммуникативтік сипаттары 

жиынтығында түсінідіреді, әрі жіктейді. Оларды үш тарапқа топтастырса 

болады: гуманитарлық-мәдениеттанулық, әлеуметтік-мәденитанулық, қосымша 

мәдениеттанулық. Мәдениеттің адамзат тәжірибесін сақтау және жеткізуден 

құралатын қоғам ӛміріндегі маңызды рӛлін ескере отырып, оның бірнеше 

қызметтерін атап ӛтуге болады: ғылыми-танымдық, білім беру, тәрбиелік, 

құндылықтық, тәжірибелік, интегративтік, реттеуші т.б. негізгі және қосымша 

қызметтері.  

 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. Латындық «cultura » және шығыстық «маданият» сӛздерінің тектік 

ұғымдарын салыстырыңыз? 

2. Мәдениеттің қоғамда атқаратын қызметтерін атаңыз? 

3. Мәдениеттану ғылымының негізін қалаушы деп кімді есептейміз? 

4. Мәдениеттану ғылымының қалыптасуы мен даму кезеңдерін баяндаңыз? 

5. Мәдениет субъектісі. 

 

Б) Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік теориясы 

Мәдениеттің шығу тегі туралы ілім және мәдениет тарихы мен 

мәдениеттануда мәдениеттің пайда болу процесін алғашқы тас құралдарынан 

бастап құралдық процесс дамуының қалыптасуымен тығыз байланысты 

әлеуметтік заңдылықтарды белгілеу үшін қолданылатын ұғымды 

«культурогенез» деп атаймыз. Ал мәдениет тарихындағы әр түрлі белгілерді 

жіктеуді типтеу деп атап, осыған байланысты типологияны қалыптастырамыз. 

Типология: 1) объектілер жүйесін жіктеу және оның байытылған, 

идеалдандырылған үлгісі мен типтері арқылы топталған ғылыми таным тәсілі; 

2) типологиялық суреттеу мен салыстыру нәтижесі. Әлеуметтік-мәдени әлемнің 

кӛптүрлілігі мен кӛптектілігін мойындау мәдениеттің тарихи типологиясын 

құруда түрлі кӛзқарастарға алып келеді. Тарихтың бастапқы кезеңдерінің 

жіктелуін қазіргі заманғыға ұқсас етіп алғаш рет Лукреций Кар (б.э.д. 99-55) 

«Заттар табиғаты туралы» атты поэмасында берді. Ол ежелгі адамның еңбек 

құралын жасауын ӛз жіктемесінің негізі етті. Типологизация таңдалынған және 

концептуалды негізделген түсіндірмелер немесе эмпирикалық және 



 

 

теоретикалық негіздемелер арқылы ӛтеді. Оның морфологиялық және 

құрылымдық (статикалық); процессуалды (динамикалық); генетикалық, 

салыстарамалы-тарихи процедуралары арқылы ажыратуға болады.      

Мәдениет – қоғамдық экономикалық формациялардың алмасуына 

байланысты дамитын тарихи құбылыс. Мәдениет түрлерінің ӛте кӛптігі және 

олардың әрқайсысының жекедаралығы әлеуметтік концепция болып табылатын 

«мәдени-тарихи типтер» теориясының негізін қалады. «Мәдени-тарихи 

типтер» теориясы сызықтық-еуропоорталықтық тарих концепциясы мен 

тарихи процестердің эволюционистік түсіндірмесіне қарсы тезис ретінде 

қалыптасты. Бұл теорияның негізін қалаушы - Н.Я. Данилевский. Оның ары 

қарайғы дамуы О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин еңбектерінде ӛз жалғасын 

тапты. Осы «мәдени-тарихи типтер» теориясының жақтаушылары Кант, 

Гегель және Гумбольдтен бастау алған қоғамдық-тарихи мектепке 

шоғырланды.  

Жаратылыстанушы, философ, әлеуметтанушы Николай Яковлевич 

Данилевский «Ресей және Еуропа» (1869) атты ерекше еңбегінде О.Шпенглер 

мен А.Тойнбиден бұрын бір-бірімен және қоршаған ортамен үнемі  үзіліссіз 

күресте болатын тірі ағзаларға ұқсас «мәдени-тарихи типтердің» тіршілік 

ететіндігі туралы идеяны негіздеген болатын. Олар да биологиялық түрлер 

сынды табиғи алдын-ала анықталған пайда болу, гүлдену, қартаю және ӛлім 

стадияларынан ӛтеді. Н.Я. Данилевский оның тарихи түрде ӛзіндік пайда 

болуын 4 топқа бӛледі: діни, мәдени, саяси және әлеуметтік-экономикалық. 

Оның есептеуінше тарих жүрісі мемлекеттілік арқылы «этнографиялық» 

күйден ӛркениеттік деңгейге дейінгі жолда бірін-бірі ығыстырып отыратын 

«мәдени-тарихи типтер» ауысуымен айқындалады. Ғалым біріңғай әлемдік 

мәдениет тіршілігін теріске шығарды. Оның пікірінше, адамзат тарихы ӛзіндік 

жеке дара мәдени-тарихи типтерден құралады және даму сатысы барлық әлемге 

бірегей, жаппай жүруі тиіс, ал батыс Еуропа тарихи ерекшеліктерінің бар 

әлемге еш қақысыз кӛшірілуі дұрыс емес. Мәселен, славяндық мәдени-тарихи 

типті дамыту және сақтау Ресейдің тарихи міндеті. Батыс Еуропа, Ресей мен 

славяндыққа кері кӛзқараста, сондықтанда славян халықтары ӛздерін жоюға 

ұмтылған батысқа қарсы күреске дайын болып, мықтап бекінуі тиіс, ол үшін 

славяндардың басын біріктіру қажет. Н.Я. Данилевскийдің мұндай қызықты 

ойы мәдени-тарихи типтер концепциясын жасаушы кӛптеген ғалымдардың 

назарына ілігіп, біршама талқылау-тартысқа түсті. Кітап автор қайтыс болғанан 

кейін де оның досы Н. Страховтың қадағалауымен бірнеше рет қайта басылып 

шықты. Ӛз ойын қорытындылай келе, Н.Я. Данилевский тарихи дамудың 

бірнеше жалпы тұжырымдарын бес заңға негіздейді.    

1 заң. Ешқандай терең филологиялық ізденісті тудырмайтын, шығу 

тектерінің тікелей қатынасы сезіліп тұруы үшін барынша ӛзара жақын, жеке 

тілі немесе тілдер тобымен сипатталатын кез-келген тайпа немесе халық 

қауымдастығы, егер ол ӛзінің рухани жатырынан тарихи дамуға қабілетті және 

балалық шақ уақытынан ӛткен болса, онда ӛзіндік мәдени-тарихи тип құрады. 



 

 

2 заң. Ӛркениеттілік ӛзіндік мәдени-тарихи типке тән және халық ӛзіне 

тиесілі саяси тәуелсіздікті пайдалану үшін пайда болуға және дамуға қабілетті. 

3 заң. Бір мәдени-тарихи типтің ӛркениеттік бастауы басқа типті халыққа 

берілмейді. Әрбір тип ӛзі тіршілік кешіп отырған немесе қазіргі заманғы 

ӛркениеттің, яғни бӛгденің әсерін азды-кӛпті ала отырып, ӛзі үшін ӛзіне 

жасайды. 

4 заң. Ӛркениет әрбір мәдени-тарихи типке тән, олай болса ол тек әрдайым 

толығып отыруға, әртүрлілікке және байлыққа қол жеткізеді. Әртүрлі 

энографиялық элементтер және оны құрайтындар тәуелсіздікті пайдалана 

отырып, федерация немесе мемлекеттің саяси жүйесін құрмаса бір саяси 

тұтастықта бола алмайды.   

5 заң. Мәдени-тарихи типтердің даму жолы, ӛсу кезеңінің ұзақтығы 

белгісіз, бірақ гүлдену және жеміс беру сәтінде салыстырмалы қысқа, олар 

ӛмірлік күшін соңғы рет ӛсім бергенде жоқ етіп жіберетін кӛпжылдық 

бірұрықтық ӛсімдікке жақын.  

Орыс тарихшысы Ю.В. Яковец пікірінше тарихи цикл идеясы жаңа емес. 

Біздің дәуіріміз басталғанға дейінгі рим тарихшысы Полибийдің 40 томдық 

«жалпы тарихы» және қытай тарихшысы Сыма Цяньнің «тарихи жазбалары» 

қоғам тарихын айналым, циклдік қозғалыс ретінде қарастырды. Үлкен тарихи 

циклдер идеясын біздің дәуіріміздің басында араб тарихшысы аль-Бируни 

ұсынды; бірнеше ғасырдан соң осы идеяны Тунистен шыққан Ибн Халдун 

жалғастырды. Қайта ӛрлеу кезіңінде тарихи процестегі цикл идеясын француз 

тарихшысы Дж. Вико қарастырды, ал неміс философы әрі тарихшысы Иоганн 

Гердер ХVІІІ аяғында жазылған «Адамзат тарихының философиясына деген 

ойлар» еңбегінде тарихтың генетикалық бастамасы мен ғарыштық масштабтағы 

дәуірлер арасындағы кезеңдік ауытқуларды айрықша зерттеді. ХІХ ғасырдың 

екінші жартысында К. Маркс пен Ф. Энгельс тарихи прогрестің түпкі негізі 

іспеттес қоғамдық-экономикалық формациялардың кезеңдік ауысу идеясының 

негізін қалады. Локалды ӛркениеттің мәдени-тарихи типі туралы идеяны 1869 

жылдың ӛзінде-ақ орыс тарихшысы Н.Я. Данилевский ұсынған болатын; бұл 

идея дами түсіп, 1918 жылы О. Шпенглердің «Еуропаның батуы» атты 

кітабында жарияланды.  

Неміс философы және мәдениет тарихшысы О. Шпенглер «Еуропаның 

батуы» (1921-1923) атты кітабында тарихты мәдениеттер ауысымы ретінде 

қарастырады. Онда әрбір мәдениет құдды «ағаза» сынды ішкі бірлікпен 

бітіскен және ӛзі сияқты басқа «ағзадан» жекеленген. Шпенглер мәдениеттегі 

жалпыадамзаттық сабақтастықты терістейді. Ол адамзат тарихындағы 8 

мәдениетті атап кӛрсетеді: египеттік, үнділік, вавилондық, қытайлық, грек-

римдік, византиялық-исламдық, батысеуропалық және орталық америкадағы 

майя мәдениеті. Ғалым есебінше орыс-сібір мәдениеті жаңа, келешек санатына 

кіреді (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1: Образ и 

действительность. - ВО.: Наука Новосибирск, 1993. - 389 с.).           
Ағылшын тарихшысы және әлеуметтанушысы А.Дж.Тойнби ӛзінің 12 

томдық «Тарихты зерттеу» (1934-1961) еңбегінде адамзат дамуын 

«ӛркениеттер» айналымы рухында мазмұндауға ұмтылып, бұл терминді 



 

 

«мәдениеттің» синонимі ретінде қарастырды. Алғашқыда Тойнби тарихты 

паралелді және жалғасымды дамушы, бір-бірімен генетикалық тұрғыда аз 

байланыста және кӛтерілуден құлдырауға, сӛнуден ӛшуге дейінгі кезеңдерді 

бірдей ӛтетін «ӛркениеттер» жиынтығы ретінде қарастырды. Кейінірек барлық 

танылған мәдениеттер әлемдік діндермен (христиандық, исламдық, будистік 

және т.б.) сусынданған деген қорытындыға келіп, бір адамзат «тарих 

бәйтерегінің» бұтағы іспеттес деген ой айтады. Олардың барлығы бірлікке 

ұмтылады, себебі олардың әрқайсысы оның бір бӛлігі болып есептеледі. 

Дүниежүзілік тарихи даму қозғалыс түрінде локалды мәдени жалпылықтан 

бірыңғай жалпыадамзаттық мәдениетке қарай жылжып отырады. 8 

«ӛркениетті» айқындаған О.Шпенглерге қарағанда А.Тойнби оларды 20-30-ға 

дейін санап, ең соңында 13 санына тоқтады. Тарихтың қозғаушы күшін 

құдіретті «басқарудан» бӛлек, жекелеген жарқын тұлғалар мен 

«шығармашылық азшылық» құрайды деп есептейді ғалым. Олар аталмыш 

мәдениеттер тастаған ішікі әлеммен рухани қажеттілік «шақыруына» жауап 

береді, нәтижесінде «жауап» келіп түскен сол немесе басқа қоғам дамуы 

қамтамасыз етіледі. Аталынған «шығармашылық азшылық» ӛзінің мистикалық 

«ӛмірлік парызын» қарапайым ӛмірге айналдыруға қабілетсіз және тарих 

«шақыруына» жауап бере алмаған жағдайда ол ӛз билігін беделімен емес, қару 

күшімен кӛрсететін «мемлекеттік элитаға» айналады. Жатсынған, шеттетілген 

бұқара халық «ішкі пролетариатқа» айналып ақыр соңында аталмыш ӛркениетті 

бүлдіреді, әрине егер ол оған дейін табиғи апаттардан ӛздігінен құрып кетпесе. 

Ӛзінің жұмыстарында нәсілдік пен «еуропаорталықтықты» объективті түрде 

теріске шығарған Тойнби ұлт-азаттық қозғалыстарға жанашырлықпен қарап 

барлық халықтар арасындағы ӛзіндік түсіністікпен ынтымақтастықты жақтады 
(Тойнби А. Постижение истории. - М.: Прогресс, 1990. - 150 с.).                         

Мәдени-тарихи мектеп 19 ғ. орта шенінде пайда болған Еуропадағы 

интеллектуалды дәстүр. Мектептің негізін қалаушы және басты теоретигі -  

француз ғалымы И. Тэн. Оның ізбасарлары Германияда - Г. Геттнер, В. Шерер; 

Данияда - Г. Брандес; Итальяда – Де-Санктис, Ресейде – А.Н. Пыпин, Н.С. 

Тихонравов және басқалар. Мәдени-тарихи концепция бағыты негізінде 

Конттың философиялық позитивизмімен Сент-Бева әдеби сынындағы 

«биографиялық тәсіл», неміс ағартушыларымен романтиктерінің кешеуленген 

культурологиялық концепциясы және Ф. Гизо, О. Тьерридің француздық 

романтикалық историографиясының жекелеген ой-пікірлері топтастырылған. 

И. Тэннің теоретикалық зерттеулерінде екпін айғақтар арасындағы қалыптасқан 

заңдылықты байланыстарға түседі. Тэн бойынша ӛнер шығармашылығына тән 

ерекшеліктер былай түсіндіріледі: «нәсіл» - туа біткен ұлттық темперамент; 

«орта» - әлеуметтік жағдайлардағы климаттық және табиғи шарттар; «сәт» - 

дәстүрлердің ықпал етуі. Осылайша түсіндірілген айғақ кӛптүрлі жан-жақты 

факторлар ауқымында адасып сіңіп кетті.  

Осы мектептің ірі теоретиктері мен практиктері Пыпин, Тихонравов, 

Шахов, ағайынды Веселовскийлер этнографиялық ескерткіштер, халық 

шығармашылығы, ескі әдебиеттерге аса қызығушылық танытты. Олар дамудың 

ӛзіндік әдеби заңдылығын шеттетіп, ӛнер шығармашылығын мәдени-тарихи 



 

 

дәуірдің белгілі бір ескерткіші ретінде түсінді. Нәтижесінде әдеби жанрлар, 

бағыттар, поэтикалық әдістер мен формаларға деген қызығушылық тӛмендеді. 

Мәдени-тарихи мектептің Н.И. Стороженко, Н.П. Дашкевич сынды жекелеген 

ӛкілдері бұл ілімнің тарлығын түсініп, одан шығар жол ұсынды. Осылайша 

мәдени-тарихи мектеп орыс ұлттық әдебиетінің тарихы, салыстырмалы-тарихи 

әдебиеттанудың принциптерін дайындауда үлкен еңбек сіңірді. Мектеп әдеби 

даму заңдылығын, оның жалғасымды сиаптын орнатты, мәтіндік қорытынды 

тәжірибесін жинады. ХХ ғасырда мәдени-тарихи мектеп бағыт ретінде тарап 

кеткенімен, оның концепцияларының іздерін кӛптеген ғалымдар еңбектерінен 

кездестіруге болады. Тіпті 60 жылдарға дейін шетелдік (В. Паррингтон – АҚШ, 

М.Пидаль – Испания, «университеттік сын» - Франция) және ресейлік (П.Н. 

Сакулин, Н.К. Писканов) ғалымдар жұмыстарынан кӛрніс тапты.  

Этнографиядағы мәдени-тарихи мектеп ХХ ғасырдың басында мәдени 

бағыт ретінде пайда болып, мәдениеттің қайта туылуы бір жерде бірнеше рет 

болады деген ойды мақұлдады. Оның әртүрлі халықтарда болуы ең бастапқы 

орталықтың таратылуынан деп түсіндірген бағыт, оны ғылыми тілде мәдени 

миграционизм, диффузионизм деп те атайды. Мәдени диффузия дегеніміз – 

белгілі бір тарихи мәдениеттің қасиеттері мен ерекшеліктерінің басқа 

мәдениеттерге таратылуы. Материалды және рухани мәдениет элементтерінің 

сол немесе басқа территорияда белгілі бір тұстарының сәйкес келуі «мәдени 

шеңбердің» жасақталуына алып келеді. Нәтижесінде мәдениет тарихы 

тұйықталған циклдік бірнеше «мәдени шеңберлердің» жапсырмалануы мен 

ауысуын қарастырады.          

 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. Типология дегеніміз не? 

2. Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби жасаған мәдени-тарихи 

типтерді салыстырыңыз. 

3. Тарихи дамудың бірнеше жалпы тұжырымдарын негіздеген Н.Я. 

Данилевскийдің бес заңын атаңыз және саралаңыз?   

4. Мәдени-тарихи мектеп қашан, қайда пайда болды және негізін 

қалаушы теоретикті атаңыз? 

5. Мәдени-тарихи мектеп жеткен жетістіктердің мәдениет тарихына 

қосқа үлесі қандай?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І тарау. МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АДАМ 

 

Жаратылысынан ойлау, сӛйлеу және еңбек ету қабілетіне ие адам жер 

жүзіндегі барлық материалдық және рухани мәдениет дамуының субъектісі. 

Биоәлеуметтік тіршілік иесі ретінде адам қоғамдағы мәдениетті жасайды, 

сақтайды және келешекке мұралайды. Мұрагерлік сипатқа ие мәдениет тарихи 

процесте әрдайым жаңалануға, түрленуге, ӛзгеріске, қайта қалпына келу 

проблемаларына ұшырайды, осылайша ескілік орнын жаңа басып, 

құндылықтар құнсызданып алмасу процестері үнемі жүріп отырады. 

Мәдениетсіз адамды, адамсыз мәдениетті елестету мүмкін емес, бұлар бірін-

бірі толықтырушылар мен айқындаушылар. Себебі адам парасаттылық, 

имандылық, зейінділік, әрекетшілдік сынды толып жатқан бітімдік болмысты 

сипаттайтын қасиеттерге иелік етуімен қатар, сұлулықтан ләззат алып, 

эстетикалық рахатқа бӛлене алады. Адамның ӛзіндік «менін» жоғары бағалап, 

тұлғаға айналуы оның мәдениетті игеру ӛлшемімен таразыланады. 

Жаратылысынан ӛзін ерекше жақсы кӛретін адамдардың бірігіп, белгілі бір-

қоғамда, тіпті әлемде мыңдаған жылдар бойы қожалық етуі мәдениеттің және 

мәдениеттіліктің кӛрсеткіші.         

    

А) Мәдени антропология 

Мәдени антропологияны ағылшын тілді елдерде кӛбіне әлеуметтік немесе 

әлеуметтік-мәдени антропология деп атайды, соңғы онжылдықта Франция мен 

континенталды Еуропаның басқа да елдерінде де мәдениет туралы ғылым 

осындай формаға ие болған. Әйтсе де мәдениет кең мағынада материалдық 

объектілер, идеялар, құндылықтар, жүріс-тұрыс үлгілері мен кӛрністерінің 

жиынтығы ретінде түсніледі. Қазіргі заманғы мәдени антропологияға мәдени 

құбылыстарды ұғыну, мәдениетті биоәлеуметтік адаптация формасы ретінде 

түсіну, сонымен бірге, мәдени релятивизмнің этикалық және әдістемелік 

принципі баспалдақты даму деңгейіне тәуелсіз әрбір мәдениеттің ілгерілемелі 

әмбебапты құндылықты бойына сіңіре алатын холистік ыңғай тән. «Холизм» 

гректің «бүтін» сӛзінің аудармасын беретін танымдағы жүйелік әдістемелік 

және жүйелік парадигмасын жетілдірумен байланысты ХХ ғ. енген ұғым. 

Холизмнің орталықтық ұғымы «бүтін» категориясы. Холизм концепциясы 

Бергсоннің «шығармашылық эволюциясы», Уайтхедтің «философия процесі» 

үлгілеріне, феноменологияға, гештальтпсихологиясына, ғылым философиясына 

айтарлықтай ықпал етті. 

Мәдени антропология универсалды интерэтникалық формадағы адамдық 

мәдениеттің негізгі институттары туралы жалпылама ілім ретінде кӛрінеді. 

Бұған қоса ӛте кӛп мамандандырылған аймақтар тіршілік етеді, олардың 

қатарында: экологиялық, экономикалық, саяси, урбанистикалық, аграрлық, 

медициналық антропология, еңбек, білім антропологиясы және т.б. Мәдени 

антропология ӛзіндік ғылым ретінде әдепкіде 19 ғасырдың 30-шы жылдарының 

аяғы мен 40-шы жылдардың аяғында этнология атымен рәсімделеді. Ал 

антропология термині 19 ғ. 70-ші жылдары бекітіледі. Антропологияны пән 



 

 

ретінде оқыту 1879 жылы АҚШ-тағы Рочестер университеті мен 1884 жылы 

Ұлыбританиядағы Оксфорд университетінен басталды. Қазіргі заманғы 

антропологияның қалыптасуы тамыры сонау антикалық дәуірден бастау алатын 

антропологиялық ойлар дамуының ұзақ мерзімін ӛтті. Атап ӛтсек, Демокрит 

пен Лукреций Кар антропосоциогенездің ерекше концепциясын құрастырды, 

Гиппократ әлеуметтік-психологиялық және саяси құбылыстардың табиғи-

географиялық шарттылығы туралы идея ұсынды, Корнелий Тацит 

ӛркениеттілік пен варварлықты қарама-қарсы қойды: «ертедегі рим 

тарихшыларының ізденістері дұрыс бағытта. Онда азаматтық, идеалдарға деген 

сенімділік, жанұяға деген махаббат сияқты әлеуметтік мәні бар адамзаттық, 

ӛнегелік құндылықтар бар, бірақ сонда да адамның ішкі дүниесінен, жан 

сарайынан бір дабыл сезімі сезілетін секілді». 

16-18 ғғ. Еуропадағы антропологиялық идеялардың белсенді дамуы Ұлы 

географиялық ашылымдар нәтижесіне байланысты этнографиялық 

ақпараттардың тез қарқында кӛбеюімен танылды. Осы кезде біршама 

танымалдылыққа ие болған «бақытты жабайы» концепциясы П.Мортир, 

М.Монтень, Ж.Ж.Руссо және Д.Дидро еңбектерінде жалғасын тапты. 19 

ғасырдағы антропологияның қалыптасуына А.Фергюсон, Кондорос және Тюрго 

жасақтаған тарихи процесс идеясы үлкен ықпалын тигізді. Неміс классикалық 

философиясының, оның ішінде Гердердің жұмыстары мен 18 ғ. аяғы мен 19 ғ. 

басындағы еуропалық фольклористика мен этнографиядағы «мифологиялық 

мектеп» деп атаса да болатын компаративистік бағыт ықпалды болды. Тарихи 

тұрғыдағы алғашқы таза антропологиялық бағыт 19 ғ. екінші жарытсындағы 

Ұлыбритания мен АҚШ-тағы эволюционизм болды. Оның барынша танымал 

ӛкілдері Тайлор мен Морган барлық халықтар және мәдениеттің жеке 

институттары (отбасы, дін т.б.) белгілі бір дамудың эволюциялық кезеңдерінен 

ӛтеді деп шамалады. Дәл осы ой арқылы адамзатттың мәдени кӛптүрлілігі 

түсінілді. Эволюционистерге қарағанда диффузионизм жақтаушылары 

мәдениет дифференциациясын мәдениаралық ықпалдастықтар құбылысы деп 

түсіндірді. Герман-Австриялық диффузионизм мектебінің кӛшбасшылары 

Ф.Гребнер мен В. Шмид тұжырымдауынша мәдени элементтердің белгілері бір 

кездері бірнеше «мәдени шеңберлер» аясында болған, кейіннен басқа халықтар 

арасында таралып кеткен. Диффузионизмнің ағылшындық мектебінің ӛкілдері 

У.Смит пен Э.Пери болжамынша ӛркениетке жататын маңызды элементтердің 

шығу орталығы ежелгі Египет болып табылады.  

ХХ ғасырдың басында эволюционизмді АҚШ-тағы Боас негізін қалаған 

мәдени партикуляризм мектебі сынға алып, мәдени құбылыстар аймағындағы 

генерализация мүмкіндігін теріске шығарды. Олар әрбір мәдениеттің ӛзіндік 

ерекшелігін негізге ала орытып, мәдени релятивизм принципін алға тартты. 

Боас схоластикалық теоретикаға қарсы келіп, бұл турасында ӛте кӛп 

материалдар жинау керектігін айтты. Эволюционализм мен диффузионизмнің 

басқа сыншылары британдық функционалистер Малиновский мен Радклиф-

Браунда эмпирикалық материалдарды жинау қажеттілігін жақтап, оны 

антропологиялық теория құру үшін база ретінде қолдану керектін ескерді. 



 

 

Малиновский пікірінше, мәдениет тұтас құбылыс, ондағы белгілі бір қызметті 

атқаратын әрбір элемент қоғамдағы адамның базалық немесе ӛндірістік 

қажеттілігін қанағаттандырады. Осы уақытта Радклиф-Браун мәдениеттің 

жекелеген элементтерінің қоғамның әлеуметтік құрылымын кӛтеру мақсатында 

қызмет етендігіне кӛңіл бӛліп, оны әлеуметтік қатынастардың басты торабы 

ретінде түсінді. 1920 –шы жылдары АҚШ-та «мәдениет және тұлға» атына ие 

болған тағы бір теоретикалық бағыт қалыптаса бастады. Оның негізін қалаушы 

Боастың шәкірттері Р.Бенедикт пен М.Мид. Олар Боастың антиэволюционистік 

сипаты мен З.Фрейдтің концепциясынан ажырап шығып, мәдени 

дифференциадағы негізгі рӛлді балалық тәрбие формасындағы қоспа ойнайды 

деген тұжырымға келді. Осы уақытта этнология мәселелерімен танымал болған 

Э.Дюркгейм шәкіртерінің мектебі Францияда қалыптасып жатқан еді. Бұл 

бағыттың кӛшбасшысы болған Мосс -  этникалық психололгияның дәстүрлі 

формаларының ауысымы тарапындағы ерекше зерттеулердің авторы. 

Дюркгейм мектебіне ұжымдық пікірлер деңгейіндегі алғашқы қауымдық ойлау 

мен қазіргі заманғы ойлаудың принципиалды  ерекшеліктері туралы 

концепцияны жасақтаған Леви-Брюл жақын болды. 1926 жылы Париж 

университетіндегі этнология институтының құрылуы Мосс және Леви-Брюл 

есімдерімен тығыз байланысты екендігін атап айтқан жӛн.  

Соғыстан соң Францияда мәдени антропологиядағы жетекші бағыт 

структурализм болды, ал оның кӛшбасшысы сол кездегі танымал 

антропологтардың бірі Леви-Стросс етін. Лингвистика және когнитивтік 

психологиядағы әдістерге сүйене отырып Леви-Стросс мәдени және әлеуметтік 

әрекеттерді анықтайтын менталды құрылым бар деген тұжырымға келді. Оның 

концепциясы адамдардың мәдени элементтерді ӛз бетінше жіктеп, ӛзінің оған 

деген қатынасын анықтай алатындай мүмкіндік берді. Соғыстан кейінгі 

Британдық антропологияда Радклиф-Браун ізін жалғастырған Эванс Притчард 

пен Глакман жоғарғы орынға ие болды. Олар жанжалдасу феноменін қоғам 

құрылымының құрамдас элементі ретінде қарастырып зерттегені үшін танымал. 

Соғыстан кейінгі американдық антропология үшін ең бастысы эволюционизмді 

ақтау. Онда адамзат прогресі оның қолданған энергиясы кӛлеміне тәуелді деген 

ерекше концепция авторы және осыған орай «Уайт заңы» деген атақ алған 

Лесли Уайт еңбегі мол. Жаңа немесе неоэволюционизм ӛкілдерінің бірі 

Д.Стюарт әрбір мәдениет дамуының қайталанбастығын есепке ала отырып, 

кӛпсызықтық эволюция концепциясын ұсынды. Стюарттың қоршаған орта мен 

мәдениеттердің ӛзара әрекеттері мәселесіне қызығушылық танытуы оны 

экологиялық антропологияның негізін қалаушы деп есептеуге болатындығын 

нұсқап тұр. Қазіргі заманғы американдық антропологиядағы ерекше орынды 

дәстүрлі мәдениетті зерттеу үшін мәтінді тәржімалауды қолданған К.Герц 

иеленеді. Ресейдегі және Кеңес одағындағы мәдени антропологияның дамуы 

ӛзіндік айрықша сипатта (Новейший философский словарь / Сост. Грицанов А.А. - Мн.:  

Изд. Скакун В.М., 1998. - 896 с.). 
19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Н.Миклухо-Маклай, 

В.Богораз, Л.Штеренберг, М.Довнар-Запольский сынды кӛптеген этнограф-

практиктер эволюционизм идеяларын түсіндірумен айналысты. Әлеуметтік 



 

 

қатынастар дамуының әмбебапты кезеңдік формалары ретіндегі қауымдық 

жерге иелік ету және қауымдастыққа арналған М.Ковалевскийдің еңбектері 

теоретикалық сипатта үлкен қызығушылық танытты. Революциодан кейінгі 

маркстік бағыттағы ерте эволюционизм кезеңі теоретикалық ой дамуына балта 

шапты. Бұл «буржуаздық» этнологиядағы жаңа тенденциялардың 

белсенділігіне алып келді. 60-70 жылдары этностар теориясы шеңберінде 

бірнеше ерекше концепциялар пайда болды. Оларды құрушылар 1920-шы 

жылдары орыс ғалым-эмигрант А.Широкогоров жасақтаған концепциядан 

әртүрлі дәрежеде алыстап отырды. Атап айтсақ, этнос концепциясымен 

қоғамдық-экономикалық формациялар туралы маркстік ілімді біріктіріп, осы 

негізде этно-әлеуметтік қауымдар эволюциясының үлгісін құруға талпынған 

Ю.Бромлей еңбегі. А.Арутюнов пен Н.Чебоксаров ұсынған адамзаттың 

этноәлеуметтік және биологиялық топтарының тіршілік ету механизмі ретіндегі 

ақпараттың берілуі туралы идеялары танымалдылық жағынан Бромлейден асып 

түсе алмады. Маркстік дәстүрді ашық түрде теріске шығарып, этностарды 

ӛзіндік айрықша заңдарына сәйкес дамитын биоәлеуметтік феномендер деп 

қарастырған Л.Н. Гумилев концепциясының шоқтығы барлығынан биік болды. 

Л.Н. Гумилев пікірнше, әрбір этностың ӛзіндік ішкі құрылымы және ӛзіндік 

қайталанбас қасиет-бітімі болады. Осы түрлі құрылымдағы, түрлі қасиет-

бітімдегі этностардың бір ӛкілі екіншісінің арасында болған соң ӛз білгенін, 

пайымдап түйгенін ӛз ортасына жеткізеді. Айтушының кӛрген-білгені ӛзіне де, 

тыңдаушысына да әрі қызық, әрі таңсық, әрі соншалықты жат, тіптен кейде 

тұрпайы да болып кӛрінеді. Адамзат әулетімен бірге жалғасып келе жатқан 

этнография ғылымының тегі осыдан бастау алады.                                               

                          

   Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. Мәдени антропологияның ғылым ретінде қалыптасуының тарихи 

жолдарына тоқталыңыз?  

2. Осы салаға еңбегі сіңген ғалымдар қатарын атап, негізгілеріне 

тоқталыңыз. 

3. Американдық Боастың эволюционизмге қосқан үлесін анықтаңыз?  

4. Боас шәкірттері Р.Бенедикт пен М.Мид қандай теоретикалық бағытты 

қалыптастырды және оның маңызы.  

5. Соғыстан кейінгі мәдени антропология тарихы.  

 

Ә) Тұлға мәдениеті  

Тұлға дегеніміз біріншіден, қоғамдық дамудың жемісі іспеттес индивидті 

белгілі бір қоғам немесе ұйым мүшесі ретінде дәріптейтін әлеуметтік мәнді 

қасиеттерінің жиынтығы. Адамға берілген бұл әлеуметтік сипаттама, адамның 

әлеуметтік тәжірибе жинауымен оны дамытуы, байытуы, жеке дара игеруі 

ӛлшемімен анықталады. Екіншіден, Э.Фромм сӛзімен жеткізсек: «мен тұлға сӛзі 

астарынан индивидті сипаттайтын және оны ерекшелендіретін туа біткен және 

жүре енген психикалық қасиеттер тұтастығын түсінем». Тұлғаның ӛзін-ӛзі 

жетілдіруінің ең ұтымды тәсілі тек мәдениет арқылы ғана кӛрінеді. Себебі тұлға 



 

 

ӛзінің ішкі бірлігін басқа адамдармен және келешек ұрпақ үшін жиналған 

шығармашылық тәжірибе арқылы мазмұндай алады. Бұл мазмұнды мына 

заңдылық арқылы саралауға болады: адам неғұрлым мәдени-тарихи тәжірибе 

жинап, оны ӛз дамуы мен жетілуіне жұмсаса, ол соғұрлым тұлға ретінде 

айқындала түседі. Тұлғаның қасиетті құпиясы шығармашылықты 

шабыттандыратын және мәдениетті қайта ӛңдейтін - еркін рух. Тұлға мақсаты 

мәдениетті жаңа шығармашылық шарықтаудың бастамасы және баспалдағы ете 

отырып, ӛзінің рухани күш-жігерін аямай жұмсау. ХХ ғ. тұлғаны түсіну мен 

оның болмысы мәселелеріне кӛп кӛңіл бӛліп, үлкен еңбек сіңірген З.Фрейд, 

К.Г.Юнг, Н.А.Бердяев, А.Камю, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер, К.Ясперс, Х.Ортега-

и-Гассет, Э.Фром, А.Н. Леонтьев және т.б. ғалымдар есімін атағанымыз абзал. 

Тұлғаны қалыптастырудың педагогикалық теорияларына талдау жасай отырып 

отандық ғалымдар оның үш бӛлікті құрылымдық компоненттерден тұратынын 

дәлелдеген: біріншіден, тұлғаның ақыл-ойын дамыту арқылы санасын 

жетілдіру; екіншіден, адамзаттық ӛркениетті тұлғаның бойын біртіндеп сіңіру; 

үшіншіден, жеке тұлғаны іс-әрекетке ендіру арқылы ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге 

белсене қатыстыру.  
Адам мәдени құндылықтарды жасайды және пайдаланады, мәдениет 

ӛндірісінің процесі тұлғадан басталып тұлғамен аяқталады. Тұлға ұғымы 
кӛпқырлы. Күнделікті сӛйлеуде «адам», «индивид – нақты адам», 
«жекедаралық» және «тұлға» ұғымдары кӛбінесе бір мағынада қолданылады. 
Жеке адам немесе нақты адам адамзаттың жеке дара ӛкілі, оның барлық 
әлеуметтік және психологиялық белгілерінің, яғни ақыл-ойының, ерік-
жігерінің, қажеттіліктерінің, мүдделер және т.б. иесі. Тұлға – жеке адам 
дамуының нәтижесі, оның барлық адамдық қасиеттерінің неғұрлым толық 
жүзеге асуы. Тұлға – барынша терең ұғым. Бір жағынан ол ӛзінің жеке дара 
қасиеттері мен әлеуметтік рӛлдерін біріктіретін іс-әрекеттің субъектісін 
білідіретін нақты индивид мағынасын берсе, екінші жағынан, тұлға индивидтің 
әлеуметтік қасиеттері деп түсініледі. Тұлға әлеуметтік жеке адам, саяси 
жүйенің ӛзіндік бейнесі бар алғашқы бӛлінбейтін элементі ретінде, саяси 
саладағы ӛзінің іс-қимылына, жеке басының жауапкершілігін алып жүруші, 
құқықтары мен бостандығы бар жеке адам ретінде қарастырылады.  

Мәдениет үш қоспалы бірлік түрінде кӛрінеді: бірі, адамның рухани 
әлеміне тоғытылған ішкі мәдениеті; екіншісі, білімді игеру, сақтау және беруді 
қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе; үшіншісі, адамдардың қоғамдағы жүріс-
тұрыстары мен әрдайым дамып отыратын адамдық қатынастарды қамтитын 
мәдениет қызметтері. Белгілі бір мәдениеттің тарихи дамуындағы қалыптасқан 
іс-әрекеттер генетикалық бағдарлама ретінде әрбір индивидтің бойында орын 
алады. Сол себепті әлеуметтену процесі бір индивид үшін жеңіл әрі тез болатын 
болса, екіншібірі үшін ол айтарлықтай қиындықтар туғызады. Поляк 
әлеуметтанушысы Я.Щепаньский есептеуінше «индивидтің жеке мәдениеті – 
оның жеке жүріс-тұрысының үлгілері, оның әрекет тәсілдері, ол әрекеттердің 
жемістері, оның идеялары мен ойлары жиынтығы», яғни тұлғаны сипаттайтын 
ақпараттың барлығы. Жеке адам әлеуметтенуінің арқасында тұлға, қоғам 
мүшесі, адам болып қалыптасады, яғни барлық адамзаттың және ӛзінің 
әлеуметтік тобының, ӛзінің халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, нормаларын, 



 

 

құндылықтарын, рәміздерін, тілдерін, білімдерін игереді. Тұлғаның мәдени 
деңгейі оның әлеуметтенуінен - мәдени мұраға араласуынан, сонымен қатар 
жеке-дара қажеттіліктерінің даму дәрежесінен кӛрінеді. Тұлғаның мәдениеті 
әдетте дамыған шығармашылық қабілеттерімен, эрудициясымен, ӛнер 
туындысын түсінуімен, ана тілі мен шет тілін жетік меңгеруімен, 
ұқыптылықпен, сыпайылықпен, жоғары ӛнегелілікпен ұштастырылады. 
Әлеуметтендіру процесі барысында құндылықтар, мұраттар, нормалар мен 
мінез-құлық үлгілері тұлғаның сана-сезімінің бӛлшегіне айналады. Олар 
адамдардың мінез-құлықтарын реттейді және қалыптастырады. Мәдениет адам 
әрекет жасай алатын шеңберді анықтайды деуге болады. Мәдениет адамның 
отбасындағы, мектептегі, ӛндірістегі, күнделікті тіршіліктегі мінез-құлқын 
реттейді, ӛйткені ол тыйым салу мен ережелер жүйесін қамтиды.  

Тұлға мәдениеті – бұл адам игерген материалдық және рухани 

құндылықтар ӛлшемі және ӛзінің жеке тәжірибесіндегі түрлі құндылықтарды 

жасауға бағытталған іс-әрекеттер ӛлшемі. Әлеуметтік ӛзара іс-қимылдар мен 

қарым-қатынастардың ұйытқысы жеке тұлға болып табылады. Адам тұлғасын 

зерделегенде оның кӛріністерін мынадай деңгейлерге бӛлу қалыптасқан:  

  табиғи деңгей - адамның ӛзінде бар және оған басқа адамдардың 

ықпалынсыз дамитын деңгей; 

  биологиялық деңгей - шығу тегі бойынша ортақ болуы, бүл орайда 

адамның жануармен ұқсас болуы міндетті емес; 

  мұрагерлік деңгей - ата-аналарының тектік қорының негізінде тіршілік 

етіп дамитын деңгей; ол биологиялық (бірақ биологиялықтың бәрі мұрагерлік 

емес); 

 әлеуметтік деңгей - адамның әлеуметтену, басқа адамдармен араласуы мен 

ӛзара іс-қимылы барысындағы деңгей (Әлеуметтану. –1т. Қазақстан 

әлеуметтанушыларының қауымдастығы, - Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 275 б.).  
Австриялық врач-психиатр және психолог, ғылымдағы психоанализбен 

психоаналитиканың негізін салушы Зигмунд Фрейд тұлға психикасындағы 

патологиялық процестердің себептерін зерттеп, психофизикалық параллелизм, 

яғни материалдық процестерге қарма-қарсы тіршілік ететін, санадан мүлдем 

бӛлек, мәңгілік психикалық күшке ие, ерекше басқарылатын ӛзіндік бір дүние, 

демек санасыздық деген пікір білдірді. Фрейд мұны «либидо» деп атады. 

Либидо – латынның құштарлық, тілек, ынтызарлық сӛздерінің мағынасын 

беретін ұғым. Оны философиялық, психологиялық және психоанализдік 

ғылыми айналысқа енгізген австралиялық ғалым психолог, психотерапевт – 

З.Фрейд. Фрейд және оның ізбасарлары дамытқан фрейдизм ӛкілдері либидоны 

жыныстық қатынасқа деген құшатырлық, нәпсіні, махаббат түйсігін қоздыру, 

психикалық қажыр-қайратты білдіретін ұғым ретінде қолданған. Әдепкіде 

Фрейд оны тек қажыр-қайрат, күш-жігер деп қарастырды, кейіннен адам 

бойындағы бұл қажырлық пен жігерліктің тек жүйке ауруы себептерінен ғана 

емес, сонымен бірге, қалыпты адамның интимдік, психикалық-секстік 

қатынастарынан кӛрніс алатынын байқап, оны ғылыми және суреткерлік 

қызыметін түсіндіруде сублимациялық теория ретінде пайдаланды. Фрейд 

либидосы Платонның Эросымен теңесті және сүйіспеншілікке қатысты барлық 



 

 

дүние либидоға баланды: жыныстық сүйіспеншілік, ӛзіне деген сүйіспеншілік, 

отанға деген сүйіспеншілік, ата-анаға деген сүйіспеншілік және т.б.). Либидо 

теориясын Эрос (ӛмір) және Танатосқа (ӛлім) деген құштарлық психикалық-

анализдік ілімге айналдырды. К.Г.Юнг бұл ұғымды одан да тереңдетіп, оның 

мәнін биологияландырды.     

Тұлға бірқатар гуманитарлық ғылымдардың зерттеу объектісі болып 

табылады. Философия тұлғаны дүниеде қызмет ету, таным және 

шығармашылық субъектісі ретінде қарастырады. Психология тұлғаны 

психикалық процестердің, қасиеттердің және қарым-қатынастардың: 

темпераменттің, мінездің, қабілеттің, ерік-жігердің және т.б. орнықты 

тұтастығы ретінде зерттейді. Әлеуметтану кӛзқарасы тұлғаның әлеуметтік-

типтік белгісін бӛліп қарайды. Әлеуметтану проблемаларының бірі тұлғаны 

құрылымдық талдау болып табылады. Тұлғаның әлеуметтік құрылымы жеке 

адамның әр алуан қызметі барысында, ӛзі кіретін қауымдастықтар мен 

бірлестіктердің ықпалымен қалыптасатын және қызмет атқаратын объективті 

және субъективті қасиеттерінің жиынтығын қамтиды. Тұлға құрылымы:  
1) ӛмір салты мен еңбек, қоғамдық-саяси, мәдени-танымдық, отбасылық-

тұрмыстық сияқты қызметтерде кӛрінетін әлеуметтік сапаларды жүзеге асыру 
тәсілі; 

2) тұлғаның объективті әлеуметтік қажеттіліктері. Тұлға - қоғамның 
органикалық бӛлігі, сондықтан оның құрылымы негізінде қоғамдық 
қажеттіліктер орын алады. Басқаша айтқанда, тұлғаның құрылымы қоғамдық 
тіршілік иесі ретінде адамның дамуын анықтайтын объективті заңдылықтармен 
айқындалады. Тұлға бұл қажеттіліктерді ұғынуы да, ұғынбауы да мүмкін, бірақ 
та ол қажеттіліктер тіршілік етуін, ӛмір сүруін тоқтатпайды және  тұлғаның 
мінез-құлқына айқындық енгізіп отырады; 

3) шығармашылық қызметке қабілеттілік, білім, дағды жатады. Қалыптасқан 
тұлғаны қалыптасудың бастапқы сатысындағы жеке адамнан айырып 
кӛрсететін де оның дәл осы шығармашылық қабілеттері; 

4) қоғамның мәдени құндылықтарын игеру дәрежесі, яғни тұлғаның рухани 
жан дүниесі;  

5) тұлға басшылыққа алатын ізгілік нормалары мен принциптері. Сенімдер - 
адам мінез-құлқының басты бағытын анықтайтын ең терең принциптер. 
Сенімдер тұлғаның тұлғалық құрылымының ӛзегін құрайтын объективті 
қажеттіліктерді сезінуімен байланысты.  

      

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. Тұлға дегеніміз не? 

2. Тұлға мәдениетінің қажеттілігі мен іс-әрекеттік жетестігін саралаңыз? 

3. З.Фрейдтің «либидо» ұғымына талдама жасаңыз? 

4. Тұлғаның әлеуметтік құрылымын жіктеңіз? 

5. Жеке адам мен тұлғаның ұқсастықтары мен айырмашылықтары неде? 

 

 

 



 

 

Б) Мәдениеттегі материалдық пен руханилықтың ара қатынасы 

Адамның іс-әрекеті мен сол іс-әрекеттің нәтижесі және адамдар қолынан 

шыққан материалдық игіліктер жиынтығын материалды мәдениет деп 

атаймыз. Талдап ӛтер болсақ:  

1) еңбек мәдениеті мен материалдық ӛндіріс, яғни еңбек құралдары, 

технологиялық процестер, ішіп-жем азық-түліктерін ӛсіру және жерді ӛңдеу;  

2) тұрмыс мәдениеті;  

3) топос немесе тұрғын жер мәдениеті, яғни тұрғын жерлер, үйлер, 

ауылдар, қалалар;  

4) ӛз-ӛзіңе, ӛз дене бітіміңе деген мәдени қатынас.  

Огборн анықтамасы бойынша материалдық мәдениет терминіне барлық 

материалдық заттар және технология дамуындағы жаңалықтар мен ӛзгерістер 

жатады. Сондықтанда материалдық мәдениетті археология, этнография, тарих, 

экономика және т.б. ғылымдар қарастырады. Материалдық мәдениет ӛз 

алдына жеке ұғым болғанымен ол да кең мағынада рухани мәдениеттің 

кӛрсеткіші. Себебі рухани мәдениет адам мен қоғам рухани ӛмірінің түрлі 

жақтарын қамтитын адамдық іс-әрекет сферасы. Бұл турасында Н.Бердяев 

«Кез-келген мәдениет, тіпті материалдық мәдениет дегеніміз де рух 

мәдениетіне тиесілі; кез-келген мәдениетте рухани негіз бар – себебі ол табиғи 

жағдайдағы рухтың шығармашылық жұмыс жемісі» - деп анықтама берді. 

Рухани мәдениет әрбір жеке дара адамның рухани әлемі және оның рухани 

дүниелер тудыру барысындағы әрекеті, мысалы ғалымдар, жазушылар, 

суретшілер, заң шығарушылар және т.б. шығармашылығы, ал рухани әрекеттің 

жемісіне рухани құндылықтар, ғылыми нәтижелер, кітаптар, заңдар, дәстүрлер 

және т.б. жатады. Рухани мәдениет саяси, құқықтық, ізгіліктік, эстетикалық, 

діни, ұлттық, ғылыми және философиялық сынды түрлі қоғамдық сана 

формалары арқылы кӛрініп отырады да ӛнер, әдебиет, сәулет және басқа да 

адам іс-әрекеттерінің ескерткіштеріне айналады. Рухани мәдениетке дін, 

ғылым, ағартушылық, білім, ӛнер, тіл, жазу ӛнері және т.б. жатады.  

Материалдық ӛндіріс және оның жекелеген аймақтарындағы адамзаттың 

жинаған тәжірибесі еңбек пен ӛндіріс мәдениеті деп аталатын мәдениет 

формасын сипаттайды. Материалды және ӛндіріс мәдениеті әлеуметтік-

экономикалық және технико-технологиялық жүйелерді ӛзіне енгізеді де, адам 

еңбек пен ӛндіріс субъектісіне айналады, демек ӛзінің тарихтар саласынан 

жиналған тәжірибелері мен еңбек әрекеті ілімдерін келер ұрпаққа мұраға 

қалдырады. 

Тарихшы-ғалым Манаш Қозыбаев ӛркениет шындығына келгенде 

мәдениет, ал мәдениет болса тірнек /материальная/ және кӛрнек /духовная/ 

мәдениеті болып екіге бӛлінеді деп оларға ескіше атау берген (Қозыбаев М.Қ. 

Ӛркениет және ұлт. - Алматы: Сӛздік-Словарь, 2001.- 69 б.). Кез-келген материалдық 

мәдениет рухани мәдениеттің жемісі бола отырып, тұрмыстық қажеттілік пен 

сұранысты қанағаттандыру мақсатында пайда болып, заман ӛте түрленіп 

модерзинацияланады. Нәтижесінде адамды рухтандыратын, сұлулық пен 

ерекшелікке ие заттарға айналады, демек ӛзінің алғашқы түп негізі болған 



 

 

рухани мәдениеттің пайда болуына тікелей ықпал етеді. Осы ойымызды тарқату 

мақсатында рухани және материалдық мәдениет ара қатынасының куәгері 

ретінде қарапайым қазақ тұрмысын алуға болады. Халық тұрмысының басты 

кәсібі – мал шаруашылығы. Малдың түр-түрінің қыр-сырын игеріп, олардың 

мүмкіндіктерін ӛз тұрмыстарында барынша пайдалану қазақ халқының 

философиялық биіктігін кӛрсетеді. Мал бағу дегеніміз тӛрт түлікті сайын 

далаға жайып жіберіп, қарап отыру емес. Қазақтар малдарды түліктерге бӛле 

отырып, олардың тіршілік ету ыңғайларын табиғат жағдайымен орайластыру, 

оларды кӛбейту, асылдандыру, есебін алу, табиғаттың тосын апаттарынан аман 

сақтау, тұрмыстық азыққа, киімге, айырбас тауарға айналдыру және тағы да 

басқа мәселелерін игерген, сонымен қатар, осы аталғандарды жүзеге асыру 

барысында қисынды ой, далалық білім, аса талғампаздық, сыншылдық, саналы 

және шұғыл шешім қабылдауға дағдылану, табиғатқа тӛселу сынды мінез-

құлыққа ие болып, жалпы айтқанда дала философиясын тұрмыстық 

философияға айналдырған. Олар мал шаруашылығын негізге ала отырып, 

егіншілік, қол ӛнершілік, кәсіпшілікпен де айналысып, ӛздерінің ұлттық 

мәдениетін қалыптастырған. Дала ӛркениеті, оның ішінде қазақ ӛркениетінде 

тұрмыс мәдениеті ең жоғарғы деңгейде дамыған. Киіз үйден бесікке дейінгі 

жәдігерлер құны жойылмайтын, уақыт ӛзгерте алмайтын, әрі қайталанбайтын 

дара мәдениеттер. Осылардың барлығын түйіндей отырып қазақ халқының 

тұрмыстық философиясын былайша жіктеуге болады: 

  Мал шаруашылығы (түліктерге, саулықтарға бӛлу, жайлымдар таңдау, 

мал бағу стратегиясы, тӛлдету, асылдандыру, азыққа айналдыру, жүні мен 

терісін пайдалану және т.б.); 

  Егін шаруашылығы (жерді меңгеру, диханшылық, тұқымдарды түрімен 

ажырату, мезгілдік егіншілік, жеміс-жидектер егу, оларды баптау, күту, ору, 

жинау, сақтау, тұқымдықты ажырату және т.б.); 

  Қол ӛнершілік ( ағаштан бұйымдар жасау, ұсталық, қыштан, саздан 

құйып жасау, шеберлік, темірді балқыту, жіп иіру, тері илеу, қоғасын құю, 

ӛрнектеу, кестелеу, киіз басу, алаша тоқу, киім тігу, тоқыма тоқу, құрақ құрау, 

таспа ӛру, зергерлік бұйымдар, ыдыс-аяқ, ат әбзелдерін, жиһаздар, саз 

аспабтарын, қару-жарақтар жасау және т.б.);   

  Аңшылық, саятшылық (аңға шығу, сонарлау, тазыларды, құмай 

тазыларды дайындау, үйрету, қарулар, қақпандар жасау, аң терілерін игеру, 

бүркіт, лашын, қаршыға, қыран, сұңқар сынды саятшылық құстарын асырау, 

құсбегілік, оларды үйрету, жүйрік аттарды баптау, тұлпарлар дайындау және 

т.б.);       

  Сауда кәсіпшілігі (сүт, ет, май, құрт, ірімшік сияқты ӛңделген азықтарды 

сату, айырбас сауда, мал сату, малды бордақылау, жәрмеңкелер, аламан 

бәйгелер ұйымдастыру және т.б.); 

  Рухани кәсіпшілік (балгерлік, бақсылық, сынықшылық, кӛріпкелдік, 

жұлдызшылық, құмалақ ашу, зікір салу, түс жорушылық, жауырынмен бал 

ашу, жорамал айту, тамыр басу, үшкіру, ұшықтау, аластау, ем-дом жасау, 

шӛптермен емдеу, қарғыс пен кӛз тиіуді алу, таңдай басу және т.б.). 



 

 

Осы аталғандардың барлығы қазақ баласын ӛмірге, еңбекке баулу, 

кәсіптікке бейімдеу, шеберлікті дамыту, кӛркем ойлау қабілетін арттыру сынды 

қасиеттерді бойына сіңіруге тікелей ықпал етсе, адамгершілік пен сыпайылық, 

ақылдылық пен сыншылдық, сабырлық пен бейнеткештік, ұқыптылық пен 

икемділік, іскерлік пен ісмерлік, еңбекқорлық пен алғырлық, зеректік пен 

зейінділік, сезімталдық пен адалдық, шапшаңдық пен қырағылық, батырлық 

пен мәрттік, намысқойлық пен қайсарлық, тазалық пен әділдік, жомарттық пен 

рақымшылдық, имандылық пен  инабаттылық, әдептілік пен кішіпейілділік 

сияқты тәлім-тәрбиені дамытып, азаматтық, моралдық, діни, этикалық, 

эстетикалық, экономикалық, патриоттық реттегі ұстанымдарды, ұлттық салт-

дәстүр, әдет-ғұрып, наным-сенім, салт-жоралғы, мәдениет пен ӛркениетті де 

қалыптастырды. Бұл турасында Хакім Абай отыз үшінші қара сӛзінде «егер де 

мал керек болса, қолӛнер үйренбек керек. Мал жұтатпайды, ӛнер жұтамайды. 

Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолӛнерді – қазақтың әулиесі сол» - деп 

қолӛнердің тұрмысты оңалтуға апаратын бірден-бір жол екендігін баса 

кӛрсетеді де, ары қарай қазақтың ӛнерге қатысты кеселдерін қатты сынға 

алады. Ӛкінішке орай, қазақтардың барлығы ӛте еңбекқор, кәсіпшіл деп дӛп 

басып айту ӛте қиын. Оған мысал «Дала Уалаяты» газетінің 1895 жылдың 26 

қарашасындағы 45 санындағы Аппасов Сұлтанның «Қазақбайдың ұрылары» 

атты мақаласында қазақ даласындағы ұрлық пен барымтаның басты себебі – 

кәсіпсіздік екендігін атап кӛрсеткендігі, Абай да ӛзінің 42-ші қара сӛзін 

жұмыссыздыққа арнап, еңбексіз жатып ішу, қолы ұдайы бос болу жеке 

адамның басындағы және бір қауымдағы кеселдің үлкен себешісі деген аса 

сыншыл, ӛткір ойлар айтады. Осы аталғандарға қосымша ретінде батыстық 

әлеуметтанушылар мен психологтар елдегі нашақорлық, түрлі бейбастақтық 

мәселелері адамдардың жұмыссыздығынан, аса байлықтан етек алады десе, 

техниканың қарқынды дамуын негізге алған кейбір пессимист ғалымдар мың 

адамның еңбек ететін қол жұмысын автоматтың бір тетігі ғана атқарады, олай 

болса жоғарыда аталған келеңсіздіктердің басты себешісі техника дегенге 

саяды.  

Материалдық мәдениет пен руханилық ара қатынасының кӛрсеткіші 

іспеттес ӛркениетті адамзат дамуының шыңы емес, керісінше, тығырыққа 

апаратын жол деп есептейтін Махттма Ганди, оның дәлелі, ӛркениет әлемінде 

ӛмір сүретін адамдар ӛмірінің мәні мен физикалық игілікті мақсат етеді деген 

тұжырымға келеді. "Бұрын киім ретінде тері, ал қару ретінде найза қызмет 

ететін, ал қазір шалбар киіп, түрлі басқа киімдерді денені безендіру үшін киеді, 

найзаның орнына бес, тіпті одан да кӛп бытыралы тапанша қолданады. Бұрын 

Еуропада адамдар жерді қолдарымен ӛңдеген, кейіннен булы қозғағыштың  

кӛмегімен адамдар кең ауқымды жерді игеріп, кӛп байлық жинай алды. Мұны 

ӛркениеттің кӛрсеткіштері деп атайды. Бұрын азғантай адамдар кітап жазатын, 

бірақ құнды болатын, ал қазір кез-келген адам ойына келгенін жазып, 

адамдардың миларын уландыруда. Бұрын адамдар бір-бірімен соғысқанда, 

күштеріне сенетін, ал қазір бір адам тӛбешік астында жатып пушкамен  

мыңдаған адамдардың ӛмірін жоқ етеді. Бұл ӛркениет. Бұрын адамдар ашық 



 

 

аспан астында қанша қаласа, сонша жұмыс істейтін болған, ал қазір мыңдаған 

жұмысшылар тіршілік етуге нәпақа табу үшін фабрикалар мен шахталарда 

бірігіп жұмыс істейді. Олардың жағдайы жануарлардан да тӛмен. Олар ӛз 

ӛмірлерін тәуекелге буып, ең қатерлі жұмыстарды миллионерлер үшін істеуге 

тәуелді. Осының барлығы ӛркениет ӛлшемі. Бұл ӛркениет не адамгершілікті, не 

дінді қабылдамайды, тіпті кейбіреулері дінді ырымшылдықтың ӛнімі деп те 

есептейді. Мен ӛзімнің жиырма жылдық тәжірибемнің нәтижесінде 

адамгершілік астарында ӛнегесіздіктің дәріптелінетініне кӛзім жетті. Ӛркениет 

адамдар үшін ыңғайлылыққа қызыға ұмтылу, бірақ бақытқа емес, себебі мұнда 

ол масқара сәтсіздікке ұшыраған болар еді». 

Материалдық мәдениеттің гүлдену кезеңін зәулім үйлер, дамыған техника, 

электрондық жетістіктер және т.б. арқылы дәлелдеу қиын емес, ӛйткені 

барлығы кӛзге кӛрініп тұр. Негізгі мәселе руханилық пен материалдық 

арасындағы адамдық іс-әрекет, адамдық сапа, ойлау жүйесінің ізгілікті дамуы. 

Ақселеу Сейдімбек ӛзінің этномәдени пайымдауы барысында материалдық 

ӛндіріс деңгейімен рухани мәдениет ӛресінің сай келе бермейтін кейбір 

келеңсіз кӛрністерін бүгінгі ӛмірден байқауға болатындығын айтады. 

Туындатудан гӛрі тұтынуға бейім қомағай психология, ӛзімшіл 

практикашылдық, адам қабілетінің тар аядағы мамандықпен шектеліп 

қалушылығы, мәдени-рухани ұқыпсыздық, мәдениетті дамытудың мемлекеттік 

деңгейдегі дәрменсіздігі т.б. осы сияқты келеңсіздіктер ӛкінішке орай, бүгінгі 

ӛміріміздің шындығы қалпында сақталып отыр. Бұған әлі де болса екпінін 

тоқтата қоймаған идеологиялық әміршілдіктіде қосуға болады. Ӛйткені бұл да 

мәдениеттің элементі болып табылады. Белгілі бір топтың немесе сыртқы ӛктем 

күштің мүддесі тұтас этнос ӛміріне зорлықпен таңылса, мәдениетке мұның да 

кері ықпал ететінін қазақ халқы жақсы біледі (Сейдімбек Ақселеу. Қазақ әлемі. 

Этномәдени пайымдау. Оқу құралы. – Алматы, «Санат» 1997. – 79 б.).       

 

Ӛзін тексеру сұрақтары  

1. Материалдық мәдениет дегеніміз не және оның түрлері қандай? 

2. Қоғамдық санадағы рухани мәдениеттің алар орны. 

3. Тұрмыстық философияның маңызы неде және оның жіктелімі? 

4. Кәсіпшілдік қажеттілігі сұранысынан туындаған философиялық ой.     

5. Ӛркениет - материалдық және рухани мәдениет жемісі: философиялық 

саралау.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ тарау. МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ЭТНОС 

 

Әрбір этностың, ұлттың ӛзіндік тұрған жері, басқан тауы, ішкен суы, 

қоршаған кӛршілері сонымен қатар, жинақталып, сақталып ұрпақтан-ұрпаққа 

беріліп келе жатқан сан ғасырлық әдет ғұрыптарына байланысты ӛзіне тән 

мәдениеті болады. «Топ», «тайпа», «халық», «ұлт», «нәсіл» сынды ұғымдарды 

бір ғана «этнос» сӛзінің аясына шоғырландырсақ, этнос мәдениетпен шендесе 

келе этномәдени немесе этникалық мәдениет ұғымын береді, онда әрбір 

ұлттың, халықтың ұлттық нышандары бағамдалып, мәдени-тарихи 

даралықтары айшықталады. Ұлттық мәдениет әрбір ұлттың мінезі мен 

психологиясын сипаттай отырып сол ұлттың рухын жасайды. Демек рух ұлттық 

мәдениеттің ӛзегі, түп қазығы. Дәл осы қазығы босап, не одан айырлған 

жағдайда бүтін бір ел немесе халық тарих сахнасынан ӛз бедерін жоғалтады. 

Қазақ халқы да сол түп қазықты босатып алған елдер қатарынан, қазір соны 

орнықтыру, қатайту мақсатында ел мінезі мен психологиясын қайта қалпына 

келтіріп, ұлттық рух жасалу үстінде. Бұл халық сұранысына айналған 

этномәдениет руханилық сипатқа ие. Рухани жүкті жеңілдету үшін жұмыла 

кӛтерген халық қайраткерлері ӛздерін әр саладан кӛрсетіп бағуда: философтар 

«ұлттық философия», саясаткерлер «ұлттық идеология», қаржыгерлер «ұлттық 

валюта», экономистер «отандық ӛндіріс», филологтар «ана тілі», тарихшылар 

«қазақ тарихы», ӛнертанушылар «ұлттық нақыш», ӛнерпаздар «ұлттық музыка» 

және т.б.. Ыдыраған, бӛлшектенген бүтінді қайта қалпына келтіру ұзақ 

мерзімді, мұқалмас жігерді талап етеді.             

 

А) Этникалық және нәсілдік айырмашылық 

Этностар – таза адамзаттық құбылыс. Мұнда адамзаттың нәсілдік 

бӛлінісінен этникалық бӛлініс аздап айырықшаланып тұрады. Нәсілдік 

айырмашылық - биологиялық құбылыс. Нәсілдік айырмашылықтың сипаты 

ежелгі адамдарда, тіпті адамның маймылға ұқсас ұрпақтарында да болған, бірақ 

оған адамзаттың қазіргі заманғы нәсілдік топтарын енгізуге болмайды. 

Этникалық айырмашылықтар адамның маймыл тәріздес немесе ұқсас 

ұрпақтарында, тіпті ежелдегі адамдар – архантроптарда болуы да мүмкін емес. 

Себебі этникалық айырмашылықтар негізінде ғана мәдениет секілді таза 

адамзаттық құбылыс жатыр. Н.Смелзер сӛзімен жеткізсек: «мәдениет 

жұртшылықтың қалыптасқан ӛмір салтына байланысты барлық адамдарға тән, 

ӛмір туралы кӛрніс беретін құндылықтар жүйесі». Ал «нәсіл» ұғымы 

биологиялықтан гӛрі әлеуметтік белгіге кӛбірек саяды. Оған класстар күресі 

дәлел бола алады.  

Этнос – гректің топ, тайпа, халық сӛздері, яғни мәдениеті мен ӛзіндік 

санасын, жалпы тілдері мен белгілі бір территорияда ұзақ уақыт бойы бірге 

тұру, ұрпақтар арасын жалғастыратын топ адамдар. Этнос ұғымы категория 

ретінде этникалық қауымдастықтардың адамзат тарихындағы барлық 

кезеңдерін жалпылайтын белгілері болып ресейлік, кеңестік және кеңестік 

кездегі этнографияда жасалды. Этнос теориясының негізін 1920 жылдары С.М. 



 

 

Широкогоров салды. Ол этносты адамзаттық локалды топтардың негізгі 

тіршілік етуші формасы ретінде қарастырып, оның негізгі белгілері «шығу 

тегінің, салт-дәстүрлердің, тілдің және ӛмір жайттарының бірегей болуы» деп 

есептеді. 60-80-шы жылдары С.М. Широкогоров концепциясы кеңестік 

этногрофтар тарапынан дамыды. Оның марксистік интерпретациялық түрі деп 

Ю.В. Бромлейдің теориясын айта аламыз.  

Этностың коммуникациялық теориясы контекстінде А.С. Арутюнов және 

Н.Н. Чебоксаровтардың теоретикалық бағыттағы ғылыми жұмыстары ерекше 

сипатқа ие. Этнос феноменіне маркстік емес ыңғай танытқан Л.Н. Гумилев 

жұмыстары еді. Онда этнос этносфераның элементтері – ӛзінің ғажап заңы 

бойынша дамитын ерекше биоәлеуметтік шындық ретінде кӛрсетілген. 

Шетелдік әлеуметтік-мәдени антропологияда этнос ұғымы салыстырмалы 

түрде ӛте сирек қолданылады, ал оның теориясының құрылымы маңызды 

болып есептелмейді. Кӛп қолданылатын этникалық ұғым белгілі бір ұлт пен 

этникалық топқа қатысты болады. ХХ ғасырдың екінші жартысында этнология 

саласындағы ғылыми зерттеулер қатары едәуір кеңейіп, ғылыми этнологиялық 

салалар негізі қалыптасты. Дәлел ретінде С.А.Токаревтің этностардың тарихи 

типологиясы, М.Г.Левиннің этникалық сана-сезім туралы теориясы, 

Л.Н.Гумилевтің аса танымалдыққа ие болған этностың биологиялық даралығы, 

Н.Н.Чебоксаровтың этностың мәдени ерекшеліктері турасындағы теориясы, 

Ю.В.Бромлейдің этнос мүшелерінің эндогамиялық тектестігі, В.И.Козловтың 

этностың территориялық және экономикалық байланыстары туралы 

зерттеулері, С.А.Арутюновтың этносаралық синхронды және диахронды 

байланыстардың маңызы, В.К. Гарданов пен И.С.Гурвичтің этнос аралық кірігу 

немесе ассимиляциясын негізге алуға болады. Осы аталған және басқа да 

тұжырымдамалар «этнос» ұғымының ғылыми айналыстағы маңыздылығынан 

хабар береді.  

Отандық ғалым Ақселеу Сейдімбектің этномәдени пайымдауында бұл 

ұғым былай тұжырымдалады: «Этнос – белгілі бір мекенде тарихи ӛсіп-ӛнген, 

ортақ және орныққан тілі, мәдениеті, психикасы бар, сондай-ақ, ӛздерінің әрі 

біртұтастығын, әрі ӛзгелерден ерекшелігін сезінетін сана-сезімі қалыптасқан, 

ӛзіндік атауға (этноним) ие адамдар қауымын айтамыз». Ешбір ел, дәлірек 

айтқанда ешбір этнос бір сәтте ғайыптан пайда болмайды. Этногенез бен 

этнонимді бір ғана тарихи кезеңнің аясындағы құбылыс ретінде қарастыру 

кӛбінесе қателікке ұрындырады, яғни, белгілі бір ұлттың тек тамыры 

(этногенезі) мен сол ұлттың тарих жүзінде орныққан атауының (этноним) 

аражігін ұдайы ажырата зерделеп отыру қажет. Елдің елдігін танытатын айғақ-

белгілерді ұлттың берідегі атауы орныққан кезден бастап түгендеу үрдісі, 

әдетте сол елді тексіз-тарихсыз етіп кӛрсетуге себепші болады. Тарихтың тар 

жол тайғақ кешулерінде асыл қазынасын, елдік айғақ-белгілерін тонатып алған 

халықтар, сӛз жоқ, сол дәулетпен бірге ӛзінің тарихи жадын да кӛмескелейді. 

Егер, ата-бабаның кӛзіндей болып, алыс ғасырлардағы жеткен мұралардың жіп-

шырғасы шықпай тӛрінде тұратын болса, ондай ел ӛзін ғана тереңірек түсініп 

қоймайды, сонымен бірге ӛзгеге де түсінікті әрі танымал болмақ. Адамның 



 

 

тектілігін бітім болмысына қарап танып-түсінуге болатын шығар, ал ел-

жұрттың тектілігі оның табиғи және әлеуметтік ортасында туындатқан айғақ-

белгілерімен парықталса керек (Сейдімбек Ақселеу. Қазақ әлемі. Этномәдени 

пайымдау. Оқу құралы. – Алматы, «Санат» 1997. – 63-64 бб.). 
 Әрбір этностың географиялық ортаға бейімделген салт-дәстүр, әдет-

ғұрып, наным-сенімдеріне орай қалыптасқан жеке дара халықтық тарихи 

шежіресін этнография деп атаймыз. Этнографиялық мағлұматтар халықтың 

этникалық тегін, рухани болмысын, мәдени талғамын, моралдық-этикалық 

қалыптарын саралауға кӛмектеседі. Тек этнографиялық деректерге сүйене 

отырып, этностың ӛткен ӛмірін, мәдени болмысын, ӛнерін, моралдық-этикалық 

қасиеттерін тануға болады. Адамдар кӛбінесе ӛздерінің мәдениеті тұрғысынан 

басқа мәдениеттерді бағалауға бейім. Мұндай жағдайды ғылыми тілде 

«этноцентризм» деп атайды. Бұл терминді ғылыми айналысқа У.Самнер мен 

Л. Гумплович енгізген. Самнер пайымдауынша этникалық топтар ішіндегі 

адамдар қатынастарымен топтар аралық қатынастар арасында айтарлықтай 

айырмашылық бар. Егер топтар арасында ынтымақтастықтағы салмақтық 

болса, онда топтар арасындағы қатынастар күмәнділік пен қастық туғызады. 

Этноцентризм ішкі әлем алдындағы этникалық топтар бірлігін ӛндіру мен 

қатар оған ӛз ықпалын тигізеді. Б.Поршнев мен С.Токарев жұмыстарында 

ӛңделген этникалық ӛзіндік идентификация негізінде жатқан «біз-оларға» 

қарама-қарсылығымен байланысты. Этноцентризмнің әлеуметтік 

стереотиптермен байланысы әлеуметтену процесі және белгілі бір әлеуметтік-

мәдени ортаға ену кезінде сіңіп кетеді. Этноцентризм қандай да бір деңгейде 

барлық қоғамға тән, керек десеңіз артта қалған елдердің ӛзі бір нәрседе ӛзінің 

қалғандардан артықшылығын сезінеді. Этноцентризм сияқты қиын мәдени 

құбылыстың жағымды сәттері этноцентризмнің нақтылы айқын кӛрінісі бар 

топтар басқа мәдениетке және субмәдениетке толығымен шыдамды топтарға 

қарағанда ӛмір сүруге аса дәрменді болып келетіндігінен кӛрінеді. 

Этноцентризм топтарды шоғырландырады, оның әл-ауқаты үшін құрбан 

болу мен азаптануды ақтайды; онсыз отан сүйгіштіктің пайда болуы мүмкін 

емес. Этноцентризм - ұлттық сана-сезімнің, топтық адалдықтың пайда 

болуының қажетті жағдайлары. Әрине, этноцентризмнің жағымсыз пайда 

болулары да мүмкін, мысалы, ұлтшылдық, басқа қоғам мәдениетіне теріс 

қарау. Сондықтанда этноцентризмнің маңызды факторы – ұлтшылдық. 

Этникалық ӛзіндік сана ретінде этноцентризмді этностарға сәйкес тарихи және 

әлеуметтік-экономикалық жағдайлардан ажыратып қарастыруға болмайды. 

Этникааралық жағдайлар тек қастық пиғылда ғана емес, достық пиғылда да 

бола алатын мәдени контактлердің бағыттылығы мен интенсивтілігі дәрежесіне 

тәуелді. Бірақ этноцентризм кӛп жағдайларда тӛзімді нысандарда пайда болады.  
Этноцентризмге мәдени  релятивизм қарсы тұрады. Егер түрлі ниеттер мен 

құндылықтар ӛздерінің жеке меншік мәдениетінің әлеміне ұқсамайтын болса, 
бір әлеуметтік топтың мүшелері басқа топтардың ниеттері мен құндылықтарын 
түсіне алмайды. Басқа мәдениетті түсіну үшін оның нақтылы белгілерін, 
дамуының ерекшеліктерін және оқиғаларын байланыстыру керек. Әрбір мәдени 
элемент ӛзі бір бӛлігі болып табылатын мәдениеттің ерекшеліктерімен ара 



 

 

қатынаста болу қажет. Бұл элементтің құндылығы мен мәні тек қана қандай да 
бір мәдениеттің астарында қаралуы мүмкін. Мәдени релятивизмге сәйкес жеке 
мәдени жүйенің нақтылы элементтері дұрыс және жалпылама қабылданған 
болып табылады, ӛйткені олар ӛздерін дәл осы жүйеде жақсы кӛрсетті; ал 
басқалары дұрыс емес және қажетсіз деп саналады, ӛйткені оларды қолдану осы 
қоғамда немесе осы әлеуметтік топта ауру мен жанжалды салдарды туғызар еді. 
Қоғамда мәдениетті қабылдау мен дамытудың ең тиімді жолы - этноцентризм 
мен белгілердің және мәдени релятивизмнің сәйкес келуі, жеке адам ӛз 
тобының немесе қоғамының мәдениеті үшін мақтаныш сезімін сезіне отырып 
және осы мәдениеттің негізгі үлгілеріне жолын қуушылық ойын айта отырып, 
сол уақытта басқа әлеуметтік топтардың ӛмір сүруге құқы бар екенін мойындай 
отырып, сол топтар мүшелерінің мінез-құлқын, мәдениетін түсінуге қабілетті 
(Әлеуметтану. – 2 т. Қазақстан әлеуметтанушыларының қауымдастығы, - Алматы: Қазақ 
университеті, 2005. – 275 б.). 

Этномәдениет мәселесімен шұғылданушы отандық ғалымдардың бірі 

Ж.Наурызбай: «этнос мәдениеті – ассимиляциядан, араласып кетушіліктен 

сақтайтын механизм, күштердің ӛрісі. Бұл сондай-ақ оның коды, 

айырмашылығын кӛрсететін белгісі. Бұл және басқа этностармен тіл 

табысатын, қарым-қатынастар құралы. Жалпыадамзаттық құндылықтар – 

барлық уақытта этникалық мәдениеттің «киімінен-ақ» байқалып тұратын, оны 

әр этнос ӛз мәдениетінен тауып және сол арқылы басқалармен хабарласып, 

алмаса білуі» - деген анықтама береді. «Бес-анық» еңбегінің авторы Мұхтар 

Арын бір-бірімен диалектикалық байланыстағы бес шартты: тіл, дін, дәстүр-

әдет-ғұрып-мораль, тарих, атамекен-жер-су - этномәдениеттің тірегі деп 

негіздейді (Қоңырбаева С.С. Отбасылық ӛмірге даярлаудағы этномәдени құндылықтар 

мәселесі // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика мәселелері, болашағы. Халықаралық 

конференция материалдары. 10-11 маусым 2005.  Атырау - 45-47 бб.). Философ 

Д.Кішібеков пен Ұ.Сыздықов: «ұлттық мәдениетсіз жалпы адамзаттың 

интернационалдық мәдениеттің де болуы мүмкін емес» десе, тарихшы 

Е.Ерғали: «дәстүрлі мәдениет деп ежелден қалыптасып, ғасырдан ғасырға 

жалғасып, ӛзгеріп отырғанымен, сол халықтың дүниетанымдық бастаулары мен 

басты құндылықтарының кӛзіне айналып, оның ӛмір сүруінің салттарымен 

бағыттарын, тәсілдері мен жолдарын реттейтін негіздерін айтамыз» - деп ой 

тұжырымдайды. 

Дәстүрлі мәдениет халықтың тарихи дамуының жетістіктер жемісі. 

Адамдардың басқа жетістіктеріне қарағанда дәстүрлі мәдениет ӛз 

тұрақтылығымен белгілі. Дәстүрлі мәдениеттің мәні бұрынғы құндылықтарды 

тек сақтап қалу ғана емес, оның дәстүрлі қалып ретінде сақтай тұрып, 

атқаратын қызметінде, адамның ӛміріндегі рӛлінде. Сондықтан біз дәстүрлі 

мәдениеттің, соның ішінде қазақ дәстүрлі мәдениетінің мәнін айтқанда, ең 

алдымен, оның дүниетанымындағы орны мен атқаратын қызметін айтамыз 

немесе мәдени ұғымның дүниенің құрылымын танудағы маңыздылығын, 

адамның рухани ӛміріндегі алатын орынын айтамыз. Яғни рухани мәдениет жас 

ұрпақты әділдікке тәрбиелейді, асқақтыққа жетелейді, адамды ақиқат арқылы 

жетілдіреді /. 56-62 бб/.   



 

 

Қазақ мәдениті ұлы түрік мәдениетінен бастау алып, ӛздігінен толық ұлт 

болып қалыптасты. Еуразия сахарасында орналасқан Қазақстанда ұлттық 

мәдениет басқа мәдениеттермен байланысып ұштасып жатады, ал азиялық және 

еуропалық мәдениетінің қосындысы бола тұра ұлттың болмысын сақтайды, 

ұлттың менмендік сипаты түрленіп, нәрленіп байи түскенімен негізгі қасиетін 

жоғалтпай келеді, соның ұлттық сипаты жоғалса ұлттың ӛмір сүруі мүмкін 

емес. Қазақ мәдениетінің ХХІ ғасырда жаңғыру дәуірі, тәуелсіздік рухына 

сүйенген шағы. Қазақстан кӛпұлтты ел, ал сол кӛпұлттық мемлекетте 

ӛркениеттік тарихи мәдени мұрат жауапты халық - қазақ халқы. Ол халық 

Қазақстанның болашағына ерен еңбек етуге тиіс. Ол кӛп ұлтты елді біріктіретін 

де, еңбекке жұмылдыратын да күш. Ұлттық болмыс отанға деген 

сүйіспеншіліктен, оның алдындағы азаматтық қарыз бен парыздан туындайды. 

Біздің Отанға деген адал еңбегіміз барша әлемдік ӛркениеттен алар 

орнымызды, жарқын болашағымызды анықтайтын фактор екені хаһ. /3. 32-

33бб/. Бір этнос мәдениетін барлық әлем игілігіне пайдаланып немесе сол 

этносқа тиесілі белгілі бір жаңалықтың әлемдік деңгейде жария болуы ӛркениет 

белгісі. (Мысалыға алғаш порохты, қағазды Қытай, коньякты француздар ойлап 

тапқанын және қазір оны барлық елдер қолданатынын білеміз). Ӛркениет – бұл 

жеке, нақты қоғамның немесе социумның ерекше түрі, қауымдастығы.  Қазіргі 

таңда ірі ӛркениетті елдер қатарына сегіз мемлекет жатады және болашақта 

олардың  саны кӛбеймесе сиремесі анық. Бұдан шығар қорытынды адамзаттың 

болашағы және қоғамның нақты процестері ӛркениетпен тікелей байланысты.  

Жалпы ӛркениеттің ӛркениеттілігін білдіретін мынандай белгілерді атап 

кӛрсетуге болады. Олар: 

 мемлекет тәуелсіздігі, егемендігі; 

 мықты және тұрақты экономика, озық технология; 

 ұлтаралық, әлеуметтік тең қатынастар; 

 ядролық, бактериялық және ұлы апаттарға соқтыратын қаруларды 

қолданбау немесе қарусыздандыру; 

 адам ӛміріне зиянсыз, керісінше пайдалы экологиялық таза ӛнімдер 

шығару; 

 әлемдік деңгейге сәйкес жоғары білім беру; 

 әрбір адамды қоғамның басты құндылығы ретінде есептей отырып 

құқығын шектемеу, ой бостандығы мен сӛз бостандығына құрметпен 

қарау; 

 бұқаралық ақпарат кӛздерін күшейтіп, информация ағынынан шет 

қалмау; 

 халықтың салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарын, ӛнерін барынша жоғалтпай, 

керісінше, қайта жаңғыруына жағдай жасау; 

 тарихты бұрмаламаумен қатар, ұлттық сана, ұлттық рух, ұлттық қадір-

қасиетті жоғары қою; 

 дін мәселесі және түрлі адам миын уландырып, бір-біріне қарсы қояр 

секталарға қатаң талап қойып немесе түбегейлі жою; 



 

 

 наркомания, спид, алькогол секілді кеселдерден жастардың бойын 

имандылық арқылы аулақтатып тәрбилеу; 

 халық пайдасына шешілетін саясат және этномәдени саясат  т.б. 

 ең маңыздысы Қазақстан Республикасының Ата заңының барлық 

тарауларының бұрмаланбай, қабылданған қалпында орындалуы. 

Соңғы кезде біздің менталитетімізге, яғни ділімізге жатқызылып, 

қонақжайлық, бауырмалдық, қайрымдылық қасиеттердің орнын басып жүрген 

парақорлық, тәкәппарлық, тройболизм, үстем таптардың тӛменгі буынға 

кӛрсететін менмендік секілді толып жатқан проблемаларға жол бермеу. 

Саясаткер Қуаныш Сұлтановтың: «Тәуелсіз, ӛркениетті мемлекет құрылымы 

қиындықсыз болуы мүмкін емес, дүние жүзінің тарихында тӛрт құбыласы сай, 

бірден қаз тұрып, гүлденіп кеткен мемлекетті ешкім де білмейді» - деген 

пікіріне сүйеніп, жарқын келешекке ұмтылуды мақсат ету шарт. Осы тұрғыда 

Қытай данышпаны Конфуцийдің: «Ақиқат қашанда екі пікірдің ортасында 

болады» - деген ұлағатты сӛзіне тоқтауға болады. Түптеп келгенде кез-келген 

мемлекет негізін құрап отырған тұрғылықты этностың мәдени-рухани әлемі ӛзі 

қалыптастырған тарихи-әлеуметтік ортаның ерекшелігін тануға, нәсілдік 

айырмашылықты белгілеуге, этномәдени сипат жасауға негізгі фактор болады.  
 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. «Этнос» ұғымының этимологиялық мән-мағынасы? 

2. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы ғылыми этнологиялық салалар. 

3. Этномәдениет тірегін құрайтын бес шартты атаңыз? 

4. Этноцентризм мен ұлтшылдықтың қандай айырмашылықтары бар?  

5. «Мәдениет», «Дәстүрлі мәдениет» ұғымдарын философиялық контексте 

қарастырыңыз?  

 

Ә) Мәдениет және құндылық 

Адам ӛзінің ӛмір сүріп отырған ортасын, дәлірек айтқанда қоғамды 

ӛзгертіп, дамыта алады. Оған оның қабілет-қарымы жетеді. Адамдардың жан-

жануарлардан басты айырмашылығының ӛзі осында, ол айналадағы ортаны 

танып біледі, жоғары сана-сезімі арқылы алдына мақсат қояды, соған жетуге 

ұмтылады. Міне, бұл дегеніңіз адамның мұратына жетуге ұмтылады деген сӛз. 

Адам санасының тану мүмкіндігі қаншалықты шексіз болса, адам 

дүниетанымының мүмкіндігі де соншалықты шексіз. Әр ұрпақтың ӛмір сүру 

салты әр басқа. Сондықтанда әр кезеңнің, әр қоғамның, әр дәуірдің ӛзіндік 

дағдарысы, ӛзіндік күрделі мәселелері, ойлаған ойлары, жеткен жетістіктері, 

құндылықтары бар. Сонау Сократ кезінде де халықтың азғындап, қоғамның 

дағдарысқа ұшырау мәселесі кӛтерілген. Ол кезден бері қаншама ғасыр, дәуір 

ӛтті. Демек, проблема ешқашан толығымен шешілмейді, тіпті ӛмірдің ӛзі 

проблемаларды шешумен, оны пайда болғызудан тұрады. Ӛткір, ушығып бара 

жатқан проблеманы жеңілдету немесе шешу тек құндылықтардың арқасында 

ғана жүзеге асырылады. Құндылық қоршаған ортаның экологиялық дағдарысқа, 

қоғамның рухани құлдырауы шағында құтқарушы ретінде қолданылады, керек 



 

 

етіледі. Қоғамдағы жан-жақты қауіп асқынған кезде ортақ құндылықтарды 

дәріптейтін, нормативті-құндылық жүйесін қамтитын ғылыми қоғамдастықтар 

мен ғылыми ұйымдар арнайы айналыса бастады. Себебі ғылым қоғамда пайда 

болады, тіршілік етеді және дамиды. Бүгінгі күні бой кӛтеріп отырған 

құндылықты дәріптейтін қоғамдастықтар санының артуы, дағдарыстар 

шиеленісуінің басты белгісі болып табылады.   

Мәдениет пен ӛркениет ӛзін-ӛзі анықтау, ӛзін-ӛзі таныту бағытында 

экзистенциялық тәжірибе, жан-жақты құрылым, ең бастысы адамзаттық 

құндылықты бойына жинады. Құндылық негізінде адамның әлемге деген ашық 

кӛзқарасымен табиғатқа деген қайрымды қатынасы жатыр. Олай болса, 

материалды және рухани құндылықтар - адам дамуының мәдени жетістігі, 

ӛркениеттің мазмұны. Таратып айтқанда, транцформация, яғни қатынас, 

дағдарыс, мақсат пен құндылық, дүниетаным, ӛзіңді және ӛзгені, ӛнерді, 

ғылымды, дінді және руханилықты тану және осы аталғандардың барлығының 

түйіні болып табылатын сана мәселесі. Дұрысы, осы институционалды жүйенің 

қалай трансформацияланғанына мән беру. Себебі, бүгінгі дамудың негізгі 

іргетасы, ӛткеннің кӛш алды жаңалықтары, ӛркениеттің басты ӛлшемі болып 

табылатын құндылық адамзат дамуын байланыстырушы, сабақтаушы, 

жалғастырушы механизм ретінде дәріптеледі.  

Құндылықтар - тілі, тұрмыс-тіршілігі мен салты бір, тағдырлас 

халықтардың бірінен-екіншісіне ауысып, мәдени құндылықтардың 

трансформациялануы арқылы халық дәстүрін толықтырып отырады. Құндылық 

теориясы ӛркениеттік құндылықтардың қалыптасуы мен даму бағдарларының 

алғышарты ретінде кӛрініс алды. Демек, адамзаттық құндылықтардың 

басымдылығын мойындау дегеніміз әлемнің тұтқасы жеке адам деп есептеумен 

тең. Ӛркениеттік құндылықтар адамдық мәдени игіліктер арқылы қордаланып 

дәстүршілдік пен жаңашылдықтың кезектес процесінде сабақтаса отырып 

белгілі бір тұтастықты құрайды. 

Құндылық адам ӛлшеміндегі мәдениетті кӛрсетеді, әрі тіршілік ету мен 

адамдық болмыс қалпының негізін құрайды. Құндылықтар қоғамды реттеу 

кезінде дәстүрлер мен ғұрыптар жүйелерін, әсіресе қоғамға аса маңызды 

адамдық нормалар мен құқықты ӛзіне бағындыра отырып ыңғайлы деңгейге ие 

болады. Мәдениет пен ӛркениет материалды және рухани құндылықтар 

жүйесінде құрылады. Құндылық астарынан адаммен адамзат үшін оның 

жағымды да жағымсыз жақтары кӛрінетін материалды немесе рухани 

шындықтың анықтамасын байқауға болады. Тек адам мен қоғам үшін заттар 

мен құбылыстар, дәстүр, дін, ӛнер, жалпы алғанда мәдениеттің сәулелері 

ерекше мәнге ие.  

Ш.Л. Монтеське үшін құндылық дегеніміз сұлулыққа масаттанып рухтану. 

Бізді тыныштық, күн батуының арайы, айлы түндегі жалғыздық немесе күн 

сәулесіне тояттанған жапырақ рухтандырады. Осылардың барлығы ең жоғарғы, 

әрі құрметті нәрсе ретінде осылайша қабылданады және санада таралады. 

Болмаса, шынайы айғақтар, оқиғалар, қасиеттер тек қабылданып ғана қоймай, 

біз арқылы танылады, әрі біздің бойымыздан сезімдердің қатысуымен табыну, 



 

 

махаббат немесе керісінше, жек кӛру, қарғыс айту сезімдерімен бағаланады. 

Осы аталған барлық қанағаттандыратын немесе қанағаттандырмайтын 

мүмкіндіктер талғам деп аталатын мынандай сезімдерді құрайды. Олар: 

жақсылық, жағымдылық, кереметтік, нәзіктік, қайрымдылық, құдіреттілік, 

жоғарылық, құпиялық, қасиеттілік т.с.с. Мысалы біз, ӛзімізге пайдалы затты 

кӛргенде қанағаттану сезіміне ие болып, оны жақсы деп есептейміз, ал егер ол 

зат тікелей пайдалығынан айрылып, бізге тек қанағаттану сезімін берсе, біз оны 

керемет деп есептейміз. Демек, құндылық деп субъективті-обьективті 

шындықты айтуға болады, яғни әркім ӛз талғамының обьективтілігімен 

басымдылығын алға тарта отырып түрлі талас-тартыстарды тудырады. Ал 

мұндай келіспеушілік «талғаммен таласуға болмайды» - деген қанатты сӛзден 

ӛз тӛрелігін табады.  

Неміс философиясының кӛш бастаушысы И. Кант: «әркім ӛзін ләззатқа 

бӛлеген нәрсені - жағымды, тек ұнаған нәрсесін – керемет деп бағалап, 

мақұлдаған нәрсесін - жақсы деп атайды, яғни осының барлығы адамның 

объективті құндылықты қарастыруы» - деп есептейді. Адамның жан тазалығын 

аңсаған, адамның адам атын кіршіксіз сақтауына ӛз ӛмірін сарп еткен ғұлама, 

ұстаз Махатма Ганди түсінігінше, адамзаттың жоғары құндылықтарының діни 

моральдық негізіне Борыш, Махаббат және Әділеттілік жатады. Жалпы 

адамдар ӛмірден үйренгендерінің 83 пайызын кӛру, 11 пайызын есту, 3,5 

пайызын иіскеп байқау, 1,5 пайызын ұстап кӛру, ал 1 пайызын дәмін тату 

арқылы жүзеге асырады екен.  Егер құндылық жүйесінің негізін құрайтын 

басты элементтер адам, мәдениет, қоғам дейтін болсақ, аталмыш 

құндылықтардың сапасымен ӛзара қарым-қатынастары ӛркениеттің деңгейін 

анықтайды. Әрбір құндылық сапасы оны құрайтын түрлі ұсақ элементтердің 

сапалығынан туындайды. Құндылықтар - бұл әлемдік байланыстардың дамуын 

қамтамасыз ететін әмбебапты сипатқа ие. Осы әмбебаптық құндылықтардың 

жетіспеушілігіне байланысты ӛркениет құлдырай бастайды. Мәдениеттің 

құндылықтық-танымдық жүйесі осы немесе басқа қоғамдық заттардың 

қасиетін, қызығушылықтарын, ниеттерін, қажеттіліктерін қанағаттандыру 

құбылыстарын қамтиды. Құндылықтар ӛзінің қажеттіліктерін әлеуметтік 

субъект деп ұғыну нәтижесінде, олардың қоршаған әлем заттарымен ара 

қатынасында қалыптасады. Мәдениеттің синтетикалық нысаны ырым, әдет-

ғұрып, салт-дәстүр сияқты мінез-құлық үлгілері болып табылады.  

Адамзат ерте кезден бастап-ақ жәй сӛздерден құны бар асыл сӛздерді 

ажырата білген, мұндай сӛздердің авторларын «ғұлама», «данышпан» атап 

қанатты сӛздерді тұрмыста кәдеге жаратуға тырысқан. Сӛз салмағын саралай 

алатын данышпандардың аты тарихта қалып, олардың ізгілікке толы нақыл 

сӛздері қараға да, патшаға да ӛсиет ретінде қызмет еткен. Кез-келген ұлттың 

ӛзіндік бітім-болмысына орай, тӛл данышпандары және олар айтқан нақыл 

сӛздері, жинақтары бар. Тарихи кезеңдерге сүйенер болсақ, алғашқы ғылым 

болып негізі қаланған «философия» да «даналықты сүю», «даналыққа 

құштарлық» сӛзінің мағынасын береді. Демек, дана сӛздерді тек данышпандар 

ғана айтады, олай болса дана сӛздер тек жақсылыққа негізделген игі ойлар 



 

 

болуға тиіс. Екшеленген ерекше мағыналы, мәнді және маңызды сӛздер ғана еш 

ұмытылмастан, ӛз құнын жоймастан ұзақ ӛмір сүре алады. Анығырақ айтқанда, 

ғылым тек даналыққа, ізгілікке негізделген, адамзатты жақсылыққа жетелер 

таза, саф болуы тиіс. Дана ойлар әлемі ӛзіндік бір құпияға, сырға толы, 

сондықтанда оны үнемі жадыда жаңғыртып, жылдар ӛткен сайын тереңдей 

берер мағынасын жаңа заманмен ұштастыра зерделеген абзал.   

«Философия» сӛзі де, философияның ӛзі де ерте гректердің, яғни 

эллиндіктердің арқасында әлемге танымал екені мәлім. Сол ойшылдар 

арасында «Жеті данышпан» атымен тарихта қалған, грек философиясы 

тарихының бастамасы болған тамаша бір аңыз бар. Аңыз тӛркіні Дельф 

қаласындағы Аполлон құдайының храмында кездесіп, бір-бірмен танысып, 

даналық ойларымен алмасу үшін жиналған ең ақылды жеті эллиндіктер 

туралы. Тарихта «жеті данышпан» деп кӛбіне Фалес, Солон, Биант, Питтак, 

Клеобул, Хилон, Периандр есімдерін атайды, кейбір мәліметтер бойынша олар 

жиырмадай адам болған. Сол кезеңде ӛзі қысқа, сӛзі аз, бірақ мағынасы терең 

нақыл сӛздің формасын – «гном» деп атаған. Аталған ертегректік данышпандар 

бас қосып, қарапайым тұрмыс, күнделікті күйбің тіршілік туралы қысқа 

сентенция және афоризмдер берген. Солон: «ештеңе артық емес», «құпияны 

анықтық арқылы шеш»; Фалес: «сыртыңнан сұлу болма, ісіңмен әдемі бол»; 

Биант: «күшпен емес сеніммен ал»; Питтак: «жақыныңдағы сен ұнатпайтын 

істі, ӛзіңде істеме»; Клеобул: «кӛп сӛйлеуші емес, кӛп тыңдаушы бол» және т.б. 

Аңыз бойынша данышпандар кӛптеген нақыл, дана сӛздер ішінен «Ӛзіңді ӛзің 

біл» және «ештеңе артық емес» гномдарын таңдап, Дельфтегі храмның 

қабырғасына Апполон құдайына арнайылап  жаздыртыпты. 

Аталынған гномдардың ешқандай теоретикалық мәні, ғылыми негіздемесі 

жоқ, жәй тұрмыстық ережелер мен игіліктер туралы пікірлер. Мәселен 

Солонның «құпияны анықтық арқылы шеш» гномына талдама жасасақ: 

«құпия» және «анық» сӛздерін белгілі бір мағынада антонимдер деп қабылдауға 

болады. Демек, ақ түссіз қара түсті анықтай алмайтындығымыз сияқты анық 

мәліметтерсіз құпияны ашуда мүмкін емес. Егер құпияны ӛз бетінше 

жорамалдамай немесе болған жағдайға және сол жағдайға қатысты адамдардың 

мінез-құлқы, келбеті, жүріс-тұрысы, тіпті тұрмыс жағдайына орайластыра 

мәселені мүлдем шиеленістіріп жібермей, нағыз ақиқат фактілерге сүйене 

отырып логикалық жүйемен шешуге тырыссақ, құпияның негізін ашуға әбден 

болады. Егер аталған теріс әрі оңай жолдардың бірімен ашуға тырыссақ, ол 

белгілі тұлғаның намысына тиуі мүмкін, кейде тіпті іс насырға шауып мәселе 

ӛте күрделеніп жағдайды асқындырып алу да ғажап емес. Осындай 

мүмкіндіктер арқасында түймедей мәселе түйедейге айналып, қоғамдағы түрлі 

деңгейлі іріткілер мен келіспеушілікті туғызады. Мұндай мәселелер адамға, 

қоғамға, мемлекетке, ұлтаралық достыққа, тілге, дінге, тәрбиеге, белгілі бір 

топқа және т.б. арналуы мүмкіндігін ескерген жӛн. Құпияның ӛзі бүркелген 

анық жағдайлардан тұрады, адамның мақсаты сол бүркемелерді ашып, құпияны 

дәл мағынасында шешу.  



 

 

Бианттың «күшпен емес сеніммен ал» гномы сенімнің күштен жоғары 

екенін дәлелдейді. Бианттың бұл гномы қазақтың «білекті бірді, білімді мыңды 

жығар» мақалымен мағыналас. Күш – белгілі уақыттың ғана тӛрешісі, ол 

мәңгілік емес, сондықтанда «күшпен алу» тұрақтылықтың айғағы бола 

алмайды. Күш одан да күштірек табылса, ӛзінің құндылығын жоғалтады, әдепкі 

орнын берік сақтай алмайды, сонымен қатар «күш кӛрсету» кӛбіне 

әділетсіздікті орнатады. Күш пен ақыл әрдайым бірге болып, үйлесе бермейді. 

Күштің мақсаты жеңу, ал жеңіске жету жеңілістің нәтижесі. Бұл турасында 

Хазіреті Омардың (р.а.) «ашуланбайтын күшті, әлсіздігін білдірмейтін 

кішіпейіл бол» даналығымен қорытуға болады. Сенім – тұрақтылықтың, 

беріктіктің, имандылықтың, сүйіспеншіліктің, ақылдың, қайрымдылықтың 

феномені. Біреуге «сенім арту» арқылы ол адамның жауапкершілігін, 

ұқыптылығын, адалдығын арттыруға болады. Демек «сенім», адамдар 

арасындағы достық, махаббат сынды асыл қасиеттерді, құндылықтарды орната 

алады, қоғамда мәдени контекс ретінде қызмет атқарады және халықтық 

құндылықтарды транцформациялау үрдісінде ұрпақтар арасын сабақтастыра 

алады.           

Ерте грек мәдениетінің, мифологиясының ықпалы бүкіл батыс еуропаның 

құрылымына негізделді. Кӛне грек мифологиясындағы теизм адам баласының 

еркіндігі мен бостандығына кедергі келтірді. Сондықтан да грек ойшылдары, 

әсіресе грек классиктері шығыстық ілімді үйреніп, оны ӛз құдайларына қарсы 

күресте қолданды. Кейіннен бұл жүйе христиандық философияға да ӛзінің 

үлкен ықпалын тигізді, жаңа философияның ӛмірге келуіне түрткі болды. 

Батыстың ақыл мен иманды, дін мен ғылымды бір-біріне қайшы қоюы үлкен 

қателік болды. Шығыстық ілімді меңгергендер мұны жақсы түсінді және оны ӛз 

іштерінде қорытуға тырысты.   

Шығыс философиясы шығыс поэзиясымен, дінмен, яғни мұсылмандықпен 

ӛте тығыз байланысты. Шығыстың әрбір ақыны қол тигізген кез-келген 

«рубаят», «бейт», «газель», «касыда», «кыта», «маснави» белгілі бір 

философиялық ойға, мәселеге толы. Рудаки, Фирдоуси, Ибн-Сина, Саади, 

Хафиз, Джами және т.б. сынды ақындардың еңбектері Еуропаға жақсы 

танымал. Себебі олар тек ӛлең жазумен ғана емес, сонымен бірге математика, 

медицина, астрономиямен де шұғылданған. Рудакидің 130 мыңнан астам екі 

қатарлы ӛлеңдері, яғни бейттері бар, ӛкінішке орай, олардың бізге мың бейті 

ғана мәлім. Оның «Камила және Димани» атты поэмасының ӛзі 12 мың бейттен 

тұрады. Рудакидің шығарма кӛлемінің қомақты екенін дәлелдеу үшін мынандай 

мысалдар келтіруге болады. Мәселен атақты Гомердің «Илиадасы» 18 мың, 

«Одесеясы» 12 мың  қатар, Дантенің «Божественная комедия» еңбегі 15 мың 

қатар болса, Пушкиннің «Евгений Онегині» бес мың қатар. Отыз жыл бойы 

атақты «Шах-намені» жазған Фердоуси поэмасы 60 мың бейттен, яғни 120 мың 

қатардан тұрады, бізге жеткені жүз мың ӛлең қатары, яғни поэманың негізгі 

мәтіні, түпнұсқалық идеясы сақталған деп айтуға толық негіз бар (Ажигалиева К. 

Поэты Востока. – А.: 2000. – 35 с.)  

Шығыс жұлдыздарының бірі Фирдоусидің «мәдениеті мен ӛркениеті 

тӛмен халық қатыгез және аяусыз келеді, сондай-ақ, олар кӛбінесе жеңімпаз 



 

 

болады. Кӛне мәдениет пен ӛркениет о бастан ӛз бойында «ӛлтірме» деген 

түсінікті қамтыған» деген бір тамаша даналық ойы бар. Бұл даналық сол 

заманда ӛте актуалды болса, қазір ӛркениет заманының тұсында оданда 

маңызды күйге жетті. Ӛздерін ірі ӛркениетті елдерге жатқызып ерекшеленетін 

мемлекеттер тек мемлекеттің экономикалық, қаржылық, саяси және т.б. 

байлықтарын салмақтай бермей Фирдоуси атаған мәдениеттілік пен 

ӛркениеттіліктің түпкі мағынасына мән бергендері абзал болар еді. Парсы 

поэзиясының жұлдызы Рудаки: «Ей, адам, қылышқа ие болсаң адамды ӛлтірме, 

себебі, Құдай зұлымдықты ешуақытта ұмытпайды ... «Иса жолда ӛліп 

жатқан адамды кӛріп, бармағын тістеп, «О, бақытсыз! Сені ӛлтірерліктей, 

сен кімді ӛлтіріп едің? Сені ӛлтірген адамды енді кім ӛлтірер екен?!» деген 

екен. Ұлы парсы-тәжік ақынының осы философиялық-поэтикалық пікірі «Ӛзіңе 

азаттық пен бақыт тілесең, ӛзгелерге де соны тілеуің керек» деген негізгі 

ӛмірлік принципке саяды. Осы тұста Рудакидің «ақылды қайрымдылық пен 

бейбітшілікке ұмтылады, ақымақ соғыс пен қырсықтыққа тұтылады» деген 

қанатты сӛзін қиыстыруға болады. Адамдардың толыққанды санасы мен ӛмірге 

деген реалды кӛзқарасы, адамдық қасиеттерді жоғары қоюы мен 

ұлтжандылығы, ең бастысы имандылығы мен ӛз мәдениетіне деген құрметі 

барлығын да қалыпқа келтіреді. Біз дала перзенттеріміз. Дала перзенттерінің 

мынандай бір дана ережесі бар: «құрбақалар арасында ӛзіңде құрбақаға 

айналасың» немесе «ӛзгеге ерсең ӛзіңді жоғалтасың» (Мурад Аджи. Полынь 

половецкого поля. – М.: 1994. – 79-80 бб.). Қыпшақтар кең дала секілді дархан, 

ақылды, ӛнершіл, қайрымды, ақ кӛңіл халық, яғни тарихта аталған 

«жабайылықтың» керісінше нұсқасы.   

Батысқа үлгі, таусылмас қазына, біліммен ғылымның кені бола білген 

шығыстық философия мұндай маңыздылыққа ислам дінінің, жүрекке ұялаған 

имандылықтың, ар тазалығының арқасында жетті. Ислам дініндегі ең маңызды 

феномен дінмен ғылымның аса үйлесімді бірлікте болуында. Мұсылмандар 

арасында кең таралған Мұхамедтің «бесіктен бейітке дейін білім іздеңдер» 

деген ӛсиетімен «тал бесіктен жер бесікке дейін білім ізде» деген  осы ӛсиет 

үндес парсы мақалы дәлел бола алады. Орта ғасырлық тарихшы Мұхаммед 

Хайдар Дулатидің “Тарих-и-Рашиди” еңбегінде Қазақстан территориясына 

ислам дінінің таралуы туралы аңыз келтірілген. Дулатидің айтуынша алғаш 

ислам дінін қабылдауға ниет білдірген тарихи тұлға Тоғылық Темір хан екен. 

Аңыз мәтіні былай басталады: “Шейхтен Тоғылық Темір хан: “Адамды иттен 

артық ететін бұл не нәрсе?” – деп сұрайды. Шейх: “Иман”, - деп жауап берді. 

Содан кейін жалпы ислам діні мұсылмандық шарттары жайлы толық 

түсіндіреді. Сонда хан оған: “Егер мен хан болып, тәуелсіздік алсам, міндетті 

түрде сіздің келуіңізді сұраймын. Мен исламды қабылдаймын”, - дейді. Осы 

оқиғадан кейін Шейх хәл үстінде жатып, баласы Маулана Аршададдинге 

болған оқиға жайлы әңгімелейді және мынандай ӛсиет қалдырады: “Мен бір түс 

кӛрген едім, түсімде бір шырақты жоғары кӛтеріп жүр екенмін. Оның нұры 

бүкіл Шығыс жақты жарқыратып тұр екен. Осыдан кейін мен Ақсуда Тоғылық 

Темір ханға кезіктім”, - деп ӛткен оқиғаны ұлына баяндайды. Менің ғұмырым 



 

 

жетпеді. Енді сен: “Егер сол балаң жігіт хан болса, іздеп бар, ол ӛз уәдесін 

орындауға тиіс. Сол бақыттың қолдаушысы ӛзің боласың. Оның мұсылман 

болуы бүкіл әлемді жарқыратады”, - деді (Мұхаммед Хайдар Дулати. Тарих-и-

Рашиди. - Алматы: Туран, 2003. - 48 б.). Аңыз сарыны ескіргенімен түпкі идеясы 

ескірмеген. Бүгінде Ислам ең таза дін ретінде кӛпшілік арасынан үлкен қолдау 

тауып, шын мәнінде де Шығысты жарқыратып тұр. Ӛзге дін ӛкілдерінің ӛзі 

Ислам дінінің ұлылығын мойындап отырған шақта, бұл діннің келешекте бүкіл 

әлемді жарқыратуы әбден мүмкін.      

Кез-келген дін адамдардың адаспауына, бір-біріне қамқорлық жасауына 

тікелей ықпал етеді. Демек ғылым да дін тәрізді даналыққа негізделген таза 

болуы шарт. Синдей Ж. Харрис айтқандай «адамдардың қолмен жасаған 

кейбір алдамшы ақшалары сияқты, ақшалардың да жасаған алдамшы 

адамдары болады». Адамдардың мұндай адамилыққа жат, теріс қасиеттері қай 

заманда болмасын ұлы жүректілердің, данышпан, ғұламалардың қатаң сынына 

ұшырап отырған. Немістің ерекше ойлы философы Ф. Ницше: «адам жасаған 

іс-әрекетін құнды етеді; бірақ жасалған іс-әрекет қалайша адамды құнды ете 

алады» - дейді. 

Ілім мен білім қай заманда болмасын ӛз ӛзектілігі мен қажеттілігін жойған 

емес. Ілім /знание/ - ол табиғаттан берілетін, жалпыға тән, бар нәрсе, ал Білім 

/образование/ - бір салада немесе бағытта алынатын ілімдер жинағы, ол оқу, 

тәжіріибе арқылы жүзеге асады. Егер сӛз салтына, яғни этимологиялық  мәнге 

жүгінсек, «ілім» ілу сӛзі яғни, табиғи тұтас ілімнен іліп алу, ал «білім» сол 

ілінген нәрсені ӛзіңе тоқу, білу, санаға сіңдіру. Демек ілім – теория, білім – 

практика. Білімнің пайдасы мен надандықтың зияны жайында орта ғасырлық 

ғұлама Юсуф Баласағұни:  

Айтайын білім жайын, құнты бар бол,  

Ей, достым, білімдіге ынтызар бол, 

Ашылар білімменен бақыт жолы, 

Білім ал жолға түсіп бақыт толы.  

Білімді – алтын кӛзі ашылатын,  

Надан жан – қара бақыр шашылатын. 

Білімсіз тең бола ма білімдімен,  

Азамат – білікті әйел, ез ер – қатын - деп жырлады. 

Бұл даналық ӛсиеттерден білімнің қай кезеңде болмасын адамзат үшін 

қажет те маңызды болғандығын кӛреміз. Білім - ӛркениетке апарар бірден-бір 

жол. Бұл ӛсиеттерінің тағы бір ӛзектілігі, білім алдындағы теңдік. Барлық адам 

жынысына, нәсіліне қарамастан білім алуға құқылы және білімі артық адам 

ғана білімсізден жоғары бола алады. Білімді әйел ер азаматпен тең, білімсіз ер 

адам сол білімді әйелдің алдында тӛмен, ез болып кӛрінеді. Ілім мен білім егіз. 

Ілімсіз білімді игеру мүмкін емес. Ілім білімнің алғышарты, сондықтанда 

қазіргі күні білімнің қажеттілігі орасан. Білімнің негізгі компоненті «оқу» 

болғандықтан, қазіргі заманғы адамдардың тоқсан пайызын білімділер 

қатарына жатқызуға болады. Әріп танып, оқу оқыған күнен бастап адам білімді 

игере бастайды. Оған дейінгі баланың кӛрген-білгені, тәрбиеден үйренгені, 



 

 

табиғатты, қоршаған ортаны ӛз бетінше тануы ілімнің жинақталуына алып 

келеді. Білімі жоғары, атақ-даңқы, дәрежесі, мәртебесі бар кейбір 

азаматтарымыздың әліпті әріп деп танымайтын әже-аталарымыздан ілімділік 

жағынан кем түсуі әбден мүмкін. Демек ілім білімді, білім ғылымды туғызады 

және бұлар бір-біріне қызмет етеді. Бұл турасында атақты грек философы 

Сократ: «ақиқатты шындық жақсымен жаманды ажырата алған ілім, бұл 

екеуін бойына тоғыстыра алған адам ғана игілік пен ӛмірілік бақытқа жету 

мүмкіндігіне ие бола алады» - деген ой айтады. Үш негізгі ілім ретінде Сократ 

тӛмендегілерді атап ӛтеді.  

 Аздылық немесе әлсіздік [құштарлықты қалай ояту керек туралы 

ілім]; 

 Ӛжеттілік [қауіптіліктен қалай құтылу керек туралы ілім]; 

 Әділеттілік [адамдық және құдайлық заңдарды қалай сақтау қажеттігі 

туралы ілім] 

– деп бӛле отырып, тек қайырымды, білім алуға қабілеті, құштарлығы бар 

адамдар ғана білім алуға міндетті дейді. Ал шаруа және басқа да жұмысшы 

адамдар ӛзін танудан аулақ, олар тек денемен қатынасты ғана біледі және соған 

қызмет етеді. Егер таным ақылдылықтың белгісі десек, онда осы адамдардың 

ешқайсысы ӛзінің бір ғана жұмысы немесе қолӛнері арқылы ақылды бола 

алмайды. Жұмысшы, қолӛнерші, егінші, яғни барлық демостың /құлдарды 

айтпағанда/ білім алу мүмкіндігі жоқ - дей келе, білім мен ғылым тек ізгілікке 

ғана жұмыс істеуі қажет деп қазіргі заманның асқынған ауруына ем табады. Ал, 

хакім Абай болса, «сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан» деп, 

қоғамда немесе мемлекетте әрбір жеке адамның ӛзіне тиесілі орны бар, оның 

мақсаты сол тиесілі орынды адаспай табу және бір-бірінің ісіне араласып 

кедергі жасамау екендігін баса айтады. Тоқтаусыз салынып жатқан 

құрылыстың дұрыс немес бұрыс болуы, әрбір кірпіштің ӛз кетігін дұрыс тауып 

қалануынан. Ал адасқандар мемлекет ісін үлкен кедергілерге ұшыратып, жан-

жағындағы адамдарды да дұрыс жолдан тайдыруы әбден мүмікін. Сондықтанда 

адамға ғана тән қабілеттілік, интуиция, ынта-жігер, ең бастысы таңдау еркіне 

зерек болу, дәл бүгінігі күні аса қажет. Құндылықтың басты нышандары 

болатын білім, ғылым, салт-дәстүр, ӛнер, дін, діл, тіл сынды кӛптеген ұғымдар 

ған адамзатты мәдениетті етіп кӛрсетеді.   

 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. «Құндылық» терминін толыққанды зерттейтін ғылым? 

2. Мәдениеттің адамдық тұрғыдағы құндылықтық ӛлшемі. 

3. Мәдениеттің құндылықтық-танымдық қызметі. 

4. Діннің қоғамдағы құндылықтық қызметіне тоқталыңыз? 

5. Білім - мәдениет пен құндылықтың кӛрсеткіші ретінде.  

 

Б) Бұқаралық мәдениет феномені 

Бұқаралық мәдениет қазіргі заманғы мәдениеттануда белгілі бір нәтижені 

кең кӛлемде тарата алу мүмкіндігі бар «орта топ» тұтынушыларына 



 

 

лайықталған рухани ӛндірістің арнайы кӛптүрлілігін белгілеу мақсатында 

қолданылған термин. Бұқаралық мәдениеттің пайда болуын ӛздеріне қызмет 

ету үшін жалданбалы жұмысшылар армиясын құру қажеттілігін туғызған ірі 

шаруашылықты ӛндіріс қалыптасуының кезеңімен байланыстырады. 

Феодалдық қоғамдағы дәстүрлі әлеуметтік құрылымның бұзылуы, үйреншікті 

іс-әрекеттер формалары және олармен байланысты рухани дәстүрлерінен 

ажыраған дүйім жұрттың пайда болуымен қатар жүрді. Бұқаралық мәдениет бір 

жағынан, жалдамалы жұмысшылар мен қызмет етушілер қатарынан тұратын 

жаңа әлеуметтік қабаттың ӛзіндік бір қалалық-халықтық мәдениетін құруға 

деген талпынысы болса, екінші жағынан, үстемдік ететін саяси және 

экономикалық құрылым мүддесіндегі бұқаралық сананы басқару құралы 

ретінде пайда болды. Бұқаралық мәдениет жүріс-тұрыс үлгісі мен әлемді 

танудың бұлыңғыр кодексін қалыптастыратын идеалға деген адамзаттың 

табиғи сағынышын қандыруға ұмтылады.  

Бұқаралық мәдениет архетиптік пікірлер мен сезімдерді (махаббатты қажет 

ету, алынбаған асу алдындағы қорқыныш, табысқа ұмтылу, ғажайыптың 

болатынан сену және т.б.) балалардың шындықты тікелей қабылдауының 

аналогиясы сияқты тұтынушылардың эмоционалдық реакциясына есептеп 

жасайды. Бұқаралық мәдениет тұтынушылар тарапынан ӛздерінің қарапайым 

тіршілік етулерінен гӛрі барынша шынайы, әрі рас деп қабылдайтын ӛзіндік 

әлемді құрастыра отырып қазіргі заманғы мифологияны жасайды. Бұқаралық 

мәдениеттің мәнді жағына, табысты болған жағдайда қомақты пайда алып 

келетін кӛркемдік және техникалық әдістерге сәйкес таңдауды анықтайтын 

тұтынушыға бағытталған (жас мӛлшерлік, әлеуметтік және ұлттық топтар) 

нақты таңдау жатады. Бұқаралық мәдениетке ӛз қабылдауына белгілі бір 

интеллектуалды күш талап ететін кӛркемдік жағынан ерекше құндылықтық 

нәтиже жасауға қабілетті элитарлық мәдениет қарсы қойылады.  

Бұқаралық мәдениеттегі жаңашылдық элементтері айтарлықтай емес, 

себебі оны жасаушылар бұқаралық сана үшін кӛбіне «жоғарғы» мәдениет 

жетістіктері нұсқаларының ескірген, үйреншіктіге айналған формаларымен 

айналысады. Бірақ бұқаралық мәдениетті таза ӛнермен еш қатысы жоқ, 

әдепсіздер мен нашар талғамдылар қорығы деп есептеу қажетсіз. Шын мәнінде, 

бұқаралық мәдениет жалпыға қабылданған элитарлық мәдениет 

құндылықтарымен дәстүрлі халықтық мәдениет арасын дәнекерлеуші, 

сабақтастырушы қызметін атқарады. Эзотериялық ашылымдар мен маргиналды 

кӛркемдік эксперименттерді «аңқау» сана бӛлігіне айналдыра отырып, 

бұқаралық мәдениет оның баюуы мен дамуына ықпал етеді. Сонымен бірге, 

қоғамдағы бұқаралық кӛңіл-күй мен бағдардың тіршілік етуін негізге ала 

отырып, бұқаралық мәдениет элитарлық мәдени шығармашылыққа кері әсерін 

тигізіп, белгілі бір дәрежеде мәдени дәстүрдің қазіргі заманға лайық болуын 

міндеттейді.  

Бұқаралық мәдениет динамикасы қоғамдағы рухани ӛмірдің негізгі 

тенденциялары және әлеуметтік идеалдар мен дүниегекӛзқарастық үлгілер 

эволюциясына нақты мінездеме бере алады. Бұқаралық мәдениет ӛз жанынан 



 

 

қазіргі заманғы ӛркениетті тудырады. Бұқаралық мәдениеттің барынша жарқын 

феномендері (комикстер, «қара» криминалды роман, отбасылық сага) 

урбанистикалық фольклордың бір түрі ретінде жиі қарастырылмайды. 

Сондықтанда бұқаралық мәдениет нәтижесінің нақты мәні оның 

жалпыадамзаттық құндылықтарымен емес, ӛз заманының тілінде сол дәуірдің 

қиялын, үміті мен мәселелерін дәріптей алу қабілетімен анықталады. 

Бұқаралық мәдениет бұқаралық санамен тығыз байланысты.  

Бұқаралық сана әлемнің тұтас мәнділігімен салыстырмалы түрде 

күнделікті ӛмір тәжірибесінің қарама-қарсы элементтерінен тұратын түрлі 

эмпирикалық материалдарды реттеудегі адамның қарапайым ұмтылысы 

нәтижесінде пайда болады. Бұқаралық сананың негізі шынайылық туралы 

эмоционалды-бейнелік пікірлер мен жүріс-тұрыстың нақты-практикалық үлгісі 

қатарын кӛрсетеді. Бұқаралық сананың құрамдас бӛліктерін үшке бӛліп 

қарастыруға болады:  

1) әрекеттердің нақты жағдайдағы бағдарламалары мен тікелей тәжірибеде 

таралған бұлыңғыр білім;  

2) жәй жеке тұжырымдар мен ұсыныстар түріндегі күнделікті ӛмірден 

жиналған тұрмыстық және кәсіби тәжірибе, қарапайым ӛмір сүрудің тәртіптері 

мен құрамы;  

3) аталмыш мәдениеттегі құндылықтар жүйесі, мәдени дәстүрлер, сонымен 

бірге білімнің арнайыланған түрлі салалары үстемдік ететін тікелей тәжірибе 

шеңберіндегі тұтас әлем картинасы. Бұқаралық сана ӛте қарапайым «үйірлік» 

тобыр санасынан ӛзінің күрделі құрылымымен ерекшеленеді және қоғамның 

ӛзіндік санасы болып табылады (Новейший философский словарь / Сост. Грицанов 

А.А. - Мн.:  Изд. Скакун В.М., 1998. - 276 с.).          
Мәдениет дамуының ең маңызды процестерінің бірі мәдениет үлгілерінің 

таралуы. Француз мәдениет зерттеушісі А.Моль осы процесс жолында пайда 
болатын мәдени үлгілер мен мәдени бӛгеттердің таралуының әр түрлі 
кезеңдерін анықтауға болатын қазіргі қоғамда мәдениетті таратудың әмбебап 
үлгісін ӛңдеп шығарды. А.Мольдың үлгісі бойынша, мәдени үлгілерді 
таратудың кез келгені шығармашылық тұлғаның іс-әрекетінен басталады, 
олардың әрқайсысы ӛздерінің ақылды іс-әрекетінің, экспериментінің бұрынғы 
тәжірибелері негізінде кейбір әлеуметтік топтарда қолдану үшін ӛзінің сапасы 
бойынша жарамды ӛнім жасайды. Жаңа мәдени үлгіні кӛрсеткен кіші топта ол 
алғаш рет бағаланады. Ондай жағдайда, егер үлгі кіші топ мүшелерін 
қанағаттандырса, онда ол қабылданады және ол микроортада мәдени үлгінің 
алғашқы таратылуы болып саналады. Осында мәдениет нормалары мен 
құндылықтардың таратылуы аяқталады.  

Мәдениет үлгісінің әрі қарай таралуы үшін, біріншіден, үлкен топтар мен 
қоғамдар шегінде құндылықтары мен мәні болу керек, екіншіден, бұқаралық 
ақпараттар құралдары кӛмегімен үлкен аудиторияға жеткізілуі және кӛбейтілуі 
керек. Бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік құндылықтарды қалың 
қауымға немесе макроортаға дейін жеткізеді. Алайда бұқаралық ақпараттар 
кӛмегімен таралған идеяларды бұқаралық мәдениеттің бір бӛлігі деуге 
болмайды. Біз күнде үлкен аумақта ақпараттар аламыз, бірақ одан игеру үшін аз 



 

 

ғана бӛлігін аламыз. Егер де жаңа мәдени норма немесе құндылық кең 
аудиториямен, микроортамен мәдениеттің пайдалы, қажетті бӛлігі ретінде 
қабылданатын болса, егер де ол қазіргі қоғамның басқа мәдениет үлгілерімен 
таласта тӛтеп бере алса, онда ол осының бӛлігі болып қалыптасады. Әрі қарай 
қолдану барысында мәдени үлгі адамдармен игеріледі, тұлғаның жеке-дара 
мәдениетіне ажырамас бӛлік ретінде енеді, процесс қайталана береді.  

Мәдениеттің икемділігі, оның қоршаған ортаға бейімделу және ӛзгеру 
қабілеті кӛбінесе мәдени үлгілердің негізін құратын жаңа идеялардың айналу 
жылдамдығына байланысты. Алғашқы және маңызды элемент – танымдық, 
белгі-нышандық элемент, яғни қандай да бір түсініктер мен ойларда 
қалыптасқан, тілде айқындалған білім. Тіл - адам тәжірибесін 
шоғырландырудың, сақтаудың, жеткізудің объективті нысаны. Тіл нақтылы 
мәндермен үйлестірілетін белгілер мен нышандардың жүйесі болып табылады. 
Белгілер мен нышандар қатынас жасау барысында басқа ілімдердің ӛкілдері 
ретінде кӛрінеді, олар туралы ақпараттар жеткізу мен ӛзгерту, алу мен сақтау 
үшін қолданылады. Белгілер мен нышандар әрқашан нақтылы мәнге ие болады. 
Адамдар белгілер мен нышандардың мәнін түсінуді білім беру процесінде 
игереді. Дәл осылар оларға айтылған мен жазылғанның мәнін түсінуге 
мүмкіндік береді. 

Мәдениет әр түрлі деңгейдегі қоғамдық ӛзара байланыста қандай да бір 

нақтылы нысанда қызмет атқарады, оны субмәдениет деп атауға болады. 

Субмәдениет - бұл кӛбінесе оларды алып жүретіндердің ойлауы мен ӛмір 

стилін анықтайтын, ӛздерінің кешендерімен, әдет-ғұрыптарымен, 

нормаларымен ерекшеленетін автономды тұтастай білім (Әлеуметтану. – 2 т. 

Қазақстан әлеуметтанушыларының қауымдастығы, - Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 54-

55 бб.).  
«Инвектива» – ағылшынның «әшкерелеу», «сӛгіс», «жеку» сӛздерінің 

аудармасына баланған мәдениет феномені. Субъекттің тікелей оған 

бағытталған әлеуметтік беделін түсіретін немесе кемістететін мәтін, сонымен 

бірге ӛзіңе, ӛзіндік мәдени дәстүрге қатысты тұрақты тілдік қатынастағы 

балағат сӛздер қатары. Инвектива механизмі деп инвектива бағытталған 

жақтағы мәдени талаптардың бұзылу жағдайын түзету, ӛңдеу, нақты ұлттық 

мәдени жүріс-тұрыс нормаларының шектен шығып кетпеуін қадағалау жатады. 

Осыған сәйкес инвектива күші белгілі бір нормаларды бұзуға салынатын 

мәдени тыйым күшіне тікелей қарама-қарсы тұрады. Бұл жағдай семантикалық 

тұрғыда сіңіп, әртүрлі нормативтік талаптар мен тыйымдары бар нақты 

мәдениеттердегі аксиологиялық толықтыруларға тәуелді кең спектрді қамтиды. 

Мысалы, архаикалық мәдениет үшін құндылықты дәріптейтін рӛлдік 

қалыптылық пен еңбектік дағды тӛменгі ықпалдағы инвективаны сипаттаса, 

тамақ және жазуға тыйым салуды кӛздейтін мәдениеттер үшін қарапайым 

инвектива тән (тыйым салынған тамақты, жеуге жарамайтын заттарды  жеу 

жағадайын үлгілеу, мысалы, мұсылмандардың шошқа етін жемеуі немесе 

жасыл қытай тарақанын кӛпшіліктің жемеуі).  

Сексуалды ӛмірді қатаң бақылауда ұстайтын мәдениеттер үшін де 

инвектива тән, ол сол аймақтағы қалыптан тыс жүріс-тұрысты үлгілейді, мұны 

инцестуозды инвектива (үнді жігітінің үйленуге ұсынған қолын кері қайтару 



 

 

ӛзіңнің туған апаң немесе анаңмен интимдік қатынасқа түскенмен тең) және 

қарама-қарсы жынысты субъектті инвертирлеуге қатысты балағаттау (ер 

адамның жыныстық айқындаушы мүшесін айту арқылы түрлі балағатты ӛзіне 

бағыттау, орыс идиомасы т.б.). Тазалықты жоғары бағалайтын мәдениеттер 

үшін инвектива гигиеналық талаптарды орындамаудың вербалды үлгісі ретінде 

қабылданады, мысалы неміс және жапон дәстүрлеріндегі «кір», «жуынбаған» 

сӛздерінің мәні лас сӛздермен ұрысу мәнімен тең, ал ағылшындар мұны «лас 

дюжина» деп те атайды.  

Туыстық қатынасты жоғары бағалайтын мәдениеттер үшін инвектива 

максималды болып табылады, ол кӛбіне отбасылықтан тыс байланыстарды алға 

қойып бағытталады (итальяндық мәдениетте «bastard», польяктарда  «psa krev», 

орыстарда «сукин сын»). Дінді қатал ұстанатын мәдениеттер үшін құдіретті 

бағыныштылық аймағын ӛз атынан шығару (ағылшынша «God damn» құдай 

сені қарғыс атсын) немесе басқа жойқын күштермен оны байланыстыру 

(орысша «иди к черту») және т.б. барынша қарапайым инвективаны құрайды. 

Мәдени нормалардан шығу немесе оны бұзу инвективада бағдарламалық-

технологиялық сценарлы (кӛптеген архаикалық мәдениеттегі «қабілетсіз» 

мәндес инвектива) және құндылықтық (мысалы, кӛптеген еуропалық 

халықтардағы «рогоносец») кӛрністермен үлгіленеді. Кейде мәдени канонды   

жүйесіз және бұзылған ретте санау, әрине егер ол инвективаға бағытталған ӛте 

тӛмендететін жағдайда болса, онда ол инвектанттың ӛз мінез-құлқынан кӛрініп 

тұрады (мысалы, кавказ мәдениетіндегі жауын жер жастатамын деп қорқыту»). 

Мәдени тыйымдар уақыт ӛте ӛзінің мәдени статусын жоғалтып, оларды 

жұмсарту мақсатында экспрессивтілігі тӛмендетіледі (ортағасырлық Испанияда 

тілге жауыр болған мағынасыз «шайтан алғыр» инвективасын қолдаған қызды 

моралды тұрғыдағы тӛмен, нашар қыз ретінде есептеген).  

Экстремалды нұсқадағы ӛз мәнін жоғалтқан инвективаны жиі қолдану 

оның инвективтік мағынасын толығымен жойылуына алып келеді 

(«девальвация»). Инвективаның бағыттау мақсатындағы жіктелімі: 

1) инвектирленген субъектке тікелей бағыттау, яғни есі ауысқан делқұлыға 

дәл оның жүріс-тұрысын үлгілеу; 

2) инвективаның нағыз сол адамға емес, оның туған-туыстарына, яғни 

әрбір мәдениеттегі басымдылыққа сәйкес статусқа бағытталуы (мысалы, 

азиялық мәдениеттегі инвектива бағытталған адамның әйелін балағаттау, оның 

әйелін қорғап қалуға қабілетінің жоқтығын немесе сексуалды қалыпсыздығын 

білдіреді);  

3) белгілі бір дәстүрдегі максималды түрде қасиетке ие болған 

мифологиялық субъектке бағыттау (антикадағы Зевстен бастап котоликтік 

мәдениеттегі Мадоннаға дейінгі балағат). Бұл жағдайдағы инвектива ӛзіне 

немесе ӛз тағдырына лағынет айту (немісше «Donnerwetter» - «найзағайлы ауа-

райы» орысша «разари меня гром» сӛзімен сәйкес).  

Инвективаның семантикалық ӛзегі нормативтік тыйымдарды бұзу 

айғақтары болып табылады. Мәдени феномен ретіндегі инвективаның күші 

эмоционалдық мән айналасында болғанымен ӛзінің денотативті мағынасына 



 

 

мүлдем сәйкес келмейді: инвектива айтылған индивидттің жүріс-тұрысы 

айыпталып отырған реалдылықпен сәл де болса сәйкес келуді талап етпейді 

(оңтүстік-еуропалық «гомосексуалист» сӛзінің синонимі немесе славяндық 

«дурак» сӛзінің синонимі олардың сексуалды бағдар мен ақыл-есі кемдігінен 

тәуелсіз адамдарға инвектант бағытаған айып немесе жәй ғана жағымсыздық) 

(Новейший философский словарь/Сост. Грицанов А.А. - Мн.: Изд.Скакун В.М., 1998. - 96 с.). 

М.Бахтин пікірінше инвективаны айтудың ӛзі тыйымды бұзу, тыйым 

салынған шындықтар мен әрекеттердің вербалды артикуляциясы жағдай 

үстінде инвектантты шарасыздыққа алып келеді. Катартикалық эфекттегі 

инвектент үшін инвективалық жағдай философиялық және мәдениеттанулық 

дәстүр бойынша қызуын басып қайта қалпына келтіру факторы ретінде 

қарастырылады. Бұл турасында Дж.Х. Джексон: «кімде-кім бірінші болып ӛз 

замандасына балағат сӛздер айтпай-ақ дауыс кӛтеретін болса, онда ол оның 

басын ашып, ішіне біздің ӛркениетіміздің ұрығын салды» - деген еді. Р.М. Адам 

болса жапонияны мысалыға ала отырып: «инвективтік идиомы аз 

мәдениеттерде этикеттік ережелер мен әдептілік формулалардың мықты қабаты 

қалыптасады» десе, В.И.Жельвись: «қазіргі заман мәдениетіндегі инвектива 

экпрессивтілігінің жойылуына орай себепсіз қылмыстар мен вандализм ӛсімі 

байланысады» - деген тұжырым жасайды. Осылайша инвектива бұқараның 

вербалды үлгісін реалды агрессияны тарату механизмдерінің бірі ретінде 

қарастырылады. Мәдениет философиясында инвективаны коммуникативтік 

және жалпы мәдени процестер жағдайында зерттейтін тұрақты дәстүр 

қалыптасқан. Олардың қатарына Дж.Х. Джексон, Р. Грэйвз, А.В. Рид, Х.Э. 

Росс, С.С. Фелдмен, К. Митчел-Кер-нан, К.Т. Кернан, Дж. Брюкмен, P.M. 

Адаме, В.И. Жельвис және т.б. жатқызуға болады.  

 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. «Бұқаралық мәдениет» ұғымының пайда болу жолы.  

2. Бұқаралық мәдениет пен элитарлық мәдениет ерекшеліктеріне талдау 

жүргізіңіз? 

3. Бұқаралық сана дегеніміз не? 

4. Инвективаның мәні неде? 

5. Инвективаның түрлі салалардағы қолданылуын саралаңыз?  

 

В) Мәдениет және құқық 

Мемлекет пен азаматтық қоғам ара қатынасы түрлі ғылымдар контекстінде 

зерттелініп жүрген мәселе. Бұл мәселенің философиялық мәні әлеуметтік 

философияның түрлі бағыттарында мейлінше кӛзге шалынып жүр. Мәселенің 

ӛзектілігіне бүгінгі ӛркениетті қоғамда кең қанат жайған – азаматтық қоғам 

құру мәселелері және осыған қатысты аталмыш қоғам мен мелекеттік жүйе, 

билік формалары мен негіздері тәріздес қарымды да, ауқымды сұрақтардың 

тұтас бір күрделі жүйелілігі толық негіз болып табылады. Мемлекеттің ӛзінің 

іс-әрекетін заң арқылы жүргізетін ұйым ретіндегі рӛлге ие бола бастауы 

адамзат ӛркениеті дамуының ерте кезінде-ақ басталған. Антика дәуірінің 



 

 

ойшылдары Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон т.б. 

мемлекеттік билік пен құқықтық мемлекеттің байланысы мен ӛзара тигізер 

ықпалын кӛрсетуге тырысты және егер заң азаматтар мен мемлекетке бірдей 

болса, сонда ғана адамдар тұрағының саяси фомасы әділ мемлекет бола алады 

деп санады. Оны Аристотельдің «Заң билігі жоқ болса, онда ешқандай 

мемлекет құрылысына орын жоқ» немесе Цицеронның «Мемлекет – ол 

халықтың ісі», - деп айтқан қанатты сӛздерінен анық аңғаруға болады. Ежелгі 

Греция мен Римдегі мемлекеттік-құқықтық идеялар мемлекет жайлы ілімнің 

қалыптасуы мен дамуына белгілі ықпалын тигізді. Аталмыш мемлекеттік 

құрылымдар белгілі бір мӛлшерде қоғамдағы мәдени дамуға да ӛз ықпалын 

тигізіп, ӛзіндік аспекеттер қалыптастырады. Кең мағынада заң, құқық, 

азаматтылықтың ӛзі мәдени ұғымдар, себебі оларда адамдардың қоғамдағы 

белгілі бір тәрітппен, ережелермен ӛмір сүруін талап етеді, адамдар арасындағы 

қатынасты реттейді. Құқық мәдениетсіз халық арасында сіңіру қалпынан 

айрылады.               

Феодолизм дәуірі негізіндегі құқықтық мемлекет жайлы ойды, сол 

замандағы ұлы ойшылдар М. Макиавелли мен Ж. Баден тарихи жағынан айтып 

кетсе, ерте буржуазиялық революция кезінде құқықтық мемлекет 

концепциясын дайындауда кӛптеген тың идеяларға мұрындық болған алдыңғы 

қатарлы ойшылдар Г. Гроций, Б. Спиноза, Г. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеське, Д. 

Дидро, П. Гольбах, Г. Джефферсон және т.б. еңбектері ӛлшеусіз. М. 

Макиавеллиге тоқталар болсақ, ол мемлекеттің кӛп жылдық ӛмір сүру 

тәжірибесіне орай, ӛз теориясында саясаттану принциптері, саяси ӛмірдің 

қозғаушы күштерінің дамуына сәйкестендіре отырып, жауап беретін идеалды 

мемлекеттің негізі болуы керек деп нұсқады. Ал мемлекеттің формаларын 

пысықтап әрі негізін қалау Республикаға берілді, себебі тек Республиканың 

ғана кӛп жағдайда теңдік пен еркіндікті қамтамасыз етерлік қауқары мейлінше 

жеткілікті болатын. Республика мемлекеттік форманның ӛркениетті түрі. 

Демек, М. Макиавелли сенім артқан Республика талай сындарды басынан 

кешірген ӛркениет ӛлшемдерінің тоғысуы болып табылмақ.   

Енді ерте буржуазиялық қоғам жетекшілерінің ойлары мен пікірлеріне 

жеке-жеке тоқталып, олардың ой-толғамдарын таразылап кӛрелік. 

Гуго де Гроций жаратылыстық құқықтық мемлекеттің аса кӛрнекті 

теоретигі. Ол «жаратылыстық құқық» және «ерікпен қабылданған құқық» 

ұғымдарын ғылыми айналысқа ендірген. Туа біткен жаратылыстық құқыққа ол 

– басқа біреудің мүлкінен аулақ болу, келтірген шығындардың орнын толтыру 

және халық алдында тиісті жазасын тарттыруды жатқызады. Мемлекеттен 

таралатын, ерікті қалыптастыратын құқық жаратылыстық құқықтың барлық 

принциптеріне сәйкес келуі керек. Феодолизмнің құқықтық институттары 

Гроций бойынша адам табиғатына қайшы келеді, сондықтан ақыл заңына 

жауап беретін жаңа құқық керек. Мемлекеттің басты мақсаты әрбір азаматқа ӛз 

мүлкін пайдалануға ерік беру және оларды барынша қорғау. Кез-келген 

мемлекет формасының бастауы Гроций пікірінше, қоғамдық келісім болып 

табылады, сондықтан халық басқарудың кез-келген формасын таңдауына 



 

 

болады, бірақ халық, таңдағын билеушісіне сӛзсіз бағынуға міндетті. 

Мемлекеттің формасын ӛзгерту, тек екі жақтық келісім арқылы ғана іске асады. 

Гроций ұсынған теория, таза ӛркениеттік сипатта. Ӛркениеттік басқару салтын 

ұстанған елде “таңдау құқығы” ӛте жетілген болуы керек. Сонымен қатар, әрбір 

ӛркениетті елдің адамы ӛзінің қызметтік, қоғамдық орнын білуі және ӛзіне 

жүктелген жұмысын орнықты, мүлтіксіз атқаруы  тиіс.    

Голланд философы Б. Спиноза – келешектегі заңмен байланысты шынайы 

құқық пен адам ӛрлеуін қамтамасыз ететін демократиялық мемлекетке 

теоретикалық анықтама берген. Ол, егер, мемлекет әр азаматқа ӛмірін сақтауға 

кепілдік беріп қана қоймай, оның басқа да мүдде-мақсаттарын қанағаттандыру 

арқылы оның ӛзіндік істеріне қолын сұқпаса, тек сонда ғана құдіретті мемлекет 

болмақ деп сындарлы пікір айтты (Спиноза Б. Избранное сочинении.  - М., 1957. -Т.2. – 

207-209 бб.). 

ХҮІІ ғасыр ойшылы  Т. Гоббс, Англиядағы абсолюттік монархияны ерекше 

жақтаушы, осыған қарамастан кейіннен буржуазиялық революцияның 

ойшылдары жалғастырған қоғамдық ӛмірдегі құқықтық мәртебеліктің бірнеше 

прогрессивті жағдайларын қарастырған. Оның қатарына заң алдындағы 

формалды теңдікті негіздеу, шарттардың орындалуы жатады. Гоббс адам 

бостандығы туралы адам мен заңмен шектелмеген кез-келген нәрсені жасауға 

құқылы деген идеяға негіз салады және қоғамдық келісімдерді реттеу 

принциптеріне байланысты теоретикалық бағдарлама жасады.   

Джон Локк феодалдық қоғамға қарама-қарсы буржуазиялық қоғамдағы 

құқықтың түсініктерін нағыз классикалық түрдегі жақтаушысы болады. 

Адамның шынайы еркіндігін қорғауға құрылған мемлекет, Локк бойынша, жеке 

меншікті қорғауға пайдаланады. Осындай мемлекет жеке меншік құқығын, әр 

адамның еркіндігі мен теңдігін қамтамасыз етеді. Құқықтық мемлекет 

жағдайында адам еркі, деп жазды Локк, заң шығарушы билік шығарған 

жалпыға бірдей заңға сәйкес болады, бұның мәні әр адамның ӛз еркіне 

байланысты, заңмен шектелмеген кез-келген мұқтаждығын қамтамасыз етуіне 

қақысы бар деген ұғыммен терең астасып жатыр.   

Ш.Л. Монтеське, құқықтық мемлекетті қалыптастыруды азаматтық 

қоғамда саяси бостандықтың қажеттілігімен түсіндірді. Саяси бостандық 

идеясы мемлекет тарапынан азаматтардың қауіпсіздігіне орай қалыптасатын 

азаматтар бостандығы  идеяларымен тікелей байланысты. Биліктің 

зияндылығын шектеу үшін барлық азаматтардың заңды қатаң сақтауы қажет. 

Монтескье бойынша "Бостандық" дегеніміз, заңда бекітілгеннің бәрін қолдану 

құқығы, егер азамат заңда тыйым салынған істерді жасаса, онда бостандық 

болмайды, ӛйткені мұндай істі басқа азаматтар атқарып, бірін-бірі шектеп, 

қалыпқа келтіріп отырулары керек. (Азаркин Н.М. Монтеське. – М., Юридическая 

литература. 1988. - 115б.). Бұл саяси-құқықтың теориясындағы маңызды идея. 

Кейіннен бұл идея тәжірибе жүзінде ӛркениетті елдерінің мемлекеттік 

құрылысынан кеңінен кӛрніс тапты.  

Д. Дидро, мемлекеттік биліктің құқықтық бастауы қоғамдық келісім шарт 

арқылы орнаған суверенитетке негізделеді деп санайды. Мемлекеттік билік, 

оның ойы бойынша қоғамға ұйымдасқан саяси түр беретін, қоғамдық келісім-



 

 

шарттың "басты азығы" рӛлін атқарады. Адамдар тек анда-санда ғана негізгі 

мұқтаждықтарын қамтамасыз ету, еріктері мен күштерін біріктіру мақсатында 

шынайы тәуелсіздіктерін мемлекетке сеніп тапсырыды. Мемлекеттік билік 

суверенитеті халық еркіне негізделген: «тек ұлт қана шынайы суверениетті: 

шынайы заң шығарушы тек қана халық, тек халық еркі ғана саяси биліктің 

негізі болады. Мемлекеттің басты мақсаты азаматтардың бұлжымас заңды 

құқығын және бақытын қамтамысыз ету». Дидроның бұл идеялары Канттың 

құқықтық мемлекетке қатысты теориясында тамаша философиялық негіздемеге 

ие болды.  

Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздігі Декларациясының авторы Г. 

Джефферссон қоғамдық келісім және адамының шын мәнідегі шынайы құқығы 

тұрғысынан биліктің монархиялық формасын сынға алып, шынайы халықтық 

суверенитетті яки еркіндік пен ӛзін-ӛзі билеуін талап етеді. Джеффорсоннның 

декларациясы адам құқығы болу керектігін және мемлекет алдымен осы 

принципті қорғау жолында құрылатындығын баяндайды. Декларацияда адам 

құқығы және жеке адам құқығы мемлекет мүддесімен қатар тұратын болады. 

Мемлекеттің жаңа доктринасы үшін, бұл тіпті ӛте тың да келелі жағдай еді, 

себебі алғаш рет адам құқығы мемлекеттік билік жүйесімен тығыз 

байланыстырылып, тікелей мемлекеттік шаруаға айналды. Демек, құқықтық 

мемлекет ӛркениетті мемлекеттің іргетасын қалайды, адам мен қоғам 

арасындағы еркін қатынасты орнатады, сонымен қатар, заңдағы заң шығару 

еркіндігінің сипаты мен қалыптасуына деген бақылауды және басқа да 

белгілерді қалайды. Азаматтық қоғам да құқықты мемлекет белгісі. Азаматтық 

қоғам азаматтың белгілі бір құқ пен еркіндікке ие болуы арқылы, ӛзін қоғамның 

жеке дара мүшесі ретінде сезініп, ӛзінің барлық іс-әрекетіне моральды түрде 

жауапкершілігін сезінетіндей жағдайға жеткенде ғана айтуға болады. 

Азаматтық қоғам жӛніндегі тұғырнамалар жүйесі ХҮІІ ғасырдан бастап 

теоретикалық түрде қалыптаса бастады. Т. Гообс, Б. Спиноза, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. 

Монтеське, И. Кант, Г.Гегель, Т. Пейн осы теорияның негізін қалаушылар 

болып есептелінеді. Азаматтық қоғам жайлы тұғырнаманың қалыптасуы жеке 

еркіндік идеясымен, әрбір жеке тұлғаның ӛзіндік құндылықтарының 

қалыптасуымен тығыз байланысты. Феодализмнің тұсында қоғам туралы 

түсінік: қоғамдық ӛмірдегі маңызды институттар (меншік, жанұя, еңбек ұжымы 

т.с.с.) феодалдық иемдену, сословие, цехтік бірлестік түрінде кӛрінді және 

осылардың нәтижесінде феодалдар мемлекеттік ӛмірдің статустық 

элементтерін иемденді. Нақ осылар арқылы жеке адамдардың мемлекеттік 

ұйымдарға деген қатынасы айқын кӛрінді. 

Буржуазиялық қоғамның ерекшелігі стратификакцияның саяси және 

әлеуметтік түрде бӛлінуінде де ерекшеленді. Бұл стратфикация азаматтық 

қоғамдағы жеке адамның құқықты статусын, оның әлеуметтік-экономикалық 

мәнінен бӛледі және оны бір уақыт ішінде әрі жеке тұлғаға, әрі қоғам 

азаматына айналдырады. Жеке мүдделер, жалданбалы еңбек және құқық ӛрісі 

саяси бақылаудан босатылады. Мұра болып қалатын барлық сословиелік 

жеңілдіктер ӛз күштерін жоғалтады. Бірінші орынға әлеуметтік қозғаушы 



 

 

күштердің тәуелсіз бӛлігі ретіндегі жеке адамның табиғи қабілеттері мен 

еркіндігі қойылады. Азаматтық қоғам экономикалық және мемлекеттік 

құрылым арасында орналасқан, сондықтанда ол тұтас жүйелік әлеуметтік және 

рухани аймақтардың жиынтығын құрайды. Дамыған азаматтық қоғамның ең 

маңызды базасы, ХХ ғасырда басталған ӛнеркәсіптегі ӛркениет, 

машиналандырылған ӛнеркәсіп және осыларға байланысты еңбекті бӛлу 

жүйесі, экономикалық қатынастықтың негізгі формасы болып табылатын еркін 

нарықтық қарым-қатынастар.   

Азаматтық қоғам, мемлекет және оларды құратын күрделі институттар, әр 

түрлі әлеуметтік күштер мен кӛзқарастардың арасындағы үйлесімділікке жету 

үшін құрылған. Қоғамдық келісім, әсіресе, құқықтық мемлекеттің нормасымен 

арадағы межені кӛрсетеді. Басқаша айтқанда, жеке тұлғалардың бір-бірімен 

күресін бұзушы потенцияның мығымдылығы кез-келген адамдар бірлестігінің 

кӛп және аз мӛлшердегі ӛмір сүру ерекшелігіне, олардың бірлігінің мәніне 

байланысты. Соның ішінде, мәселен, бір-біріне ұқсайтын элементтердің 

біркелкілігінің маңызында ғана емес, оларды құрайтын адамдар, әлеуметтік 

топтар, қарым-қатынастар, сонымен қатар, олардың айырмашылығы, кӛп 

түрлілігі, плюрализмі алдыңғы қатарға суырылып шығады. Плюрализмді 

қарапайым, әртүрлі ішкі субстанцияның бірлігінен айрылған, шекелуі 

категория пайдасыз қозғалыстардың әртүрлігі деп түсінбеу қажет. Азаматтық 

қоғам бірлігінің мәні – қазіргі ӛмірге деген ортақ мақсатқа ұмтылған, азаматтық 

қоғамда ӛмір сүретін әлеуметтік күштер, институттар, ұйымдар мен топтардың 

жасампаз іс-әрекеттеріне барынша тәуелді (Яковлев А.А. Государство и общество –

м., 1996. – 145 б.) 

Жеке адамның ӛзіндік құндылығын, құқығын және еркіндігін мойындау, 

сол жеке адамның ӛз алдандағы және қоғамның басқа мүшелерінің алдандағы 

жауапкершілікке бапйланысты кӛптеген азаматтардың еркіндігін, теңдігін, 

әділеттілігін және құқығын қорғау, ӛмір сүруге бейімділігін және жүйенің 

бірқалыптылығын сақтау – мемлекет пен азаматтық қоғам араасындағы тепе-

теңдікті сақтаудың тың жолдарын іздеуге әкеп тірейді. Бұндай теңдікті бұзу, 

болжап болғысыз қиын нәтижелерге әкеліп соғады. Азаматтық қоғамда заң 

бойынша азаматтардың мынадай құқықтарының сақталуына кепілдік беріледі: 

экономикалық және саяси болмысын таңдаудағы еріктілік, идеология 

басымдылығының болмауы, есесіне ар-ұят еріктілігінің басым болуы. Ал 

экономикасының негізі – экономиканың кӛп сатылығы, оның әр түрлі меншік 

формаларымен және нарықтық қатынастық байланысына негізделген. 

Азаматтық қоғамның саяси ӛмірі барлық азаматтардың мемлекеттік және 

қоғамдық істерге қатысуына толық мүмкіндік береді. Мемлекет пен азамат 

ортақ жауапкершіліктері арқылы байланысады, яғни, заңның мәртебелілігін 

сақтау және баршаның заң алдындағы теңдігін қамтамасыз ету. Осыған орай, 

жалпы халықтық қабылданған нормаларға сай, адам құқығы сақталатын 

азаматтық қоғам ӛмір сүреді: яғни, ұлттық-этникалық, саяси, діни, 

жыныстық-жастық белгілеріне қарамастан кез-келген және жеке адамды заңды 

түрде мықтап қорғау (оның мүліктері мен үйлеріне ешкімнің құқығының 

болмауын, мамандық таңдауға құқысын, тұрғылықты жерін таңдауға құқысын, 



 

 

тұрғылықты жерін таңдауға деген құқығы, мемлекеттен кетуі және келуі, хат 

жазуы, жеке телефон арқылы сӛйлесуінің құпиялығының сақталуы, сӛз 

еркіндігі, жазу және хабар еркіндігі): азаматтың кӛзқарасына және рухани 

қажеттіліктеріне ерік беру: сот органдары және қоғамдық ұйымдар жағынан 

азаматтар құқығын барлық жағынан қорғау.   

Азаматтық қоғам ӛзінің дамуында бірнеше сатылардан ӛтеді. Мысалы ХХ 

ғасырдың басында Ресейде ӛзіндік державалық басқару формасына қарамастан 

азаматтық қоғамның дамыған, ірі ӛркениетті мемлекеттерге тән формасы 

қалыптасты. Бұл азаматтық қоғамның негіздері Қазан революциясы кезінде 

және тотолитарлы жүйе орнату кезінде құрдымға кетті. Кеңес үкіметі кезінде 

еліміздің территориясында индустрализация науқаны басталды, бірақ оған 

қажетті азаматтық қоғам аяусыз жаншылып тасталды. Азаматтық қоғам 

тоталитарлы жүйемен араласып кетті. Жеке азаматтардың, әлеуметтік 

топтардың мүдделері коммунистік мемлекет және утопиялық ілім мүддесі үшін 

жоққа шығарылып отырды. Азаматтық қоғам мүддесін жақтаушы топтар 

азаматтық қоғаммен бірге мемлекеттен шектелініп отырды. Әскери – 

бюрократиялық типтегі, бұйрық арқылы басқару іске қосылды. Кеңес дәуіріне 

тән қасиет – жұмысшылардың меншіктен, жұмыс нәтижесінен және саяси 

биліктен аластатылуы болатын-ды. Социалистік қоғамның құқықтық және 

саяси шындықтары, осы қоғамның нарықтық постулатының принциптеріне 

қарсы болды. Тағы бір мысал, бұл абсолюттік монархия, нарқытық мұнда тек 

бір тұлғаның ғана іс-әрекеті үстемдік етеді. Олардың айырмашылығын 

конституциясында демократиялық еркіндіктің жоқ болуынан да кӛруге болады, 

яғни бұрмалаушылық ашық түрде кӛрінеді, ал негізгі мақсаттарын “соцализм 

үшін” деп жүзеге асырады.  

Ал дамыған, ӛркениетті капиталистік мемлекеттерге келетін болсақ, оларда 

қалыптасқан азаматтық қоғам, олардың дамуына, социумына қажетті табиғи 

біртұтастық болып табылады. Т. Адрио, Э. Фромм, М. Хоркхаймер, Э. Эриксон 

және басқалары: соғыстан кейінгі либерал-демократиялық жүйені 

фашистендірілген дейді, яғни, бұнда авторитарлық тұлға халықтық тип болып 

табылады. Адрио және оны жақтаушылардың пікірінше, саяси авторитарлы 

тұлға ежелгі дәстүрге, кедейлерге еш кӛңіл аудармайды, ол тек билік пен күшке 

ұмтылды. Хоркхаймер авторитарлық тұлғаны ХХ ғасырда енген жаңа 

“антропологиялық” тип деп атайды. Егер, авторитарлы тұлға қоғамда тип 

ретінде орын алып, социалистік саяси жобада ӛзінің қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға мүмкіндік алса, онда ол азаматтық қоғам қызметінің 

жойылғаны болып табылады. Авторитарлық тұлғаның типіне тән, бұл 

тоталитарлық жүйенің негізіндегі ерекшеліктер: консервативтік, агресивтік 

ағымдар, билікқұмарлық, интелегенцияны және басқа этникалық таптардың 

ӛкілдерін жек кӛру, ойлаудағы тиісті стериотип, конформизм және т.б.. 

Авторитарлық тұлға концепциясы қанша сынға түскенмен оның азаматтық 

қоғамға қауіп тӛндіретін және ӛте кең таралған тип екенін кӛруге болады.  

Азаматтық қоғам капиталистік қатынас жағдайында оның экономикалық 

базасы ретінде қалыптасады және азаматтық қоғам талабы бойынша алғашқы 



 

 

шара нарықтық экономика қалыптастыру және оның негізінде қоғамдағы 

барлық экономикалық қатынастарды реттеу болып табылады. Нарықтық 

механизмде саясаттың экономикаға үстемдік етуі немесе заң шығарушы 

органның қоғамдағы шынайы қатынастарға үстемдігі болмауы тиіс. 

Экономикалық реформа азаматтық қоғам қалыптасуының экономикалық 

негізін құрайды. Азаматтық қоғам қалыптасуының қиындығы онымен бір 

уақытта демократиялық құқықтық мемлекет қалыптасу қажеттігімен де 

байланысты. Тарихи тұрғыдан құқықтық мемлекет дамыған азаматтық қоғам 

базисінде пайда болады. Демократия талабы бойынша мемлекет қоғамның 

сенімді бақылауында болуы қажет. Әрине, оған мемлекеттік қызметтің қомақты 

бӛлігі, әсіресе, экономикалық бӛлігі беріледі. Осыған байланысты, азаматтық 

қоғам диференцияланған әлеуметтік құрылым базасында пайда болады. Бұл 

құрылымға әдетте кәсіпкерлер, фермерлер, басқа ӛндіріс құралдар иелері, еркін 

мамандық иелер, сондай-ақ, ӛз жұмысшы күшін жалдаушы адамдар кіреді. 

Еңбек нарқы экономикалық дамудың қажетті шартын кӛрсетеді.  

Азаматтық қоғам орта тап деп атауға негізделген әлеуметтік қабатта 

қалыптасады. Орта тап ӛкілдері, ӛз ерекшелігі мен маңызы бойынша, азаматтық 

қоғамның идеологиялық құндылықтарын тасмалдаушы болып табылады. 

Кәсіпкерлік еркіндігі мен демократиялық құқық және тағы да басқалары да 

базасында бірітіндеп азаматтық қоғамның:  партия, саяси қозғалыстар, кәсіпқой 

одақтар, әр түрлі ассоциациялар сияқты ӛз мүшелері құқықтарын талап етуге 

қабілетті маңызды институттары қалыптасады. Демек, азаматтық қоғам 

қалыптастыру жолында саяси тұрақтылыққа жету үшін келісімге жету – аса 

маңызды принцип  болып табылады. Азаматтық қоғамды құру оның қалыптасу 

процесіне қарағанда мейлінше күрделі құбылыс. Ӛйткені ең алдымен қоғамда 

тоталитарлық жүйе шартындағы әлеуметтік институттар қызметінің кең 

кӛлемді теріс тәжірибесі пайда болады. 

Сондықтан, ӛркениетті елдердегі азаматтық қоғам қазіргі ахуалда қатаң 

орныққан және басқа жағдайға ӛзгертуге қабілетсіз деп есептеуге болмайды. 

Олай болса, біздің осы философиялық талдауымыз қоғамның, мемлекеттік 

биліктің қажетті ортада және тиімді формада ӛркениетті түрде жүзеге асуына, 

қызмет етуіне, аз да болса ӛз септігімізді тигізу. Құқықтық мемлекет пен 

азаматтық қоғамда оқта-текте орын алып отырған құбылмалы факторлар әлі де 

ӛз күшін жоғалта қойған жоқ. Бұл мәселелер жас Қазақстан Республикасының 

алдында тұр. Қазақстан ӛркениеті тек құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам 

негізінде ғана тұғырында нығайып, болашаққа қарыштап дами алады. Біз кӛп 

ұлтты жас, зайырлы мемлекетпіз, бірақ біздің түп бастауымыз ӛте тереңде 

жатыр. Қазіргі азаматтық қоғамның негізі сонау дәстүрлі қазақ қоғамында 

қалыптасқан, демек іргетасы бар дүниені қаластыру аса қиындық туғызбауы 

тиіс. Себебі біз, президент сӛзімен айтқанда жоғары ӛмір стандарттары бар 

әлемдегі ең ырғақты дамып келе жатқан мемлекеттердің біріне айналдыру 

туралы алдымызға ӛршіл мақсат қойдық. Ол мақсатқа адам әлеуетінің 

белсенділігін, азаматтардың іскерлігін арттыру арқылы ған қол жеткізуге 

болады деп Қазақстан кәсіпкерлерінің конгресінде сӛз сӛйледі. Елбасының бұл 



 

 

сӛзінен Қазақстан алдында талай асулардың тұрғандығы анық екендігін 

білдіртеді. Жоғарыда айтып ӛткендей, сонау ерте заманнан бастап, қай кезеңде 

болмасын ірі ойшылдардың барлығы дерлік әділеттілікке негізделген тең 

құқықты, ойлы азаматты мемлекет болуды аңсаған және осы мақсатта түрлі 

тоерияларды ӛмірге әкелген, жүзеге асыруға тырысқан. Олай болса, 

ӛркениеттік қалыпқа жүгінген құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамды 

таңдаған еліміздің бағыты құптарлық.        

 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. Құқықтық мемлекет тарихын ғалымдар пікірлері мен еңбектеріне сүйене 

отырып, талдау жүргізіңіз? 

2. Азаматтық қоғам ұғымына түсініктеме беріңіз? 

3. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы мәдени 

байланыстар? 

4. Демократия дегеніміз не?  

 

IV тарау. МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӚРКЕНИЕТ 

 

Мәдениет пен ӛркениет күрделі динамикалық құбылыс. Олар тарихи 

дамудың адамзат жеткен белгілі бір рухани және материалдық, практикалық 

және теориялық, экономикалық, адамдардың идеологиялық әлеуметтік 

әрекеттерін, сонымен қатар, саяси, құқықтық, ӛнегелік, эстетикалық 

қатынастарда пайда болатын адам күші мен мүмкіндіктерінің даму деңгейін 

тіркеп отырады. Ӛркениет кең мағынада - әлеуметтік прогрестің ӛзі, яғни 

жаратылысты-табиғи дамуға қарама-қайшы процесс. Ӛркениет - бұл негіз, 

әлеуметтік процестің ядросы және оны әлемдік тарихи процестегі барлық 

адамзаттың жеткен әлеуметтік прогресінің магистралі ретінде сипаттауға 

болады. Ӛркениет – бұл қоғамдық болмыс элементтерінің ӛзара әрекет ету 

тәсілі, оның негізін мәдениеттің ғасырлар бойы жинақтаған ӛзіндік тұрмыстық 

қасиеттері мен принциптері, материалдық ӛндірістері мен рухани 

құндылықтары құрайды. Мәдениет ӛркениеттің барлық элементтерін біріктіріп 

тоғыстыратын, оның іргетасын қалап, барлық тарихи дамудың қоры болатын 

рухани негіз, ядро.  

Адамзат ӛркениетінің тарихы мен мәдениеті қиын да күрделі жолды 

басынан ӛткеріп келе жатыр, осы жолда қаншама жаңалықтар ашылды, оның 

есесіне қаншама құндылықтар жойылды. Ескінің орнын ауыстырған 

жаңашылдық әрдайым ӛркениеттік сипатқа ие, бірақ уақыт ӛте кейбір ескі 

құндылықтар жанданып, қайта қалпына келіп, жаңа ӛркениеттік талапқа сай 

кӛркемделіп жаңашылдық санатына ие болады. Ӛркениет негізін мәдениет 

құрайды, демек ӛркениет мәдениеттің сыртқы формасы. Жер жүзіндегі 

мәдениеттердің барлығы құрылымы жағынан бір-біріне ӛте ұқсас. Кез-келген 

мәдениеттің белгілі бір ерекше тұсы келесі мәдениетте әлсіздік танытса, дәл 

осы әлсіздік ӛзге мәдениет ӛркендеуінің басты себебі болуы мүмкін. Демек, 

мәдениеттер әрдайым ӛзгерісте, олардың ӛзіндік ерекшеліктері мәдени белгілер 



 

 

жиынтығының ұдайылығы мен екпінінен айқын кӛрінеді. Ӛзгермелі 

мәдениеттің орны мен уақыты ауысқан сәтте, мәдениет субъектілері - этнос, 

социум, тұлғалар да ӛзгеріп отырады. Ол үшін біз мәдениет динамикасын ӛте 

жақсы меңгеруіміз қажет, тек осындай білім ғана бізге константты анықтауға 

жәрдем береді. Үздіксіз үрдісті меңгеру феноменнің үстемдік етуші белгілерін 

анықтайды, әлемдік мәдени-философиялық идеялар тұрғысынан талданып, 

ӛркениеттік негіздер арқылы кӛрініс табады. Мәдениет пен ӛркениет бірін-бірі 

толықтырушы, әрі сабақтаушы екі жұптық бастама.  

 

А) Жаһандану жағдайындағы мәдениет 

Қазіргі таңдағы жас мемлекеттер үшін аса қауіпті «жаһандану» мәселесі 

бас кӛтеріп тұрғанда, жайбырақаттыққа салынып, асықпай аяңдау аса қауіпті. 

Батыс идеологтарының соңғы он жылдықта ұстанған бұл ұстанымы екі жақты 

мазмұнға ие. Жағымдылық, яғни үстіңгі жағынан үстірт қарасақ жаһандану 

адамзат баласын жақындастырып, олардың таным деңгейлерін кӛтеріп, жарқын 

болашаққа жол ашады. Екінші кӛлеңкелі, жағымсыз тұсынан қарасақ, 

жаһандану ұсақ ұлттарды жойып, бас кӛтертпей бір ету, қазақшаласақ, бір 

жіппен күрмеу. Бір жіппен күрмелген елдерге бір билік, бір тіл, бір дін жетіп 

жатыр, осылайша қаншама әлжуаз елдер тарих сахнасынан мүлдем жоғалып 

кетпек. Жаһандану - біздің рухани қазыналарымызға, санамызға, ұлттық 

құндылықтарымызға тежеу салатын ӛзгеше құбылыс. Жаһанданудың басты 

мақсаты халықтарды ұлтсыздандыру, ал ұлтсызданаған халық үшін ұлттық 

құндылық жәй ғана қатынас құралын атқарады. Жаһандану дегеніміз – бір-

бірімен тығыз экономикалық, ғылыми-техникалық, саяси, мәдени 

байланыстағы біртұтас адамзат қауымдастығының қалыптасуы, сонымен бірге, 

әртүрлі елдермен жақындасу, бүкіл адамзаттың ортақ тағдырын сезіну, ұлттық 

мәдениет жетістіктері, жаңа технологиялар алмасу процесі. Жалпы жаһандану 

мәселелерін шешу жолдарын зерттеуде екі негізгі бағыт қалыптасты: 

технооптимизм, яғни жарқын болашақ бастауы және технопессимизм, яғни 

қасіретті болашақ болжамы.  

Алғашқысына ғылыми техникалық революция жетістіктерін ӛндірісте 

пайдалану арқылы жетілген ӛмір, ғылым мен техниканың қарыштап дамуын 

негізге алған Дж.Гелбрайт, Р.Арон, Д.Бэлл, Ж.Фурастье, А.Тоффлер сынды 

ғалымдар болды. Дәл осы негізге қарсы кӛзқарас ұстанған Г.Маркузе, 

К.Лоренц, Д.Гудмен және т.б. ғалымдар адамдарды техника мен ғылымның 

құлына балап, болып жатқан түрлі экологиялық, экономикалық, қаржылық, 

әлеуметтік, саяси және т.б. дағдарыстарды ҒТР нәтижесі деп кӛрсетті. Осы 

мәселені кӛздеген кӛп ғалымдар 1968 жылы «Рим клубын» құрып, аталмыш 

мәселерді зерттеуге кірісті. Римдік клуб жетекшілерінің бірі Аурелио Печчеи 

«Адамзаттық сапа» атты еңбегінде болып жатқан түрлі дағдарыстардың 

адамға келіп тоқтайтын болса, онда экономика, саясат, ӛнер жалпы барлық 

адамзатқа қатысты мәселердің дағдарысқа толығымен ұшырағаны деп 

есептеуге болатынын қатаң ескертеді. Дағдарыстың тереңдігі қазіргі заманғы 

ӛркениеттің негізгі тұрмыстық ӛлшемдеріне қатысты. Бүгінгі дағдарыс адамзат 



 

 

әрекеттерінің жекелеген нәтижелеріне ғана емес, сонымен қатар оның бұрынғы 

тұрмысына, болмыс әдісіне де байланысты. Бұл ӛзі ӛндіретін оны тұтынатын 

экономикалық адам дағдарысы. Сондықтанда бүгінгі дағдарыс адамның 

әлемдегі орнын ұғыну, рационалдықтың түрі, ӛмір сүрудің бұрынғы формасы 

екенін мазмұндайды. Бұл пікір аясында адамзат сапасының тӛмендеп, адами 

құндылықтың арзандап бара жатқанын сезу қиын емес. Мұны ӛркениет 

ӛресінен анық байқауға болдады. 

Жаһандану проблемасы кӛптеген ғалымдардың зерттеу аймағына айналған 

ғылыми жоба. Э.Гидденс, Р.Робертсон секілді ғалымдар жаһандануды жаһандық 

модернистік жобаның бір бӛлігі деп тұжырымдап, оның басты үш ерекшелігін 

бӛліп кӛрсетеді:  

1) жаһандық коммуникация; 

2) қарама-қайшылықты процесс;  

3) тәжірибелік білім.  

Қазіргі әсерлі қоғамның ӛзін Э.Гидденс жүрісін жылдамдата беретін күйме 

бейнесінде елестетеді. Осы заманғы институттардың бәрі әмбебаптылық 

жағына қарай ӛзгереді: капитализм, индустриалану, қадағалау, күштеу 

құралдарын монополиялау, халықаралық еңбек бӛлінісі, әлемдік әскери 

тәртіптің қалыптасуы. Жаһандану тек қана әлемдік капиталистік жүйені 

экспансиялау мен мәдени біртектіліктің орнығуынан ғана тұрмайды. Әрине, 

Гидденс стандарттау үрдісінің әсіресе түрленім нысанында болатынын 

кӛрсетеді, себебі капиталистік ӛндіріс пен бӛлу қазіргі заман институттарының 

басты құрамдас бӛліктерін қалыптастырады. 

Энтони Гидденстің жаһандану теориясындағы басты нәрсеге - модерннің 

жергілікті әдет-ғұрып пен дәстүрге тигізетін ықпалына, жергілікті және 

жаһандық диалектикаға назар аудару қажет. Гидденстің ойынша, жеке адамның 

таңдау мүмкіндігі жоқ әлеуметтік мәжбүрлеу жағдайы ретіндегі іс-әрекетке 

ешқашан ортақ бола алмайды. Таңдаудың болмауы әрекеттің оған берілетін 

жауаппен алмастырылғанын білдірмейді. Агенттілік тікелей немесе жанама 

түрде құрылымның бір бӛлігі болуы мүмкін. Перифериядағы іс-әрекеттің әлем-

жүйені ұстап тұруда ӛмірлік маңызы бар. Гидденс жеке адамдарды ӛзінің 

салдары бойынша жаһандық болып табылатын әлеуметтік ықпалды 

жүргізушілер ретінде кӛрсетеді. Дәл осы сарында жергілікті ӛзгерістер мәселесі 

кеңістік пен уақыттағы байланыстардың кеңеюі ретінде ұғынылатын 

жаһанданудың бір бӛлігі болып отыр. Валлерстайн да әлемдік жүйелік сараптау 

теориясын қарастырып, жаһандануды таза экономикалық процесс және феномен 

ретінде түсіндірді. 

Жаһанданудың ең танымал теорияларының бірі американдық Рональд 

Робертсонның мәдени центристік тұжырымдамасы болып табылады. 

Робертсон әлеуметтанушылар арасында алғашқылардың бірі болып 

“жаһандану” терминін қолдана бастады. Робертсон теориясының мәдени 

центристігі мемлекеттер ықпалдасуының басты бағытын мәдени жүйеленудің 

орнығуы деп есептеуінен кӛрінеді. Ол қазіргі замандағы әлем жаһандануының 

мынадай сатыларын кӛрсетеді:  



 

 

«А» кезеңі немесе жаңадан пайда болу кезеңі (XV-XVІІІ ғғ.) Жаһандық 

әлемнің пайда болуына Еуропада діни тұтастықтың бұзылуы, бүкіл планеталық 

әлем картасының пайда болуы, астрономиядағы гелиоцентристік жүйе және 

адамзат туралы алғашқы мәліметтер ықпал етті.  

«Б» кезеңінде жаһандық жүйе пайда болды (1750-1850 жж.). Бұл кезеңде 

халықаралық дипломатия жүйесі орнығып, азаматтық ұғымы түпкілікті 

қалыптасады, мәдени салыстырмалылық жүреді: халықаралық кӛрмелер пайда 

болады, еуропалық емес елдерге енген халықаралық коммуникация жүйесі 

дүниеге келеді.  

«В» кезеңі жаһандық әлемнің шарықтау сатысы ретінде түсіндіріледі (1875-

1925 жж.). Бұл кезеңде әлемді: экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени 

жүйелену ретінде тӛрт тармақта ұғыну айқындала түседі, сонымен бірге, ортақ 

күнтізбе қабылдау іске асады, алғашқы халықаралық сайыстар (Олимпиадалар) 

мен мәдени фестивальдер заңды түрде бекітіледі.  

«Г» кезеңі гегемония үшін күрес кезеңі (1925-1969 жж.). Бұл екінші 

дүниежүзілік және “қырғи-қабақ” соғыстар, әлемдік саяси-құқықтық жүйенің 

қалыптасу кезеңі. Робертсон адам құқықтарын қорғау саясатының қалыптасу 

мәселесіне зор кӛңіл бӛледі. Бұл кезең сонымен бірге “үшінші әлем” 

тақырыбының пайда болуымен маңызды.  

«Д» кезеңі - белгісіздік кезеңі (1969 жылдан осы кезге дейін). Сыртқы 

кеңістікті зерттеу кезеңі. Мұнда ғарыштық зерттеулер, адам құқықтары туралы 

халықаралық пікірталастардың шығуы және кейінгі материалистік құндылықтарды 

насихаттайтын пайымдаулардың таралуы туралы сӛз болады. Жаһандық 

феминистік және экологиялық қозғалыстардың пайда болу сатысы, шын 

мәніндегі жаһандық бұқаралық-медиа, ғарыштық коммуникациялар дүниеге 

келеді. Халықаралық қатынастар күрделілене түседі (Әлеуметтану. – 2 т. Қазақстан 

әлеуметтанушыларының қауымдастығы, - Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 115 б.). 

Жаһанданудың ең басты техникалық құралы - Әлемдік Ақпараттар 

Жүйесі немесе қысқаша Интернет. Жүйенің алғашқы даму баспалдағының ӛзі 

адамзаттың ақпараттық потенциалы айтарлықтай дамытып, әлемнің барлық 

бұрышындағы миллиардтаған адамдардың тең әрі оңай бірігуінің басты себебі 

болды. Интернет 1969 жылы АҚШ-тағы ARP Anet компьютерлік жүйесінде 

қорғаныс министрлігінің компьютерлік орталығын біріктіруші және 

академиялық ұйымдар қатарында құрылды (http://www.job-today.ru/nnovgorod 

/issue/s22_04_4.htm.). Бұл жүйе бір салалы мақсатқа бағытталған еді: ядролық 

жарылыс жағдайында байланыс орнату және зерттеушілерге ақпарат алмасуға 

кӛмектесу. Осы жүйенің ӛсу ӛлшеміне байланысты кӛптеген басқа жүйелер 

құрылды және дамыды. Интернет сіздің кез-келген қызығушылықтарыңызды 

бӛлісіп, сізді толғандыратын кез-келген тақырыпта әңгіме-дүкен құратын 

адамдарды іздейтін керемет құралға айналды. Интернет кез-келген тақырыпты 

он мыңдаған серверлерге лезде тарата алады және жан-жақты ақпараттармен 

қамтамасыз етеді.  

Интернет тарихы ақысыз жүйе болудан басталғанымен, қазір ол қыруар 

қаржы, әлемдік дәрежедегі электронды бизнес кӛзі болып отыр. Жүйенің 

бірінші әрі басты ерекшелігі оның ақпараттарды тасмалдаудағы тек тиімді әрі 
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әмбебапты құрал болуы ғана емес, сонымен қатар оның шексіз сақтау 

қабілеттілігі. Болашақта ақпараттарды электронды жүйеде тасмалдау уақыт ӛте 

«қағаздық» тасмалды толығымен ығыстырып тастау мүмкіндігі күмәнсіз. Ақыр 

соңында кітапқа деген махаббат – оның салыстырмалы түрдегі арзанқолдығы, 

ақпраттарды сақтап жеткізуі, пайдалануға деген оңайлығы, тіпті мыңдаған 

ғасырлық дәстүрлілігі – адекватты электронды қондырғыны құруға 

ұмтылдырады. Оған дәлел ретінде кітап мұралары, сонымен бірге кино қоры, 

музыкалық жазбалар жинағы және тағы да басқалардың электронизацияға 

ұмтылуы, осылайша Жүйе тек ыңғайлы ғана емес, бұқаралық қолданыстың 

бәсекеге түспейтін жалғыз құралына айналады. Қазіргі заманғы кітапханалар, 

мұражайлар мен мұрағаттар және басқа да локальды мәдени орталықтар Жүйе 

ілімін қалай жинаудың артық  ерекшеліктерін ескеруде, себебі ондағы бар 

ақпараттар кез-келген оқырманға ашық және азғантай ғана уақытта 

пайдалануға жарамды. Сонымен қатар сіз әлемде болып жатқан кез-келген 

жаңалықты бірінші болып хабарлану мүмкіндігіңіз бар. Басқаша айтқанда 

интернет барша әлемді бірлік пен тұтастықта ұстап тұрғандай. Бұл әлемдік 

прогресс және техника жетістігі. 

Жаһанданудың басты қозғаушы күші болып табылатын техникадағы ең 

керемет жетістік ақпараттарды сақтау мен беру: кітаптық басылым, кино, радио 

хабарлама, телеарна. Қазіргі таңда барынша құрметті орынға ие болып отырған 

оқыту фильмдерімен, білім беруші бағдарламалар футурологтардың 

болжамдарын күтпеген сәйкессіздікке алып келді. Ӛркениеттің ӛте қатты 

ырғақтағы дамуын ағартушылық саласынан анық байқауға болады. Білім жинау 

жылдамдығы мен техниканы қалыптастыру оқыту процесінің ешқашан 

аяқталмайтынын және қандайда бір оқу процесін толығымен бітті деп есептеуге 

болмайды деген қағида ұсынып отыр. Әлеуметтік ӛзгерістер кез-келген 

«дәстүрлі» тәрбиеге «шақыру» тастап отыр. Бұл «шақыру» бір қалыпты ӛмір 

ағымына дағдыланған кеңес адамдарына ауыр соқты. Олар кеңес дәуіріндегі 

партия қызметкері, әскери флот қызметкері, комсомол жастар ұйымының 

қызметкері, агроном, мал дәрігері сияқты жоғары мәртебелі қызметтерін қазіргі 

таңдағы сұранысқа ие мамандықтарға қарай ауыстыруына тура келді. Бұрынғы 

алған білім қазіргі таңның сұранысын қанағаттандырмайды. Ӛз аймағында 

үлкен тәжірибеге ие, ӛзін білікті маманмын деп есептеген адам қазіргі заманғы 

еңбек нарығында не істеймін деген ойға қалады.  

Сондықтанда ескі мамандықтарды қайта ӛндіріске дайындау мәселесі 

туды. Мысалы ӛте кӛп жұмыс тәжірибесі бар дәрігер жұмыс биржасында 

кезекте тұр, ал ірі фармацевтикалық компаниялар медицина ӛкілін және кеңес 

берушілер іздеп сабылып жүр. Мұндай келеңсіздік қоғамға қажет ескі 

мамандықтардың қазіргі заманғы жабдықтармен жұмыс істеуін, жаңа 

дағдыларға үйренуін қажет етті. Осы сәт ескі мамандықтармен жаңа 

мамандықтардың арасындағы ӛзінше бір сабақтастықты туғызды. Бұрыннан 

филологиялық білімі бар адам жалақы аздығынан немесе басқа да себептерге 

байланысты оқытушылық қызметін аудармашы, арнайы құжаттарды ресми 

құрушы, референт немесе басқарушы кӛмекшісі мамандығына ауыстырды. 



 

 

Кеңестік дәуірдегі кадрлар бойынша инспектор мамандығына сұраныста болған 

мыңдаған психологтар қазіргі заманғы еңбек нарығында кадр менеджері 

мамандығына қарай қайта жарамдануда. Инженерлер мен технологтар 

кәсіпорындар мен ӛндірістердің жандануына байланысты қазіргі ең үлкен 

жалақылы аса қажет мамандарға айналды немесе бір салалы дәрігерлер 

қосымша экономикалық білім алып фарамацевтикалық бизнес бастап кетті. 

Осылайша жаһандану ағымына ілескен қоғам үшін ескі мамандықтардың жаңа 

ӛмірге сабақтасуына байланысты жаңа мамандықтардың тууы, олардың қоғам 

дамуына, адамдардың ӛз мамандықтарына деген басқаша, жаңа кӛзқарастарын 

туғызуына алып келді. ХХІ ғасырдың еңбек нарығы ұсынып отырған жаңа 

мамандықтар: 

Мерчендайзер – жеке саудадағы ӛнімдердің қозғалысы бойынша маман. Ол 

тауарлардың сӛрелерде қалай қойылуын бақылау, тауар имиджін кӛтеру, 

жарнаманы бақылау, тауар бағасын қадағалу жұмыстарына тікелей жауапты; 

Логистик - ӛндіріс құралдарын, тауарларын, шикізаттарын тасмалдау және 

жеткізу процесінің белсенділігімен айналысатын маман. Логистиктің міндеті – 

тауар қозғалысының сызбасын ӛңдеу, жеткізу, экономикалық жолдарды 

есептеу, негізгі бӛлімдерді координациялау;  

Девелопер – жылжымайтын мүлік сатып алу, оның операцияларымен 

айналысу, құрлыс ғимараты секілді жобаларды ӛңдеу және оны ары қарай сату 

немесе жалға беру сияқты істерді тындыратын маман;  

Копирайтер – жарнама жобасын ӛңдеуші адам. Копирайтер міндетіне 

жарнамалық кампанияның концепциясын құру, жарнамалық мәтіндерді, 

сӛздері, пресс-релиздерді және т.б. дайындау кіреді;  

Джоббер – қор биржасының делдал маманы. Негізгі міндеті акцияларды 

сату және сатып алу;  

Коучер – компания жұмысшыларының тұлғалық потенциалын ашу 

мәселесімен айналысушы маман. Ол жұмысшылардың ӛндірістілігі мен 

тиімділігін артырады, керек жылдамдықта және бағытта қозғалу қабілетін 

жүзеге асыруды дамытуға кӛмектеседі, адамның дағдылық жүйесін қозғалысқа 

алып келеді (http://www.job-today.ru/nnovgorod/issue/s22_04_4.htm.).  

Осы аталған және басқа да жаңа мамандықтар қазіргі заманғы еңбек 

нарығында ӛте үлкен сұранысқа ие және бұл мамандықтар енді мамандық 

таңдауға бет бұрған жастар үшін аса тиімді. Жаңа мамандықтардың тұтас 

тобының ӛмірге келуі мен жоғалып кетуі қосындысындағы еңбек нарығының 

тұрақсыздығы адамдарды ӛз ісімен айналысуларын тоқтатып, басқаға түрге 

ауыстыруларына және осыған байланысты қоғамдық функцияларын 

алмастыруға жиі әкелеп соғады. Ең маңыздысы айқын жаулап келе жатқан 

жаһандану біздің қалау-қаламауымызға қатыссыз кейбір әлемдік стандарттарға 

тәуелді. Бұл тәуелділік тек білім деңгейінде ғана жүзеге асырылып жатқан жоқ, 

сонымен бірге жүріс-тұрыс норамларымен құндылықтар аймағындада ӛз 

ықпалын тигізіп отыр.  
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Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. «Жаһандану» ұғымын қалай түсінесіз және оның пайдасы мен зиянын ӛз 

бетіңізше таразылап кӛріңіз? 

2. Әлеуметтанушы Р.Робертсонның мәдени центристік теориясы неше 

кезеңнен тұрады? 

3. Жаһандану процесі арқасында еңбек нарығы талабына қарай ауысқан 

жаңа мамандықтар қатарын атаңыз? 

4. «Рим клубыны» құрылудағы кӛздеген мақсаты не?  

5. Әлемдік Ақпараттар Жүйесінің таралымдық қасиеті мен оның 

тұрмыстағы маңыздылығын атаңыз?  

 

Ә) Мәдениет және табиғат 

«Экология» термині гректің «oikos – тірішілік ететін жер» және «logos – 

ілім, сӛз» аудармасын беретін, ағзалардың бір-бірімен ӛзара қатынасын және 

қоршаған ортаны зерттейтін биология бӛлімі. Бұл терминді 1866 жылы неміс 

жаратылыстанушысы Э. Геккель енгізіп, «экология» терминінің мағынасын 

«экономия, жануарлық ағзалардың үй жағдайындағы тұрмысы, жануарлардың 

органикалық және органикалық емес ортаға деген қатынасы туралы ғылым»  

деп түсінді. Қазіргі заманғы экология органикалық әлемнің ӛзгертілінген 

деңгейлерін – түрленулер, биоценоздар, биогеоценоздар, биосфераны 

толығымен қарастырады. Сонымен қатар экология ғылымын қоғам мен 

табиғаттың ӛзара әрекеттерін қарастырады деп түсінсе де болады. 

«Экологиялық мәдениет» қоғамның экологиялық сферасын, демек, 

экологиялық қабілеттер, әрекеттер, қатынастар және институттарды ӛзіне 

қосып алады. Экологиялық сфераның функционалды ӛзегі болып «табиғатты 

қорғау – табиғатты қайта қалпына келтіру – табиғатты жетілдіру – табиғаттың 

апатты жағдайларынан адамдарды қорғау» атты тӛрт жүйеден тұратын 

экологиялық әрекет табылады. Экологиялық сфера мен экологиялық әрекет 

сӛздері табиғат пен қоғамның ӛзара ықпалы сӛздерімен мағыналас байланыста. 

Экологиялық сфера мәдениетінің сапасы мен деңгейін қоғамдағы мемлекеттік 

және қоғамдық экологиялық институттар жұмыстарының тиімділігі мен 

экологиялық білім, тәрбие мен ӛнегеліліктің шамасына сәйкес нақты 

адамдардың әрекеттері арқылы анықтауға болады.  

«Экология мәдениеті» терминін алғаш енгізгендердің бірі орыс жазушысы, 

академик Д.С. Лихачев болды. Ол мәдени ортаны яғни мәдени мұраны табиғат 

ортасын қорғағандай қорғаштау қажеттігін баса айтты. Ғалымның жалпы 

мәдениеттануға қосқан ерекше үлесі ретінде В.И. Вернардский ықпалымен 

жүзеге асқан «жер гомосферасы» идеясы және жаңа ғылыми пән ретінде негізі 

қаланған «мәдениет экологиясын» атауға болады. 1987 жылы академиктің үш 

томдық таңдамалы топтамасы басылып шығарылды. Экологиялық мәдениет 

мәдени ортаны адамның рухани, ӛнегелік ӛмірін жүзеге асыру үшін жасалған 

жағдай деп қарастырылады. Бұл термин экологиялық эстетиканың бір бӛлімі 

бола отырып, адам мен қоршаған ортаның диалектикалық ӛзара байланысы 

тұрғысынан эстетикалық мәселе ретінде зерттеледі. Сайып келгенде, 



 

 

экологиялық мәдениет адамның гуманистік мінез-құлқының сақталуын 

қадағалайды.  

Экологиялық мәдениет - адам мен табиғат арасындағы еркін 

қатынастардан туындайды. Экологиялық дағадарысты туғызған адамның 

табиғаты емес, оның кереғар дүниетанымы мен пиғылы, санасы. ХХ ғасырдың 

екінші жартысынан бастап, әлемді қамтыған экологиялық дағдарыс ғылыми 

зерттеудің объектісіне айналды, оның қалыптасуының әлеуметтік-мәдени 

себептері айқындалып, жаңа экологиялық ӛркениетке деген ұмтылыс ғаламдық 

күшке айналды. Мәдениет пен экология түбірлес, екеуі де «үйді» қарастырады. 

Экологиялық мәдениет тек мәдени мұраларды қорғаумен шектелмейді. 

Мәдениет – экологиялық қорғау қызметтерімен қоса парасатты-гуманистік 

«мәдениетті пайдалану» талаптарын ӛзіне қосып алуы қажет. Экологиялық 

мәдени сананы қалыптастыру, оның қоғамда шын мәнінде жұмыс істеуі түрлі 

экологиялық апаттар, дағдарыстар, шиеленістер және т.б. алдын алуы мүмкін. 

Мәдениет шектеулі, онда табиғатқа деген басымдылық қатынас орын 

алған. Адам табиғатты тек пайдаланып ғана қоймайды, оның бұзылып кетуіне 

мұрсат бермей, қайта қалпына келуіне жағдай жасайды. Табиғат ӛркениет 

шеңберінде де энергия кӛзі, пайдалы шикізат кӛзі немесе пайдалы бір құрал 

ретінде қарастырылады. Ӛркениет адамды, табиғатты жаулап алып, ӛзінің 

экономикалық, техникалық және басқа қажеттіліктерін ӛтеуге, табиғатпен 

күресуге бағдарлайды. Осыған орай, адамда табиғатты міндетті түрде аялау, 

экологиялық теңдікті сақтау керек деген ой пайда болады. Табиғат - тал бесік. 

Табиғат дағдарысы, экологиялық дағдарыс - әлем дағдарысы. Мұндай 

келеңсіздікке жол бермеу үшін адамзатқа экологиялық мәдениет және 

экологиялық мәдени сана ауадай қажет.    

А.Швейцер: "материалды жетістіктер – бұл мәдениет емес; олар қоғам мен 

индивидті толық жетілдіру идеясының қызметіне қойылғанда ғана 

салыстыратындай бола алады" (Швейцер А. Культура и этика. - М.: Прогресс, 1973. - 15 

с.). Сондықтанда кӛптеген процестерді мәдени іс-шаралар деп есептеу қиын. 

Бұл жағдай әсіресе ӛздерінің мақсаттары үшін басқа халықтардың табиғи және 

интеллектуалды байлықтарын пайдалануға мүмкіндік беретін, техникамен 

индустрия арқылы табиғатты бағындырудағы басты құрал болып табылатын, 

индустриалды дамыған елдерде орын алуда. Демек, дамыған, алдыңғы қатарлы 

елдер, тұрмыс-жағдайы тӛмен елдер алдында қарыздар. Себебі олар сол елдер 

есебінен байып отыр. Ислам діні де осы мәселеге кӛңіл бӛліп, байлықты шектеу 

мақсатында «зекет» салығын салған. Мұндағы басты философия бір адамның 

мол байлыққа кенелуі, келесі екі-үш адамның кедейленуі есебінде жүзеге асып 

отыр деген қағида. Сондықтанда «Зекет» салығы тек ауқатты адамдарға 

салынатын болған.  

Экологиялық мәдени сананы қалыптастыру процесі қазақ халқында ӛте 

жақсы дамығандығын тілге тиек еткен жӛн. Мәселен қазақтар малдың жүнінен 

киіз басып, үй жабдықтарын жасаса, терісін илеп ыдыс-аяқтар, жүнін түтіп, 

иіру арқылы киімдер тіккен, малдың сүйектерінен сабын жасаған. Демек, 

қалдықсыз ӛндіріс орын алған, ал бұл дегеніңіз экологиялық қалыпты бұзбай 



 

 

сақтау, табиғаттың ластануына жол бермеу деген сӛз. Жалпы алғанда, қазақтар 

шаруашылықпен айналысқан, шикізат ӛңдеген, ӛнімдер ӛндірген, ең бастысы 

мал арқылы сауда қатынастарын дамытып, айырбас немесе қазіргі ғылыми 

тілдегі «бартер» жасау жолдарын жүзеге асырған. Шаруашылық дамытудың 

тағы бір ерекшелігі малдардың жаз айларында солтүстіктің салқын 

аймақтарында, керісінше қыстың ызғарлы күндерінде оңтүстіктің жылы 

аймақтарында бағылуы. Мұндай тәжірибе қазақ халқының георгафиялық және 

экологиялық ілім-білімдерінің табиғи түрде дамығандығын, дала ӛркениетін 

меңгергендігін байқатады. Орталық Азия елдерінде кӛшпелі шаруашылықтың 

басқалармен салыстырғанда Қазақстанда мейлінше дамығандығы анық. 

Мұндай жағадаяттардың барлығы дерлік адамдардың бірлесе, жинақталып ӛмір 

сүруге деген ықпалдастығынан туындайды. Осы мәндегі ілімді түркі халықтары 

«әдеп» десе, гректіктіктер «этика» деген. Демек, «этика» - бірлесе ӛмір сүруші 

адамдар тобы мағынасына ие бола отырып, түрлі әдептік негіздерге, ережелер 

ен тәртіптерге сай ғылымға айналды.      

Этика – гректің ӛнеге, дәстүр, әдет мағыналарын беретін, оқыту нысаны 

мораль мен ізгілік болып табылатын философияның мәселелі аймағы. Этика 

мазмұнды және формалды ерекшеліктері үш константпен анықталынады: 

мораль мәні зерттеудің объектісі, оның теоретикалық ойлау тәсілі және 

әлеуметтік-мәдени контексттегі сипаттау. Қазіргі заманғы этикаға екінші 

мыңжылдық ширегіндегі мәдени сұхбаттарды толықтыратын белсенді процесс 

тән, бірақ, мораль табиғаты туралы толғаныс – басты тақырып ретінде 

ӛзгеріссіз қалады және оның негізгі сұрағы: мен не істеуім керек? Этика 

шығыстық рухани мәдениетте б.э.д. бірінші мыңжылдықтың бірінші 

жартысында қалыптасса, батыстық философияда – б.э.д. 4 ғасырда орнықты. 

Этика тарихында этикаға бағытталған дәуірлер мен философиялық мектептер 

бар. Мораль теориясы мәселесі кез-келген ұлы ойшыл шығамашылығынан 

кездестіруге болады. Философиялық ілімде этика мағыналы принцип рӛлін 

сомдаса, аксиологиялық мораль ақиқат, сұлулық, сенім ұғымдарын байыта 

отырып, барлық адамзаттық құндылықтар деңгейін кӛтереді, сонымен бірге ол 

ӛзінің сіңбелі сипатымен барлық ғылымның этикалық аспектлерін қамтып, 

жаңа гуманистикалық кӛкжиектер ашады.  

Этика мәдениет ықпалымен енген моралдың рационалды пайымдалған 

сипаты, қоғамдағы реттеушілік қызметті атқаратын әдептілік қағидалары 

туралы кӛзқарастар жиынтығы, адамның ар-ұят, адамгершілік, сыпайылық, 

ізеттілік сынды адами қасиеттерінің қосындысы, белгілі бір зерттеу нысаны бар 

ғылым. Мәдениет салаларына жататын әрбір халықтың салт-дәстүр, әдет-

ғұрып, наным-сенімдері негізінде әрбір адамның жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, 

әдебі бар. Осы әрбір адамның үлгілі немесе кӛпшілік кӛңілінен шыққан кейбір 

іс-әрекеттері қоғамда сынала келе, этикетке айналады. Этикет  заңмен 

белгіленбеген, бірақ адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін жалпыға 

арналған қоғамдық қағида. Қағида, ереже, тәртіп сықылды орындалуы міндетті 

іс-әрекеттердің қалыптасуы адамның ақылы мен сезіміне тікелей қатысты. 

Әлемдегі әсемдік пен сұлулықты, жаратылыс құдіреттілігі мен кереметтілігін, 



 

 

бір сӛзбен, кӛркем мәдениетті философиялық ой толғамы бар жаны саф 

адамдар ғана жете түсіне алады және түсіндіре алады. Рухани мәдениеттің 

кӛрсеткішіне айналған сурет, сәулет, мүсін, ӛлең және т.б. ӛнер түрлері мен 

оларды насихаттаушы суретшілер, мүсіншілер, сәулетшілер мен жазушылар, 

ақындар сынды ӛнертанушылар біреге келе эстетика ғылымының негізін 

салды, қалыптастырды, ғылыми айналысқа енгізді, зерттеу аймағын белгіледі.     

Эстетика – сезіну, сезімдік сӛздерінің мағынасын беретін адамның 

дүниені эстетикалық тұрғыдан ұғынып түсіну заңдылықтары туралы, әсемдік, 

сұлулық заңдарын негіз еткен шығармашылық мәні туралы ғылым. Ежелгі Грек 

және Римде кең кӛлемде дамыған эстетика сонау құлиеленушілік қоғам 

дәуірінде, атап айтқанда Мысырда, Вавилонда, Үндістан мен Қытайда дүниеге 

келген. Шын болмысты эстетикалық бейнелеу қабілеті қай халықтың болса да 

дамуының ең алғашқы сатыларында пайда болады, оның дәлеліне ӛткен 

мәдениеттің құндылықтарын зерттейтін тарих, археология, этнография 

ғылымдарының кӛптеген мәліметтері жатады. Қазіргі заман халықтарының 

эстетикалық мәдениеті ӛз құрамына кешегі ұрпақтың кӛркем 

шығармашылығында жинақталған эстетикалық сезімдер мен түсініктерді 

қамтиды. Адамдардың сырт келбетінде, олардың қарым-қатынастарында, 

киімінде, үйінде, олар жасап шығарған заттарда, олардың сӛйлеу тілі мен ӛнер 

туындыларында – олардың эстетикалық мәдениетінің ерекшеліктері, негіздері 

кӛрніс табады. Адамның қоршаған әлемге деген эстетикалық қатынасы оның 

ӛміршең практикалық қажеттіліктері қанағаттандырылған кезде пайда болады. 

Бұл ғылымдар ӛз ӛркенін батыс еуропада жайғанымен, әлемнің бар жерінде 

ӛзіндік дамуға ие. Осы тұста қазақ этика және эстетикасы мәселелерімен 

шұғылданып, түрлі іргелі еңбектер арнап жүрген отандық мәдениеттанушылар 

мен философ ғалымдарымыз бар: А.Қасымжанов, Ә.Нысанбаев, А.Қасабек, 

Ғ.Есім, М.Орынбеков, О.Сегізбаев, Ж.Алтаев, С.Ақатай, С.Нұрмұратов, 

Т.Ғабитов, Ғ.Ақмамбетов, Б.Қазыханова, Қ.Нұрланова және т.б. Аталмыш 

ғалымдар зерттеген және зерттелінетін мәселелер қатары ӛте кӛп, ең 

маңыздысы мәселелердің мазмұндық мәнінде болып отыр. Оны неміс 

философиясының негізін қалаушы И.Канттың «категориялық императив» 

ұғымымен түсіндіріп кӛрсек.    

«Категориялық императив» – латынның бағынушы сӛзі, адамның жүріс-

тұрысы принципін бетке ұстаған ізігілік қолжазбалары мағынасын беретін Кант 

этикасының ӛзекті ұғымы. Гносеологиядағы сынды ӛзінің практикалық 

философиясында да Кант адамның жүріс-тұрысын анықтайтын жалпы және 

қажетті заңдарды іздеді. Сондықтанда практикалық ақылға тиесілі заңдар бар 

ма және мораль дегеніміз не, ол мүмкін ба деген сұрақтарды ең басты мәселе 

етіп қойды. Ізгілік, Кант бойынша, абсолютті, барлығын қамтитын, жалпы 

мәнді және солай болуы керек, яғни заңды формада. Канттың заң туралы ойы, 

біз атайтын ізгілік, тұлғаның имманенттігі, ерік негізін анықтаушы болып 

қалыптасады, осыған орай, біз оның нәтижесіне немқұрайлы қараймыз. Біздің 

іс-әрекеттеріміздің ізгіліктілігін анықтайтын еріктің мұндай принципімен біз 

анықталған нақты заң емес, жалпы заң аясындағы іс-әрекеттерге тап боламыз. 



 

 

Бұл дегеніміз, жалпы заң үшін менің әрқашан істейтін әрекеттерімнің, мен 

қалаған жеке принциптеріме, менің максимама айналуы. Кант мұны 

борыштылықты сипаттайтын және жүріс-тұрысты объективтілікті күштеуге 

итермелейтін императив немесе ереже деп атайды. Ерік ӛзінен-ӛзі әрқашан 

ақылмен толығымен біріге бермейді, сондықтан оны заңмен күштеу керек, 

осыдан субъективті жетілмеген ерікті ақыл бұйрығымен бұғаулау формуласы, 

яғни императив болып табылады. Барлық императивтерді Кант гипотетикалық 

және категориялық деп бӛледі. Категориялық императив заңды да, 

максималарды да ӛзіне біріктіреді, осы біріккен заңға сәйкес болу қажет. Кант 

бойынша тек бір ғана заң бар: тек осындай максимаға орай әрекет ет, оның 

жалпыға бірдей заңға айналуына жағдай жаса, бірақ дәл қандай максиманы 

ұстану керектігі туралы нақты шарттар жоқ, философтың ӛз пікірі бойынша, 

эмпирикалық элементтерден жұрдай ашық заңның априорилығы мен 

тазалығына куәгер. Кант категориялық императив тек моралдық жүріс-тұрыс 

формасы деп анықтайды да, оның мазмұны туралы сӛз қозғамайды. Себебі Кант 

оны категориялық императив түрінде ұсынды, яғни нағыз ізгілікті ұстанғысы 

келетін адам ӛзін қалай ұстау қажет. Ізгілікті адам ӛз ісін адам және адамзат 

алдындағы борышқа балап, оның заңға айналатындай етіп ғана әрекет етеді, дәл 

осы мағынада Канттан басқа ізгілікті мұндай деңгейде ешкім түсіне алмайды.  

Бүгінде экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шешу үшін жаңа замандағы 

ӛркениеттік процестер контекстін құратын жаңа гуманизм элементтері 

таңдалынуы қажет. Мәселен, А.Печчеидің «глобалдылық сезімі», Ортега-и-

Гассеттің «виталды құндылығы», себебі бұлар белсенділік парадигмасы 

санатындағы концепциялар. Дәл осы концепциялар жүйелі экологиялық ойлау 

мен қоғамдағы құндылықтар қызметінің иерархиясы ретіндегі жаңа әлеуметтік 

шындықтарды мүмкін етеді. Әлеуметтің дамуы үшін осы мәнді құндылықтық 

тұжырымдар экологиялық мәдениет деңгейін анықтайды. Белгілі бір субъект 

ӛзіне сәйкес таңдалынған парадигма негізінде «табиғат-қоғам» жүйесінің 

қалыпты дамуын қамтамасыз ететін ықпалды әлеуметтік-мәдени бағдарлама 

құруға және оның коэволюциясын, яғни пайда болған экологиялық мәселелерді 

дұрыс бағалау, үлгілеу және шешуге қабілетті.     

       

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. «Экология» және «Экологиялық мәдениет» терминіндеріне талдама 

жасаңыз? 

2. Экологиялық дағдарыс себептері мен салдарлары. 

3. Табиғатқа деген адамдық кӛзқарастар жиынтығын таразылаңыз? 

4. Этика дегеніміз не?  

5. Эстетиканың адамның қоршаған ортаға деген қатынасына тигізер 

ықпалы. 

 

Б) Қазақстандағы мәдениет дамуының жай-күйі мен перспективалары 

Қазақстан 1991 ж 16 желтоқсанда тәуелсіздік алды. Ел аумағы 2 724 900 

шаршы километрді құрайды: батыстағы Еділдің тӛменгі ағысынан шығыстағы 



 

 

Алтай тауларына дейін, солтүстіктегі Батыс-Сібір жазығынан оңтүстіктегі 

Тянь-Шань тау жоталарына дейін созылып жатыр. Қазақстан кӛлемі жағынан 

әлемде Ресейден, Қытайдан, АҚШ-тан, Аргентинадан, Бразилиядан, Канададан, 

Үндістаннан, Австралиядан кейін 9-шы орынды иеленеді және Еуропалық 

Одақтың 12 елінің аумағынан асып түседі. Қазақстан халқы 16 миллионнан 

астам адамнан – 100-ден астам ұлттың ӛкілдерінен және барлық негізгі әлемдік 

діндер мен конфессиялардан тұрады. Кӛптеген табиғи ресурстардың қоры мен 

сан алуандығы жӛнінен Қазақстан әлемдегі ең бай ӛңірлердің бірі. Пайдалы 

қазбаларында Менделеев кестесінің іс жүзінде барлық элементтері бар. 

Қазақстан барланған мырыш, вольфрам және барит қоры жӛнінен әлемде 

бірінші орынды, күмістің, қорғасынның және хромиттің қоры жӛнінен екінші 

орынды иеленеді. Сондай-ақ Қазақстанда елді әлемдегі аса ірі мұнай ӛндіретін 

он мемлекеттің қатарына қоюға мүмкіндік беретін мұнай мен газдың едәуір 

қоры шоғырланған.  

 «Қазақстан» атауы алғаш рет ХҮІ ғасырдың бірінші жартысында, 

Зейнаддин Әбді-аль Джани Васифидің «Бадал ал-Вакай», яғни «Ғажайып 

оқиғалар» атты шығармасында кездеседі. «Қазақстан» – термині белгілі бір 

дәрежеде ХҮ-ХҮІ ғғ. ӛзінде-ақ этногеографиялық ұғымда қолданылған. Қазіргі 

Қазақстан қуатты да қайратты жас мемлекет. Біздің елімізде елеулі және 

қарқынды ӛзгерістер болып жатыр. Бұл ӛзгерістер мен бетбұрыстар 

мемлекеттің нығаюы мен ары қарайғы ӛрлеуіне жол ашады. Осы мақсатта 

мемлекет үлкен саясатты бағдарлайды, ұзақ мерзімді бағдарламалар мен 

ағымдағы жоспарларды әзірлейді және іске асырады. Мемлекет ӛз 

миссиясының маңыздылығын жақсы түсінеді және осы мақсатта халықты 

жақсы тұрмысқа жетелейді.   

Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел тәуелсіздігіне бес жыл 

толған кезде халыққа былай деді: «Тарихтың даңғыл жолынан Қазақстанда шет 

қалған жоқ. Оның ежелгі жерінде кӛптеген мемлекеттік құрылымдар ӛмір 

сүріп, олар да адамдар сияқты басынан балалық, жастық, кәмілеттік дәуірлерді 

ӛткізіп, құлдырау және күлден қайта бой кӛтеру дәуірлерін басынан кешірді. 

Тарихтың жаңа оралымы сәтінде Қазақстан халықтары ӛздерінің батыл 

таңдауын - ӛркениетті демократиялық қоғамды таңдап алды» - дей келе, 

«Қазақстанның мұндай жағдайының бірегейлігі мен қайталанбастығын ХVII 

ғасырдың ортасында бӛлшектелген қазақ мемлекетін қалпына келтіру іргелес 

жатқан мемлекеттермен тату кӛршілік қатынастарды жолға қоя білген кемеңгер 

Абылай түсінген болатын. Мұны оның ісін жалғастырған кейінгі ұрпақтарда 

түсінді» - деп тұжырымдады. Қазақстан ӛз тәуелсіздігіне қол жеткізген аз 

мерзім ішінде, сыртқы байланыстарды мықтап құра білді. Соның негізінде 

әзірленген ұлттық қауіпсіздік стратегиясы мен Қазақстанның әскери 

доктринасы – бірінші кезекте тату-тәтті кӛршілік қатынастарды дамытуға, 

халықаралық проблемаларды ӛркениетті шешуге, қару-жарақпен сес кӛрсету 

және күш қолдану кӛзқарасынан бас тартуға бағытталған бейбітшілік сүйгіш 

жолдың жарқын куәсі. Мемлекет басшысының сыртқы саяси қызметі 



 

 

Қазақстанның әлем мемлекеттерімен сыртқы экономикалық байланыстарын 

дамыту мәселелерін шешумен тығыз сабақтасып жатыр.     

Еліміз бүгінгі күні әлемге танымал. Қазақстан әлемнің жүзден аса 

мемлекеттерімен дипломатиялық қатынаста және дүние жүзіндегі беделді 

ұйымдарға мүшелік және басшылық етеді. Дипломатиялық қатынастағы 

елдерде Қазақстанның елшіліктері және сол елдердің елшіліктері біздің 

елімізде де ашылған. Басқаша айтқанда, Алматы қаласын “елшіліктер қаласы” 

деп атауға болады. Елбасының қолдауымен Қазақстанның барлық мемлекеттер 

ішінде алғаш рет ӛз еркімен әлемдегі күштілігі жағынан тӛртінші ядролық қару 

арсеналынан бас тартуы және әлемдегі ірі ядролық сынақ полигонын 

мәңгілікке жабуы үлкен қадам болып отыр. Президент сӛзімен айтқанда «Біз, 

Қазақстан халқы, ядролық бұғаудан құтылып, еркіндік алдық. Бұған тәуелсіздік 

ала отырып, тек бейбіт жолмен жеттік. Біз ХХ ғасырдың аяғында уақыттан оза, 

ерікті түрде ядролық құрсаудан бас тартып, ХХІ ғасырдың қандай болу 

керектігін кӛрсеттік».  

Тәуелсідіктің басты ұғымы – Мемлекет. Себебі, тәуелсіздік дегеніміздің 

ӛзі этностың ұлттық мемлекет құру туралы қиялынан, арманынан, мақсатынан, 

мұрат биігінен туындайтын – дүниетаным. Осылай болғандықтан тәуелсіздіктің 

нақтылы саяси жетістігі, биігі ұлттық мемлекет. Саяси билікке қолы жетпеген 

халықта тәуелсіздік туралы тек арман, қиял, утопия ғана болмақ. Тәуелсіздікке 

жекткен халық, ұлт ӛз мемлекетінің іргетасын құрудан бастап, ӛзін жаңа сапа 

биігіне кӛтере бастамақ. Мемлекеттілікке ие халықтың тәуелсіздік туралы 

философиясы, мемлекет философиясымен табиғи түрде бірігіп кетуі түсінікті 

әрі қалыпты жағдай. Біз қазір осы саяси жағдайда ӛмір сүріп жатырмыз (Есім 

Ғарифолла. Саяси философия. Ойлар, тұжырымдар. – Алматы: Ел шежіре, 2006. – 85 б.). 

Қазақ халқы басынан ӛткерген талай тарихи кезеңнің нәтижесі іспеттес, баға 

жетпес ел тәуелсіздігі ең бірініші, қазақ зиялылыр армандаған ой тәуелсіздігін 

алып берді. Осы құндылықты дәріптей білген қазақ және қазақстандық 

ғалымдар әр түрлі салаларда кӛптеген жетістіктерге жетті, жоғалған асыл 

мұраларды қайта қалпына келтірді және осы бағытта, сонымен бірге басқа да 

әлемдік деңгейдегі, дүниежүзілік дәрежедегі ғылыми бағыттағы процестерге 

араласып кетті. Соның бірі мәдени даму проблемасы. Мәдениетті дамытудың 

қозғаушы күші, алғышарты сауаттылық деп білген қазақ зиялылары осы 

мақсатта жұмыла іске кіріскен. Алға мақсаттар мен міндеттер қойып, барлығы 

дерлік ат салысқан, ӛз бетерінше ӛз үлестерін қосқан. Мысалы, еуропалық 

мәдениеттанушылармен, ӛркениетшілер концепциялары әлемге танымал. 

Олардың ӛркениеттерді жіктеуі мен осы ұғым аясындағы зерттеу жұмыстарына 

арналған еңбектері де аса танымалдыққа ие. бірақ дәл осы мәселе тӛңірегінде 

тың пікірлер айтқан және сол мақсатта жұмыс істеген қазақ ғалымдарының 

еңбектері елеусіз.      

Қазақ ғалымы Ахмет Байтұрсынов ӛркениетті жіктеудегі басты мәселе 

географиялық факторлар, яғни климат, жердің топырағы, суы, кені, жан-

жануары, демографиясы деп түсінген. Қазақ ғалымы ӛркениет дамуының 

алғышарттарын былайша сипаттайды: «Шаруашылық ӛзгерісі, 



 

 

шаруашылықтың бір түрінен екінші түріне түскенше талай ғасырлар ӛткен. 

Мұны Еуропа тілінде эволюция деп атайды. Дүние ісі секіріп алға баспайды, 

эволюция жолымен жылжып, жылысып ӛзгереді». А. Байтұрсынов ӛркениеттің 

эволюциялық жолына талдау жасаған. Ол турасында ғалым «дүниеде тәркі етіп 

аса кӛзге кӛрінетін іс адам баласының тіршілік еткен тәсілі. Сол тіршілік 

тәсілінің жүзінде тастан жасалған балтадан бастап, осы күнгі сансыз құралдарға 

жетіп отыр. Ор сияқты үлкен шұңқырларды паналағаннан бастап, осы күнгі 

биіктігі аспанмен таласқан салтанатты сарайларға жетіп отыр. Сол тіршілік 

жүзіндегі адам баласының дүниелік табу жолында істеген істерін кәсіп деп, 

құралмен жасаған тәсілдерін шеберлік деп атаймыз» деген ерекше ойға келеді. 

Ары қарай ӛркениет дамуының басты себептері талданады.  

Ӛндіріс-шаруашылық жайы табиғат жағдайымен кіндіктес екендігі даусыз. 

Дүние «жылылықтың» аз-кӛбіне қарай, экватордан әрі де, бері де қарай жер 

жүзі үйек-үйекке тілініп бӛлінеді. Бел орталыққа таяу күн тӛбеге келетін нағыз 

ыстық жерлер «ыстық үйек» деп аталады. Оған таяу үйек «жылы үйек», оған 

таяу «салқын үйек», оған таяу «суық үйек» ең ақырында темірқазық. Біз жердің 

салқын үйегінде тұрамыз. Біздің оңтүстік жағымыздағы таяу үйек «жылы 

үйек», онан әрі «ыстық үйек». Ӛркениет пен мәдениет әуелі «жылы үйектен» 

кӛрінеді. Ӛркениеттің жемісі мол, аңы кӛп «ыстық үйектен» басталмау себебі, 

онда тамақ асырап, күн кӛру жеңіл, тіршілік етуге тәсіл қажет емес. Мәдениет 

ми мен аяқ-қол қатар істеген жерге орнамақшы деп ӛз тұжырымын дәлелдей 

келе, алғашқы тӛрт ӛркениеттің жердің жеті дариялы «жылы үйегінде» пайда 

болғанын атап кӛрсетеді. Ол ӛркениеттер: «Ніл дариясының бойындағы Мысыр 

мәдениеті, Ассирия һәм Вавилония мәдениеті, Тигр һәм Евфрат дарияларының 

бойында, Ант мәдениеті Ант һәм Хуанхэ дарияларының бойында, Қытай 

мәдениеті Хуанхэ һәм Янцзы дарияларының бойында» (Субханбердина Ү., Дәуітов 

С., Сахов К. Қазақ газетінің жинағы. - Алматы.   - 1998. – 66-67 бб.).  

А. Байтұрсынов мәдениет дамуының факторларына кӛп кӛңіл бӛле 

отырып, кейбір ғалымдар пікірлерінің біржақты екендігін баса айтады. 

Мәдениеттің ерте немесе кеш, жылдам не баяу дамуына табиғаттың ықпалы 

мол екендігін дәлелдейді. «Салқын үйек» пен «суық үйектегі» жерлерге 

мәдениет адам баласы табиғатпен тартысудың тәсіліне жетіп, ғылым, ӛнер 

біліп, табиғат жайсыздығын жағдайлы етуге жетілген кезде орнаған деген 

ғылыми тұжырым жасайды.        

Ӛркениеттің дамуы қоғамды бӛлшектейтінін, ол қоғамның таптық қоғамға 

айналатынын ойшыл ғалым А. Байтұрсынов ашық айтады. «Класқа бӛліну реті 

біздің қазақтың тӛре-қара бӛлінуі сияқты. Билеуші класс, кӛнуші класс болып 

бӛліну. Бірақ Еуропа кластарының арасындағы жігі біздің тӛре мен қара 

арасындағы жігінен зор болған. Мәдениет жүзінде жоғары тұрған Еуропа 

жұрттарын алсақ, бұлардың класс жігіне бӛлінбегені болмаған. Класс жігіне 

бӛлінуге мемлекет қамы себеп болған». Алғашқы қазақ ғалымдырының бірі А. 

Байтұрсыновтың ӛркениет дамуына және таптық бӛлініске мұндай жетік 

зерттеу жүргізуі терең білім мен ізденімпаздықтың жемісі екенін дәлелдейді.  



 

 

Санкт-Петербург орман технологиялық институтының экономика 

факультетінің түлегі, мемлекет, қоғам қайраткері, ғалым, «Алашорда» 

үкіметінің басшысы, кӛсемі, 1906 жылғы І дума депутаты Бӛкейханов Әлихан 

Нұрмұхамбетұлы қазақ даласындағы орыстану саясатына қарсы болып, оның 

дағдыдағы белгілері деп - дӛрекілік, зорлық-зомбылық, халықтың қасиетті деп 

аталатындарының бар атаулысына деген жозықсыз кемсіту, дала облыстарында 

ондағы әкімдердің халықтың тілі білмеуі және тілмәштар арқылы 

түсінісетіндігін атады да, бұл аталғандардың халық наразысын одан әрі 

күшейте беретінген айтты. Бӛкейханов 1887 жылғы санақ бойынша ана тілін 

қазақша деп атағандардың санын анықтап, Ресейді мекендеген халықтар 

арасында алтыншы орын алатынғын алға тартты. Сонымен бірге қазақ тіршілігі 

мен ӛмір салтына күрт ӛзгеріс алып келген жойқын қоныс аудару мәселесіне 

және қазақ пен қоныс аударушылар арасындағы жер үшін талас, дӛрекі әдістер 

мен заңсыздықтар, ұлттар арасындағы келіспеушілік мәселелріне тоқталды, 

ашына зерттеді, нәтижелерін есепке салып пайыздап кӛрсетті. (XX ғасыр 

басындағы қазақ философиясы. 11-том. Астана: Аударма, 2008. - 338-340 б.).           

Ӛркениетшіл үлгіні ұстанып, ӛркениеттік іс тындырған тағы бір қазақ 

ғалымы, ағартушысы Ы. Алтынсарин. Нағыз педагог атына лайық Ыбырай 

қазақ халқы үшін ӛркениеттік үлгі ұсынды, ол білім мен ғылымға негізделген 

даму жолы еді. Ол орыс-қазақ мектептері, екі сыныптық мектептер мен қол 

ӛнер училищелерін ашып, кӛшпелі халыққа білім беріп, орыс халқының кӛш 

алды ғылымы мен мәдениетін үйретуге тырысты, осы мақсатта оқулықтар мен 

хрестоматиялар жазып, жаңа алфавит пен күнтізбені енгізді. Ы. Алтынсарин ел 

ішін мұғалім ретінде жиі аралай жүріп, халықтың ӛте ауыр тұрмысын ӛз  

қолжазбаларында үнемі жазып жүрді және оның себептерін ашу жолында үлкен 

еңбек етті. 1879-80 жылдар аралығындағы жұт туралы ауқымды материалдар 

мен дерек кӛздерін жинақтаған да Ыбырай еді. Бұл мәліметтер қазіргі күні 

мұрағаттық сипатымен аса құнды. Ыбырай ӛркениетке барар бірден-бір жол 

халық арасында білім мен ғылымды, мәдениетті жетілдіру деп есептеді. 

Сонымен қатар, ол қазақ халқын отырықшылыққа шақырып, белгілі бір 

кәсіппен шұғылдануын арман етті және осы мақсатта тәлім-тәрбиеге толы 

кӛптеген әңгімелер жазып, жастар бойындағы еңбексүйгіштікті, кәсіпшілікті 

оятуға ұмтылды. Кәсіппен айналысқан адамның тұрмысы оңды болады деген 

қағиданы ұстанды.  

Ыбырайдың осы ойымен қазақтың ұлы ойшылы Абай ұсынған сауда, 

кәсіпшілік, ӛнертапқыштық, білімпаздық жолы ұштасады. Осы турасында Абай 

«адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ» деген ӛлең жолдарын жазып, 

жастардың рухани, мәдени, әлеуметтік-экономикалық дамуына, азамат ретінде 

қалыптасуына, ӛркениеттік бағдарды ұстануына жол сілтейді. Абай еңбек ең 

жоғарғы игілік кӛзі, адам күшінің ең биік ӛлшемі, халқына қызмет етудің, 

ұлттық арман-мүддені жүзеге асырудың басты кӛрсеткіші, ӛркениетке жетудің 

хаһ жолы деп түсіндірді. Хакім Абай адамдардың жеке басының қажеттіліктерін 

ӛтеуге негізделген еңбектен қоғамның, халықтың мүддесіне бағытталған 

еңбекті бӛліп қарайды. «Ӛзі үшін еңбек ететін адам малға ұқсайды, тек қарнын 



 

 

толтырады, ал нағыз адам адамшылық үшін, қоғам игілігі үшін еңбек етуі 

қажет» деген озық ойлы пікірін айтады. Абайды қазақ халқының әлем 

ӛркениетінде ӛз орнын табу мәселесі қатты толғандырды. Сол себепті ол ӛз 

заманындағы қазақ қоғамының кемшіліктерін қатаң сынға алды.  

Мол мұралы Шәкәрім Құдайбердиевте қазақ қоғамының рухани ӛсуіне, 

жастардың ғылым-білімге, ӛнерге деген құштарлығын оятуда айтулы еңбек 

сіңірді. Орыстың солақай саясатына елітіп, қазақтар арасында іріткі салып 

жүрген пысықтарға байланысты «ар түзейтін ғылым» керектігін айтты, 

тобырға тоқтау салды. Нағыз философиялық еңбек деп танылғын «Үш анық» 

бағасы жоқ теңдесіз шежіре, онда: «адам ақиқатты бас кӛзімен кӛрмейді, ақыл 

кӛзімен кӛреді ... Ӛлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі ӛмірге керекті іс – 

ұждан. Ұждан  дегеніміз – ынсап, әділет, мейірім» - деген адамдықтың алтын 

ережесі жазылған. Шәкәрімнің ӛлеңдерінде, поэмаларында, тарихи-

философиялық трактаттарында Шығыс пен Батыс елдері ойшылдарының, 

ғалымдарының, ақын-жазушыларының еңбектері мен шығармаларының аты 

аталып ғана қоймай, сонымен бірге мазмұн-мәні ашылып, кейде бірсыпыра ой-

пікір жарыстырылып отырды. Осы тұста адамгершілік принципі мен моралдық 

биіктік кӛрсеткен Мәшһүр Жүсіптің (иман, ғақыл, сабыр, шүкір, әдеп) бес 

қымбаты мен Шәкәрімнің үш анығын этика қазығына балауға болады. 

Ӛркениеттік бағдарды ұстанушылар қатарында қазақтың тағы бір озық 

ойлы ұлы, тұңғыш қазақ зерттеушісі, ғалым Ш. Уәлиханов бар. Шоқан географ, 

этнограф ретінде қазақ халқының ӛнеркәсібі, ауылшаруашылығы, сауда 

қатынастары, діни сенімдері, асыл мұрағаттары жайлы зерттеулер жүргізді, 

ғылыми еңбектер жазды. Ш. Уәлиханов алғашқылардың бірі ретінде 

мемлекеттік сауда саясатына кӛңіл аударып, оның тиімді де тиімсіз тұстарын 

ғылыми түрде дәлелдеген. Бірақ, сол кездегі қазақ халқының жалғыз тіршілік 

ету кӛзі мал бағу еді. Шоқан осы мәселеге аса ден қойып, жайылымды кӛшпелі 

мал шаруашылығының жағдайын талдап, «мал шаруашылығы – халық 

байлығы» деген қанатты сӛз қалдырды. Қазақтар малды тек ӛнім ретінде ғана 

емес, ӛндіріс құралдары ретінде де пайдаланған. Мәселен малдың жүнінен киіз 

басып, үй жабдықтарын жасаса, терісін илеп ыдыс-аяқтар, жүнін түтіп, иіру 

арқылы киімдер тіккен, малдың сүйектерінен сабын жасаған.  

Жалпы алғанда, қазақтар шаруашылықпен айналысқан, шикізат ӛңдеген, 

ӛнімдер ӛндірген, ең бастысы мал арқылы сауда қатынастарын дамытып, 

айырбас немесе қазіргі ғылыми тілдегі «бартер» жасау жолдарын жүзеге 

асырған. Шаруашылық дамытудың тағы бір ерекшелігі малдардың жаз 

айларында солтүстіктің салқын аймақтарында, керісінше қыстың ызғарлы 

күндерінде оңтүстіктің жылы аймақтарында бағылуы. Мұндай тәжірибе қазақ 

халқының георгафиялық және экологиялық ілім-білімдерінің табиғи түрде 

дамығандығын, дала ӛркениетін меңгергендігін байқатады. Орталық Азия 

елдерінде кӛшпелі шаруашылықтың басқалармен салыстырғанда Қазақстанда 

мейлінше дамығандығы анық. Бертін келе, мал шаруашылығының ӛрісі 

тарылып, одан әрі дами алмайтындығына кӛзі жеткен қазақтар тіршілік күйінің 

басқа арнаға ӛзгеру керектігін дӛп басып, отырықшылыққа ауыса бастады. Бұл 



 

 

қадам прогрессивтілік мәнге толы шешім болды. Ӛздерінің тӛл шаруашылығын 

басқа түрге ауыстыру қазақтар үшін оңайға соқпады, дегенмен ӛмірге деген 

құштарлық пен қазақтың қанына біткен тәуекелділік отырықшылық, егіншілік 

сияқты жат шаруашылықты меңгеріп әкетуге бет бұрғызды. Егіншіліктің 

пайдасын білген халық, астық кӛлемін ұлғайтып, Орал, Орынбор, Семей 

қалаларын астықпен сауда жасаудың ірі орталықтарына айналдырды. 

Керекудегі «Қарқаралы», Қызылжардағы «Қоянды», жәрмеңкелері Орта Азияға 

танымал болды. Ӛркениеттік қадам ары қарайғы ақша тарихының толық 

қалыптасып, кооперациялардың, зауыт-фабрикалардың ашылуымен жалғасын 

тапты. Кооперацияны М. Дулатов қолдап, халыққа бірігіп жұмыс істеудің 

тиімді екенін баса айтса, М. Сералин ӛз еңбектерінде қазақ халқының 

отырықшылыққа, егіншілікке және интенсивті мал шаруашылығына кӛшуі 

сияқты келелі мәселелерді кӛтеріп, бұл мәселелердің объективті 

қажеттіліктерін дәлелдеп берген. Отырықшылық мәселесі туралы А. 

Байтұрсынов: отырықшы болу мәдениетке жетудің шарты деп пайымдау 

негізсіз, сондықтанда жер мәселесін кӛшу жақсы ма, отырықшы болу жақсы ма 

деп шешуге емес, қазақ жерінде қай кәсіппен күн кӛруге болады деп шешу 

абзал деген ой айтады. Мұндай құнды мағлұматтар «Айқап», «Ұшқын», 

«Ауыл», «Еңбекшіқазақ» газет-журналдарында жарияланып, бұқаралық саяси 

мәні бар дерек кӛздеріне айналды. 

Ӛндіргіш күштердің қарқынды дамып, капиталистік қатынастардың 

біртіндеп күш алуы, қазақ қоғамында азиялық және еуропалық мәдениет пен 

ӛркениеттің ұшқындарын алып келді. Ұлттық менталитетімізге тән қазақылық 

қасиеттер бӛтен ел ӛкілдерінің қазақтар арасына тез сіңіп кетуіне ықпал 

жасады. Қазақтардың аңғалдық, сенгіштік және елгезектік қасиеттері де сырт ел 

ӛкілдері үшін барынша тиімді болды. Осылайша қазақ даласында мәдениеттер 

сұхбаттастығы мен трансформациясы, ӛркениеттердің алмасуы мен қарым-

қатынасы, дәстүрлік жаңашылдық пен сабақтастық ӛз жалғасын тапты.    

Жоғарыда аталған қазақ ойшылдарының ӛркениеттік үлгісін ұстанып, оны ары 

қарай қарқынды дамытқан, Петербург, Мәскеу, Варшава, Қазан 

университеттерінен жоғары білім алған Ә. Бӛкейханов, М. Дулатов, Мұстафа 

Шоқай, Ж. Аймауытов, Б. Сыртанов, Б. Қаратаев, М. Тынышбаев, С. Жантӛрин, 

С. Асфендияров және т.б. ұлт зиялылары болды. Аты аталған алаш 

азаматтарының ойы бір жерде тоғысып, қазақ халының ӛркениетті халық болып 

ары қарай қалыптасуына ӛз ықпалын тигізді. Олар қазақ халқының ұлттық 

ерекшеліктерін сақтай отырып, Еуропа мәдениетіне, ӛркениетіне жетуді мақсат 

етті. Аталынған және аталынбаған қазақ зиялыларының басатамасын батыл 

түрде отандық ғалымдар жалғастыру үстінде, олар әлемдік мәдениеттанушылар 

мен ӛркениетшілердің жұмыстарымен етене таныса, зерттей отырып, ұлттық 

нақыштағы тӛл мәдениет тарихын жасауға, ӛткенді қайта қалпына келтіруге, 

оны заманға лайық етіп жаңашаландыруға тырысып еңбек етуде.    

Отандық мәдениеттанушы, мәдениет типологиясын жасаудағы алғашқы 

ғалымдардың бірі Тұрсын Хафизұлы Ғабитов қазақтың және оның ата-



 

 

тектерінің әлемдік ӛркениеттілік дүниесіне қосқан басты құндылықтарын 

тӛмендегідей жіктейді: 

1. Еуразиялық кӛшпелілер кеңістікті игеруде адамзат тарихындағы 

бірінші жетістікке жетті (К. Ясперс атап ӛткен жылқыны 

пайдалану). 

2. Номадалар адамдандырылған қоршаған ортаны кеңейтті, шӛл мен 

шӛлейіттерді үйлесімді игере алды. 

3. Еуразиялық кӛшпелілер тарих катализаторлары (А. Вебер) қызметін 

атқарды, олардағы миграциялық үрдістер жаңа ӛркениеттер 

қалыптасуының себебі болды (Үнді, Иран, Ғұн мемлекеті, Араб 

халифаты, т.т.) 

4. Ұлы жібек жолы және басқа да мәдени коммуникациялық жүйелер 

арқылы ілкі түркілер түркілер Батыс пен Шығыстың арасында 

дәнекерлік қызмет атқарды, олардың сұхбатына себепкер болды. 

5. Қазақтың арғы тектері әлемдік ӛркениеттіліктің шалбар, алдаспан, 

киіз үй, күйме, металл ӛңдеу, зергерлік, ұсталық сияқты 

артефактыларын алғашқылардың бірі болып енгізді. 

6. Түркілердің әмбебапты дүниетанымдық жүйесі – тәңіршілдік 

адамдық ынтымақтастық пен келісімділіктің маңызды формасы 

болды.  

7. «Адам бол!» ұстанымы, әлемді Жарық дүние деп түсіну, адамның 

кӛңіл-күйіне мән беру, ғарыш және басқа адамдармен үйлесімділікте 

болу, жасы келгендер мен баланы қастерлеу сияқты қазақ дәстүрлі 

әдебінің құндылықтары қазіргі руханятта ерекше орын алады.      

Т.Х. Ғабитов қазақ ӛркениеті – ежелгі кӛшпелі ӛркениеттерден бастау 

алатын (сақ, үйсін, қаңлы, ғұн, ортағасырлық түркілік дала империялары, 

Алтын Орда, Ақ Орда, т.т.), кейін қазақ хандығы уақытында қалыптасқан, 

түркі-соғды, түркі-араб синтездері нәтижесінде исламдық суперӛркениеттің 

құрамына енетін этномәдени бірлестік деп қазақ ӛркениетінің мәдени-тарихи 

болмысын талдай келе, қазақ ӛркениеті православиялық, исламдық, 

конфуцийлік атты үш үлкен ӛркениеттердің тоғысқан жерінде тұр деген 

ғылыми пайымдау жасайды. Қазақстандағы қазақ ӛркениеті деген ұғымды 

алғаш қолданушылардың бірі Е.С. Омаров әлемдік ӛркениетке қандай 

үлесімізді қостық деген сұраққа жауап ретінде мына жіктемені ұсынады: 

Бұл мемлекет: математика мен жазудың отаны Шумер /қазақтар арасында  

шӛмекей  атты үлкен ру бар/; Ариийлар, Элам /ары қарай - Әлімдер – Аландар/; 

Парфяндық және Вавилондық, Ұлы Тұран, Ұлы Ғұн, Батыстық және Ақ ғұн 

/эфталиттер/, Құман патшалығы, Сақтар, Скифтер, Сарматтар, Хорезм, 

Хазарлар, Аварлар, Түрік қағанаты және т.б. Олжас Сүлейменовтің мәліметі 

бойынша, Сақтардың Хасақтар деген аты болған, соған қарағанда біздің 

халқымыздың аты мен шығу тегі осыдан болса керек /б.з.д. 4 ғ./. Айтпақшы, 

қытайлар бізді қазіргі күнге шейін Хасақтар деп атайды. Қазахия атты 

мемлекеттің тіршілік етуі туралы Х ғасырда Византия білген. 



 

 

Ата-бабаларымыздың еңбек құралдарын және күнделікті ӛмірде 

қолданылатын тұрмыстық заттарды жасаудағы үлесін тізбетесек: шалбар, 

дӛңгелек, дӛңгелек арбалар – киіз үй, полихромдық стиль, кофта, косметика, 

жасампаз бұйымдар, жылытатын алаңдар /Отырарда/, су құбырлары, лас суды 

қала сыртына шығаратын құбырлар /канализация/, иригацциялық жүйе, 

күйдірілген кірпіш, сәулетшілік /архитектура/, күнтізбе, тон, кілемдер, 

текеметтер, етіктер, биік ӛкше /каблук/, сақтайтын қорғандар, бірінші, әрі ең 

керемет керуен поездары, моншалар, бесік, ағаштан салынған үйлер, металдар, 

болаттар, шойын және алтын. Әскери ӛнерге қосқан үлесі: мықты атты әскер, 

әскери соғыс әдісі, бірінші меңгерілген темір қылыштар, найза, жебелер, 

қалқандар; үлкен және құрама садақтар мен ысқыратын жебелер 

психологиялық шабуылдың элементтері ретінде, ер-тұрман, жүген, қатаң 

әскери тәртіп, ту, тас-темірлі қондырғылар, қабыраға бұзушылар, рыцарьлық. 

Ӛнер мен ғылымға қосқан үлесі: шумерлік және орхон-енесейлік жазу, 

шумерлік сандар – дәреже 6, 60, 3600, мүшел /күнтізбелік цикл/ – 12 жыл /бұл 

12 алтылық/, кітаптар, ӛнердегі полихромдық және аң стильдері, астрономия, 

алгебра, зороастризм, тәңірлілік, халық медицинасы, сүйек түзеуші, мал 

дәрігерліктің майталманы, фольклор, домбыра, қобыз және басқа да музыкалық 

құралдар, шандап байлау, ақ ғұндардың ақша мен тиындары, ертегілер, эпостар, 

айтыстар, мақалдар, ақын-жыраулар, математиктер, философтар, тарихшылар. 

Осы ойды ары қарай жалғастырар болсақ, сауда мен қолӛнердің Қазақстандағы 

орталығы – қалалар болып табылды. Олардың пайда болуы мен дамуы ерте 

орта ғасырдағы Қазақстанның маңызды факторы болды. Жетісу жерінде 6-7 

ғасырларда қалалар мен қалашықтардың тез қалыптасуына мынандай себептер 

ықпал етті: 

- ыңғайлы климаттық жағдай; 

- ӛзендердің кӛптігі; 

- Жетісу, Қытай, Иран және басқа араб елдері Үндістан мен Византия 

арасындағы байланыстырушы буын болды. 

VI ғасырда Жетісуда 56 қала болса, Х-ХІ ғасырларда олардың саны 200-ге 

жетті. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудағы қалалар дала мен отырықшы-

егіншілік аймақтар қиылысында орналасқан бұл жерде кӛшпелілер, қала 

тұрғындары мен егіншілер арасындағы саяси, экономикалық және мәдени 

байланыстар байқалып отырды (Омаров Е.С. Казахская цивилизация // Қазақ ӛркениеті. 

- № 1. - 2001.) 

Ортағасырлық қалалар экономикасын қолӛнер мен сауда анықтады. Сол 

үшін қала қолӛнерінің жетекші түрлерін атай кетейік: 

- қыш құмыра ӛндірісі; 

- шыны бұйымы; 

- металл ӛңдеумен байланысты қолӛнер /ұсталық, зергерлік/; 

- ауыл шаруашылығы шикізаттарын ӛңдеумен байланысты қолӛнер 

/тігіншілік, тері ӛңдеу ісі, сүйек және ағаш ӛңдеу.  

Бұл тарихи-экономикалық сипаттамалар сонау ерте дәуірлерден сабақтаса 

келген ӛркениеттілік нышандары, дәлелі. Қазақстан мемлекетінің тамыры 

тереңде, қазақ хандығында, түркі дүниетанымында, алғашқы сақ тайпаларында 



 

 

жатыр. Сол кезден бастап үздіксіз сабақтаса жалғасып келе жатқан жетістіктер 

бүгінгі ұрпаққа мирас етілген бай мұра. Жоғарғы ӛркениеттілік нышаны болып 

есептелінетін, сауда, дипломатия, құрылыс, шаруашылық, ӛндіріс т.с.с. 

барлығын қазақ тарихынан, халық даналығынан, сұңғыла ойларынан, ӛмір 

сүрген ортасынан анық байқауға болады.  

Орта ғасырларда күрделі әлеуметтік, экономикалық және саяси 

қатынастардың ӛзгеруіне байланысты ғылым да, мәдениет те, қоғамдық-

философиялық ой да тез қарқынмен дамып, бүкіл шығыс пен батысқа, Еуропа 

мен Азияға ӛзінің зор ықпалын тигізді. Бір сӛзбен айтқанда, Мұсылман 

Ренессансы болды. Шығыстық ғұлама ойшылдар дамытқан мәдениет пен 

философия, нақты ғылымдар мен ғылыми жаңалықтар нағыз ӛркендеу, 

ӛркениет бейнесін берді. Шығыстың болмыс-бітіміне тән баяулық ренессанстан 

соң тіпті басым болды, осы сәтте ортағасырлық дін шырмауынан енді құтылған 

батыстықтар үшін шығыстық жаңалықтар үлкен қор, таусылмас қазына болды. 

Олар ӛздеріне тән шапшаңдықтарымен шығыстық ілім-білімді ӛз сүзгілерінен 

ӛткізіп, ӛздері үшін жаңа философия жасады. Жаңа философия – жаңа заман 

философиясы. Жаңа философия шығыстық ойды батысқа айналыдырып 

жаңашаландыру. Бұл жердегі мақсат батыспен шығысты бір-біріне қарсы қою 

емес, керісінше осындай пікірлерден арашалап алу және олардың бірін-бірі 

толықтырушы, сабақтасушы байланыстағы механизмін кӛрсету. Осы 

ренессанстық сипат қазіргі Қазақстан республикасының егемендік тарихымен 

сәйкес келіп тұр. Қазақ Ренессансы дәл 1991 жылдан басталған жоқ, ол идея 

қазақ хандығы тарқаса да, халық саяси бас еркінен айрылса да, ӛшпеген, оның 

айғақты кӛрністері Исатай-Махамбет бастаған ұлт-азаттық кӛтеріліс, хан 

Кенесары Қасымовтың елдікті сақтау мақсатындағы жорығы, 1916 жылғы 

Амангелді, бекболат сынды батырлардың саяси харекеттерінен кӛрінді. Қазақ 

даласында ұлт-азаттық мазмұнда кӛптеген кӛтеріліс ошақтары болды, азаттық, 

елдік үшін болған қантӛгістердің бәрі тегін, еш кетпеді, олар қазақтың түптің 

түбінде жаңғырып, түлеп түсер заманына қосылған айрықша жағдайлар, 

оқиғалар еді. Соның бәрі ХХ ғ. соңында қазақ болмысының жаңа замынын 

ашты, ол 1986 жылғы желтоқсан кӛтерілісі болатын. Ұлттық идеямен рухтанған 

қазақ ұлтшылдығы Қазақ Ренессансының алғашқы рефлексиясы. Елдің 

мәңгілігін армандаудан асқан қандай асқақ идея болмақ. Әрбір жеке адамның 

ӛмірі ӛлшеулі болғанымен, ол ұрпағымен мәңгілік. Қазақ елі – мәңгілік. Бұл – 

ұлттық идея (Есім Ғарифолла. Саяси философия. Ойлар, тұжырымдар. – Алматы: Ел 

шежіре, 2006. – 221б.,232б.).       
Жалпы қазақ даласында қоғамдық ғылымдар таратылуының бой алуы 

ежелде Шығыстың Араб, Иран, Қытай ойшылдарының кӛзқарастарынан 

байқалса, кейінірек ресейлік ықпалдың күшеюімен бірге Еуропалық ойлар 

жалғасты. І Петр Қазақстанды Азияға шығар қақпаның кілті десе, хакім Абай 

Ресейді Еуропаға кӛзқарасты кеңейтер үлкен терезе деп үлкен мәдени 

сұхбаттастық кӛпірін мегзеді.  

Қоғамдағы, саясаттағы болып жатқан құбылыстар миллионерді де, 

зейнеткерді де, студентті де, ғалымды да бей-жай қалдырмайды. Халық билікке 

тікелей араласпаса да, биліктің, саясаттың қайнар кӛзі. Саясат халықтан 



 

 

басталады,  демек ол халықтың тұрмысы, жай-күйі. Қашанда елім деген ер 

азаматтар ӛз халқы үшін саясаттың жазықсыз құрбаны болды. Ұлан ғасыр, кең 

байтақ қазақ жерін қазақтар қазақ үшін жаудан қорғады, кӛзінің қарашығындай 

сақтады, ұрпаққа мирас етті, аманат қылды. Бертін келе, қазақ тағдыры қыл 

үстінде тұрған шақта ел еңсесін кӛтеруге тырысып, аманатқа қалған ел 

тұтастығын сақтауға ұмтылған озық ойлы қазақ интеллегенциясы да 

репрессияға ұшырап, елі үшін құрбан болды. Ұлы отан соғысы кезінде де 

қазақтың ӛрімдей ұл-қыздары майданға ӛз еріктерімен сұранып, ортақ отанды 

қорғады, кӛзсіз ерліктер жасап, қазақ есімін биіктерден кӛрсетті. Соңғы дүбірлі 

оқиға “Желтоқсан” кӛтерілісінде де қазақ жастары халықтың қамы үшін алаңға 

жиналды, олар үлкен ерлік жасап, еш бағаға тең келмес тәуелсіздік тұғырын 

қондырды, бодандыққа бостандық жолын басатап берді. Бір сарындағы ӛмірдің 

арнасын бұрып әкетті, ұйықтап қалған санамызды “Тәуелсіздік” деген жалғыз 

сӛзбен дүр еткізді.  

 

Ӛзін тексеру сұрақтары 

1. Қазақ зиялыларының мәдени дамуға қосқан үлестеріне тоқталыңыз? 

2. Тәуелсіз еліміздің тәуелсіз ғалымдары жіктемесіне тоқталыңыз? 

3. Тәуелсіздіктің басты құндылығы – Мемлекет. 

4. «Елдік» пен «ерлік» ұғымын мәдени контексте қарастырыңыз? 

5. Қазақ ренессанасының мән-мағынасын түсіндіріңіз?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

 

1. Мәдениет философиясының «мәдениеттану» және «философия» 

пәндерінен айырмашылықтары мен ұқсастықтары. 

2. Мәдениет философиясының алғашқы нышандары қай кезеңде ӛз белгісін 

бере басатады? 

3. А.Мюллердің «мәдениет философиясы» терминін ғылыми айналысқа 

енгізудегі мақсаты қандай? 

4. Мәдениет философиясының теоретикалық базасын қандай 

философтардың пікірлері мен еңбектері құрайды.  

5. Мәдениеттанулық білімінің тарихи кезеңдеріне қысқаша шолу жасаңыз? 

6. Философиялық мәдениет мәдениеттің арнайы аймағы ретінде қандай 

мазмұнға ие? 

7. «Мәдени-тарихи типтер» теориясының авторлары мен осы саладағы 

еңбектерін атаңыз? 

8. Мәдени-тарихи мектептердің негізгі мақсаты мен қол жеткізген 

жетістіктеріне тоқталыңыз? 

9. Мәдениеттану – мәдениеттің  тарихи формалар жиынтығымен бүтіндей 

зерттейтін гуманитарлық пән. 

10.  «Мәдениет» сӛзінің шығу тӛркіні мен ұғым ретінде қалыптасуы. 

11.  «Мәдени-тарихи типтер» концепциясының негізін қалаған Н.Я. 

Данилевский теориясы. 

12. Ойлау және сӛйлеу мәдениеттерінің ӛзара байланыстылығы мен ара 

қатынасын ажыратыңыз? 

13.  Сӛйлеу мәдениетінің негізгі критерийлеріне не жатады? 

14.  Ізгіліктің алтын ережесі деп қандай мәдениетті атаймыз? 

15.  Материалдық және рухани мәдениеттің адам ӛміріне тигізер ықпалы мен 

қол жеткізген жетістіктеріне тоқталыңыз? 

16.  Мәдениет философиясындағы мәдениетті зерттеу тенденциялары. 

17.  Француз ағартушыларының мәдениет философиясы туралы ой-пікірлері. 

18.  Тұрмыстық мәдениеттің ғылыми нәтижелері. 

19.  ХХІ ғасырдың еңбек нарығы ұсынып отырған жаңа мамандықтардың 

қоғамға деген қажеттілігі мен қызмет түрлері.  

20.  Мәдениет контекстіндегі тұрмыстық философия.  

21.  Мәдениет философиясындағы инвективаның коммуникативтік және 

жалпы мәдени процестерді зерттеудегі маңыздылығы.  

22.  Мәдени антропологияның философиялық мәні. 

23.  Тұлға мәдениеті және оның жеке адам мәдениетінен айырмашылығы.  

24.  Мәдениеттің құндылықтық-танымдық жүйесі. 

25.  Инвективаның бағыттау мақсатындағы жіктелімі мен әртүрлі 

мәдениеттерге байланысты қолданылу аясын анықтаңыз? 

26.  Бұқаралық мәдениеттің бұқаралық санамен байланысы. 

27.  Бұқаралық сананың құрамдас бӛліктерін атаңыз? 

28.  Бұқаралық мәдениет динамикасы мен негізгі тенденциялары. 



 

 

29.  Этноцентризм, этнография, мәдени релятивизм ұғымдарының мәнін 

ашыңыз?  

30. Ұлттық идея, ұлттық рух, ұлттық сана. 

31. Құқықытық мемлекет және азаматтық қоғам. 

32. Құқықтық мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы. 

33. Жаһанданудың жағды және жағымсыз тұстарына философиялық талдама 

жасаңыз? 

34.  Жаһанданудың ең танымал теорияларының бірі американдық Рональд 

Робертсонның мәдени центристік тұжырымдамасы.  

35.  Энтони Гидденс жаһандану теориясының негізі. 

36.  Қазақстандық мәдениеттің қалыптасуы мен дамуы. 

37.  Қазақ ойшылдарының мәдени-философиялық және мәдени-әлеуметтік 

пікірлері. 

38.  Мәдениет және құндылық. 

39.  Мәдениет және тіл. 

40.  Мәдениет және этнос. 

41.  Мәдениет және табиғат. 

42.  Мәдениет және адам. 

43.  Мәдениет және қоғам. 

44.  Мәдениет және тұлға.  

45.  Мәдениет және ӛркениет. 

46.  Мәдениет және дін. 

47.  Мәдениет және техника. 

48.  Мәдениет және этика. 

49.  Мәдениет және эстетика. 

50.  Мәдениет және құқық. 
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ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ 

1 нұсқа 

1. Латтының «cultura» сӛзінен шыққан «Культура» сӛзінің алғашқы 

түпнұсқалық баламасын атаңыз? 

А) ағашты ӛңдеу; 

Ә) үйді жӛндеу; 

Б) жерді ӛңдеу;  

В) ӛзіңді жӛндеу; 

Г) ӛзгені жӛндеу. 

2. «Даналыққа құштарлық», «Ізгілікке ұмтылу» сӛздерінің мағынасын 

беретін ғылым? 

А) этика; 

Ә) эстетика; 

Б) мәдениеттану; 

В) әлеуметтану; 

Г) философия. 

3. Қазақтың «мәдениет» сӛзі тілімізге қай елден енген? 

А) араб; 

Ә) парсы; 

Б) грек; 

В) рим; 

Г) ешқайдан енбеген. 

4. Цицироннның мәдениетке берген анықтамасын табыңыз? 

А) мәдениет дегеніміз – жерді жетілдіру; 

Ә) мәдениет дегеніміз – жанды жетілдіру; 

Б) мәдениет дегеніміз – тілді жетілдіру;  

В) мәдениет дегеніміз – руханилықты жетілдіру; 

Г) мәдениет дегеніміз – ұрпақты жетілдіру. 

5. ХІХ ғасырдың басында «мәдениет философиясы» терминін ғылыми 

айналымға алғаш енгізген кім? 

А) Г. Гердер; 

Ә) А. Мюллер; 

Б) К. Клагес; 

В) В. Дильтей; 

Г) А. Бергсон. 

6. ХХ ғ. 10-20 жылдары енген «Футуризм», «Футурология» терминдері нендей 

мағына білдіреді? 

А) ӛткенді аңсау; 

Ә) осы шақты болжау; 

Б) ӛткен мен келешекті салыстыру; 

В) болашақты болжау; 

Г) келешекті келемеждеу. 

7. Латынның «civilis» сӛзінен шығып «цивилизация» деген жалпы атауға ие 

болған термин қандай мағынаға ие? 



 

 

А) адамгершілік, адамилық; 

Ә) жомарттылық, мәрттілік; 

Б) азаматтық, мемлекеттік; 

В) мәдениеттілік; 

Г) қалалық, штаттық;    

8. « ... біздің ӛміріміздің мағынасы – адамдар қатынасының бақыты. Бақыт 

адамдардан алыстау емес, біздің ең жоғарғы қажеттілігіміз ... адамға деген 

қажеттілік болсын» - сӛздері кімге тиесілі? 

А) В.А. Сухомлинский;  

Ә) М. Мид; 

Б) Ю. Бабанский; 

В) М. Ярмаченко; 

Г) А. Алексюк. 

9. Аксиология - ол ... 

A) Сана туралы ілім 

Ә) Құндылықтар туралы ілім 

Б) Адам туралы ілім 

В) Болмыс туралы ілім 

Г) Құдай туралы ілім 

10. 1918-1922 жылдар аралығында Мюнхенде жарық кӛрген «Батыстың 

құлауы» атты еңбектің авторы? 

А) С. Хантингтон; 

Ә) Э. Тоффлер;   

Б) О. Шпенглер; 

В) А. Тойнби; 

Г) Н. Бердяев. 

11. Гендер социологиясының негізгі мүшелері? 

А) ер адамдар 

Ә) әйелдер 

Б) балалар 

В) жастар 

Г) зейнеткерлер 

12. “Демос” сӛзінің аудармалық мағынасы? 

А) адам 

Ә) ӛмір 

Б) қоғам 

В) табиғат 

Г) халық 

13. Қоғамдағы байланысты қайта ӛзгертуге, адамның мүмкіндіктері мен 

қабілеттерін анықтау және дамытуға бағытталған адамзаттың 

шығармашылық әрекеті дегеніміз ненің анықтамасы? 

А) салт-дәстүрдің 

Ә) әдет-ғұрыптың 

Б) мәдениеттің 



 

 

В) ӛркениеттің 

Г) техникалық жетістіктердің 

14. Ислам діні немесе мұсылмандық философияның ӛзіндік ерекшелігі неде? 

А) тек дінді қолдауында; 

Ә) тек ғылымды қолдауында; 

Б) дін мен ғылымды ажыратқанында; 

В) дін мен ғылымды қатар дамытқандығында; 

Г) бұл ӛздігімен болған процесс. 

15. «Қазақстан – 2030» бағдарламасындағы «Ӛркениеттердің үндесуін» 

дамытудағы мәдениетаралық және конфессияаралық орталықты бекіту 

деген тұжырым қай бағытта бекітілген?  

А) 30; 

Ә) 29; 

Б) 28; 

В) 27; 

Г) 26; 

16. «Экология» терминін 1866 жылы неміс жаратылыстанушысы Э. Геккель 

енгізді, ал «мәдениет экологиясы» терминін кім енгізді?  

А) Д. Лихачев; 

Ә) А. Швейцер; 

Б) В. Вернардский; 

В) Н.А. Бердяев; 

Г) А. Печчей; 

17. 1869 жылы жарық кӛріп, әлемді дүр сілкіндіргін «Ресей және Еуропа» 

еңбегінің авторы кім?  

А) А.Дж. Тойнби; 

Ә) Н.Я. Данилевский; 

Б) Н.А. Бердяев; 

В) П.А. Сорокин; 

Г) О. Шпенглер. 

18. Маркиз де В.Р. Мирабо 1756 жылғы «Адамдар досы» атты еңбегінде 

қазіргі таңдағы аса маңызды сӛзді алғаш рет қолданды және түсініктеме 

берді? 

А) жаһандану; 

Ә) экология; 

Б) мәдениет; 

В) ӛркениет; 

Г) типология. 

19. Тӛмендегі берілген ойдың қайсысы неміс философы, «Еуропаның 

батуы» атты еңбектің авторы О. Шпенглерге тиесілі? 

А) «ӛркениет дегеніміз – жабайыларда жоқ, әдептілік пен ізеттілік ережелері 

сақталатын қоғам, сондықтан олар ӛркениетті адамдар бірін-бірі тани алатын 

«таңба» болып саналады»; 



 

 

Ә) «мәдениет – «ӛмірлік – органикалық дүние патшалығы», ал ӛркениет – 

«техника-механикалық элементтер жиынтығы»; 

Б) «менің үйім – менің қамалым»; 

В) «мәдениет – кӛрнек, ӛркениет - тірнек»; 

Г) «Ӛркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси-құқықтық 

ұйымдасуының деңгейі». 

20. Мәдени жүріс-тұрыс, мінез-құлықтық әркеттердің ережелері мен 

нормалары,  принциптері қалай аталады?  

А) этика; 

Ә) эстетика; 

Б) этикет; 

В) мораль; 

Г) культура 

21. Адамның жан-дүниесін, ішкі байлығын, ойлау қабілетінің деңгейін, мінез-

құлық, жүріс-тұрысын және т.б. қамтитын мәдениет түрі: 

А) рухани мәдениет; 

Ә) материалды мәдениет; 

Б) ойлау мәдениеті; 

В) сӛйлеу мәдениеті; 

Г) қатынас мәдениеті. 

22. «Ӛркениеттер қақтығысы» еңбегінің авторы? 

А) С. Хантингтон; 

Ә) Э. Тоффлер;   

Б) О. Шпенглер; 

В) А. Тойнби; 

Г) Н. Бердяев. 

23. Адамның басқа тіршілік иелерінен басты айырмашылығы неде? 

А) сезімінде; 

Ә) жанында; 

Б) еңбек етуінде; 

В) әрекет етуінде; 

Г) мәдениетінде. 

24. Тарихта мәдениет типологиясын жасауға тырысқан ғалымдар саны ӛте 

кӛп. Солардың ішіндегі алғаш рет тарихтың алғашқы кезеңдеріне қазіргі 

заманғы клссификацияға жақын талдама жасаған ғалым? 

А) К. Ясперс; 

Ә) В. Соловьев; 

Б) Н. Бердяев; 

В) Лукреций Кар; 

Г) М. Вебер. 

25. Қандай термин мәдениет сұхбаттасуы идеясына жанаспайды? 

А) еуропоцентризм; 

Ә) мәдени плюрализм; 

Б) мәдени мозаика; 



 

 

В) аккультурация; 

Г) мәдени ӛзара ықпалдасу. 

26. «Орыс ӛркениеттері» терминін ғылыми айналымға енгізген ғалым? 

А) А.Дж. Тойнби; 

Ә) Н.Я. Данилевский; 

Б) Н.А. Бердяев; 

В) П.А. Сорокин; 

Г) О. Шпенглер. 

27. Латынның «tradition» - яғни традиция сӛзінің аудармасын табыңыз? 

А) беру; 

Ә) алу; 

Б) жалғау; 

В) сақтау; 

Г) жинау. 

28. Арабтың «таммадун» сӛзі қандай мағына береді? 

А) мәдениет; 

Ә) ӛркениет; 

Б) мораль; 

В) ереже; 

Г) даму. 

29. «Мәдениеттану», яғни «культурология» ғылымы қай ғалымның 

арқасында қалыптасты? 

А) М. Мид;  

Ә) Б. Тайлор; 

Б) Н. Бердяев; 

В) Л.А. Уайт; 

Г) П. Сорокин. 

30. Қазақтың «мәдениет» сӛзінің қалыптасуына арқау болған арабтың 

«мадина» сӛзі қандай түпнұсқалық аудармаға тең?  

А) қала; 

Ә) сарай; 

Б) мектеп; 

В) қорған; 

Г) мешіт. 

 

1 нұсқаның жауаптары: 

1 – Б; 4 - Ә; 7 - Б; 10 - Б;  13 - Б;  16 - А;  19 - Ә; 22 - А;  25 – А; 28 - Ә; 

2 – Г; 5 - Ә; 8 - А; 11 - Ә; 14 - В;  17 - Ә:  20 - Б; 23 - Г;  26 - Б; 29 - В; 

3 – А; 6 - В; 9 - Ә; 12 - Г; 15 - А; 18 - В; 21 - А;  24 – В;  27 - А;  30 - А; 

 

 

 

 

 



 

 

2 нұсқа  

1. «Культурогенез» дегеніміз не? 

А) мәдениет қабаттары туралы ілім; 

Ә) мәдениет типлогиясын зерттейтін ілім; 

Б) мәдениеттің құрылымдарын зерттейтін ілім; 

В) мәдениеттің тарихы туралы ілім; 

Г) мәдениеттің шығу тегі туралы ілім. 

2. М.Я. Данилевский тарихи уақыт пен кеңістіктегі үлкен әлеуметтік-мәдени 

қалыптардың жекелеген мағыналарын ажырату мақсатында қандай 

терминді ғылыми айналымға енгізді? 

А) мәдени плюрализм; 

Ә) мәдени-ұлттық автономия; 

Б) мәдени-тарихи тип; 

В) адамның мәдени эволюциясы; 

Г) тұлға мәдениеті. 

3. Латынның ӛте тығыз қатынас, байланыс, келісім сӛздерінің аудармасын 

беретін әлеуметтік-тарихи және мәдени термин: 

А) конструктивизм; 

Ә) контекст; 

Б) континуум; 

В) консенсус; 

Г) конформизм. 

4. Дала ӛркениетінің тӛл жазуын ойлап тапқан ғалым? 

А) Мурад Аджи; 

Ә) В.В. Радлов; 

Б) В. Томсон; 

В) Г. Шлегель; 

Г) Л.Н. Гумилев; 

5. «отырықшы болу мәдениетке жетудің шарты деп пайымдау негізсіз, 

сондықтанда жер мәселесін кӛшу жақсы ма, отырықшы болу жақсы ма деп 

шешуге емес, қазақ жерінде қай кәсіппен күн кӛруге болады деп шешу қажет» 

- деген абзал ойдың иесі? 

А) Абай Құнанбаев; 

Ә) Шоқан Уәлиханов; 

Б) Ыбырай Алтынсарин; 

В) Шәкәрім Құдайбердиев; 

Г) Ахмет Байтұрсынов. 

6. «Филантропия» термині гректің қандай сӛздерінің аудармасын береді?  

А) адамды сыйлау; 

Ә) адамды сүю; 

Б) адамды құрметтеу; 

В) адамды жек кӛру; 

Г) адамды құдайға айналдыру. 



 

 

7. Ағылшын тарихшысы А. Тойнбидің үш ұрпақтың локалды ӛркениет 

айналымы мен олардың циклдік динамикасы туралы жазған еңбегін атаңыз?  

А) «ӛркениеттер қақтығысы»; 

Ә) «батыстың құлауы»; 

Б) «үшінші толқын»; 

В) «тарихты зерттеу»; 

Г) «ресей және еуропа». 

8. Философиялық антропология – адам философиясынан туындайтын 

мәдени-философиялық антропология ӛкілдерін анықтаңыз?   

А) М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер; 

Ә) Э. Мунье, П. Рикер; 

Б) К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр; 

В) Э. Ротхакер, М. Ландман, Э. Касирер; 

Г) З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм. 

9. Қазақ мәдениеті қай ӛркениеттік болмысқа жатады: 

А) Орта Азиялық 

Ә) Кӛшпелілік 

 Б) Батыстық 

 В) Шығыстық 

 Г) Кіндік Азиялық 

10. Мәдениеттер типологиясының тұйық (циклдік) шеңберлік теориясын 

ұсынған мәдениеттанушылар: 

А) Д.Вино, Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби 

Ә) Н.Данилевский, Н.Бердяев 

 Б) О.Шпенглер, А.Тойнби, К.Ясперс 

 В) Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, К.Маркс 

 Г) Д.Вино, Гердер, Гегель 

11. «Аксиология» терминін алғаш енгізген ойшыл: 

А) Дьюи 

Ә) Гартман 

Б) Мейонг 

В) Перри 

Г) Виндельбанд 

12. Кӛркемдік қоғамдық сананың қай формасының пәні болып табылады: 

А) Эстетикалық 

Ә) Діни 

Б) Құқықтық 

В) Ғылыми 

Г) Адамгершіліктік 

13. Демокрит бойынша адамзаттың алғашқы ұстазы, мәдениеттің 

қозғаушы күші: 

А)  Білім 

Ә) Техника 

Б) Денсаулық 



 

 

В) Ақиқат 

Г) Қажеттілік 

14. Латынның азаматтық, мемлекеттік сӛздерінің мағынасын беретін, 

мәдениет синонимі: 

А) Мәдениет 

Ә) Ӛркениет  

Б) Жаһандану 

В) Құндылық 

Г) Құқық 

15. Мәдениет қандай ғылыми талдаудың пәні: 

 А) Әлеуметтанулық 

 Ә) Психологиялық 

 Б) Саясаттанулық 

 В) Тарихи 

 Г) Философиялық 

16. Ӛркениеттік дамудың ерекше типі болып табылатын «техногендік 

ӛркениет» Еуропада қай ғасырлар арасында қалыптасты? 

А) ХІІІ – ХҮІІ ғасырылар арасы; 

Ә) ХІҮ – ХҮІІ ғасырлар арасы; 

Б) ХҮ – ХҮІІ ғасырлар арасы; 

В) ХҮІ – ХҮІІ ғасырлар арасы; 

Г) ХҮІІ – ХХ ғасырлар арасы. 

17. Орыс мәдениеті туралы хат жазған Г.П. Федотовтың пікірінше ХІХ ғасыр 

ӛркениеті және халықтық мектеп енгізген ұғым қалай аталады?  

А) мәдениеттің саясатқа айналуы; 

Ә) мәдениеттің құнсыздануы; 

Б) мәдениеттің демократиялануы; 

В) мәдениеттің құлдырауы; 

Г) мәдениеттің дамуы. 

18. Ағылшынның «Инвектива» сӛзінің тура қазақша аудармасы қандай? 

А) әшкерелеу; 

Ә) мазақтау; 

Б) мадақтау; 

В) жариялау; 

Г) жарнамалау. 

19. Жаһанданудың ең басты техникалық құралы қандай? 

А) кітап, газет-жураналдар; 

Ә) діни наным-сенімдер; 

Б) ақпараттар ағымы; 

В) электр жарығы; 

Г) интернет. 

20. ХІХ ғ. Француз позитивизміндегі мәдениет философиясын зерттеушілерді 

атаңыз? 

А) А.Тойнби, О.Шпенглер, К.Ясперс; 



 

 

Ә) О.Конт, И.Тен, Э.Дюркгейм; 

Б) А.Швейцар, Г.Гадамер; 

В) М.С. Каган, П.Сорокин; 

Г) С.Арутюнов, Ю.Бромлей, Л.Гумилев.  

21. Тікелей ата-аналарының тектік қорының негізінде тіршілік етіп 

дамитын деңгейді атаңыз? 

А) табиғи деңгей; 

Ә) биологиялық деңгей; 

Б) мұрагерлік деңгей; 

В) әлеуметтік деңгей; 

Г) философиялық деңгей. 

22. Мәдениет философиясына адамзат қалыптасуындағы түсіністік пен 

бағалауды енгізген Сен-Симон бойынша мәдениеттің қозғаушы күші неде?  

А) адам сезімінде; 

Ә) адам іс-қимылында; 

Б) адам қасиетінде; 

В) адам ақылында; 

Г) адам жанында.   

23. Тізімнен 1918 жылы жарияланып, батыстықтарды үлкен дау-дамайға 

алып келген О. Шпенглер еңбегін табыңыз? 

А) «Ӛркениеттер қақтығысы»; 

Ә) «Тарихты зерттеу»; 

Б) «Үшінші толқын»;  

В) «Еуропаның батуы»; 

Г) «Ресей және Еуропа». 

24. Компания жұмысшыларының тұлғалық потенциалын ашу мәселесімен 

айналысып, керек жылдамдықта және бағытта қозғалу қабілетін жүзеге 

асыруды дамытуға кӛмектесетін маманды табыңыз?  

А) Мерчендайзер; 

Ә) Девелопер; 

Б) Коучер;  

В) Джоббер; 

Г) Копирайтер. 

25. «Қазақ әлемі» деп аталатын этномәдени пайымдау, ой-пікірлер еңбегінің 

авторы? 

А) Ақселеу Сейдімбек; 

Ә) Манаш Қозыбаев; 

Б) Ғарифолла Есім;  

В) Әлкей Марғұлан; 

Г) Құрамыс Ермеков. 

26. «Этноцентризмге» қарсы тұра алатын ұғым. 

А) ұлтшылдық; 

Ә) ұлтжандылық; 

Б) еуропоцентризм;  



 

 

В) мәдени релятивизм; 

Г) этномәдениет. 

27. Әрбір этностың географиялық ортаға бейімделген салт-дәстүр, әдет-

ғұрып, наным-сенімдеріне орай қалыптасқан жеке дара халықтық тарихи 

шежіресін қалай атаймыз.? 

А) фольклор; 

Ә) этнография; 

Б) ауыз әдебиеті;  

В) роман; 

Г) шежіре. 

28. Заңда бекітілгеннің бәрін қолдану құқығын Ш.Л.Монтеське қалай атады? 

А) жеке бас бостандығы; 

Ә) діни бостандық; 

Б) психологиялық бостандық;  

В) әлеуметтік бостандық; 

Г) саяси бостандық. 

29. Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік Декларациясының авторы 

кім?  

А) Макиавели; 

Ә) Г.Джефферссон; 

Б) Руссо;  

В) Платон; 

Г) Гольбах. 

30. Араб-мұсылман мәдениетінің ықпалымен енген «әдеп» термині қай 

ғылым негізіне жатады? 

А) этика; 

Ә) эстетика; 

Б) логика;  

В) мәдениеттану; 

Г) философия. 

 

2 нұсқаның жауаптары: 

1 – Г; 4 - Б; 7 – В; 10 – Б; 13 – Г;  16 – Б; 19 – Г;  22 – В;  25 – А; 28 – Г;  

2 – Б; 5 – Г; 8 – В; 11 – Ә; 14 – Ә; 17 – Б; 20 - Ә;  23 – В; 26 – В;  29 – Ә; 

3 – Ә; 6 – Ә; 9 – Ә; 12 – А; 15 – Г; 18 – А; 21 – Б;  24 – Б; 27 - Ә;  30 – А; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 нұсқа 

1. Аталған жиын, мерекелердің қайсысы тікелей жастарға қатысты? 

А) наурыз; 

Ә) қымызмұрындық; 

Б) сабантой; 

В) бастаңғы; 

Г) тұсаукесер. 

2. Нәресте ӛмірге келгенде жасалатын ырымдар ішіндегі кіндік шешенің 

тікелей атқаратын ырымын табыңыз? 

А) қазан ұшық; 

Ә) қалжа дәмі; 

Б) тыштырма дәмі; 

В) жарысқазан; 

Г) бесікке салу. 

3. «Кӛрпеңе қарай кӛсіл» атты қазақ мақалының мағынасы? 

А) жақсылап демалу; 

Ә) біреуге жәрдемдесу; 

Б) кәсіпке баулу; 

В) терең ойлану; 

Г) шамаға қарау. 

4. Баланың бір мүшеліне қатысты санды табыңыз?    

А) 40 күн; 

Ә) 5 жас; 

Б) 13 жас; 

В) 12 жас; 

Г) 18 жас. 

5. Қазақтар қай шӛппен асық бояған? 

А) жусан; 

Ә) шытыр; 

Б) түймедақ; 

В) қына; 

Г) алабота. 

6. Жеті ата – ұрпақ кӛшінің үзілмеуін жалғастыратын 200 жылға созылған 

жеті ата ғұмырындағы алтыншы атаны дӛп табыңыз? 

А) ата - немере; 

Ә) баба - немене; 

Б) үлкен ата - шӛбере; 

В) ұлы ата - шӛпшек; 

Г) ұлы баба - туажат. 

7. Жеті атасына дейін қыз алыспауды этнография тілінде қалай атайды?  

А) полигамия; 

Ә) моногамия; 

Б) полиандрия; 

В) эндогамия; 



 

 

Г) экзогамия. 

8. «Ар түзейтін ғылым» қажеттігін айтып, халыққа үндеу тастаған қазақ 

ойшылы?  

А) Абай Құнанбаев; 

Ә) Шоқан Уәлиханов; 

Б) Ыбырай Алтынсарин; 

В) Шәкәрім Құдайбердиев; 

Г) Ахмет Байтұрсынов. 

9. Тӛмендегі қай түліктің  жүні кәдеге аспайды? 

А) түйе; 

Ә) жылқы; 

Б) сиыр; 

В) қой; 

Г) ешкі. 

10. Жүйелі қатардағы артық сӛзді табыңыз? 

А) шалап; 

Ә) айран; 

Б) қымыз; 

В) қазы; 

Г) қымыран. 

11. «Номад – кӛшпенді» сӛзінің мағынасын беретін номодалогия алғаш рет 

кімнің еңбегінде қарастырылды?   

А) В.П. Шахматов;  

Ә) Ж. Делез; 

Б) А. Тойнби; 

В) К. Ясперс; 

Г) Л.Н. Гумилев. 

12. Қазақ қоғамындағы құқықтық және экономикалық алғышарттарға ие 

билеуші топты атаңыз? 

А) билер; 

Ә) сұлтандар; 

Б) тӛлеңгіттер; 

В) байлар; 

Г) хандар. 

13. Жүйелі қатардағы артық сӛзді табыңыз?  

А) тоқым; 

Ә) құйысқан; 

Б) шідер; 

В) кереге; 

Г) ауыздық. 

14. Қазақстандық демограф-ғалымдардың есептеуінше халық болып ӛсіп-ӛну 

үшін әрбір отбасында неше перзент болу керек? 

А) бір; 

Ә) екі; 



 

 

Б) үш; 

В) тӛрт; 

Г) бес. 

15. Халық нақылы бойынша екі бала – неше бала? 

А) бір бала; 

Ә) жарты бала; 

Б) бала емес; 

В) кӛп бала; 

Г) екі бала. 

16. «Ұлттық мүдде» деп қандай мүддені атаймыз? 

А) мемлекеттік мүдде; 

Ә) жеке бас мүддесі; 

Б) әлеуметтік мүдде; 

В) халықтық мүдде; 

Г) партиялық мүдде. 

17. Жылқы малының пірін табыңыз? 

А) Шопан ата; 

Ә) Қамбар ата; 

Б) Ойсылқара; 

В) Зеңгі баба; 

Г) ешкім емес. 

18. Қазақ киіз үйінің ең маңызды әрі ең бірінші қолданатын бӛлігі қалай 

аталады? 

А) шаңырақ; 

Ә) уық; 

Б) кереге; 

В) сықырлауық; 

Г) босаға. 

19. Уықтың шаңырақ кӛздеріне енетін бӛлігін атаңыз? 

А) уықтың басы; 

Ә) уықтың иіні; 

Б) уықтың қаламы; 

В) уықтың сырағы; 

Г) уықтың жібі. 

20. Отау үйі кімдерге арналып тігіледі? 

А) ата-аналарға, үлкендерге; 

Ә) қонақтарға; 

Б) жаңадан үйленген жастарға; 

В) ханға; 

Г) жорықта жүргенде. 

21. Қазақ философиясы кімнен басталады? 

A) Қорқыт бабадан 

Ә) Асан Қайғыдан 

Б) Керей мен Жәнібектен 



 

 

В) Абайдан 

Г) Ақын-жыраулардан 

22. Дәстүрлі қазақ дүниетанымы толық бейнеленген: 

A) жыр және термеде. 

Ә) нақыл сӛздер мен мақал-мәтелдерде. 

Б) батырлар жырында. 

В) халық ауыз әдебиетінде. 

Г) аңыздар және ертегілерде. 

23. Жыл амалдарының ішіндегі адамға сын болып келетін түрі? 

А) қараша; 

Ә) отамалы; 

Б) құралай; 

В) ұзынсары; 

Г) ӛліара. 

24. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы «тӛлеңгіттер» қандай қызмет атқарған?  

А) халық мүддесін қолдаған; 

Ә) ӛз қожайындарының жеке күзетшілері; 

Б) халық тыныштығын қорғаған ел қорғаушысы; 

В) хандық жүйедегі қызметкер; 

Г) әлеуметтік топ, ру басшылары. 

25. Қазақстандық демографияның негізін салушылырдың бірі, 

“Дербестігіміз - демографияда” атты кітаптың аворын атаңыз? 

А) Н.А. Айтов; 

Ә) Ә. Ғалиев; 

Б) М. Тажин; 

В) М. Тәтімов;  

Г) М. Аженов. 

26. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымындағы Шыңғыс хан тұқымдары 

болып есептелетін ең жоғарғы топ? 

А) тӛрелер; 

Ә) қожалар; 

Б) ақсүйектер; 

В) қарасүйектер; 

Г) хандар; 

27. Жол-жоралғысымен сақталатын дәмді атаңыз? 

А) наурыз кӛже; 

Ә) шұбат; 

Б) сыбаға; 

В) құрт-ірімшік; 

Г) соғым басы. 

28. Інген боталағанда әзірленетін қадірлі дәмді табыңыз? 

А) қалжа; 

Ә) үлпершек; 

Б) кісенан; 



 

 

В) уыз кӛже; 

Г) шұбат. 

29. Қорқыт туралы аңыздардың сарыны қандай философиялық күйге немесе 

бағытқа сәйкес келеді? 

А) сенсуализм; 

Ә) идеализм; 

Б) материализм; 

В) экзистенциализм; 

Г) рационализм. 

30. ХХ ғ. басындағы қазақ жазба мәдениеті философиясының негізін 

қалаушы лингвист: 

А) Сәкен Сейфуллин 

Ә) Міржақып Дулатов 

Б) Мәшһүр Жүсіп Кӛпей 

В) Әлихан Бӛкейханов 

Г)  Ахмет Байтұрсынов 

 

3 нұсқаның жауаптары: 

1 – В; 4 – Б; 7 – Г; 10 – В; 13 – В;  16 - В;  19 – Б; 22 – В;  25 - В;  28 - Ә; 

2 – Б; 5 – В; 8 – В; 11 - Ә; 14 – В; 17 –Ә; 20 – Б; 23 - Ә; 26 - Б; 29 - В; 

3 – Г; 6 – Ә; 9 – Б; 12 – А;  15 – Ә;  18 - А;  21 - Ә; 24 – Ә;  27 - Б; 30 - Г; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


