
2 (76) 2018 | Адам әлемі     1

2 (76)·2018

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖУРНАЛ

ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ЖУРНАЛ

1999 ж. шыға бастады

Тiркелген куәлiк № 13395-Ж 
Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат
министрлiгi

Ақпарат және мұрағат комитеті 
22.02.2013 ж. берген 

Редакция алқасы

Н.Л. Сейтахметова (бас редактор)
С.Е.Бейсбаев (шеф-редактор)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)
А.Қ. Бижанов
К.Н. Бұрханов
Т.Х. Ғабитов
С.Ю. Колчигин
М.К. Бектенова
З.К. Шәукенова
М.С. Шәйкемелев
Ш.М. Жандосова
Л.Н. Тоқтарбекова (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный          
редактор)
С.Е. Бейсбаев (шеф-редактор)
А. Сагикызы (зам. главного 
редактора)
А.Х. Бижанов
К.Н. Бурханов
Т.Х. Габитов
С.Ю. Колчигин
М.К. Бектенова
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова
Л.Н. Токтарбекова (отв. секретарь)

Регистрационное свидетельство 
№ 13395-Ж выдано Комитетом 

информации и архивов
Министерства культуры 

и информации Республики 
Казахстан 22.02.2013 г.

Издается с 1999 года

 Адам 
әлемі

Халықаралық редакциялық кеңес
Международный редакционный совет

Нысанбаев А.Н. (кеңес төрағасы, Қазақстан)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзірбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан)



2     Адам әлемі | 2 (76) 2018

МАЗМҰНЫ                 ●               СОДЕРЖАНИЕ

Мәдениет. СаяСат. ҚоғаМ  ● Культура. ПолитиКа. общеСтво

Әбікенов Ж., 
Ғабитов Т.

Сыр өңірінің мәдени құндылықтарын талдау........................... 3

Али-заде А. Красный террор в Азербайджане: дело «запасного право-
троцкистского центра контрреволюционной 
националистической организации» (1938-56)............................... 16

Жанбаева Ж. Интеллектуалды ұлт қалыптастырудың кейбір мәселелері.... 30

Сартаева Р. Человеческий капитал в эпоху «Индустрии 4.0» и новой мо-
дернизации. Философско-политологический подход»............ 39

ФилоСоФия: дәСтүр диСКурСы Мен Қазіргі заМан ● 
ФилоСоФия: диСКурС традиции и СовреМенноСть

Нысанбаев Ә, 
Нұрмұратов С.

Еркін сыни ойлау және рухани жаңғыру..................................... 54

Апашов С. Феномен глобализации в контексте философии 
истории Гегеля............................................................................ 65

Ракимжанова С. Дәстүр мәселесін философиялық бағамдау................................ 75

Қоңырбаева К. Түркі ойшылдарының этикалық әлемі.................................... 84

дінтанулыҚ және иСлаМтанулыҚ зерттеулер ● 
религиоведчеСКие и иСлаМоведчеСКие иССледования

Сайлаубеккызы А. Качественные аспекты формирования религиозной 
идентичности молодежи............................................................ 93

Aimukhambetov Т.,
Pernekulova М.
Seidumanova S.

Interaction of State and Religious Confessions: Comparative 
Experience.................................................................................... 100

Сатершинов Б., 
Жүзей М. 

Сакралды құндылықтарды талдаудың дінтанулық қырлары...... 110

Тоқтарбекова Л., 
Сатершинов Б.

Ислам мәдениетіндегі дәстүр – білім беру мен тәрбиелеу 
дәстүрі................................................................................................. 123

Муханбеткалиев Е., 
Даулбаева Ж.

Интравертированная форма веры суфизма 
как естественный противовес радикализму............................ 137

Бeйсeнбeкoвa Г., 
Қaлдaрбeкoв Н.

Дiни экcтpeмизмнiң бүгiнгi көpiнici – ДAИШ coдыpлapы.... 147

Seytakhmetova N., 
Turganbayeva J.

Critical Discourse of Ziauddin Sardar and actual problems 
of Modern Islamic Studies: Identity and Post-Identity................ 157

Мерейтойлар. Мезгілдер. оҚиғалар ● Юбилеи. даты. События

Елене Евгениевне Буровой – 60 лет................................................................................. 165

                                      біздің авторлар ● наши авторы.................................................   166
 



110     Адам әлемі | 2 (76) 2018

ӘОЖ 129

Бақытжан Сатершинов, Мырзахмет Жүзей 
(Алматы, Қазақстан)

САКРАЛДЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ 
ДІНТАНУЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ

Аннотация: Мақалада қасиетті құндылықтар ұғымы дінтанулық қырынан 
талданады. Алдымен құндылықтар түсінігіне типология жасалып, одан кейін діни 
құндылықтар мен киелі құндылықтардың арақатынасы ашылады. Сакралдылық 
феноменін дін философиясы, дін социологиясы және дін психологиясы тұрғысынан 
теориялық және тарихи зерттеудің әдіснамалық ерекшеліктері көрсетіледі. 
Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық белдеуін ұлттық ру-
хани құндылықтар басымдылық беру арқылы қалыптастырудың өзектілігі мен 
маңыздылығы түйінделеді. 

Түйін сөздер: аксиология, діни дүниетаным, дінтану, киелілік, құндылықтар, 
сенім, білім, теология. 

Кіріспе

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2017 
жылдың сәуір айында жазған «Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» немесе 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасының қажеттілігі ту-
ралы айтты. Бұл жоба «...халқымыздың ұлттық бірегейлігінің мызғымас 
негізін құрайтынын» [Назарбаев] тілге тиек етті.Осы орайда сакралды неме-
се қасиетті құндылықтардың концептуалды түсінігінің ғылыми негіздемесі 
қажет екендігі түсінікті. 

Қазіргі сөз қолданысында концептпенұғым терминдері синоним ретінде 
философиялық және ғылыми-теориялық дискурстың негізгі құрылымдық 
элементі ретінде қарастырылады. Ортағасырлық философтар мен дін-
танушылар болса, «концепт» дегенде адам жаны мен сөзі кеңістігіндегі 
тұлғалық мағыналардың логикалық-поэтикалық артикуляциясын түсінсе, 
«ұғым» тіл мен теория кеңістігінде белгіленген нәрселер әралуандығының 
объективті-идеалды бірлігін білдірді. 

Сакралды құндылықтар объект (нысан) ретінде алынғандықтан, атал-
мыш мәселені зерттеудің тұжырымдамалық-әдіснамалық (концептуалдық-
методологиялық) аппаратын жасақтау мен оның дүниетанымдық 
негіздемелерін анықтау анағұрлым маңызды. Қасиетті құндылықтарды 
түсіну үшін оны алдымен әлеумет (социум) «игеруі», санаға сіңіруі тиіс 
және мұны әлденеше мәрте қайталау мен түсіндіру барысында жасауы ке-
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рек. Категориалды ойлау мұндай «табиғи сіңірілу» исламтануда алдымен 
«хикметтің» (мәнін пайымдау, рухын түсіну) жүретінімен, тек содан соң 
ғана «хүкімнің» (қаріптің, қағиданың) болатынымен түсіндіріледі. Яғни 
бастапқыда қандай да бір ұстынның қажеттілігін саналы түрде сезіну қажет 
болады да, кейінірек бұл ұстын қалып немесе заң ретінде қабылданады. 

Оның үстіне, «қасиет», «кие» ұғымдарының діни астары болғандықтан, 
сакралды құндылықтарды дінтанулық талдау қажеттілігімен де, 
маңыздылығымен де сұранысқа ие болып отыр. Бұл ұғымды тікелей 
талдауға көшпес бұрын, алдымен жалпы «құндылық» ұғымы мен оның ти-
пологиясын жіктеп алу қажет болады. 

Әдіснамалық негіздер

Мақалада сакралды құндылықтарды зерттеу дінтанулық қырынан 
сөз болады. Ғылыми теориялық сипатындағы дінтанудың құрылымы 
мынадай негізгі бөлімдерден тұрады: дін философиясы, дін социо-
логиясы, дін психологиясы, дін феноменологиясы және дін тарихы.
Сакралдылықты талдау барысында осы аталған ғылым салаларының 
әдіс-тәсілдері аралас қолданылады. Атап айтар болсақ, сакралдылық 
мәселесі діни дүниетанымның, болмыс пен танымның, тіл мен ойлаудың 
ерекшеліктерімен байланысты болғандықтан теистік ілімдердің мазмұнын 
ашу, оның болмыстық түпнегіздерін анықтап, басқа да субстанционалдық 
парадигмалармен салыстыру қажет болады. 

Дін социологиясына келер болсақ, ондағы мынадай бірқатар бағыт-
тарды байқауға болады: әлеуметтік әрекеттің «түсінуші социология-
сы», компаративтік-типологиялық бағыт, құрылымдық-функционалдық 
бағыт, феноменологиялық бағыт, «формалды социология», эмпирикалық-
дескриптивтік бағыт және т.б. Социология дінді қоғамдық жүйенің бір 
деңгейі зерттейді, діннің қоғамдық негіздерін, оның пайда болуының, да-
муы мен қызмет етуінің қоғамдық заңдылықтарын, діннің элементтері мен 
құрылымын, оның қоғамдық жүйедегі функциясы мен рөлін, оның басқа 
элементтерге және бұл соңғыларының дінге әсер етуін зерделейді. Дін со-
циологиясы сакралдылықты теориялық тұрғыда да, эмпирикалық деңгейде 
де қарастырады, адамдардың діни амалын олардың діни санасымен бір 
тұтастықта талдайды.

Дін психологиясында бихевиоризм, гештальтпсихология, интеракцио-
низм, психоанализ (фрейдизм и неофрейдизм), когнитивизм, «гуманистік 
психология», трансперсонализм, мәдени-тарихи теория, конфессионалды 
психология ауқымында психологиялық экзегетика, пастырлік психотерапия 
және тағы басқа әдістер қолданылады. 

Дінтанудың басқа бөлімдерімен салыстырғанда дін феноменология-
сы дербес сала ретінде толық қалыптаса қоймаған. Феноменологияның 

Сатершинов Б., Жүзей М. Сакралды құндылықтарды талдаудың...
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пәні және оның теологиямен, дін тарихы және философиясымен өзара 
қатынасы мәселелері төңірегінде пікірталастар әлі жалғасуда. Деген-
мен, дін фенеоменологиясындағы басты ұғымдар «қасиеттілік» пен 
«кәдуілгілік» арақатынасы екені белгілі болды. Бұл біздің мақалада 
қарастырылып отырған қасиеттілік ұғымына тікелей қатысы бар. Дін фе-
номенологиясы практикалық тұрғыда өзара әрекет пен коммуникацияда 
болатын индивидтердің түсініктерін, идеялары мен мақсаттарын жүзеге 
асушы діни мән-мағыналар тұрғысынан сәйкестендіреді. Соның негізінде 
діни құбылыстарды түсіндіреді, салыстыру мен теңестіру көмегімен олар-
ды жіктеп, жүйелі сипаттама береді. Дін феноменологиясында қалыптасқан 
екі дәстүр бар – дескриптивті және интерпретативті. 

Сакралдылық салыстырмалы тарихилық әдісі тұрғысынан да қарас-
тырылады. Дінтанудың бөлімі ретіндегі дін тарихы сакралдылықты уақыт 
ағымында қарастырады. Зерттеу діннің жалпы тарихы, нақты бір діннің не-
месе конфессияның тарихы арнасында жүргізіледі.

Аксиология және рухани құндылықтар

Жалпы қабылданған, мойындалған, сөздіктер мен оқулықтарда 
кездесетін анықтамалары бойынша құндылық – бұл белгілі бір бір нәрсенің 
жағымдылығы мен қалаулылығын, пайдалылығы және қымбаттылығын 
білдіреді. Бұл әлдекімнің және әлдененің объективті болмысына сай өзіндік 
құны мен бағасын аңғартып қана қоймай, оның әлдекім үшін құндылығын, 
демек, субъективті бағалауға орай, оның аксиологиялық сипатын білдіреді 
[Электронды ресурс]. Аксиология (құндылықтар туралы ілім)философиялық 
білімнің бір бөлігі ретінде құндылық мәселесімен айналысады. Бұл тақырып 
әлемдік философияда пайдалылықты игілік деп қарастырған көне грек ой-
шылдарынан бастау алады. Батыстық философияның тарихында бірқатар 
аксиологиялық теориялар белгілі: натуралистік психологизм (Мейнонг, 
Перри, Дьюи), трансцендентализм (Виндельбандт, Риккерт), персоналды 
онтологизм (Шелер, Гартман), мәдени-тарихи релятивизм (Ницше, Диль-
тей), социологизм (Вебер, Парсонс, Толкотт). Жалпы құндылық термині 
еуропалық рационалдық философия мен христиандық моральдың іргелі 
ұғымдарын теріске шығарған XIX ғасырдағы неміс ойшылы Фридрих 
Ницшенің атақты «Билікке деген ерік» атты трактатында «құндылықтарды 
қайта бағалау» қажеттігін уытты тілмен негіздегенінен кейін кең қолданысқа 
түсті. Сөйтіп батыс еуропалық философияның негізгі тақырыбының біріне 
айналып, танымның барлық салаларында пайдаланыла бастады.

Қарап отырсаңыз, адамды қоршаған дүние түгел құндылыққа толы – ма-
териалды (заттар, әшекей бұйымдар, алтын мен асыл тастар, ақша, меншік 
және т.б.), табиғи (күннің атуы мен батуы, теңіздер мен таулар, гүлдер және 
т.б.), көркем (әдебиет пен өнер туындылары) және адами (сұлулығы мен 
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ізгі қасиеттері) құндылықтар болуы мүмкін. Жалпы бір нәрсені екіншісінен 
артық көру жалпы тірі табиғатқа тән десек те (мысалы, аңдардың өзі 
төлін қызғыштай қорғайды), құндылықтың антропогенді, яғни адамға тән 
екендігін баса айту қажет, өйткені барлық жаратылыстың ішінде адам ғана 
табиғи және мәдени туындыларды, идеялар мен амал-әрекеттерді, басқа 
адам мен қоғамды, сондай-ақ өзін-өзі бағалауға қабілетті. Құндылықтар 
адамның әлеуметтік болмысына тартылған, адам құндылықтарға мүдделі 
әрі мұқтаж болып табылады. 

Адам құзырындағы нәрселер мен олардыңөзара қарым-қатынастары 
және ниеттері мен амалдары, жалпы адами әрекет орбитасына тартылғанның 
бәрі де жақсылық пен жамандық, шындық пен жалған, әсемдік пен 
ұсқынсыздық, әділдік пен әділетсіздік және т.б. тұрғысынан зерделенеді. 
Қандай да болмасын құбылыстарды бағалауға негіз болған тәсілдер мен 
өлшемдер субъективті баға түрінде әлеуметтік сана мен мәдениетте бекиді 
де, адамның іс-әрекетін бағыттаушы құралдарға айналады. 

Алайда құндыны қарапайым бағалыдан, қажеттіден, тиімдіден, пайда-
лыдан ажырата да білу керек. Барлық тірі және шынайы сүйікті нәрселер 
құрал бола алмайды. Әдетте материалдық игілік пен тұтынушылық на-
рықты, еңбек өнімі мен тауар айырбасының нәрсесін білдіретін қарапайым 
құндылықтар экономикалық құндылықтар болып табылады. Айырбасқа 
көнбейтін, орны толмайтын жоғары құндылықтар да болады, әдетте оларды 
«баға жетпес» деп жатады. Құндылықтар әлемі шексіз десе де болады, тіпті 
жаратылыстың өзі біз үшін танымдық, философиялық және эстетикалық 
тұрғыдан құнды болып саналады [Сатершинов].

Діни құндылықтарды талдамас бұрын, жалпы құндылықтардың 
көптеген жүйесі мен жіктеу түрлері бар екенін айта кетуіміз керек. Олардың 
жоғарыда аталған діни, философиялық, моральдық, эстетикалық және 
экономикалық түрлерінен өзге, құқықтық, әлеуметтік, мәдени, саяси, 
қаржылық, экологиялық және тағы басқа түрлері аталады. Құндылықтарды 
материалдық және рухани, жеке және ұжымдық, адамзаттық және ұлттық, 
дәстүрлі және қазіргі заманғы және басқаша да жіктей беруге болады. 

Әрбір тарихи нақты қоғамдық құрылым өзіне тән құндылықтар 
жиынтығымен ажыратылады. Бұл тұрғыдан алғанда Батыстың Шығыстан, 
қаланың даладан, көшпенді қоғамның отырықшы қоғамнан, сондай-ақ 
әрбір ұлттың өзіндік менталитетіне сай айырмашылықтары болады. Сол 
сияқты адамзаттың дәстүрлі кезеңінде бағаланған нәрселер мен қазіргі 
заман құндылықтарының арасында да айырмашылықтар бар. Қазіргі 
құндылықтар белгілі бір әлеуметтік-мәдени қауымның немесе халықаралық 
қауымдастықтың қандай да бір құндылықтарды насихаттауы барысын-
да қалыптасады. Бүгінгі қоғамдағы жақсы, дұрыс немесе қалаулы деп 
есептелетін құндылықтар жүйесін жалпы адамзаттық деп атау қабылданған, 
алайда оның кейбірінің батыстық түбірге ие екендігін ескеру қажет. 
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Құндылықтар жүйесінің бұл көрінісі қалыпқа немесе нормаға айна-
лып кеткен. Ол қалыптарды әлеуметтік құндылықтарға жатқызуға болады, 
бірақ норма мен құндылық түсініктерінің айырмасы бар. Құндылықтар 
– бұл абстрактылы жалпы ұғымдар болса, ал қалыптар – адамдардың әр 
алуан ахуалдарда ұстанатын ережелір мен ұстындары. Қазіргі қоғамда 
қалыптасқан құндылықтардың қатарына мыналарды жатқызуға бола-
ды: денсаулық, отбасы мен туыс жақындар, үй мен материалдық игілік, 
жұмыспен қамтылу және қанағаттану, қоғамдағы әлеуметтік мәртебе мен 
жағдай, дін мен рухани құндылықтар, білім алу, шығармашылық, демалыс, 
еркіндік (таңдау мен сөз еркіндігі т.б.), тұрақтылық және басқалары. Қазіргі 
заман мен қоғамда адамды ең жоғары құндылық ретінде тану, соған сәйкес 
адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, балаларды қорғау, білім мен 
тәрбиедегі демократиялық принциптерді берік ұстану алдыңғы орынға 
шығып отыр. Сонымен қатар әр алуан ұлттар, діндер мен мәдениеттер 
өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі үшін өзара түсіністік, сұхбат пен 
толеранттылық халықаралық ұйымдар тарапынан насихатталуда. Әрине, 
мұнан басқа да құндылықтар бар. Құндылықтарға қатысты әр адамның әр 
алуан басымдылықтары болады. 

Сонымен, қорыта айтқанда, құндылықтың басты белгісі оның бойында 
адамға игі ықпал ететін қасиеттердің болуымен сипатталады. Адамгершілік 
құндылықтармен айналысатын саланы гуманистік аксиология деп атауға 
болады. 

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы адамгершілік, тұлғалық немесе кісілік 
құндылықтардың өзіндік ерекшеліктері болды. Адам мен адамгершілік 
мәселелері қазақтың ақын-жырауларын да, би-шешендерін де, абыз-
әулиелерін де, қараша халықтан бастап ханға дейінгі ақсүйек игі 
жақсыларын тегіс толғандырған. Батыстағыдай кәсіби философия болма-
са да, қазақты тумысынан философ-халық деп бағалауға болады. Оның 
философиясындағы негізгі тақырып – адам философиясы, кісілік қалыптың 
өлшемі, не жақсы не жаман төңірегіндегі этикалық мәселелер. Сондықтан 
қалт айтпайтын халық «жақсылардың кеудесі алтын сандық», «білімді 
туған жақсылар аз да болса, көппен тең», «жақсыменен өткізген бір күнім, 
мың күніме татиды» деп жырлайды. Қазақтың кім екені оның философиясы 
мен дүниетанымынан, тілі мен дінінен, ділі мен дәстүрінен, мәдениеті мен 
өнерінен, күнделікті өмірқамы мен әдет-ғұрпынан, мінген аты мен тартқан 
домбырасынан көрінеді [Сатершинов].

Діни құндылықтар және ислам негіздері

Діни құндылықтарға қайта оралар болсақ, ол Құдайға сенуге негізделеді 
және әрбір дін адамның Жаратушымен рухани-практикалық байланысын 
анықтап қана қоймай, оның жалпы қоғамдағы және тұтас әлемдегі ор-
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нын реттейді. Жоғары діни құндылықтар адамдардың өмірінің мәні мен 
қамын айқындайды. «Құндылықтық фактор» Құдай идеясының өзінде бо-
лады, өйткені құндылықтық басымдылықтардың мазмұны мен мәртебесі 
Жаратушының өзінен туындайды. Көптеген діни жүйелерде этикалық, 
яғни моральдық-адамгершілік қасиеттердің эталоны Құдайдың аты мен 
затынан, сипаттарынан алынады, содан әрбір діни ағым құндылықтық 
императивтерді, парыздар мен тыйымдарды қалыптастырады. 

Бір Құдайға табынушылықтың тәухид концепциясы мейлінше 
жетілген соңғы дін ислам діні болып табылады. Оның негізгі қайнар 
көздері – қасиетті кітап Құран және пайғамбардың өсиеттері Сүннет. 
Осы қайнарлардан шыға отырып, мұсылманның тал бесіктен жер бесікке 
дейінгі бүкіл отбасылық және қоғамдық өмірқамын Шариғат айқындайды. 
Шариғаттағы ақида иман негіздерімен айналысса, фыкх мұсылмандардың 
жүріс-тұрыс ережелері мен қалыптарын қамтиды. 

Шариғат бойынша қорғалатын исламның негізгі құндылықтары мына-
лар: дін, өмір, ақыл, бала тудырумен ұрпақ жалғастыру, меншік. Дін кәлима-
шахадат айту, намаз, ораза, зекет, қажылық тәрізді бес парызды қамтиды. 
Құндылықтар сатысында дін алдыңғы орында тұрса, оның ең маңыздысы 
– кәлима келтіріп, Алладан басқа құдай жоқ екеніне, Мұхамедтің Оның 
құлы әрі елшісі екендігіне куәлік ету. Келесі құндылықтар – өмір (біреуді 
өлтіруге, өзіңе қол салуға тыйым салынады, өлімге әрқашан дайын болып, 
толыққанды өмір сүру құпталады) және ақыл (амал ақылға сай саналы, 
таза әрі әділ болуы тиіс, ал ақылды қашыратын ашу-ыза, сананы улап, мас 
қылатын нәрселер құпталмайды) Жаратқанның адамға берген ең құнды 
сыйы әрі аманаты. Исламда әлеуметтік прогрес пен экономикалық дамудың 
негізі ретінде меншік пен адал еңбек барынша қорғалады, оған қол сұғу 
жазаланады, бос қиял мен лақпа сөзбен қатар әрекетсіздік те, тілену де 
жағымсыз қылық болып табылады. Бала тудырып ұрпақ өсіруге ислам 
үлкен мән береді, отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынастарды шариғат 
бүге-шүгесіне дейін мұқият зерделейді, ерлі-зайыптылардың құқықтарын 
нақты анықтап береді. «Үйленген адам өз дінінің жүктегенінің жартысын 
орындаған болады». Баланы алдырып тастауды, монах болып тұйық өмір 
сүру мен бойдақшылық өмір салтын ислам құптамайды, белсенді өмір 
сүруге үндейді [Сатершинов].

Ислам дініндегі сакралды құндылықтарға келер болсақ, олар 
қасиетті-лік ұғымына жақындайды. Діндар адамдар үшін барынша 
қастер тұтып, қадірленетін құндылықтар бұл – діни құндылықтар.Діндар 
адамдардың барынша қастер тұтып, қадірлейтін құндылықтары бұл – 
қасиетті немесе сакралды құндылықтар деп аталады. Ендеше, қасиетті 
немесе сакралды деген ұғымның жалпы қабылданған анықтамаларына 
тоқтала кетейік. 
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Діни дүниетаным және сакралдылық

Сөздіктерде сакралды термині өзінің түп төркінін латынның 
sacrum (киелі, құдайға арналған деп аударылады) деген сөзінен шыққан, 
өзінің кең мағынасында кәдуілгі қарапайым нәрселерден, ұғымдардан, 
құбылыстардан айрықшаланатын, құдіреттілікке, дінге, ақылмен пайым-
дауға түспейтін тылсым дүниеге, мистикалыққа қатыстының барлығын 
білдіреді [Электронды ресурс]. Дүниетанымдық категория ретінде бұл 
ұғым өткіншіліктен ада шынайы, зор маңызды қасиетке ие құндылықты 
аңғартады және сондықтан өзіне деген аялы қатынасты талап етеді. 
Онтологиялық (болмыстық) тұрғыдан алғанда ол қарапайым болмыстан да-
раланып, шынайылықтың жоғары деңгейіне жатқызылады; гносеологиялық 
(танымдық) тұрғыда мәнін түпкілікті игеру мүмкін емес ақиқат білімді 
білдіреді; феноменологиялық қырынан алғанда адамды таң қалдыратындай 
әдеттен тыс ғажайыпты байқатады; аксиологиялық (құндылықтық) жағынан 
қарастырғанда барынша қастерленетін абсолютті, императивті құбылыс бо-
лып табылады. Бұл термин қазақ тіліндегі қасиетті және киелі түсінікте-
ріне, орыс тіліндегі святость, священное ұғымдарына жақын. Ал сакралды 
сөзінің өзі діни лексиконда емес, ғылыми лексиконда пайда болған және 
пұтқа табынушылық пен алғашқы қауымдық наным-сенімдер және мифо-
логияны қоса алғандағы барлық діндерді сипаттауда қолданылады. 

Демек, сакралдылық туралы түсінік, ең алдымен діни дүниетанымның 
мазмұнын құрайды. Діни дүниетанымда қасиеттілік тәуеп ету нысандары бо-
лып табылатын болмыстардың предикаты болып есептеледі. Сакралдылық 
пен ғайыптың болатынына (метафизика) деген сенім мен оны тануға, білуге 
ұмтылу (гносеология) және ақыры соңында (ақыретте) құтқарылудан (со-
терология) үміттену дамыған діни сананың мәнін құрайды. Бұл байланы-
сты тізбек сана, таным, білім, сенім, үміт ұғымдарының аражігін ашып 
қарастыруды қажет етеді. 

Жалпы қабылданған философиялық түсінік бойынша, дүниетаным – 
бұл шынайы болмысқа және ондағы адамның алар орнына, оны қоршаған 
әлемге және өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі, сонымен 
қатар, адамдардың осы көзқарастар арқылы қалыптасқан негізгі өмірлік 
ұстанымдары, наным-сенімдері, мақсат-мұраттары, таным мен қызмет 
принциптері, құндылықтық бағыт-бағдарлары. Дүниетаным қоғамдық 
және жеке адам санасының ұйтқысы болып табылады. Дүниетанымды 
қалыптастыру – тек жеке тұлғаның ғана емес, сонымен қатар белгілі бір 
әлеуметтік немесе этномәдени топтың жетілуінің маңызды көрсеткіші.

Жалпы, дүниетаным қоғамдық сананың жалпы және жоғарғы түрі бо-
лып табылады. Ол өз түрлеріне тән бірнеше элементтерден қалыптасады. 
Олардың ішінде философиялық, ғылыми, саяси, адамгершілік және 
эстетикалық көзқарастар үлкен рөл атқарады.
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Әдетте, дүниетанымды тарихи тұрғыда жіктегенде, оның мифология-
лық, діни және философиялық формаларын атап көрсетеді. Дүниетаным-
ның бастапқы екі типі өмірлік құбылыстарды, сәйкесінше, мифологиялық 
аңыздар және діни қағидалар арқылы түсіндірсе, ал философиялық 
дүниетаным тікелей тәжірибе мен ғылым мәліметтеріне сүйенеді деп 
есептеледі. 

Дүниетаным – құрылымы жағынан күрделі жүйе. Оның бастапқы және 
өзекті элементі – білім. Ол қарапайым және ғылыми болып бөлінеді. Білім 
– керемет күш, оның көмегімен белгісіз құбылысты ашып, игеруге бола-
ды. Бұл процесс тереңдеген сайын дүниетаным да екшеленіп, жүйеленіп, 
тұрақтылық сипатқа ие болады. Білім адамның көкірегіне еніп, санасына 
ұялап, оның өмір тәжірибесінің елегінен өтіп барып, сенімге айналады. 
Сенім дегеніміз – дүниеге көзқарастың түп қазығы, бағыттаушысы, адамның 
өз позициясына, тоқыған ойына, істеген ісіне деген беріктігі. Сенімі берік 
адамның көзқарасы, дүниетанымы нақты, ісі қонымды, бағыты қашан да 
айқын.

Адам сенімсіз өмір сүре алмайды. Тек сенім арқылы адам өзінің кім 
екенін және жарық дүниеде не үшін өмір сүретінін біле алады. Адамның 
алдына қойған мақсатының айқын болуы, дүниетанымның өмірімен 
байланыстылығы берік сенімнен туады. Сенім мен дүниетаным қатарласып 
жүрсе ғана адам санасы нұрлана түседі. Сенімі күшті адамның өмірі де 
мықты, мәнді, мағыналы болады. Берік сенім жоқ жерде тыңғылықты 
дүниетаным да, тұрақты мінез-құлық та болмайды. Сенімі қалыптаспаған 
адамның шындықтың жай-жапсарын дұрыстап айыруға, өмірден өз орнын 
дұрыс табуға шамасы жете бермейді.

Сенім дегеніміз адамның білімдеріне, айналадағы қоршаған ортадағы 
іс-әрекеттерінің дұрыстығына деген батылдығын білдіреді. Адамда өзіне-
өзінің терең сенімі болуы – оның әлеуметтік өсуінің дәрежесін көрсетеді. 
Наным – адамның қиялдағы шындықтың болатынына сенім білдіретін 
ерекше жағдайы психологиялық ұстанымы. 

Адамның «дүниетанымы оның білімі мен сенімнің бірлігі. Ол әйтеуір 
бір қуанышты оқиғаны немесе нәтижені білдіретін үмітсіз болмайды. Үміт 
– адамды болашаққа жетелейді, өмірге деген сенімді одан әрі арттырып, 
оған ғашық етеді. Үміт – белгілі бір істің, ойдың жүзеге асуына білдірілген 
сенім, дәме. Адам үмітпен өмір сүреді. Үміт бар жерде өмір де бар. Ол – 
адам өміріндегі ең маңызды адамгершілік тірегі» [Сүлейменов, 2010].

Сакралды құндылықты зерттеудің теориялық-әдіснамалық 
ерекшеліктері

Жоғарыда сипатталған бұл категориялар негізінен дін философиясы-
ның зерттеу нысандарына жатады. Сакралды құндылықтарды зерттеудің 
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теориясы мен әдіснамасына келер болсақ, оның дін философиясы, дін 
социологиясы және дін психологиясы қырынан әртүрлі әдіс-тәсілдердің 
қолданылатынын айта кету керек.

Дін философиясы дінтанудың арнайы пән мен ғылым саласы ретінде 
пайда болуына ықпал етті. Тарихи-философиялық үдерісте ортағасырлық 
мұсылман ойшылдарынан (тіпті ертеректе, антик ойшылдарынан, 
кейінірек әл-Кинди, әл-Фараби, ибн Сина, әл-Ғазали, ибн Рушд және т.б.) 
басталған діни проблематика XVIII-XIX И. Канттың, Ф. Шлейермахердің, 
Г.Ф.Г. Гегельдің, Л.А. Фейербахтың, К. Маркстің, Э. Гартманның, 
К.П. Тиленің, С. Къеркегордың, В.С. Соловьевтің және басқаларының 
еңбектерінде дінтанулық арнаға түсті.

Дін философиясының діни философиядан айырмашылығы бар екенін 
баса айту қажет. Діни философияның мазмұнын Құдай мен әлем туралы 
(онтология және метафизика), адам туралы (антропология), қоғам туралы 
(социология, историософия), таным туралы (гносеология), құндылықтар 
туралы концепциялардың, идеялардың, ұғымдар мен түсініктердің діни 
дүниетанымдық ұстындарынан тұратын жиынтық құрайды. Ал дін 
философиясының мынадай маңызды мәселелік қырларын атап айтуға бо-
лады: 1) дінтанулық білімдердің жалпы жүйесіндегі дін философиясының 
мәртебесі айқындау, дінді философиялық пайымдаудың ерекшеліктері, 
метапроблеманы табу: 2) діннің философиялық ұғымының мәнін зерттеу;                                                                                                                                         
3) діннің онтологиялық және гносеологиялық негіздері мен алғышарттарын 
зерделеу; 4) діни дүниетанымның, болмыс пен танымның, тіл мен ойлаудың 
ерекшеліктерін талдау; 5) Құдай туралы теистік ілімдердің мазмұнын ашу, 
оның блмыстық түпнегіздерін анықтап, басқа да субстанционалдық пара-
дигмалармен салыстыру; 6) діни философияның ерекшелігі мен мазмұнын 
ашу.

Батыстың дін философиясында сакралдылық діннің конструкт құраушы 
элементі ретінде әртүрлі дінтанушылық қырынан қарастырылады. Жалпы 
дінтану пәнінің дербес ғылым саласы әрі жеке пән ретінде XIX ғасырдан 
бері қалыптасқанын және оның дін негіздерімен салыстырғанда зайырлы 
сипатта екенін, сондай-ақ оның жаңазамандық батысеуропалық ғылыми 
түбірге ие екендігін бірден ескерткен жөн. Десек те философиялық, 
теологиялық, тарихи, психологиялық тұрғыдағы дінтанулық білімнің бүкіл 
орта ғасырлар бойы қалыптасқанын айту керек. 

Сакралдылықты әлеуметтік қырынан қарастырған алғашқы зерттеу-
шілердің бірі Э. Дюркгейм болды. Өзінің «Діни өмірдің элементарлық фор-
малары. Австралиядағы тотемдік жүйелер» (1912) деп аталатын еңбегінде 
ол барлық діндерге тән нәрсе – әлемді дүниеәуи (немесе пенделік) және 
киелі деп бөліп қарастыру екендігін алғаш атап көрсетеді. Діни сана бұл екі 
ұғымды антогонистік жағдайға келтірді және бұл оппозициялық жіктелістің 
негізінде қасиеттілікті тыйым немесе табу ретінде ұжымның бекітуі жатыр 
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деген ойды айтты [Дюркгейм, 1998]. Т. Лукманның әлеуметтанулық кон-
цепциясында қасиеттілік «маңыздылық сатысын» иеленеді де, пендешілік 
өмір төменнен орын алады. Бұл әлеуметтанушылар киелілік категори-
ясын түсіндіруде априоризм мен эмпиризмнің шектеріне шықпауға ты-
рысса, Иммануил Канттың шәкірті Р. Отто өзінің «Киелілік» кітабында 
аталмыш ұғымның априорлылығы идеясына сүйенеді. Оның айтуынша, 
сакралдылық танымның рационалды және иррационалды сәттерін син-
тездеу барысында қалыптаса-ды және иррационалдылықтың басым түсуі 
нәтижесінде қалыптасады. Діни тәжірибені зерттей отырып, Отто «рухтың 
түпнегіздерінен» қасиеттілік категориясы мен жалпы діндарлықтың 
априорлы бастау көзі болып табылатын киелілік интуициясының ерек-
ше «рухани бейімділігін» байқайды. Бұл рухани бейімділікті Отто 
«нуминоздылық» (латынша numen – киелі құдіреттіліктің белгісі) және 
оның маңызды психологиялық құрамдастары ретінде адамды экстаздық 
жағдайға келтіретін сезімталдық күйлерді анықтайды. Өзінің мағынасын 
рухтың нуминозды бейімділігін білдіретін «таза рәміздер» – идеограмма-
ларда ғана бейнелегендіктен киеліліктің шынайы мәнін мәнін ұстау мүмкін 
емес деп есептейтін Оттоның априоризмі киелілік категориясы мен жалпы 
діндарлықты қандай да бір әлеуметтік, рационалды немесе этикалық ба-
стаулармен байланыстырудың қажетсіздігін алға тартты [Пылаев, 2011]. 
Есесіне қасиеттілік категориясын зерделеудегі феноменологиялық тәсілдің 
қалыптасуына және жалпы дін феноменологиясының дамуына зор ықпал 
етті. 

Діннің феноменологиясымен айналысқан голландиялық ғалым              
Г. Вандер Леуф «Дін феноменологиясына кіріспе» (1925) деген еңбегінде 
киелілік категориясын тарихи ретроспективада – архаикалық санадан 
христиандық санаға дейінгі сатыларда салыстырмалы түрде қарастырды. 
Киелілік ұғымында күш пен билік мағыналарын баса көрсетті, 
қасиеттілік категориясына теологиялық («Құдай»), антропологиялық 
(«әулие адам»), кеңістіктік-уақыттық («қасиетті уақыт», «қасиетті ме-
кен»), ғұрыптық («киелісөз», «табу») және т.б. өлшемдер берді [Ван дер 
Леув, 1994].

Р. Отто транценденталды болмыстағы әулиеліктің нобайын беруге 
ұмтылып, діни тәжірибенің нуминозды мазмұнын сипаттауға көңіл бөлген 
еді. Оның теологиялық феноменологиясында киеліліктің метафизика-
сы түпкі мақсат болса, сакралдылықтың келесі бір көрнекті зерттеушісі 
Мирча Элиаде метафизикалық тақырыпқа мүлде мойын бұрмады. Бұл 
танымал американ-француз-румын ғалымы Мирча Элиаде тарихтың өзін 
теофания ретінде қарастырады. «Мәңгі айналым туралы миф», «Миф пен 
шынайылық», «Қасиеттілік пен кәдуілгілік» тәрізді еңбектерінде М. Эли-
аде мифологиялық уақыттың қайталанбалылығы мен кәдуілгі уақыттың 
бірбағыттылығы туралы қағиданы негіздейді. Элиаденің 1965 жылы 
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жарияланған «Қасиеттілік пен кәдуілгілік» еңбегінде діни символиканы, 
мифологияны, діндар адамның санасы мен көзқарасы зерделеніп, иерофа-
ния мәселесі алдыңғы орынға шығады. «Сакралдылық» пен «профандық» 
ұғымдары қарама қарсы қойылады [Мирча, 1994]. М. Элиаденің ең-
бектерінде рухани өмірдің иррационалдық қабаттарына, сакралдылыққа 
көп орын берілгендіктен, ол да дін феноменологиясы бағытының өкіліне 
жатқызылады. 

Сакралдылық феноменінің психологияландырылуына келер болсақ, 
онда иерофания барысында немесе діни тәжірибе актінде трансценденттік 
болмысқа көңіл бөліне қоймайды. Киелілік категориясында психологиялық 
негіздемеден басқа ештеңе де жоқ. Мысалы, психоаналитиканың атасы 
саналатын Зигмунд Фрейдтің ілімінде қасиеттілік әуел бастан тыйым-
мен, инцестті тыюмен байланыстырылады (Адам Мұса және біртәңірілік 
діндер, 1939). Әулие адамда инфантилді қалау мен үрейден ада бола-
тындай қасиеттер жоқ, өйткені киелілік, Фрейдтің айтуынша, қандай да 
бір «психикалық конденсат» ретінде саналылық пен бейсаналылықтың 
психикалық кеңістігінде «созылып келе жатқан құдай-әкенің еркі» [Фрейд, 
1993]. Сакралды құндылықтардың тарихи, дін философиясы, дін социоло-
гиясы және дін психологиясы қырынан теориялық-әдіснамалық талдаудың 
осындай айырмашылықтары бар. 

Қорытынды

Әр алуан діндердің тілі, ілімі, ғибадат практикасының мәліметтері 
сакралдылық категориясының әрқайсысының өзіндік нақты-тарихи 
ерекшеліктері бар діни сананың әмбебап категориясы екендігін көрсетеді. 
Сакралдылық категориясының мазмұны әрбір этномәдени діни дәстүр 
қаншалықты өзгеше әрі құбылмалы болса, ол да соншалықты өзгермелі бо-
лып келеді. Дегенмен қазіргі жаһандану заманында жат идеологиялардың 
әсеріне өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере ала-
мыз. Сондықтан, Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық 
белдеуін ұлттық рухани құндылықтарға басымдылық беру арқылы 
қалыптастыруға да ғылыми тұрғыда үлес қосудың маңызы зор. 
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Резюме

Сатершинов Б.М., Жузей М.А. Религиозные аспекты анализа сакральных 
ценностей

В данной статье анализируются сакральные ценности с позиции религиоведения. 
Сперва сравнительно-типологическим способом раскрывется сущность ценностей, 
затем сопоставляется и выясняется соотношение религиозных и сакральных 
ценностей. Показываются методологические особенности теоретического и 
исторического исследования феномена сакрального с точки зрения философии 
религии, социологии религии и психологии религии. Подчеркивается актуальное 
и важное значение создания культурно-географического пояса сакральных мест 
Казахстана через определение приоритетных духовных национальных ценностей. 

Ключевые слова: аксиология, религиозное мировоззрение, религиоведение, 
сакральное, ценности, вера, знание, теология. 

Summary

Satershinov B.M., Zhuzei M.A. Religious Aspects of the Analysis of Sacred 
Values

In this article, sacred values are analyzed from the standpoint of religious studies. 
First, the essence of values is revealed in a comparative-typological way, then the 
correlation of religious and sacral values is compared. The methodological features 
of theoretical and historical research of the phenomenon of the sacral from the point 
of view of the Philosophy of religion, the Sociology of religion and the Psychology 
of religion are shown. The actual and important values of the creation of the cultural 
and geographical belt of the sacred places of Kazakhstan are emphasized through the 
definition of priority spiritual national values.

Keywords: Axiology, Religious Worldview, Religious Studies, Sacral, Values, 
Faith, Knowledge, Theology.
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