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ӘОЖ 1(091) 

Гүлдариға Симұқанова – Құдайберген Жұбанов 
атындағы Ақтөбе Өңірлік Мемлекеттік университеті (Ақтөбе)

ҚОҒАМНЫҢ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІКТІ 
ДАМУЫНДАҒЫ ДІНИ САНАНЫҢ ОРНЫ

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан 
халқына арнаған «Қазақстан-2050 – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
Стратегиясы» атты Жолдауының аясында дін қоғамдық сананың формасы 
ретіндегі мағынасы мен рөлі қарастырылады. Мәтінде ислам дүниетанымы мен 
дүниені түсіну ауқымындағы негізгі мазмұнды қырлар, ұғымдар және түсініктер 
ашылып көрсетілді. Адамның қалыптасуының үш бағыты пайымдалып, діни 
сананың қазіргі заманауи талаптарға сай қалыптасуының маңыздылығына ерекше 
назар аударылады. 

Түйін сөздер: ақиқат, дін, адам, қоғам, саясат, тарих, мәдениет, жан, рух, ислам, 
өркениет, тарихи процесс, өмір, уақыт, диалог, сана, дәстүр.

Дін, діни сана, діни тағылым туралы мұсылман қауымы ғасырлар бойы 
сөз етіп келеді. Онда діннің мән – маңызын дұрыс түсіну де, адасу да бол-
май қойған жоқ. Ақиқатында дін адамның ішкі жан дүниесін түсіндіріп, 
Жаратылыстың сырларына қанықтырып, адамның рухын дамытып, сана-
сын жетілдіреді. Сондықтан да біздің ғұламаларымыз: Қожа Ахмет Ясса-
уи, Әл-Фарабиден бастап, Абай, Шәкәрім, Машһүр Жүсіптердің – барша-
сы адамның жан жүрегін зерттеген. Кешегі атеистік дәуірде дін өзінің ішкі 
рухани өзегінен айрылып, сыртқы формасы ғана қалған соң, дін догмаға 
айналды, солай түсінілді. Яссауидің Хақ ілімінен, Шәкәрімнің Ар іліміне 
дейін тікелей сабақтастық бар екендігін ескермей дәстүр жалғастығы үзілді, 
Ислам сөзінің түбірін түсінбейтін біліксіздер білімділерге ақыл үйретті. 
Шын мәнінде Ислам сөзінің түбірінде тұрған үш әріп С Л М (са – ля – ма) өз 
бойына мағыналардың тұтас бір кешенін қамтиды. Мұнда бейбітшілік те, 
қауіпсіздік те, құтқарушылық та, саушылық та, игі ниеттілік те, тазалық та, 
игілік те бар. Атап айтқанда, «са» – бейбітшілік, «ля» – тыныштық, «ма» – 
жақсылық. Мұсылмандар бір – біріне «Салям алейкум!» – деп амандасқанда 
осының бәрін тілейді.

Алайда ХХІ ғасырдың басында діннің саясаттануы қатты күшейіп кетті. 
Бұл алаңдатарлық жағдай. Саясат деген өтпелі нәрсе, ал ДІН қашанда әу 
бастағы тазалығын сақтап тұруы тиісті. Дін саясаттанған жерде ол қолы 
лас, жаны лас адамдардың құралына айналмай қоймайды. Бұл үлкен 
мемлекеттік мәселе.

Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясаты 
конфессияаралық тұрақтылық пен толеранттылықты сақтауға бағытталған. 
Еліміз тәуелсіз даму жолына түскеннен бастап Қазақстанның рухани әлемінде 
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діни жаңару үрдісі қарқынмен жүруде. Осы үрдіс барысында біз діннің – 
дұрыс түсінген адам үшін парасатқа, иманға жетелейтін – нығмет, ал қате 
түсінген адам үшін үлкен – қасірет екенін ұққандаймыз. Ендеше, діннің мәнін 
түсініп, оның адамзат қоғамындағы орны мен ролін анықтап алғанымыз жөн. 

Адамзат руханиятының бір бөлігі ретінде өте ерте заманда пайда болған 
дін, әлі күнге дейін адамзат санасының басқа түрлерінің алдында өз пози-
циясын бермей келеді. Өйткені, дінде дүниеге көзқарастық тұстар басым. 
Адамның табиғат және қоғаммен байланысын көптеген ғылым салалары 
түсіндіреді, алайда дін осы байланыстардың күрделі бейнесін түзе алды. 
Діннің қоғамнан алатын орнын түсіну үшін оны шындық дүниенің бір 
бөлігі ретінде қарап, жердегі негіздерін жалпы методологиялық принципке 
сүйене отырып айқындау керек. Дін – дүниені рухани игеру процесіндегі та-
рихи қалыптасқан компонент, қоғамның белгілі бір кезеңінде пайда болған 
және күні бүгінге дейін өмір сүріп келе жатқан әлеуметтің ой-санасының, 
жәдігерінің бір бөлігі.

Қазіргі жаһандану заманында адамзатты әлемдік қауымның болашағы 
қалай қалыптаспақ деген сұрақтар ойландырады. Өткен ғасырда алып мем-
лекеттер «дүниенің жаңа тәртібін» түзуде бірқатар табыстарға жетті десек те, 
жер бетінде зұлымдық, адамгершілікке жат құбылыстар азайған жоқ, адам 
мәніне дұрыс көзқарас та толық қалыптасқан жоқ. Осы тұрғыдан алғанда 
Мұсылмандық Шығыс діндерінің өткен тарихы біздің санамызда қасиетті бір 
ғажап тілекті оятады, ол тілек – ЖАҢА АДАМ, ЖАҢА ҚОҒАМ ҚҰРУ. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы – 
«ҚАЗАҚСТАН – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағытында» қазіргі уақытта әлемнің ауыр дүниетанымдық және құндылық 
дағдарысты бастан кешіп отырғаны айтылған. Өйткені, бұл күндері 
өркениеттер қақтығысы, тарихтың ақыры, мультимәдениеттің күйреуін 
жариялайтын үндер жиі естіледі. Жылдар бойы сыннан өткен құнды-
лықтарымызды қорғай отырып, біз үшін осынау кертартпа көзқарастан 
тартынуымыздың принципті маңызы бар. Бұл туралы «ҚАЗАҚСТАН – 
2050» Стратегиясында: «Біз мәдениеттер мен діндердің қатар өмір сүруі 
жағдайында өмір сүріп үйренуіміз керек. Біз мәдениеттер мен өркениеттер 
диалогына бейілді болуға тиіспіз» – делінген [1,78–79].

Ислам діні интеллектуалды пайымдауды басшылыққа ала отырып, 
басқалармен бейілді болуды, адамның өзін-өзі мейлінше жетілдіруімен ай-
налысуын, кез-келген құбылысты жүрекпен сезінуді ұсынады. Дін – бұл 
«жүрек» туралы ілім, сондықтан адами қатынастарды жүрекпен, дұрыс ни-
етпен ұғынуға шақырады. 

Әл-Фарабидің «Философиялық трактаттарында» «Қарапайым қала 
тұрғындары көзқарастары» атты бөлім бар. Онда жүрек туралы мынадай 
ойлар айтылады: Адамның негізгі қабілеттері: қоректену, сезім, елестету, 
ойлау, ұмтылу – бәрі де жүректе орналасқан. Сондықтан жүрек ең басты 
орган және ол басқаға тәуелсіз... жүрек туа біткен жылулықтың қайнар көзі. 
Жүрек жылуы басқа қабілеттердің жүзеге асуына мүмкіндік туғызады [2].
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Жүректің қызметімен үрей және үміт байланысты. Аяушылық – бұл 
басқа үшін үрейлену, ол көз жасын тудырады. Үрейдің екінші жағы үміт. 
Үміт – «жанған жүректің» дағдарысты күйі. әл-Фараби де жүрек жылуының 
осындай күйін «отты» деп атаған. Жүректің бұлай жануы жоққа және бір 
нәрсеге көз жеткізе алмаудан туатын мүдде, арманды білдіреді. 

Діннің маңызына Гегель де ерекше көңіл аударған. Оның пікірінше: 
«қабылдап алынған (святое) өнер – дінмен барабар, қабылдап алынған (сня-
тая) дін – абсолютті біліммен барабар». Гегель үшін діннің қоғамдық сана 
формасы ретінде де, таным процесінің сатысы ретінде де маңызы бар [3]. 
Дінді – адамзат ойлап шығарған емес, дін – құдіретті рухтың жемісі деген 
пікір де өмір сүруге құқылы. Бұл пікір болмыс пен шектік шүбәсіз кемелдік 
арасында жақындық бар екеніне ой салмақ. Дін біздің бір бөлшегіміз болып 
қала бермек, себебі оның қайнар көзі – тарих (ғылыми  тұрғыдан), сондай-
ақ оның қайнар көзі – мәңгілік (теологиялық тұрғыдан).

Қазіргі кез – ғылыми техникалық прогресс заманы. Ғылымның қай 
саласы болмасын күрт дамуда, тіпті ғылымдардың түйісуінен олардың 
жаңа бағыттары, жаңа салалары тууда. Бұрынғы қоғамда дінді мемле-
кеттен бөлектеп қана қойған жоқ, ғылымдарды да діннен бөлектеп, оның 
жетістіктерін дінге қарсы қоятын саясат үстем болды. Шын мәнінде оларды 
бір – біріне қарсы қою қисынсыз еді. 

Ілімнің қай түрін алсақ та оны түсініп білу үшін ерекше жағдайлар болу 
керек, басқаша айтқанда білім алудың жолдары болады. Олар – адамдар-
дың үйретуі және Тәңірдің иландыруы (көндіруі). Адамдардың үйретуі оқу 
арқылы және ойланып толғану арқылы жүзеге асады. Тәңірдің иландыруы 
да 2 түрлі жолмен жүзеге асады: біріншісі – УАХИ. Алла тағала пайғамбар-
ларын уахи беру арқылы үйреткен. Ниса сүресінде: «Алла саған Құранды жә-
не Хикметті түсірді, әрі білмегендеріңді үйретті» – делінеді. Уахи – барлық 
пайғамбарлардың ерекшеліктері. Пайғамбарлардың мөрі болып есептеледі, 
соңғы пайғамбар Мұхаммедтен (с.ғ.с.) кейін Алла тағала бұл жолды жапты, 
өйткені Ол: «Бүгін діндеріңді толықтырдым және нығметімді тамамдадым. 
Сондай-ақ сендерге Исламды (жалғыз) дін ретінде қоштап ұнаттым» – де-
ген болатын. Тәңірдің иландыруының екінші түрі – ИЛХАМ. Бұл жағдайда 
жеке тұлғаның рухы Алланың рухынан өзінің тазалығы, мүмкіншілігі және 
қабілеттілігіне қарай үйренеді. Уахи арқылы алынған ілім – пайғамбарлық 
ілім деп, ал илхам арқылы алынған ілім – Тәңірлік ілім (илм- и ладуни) деп 
аталады. Даналық та осы Тәңірлік ілімнен болады.

Ілімнің түрлерін салыстыра келе пайғамбарлық ілімнің ең күшті, кемел-
денген және өте бағалы екенін көруге болады. Ол туралы ғалымдардың 
өздері де мойындайды. Көптеген ғылыми жаңалықтарды ашып, олардың 
Құран кәрімнің аяттарында бұрыннан жазылып қойғанын білгенде ғалымдар 
еріксіз дінге (Исламға) бой ұсынады. Ондай мысалдар көп-ақ (Морис Бу-
кай, Артур Дж. Арберри, Гете, Л.Н. Толстой, Доктор Штейнгасс және т. б.).

Исламда білімге көп көңіл бөлінген. Құранның алғашқы аяттары: «Оқы!» 
– деп басталуы да тегін емес. Ілім үйрену – мұсылманның қырық парызының 
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бірі. Ғылым – Алла тағаланың 99 сипатының бірі. Ілім жөнінде хадистер де 
көп. «Кімде-кім ілім іздеп жолға шықса, оның өле өлгенше Алла жолында 
жүргені», «Бір сағат ілім үйрену бір күнгі ғибадаттан артық, ал бір күндік 
дәріс – бір ай ұстаған нэфіл оразадан абзал» және т. б. делінген.

Сенім (эл- иман) деген сөз және оның туындылары қасиетті Құранда 811 
рет кездеседі екен. Ілім (эл-уилм) сөзі және онын туындылары 782 рет, оның 
синонимы білім (эл- марифа) деген сөз 29 рет кездеседі. Сонымен ілім және 
білім сөздері және олардың туындылары қасиетті Құранда өте жиі кездеседі 
екен. Бұл кездейсоқтық емес! Бұлардың бәрі дінді ілімнен бөліп қараудың қате 
екенін көрсетеді. Керісінше ілім, дін, ғылым жетістіктерін пайдалана отырып 
алдымен адамзаттың өзін, Жаратушы хақ Алла тағаланы тануды үйретеді.

Адамзат тарихында дінге сенбеген, діни сана – сезімнен ада бірде-бір 
қоғам болмаған. Дін жолы қандай да күрделі болғанымен де, материализмнің 
кең етек алуына қарамастан оның кедергілерінен өтіп бүгінге дейін жетті. 
Тіпті атеистік қоғамның өзін алып қарасақ та, оларда бұрмаланған діни ой-
лар, басқару идеологиясы, жеке басқа табыну, немесе, идеяға құлшылық 
ету тәрізді ұстанымдар кеңінен қолданылған. 

Дінге деген сан-алуан көзқарастарға қарамастан, күні бүгінге дейін 
әлемнің ауқымды бөлігі дінді мойындайды. Сол себепті біз діннің өмірдегі 
орнын оқып білуіге тиіспіз. Әлемде дін маңызды рөл атқарады. Әлемде 
болып жатқан қайшылықтар мен қақтығыстардың діни негізі бар. Осыған 
орай әлемдегі оқиғалардын мәні мен себебін білу үшін сол оқиғаға қатысты 
адамдардың діни тәжірбиесіндегі ерекшеліктер мен олардың сенімін түсіне 
білудің маңызы зор. Халықтың дінін білмей, оның тарихын, мәдениетін сол 
халықтың тарихи тұлғаларының іс-әрекетін түсіну мүмкін болмайды.

Дін халық даналығын және тәжірбиесін сақтаушы рухани мұра, рухани 
– мәдени өміріміздің тарихының бір бөлігі. Гете: «кім де кім өзінің үш мың 
жылдық тарихына сүйенбесе, ол тек уақытша бүгінімен ғана өмір сүреді» – 
дегенде адамзатпен бірге жасасып келе жатқан дінді айтқан.

Діннің кеңінен таралуының өзі, оның табиғилығын және адам табиғаты-
мен тығыз байланыста екенін көрсетеді. Дін күрделі де көп қырлы құбылыс 
болғанымен, ол адамның рухани ұмытылысының үш бағытын сипаттайды:

- өмірдің, қайғы-қасіреттің, өлімнің мәні жайлы мәңгілік сұрақтарға жа-
уап іздейді:

- өмірде басшылыққа алатын қағидаларды іздейді;
- ұйымшылдық сезімін дамытуды және қауымдастық құруды көздейді. 

Осы аталған үш бағытқа сәйкес әр дін үш түрлі рухани өлшемді қолданады.
Дін мәдениетпен де тығыз байланысты. Әр дінге тән дүниетаным бола-

ды. Мәдениеттің қайнар көзінің бірі діни таным және оның іске асырылуы 
діни салт-жоралар арқылы жүреді. Діни дүниетаным мифтер мен нақылдар 
түрінде бейнеленеді, оны ертегі деп қабылдауға болмайды, өйткені 
онда терең ой түйіні мен шындық суреттелген. Діни тақырып ұлы әдеби 
шығамалардың негізгі мазмұнына алынғанда авторларды шығармашылық 
іске рухтандырады. Кез-келген мәдениеттегі дарынды шығармалардың 

Дінтанулық зерттеулер
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барлығы діни тақырып желісінде жазылған. Бірқатар аса белгілі музыкалық 
шығармалар діни оқиғаға байланысты шығарылған. Діни тақырып көркем 
өнердің де негізіне алынған және оның дамуына елеулі ықпал еткен.

Адамгершілік қағидалар да өз бастауын діннен алады. Дін адамдардың 
өміріндегі ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіреді. Қоғамның және 
моральдық құндылықтардың негізін отбасы құрайтыны белгілі. Осыған 
байланысты барлық әлемдік діндер отбасындағы және өркениеттегі құнды-
лықтарды қолдайды. Ол құндылықтар – адалдық, пәктік және жеке меншікті 
құрметтеу. Дін адамгершілік құндылықтарды түсініп оны өмірде пайдалана 
білуге үйретеді. Діннің мақсатының бірі – әр адамды адамгершілік, руханилық 
тұрғысынан жетілдіру арқылы, бүкіл қоғамды дамытуды көздейді.

Дін өзін-өзі жетілдіруге және жан дүниесін түсінуге бағыттайды. Біздің 
байқауымызша діндер алуан түрлі болғанымен олардың ортақ қасиеті 
– этикалық, яғни, әдеп жүйесі ұқсас келеді. Әрине этиканы діннен тыс 
құруға да болады, бірақ та тәжрибеде ар-ождан, отбасылық және қоғамдық 
мәселелер дінге негізделіп келген.Тарихта ешқандай дінді мойындамай-ақ 
ізгілікті өмір сүріп, этикалық қалыптарды ой мен қисынға лайықты жасаған 
адамдар да болған. Бірақ та осы күнге дейін діннен тыс құрылған бірде бір 
тұрақты да, ізгілікті қоғам болған емес. 

Дін қоғамдық сананың бір түрі, ендеше ол тек жеке адамның ісі емес. 
Ол жеке бастық сипат алған күннің өзінде бір сенімге топтасқан адамдар-
ды біріктіреді. Дін тек дүниетанымды ғана қалыптастырып қоймай, адам-
дарды эмоционалдық қоғамдастыққа ұйымдастырып, оларға рухани қолдау 
көрсетеді. Көптеген діндер ең алдымен отбасында діни дәстүрлер арқылы 
қаланады. Демек, отбасында діни сенімнің негіздері мен дәстүрлері ұрпақтан-
ұрпаққа беріледі. Дін қоғамда ізгілікті өмір қалыптастыруға қызмет етеді. 
Бүгінде әлемдегі көптеген мемлекеттік емес ізгілік акциялар да өз бастауын 
діннен алады, оны ұйымдастырушылар да діни сенімдегі адамдар.

Таза сенім мен іс-әрекетке толы өмірді уағыздаған діннің әлеуметтік 
саладағы шығармашылық жетістігі ғылым мен өнерден кем болмағаны барлық 
халықтардың тарихынан белгілі. Солай бола тұрса да, адамзат тарихында 
діннің  дұрыс түсінілмеуінен болған оның күңгірт жақтарын да көрмеуге, көңіл 
аудармауға болмайды. Дін тазалықты, өмірді, қуанышты, жан сабырлығын 
қамтамасыз етумен бірге мынадай құбылыстармен де байланысты:

- төзімсіздік: басқа сенімдегі адамдарды қуғындау, оларға өшпенділік 
білдіру, тіпті өлтіруге дейін бару;

- қараңғылық: кей тұстарда ақыл-ойды, өнерді және ғылымды дамытуға 
қарсылық білдіру;

- беделге бас ию: ақыл-ойға, өнерге, әлеуметтік және саяси еркіндікке 
қарсы тұру;

- догмалық сипат: өзін жоғары қою, тек өз сенімінің ақиқаттығын 
ұстанып қиқарлық таныту;

- шектелгендік: бүкіл адамзат қарғысқа ұшырап, тек өзінің қауымдастығы 
ғана құтқарылады деген сенім.

Г. Симұқанова. Қоғамның рухани адамгершілікті дамуындағы діни сананың орны
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Қазіргі заманғы діндер қайшылығынан туған қақтығыстар да қоғамда 
жиі көтерілетін мәселенің бірі. Оған зер салып қарайтын болсақ, кейбір са-
яси күштер дінді өз пайдасы мен мақсатына қолдануды көздейді.

Қайшылық жағдай туғанда дұрыс жолдағы адамдар діни ізгілік жолды 
басшылыққа алады: жазалау, басын алу, қатыгездікке тиым салып, акиқат 
пен татулық жолын іздестіреді. Өткен тарихқа назар аударсақ, қарулы 
қақтығыстардың басты себебі – рулық және ұлттық қақтығыс, атеистік иде-
ологияны таратуға қарсы күрес екені байқалады.

Діни негіздегі қақтығыстардың себебі – әр діни жүйенің көптеген 
мәселелерді түсінуінде алшақтық басым келеді. Сенімі бар қоғамда түрлі 
адамгершілік құндылықтар діндерді қайшылыққа соқтырмайды.

Қайшылықтардың туындау себебі түрлі діндердің сенімі мен әдет 
ғұрыптары, салт-дәстүрлері бірін-бірі қабылдай алмауынан, әр діннің тек 
өзінің сенімі мен салт-жораларын басқа діндерден артық санауынан бола-
ды. Ондай қайшылықтардың асқынуы адамдардың ұлттық сана-сезіміне 
байланысты. Мұндай қайшылықтардың қоғамда орын алуының тарихи 
себебі адамзатық құндылықтардың қалыптаспауынан және адамдардың 
бір-бірімен достық, бейбіт өмір сүре алмауынан өрбиді. Осыған орай, 
өз ойыңды талқыға салу үшін, кез-келген діни іс-әрекеттердің сол діни 
іліммен қаншалықты сәйкес екенін ескеру қажет. Көп жағдайда ондай теріс 
іс-әрекеттер діни іліммен сәйкесе бермейді. Тіпті әлемдегі діннің негізін 
салушылар да өз кезіндегі діни тәжірибені кінәлаған.

Ежелгі заманда діннің негізін қалаушылар ортақ ұқсастықты сақтай 
отырып түрлі салт-жоралармен қатар, діни ұйымдар құрған. Әлемдік 
діндер түрлі болғанымен онда соның негізін қалаушы тұлғаның жеке 
бастық ерекшелігімен қатар, жеке мәдени ортаның, сонымен бірге тарихи 
жағдайдың ықпалы да көрініс береді. Осыған сәйкес, әр адамның тұлғалық 
ерекшелігі тәрізді діндер де ерекшеленеді. 

Өз сенімі мен өзінің діни жолын шындыққа балап, өзгелердің сенімін 
аяққа таптап дәлелдеудің ешқандай қажеті жоқ. Осындай жағдайдың 
туындауының себебі өзіне деген сенімінің төмендігіне байланысты. Егер 
адам өз сеніміне берік болса, онда өзге сенімнен, салт-дәстүрлерден 
күдіктенбейді, керісінше, өз дүниетанымын байыта түседі.

Діннің даму тарихына барлап қарасақ қызықты жәйт аңғарылады. Адамзат 
көп түрлі ру мен тайпа сенімінен біртіндеп ұлттық, онан кейін дүниежүзілік 
дінге тілдік, ұлттық, мәдени және нәсілдік кедергілерге қарамастан бет 
бұрған. Діни қайраткерлердің көпшілігі әсіресе XX ғасырда көп қателіктер 
жібергенін мойындап, сұхбаттасу арқылы шешім табуға әзірлігін білдірген. 
Алдыңғы қатарлы дін қайраткерлері тереңде жатқан жалпы адамзаттық 
құндылықтарды іздеп, тарихи айырмашылыкқа қарамастан көп түрліліктің 
өзінен бірлікті іздейді. Түрлі діндер бір-бірімен сұхбаттастыққа келіп, бір-
бірінің сенім жолына құрмет білдіреді.

Қазіргі кезде әлемдік адамгершілік қалыптардың өзі, түрлі қоғамда, түрлі 
мәдени дәстүрде бір-бірінен айырмашылығы болатыны мәлім. Әрине түрлі 
діндердің арасында түрлі өзгешелік болғанымен де жалпы принциптермен 
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адамгершілік құндылықтар жүйесін табуға болады. Өйткені бұл діндер 
көпшілік пікірін білдіретіндіктен, біз ол принциптердің жан-жақтылығына 
сенеміз. Әлемде көпшілік адамдар сенетін принциптер бар. Олар барлық 
мәдениет пен діндерде адам болмысының шынайылығын анықтайды. 
Өмірде олардың қолданылуы алуан түрлі, бірақта бұл принциптер әлемде 
бірыңғай қолданыс табуда. Бұл туралы «ҚАЗАҚСТАН – 2050» Стратегия-
сында: «Біз елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес келетін діни 
сана қалыптастыруымыз керек. Біз өзін – өзі ұстаудың ерекше үлгілерін 
алуға тиіспіз» – делінген [1,79б].

Осы бағдарды басшылыққа ала отырып, бүгінде біздің Зайырлы мемле-
кетіміздің тұрпатына сай имандылық пен моральдық, азаматтық нормалар-
ды қалыптастыру үшін Қазақстандағы қоғамдық ғылымдар өкілі: фило-
софтар мен әлеуметтанушылар, тарихшылар мен мәдениеттанушылар өз 
ізденістерінде заман талабына сай, дінтану ғылымының, оның ішінде Ис-
лам дінінің елімізде өркендеп қанат жаюына атсалысып, өздерінің қомақты 
үлестерін қосатын кезең жетті. Бұл біздің ғалымдардың, дінтанушылардың 
халықтың алдындағы бүгінгі борышы деп айтсақ артық болмас.

Әдебиеттер

1 Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы – 
«ҚАЗАҚСТАН–2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-
ты» (14 желтоқсан 2012 жыл). – Астана, 2013. – 76 б.

2 Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1970. – 271 с. 
3 Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х томах. Т. 1. – М., 1974. – 518 с.

Резюме

Симуканова Г.С. Место религиозного сознания в духовно-нравственном 
развитии общества

В статье рассматриваются роль и значение религии как формы общественного 
сознания и учения в контексте Послания Президента РК «Стратегия Казахстан 
-2050: новый политический курс состоявшегося государства». Раскрыты основ-
ные содержательные аспекты, понятия и представления, существующие в ислам-
ском мировоззрении и миропонимании. Указаны три направления духовного ста-
новления человека, а также акцентируется внимание на важности формирования 
религиозного сознания в соответствии с современными реалиями.

Summary

Simukhanova G.S. A Place of Religious Consciousness in Spiritual-Moral 
Development of the Society

This article considers role and significance of the religion as a form of society 
consciousness and study in context of RK President Message «Strategy of 
Kazakhstan-2050: new political course of established state». Article reveals main 
substantial aspects, concepts and representation in Islamic world view and outlook. 
Article shows three directions of man spiritual formation, also focuses attention on 
importance of religious consciousness according to modern realities.
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