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(Алматы, Қазақстан)

ИСЛАМНЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
АРҚЫЛЫ НАСИХАТТАЛУЫ 

Аннотация. Полиэтностылығымен және мәдениеттерінің алуантүрлілігімен ерек-
шеленетін Қазақстан бүгін конфессияаралық келісімсаясатын ұстанып келеді. Мақалада 
ислам діні рухани күш ретінде, халықты біріктіре алатын, конфессияаралық қатынасты 
нығайтатын, жастардың рухани мәдениетінің маңызды элементі ретінде талданады. 
Сондай-ақ, бұл мақалада елімізде кең өріс алып келе жатқанмен әлі де өз шешімін таппаған 
дәстүрлі ислам дінін насихаттау мәселелері көтерілген,Ислам дінін насихаттаудың 
бұқаралық ақпарат құралдарымен, оның ішінде ғаламтормен байланысына, бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы көпшіліктің санасына және қоғамдық қатынастарға әсер етуін 
зерттеуге арналған, заманауи ақпараттық технологиялардамыған қоғамдағы бақылаудан 
қалып қоятын діни байланыс мәселелер де зерттеу нысанына алынды. Сонымен қатар, 
елімізде ислам дінін таратуда мешіттердің, оқу орындарының, бұқаралық ақпарат 
құралдарының орны көрсетілген.

Түйін сөздер: дін, мемлекет, қоғам, ислам, насихат, бұқаралық ақпарат құралдары, 
әлеуметтік желілер.

Кіріспе

XXI ғасыр тек қана жаһандану, вестернизациялану, модернизацияла-
ну ғасыры емес, сонымен қатар, исламның бүкіл әлемге кеңінен таралу-
ымен де айқындалады. Жаһандану жаңа бір мәдени жағдайдың туындау-
ына негіз болып отыр. Қаншама негізсіз болып көрінгенмен, бүгінгі күні 
жаһандану тек қана вестернизациялануды немесе модернизациялануды, 
яғни батыстық құндылықтар мен батыстық өмір салтын ғана білдірмейді, 
ол сонымен қатар исламдық өмір салты мен исламдық құндылықтардың 
кеңінен таралуын білдіреді, оның еліміздің тұрғындарының бір бөлігі үшін 
тіпті дәстүрге айналғандығын да байқауға болады. Бұл үдеріс көптеген 
жағдайлармен сипатталады.

Қазақстан саяси тәуелсіз ел болуымен қатар, зайырлы мемлекет ретінде 
дамып келеді, қазіргі уақытта өзіндік бірегей зайырлылық нұсқасын 
жасауға талпынуда, зайырлы мемлекет пен дін арақатынасының және 
діндердің өзара қарым-қатынасының өзіндік моделі қалыптастырылуда. 
Егеменді Қазақстан Республикасының алғашқы қабылдаған заңдарының 
бірі – 1992 жылдың 15 қаңтарындағы «Діни сенім бостандығы және діни 
бірлестіктер туралы» заңы болды. Мейлінше либералды бұл заңның 
жұмсақтығын жатжерлік теріс пиғылды діни ағымдар өз мүддесіне 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер ● 
Религиоведческие и исламоведческие исследования
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пайдаланып, елімізде қалыптасқан дінаралық татулыққа сызат түсіріп, 
діни ахуалды шиеленістіруге тырысқаны белгілі. Нәтижесінде, 2011 
жылы Қазақстанда Дін істері агенттігі құрылып, 18 қазанда ҚР-ның 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңы қабылданды. Бұл 
заң Қазақстан Республикасының өзін демократиялық, зайырлы мемле-
кет ретiнде орнықтыратынын, әркiмнiң ар-ождан бостандығы құқығын 
растайтынын, әркiмнiң дiни нанымына қарамастан, тең құқылы болуы-
на кепілдік беретінін, халық мәдениетінің дамуы мен рухани өмірінде 
ханафи бағытындағы исламның тарихи рөлін танитынын, Қазақстан 
халқының діни мұрасымен үйлесетін басқа да діндерді құрметтейтінін, 
конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың және азаматтардың 
діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге ала-
тынын Сатершинов өз еңбегінде атап өткен болатын [Сатершинов 2017, 
59-64 бб.].

Халық Қазақстанда Президент Н.Ә. Назарбаев негізін салып кеткен діни 
бірлік пен рухани тұтастық саясатын қолдап келеді. Соның арқасында көп 
ұлысты Қазақстан қоғамында әр түрлі діни қауымдастықтардың арасында 
бірлік пен татулықтың орын алуына мүмкіншіліктер жасалуда. Бұл ұстанған 
бағыт елдің рухани салаларын дамытуға көмектесері сөзсіз. «Дін қоғамды 
құлдыраудан сақтайтын бірден бір құрал. Егер де барлық адамдардың 
құрметіне бөленген қасиетті заң болмаса қоғам құлдырайды» [Махфуз 
2007, 28-31 бб.]. Сондықтан мемлекет діни бірлестіктер арасындағы өзара 
байланысты және олардың қоғамның рухани өмірімен пайдалы байланысқа 
түсуін қамтамасыз еткені дұрыс. Сонымен қоса, Қазақстандағы барлық 
діни ұйымдардың мүдделерін ескере отырып, олардың қызметіне бақылау 
жасап, қоғамға пайдалы қызметтеріне мүмкіндік беретін шаралар жүйесі 
жасалып және іске асырылып отырғаны дұрыс. Мұндай шараларды іске 
асыруда ақпараттық технологиялардың орны маңызды.

Заманауи әлемде халыққа ақпараттық әсер етудің түрлі әдістері кеңінен 
қолданылады. Коммуникацияның әр түрлі арналары, баспасөз, теледи-
дар, радио немесе интернет болсын, біз тауарымызға, қызметімізге немесе 
мәселеге назар аудару мақсатында, бізге қажетті аудиторияға хабарлама-
мызды ойдағыдай жібере аламыз. Мұндай мысалдар ретінде ислам дінін 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы насихаттауды да жатқызуға болады.

Әдістеме

Қазіргі таңда қоғам өмірінде болып жатқан түрлі өзгерістер әр халықтың 
өткен тарихы мен мәдениетіне мән бере көңіл аударып, олардың ғасырлар 
бойы қалыптасқан әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерінің мәнін ұғынуға, 
оны тануға деген ұмтылысын туғызып отыр. Қазақ жерінде халықтардың, 
өркениеттердің, мәдениеттер мен алуан діни сенімдердің бір мемлекетте 
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қатар өмір сүруінің бай да бірегей тәжірибесі жинақталған. Бұл тәжірибе 
біздің бірлігіміздің түп-тамырын айқындайды және болашағымызды 
айқынырақ көруімізге жәрдемдеседі. Мақалада жалпылау, сипаттау, талдау, 
каузалдық, контент анализ, қорытындылау әдіс-тәсілдері қолданылды.

Негізгі бөлім

Кез-келген ғылымның да, кәсіптің де өзіне тән әдіс-тәсілдері бола-
ды. Дін насихатшысы басқаларға уағыздамай тұрып, әуелі өзі дінді әрі 
дінге қатысты мәселелерді жақсы білуі керек. Алдымен ғылым ретінде 
насихаттаудың бірнеше танымал анықтамаларын, сондай-ақ оның функ-
цияларын, қасиеттерін және субъектілерін қарастырайық. Исламның тара-
лу заңдылығын зерттегенде діни және рухани себептердің де болатынын 
ескерген жөн. Мәселен, жеке адамдар жаңа идея, философия, дін және жаңа 
технологияны кездестіргенде, өздерінің бұрынғы ескі ұстанымдарын ысы-
рып тастап, жаңаны бірден қабылдамайды. Егер адамдарға жаңаны ұнатса, 
олар оны өз білімдерінің қорына қосады. Кейіннен уақыт өте келе жаңа мен 
ескіні салыстырып таңдау жасайды.

Кеңес энциклопедиясында «насихат» термині саяси, философиялық, 
ғылыми, көркем және т. б. көзқарастарды қоғамдық санаға енгізу және 
жалпы практикалық іс-әрекетті жандандыру мақсатында тарату ретінде 
түсіндіріледі [Прохоров 1969, 264-269 бб. ]. Ушаков түсіндірме сөздігі де 
«насихат» терминін түсіндіріп өтеді. Бұл сөздікке сәйкес, насихаттау – бұл 
нақты және терең танысу арқылы қандай да бір идеяларды, ілімдерді, білімді 
тарату [Ушаков 2000, 137 б.]. Британниктің энциклопедиясы қоғамдық 
пікірге ықпал ету мақсатында ақпаратты, фактілерді, естулерді, дәлелдерді, 
жартылай басқаруларды тарату процесі ретінде насихат анықтамасын 
береді.

Ал Ожеговтың түсіндірме сөздігі насихаттың келесі анықтамасын 
береді: «Насихаттау – қоғамда тарату және қандай да бір көзқарастарды, 
идеяларды, білімді, ілімдерді түсіндіру» [Ожегов 2005, 201-202 бб.].

Эдвард Бернейсөз кітабында терминнің мына анықтамасын береді: 
«Қазіргі заманғы насихат – бұл массаның кәсіпорынға, идеяға немесе топқа 
қатынасы үшін түрлі оқиғаларды жасауға немесе ақпараттық ресімдеуге 
бағытталған дәйекті, жеткілікті қысқа қызмет» [Бернейс 2010, 59 б.]. Сая-
си анықтамалық сөздік – саяси насихатты арнайы дайындалған ақпаратты 
және әдетте популистік идеяларды тарату жөніндегі қызмет деп атайды. 
Мұндай қызметтің мақсаты саяси көшбасшыларға, институттарға, жалпы 
жүйеге қандай да бір қарым-қатынасты қалыптастыру, сондай-ақ базистік 
субъектіге қажетті саяси мінез-құлық модельдерін әзірлеу болып табылады.

Осылайша, жоғарыда аталған терминдердің барлық анықтамаларын 
жинақтап және біріктіре отырып, біз мынадай анықтамаларды тұжырымдай 
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аламыз: насихаттау – бұл қоғамда әртүрлі ақпаратты, естуді, дәлелдерді, 
фактілерді, тұжырымдалған жолдауды, идеяларды, хабарламаларды тарату 
бойынша алдын ала жоспарланған, мұқият ойластырылған қызмет.

Бүгінгі таңда технологиялар қарқынды дамып келеді. Осыдан он жыл 
бұрын адамдар интернетке тек үйде немесе арнайы интернет-кафеде шығу 
мүмкіндігіне ие болды. Қазіргі күнде коммуникациялық технология да-
муымен интернет бізді қоршап алды. Ал планшеттер мен смартфондар 
пайда болғалы, интернетті үйден тыс жерде ақпарат алу үшін пайдалану, 
әлдеқайда ыңғайлы болды. Бүгінде көптеген брендтер тұтынушылармен 
байланыс үшін әлеуметтік медианы пайдаланады. Әлеуметтік медиа – бұл 
адамдар арасындағы коммуникативтік қарым-қатынас үшін платформа 
[Быков 2011, 226-237 бб.]. Әлеуметтік желілер, платформа функциясы ғана 
бар, пікір алмасуға арналған алаң. Дәстүрлі БАҚ бірінші орынға мазмұнды 
қояды, ал әлеуметтік медиада ең бастысы пайдаланушылар арасындағы 
қарым-қатынас пен коммуникация болып табылады.

Қазіргі Қазақстан жастары нарықтық заманындағы барлық талаптарға 
бейімделген, сонымен қоса олар бәсекеге қабілетті, компьютерлік тех-
нологиялар мен әлеуметтік желілерді еркін меңгерген. Жастар барлық 
ақпараттарды әлеуметтік желілерден алуда [Мекебаева & Халикова 2016]. 
Соңғы жылдардағы тәжірибе көрсеткендей, ислам қоғамда руханилықты 
қолдау мен дамытуға ықпал ететін маңызды рөлге ие болып отыр. Сондай-ақ, 
діндарлар арасындағы өзара қарым-қатынасты нығайту, діни экстремизмнің 
алдын алу, терроризмнің алдын алу, сондай-ақ діни экстремизм мен терро-
ризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шараларға да өзіндік әсері бар [Жусу-
пов 2008, 714 б.].

Тәуелсіз Қазақстандағы исламның қоғамдаықпалы артуда. Мұсылман 
қауымдарының саны қарқынды өсуде.Бүкіл ел бойынша ислам дінін наси-
хаттау мақсатында жаңа мешіттер салынды. Мысалы, 2012 жылы ашылған 
елдегі ең үлкен және аса ұлы «Хазірет Сұлтан»жаңа мешітінің салынуы - 
барлық қазақстандықтар үшін ерекше маңыздылыққа ие болды.Ұлы ұстаз 
Қожа Ахмет Яссауи атындағы жаңа діни ғимарат – біздің халқымыздың ру-
хани дәстүрлерінің сабақтастығының символы. Мешіт салу үшін дәл осы 
орынды – еліміздің басты алаңын, еліміздің астанасының басқа да сәулет 
маржандары арасында Бейбітшілік және келісім сарайымен қатар таңдап 
алынған. Жоғарыда айтылып кеткендей, елімізде ислам дінін насихаттауда, 
мешіттердің орны ерекше болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстанның 
әр өңірінде мешіт салынып, күнделікті мешіт имамдары уағыз айтып, 
қасиетті рамазан айында ауыз ашарларда дастархан жайылады. Қасиетті 
жұма күні жұма намазға мешіттерге жиылған жамағат қауым саны жылдан 
жылға артуда.

Жалпы алғанда тәуелсіздік алғанымыздан бастап ислами діни сенімдерді 
тарату мақсатында түрлі әдіс-тәсілдер пайдаланылды. Олардың ішіне діни 
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әдебиеттерді қазақ тіліне аудару, адамдар арасында уағыз-насихат жүргізу 
жергілікті тұрғындар арасынан діни қызметшілер дайындау, мешіт, ме-
дреселер салу, заманауи технологиялар (ғаламтор желісі, телеарна, радио, 
БАҚ) пайдалану, араб тілін оқыту сияқты әдіс-тәсілдерді атап өтуге бола-
ды. Қазіргі ақпараттық қоғам дәуірінде көп жағдайда заманауи технологи-
ялар көмегімен ислам дінінің насихатталуы мен таралуы орын алып отыр. 
Жаһандану үрдісі мен ашық қоғамның дамуына сай, бүкіл әлемдік елдердің 
ұстанымы мен бағыт-бағдары айқындалуда. Бұл үрдістер Қазақстанның да 
діни саясатының анықталуында өз көрінісін табуда. Барлық адамзатқа ортақ 
діни құндылық ретінде – Қазақ халқына да ортақ ұлттық діниқұндылықты 
қалыптастыратын еліміздің біріктіруші және мемлекеттік тұтастықтын 
негізін қалайтын сенім мен діни саясатының алғышарттарын дамытумен 
бірге тең құқықты азаматтық қоғамның іргетасын қалау үрдістері қатар 
жүріп жатыр. Ахмет Байтұрсынов: «Газет – халықтың көзі, құлағы, һәм тілі» 
дегендей ақпарат адам өмірімен біте қайнасып жатыр. Біз қазір таңдау еркі 
өте мол заманда өмір сүріп жатырмыз. Кім болуы, нені тұтынып, тұтынбауы 
әркімнің өз еркінде. Соның ішінде рухани тұрғыдағы діни таңдау да өзге 
көп таңдаулардың арасында өзекті бола түсуде.

2018 жылдың екінші тоқсанындағы жағдай бойынша республикада 1 
республикалық діни бірлестік – Қазақстан мұсылмандары діни басқарамасы 
жұмыс істейді. Діни ғимараттардың саны 2594 құрайды.

Бүгінгі Қазақстан халқының мұсылмандар саны 72 пайызын құрап 
отыр. Республикадағы мұсылмандық бағыт Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы арқылы қадағаланады. Қазақстан мұсылмандары Діни 
басқармасының ислам дінін насихаттау, дұрыс жолға бағдарлау негізгі 
мақсаты болып табылатын келесі құрылымдық жүйесі «Діни істер», «Діни 
уағыз, оқу-ағарту», «Халықаралық байланыс, қажылық және хаттама», 
«Шариғат және пәтуа», «Мешіт істері», «Интернетпен байланыс» бөлімдері 
халыққа жұмыс істеуде. 

Діни басқарма Республика аумағында 5000-ға тарта мешіттер, 9медресе, 
1 қарилар дайындайтын орын, имамдардың біліктілігін арттыратын инсти-
тут және т.б. арқылы ислам дінін халыққа насихаттауда. Сондай-ақ «Иман», 
«Грани», «Қазақстандағы ислам» журналы, «Ислам және өркениет» газеті, 
«Асыл арна» ислами ағартушылық телеарна арқылы діни үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізеді. 

Соңғы уақыттарда ислам дінін насихаттауда Қазақстан мұсылмандары 
Діни басқармасы және Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қорының 
қамқорлығымен көптеген мазмұнды еңбектер шығарылып, халыққа тегін 
таратылуда. Ол еңбектердің қатарын Ханафи мазхабы мен Матуриди 
ақидасы турасындағы кітаптар толықтырып отыр. Сондай-ақ, осы кітаптар 
қатарында қолданысқа өте ыңғайлы: «намаз оқып үйренейік», «дәрет алу», 
«мұсылман қорғаны» және т.б. сияқты кішкентай кітапшалар еліміздің 
барлық өңірлерінде таратылған.

Бағашаров Қ., Тутинова Н., Табашев Ғ., Утпинов Н. Исламның заманауи технологиялар...
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Өңірлердегі медреселердің негізгі мақсаты – сол аймақтағы балаларды 
оқытып, сол өңірлерге мамандық бойынша қызметке тағайындау [Дербісәлі 
2008, 3-5 бб.]. Медреселерде қазақ, өзбек, тәжік, түркімен және де тағы 
басқалар ұлт өкілдері білім алады.

Қазақстанда 15 діни білім беру ұйымдары, мешіттер мен жексенбілік 
мектептерде 400 бастауыш курстар, діни ғимараттардан тыс жерде діни 
іс-шаралар өткізуге арналған 383 мекеме, майлану, намаз оқу бөлмелері 
мен шіркеулер бар. Діни әдебиетті және басқа да діни-ақпараттық матери-
алдарды таратуға арналған 257 арнайы стационарлық үй-жай анықталды 
[Tutinova i dr. 2018].

Соңғы уақыттарда мешіттерде айтылатын жұма күнгі уағыз та-
қырыптары да жүйеленуде. Онда халыққа діни бірлік пен ынтымақтастық, 
татулық, мәзхабқа бөлінбеу, радикалды ағымдарға ілеспеу, Ханафи мазха-
бын ұстану т.б. қоғам үшін тәрбиелік мәні зор тақырыптар көтерілуде. Про-
фессор Айдар Әбуов ислами оқу орындарында діни мамандыққа қосымша 
зайырлы, кәсіптік мамандықты игерту мәселесін шешу қажеттігі тура-
лы мәселе көтерген болатын: «Ата дініміз исламды дамыту мақсатында 
мемлекет пен исламдық құрылымдар (ҚМДБ) арасында келісім (кон-
кордат) жасалғаны жөн болар еді. Имамдарды тағайындау, мешіттер мен 
мемлекеттік құрылымдардың өзара қарым-қатынасы, білім жүйесіндегі 
исламның орны, мешіттер мен ислами оқу орындары мен баспалар-
ды мемлекеттің қаржыландыруы, әскери жүйеде ислам институттарын 
қалыптастыру секілді көптеген мәселелер осы келісім негізінде шешімін 
тапқан болар еді. Бұл идеяны жүзеге асыру мемлекет пен Діни басқарманың 
өзара қарым-қатынасын оңтайландырады, мешіттердегі идеологиялық на-
сихат жұмыстарын, діни баспалар қызметін, ислами оқу жүйесін мемлекет 
тарапынан бақылау мен реттеуге, мүфти мен облыстық, аудандық имамдар-
ды тағайындауға мемлекеттің араласуына мүмкіндік береді» [Борбасова 
2013, 98-101 бб.]. 

Қазіргі таңдағы исламды насихаттауда әлеуметтік желілер ба-
сымдылықта, соның бірі Instagram әлеуметтік желісін алатын болсақ, 
келесідей парақшаларды байқауымызға болады. Еліміздің жастарының 
көпшілігі Instagram әлеуметтік желісі арқылы жаңалықтар оқып, өздеріне 
идеал тауып отырады. Instagram әлеуметтік желісінде ислам дінін насихат-
тау да кең ауқымда. Олардың қатарына келесі парақшаларды алуға болады: 
Асыл Арна телерадиокомпаниясының ресми парақшасы – 1,2 млн оқырманы 
бар; Ислам Насихат парақшасы – 795 мың оқырманы бар; Мұхамеджан 
Тазабектің ресми парақшасы – 757 мың оқырманы бар; Ғибратты әңгімелер 
парақшасы – 565 мың оқырманы бар; Дін Ислам парақшасы – 137 мың 
оқырманы бар; Мұсылман парызы – 147 мың оқырманы бар; Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының ресми парақшасы (hikmettv) – 122 мың 
оқырманы бар. 
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Жоғарыда көрсетілгендей, қазіргі уақытта Instagram әлеуметтік желі-
сінде көптеген парақшалар ашылып, ислам дінін насихаттауда ерекше 
орын алып отыр. Осы тізім қатарына ондаған, тіпті жүздеген «мұсылман 
қорғаны», «намаз оқып үйренейік», Қазақстан мұсылман діни басқарама-      
сының қайырымдылық қоры парақшалары да қосылады.

Тағы бір мәселе, қашықтықтан оқытуды кеңінен алып қарастыратын 
болсақ, оның негізінде ХХІ ғасырдың жаңа парадигмасы, басымдығы 
ретінде танылған Smart education жатыр. Smart технологиясын дінді на-
сихаттау жүйесінде қолданудың да мүмкіндіктері бар. Дінді насихат-
тау жүйесінде Smart технологиясын қолданудың алғашқы қадамдары 
жасалған. Қазіргі уақытта дінді насихаттауда мешіттерде, арнайы діни 
маманданған оқу орындарында оқытумен қатар қашықтықтан оқыту түрі 
тиімді қолданылып жүр. Бұл дегеніміз дінге қызығушылығы оянғандардың 
оқу-тәрбие үдерісінен, отбасынан қол үзбей, білімін жетілдіруіне мүмкіндік 
береді. Мешіттердің шағын жинақты екенін, ондағы мамандардың санаулы 
ғана әрі имамдардың ерлер қауымынан екендігін ескерсек, уағыз айту, діни 
білім берудің бұл түрінің мейлінше тиімділігіне көз жеткізе түсеміз. Smart 
технологиясы арқылы желілік байланыстар құрылған. Сол арқылы дінге 
қызығушылығы бар жандар соңғы жаңалықтармен, уағыздармен таныс бо-
лады [Невоструев 2011]. 

Қазіргі уақытта өзіміз күнделікті қолданып жүрген смартфон, 
планшетті компьютерлер, ноутбуктер, электронды кітаптар, смартбуктер 
және тағы да басқа құрылғыларға арналған операциялық жүйенің негізгі 
әзірлеушілері Android System-ді Google, iOS-ті Apple және Windows Mobile 
операциялық жүйесіндегі Microsoft болып табылады. Бұл операциялық 
жүйелердің барлығының да өзіндік ерекшеліктері мен артықшылықтары 
бар. Осылардың ішінде ең танымалы Android болып табылады. Android 
платформасы түрлі өндірушілердің көптеген құрылымдарына орнатылған. 
Android-тің операциялық жүйесін Samsung, LG, Lenovo, Acer өнімдерінің 
барлығынан да байқауға болады, ал iOS тек қана Apple компанияларының 
өнімдерінде ғана кездеседі. Сондықтан да өте аз таралған Windows Mobile 
тек Nokia смартфондарында ғана болады. Қандай құрылғыны алсаңыз да, 
желілік технологиялар әлемінде интернетсіз, желілерсіз Сіздің құрылғыңыз 
көңіліңізден шығатынына күмән бар. Сіздің смартфоныңыз, планшетіңіз ең 
алдымен, шапшаң ақпарат жеткізу, алу, тарату көзі [Невоструев2014]. Осы 
әрбір операциялық жүйлеріне әр түрлі нысанда ұялы бағдарламалар жазу 
арқылы көпшілік халық ақпарат алып отырады. 

Исламтанушы мамандарға күнделікті мультимедияны пайдалану тиімді. 
Мультимедиа – ақпараттың сақталатын құралы. Сандық құралдың әрекеті, 
мысалға латын тілінде мәтін, жазу-сызу, аудио, анимация және видео деген 
ұғымды білдіреді.

Атап айтқанда, 2017 жылы дін саласындағы мемлекеттік саясатты 
түсіндіру, дәстүрлі құндылықтарды насихаттау, діни экстремизмнің ал-
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дын алу және радикалды идеяларға қарсы иммунитетті қалыптастыру 
шеңберінде министрлік пен жергілікті атқарушы органдардың күшімен 
республикалық және өңірлік БАҚ-тарда 42 мыңнан астам материал (радио 
және теледидарда – 3 506, баспа БАҚ-тарда – 12 335, интернет қорларда – 
25 967, сұхбаттар – 195) жарияланды.

Республикалық телеарналарда 110-нан астам бағдарламаның шығуы 
ұйымдастырылды (журналистік зерттеу жанрындағы деректі фильмдер, 
ток-шоу, жаңалықтар, сұхбаттар). Аталған бағдарламаларға мемлекеттік 
органдардың, ғылыми-сараптамалық қауымдастықтың, ҮЕҰ-дың, Қазақ-
станның мұсылмандар діни басқармасының өкілдері жұмылдырылды 
(«Интервью», «Сұхбат», «Бастау керек» (Хабар 24); «Біздің назарда», «Тер-
роризм тұзағы», «Жаһандық саясат» (Хабар); «Портрет недели» (КТК); 
«Бетпе-бет», «Апта» (Қазақстан).

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруға бағытталған ірі 
жобалардың бірі «Kazislam» ақпараттық интернет-порталының жұмысы 
болып табылады. Жылдың басынан аталған порталда 5,5 мыңнан аса 
ақпараттық-ағартушылық материал әзірленіп жарияланды (оның ішінде 4 
411 жаңалық, 1 000 сұхбат пен мақала, 180 аудио-бейне материал). Аталған 
материалдар «Youtube.com», «KazTube» бейне арналарда және «Facebook.
com», «Twitter.com», «ВКонтакте» танымал әлеуметтік желілерінде шықты. 

Сайтты қарағандар 93 мың, сайтқа кірушілер саны айына 45 мыңнан 
асады. Жарияланатын материалдар саны артты, егер 2013 жылы материал-
дар саны 3,3 мыңнан асса, 2018 жылы аталған көрсеткіш 40 % артты. Ре-
сурсты пайдаланушылардың басым бөлігі Қазақстан тұрғындары – 92,2%, 
РФ – 2,9%, Түркия – 2%, США – 1,2%, Қырғыз – 0,7%, Украина – 0,3% 
[Электронды ресурс].

Косиченконың пікірінше, дінді әлсіз, о дүниеге ғана қатысы бар, ал, 
бүгінгі, нақты, қазіргі заманызға еш қатысы жоқ, жоғары нәрсеге балауды 
тоқтату керек. Дінді демистификациялау қажет, яғни, оны жалған ғибадат 
немесе билеуші және оппозициялық элита өздерінің позициясын нығайтуға 
арналған құрал ретінде қолдануы жағдайынан алып тастау керек.

Діннің рухты сақтауға бағытталған заманауи қоғамның мақсаттарын 
жетілдіруге арналған имманентті, әрі сыртқы жолдары бар. Діннің бұл аталған 
екеуін де жүзеге асыруда үлкен тарихи тәжірибесі бар. Қазіргі жағдайда бұл 
тәжірибені көрсете алып жатыр. Сонымен қатар, осы мүмкіндіктерді іске 
асыру әлемнің қазіргі заманғы мемлекеттерінің абсолюттік көпшілігінің за-
йырлы сипатына кедергі келтірмейді. Кедергі келтіретін жалғыз нәрсе,бұл –
діннің мәнін дұрыс түсінбеу, осы түсінбеушілікті түбегейлі қайта қарастыру 
қажет [Косиченко 2012, 29 б.]. 
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Қорытынды

Қазіргі күні діни білім беру, ислам дінін насихаттау мәселесі елімізде 
өзекті мәселенің біріне айналып отырғаны жасырын емес. Өйткені ұзақ 
жылдар бойы атеистік қоғамда өмір сүріп, халқымыздың рухани желісі 
үзілер кезеңде тәуелсіздігімізді алдық. Бізге тұрақты қоғам құрудағы төл 
жетістіктерімізді сақтап қалу өте маңызды. Елімізде әралуан этномәдени 
және діни дәстүрлердің бірге өмір сүріп келе жатыр. Бұл көпэтникалық және 
көпконфессиялық жасампаздыққа жетуде ислам құндылықтарының рөлі де 
аса маңызды. Біз рухани тәжірибедегі, тарих пен мәдениеттегі табиғи алу-
ан түрлілікті баршаға ортақ игілік жолында пайдалануымыз керек.Ислам 
діні өзара түсіністік пен татулық жолын ұсынады, осы жол арқылы ғана 
қазақстандық қоғамның сан айшықты келбетін құрайтын барлық діндер 
мен мәдениеттердің бірегей ерекшеліктерін сақтай отырып, исламды наси-
хаттап, қоғамдағы тұрақтылықты нығайтып, дінді төл мәдениетіміздің өзегі 
ретінде негіздей аламыз.
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Резюме

Бағашаров Қ., Тутинова Н., Табашев Ғ., Утпинов Н. Распространение ислама 
через современные технологии 

Казахстан отличающийся полиэтничностью и разнообразием культур демонстрирует 
своеобразную модель межконфессионального диалога. В статье анализируется роль ис-
лама как важного элемента духовной культуры молодежи, как духовной силы способной 
объединить большинство людей, укрепить межконфессиональные отношения. Также рас-
сматриваются вопросы, связанные с распространением ислама все больше приобретающие 
актуальность в нашей стране и до сих пор ожидающих реальных решений проблем. Авторы 
изучают роль средств массовой информации, в том числе, роль интернета в информацион-
но-просветительской деятельности по пропагандированию ислама, также в статье изучает-
ся вопрос влияния средств массовой информации на общественное сознание и на взаимоот-
ношения в социуме. Также уточняется роль мечетей, образовательных учреждений, средств 
массовой информации в распространении ислама на территории нашей страны. 

Ключевые слова: религия, государство, общество, ислам, распространение, СМИ, 
социальные сети.

Summary

Bagasharov K., Тutinova N., Tabashev G., Utpinov N. The Spread of Іslam Through 
Modern Technology

Kazakhstan, which is characterized by multi-ethnic and diverse cultures, today adheres 
to the policy of inter-religious harmony. The article analyzes Islam as a spiritual force, as an 
important element of the spiritual culture of young people, able to unite the people, to strengthen 
inter-religious relations. This article discusses the increasing issues of the spread of Islam in our 
country, many of which have not yet found any real solutions, is devoted to the relationship of 
the distribution of Islam and secular media, especially with the Internet, modern information 
technologies were taken to the object of research on religious communication, defending against 
control in a developed society. Also, clarified the role of mosques, educational institutions, the 
media in spreading Islam in our country.
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