
3 (61) 2014 | Адам әлемі      1

3 (61)·2014

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)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нұржанов
З.К. Шәукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный 
редактор)
А. Сагиқызы (зам. главного 
редактора)
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нуржанов
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова (ответ. 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. (Әзiрбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Малинин Г.В. (Ресей)
Нечипоренко О.В. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан) 



2     Адам әлемі | 3 (61) 2014

МАЗМҰНЫ                      ●                    СОДЕРЖАНИЕ
ҚазаҚ мәдениеті мен дәстүрі   ●   КазахсКая Культура и традиции

Нұрмұратов С. Қазақ халқы руханиятының этноділдік ерекшеліктері............. 3
Мырзабеков М. Матуридилік ілімінің қазақ ойшылдарына әсері........................... 9
Мантаева Т. Қазақ мәдениетіндегі Шоқан Уәлихановтың 

тұлғалық бейнесі......................................................................... 18
Нұрмұратов С.,
Бижанова М.

Қазақ халхының этикалық және эстетикалық 
құндылықтары туралы................................................................ 23

Шагирбаев А. О религиозных взглядах М.Ж. Копеева и их влиянии 
на духовное развитие Казахстана.............................................. 31

Философия. Ғылым. тұлҒа ●  философия. науКа. личность

Нысанбаев А.,
Курмангалиева Г.

Философия и демократия: к вопросу 
об их взаимосвязи....................................................................... 37

Изотов М. Аксиология науки: единство когнитивных 
и социокультурных ценностей................................................... 47

Абишев К. Об онтологическом статусе человеческой 
субъективности............................................................................ 55

Сарсенбаева З. Наука современности: задачи и перспективы........................... 62
Сағиқызы А. Дін және гуманистік дүниетаным.............................................. 72

Есенгалиева В. Основные мировоззренческие представления 
современной науки...................................................................... 79

Мәдениет. ҚоҒам. саясат  ●  Культура. общество. ПолитиКа

Бурова Е. Тенденции идентификационных процессов 
в современном Казахстане.............................................................. 88

Лукина Н., 
Шорманбаева Д.

Методологический потенциал социокультурного 
подхода в познании информационного общества.................... 100

Тухмарова Ш.,
Меңдіғалиев Қ. Еліздегі жастар саясатының өзекті мәселелері........................ 110

Назарбетова А. Евроислам в реалиях современной Германии.......................... 116

Касен М. Глобализация электронного правительства: 
вызовы и возможности................................................................ 125

мәдениет философиясы  ●   философия Культуры

Алиева С. Критерии художественности в философском мышлении:
 интерпретация, герменевтика и толкование............................ 132

Жанабаева Д. Батыс және Шығыс мәдениеті аясындағы дәстүр мен 
жаңашылдық арақатынасы......................................................... 142
философия: КлассиКаны зерделей түссеК  ● 

философия: Прочитывая и Перечитывая КлассиКу

Иоганн Готлиб 
Фихте Назначение человека.................................................................. 148

мерейтойлар. мезгілдер. оҚиҒалар  ●   Юбилеи. даты. события

Профессор Елікбаев Нәби – 70 жаста.............................................................................. 161

біздің авторлар ● наши авторы

Философия. Наука. Личность



72     Адам әлемі | 3 (61) 2014

УДК 141.4

Аяжан Сағиқызы – Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрлігі 
Ғылым Комитеті Философия, 
саясаттану және дінтану институты (Алматы)

                                   ДІН ЖӘНЕ ГУМАНИСТІК 
                                ДҮНИЕТАНЫМ

Аннотация. Мақалада діни дүниетанымға негізделген гуманизм мен зайыр-
лы гуманизм өкілдерінің көзқарастары талданады. Олардың барлығы адамдық – 
бұл миф емес, гуманистердің ойлап тапқан керемет нәрсесі емес екендігін мойын-
дайды. Адамның адамдығын ешкім жоққа шығармайды, оның маңызды сипаттама 
екендігін атап көрсетеді. Сонымен қатар, олардың арасында айырмашылық та 
айтарлықтай: діни гуманистер үшін адамдықты жаратушы Құдай, ол – жоғары 
күштің сыйы, ал зайырлы гуманистер үшін адамдық оның өз табиғатынан, оны 
ешбір сыртқы күш жасамайды. Ал егер гуманизмді жалпы адамгершілік, адамдық, 
этикалық принцип деп түсінсек, онда олардың арасындағы алшақтық жақындай 
түседі.

Түйін сөздер: гуманизм, адам табиғаты, адамгершілік, дін, зайырлылық, 
дүниетаным, діни сенім, руханилық, рационализм.

 
Діни сенім жеке адами тұлғаға, нақты-жекелік «менге» әлемге деген 

көзқарастағы рационалды-когнитивтік, этикалық, эстетикалық модальды-
лықтарда кездеспейтін, тым күрделі – Абсолютті нәрседе онтологиялық тұр-
ғыда орнығу мүмкіндігін береді. Ғылыми тәсілдер мінсіз емес, олар бізге 
тұрақты абсолютті ақиқаттарды бере бермейді. Бірақ бұл ғылымның дүние-
танымдық маңызын, оның мәңгілікпен сұхбатын, ешнәрсеге қарамастан 
шытырман сауалдарды қоюға деген ұмтылысы мен олардың жауабын табу 
қабілетін жоққа шығармайды. Түбінде, нақ осы ғылыми тәсілдер адамға 
табиғи, әлеуметтік және рухани ғарыштағы өз жағдайын зерделі түрде пай-
ымдап, әлемдегі рационалды бағыт-бағдарын анықтауға мүмкіндік беретін 
сенімді құрал болып шығады. Гегельдің пікірін қостай отырып, қазіргі ғы-
лым да: «Адам өзін-өзі құрметтеп, өзін ең жоғары нәрсеге лайықты екенін 
мойындау тиіс ... Ғаламның жасырын мәнінің танымның ұмтылысына той-
тарыс бере алатындай қуаты жоқ» [1, 83 б.] деуге толық құқығы бар.

Секулярлық гуманизм Кеңесінің төрағасы Пол Куртцтың пікірінше, 
атеистік гуманизмнің нормативтік тұжырымдамасы тұрғысынан гуманис-
тік құндылықтар трансценденттік-атеистік негіздемеге мұқтаж емес, өйт-
кені олардың формальдық құрылысын сыни рационалдылықтың логика-
семантикалық нормалары құрайды және жүзеге асыру тәсілі ретінде 

Философия. Ғылым. Тұлға
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«абсолютті тәуір нәрсені табуға емес, өмірді жақсартуға, құндылықтардың 
салыстырмалы бағаны бойынша ең тәуір нәрсені барынша көбейтуге» 
бағытталған «әдіснамалық үдеріс» алынады [2, 84 б.]. Бірақ аталған нор-
малар экзистенциалдық шешімдердің тірегі мен бағдары бола ала ма? Ру-
хани абсолюттердің, шартсыз адамгершіл құндылықтардың және экзистен-
циалды даусыз мағыналардың орнын ахуалдық-плюралистік қисын басқан 
адамның жаны құнарсыз тастақ шөлге айналмай ма?

В.Ю. Дунаевтың: «Діни сенімнің де, атеистік және бәріне күмәнмен 
қарайтын дүниетанымның да мәселесінің рационалды мәні олардың тұлға-
лық өзіндік сананың қалыптасу тәжірибесінде фермент әрі тірі оқиға, адами 
болмыстың рухани тұрғысында «абсолютты нәрсеге шығатын терезе» бо-
луына немесе топас бөлшектерге, ғұмыры қысқа болашақтар мен кездейсоқ 
қызметтерге ыдыраған өзінің дербес қарапайымдылығын тіршіліктің ра-
циональды мақсаттылығының дәл сондай қарапайым контексіне енгізудің 
оңтайлы тәсілі болуымен байланысты» деген қорытындысымен келісуге 
болады [3, 135 б.]. Секулярлық және теистік гуманизмдер арасындағы 
айтыстың ең басты мәселесі жарияланатын құндылықтардың мазмұны 
мен парқында емес, діни догма мен ғылыми рационализмнің «әдіснамалық 
мәжбүрлеуінің» формасының дүниетанымдық сенімдердің дербес жасалу 
мәселесін алып тастауында болып отыр, ал адам өз болмысының негізіне 
алынатын нәрсеге жол бергендігіне толық жауап береді (П.Я. Чаадаев). 

Гуманизм үшін адами тұлға – өздігінен жасалған ең жоғарғы құнды-
лық. Адамның мүдделері, құқықтары мен еркіндігі басым. Барлық адамдар 
тең және әртүрлі. Гуманизмнің диалектикалық мәні – адамның, қоғамдағы 
және әлемдік қоғамдастықтағы адами нәрсенің дамуы арқылы барлық 
нәрсенің адамның жақсы өмір сүруін көздейді. Адам адамгершіл болуы 
үшін, оның адамгершілік жетілуі мен тәрбиесі ғана емес, адамгершіл жағ-
дайлар да қажет. Гуманизмнің девизі ретінде: «Бір адам барлық (адамдар) 
үшін және барлығы бір (адам) үшін» деген формуланы алуға болады. Адам 
мен халықтың жан-жақты прогресивті дамуы мен денсаулығы, еркін-дік 
пен демократия, рухани және материалдық байлық – бүкіл адамзат пен 
елдің дамуының гуманистік өлшемдері. Гуманизмнің мақсаты – барша 
адамзаттың бақыты мен дамуы.

Гуманистерді атеистер деп қарастыру дұрыс емес. Олар сенімнің 
қажеттілігін теріске шығарған жоқ. Бірақ олардың көпшілігі шіркеуге сыни 
көзқараспен қарады. Оның себебі де болды. Гуманистер римдік-католиктік 
шіркеудің Құдай ұғымын дұрыс түсіндіріп-талдамайтындығын сынады. 
Сондықтан да осы кезеңде антиклерикалды көңіл-күйдің пайда болуы 
заңды нәрсе еді, ол сол кезеңдегі шығармаларда көрініс берді. Мысалы, 
Джованни Боккаччоның «Декамерон» шығармасында монахтардың, шіркеу 
қызметкерлерінің өмірін сатиралық түрде бейнелеу орын алған.   

Тағы бір ерекше айтатын мәселе: гуманистер антикалық философияның 
танымдық әдістерін абсолют дәрежесіне көтерді, ал ғылыми білім мен дін 

А. Сағиқызы. Дін және гуманистік дүниетаным
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теңестіріле бастады. Өйткені, гуманистердің ойынша, ғылым діннің жаңа 
негізі болуы керек. Сондықтан да гуманистер өздерінің назарын мистика 
мен магияға көп аударды. Олардың ойынша магия мен мистика Құдайлық 
ақиқатқа жетудің бірден-бір жолы. Сондықтан, антикалық мәдениетке 
деген қызығушылық, антикалық дәуірдің соңғы кезеңінде пайда болған 
мистикалық-діни ілімдерге де қызығушылық тудырды. Магия мен мисти-
ка ғылыми білімнің жоғарғы формасы ретінде қабылданды. Тіпті адамды 
«ғажайып» деп анықтаудың өзінде мистикалық мағына жатқанын естен 
шығармау керек, ал ғажайыпты тану мүмкін емес, оны тек сол күйінде 
қабылдау керек. 

XIV ғасырда латын тіліне Гермес Трисмегистің, Зороастрдың және 
Орфейдің шығармалары аударылды. Гуманистер оларды тарихта болған 
тұлғалар, Моисейдің замандастары деп есептеді. Көптеген Ренессанстық 
ойшылдардың пікірінше, Моисейге Құдай адамдық қоғамның заңдарын, ал 
Гермес Трисмегистке, Зороастрға және Орфейге белгілі бір діни-мистикалық 
тәсілдермен ғана ашылатын құпия ақиқатты берген. Сондықтан ежелгі 
мистиктердің шығармалары және мигиялық рәсімдерді өткізу Құдайлық 
құпияларға жақындауға мүмкіндік береді. Ол қарапайым христиандар үшін 
мүмкін емес нәрсе.  

Қайта өрлеу дәуірінде материалистік ілімдерге деген қызығушылық 
пайда болды. Олар Эпикур мен Тит Лукреций Кардың шығармашылығымен 
таныс болды. Мысалы Қайта өрлеу дәуірінің ойшылдары арасында 
Эпикурдың рахаттану туралы ілімі төңірегінде қызу айтыс жүріп жатты.

1462 жылы Флоренцияда Платон Академиясы пайда болды, онда 
платондық ілім қызығушылық тудырды. Марсилио Фичино ашқан бұл ака-
демия Қайта өрлеу дәуірінде гуманистік идеялардың пайда болуында үлкен 
рөл атқарды.  

Марсилио Фичиноның шығармашылығында Батыс Еуропадағы гума-
нистік ойдың барлық формалары мен бағыттары тоғысты – философия, 
дін, әдебиет, магия. Ол өзінің шығармашылығы арқылы гуманистік идеал-
дар мистика мен магиялық ілімдер арқылы негізделуі тиіс, сонымен қатар 
Платонның философиясының көмегімен түсіндірілуі тиіс деген ұстанымды 
бекітті. Ең бастысы, ол біртұтас дінифилософиялық концепцияны жасау ке-
рек деп есептеді. Ол концепция ежелгі мистиканы, Платонның философия-
сын, Қасиетті жазуды біріктіруі керек. Осындай логикаға сай, Фичиноның 
ойына «жалпы дін» концепциясы келді. Ол «дін» – гуманизм еді.    

Осы ғасырларда Еуропада жаңа саяси және этикалық ілімдердің де 
негізі қалана бастады. Оларға да адамның Әлемнің орталық мәселесіне 
айналуы өз әсерін тигізді, сондықтан этикалық, саяси ілімдер Құдайлық 
идеалдан, жоғарғы идеалдардан өзгеше, жеке тұлғаның нақты адамның 
қызығушылығына негізделді. Бұл жерде Никколо Макиавелли, Эразм 
Роттердамский, Мишель де Монтеньнің шығармашылығы мысал бола 
алады. 

Философия. Ғылым. Тұлға
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Сонымен, гуманизмнің мәдениеті мен философиясы – бұл ірі, қарама-
қайшылыққа толы, христиандық пен антикалық философияның, магияның, 
мистиканың араласуынан туған құбылыс. Осылайша әр түрлі діндердің, 
ғылым мен әдебиеттің, мистикалық ілімдердің, философияның бір-бірімен 
араласуынан болашақ батысеуропалық мәдениеттің негізі қаланды. Осын-
дай ілім ғана дәстүрлі христиандық әлемге қатынасты өзгертуге, жеке 
тұлғаны Құдайға тең демесе де, өзінің мүмкіндіктері мен қабілеттіліктеріне 
байланысты, ең бастысы, өзінің еркіндігіне байланысты оған жақын жара-
тылыс деп жариялауы мүмкін еді. Басқаша айтсақ, адам «ұлы ғажайып» 
ретінде Құдай сияқты еркіндікке ие болуы керек болды. 

Пайда болған кезінде гуманизм діни-философиялық ілім болды. Онда 
адамның құдайы орталық мәселе ретінде қарастырылды. Кейін гуманизмнің 
жоғарғы формасы ретінде атеизм пайда болғаны белгілі. Ғылым да сенім 
болып табылады: адамның қолынан бәрі келетіндігіне, оның танымының 
шексіз екендігіне, оның әлемді тани алатындығына, Әлемді Құдайдан 
жақсы басқара алатындығына деген сенім. 

XVI–XIX ғасырлырдағы гуманизм батысеуропалық негізгі діни, 
философиялық, этикалық, саяси, экономикалық, эстетикалық ілімдердің  
методологиялық базасы болды. Мысалы, протестантизм, рационализм, эм-
пиризм, «табиғи құқық теориясы», ағартушылық, ағылшын саяси экономи-
ясы, неміс классикалық философиясы, марксизм, позитивизм өз бастауын 
осы гуманизмнен алды десек болады. «Құқықтық мемлекет», «азаматтық 
қоғам», «капиталистік қоғам», «қазіргі батыстық өркениет» ұғымдарының 
пайда болуы да осы гуманизмнің салдары болып табылады. 

Капитализммен күрескен ілімдердің барлығы гуманистік принципке 
негізделген. Мысалы, марксизм – радикалды гуманизмнің бір түрі. 

Ал ХІХ ғасырдың ортасынан бастап бұл гуманистік идеалдарға деген 
сенімсіздік пайда болды. Осыған байланысты екі тенденция орын алды: бірінде 
адамның мүмкіндіктеріне, оның зердесінің күштілігіне деген сенім оптимистік 
көзқарастарды тудырды, екіншісінде адамның, ғылымның шексіз мүмкін-
діктеріне деген сенімсіздік пессимистік көзқарастарды тудырды. Бұл тенден-
циялар әр түрлі философиялық ілімдердің пайда болуының себебі болды.  

Бірінші тенденцияның қайнар көзі ғылым мен техниканың дамуын-
да. Бұл кезде рационализм мен эмпиризм алға шықты. Оның аумағында 
Ағартушылық ретіндегі біртұтас философиялық жүйе қалыптасты. Ол өз 
кезегінде материализм мен идеализмді тудырды. Зерденің күшіне деген 
сенім Фихте мен Гегельдің іліміне негіз болды. XIX ғасырда ағартушылық 
рационализм марксизмнің негізі болды. Кейін ХХ ғасырда неопозитивизм 
мен прагматизм содан бастау алды. 

Бірақ ХІХ ғасырда батыстық өркениет көптеген күйзелістерге тап бол-
ды. Сондықтан да ойшылдардың көпшілігі қазіргі өркениетке сенімсіздік-
пен қарай бастады. Философияда XVIII ғасырда Дж. Беркли мен Д. Юмның 
ілімдері соған негіз болды. Иммануил Канттың сыни философиясы да осы 
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бағытты дамытты. Ал ХІХ ғасырдағы өмір философиясы, экзистенциализм 
соның салдары десек болады. Мысалы, А. Шопенгауэрдің, С. Кьеркегордың, 
Ф. Ницшенің философиясы дәстүрлі философиялық және діни ілімдерге 
сыни көзқарасты дамытты. Олардың соншалықты негативті тенденциясы 
адамдарда күмән тудырып, көптеген ойшылдардың өмірдің мәнсіздігі тура-
лы ілімдерінің негізін қалады.   

Гуманизмнің қалыптасуын адамның бойында жиналған қасиеттермен 
байланыстыратын тұрақты дәстүр бар. Кейде «адамдық» ұғымын адам 
мәнінің сипаты ретінде қолданады. Белгілі философ, Ресей гуманистік 
қоғамының Президенті В.А. Кувакин гумандықты адамның туғаннан пайда 
болған антропологиялық белгісі деп жазады. Ол: «Адамның мәні, мақсаты, 
оның құндылығы мен шынайылығы адамның өзінде. Тек осы жағдайда ғана 
қоғам, табиғат, ештеңе, белгісіздік, Құдай (егер бар болса) өз дәрежесінде 
бағаланады, тек осы жағдайда олар шынайы құндылыққа ие болады. 
Гуманизмнің негізгі алғышарты осындай», – дейді [4, 7 б.]. Л. Йожеф те 
«Мәдениеттегі гуманизм және гуманизмдегі мәдениет» мақаласында бұл 
мәселеге тоқталады. Ол логикалық ойлау құралдары адамның абсолюттік 
құндылығын дәлелдеп бере алмайды деп көрсетеді: «Мұны анықтаудың 
жалғыз мүмкіндігі – әлемдік құрылымның болмыстық негізіне емес, 
адамның өмір сүру фактісіне сүйену керек. Адамның өзіндік санасы бар 
болғандықтан ол өзін әлемнің орталығы ретінде жариялайды» [5, 175 б.]. 
Отыз жылдық психотерапевтік тәжірибе негізінде адам табиғатының жақсы 
жақтары жайлы жазған К.Роджерстің көзқарасы анық  [6, 11 б.]. Адамның 
мәнін бұлай бағалау шетелдік гуманистік қозғалыс теорияшыларының 
зерттеулерінің көпшілігінде кездеседі. 

Жақсылықтың бірінші, бастапқы болуы туралы абстрактілі ұғымның 
да белгілі бір қауіп бар. Де Садтың «Философия в будуаре» еңбегіне тал-
дау жасап болғаннан кейін философ Л.В. Прокофьев: «Адамдағы тығылып 
жатқан қасиеттердің жаңа қырын ашуға тырысу, классик байқағандай, ондай 
қасиеттер өте көп, этикалық жағынан өте еркін көзқарасты көрсетеді. Онда 
олардың қандай да болмасын табиғи қасиеттерін жоғалтатын менмендік пен 
өзімшілдікке көңіл аударуынан адамның намысы мен мәртебесі әрқашан өз 
дәрежесінен төмендей береді. Әлемді адам арқылы өлшеп, оны тек адам 
арқылы көру әлем үшін де, адам үшін де қайғыға әкеліп соқтырады», – деп 
жазады [7, 68 б.]. Біздің пікірімізше, зайырлы гуманистік негізде адамды 
құдайдың орнына абсолютті ізгілік ретінде қою үрдісі жүріп жатыр. Ол 
Ренессанстық гуманизмнен бастау алатыны белгілі.

Руханилықты зерттеуші белгілі философтар С.Ю. Колчигин мен 
А.Б. Қапышев «Адамдық деген не?, егер ол – не ақыл, не іскерлік болмаса, 
ішкі сезім, немесе руханилық па? деген сұрақ қоя отырып, оны «рух» және 
«жан» ұғымдары арқылы ашып көрсетеді. Зерттеушілер рухты «адамдық 
адамгершілік бастау ретінде анықтайды. Немесе бұл адамдағы ұлы, діни 
бастау деп атайды» [8, 95, 102 бб.]. 
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Зайырлы және діни гуманизмнің өкілдерінің барлығы адамдық – бұл 
миф емес, гуманистердің ойлап тапқан керемет нәрсесі емес екендігін мой-
ындайды. «Әр адамның адамдығы  факт..., оның маңызды сипаттамасы». 
Сонымен қатар, олардың арасындағы айырмашылықты да көрсете кетейік: 
діни гуманистер үшін «адамдық ... біздің жаратуымыз емес. Ол одан жоғары 
күштің сыйы» [9, 46 б.], ал зайырлы гуманистер үшін «нағыз қайырым-
дылыққа апаратын жол тек біздің табиғатымыз арқылы» [10, 21 б.].

Діни және зайырлы гуманизм арасындағы айырмашылықты М.В. 
Дробжев көрсетеді. «Зайырлы гуманизм басты көңілді тек қана адамға 
ғана аудармайды, ол қойылған мақсаттарға жетудегі адамның өзінің жеке 
мүмкіндіктеріне де көңіл аударады. Ол адамның Құдайдан автономдығын, 
жеке тұлғаның шексіз шығармашылық мүмкіндіктерін, адам ырқының 
еркіндігінің қажеттілігін, зерденің маңызын, индивидуалдылықтың, ішкі 
әлемінің дамуын  көрсетеді. Мұндай гуманизм индивидтің өзінің және 
адамзаттың болашағы үшін жеке өзінің жауапкершілігін жоғары санайды. 
Діни гуманизм индивидтің өзі үшін және адамзат үшін жауапкершілігін 
төмендетеді» [10, 65–66 б.].      

Бірақ «адамдық» ұғымының мазмұны зайырлы және діни гуманизм-
де бірдей. Біріншісі де, екіншісі де гуманды адамдар өзінің адамдығына 
қарай жүреді. Олар – батыл, шешімді, жоспарлары мен үміттерінің 
құлағанына қарамастан, өздеріне сенімін жоғалтпай, қоршаған адамдарға 
қайырымдылықпен алға жүретін, еркін, жауапкершілігі мол, тәуелсіз  адам-
дар. Олар үшін «өзінің табиғатын ұстану – өзінің қайырымдылығанда шы-
найы болу» [11, 21 б.].    

Зайырлы гуманистер адамның табиғатын зердемен байланыстыра-
ды және соған арқа сүйеуге шақырады. Қазіргі гуманизм адамдықтағы  
рационалдылықты жоғары санайды. 
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Резюме

Сагикызы А.  Религия и гуманистическое мировоззрение
В статье анализируется соотношение религии и гуманизма. Ни религия, ни 

гуманизм не отрицает человечность как важную, основную характеристику че-
ловека. Но религия выводит эту характеристику от Бога, а гуманизм из природы 
самого человека. С точки зрения гуманизма, человек не рассчитывает получить 
законы, ценности, нормы, смыслы своей жизни ни от Бога, ни от Природы, но 
учреждает их сам на основе своего разума и воли. Провозглашаемая гуманизмом 
суверенность человека, его автономия и свобода могут быть основанием и усло-
вием возможности обретения человеком смысложизненных ориентиров в сфере 
безотносительных истин духовно-нравственного плана бытия.

Summary

Sagikyzy A. Religion and humanistic worldview
In the article it is analyzed interrelation of religion and humanism. Neither religion 

nor humanism deny the humanity as important, main feature of human. But religion 
considers that this feature stems from the God and humanism considers it stems from 
the nature of human. According to the humanism human does not extend to achieve the 
laws, values, norms and meaning of life from God, nor from the Nature, but establish 
them by himself on the base of his mind and will. Sovereignty of human proclaimed 
by humanism, his autonomy and freedom might be the foundation and condition for 
the opportunity of achieving by human the life guides in the field of absolute truth of 
spiritual-moral plan of the being.
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