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Бағила Таирова (Тараз, Қазақстан),
Жазира Рахметова (Алматы, Қазақстан)

ҒЫЛЫМ, БІЛІМ МЕН ДІННІҢ АДАМЗАТ МӘДЕНИЕТІНДЕ 
АЛАТЫН ОРНЫ

Аннотация. Бұл мақалада ғылым, білім мен діннің адамзаттың өмірінде 
айрықша орынға ие болғаны тарихи тұрғыдан сараланып отыр. Осының негізінде 
алғашқы адамдар бір түп, бір тектен өрбіп әр түрлі концепциялар мен әр түрлі 
діндерді қалыптастырып орныққан тұстары өркениеттік тұрғыдан зерделенді. 
Алғашқы мемлекеттердің пайда болуы мен дамуында техника мен технологияның 
атқаратын қызметі батыс пен шығыс халықтарының дүниетанымдық негізінде 
қарастырылып, сараланды. Ежелгі халықтардың дүниетанымы мен жаңа заманға 
дейінгі тұстағы техника мен технологияның қалыптасу ерекшелігі адамзаттың 
күнкөріс тәсілдерімен бірлікте қарастырылды.

Түйін сөздер: магия, мәдениет, дін, категория, пайымдау, зерде, ұғым. ой т.б.

Кіріспе

Ғылым қысқа мерзім ішінде пайда болмайтыны анық. Адамзат баласы 
қоршаған дүниені, ондағы құбылыстар мен өзгерістерді танып білу бары-
сында қарапайым түсініктер мен көзқарастарды және пікірлер мен ілімдерді 
қалыптастырды. Қоғамның ілгері қарай жылжып дамуына адамзат баласы 
қашанда ат салысып отырған. Қоғамның дамуы адамның ойлау үрдісінің 
аясымен өзіндік тәжірбиені қалыптастырды. Осының негізінде өткен заман 
ойшылдарының ілімдерінің пайдалы, жақсы жақтарын алып дамыту жаңа 
тұжырымдар мен ғылыми теорияларды қалыптастырды. 

Әдіснама

Ғылыми таным мен діни танымның адамзат тарихындағы орнына 
мәдени-философиялық талдау жасалынып, өзіндік құрылымы мен әдіс-
тәсілінің логикалық бірлігі ашылды.

Негізгі бөлім

Бекежан Ө.Қ. «Техника феномені»: әлеуметтік-философиялық тал-
дау атты монографиясында: «адамзат тарихында неше түрлі қоғамдар, 
сан қырлы мәдениеттер мен ұлы өркениеттер болғаны тарихтан белгілі. 
Олардың қайталанбас ерекшелігі мен саналы адамның өмір сүру ортасы 

Сатыбалдиева А., Исахан М., Шағырбаев А. Мәураннахрда ханафи мектебінің...
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ретіндегі әлдебір планеталық ортақ қасиеттері туралы да зерттеулер өз ал-
дына бір мұра. Ежелгі дәуірлер мен кейінгі замандар, шығыс пен батыс, 
діндер мен наным-сенімдер, өткен адамзат тарихының ешбір кезеңіне 
ұқсамайтын қазіргі дәуір, міне осылардың бәрі айналып келгенде адамдар 
тіршілігімен, сана-сезімді іс-әрекетімен тығыз байланысты. Ал тіршілік 
ету қажеттігі іс-әрекетті туғызады. Адамның саналы іс-әрекеті қашанда 
құралдар арқылы ғана жүзеге асатыны белгілі ақиқат, бұл адамның ешбір 
тіршілік иесіне ұқсамайтын өзіндік қасиеті» [Бекежан 2016, 6 б.], – деген 
болатын. Әрине, адамзат саналы іс- әрекеттің арқасында белгілі мәдени 
орта мен қоршаған ортаға өз әсерін тигізіп отырғаны мәлім. Әсірессе, 
көшпелілер тылсым табиғат пен сырласып, өзіне керектісін алып, өзі де 
сол әлеммен үйлесімдік тауып отырған болатын. Табиғи аяны таза ұстап, 
оның қадірлей білу көшпелілерге тән үрдіс болған. Адам мен қоғам, адам 
мен табиғат, адам мен адам арасындағы байланыста үйлесімділік қашанда 
болған. Техниканың дамуын функциясы жағынан қазіргі заманғы орыс 
зерттеушісі А.А. Воронин төмендегі кезеңдерге бөлген болатын:

- техника магия ретінде (дуалау, табиғатқа, жанға, тәнге, құдайларға 
әсер ету мақсатында құралдар пайдалану);

- техника өндіргіш күш ретінде (табиғат күштерін пайдалану 
бағытында әрекет);

- техника коммуникативті орта ретінде(байланыс және қатынастық 
күш ретінде) [Воронин 2001, сс. 45-47].

 Әр заманның өзіне тән ерекшелігі мен құндылық болып табылатын 
өлшемдері болған. Ендеше, адамның шеберлік қабілеттері, құралдар, ұс-
талық білім мен құралдың магиялық, киелік қасиеттері әлемнің әр жерінде 
бірдей деуге болған. Осыған байланысты А. Наурызбаева [2001, сс. 28-
32] былай дейді: «адамның алғашқы мүмкіндіктері діни-мифологиялық 
көзқараспен сакральданған». Ол Шығыста «ат-от» бейнесі «металл-от» 
бейнесіне сәйкес келеді деген Ф. Кардинидің сөзіне сілтеме жасай оты-
рып, «шаман- батыр-ұста» үштігі ұстаның ерекше қасиетін меңзейтінін 
айтады. Оның ойын мәдениеттанушы Т. Әсемқұлов [2002, 4 б.] былай 
деп толықтырады: «басқа халықтардың мәдениеттеріндегідей қазақтың 
дәстүрлі мәдениетінде теміршілік өнер және ұстаның өзі сакральді статусқа 
ие болған... Бапы – қазақ ұсталары табынып келген теміршілік өнердің, жал-
пы металлургияның пірі, жебеушісі». Атақты этнограф Фрэзердің айтуын-
ша «алғашқы қауымдарда ұстаның өнері киелі деп саналады және онымен 
айналысуға тек көсемдерге ғана еркіндік берілген» [Фрэзер 1983]. Мұндай 
түсініктер барлық дәстүрлі қоғамға тән деуге болады. Ғылыми мен ғылыми 
еместі ажыратудың өзі қиындықтар туғызады, ғалымдар тарихи дамудың 
барысында да ғылымды анықтауда әр түрлі шешімдерге келіп отырған. 
Ғылымның шығу тегін анықтау қиынға түскен. Сонымен қатар ғылым әр 
мәдениетте де әр түрлі қарастырылған. Адамзатты ойға жетелейтін сау-

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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алдар өте көп болған. Адам мәдениетті дүниеге әкелді ме, әлде мәдениет 
адамды қалыптастырдыма деген сауалдың төңірегінде алуан түрлі пікір 
қалыптасқан. Қалай айтсақ та, адам бір түбірден, бір тектен өрбіген. Себебі, 
олар жасаған мәдениеттің бастапқы нышандары от жағу, құрал жасау оны 
пайдалану бір жерде пайда болып, кейін басқа жерлерге тараған. Содан көп 
сипаттылыққа ауысқанымен ерекшеленген. Адам санасы табиғи аяны игеру 
үстінде пайда болып, азық табу жолындағы әрекеті ақылды, ақылдың әрекеті 
ғылым мен мәдениетті туғызды. Ең алғашқы жер бетіндегі адамдардың 
тіршілігі мен айла әрекетінде сондай ұқсастық танытқан. Адамзатқа 
ортақ мифологиялық, діни сенім ғылыми дүниетанымға, сосын ғылым 
әлеуметтік- практикаға ауысты. Әр елдің мәдениеті қатар әрі жарыспалы 
түрде дамыған. Жер бетіндегі адамзат баласы көп нәсіл, көп дін, көп концеп-
цияларды туғызып, сол арқылы өзінің рухани келбетін қалыптастырыпты. 
Әр халықтың өзіне тән мәдениеті қайталанбайтын дара қасиетке ие. Бұл 
құбылыс бағзы замандардан бері ұлттың рухани келбеті дәстүр аясында 
өзіндік болмысын сомдаған. Шумер, Көне Египет, Үнді, Қытай т.б. Бұндай 
түпбастау жөнінде Дж. Бернар былай деп тұжырымдайды: «Ғылымның ба-
сты ағымы алғашқы қауым адамының пратикалық техникалық тәсілдерінен 
туындайды. Біздің механикаландыру мен мен ғылымға негізделген барлық 
күрделі өркениет байырғы өткен дәуірдегі әлеуметтік институттар мен 
материалдық мәдениеттен өркендеп шыққан, басқаша тілмен айтқанда, 
біздің ата-бабаларымыздың қолөнері мен дәстүрлерінен», – деген болатын.

Көне өркениеттерде математикаға, механикаға, медицинаға, астро-
номияға негізделген білімдер қолданбалы сипатта болды. Сонымен қоса, 
күмбезді ғимараттарды тұрғызу, сарайлар мен соғыс құралдарын тұрғызуға, 
күнтізбелер шығаруға, болашақты болжау мен емдеуге қызмет етті. Бірақ 
олар кей жағдайларда құпия ілімдер ретінде сақталды, қоғамдағы жоғары 
касталар немесе ата-аналары арқылы ұрпақтарға берілді. Мәселен, көне 
Үнді дүниетанымында сыртқы әлем алдамшы деп түсінген тұстары 
сыртқы әлемді тану маңызды болмаса, ал ежелгі Гректер кейбір ғылыми 
білімдерді шығыстан алды. Гректердің дүниетанымына вавилон, иранның, 
финикиялықтардың ықпалы зор болды. Әсіресе, финикиялықтар еуропалық 
алвафиттің қалыптасуына үлкен түрткі болды. 

Қазақтың белгілі ғалымы М. Орынбеков: «осы күнге дейін автоматтар-
дың кейбір түрлері қасқыр атымен аталады. Ал қазіргі соғыстарға «Жолба-
рыстар» мен «Қобылан» (Пантера), «Тарпаң» (Мустанг) қатысады [Орын-
беков 1996, 213 б.]. Оның ойынша жауынгерлер үшін олардың атын иелену 
мықты қасиеттерін қабылдаумен байланысты. Бірақ қазіргі техниканың 
көптеген түрлеріне оларды шығарушылар аңдар мен құстардың атын беру 
арқылы олардың адамзатқа ежелден белгілі бейнесін архетиптік мағынада 
қолданды. Осыған қатысты Бекежан Ө: «қазіргі бір жарнамада «тойо-
та» автокөлігі әртүрлі аңдарға айналып өзінің ептілігі мен мықтылығын 
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көрсетеді. Ал адамдардың қазіргі бұқаралық, техногендік мәдениетте 
тәрбиеленген ұрпағы аңдардан гөрі техникалық сипаттағы қаһармандарға 
көбірек еліктейді. Сондықтан олар үшін техника кез-келген нәрседен 
мықты. Қазір «техномагия» деген құбылыс туралы көп айтылып жүр, оның 
негізінде жаңа технологиялық құралдарды мистикамен, оккультизммен 
байланыстыру жатыр. Осы ұғым III рейх көсемдерімен тығыз байланыста 
қарастырылып, олардың өз саяси доктринасын іске асыру үшін ежелгі ми-
стика мен культтерді және Е. Блаватская еңбектерін пайдаланғаны белгілі 
және сол ілімдерді іске асыру үшін олар сол кездегі озық технологияны ба-
рынша пайдаланғаны қазір жасырын емес», – деген болатын. 

Баршамызға мәлім, ежелгі адамдар табиғатқа құдайлық сипат бер-
се, қазіргі адам үшін ондай сипатқа техника құралдары ие болып отыр. 
Техниканың қоғамдық ерекшелігі қазіргі адамдар үшін наным- сенімнің, 
мистиканың көзіне айналуда. Тіпті діни сипатқа да, ие деуге болады. 

Техникаға қатысты мәселені қозғаған кезде айналып өтуге болмайтын 
тақырып темірге, металлға байланысты болып табылады. Тарихи тұрғыдан 
алғанда темірді өңдеудің технологиясын меңгеру адамзаттың үлкен 
жетістігі болғаны белгілі және техниканың табиғаты, құрамы қашанда 
темірмен байланысты екені де күмән тудырмайды. Д.Д. Фрэзер «Золотая 
ветвь» еңбегінде табулардың ішінде темірге байланысты көптеген ырым 
түрлерінің әр елде кездескенін айтып өтеді, олардың ішінде тек Таити, Кам-
боджа сияқты экзотикалық елдер ғана еуропалық поляк шаруалары да жүр. 
Олардың кейбіреулері темірден қорыққандықтан оны пайдаланғаны үшін 
тіпті құрбандық шалуға мәжбүр болған. Ал көп жерде темірдің орнына 
басқа материалды, мысалы, ағашты, тасты және тағы басқаларды қолдануға 
тырысқан. Д. Фрэзердің ойынша, бұл қорқыныш пен табу темірдің тари-
хи жағынан кейін пайда болуымен байланысты деген болатын. Мысалы, 
Мароккада темір жындардан қорғайды деп аурудың жастығының астына 
пышақ немесе қайса, қазақ мәдениетінде де мұндай үрдістің бары анық. 
Ерекше қасиеті мен өңдеу технологиясына сай темір мифтік, мистикалық 
сипатқа ие болғаны мәдениет пен мифология тарихынан белгілі жәйт. Өз 
заманында темірді өңдеуші ұсталар ерекше адам ретінде танылған. 

Қазіргі адамзат жаңа заманға бет түзесе, болашағына көз салса, ертеңіне 
үңіліп, қазіргі жағдайын екшесе, оның барылығын техниканың сапасымен 
өлшейді. Бұл да техниканың адам айналып өтпейтін, оны тыныс-тіршілігін 
анықтайтын критерийге айналғанын дәлелдейді. Поезд, ұшақ, автокөлік, 
атом қаруы – адамзаттың өміріне пайдасы мен зиянын да тигізе білген. Ал, 
интернет, ұялы телефон мен компютер жеке адамның санасы мен тіршілігіне 
зор ықпал еткен құралдар. К. Ясперс «Техника – бұл білімді адамның 
табиғатты билеуге бағытталған іс-әрекеттерінің жиынтықтары; олардың 
мақсаты адам өміріне жоқтықтың азабынан құтқаратын әрі өзіне ыңғайлы 
қоршаған ортаға ие қылатын бітім-болмыс беру» [Ясперс 1986, 120 б.], – деп 
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адам мүддесіне сүйене отырып қарастырса, Ресей философы А.Г. Спиркин: 
«техника қолдан жасалған өндіріс жабдықтары мен құралдарының жүйесі, 
сонымен қатар еңбек процесін іске асырудың әдістері мен операциялары, 
қабілеті мен өнері», – дей отырып, таза аспаптық анықтамамен шектелген 
болатын [Спиркин 1998]. 

Зерттеуші ғалымдардың пікіріне сүйене отырып, техниканың даму 
ерекшелігін зерттеу, тарихи кезеңдерін анықтауға арналған зерттеулерде 
тұрақты ғылыми дәстүрге айналды. Техника дамуын қарапайым, дөрекі қол 
еңбегі құралдарынан бастап, мануфактуралық станоктар, машиналар және 
күрделі техника мен электронды, компьютерлік құралдарына дейін реттеу 
жалпы қалыптасқан схема болса, «ғылыми-техникалық революция» деген 
ұғым тек ғылым мен техника дамуындағы өзгерістер ғана емес, адамзат 
дәуіріндегі күрделі жаңа тарихи белесті білдіретін термин ретінде пайда 
болды. Ғылым мен техниканың егіздігі енді ешкім таласа алмас фактіге 
айналды. Техниканы әлдебір құрал ретінде түсіну деңгейін көтеріп, оны 
мәдени- өркениеттік, ерекше құндылықтық һәм идеологиялық дәрежедегі 
ұғым жағдайына жеткізді. 

«Адамзат баласы терімшілік пен аңшылық үрдісі жержүзіне тегіс тарап, 
кейбіреулері табиғаттың дайын ризығын иемденуді місе тұтпай, жабайы 
аңды қолға үйретіп, жабайы дақылды қолдан егіп, ауыл шаруашылығы 
мәдениетіне көшкен соң ғана төрт мың жыл ішінде, осыдан алты мың жыл 
бұрын, адамдардың саны бұрын-соңды болмаған көрсеткішке – 90 мыңға 
барған. Зерттеуші ғалымдардың айтуы бойынша ауыл шаруашылығы 
дәуірлеген он екі жыл бойына жер бетіндегі халықтың саны 200 миллион-
нан аса алмапты. Тек ХV ғасырда ғана демографиялық шарықтау байқала 
бастапты. Осы екі ортада адамзат мәдени эволюцияның терімшілік, 
аңшылық, ауыл шаруашылық сатысынан өтіп, өркениет сатысына аяқ ба-
сыпты. Бірақ, барлық жердегі жағдай бірдей емес еді. Үйреншікті дағдымен 
–ақ күнкөріс айыруға толық жағдай бар аймақтарда эволюциялық тоқырау 
байқалса, тұрғындар санының көбеюіне байланысты, күнкөріс үрдісін 
түбегейлі өзгертуге мәжбүр болған аймақтарда эволюциялық шарықтау 
бой көрсетіпті. Ол тек адамдардың күнкөріс айыру тәсілдерін ғана өзгертіп 
қоймай, болмысқа деген көзқарасын да түбегейлі өзгерткен. Үйреншікті 
дағдымен де күнкөріс айыруға жағдайы жеткілікті жерлерде қанағатшылдық, 
бәсіктік, дәстүрге құрмет үстемдік құрса, ал әлгіндей төтен өзгеріс керек 
аймақтарда белсенділік, жаңалыққа құштарлық, әрекетшіл идеологиясы 
қанат жайыпты. 

Сөйтіп, адамзат технологиялық әрдеңгейлік, идеологиялық әрұдайлық, 
жалпы алғанда, эволюциялық әрқилылық кезеңіне ұшырайды. Бұл 
қауымдардың әлеуметтік ұжымдасу деңгейінде де анық көрінеді. 
Қанағат кеңістігінде көпшілдік, қауымшылдық үрдістер тамыр тартса, 
әрекетшіл аймақтарда әр адамның жеке мүддесі басым маңызға ие бо-
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латын өзімшілдік өрістепті. Бірінші кеңістіктегі саяси салиқалық үшін 
қалыптасқан дәстүр жеткілікті болса, екінші кеңістікте пәрменді ықпалға 
ие өктем билікті керек етіпті», – дейді Ә. Кекілбаев [2010]. Одан ары қарай 
ойын былай жалғастырады: ауылшаруашылығына да алдымен көшкен де 
халық санының көптігі мен күнкөріс тәсілдерін меңгеру мен жетілдіруге 
мәжбүр болған аймақтар кіріпті. Күнделікті ішіп-жемнен артылып қалатын 
қосымша өнімді қордаландырған. 

Бұл дәулет көбейту мен игілік бөлісуді үйлестіретін мемлекетті 
туғызды. Мұндай аймақтарға Жерорта теңізі мен Парсы шығанағы маңы, 
Индонезия аралдары мен Қытайдың белгілі бір бөліктері мен Мексика жа-
тыпты. Жер шарының қалған бөліктерін ұзақ уақытқа дейін терімшілер, 
аңшылар мен балықшылар мекендепті. Әлемде он екі мың жылдай ауыл 
шаруашылығы үстемдік құрған эволюциялық кезеңде ең күшті егіншілік 
Қытайда, мал шаруашылығы Байкалдан Балканға дейін созылып жатқан 
түркі-моңғол кеңістігінде еді. ХII ғасырдан бастап, еуропалық аграрлық 
мәдениет алға шыға бастаған. Бұл үрдіспен батысқа алдымен қол салған 
османдар есептесіпті де, олардың сахаралық туыстары есептесе қоймапты. 
Сахаралықтар отырықшы егіншілік пен көшпелі мал шаруашылығына 
мәңгілік құбылыс санап, өз үрдістерін жоғары бағалап, көп уақытқа дейін 
өркениетке қырын қарап келген. Бұл қателіктерін де кеш түсінген. Уақыт өте 
келе бодандықтың қамытын киіп үлгерген. Мұның өзі мәдени эволюцияның 
тек технологиялық процесс қана емес, этологиялық процесс екендігіне, за-
манына лайық құлық таба алмаған адам мен қоғам заманына лайық әрекет 
те таба алмайтынына, арғы-бергіде алып империялар да, ең алдымен, осы-
дан күйрейтініне көзімізді жетті, – деген болатын. Бұл өте орынды айтылған 
пікір болатын. Біріншіден, көшпелі халықтар күнделікті тұтынатын 
өнімдерге зар болған емес, сондықтан да олар жерасты қазба байлықтарды 
өндіруге құлық танытпағаны анық. Ал батыс еуропалық мемлекеттер жер 
асты мен жер үстіндегі игіліктерді бірінші болып игерген болатын. Бұл 
өндірістік дамуға көшуді талап етті. Ұлттық аумақтық мемлекеттер де со-
лай пайда болды. Қазақ хандығының да, жоңғар хандығының да құрылған 
кездері батыс еуропалық қоғамдардың қайта дәуірлеуді бастан кешіп 
жатқан кезеңіне, ал құлаған тұстары батыста жаппай өндірістік мәдениетке 
бой ұрып, оза дамый бастаған кезеңге тұспа-тұс келген екен. Адамзаттың 
мұндай қарқынына ілесе алмаған халықтардың бәрі бодандықтың құрығына 
ілінген болатын. Дәл осы кезде жаңа отаршылдықтың мейлінше қанат 
жаюы адамзат дамуындағы кезекті эволюциялық сәйкессіздіктің мейлінше 
зор ауқымда орын алғанын көрсетті. Өзара қырқысып жатқан екі көшпелі 
мемлекетті екі жақтан қыспаққа алып, тарих сахнасынан біржола аласта-
тылды. Бір кездегі аграрлы мәдениет заманында әуелі даусыз басымдыққа, 
кейін жарыспалы басымдыққа ие болып келген көшпелі мал шаруашылығы 
бұдан былай таза экзотикалық сипатта ғана өмір сүріпті. 
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Адамзат қоғамы үнемі өзгеріп, дамып отырады. Ал даму, өзгеру бары-
сында әр қоғамда шешілмеген проблемалар, қиындықтар қайшылықтар орын 
алады. Сол себептен ғылым қоғам өміріндегі қиындықтардың себептерін 
ашып, оларды шешуге байланысты ұсыныстарды негіздеумен айналысады. 
«Жалпы мемлекеттің шығуын, ғылым адамзат қоғамы дамуының белгілі 
бір тарихи кезеңімен, яғни әлеуметтік таптар мен топтардың пайда болып, 
қоғамда саяси-әлеуметтік теңсіздіктердің қалыптасуымен байланысты-
рады. Өткенде мемлекет дәулетті таптың саяси, экономикалық үстемдігін 
нығайту құралы болып келгені де белгілі.

 Ал, «мемлекет» деген атау термин ретінде жаңа заманда-итальяндық 
қайта өрлеу кезеңінде шықты. Ол алдымен Испанияда орнығып одан Фран-
ция мен Германияға, артынша ХIХ ғасырға дейін бүкіл еуропа елдеріне тарап 
үлгерді. Испаниядағы «мемлекет» ұғымы латынның «состояние» -«қалыпты 
жағдай» деген сөзінен шыққан. Алғашында ол өкімет билігін иеленуші де-
ген мағынада айтылып, бертін келе ол үкімет функциясы ретінде қаралды да 
ақырында мемлекет ұғымына ауысты. ХVII ғасырдан бастап «мемлекет» де-
ген атау мемлекеттік мекемелер, бір салаға үстемдік ету, мемлекеттік халық 
деген түсінікпен де сипатталып қабысып жатты. Жаңа заман жағдайында 
да «мемлекет» ұғымын қоғамда болып жатқан өзгерістер арасында, соларға 
байланысты қарастырылды. Оған ұғым ретінде қарамай, мемлекеттік 
құрылымдардың уақыт пен кеңістікке қарай өзгеріп отыратынын, оның көп 
түрлі болатынын, соған қарай ұғымның да тұрақты болмайтынын ескер-
ген жөн» [Қуандық 2013, 78 б.]. Бізге белгілі алғаш рет мемлекет түрлерін 
типтеуді Аристотель өзіне дейінгі Геродот пен Платонның ойларын үлгі 
етіп жасаған болатын. Өз заманында әл-Фараби жасампаздық бастамаларға 
негізделген мемлекет қана қайрымды да, қайырлы болатынын айта оты-
рып, мемлекеттің басшысына оның басқару тәсіліне үлкен маңыз берген 
болатын. Майқы бидің алтыншы ұрпағы атанған Асан қайғы да халықтың 
қамын ойлап, уайым жеп өткен «жерұйықты» іздеуі жөніндегі аңыз қазақ 
халқының таңғажайып жарқын, бақытты болашақты аңсаған армандарының 
туындысы болса, Ж.Баласағұнның «Құтты білік» шығармасы да ғылым мен 
мәдениеттің негізі қарастырылып, мінсіз қоғамның қағидалары қаралып, 
оның өмірлік тәжірбиелердің қоғам мен адамға берер пайдасы жан-жақты 
баяндалған жоқпа еді. 

Түрік көшпелілер үрдісінде бұрын билікке ержүрек сардарлар мен ба-
тырлар сайланса, енді жаңа жағдайда ел билеу ісіне саяси күресте білікті, 
парасатты адамдар қажет болды. Қоғам білімді кеңесшілер мен мықты 
бектердің ұстанымы халыққа пайдасын тигізетінін жақсы білді. Сондықтан 
да Ж. Баласағұн: 

Саясатпен жұрттың, заңын түзетер,
Бұл саясат бек қақпасын зерлейді,
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Саясатпен бектер елін жөндейді,
Ел былығы саясатпен арылар,

Алаяқтар есебінен жаңылар, – деп жырға қосу жай болмаса керек. Дұрыс 
заңның қабылданып, соған негізделген басқару ісі мемлекеттің гүлденуіне 
әкелетініне толық сенімді болды. 

 Ғылымның қоғам өміріндегі рөлі мен мәдениеттің дамуындағы орны 
өте жоғары. Әсіресе ХХ ғасыр ғылым – білім ғасыры болды. Ондағы 
ғылымның жетістіктері, техникалық прогресс, бұрын-соңды болмаған 
мәдени өркендеуге әкеп соқты. Әрине, бұл сөзсіз адамның қол жеткізген 
үлкен бір жетістіктерінің бірі еді. Осы жетістіктер адам баласының мың 
жылда қол жеткізбеген нәрсесіне бірнеше жылда қол жеткізуге мүмкіндік 
берді. Ғылым табиғат алдында адамның беделін көтеріп, шығармашылық 
үрдісі мен ерік-қалауын, мүмкіндіктерін кеңейтті. Ғылыми-техникалық 
прогресс, адамның өмірі мен өзіне деген көзқарасы мен қатынасын да 
тереңдете түсті. В. Канке техниканының әр кезеңінде атқарған қызметін 
тану үшін былай тарқатады: антикалық дәуір – техника қолөнершінің 
шеберлігінің көрінісі. Жалпыны игеру техникалық білімнен жоғары. Орта 
ғасыр – техника дегеніміз құдай шығармашылығының сәулесі ретінде адам 
шығармашылығы. Жаңа дәуір кезеңі үшін ол адамның ғылыми танымының 
заттануы, адамның табиғаттан еркіндік алуының факторы. Автор ХХ 
ғасырға қатысты Гуссерль (феноменология), Хайдеггер (герменевтиктер), 
аналитиктер сияқты бірнеше бағыттың қысқаша тұжырымдамасын беріп 
кетеді [Канке 1999]. 

Ренессанстан бастап ғылымға деген ұмтылыстың негізінде адам 
мүмкіндігін кеңейтіп табиғи игіліктерге қол жеткізу, сол арқылы адамның 
мұң мұқтаждықтарын өтеу алдыңғы орынға шыққан болатын. Бұл батыстық 
ойшылдардың танымы мен қоғамдағы әрекетінде алдыңғы орынға шыққан 
болатын. Осының негізінде батыстық ғылыми көзқарас бір жақты болып, 
адамның мәнін материалдық тұрғыдан ғана бағаланып, оған руханилық 
тұрғыдан адамдық болмысқа мән берілмеген болатын. Адам болмысының 
бір жағына ғана мән беріп, яғни оны материалдық жақтан ғана жақсартуға ты-
рысу, ал рухани жаққа мән бермеу, қазіргі мәдениеттің рухани дағдарысына 
қарай бет бұрды.

Қазіргі мәдениетте ғылым мен дін адам өмірі үшін аса қажетті қоғамдық 
форма болғандықтан екеуінің де сабақтасып қоғам өміріне қызмет етуі 
аса қажет. Бірін жоғары ұстап екіншісін қоғамнан ығыстыруға тырысу 
адамның табиғи қажеттілігін жоюмен тең деп түсінгеніміз дұрыс. Ғылым 
мен білім қашанда қоғамда сұранысқа ие болған. Ғылым мен білім ұлттық 
болмысқтың жанданып қуат беру жолында қызмет ету керек. Ғылым мен 
білім оқу арқылы келетін мәдени құбылыс. Осы құбылысты көкірек көзіне 
тоқу арқылы қоғамда жақсы үрдістерді қалыптастыру бүгінгі ұрпақтың 
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міндеті болып отыр. Ғылым мен білім, техника мен технологияда тек 
адамзатқа жақсы жағынан қызмет көрсету жолындағы басты құрал болу 
керек. Адамзат баласы тарих өтінде әрқилы кезеңдерді бастан кешірді. 
Солардың бірі ретінде дінді ғылымға, ғылымды да дінге қарсы қою арқылы 
олардың арасы алшақтанды. Дінді қоғамнан ығыстыру рухани дағдарысқа 
әкеп соқты. Ғылым мен діннің адамзатқа берер пайдасы мен ықпалы 
қоғамда көрініп отырған. Қоғам мен адам арасындағы байланыста ғылым 
мен дін бірін-бірі толықтырып отыратын күш болу қажет. 

Орта ғасырда Батыс еуропада дін алдыңғы орныға шығып кеткенде 
қоғамға қасірет әкелді. Бұл дінді дұрыс түсінбеушіліктің нәтижесі ғылыммен 
қақтығысуға әкеп соқты. Діни ұстанымдардың ғылыми жаңалықтарға 
қайшы келген жерлер де жиі кездесті. Әрине, ғылым өзінің жаңа әдістерін 
жетістіктерін қоғамға ұсынған сайын шіркеудін беделіне қатты соққы болып 
тиді. Шіркеу де бұған қарсы күрес жариялап, инквизицияны іске асырды. 
Шіркеу тарапынан зұлымдыққа ұшыраған ғалым адамдарының дінге деген 
жиіркенішін тудырды. Дін мен ғылым арасын одан сайын алшақтата түсті. 
Шіркеуде әлеуметтік қайшылықтарды реттейтін, саяси тұрақтылық пен 
экономикалық өркендеуді қамтамасыз ететін күш болмады. Ол, керісінше 
қоғамды артқа тартудан басқа ештеңе бере алмады. Осыдан білетініміз ерен 
діндарлық пен ерен батырлықта қоғамды артқа тартпаса, алдыға сүйремеген. 

Адам баласы өзін қоршаған дүниеге сол арқылы, өздеріне қатынасы 
өзгеріп отырған. Қай қоғамда болмасын адамдардың өмір сүру барысында 
қалыптасқан жолы мен тәсілі болған. Осы тәсіл өмір сүрудің ықтималдығын 
аңғартқан. Адам өмір сүру барысында қоғамдық қатынастарды жаңарту да 
жаңа өлшем мен шаманы табуды ойластырып отырған. Бұл адамзаттың ой-
лау тәсілінің өзіндік құрылымын шыңдауға көмектесіп, дүниеге қатынастың 
жаңа құрылымын жасақтауға септігін тигізген. Бұдан өткенді біржола жоққа 
шығару емес, әлдеқайда кең шеңберде танып, білуге жұмылдыратын таным-
ды көреміз. Бұл адамзат ақыл-ойының кеңістігін көрсеткен. Бізге белгілі 
ғылыми білім мен философия арасындағы байланыс ерте заманнан бастау 
алып, ғылым философиясы философиялық танымның жеке саласы ретінде 
ХIХ ғасырдың ортасында қалыптасты. Ғылым дамуының кезеңдерін жүйелі 
түрде зерттеу бар. Оны жіктеудің өзіндік тарихы бар болса, әрі теориялық 
танымның дербес саласы болып табылады. Ендеше, қай кезеңде болмасын 
ойлау арқылы өмір сүрудің өзіндік жүйесі қоғамға ықпал етіп отырған. 
Дегенмен, әр кезеңнің өзіндік ерекшелігін сол заманның пайдаланылған 
материалдық және рухани байлығы анықтаған. Қ. Әбішев, Т. Әбжанов 
«философия тарихындағы таным теориясы және метод проблемасы» атты 
еңбегінде: «жаңа дәуір деп аталатын буржуазиялық қатынастардың Ев-
ропада ден алу кезеңінде қоғамдық ойдың айқын белгілерінің негізгісі – 
адамның қоғамдағы орнын түбегейлі түрде басқаша түсіну еді. Оның себебі 
буржуазиялық қатынастар адамды, әсіресе, еңбекші адамды екінші біреудің 
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тікелей меншігі болудан құтқарды. Бұрынғы қоғамдық құрылыстардан 
оның артықшылығы осында еді» – деген болатын [Әбішев & Әбжанов 1990, 
5 б.]. И. Канттың шығармашылығы жаңа дәуірдегі орын алған таным тео-
риясы мен көзқарастағы орын алған қайшылықтарды шешуге бағытталды. 
Оның философиясы бүкіл философия тарихындағы бай мәдени мұраны 
меңгере отырып, жаңа теорияларды қалыптастырды. Кантқа дейінгі ой-
шылдар табиғатты зерттей отырып, болмысты, материяны, обьектіні, 
философияның зерттеу обьектісіне айналдырса, немістің ұлы ойшы-
лы, керісінше, біздің философиялық талдауымыз ойлауға, идеяға, ақыл-
парасатқа, субьектіге бағытталуға тиіс дейді. Кант сол уақытқа дейін орын 
алып келген таным теориясындағы көзқарасты толығынан қайта қарап 
шығып, жаңа философиялық ағымның ірге тасын қалады. Канттың таным 
теориясының мәні таным процесіндегі субьектінің белсенді рөлін негіздеу. 

Кант «Таза парасатқа сын» деген еңбегінде таным процесінде ерек-
ше көңіл бөле отырып, ондағы қайшылықтарды ашып берді. Канттың 
айтуынша, адам баласының таным қабілеті үшке бөлінеді: сезімділік, 
пайымдаушылық, парасаттылық. Таным процесін бұлай үшке бөлу филосо-
фия тарихында, қайта өркендеу дәуіріндегі Николай Кузанскийдің филосо-
фиясында орын алған еді. Бірақ Кант таным процесін басқаша қарады. Ол 
өзіне дейін орын алып келген эмпиризм мен рационализмнің тар өрістілігіне 
шығуға тырысты. Сондықтан да Кант априорлы (априорлы - латын тіліндегі 
тәжірбиеден тыс пайда болған ұғым, ой, идея) синтетикалық пікірдің жара-
тылыстану саласында қандай орын алғандығын көрсету үшін білімдердің 
математика, жаратылыстану және метафизика (философия) түрлерін алды. 
Математика сезімділікке, жаратылыстану-пайымдауға, метафизика, яғни 
философия парасатқа қатысты екен. 

Сезімділіктің ішкі формасы – уақыт математикамен тығыз байланы-
сты. Уақыт тек математикалық өлшеммен ғана емес, ол сезімділік арқылы 
адамның ішкі рухани дүниесімен қабаттасып жатады. Өйткені уақыт алды-
мен еңбек өлшемі, адамның практикалық қызметінің өлшемі. Олай болса, 
адамның ішкі рухани өмірін, оған тән байлықты осы уақыт арқылы анықтай 
аламыз. Сондай-ақ, уақыт адамзаттың даму тарихымен тығыз байланысты. 
Сондықтан да әрбір дәуірде уақыт әртүрлі белгіленеді. Айталық, құлдық 
дәуірде уақыт өткінші ретінде қаралды. Көне грек дәуірінің адамдары «ал-
тын ғасыр» артта қалды деп есептесе, феодализм заманының адамдары 
алдағы уақытқа сенді. Ал капиталистік қарым-қатынас уақытты адамдардың 
еңбегімен тығыз байланыстырып, оның әлеуметтік-саяси мәнін ашты. Олай 
болса, сезімділіктің ішкі формасы болған уақыт біздің өміріміздің негізгі 
мәнін ашып береді. Ал, пайымдау ең алдымен категорияларды анықтайды, 
оларды системаға келтіреді. И. Кант Аристотельден кейін категорияларға 
мән берген. Аристотель категорияларды бірнеше топқа бөліп, анықтамасын 
берсе, Кант белгілі бір принциптің негізінде категориялар системасын 
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жасауға ұмтылды. Ол категориялардың арасындағы терең байланыстар-
ды анықтады, олардың бір бірінен келіп туындайтынын ашты. Оның бұл 
жаңалығы кейінгі философиялық ағымдарға үлкен әсер етті. 

Қорытынды

Пайымдау философия тарихында ерекше рөл атқарады. Біріншіден, 
ол логика, яғни, ойлау туралы ілімді ілгері дамытты. Екіншіден, таным 
процесін жаратылыстану саласымен байланыстырып, ондағы ұғымдарға 
философиялық мән берді, пайымдау ұғымдарды, категорияларды системаға 
келтіруге ұмтылды, төртіншіден, пайымдау адамның таным қабілетінің 
ерекшелігін, пікір қабілетінің қалай да болсын қалыптасуы қажет екендігін 
айқындады. И. Канттың айтуынша, пікір қабілеті қалыптаспаған адам-
ақымақ. Мұндай аурудан адамды ештеңе де құтқара алмайды. Пікір қабілеті 
жоқ адам ғылым салаларын қанша игергенімен, барлық жағдайда өзінің 
топастығын көрсетеді. Пайымдау өмірдің дамуына байланысты өз шекара-
сында қалып қоя алмайды. Ол қалай да дүниені тануға ұмтылады. Пара-
сатта – пайымдау. Пайымдаудың жоғарғы формасы. Парасат категориялар-
мен емес, принциптер арқылы көрінеді. Кант парасатты даму теориясын 
теориялық ойлаумен байланыстырып отыр. Өйткені, философия дегеніміз 
ең алдымен теориялық ойлау. 

Канттың таным қабілетінің үш түрі философия тарихында ерекше 
ролді атқарды. Танымды біртұтас, бірақ ішкі қайшылыққа толы деп қараса, 
екінші жағынан, философияны жаратылыстану саласымен байланыстыруға 
жасалған әрекет еді. ХVI ғасыр ғылым мен білімнің жүйеленіп, белгілі арнаға 
түсіп, қоғамда атқарған қызметі зор болса, ХIХ-ХХ ғасырларда адамзат ба-
ласы екі бірдей дүниежүзілік соғысты бастан кешіріп, отарлаушылардың 
құрсағына ілініп, өзіндік ұлттық болмысынан айрылып, тарих өтінен 
біржола жойылған ұлттардың нәубетімен көмкере аламыз. Жалаң білім мен 
ғылым қоғамға жалпы адамзатқа әкелетін қасіреті мол түйіткіл екені анық.
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Түйін

Таирова Б.Л., Рахметова Ж.А. Роль науки, образования и религии в куль-
туре человечества

В этой статье с позиции истории рассматривается особое место и значение 
науки, образовании и религии в жизни человечества. Исходя из этого, с цивили-
зационной точки зрения изучаются аспекты развития человека от его племенного 
первобытного состояния до формирования им различных концепций и религий. 
Проанализирована роль развития техники и технологий в появлении и развитии 
первых государств на основе изучения мировоззренческих компонентов народов 
Запада и Востока. Изучены особенности мировоззрения древних народов и фор-
мирование техники и технологий в период до Нового времени в сочетании с по-
вседневными заботами человечества.

Ключевые слова: магия, культура, религия, категория, рассуждение, интел-
лект, концепция, мысль.

Summary

Tairova B.L., Rakhmetova Zh.А. Science, Education and Religion in the 
Culture of Humanity

In this article, from the standpoint of history, the special place and importance of 
science, education and religion in the life of mankind is considered. From this point of 
view, from a civilizational point of view, aspects of human development from his tribal 
primitive state are studied before he forms various concepts and religions. The role of 
the development of technology and technology in the emergence and development of the 
first states is analyzed on the basis of studying the ideological components of the peoples 
of the West and East. The features of the worldview of ancient peoples and the formation 
of technology and technology in the period up to the New Age in conjunction with the 
daily concerns of humanity are studied.

Keywords: Magic, Culture, Religious, Category, Interpretation, Intelligence, 
Concept.

Таирова Б., Рахметова Ж. Ғылым, білім мен діннің адамзат мәдениетінде алатын орны


