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Қарлығаш Борбасова, Шамшия Рысбекова, Сұлтанмұрат Абжалов –
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Алматы)

ИСЛАМ ДІНІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІНАРАЛЫҚ, ҰЛТАРАЛЫҚ 
КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУДАҒЫ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ

Аннотация. Көп ұлттың өкілдері мекендейтін Қазақстан қоғамында әр 
түрлі діни қауымдастықтардың арасында бірлік пен татулықтың орын алуына 
барлық  мүмкіншіліктер жасалуда. Олар Қазақстанда Президент Н.Ә. Назарбаев 
жүргізіп отырған діни бірлік пен рухани тұтастық саясатын қолдайды. Мақалада 
исламның әртүрлі тарихи қиындықтарға қарсы тұрып, мұсылман халықтардың 
басын қосып, оларды ортақ мақсатқа жұмылдыра алатын рухани күш ретіндегі 
ролі ашылып, қарапайым халықтың өмірін белгілейтін басты фактор және жастар-
ды қызықтыра алатын жас дін ретінде қарастырылады. Авторлар қазақстандық 
қоғамның сан айшықты келбетін құрайтын барлық діндер мен мәдениеттердің 
бірегей ерекшеліктерін сақтай отырып, көпэтникалық және көпконфессиялық 
Қазақстанның жасампаздыққа жетуіне де ислам құндылықтарының рөлін бірінші 
орынға қоюды ұсынады.

Түйін сөздер: Дін, мемлекет, қоғам, ислам, дінаралық келісім.

Кез-келген қоғамда дүниеге көзқарасты қалыптастыруда дін үлкен 
рөл атқарады. Дін феномені адамның болмысында бар. Сондықтан да 
адам қоғамы ешқашан дінсіз болмаған. Өйткені қоғамды нақты шындыққа 
айналдыру құндылықтар жүйесінің қалыптасуына қатысты, әрі сол 
құндылықтарды жүйелендіру мен нақтыландыру  қызметі дінмен тығыз 
байланысты. Дәстүрлі діндердегі Бір Жаратушыға деген сенім  қоғамның 
барлық мүшелерінің: интеллигенцияны, қызметкерлерді, жай жұмысшы 
контингенттерін біріктіреді. Олар Қазақстанда Президент Н.Ә. Назарбаев 
жүргізіп отырған діни бірлік пен рухани тұтастық саясатын қолдайды. Соның 
арқасында көп ұлтты Қазақстан қоғамында әр түрлі діни қауымдастықтардың 
арасында бірлік пен татулықтың орын алуына мүмкіншіліктер жасалуда. Бұл 
ұстанған бағыт елдің шаруашылығын және рухани сфераларын жөндеуге, 
көмектесері сөзсіз. «Дін қоғамды құлдыраудан сақтайтын бірден бір құрал. 
Егер де барлық адамдардың құрметіне бөленген Қасиетті заң болмаса қоғам 
құлдырайды» [1]. Сондықтан мемлекет діни қауымдастықтар арасындағы 
өзара байланысты және олардың қоғамның рухани өмірімен пайдалы 
байланысқа түсуін қамтамасыз етуі керек. Сонымен қоса Қазақстандағы 
барлық діни ұйымдардың мақсат мүдделерін қорғай отырып, оларға бақылау 
жасап, қоғамға пайдалы қызметтеріне мүмкіндік беретін шаралар жүйесі 

Исламтану: мәселелері, трендтері, болашағы
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жасалып және тәжірбиеге асырылып отырғаны дұрыс. Сонда ғана діни 
қатынастар орнықты болып, діни қауымдастықтар татулығы сақталады. 

Өкінішке орай қазіргі жаһандану кезінде біздің қоғамда діни идеялар өзінің 
негізгі қолданысына арналмай, керісінше саяси-әлеуметтік қақтығыстардың 
себебіне айналғанына келтіретін фактылар өте көп. «Тұтынушы қоғам 
философиясының  діни дүниетанымға қарсы күрес процесі орын алуда. 
Бұл күрестің көрінісі әр түрлі, секуляризациядан басталып, профанациямен 
аяқталады» [2]. Діни бастамалар мен құндылықтар тұтынушы қоғамның 
құндылығымен алмастырылып, адамдардың рухани кедейленуі орын алу-
да. Қоғамымызда байлықты, жақсы тұрмысты, билікті, жетістікті адам-
гершіліктен жоғары қоятын, жастарды соған қарай тәрбиелеуді көздейтін 
көзқарастар көбеюде. Адамдар бір-бірінен жақындықты іздегенді қойып, тек 
қажеттілік үшін араласуға  мәжбүр болуда. Осыдан келіп, қоғамдық өмірде 
адамдар технологиялық жақтан неғұрлым ақылды, күшті болған сайын, 
соғұрлым өзімшіл және қатал болып барады.  Бұл жағдайды қалай өзгертуге 
болады?  Болашақ қоғамды не күтіп тұр? Жастарға біз қандай жол ұсынамыз? 
Сұрақтар да көп,  болжамдар мен ұсыныстар да аз емес. Солардың ішінде 
Қазақстан қоғамына, әсіресе жастарға қажетті деп, көпшілік мақұлдаған 
бұл ислам ілімі. Себебі «Қазіргі таңда Қазақстанда Ислам діні жанданып, 
жаңа даму сатыларына өту үстінде. Исламның Әбу Ханифа мәзһабының 
дін, қоғам мәселелерін шешуде Құран, шариғат үкімдерімен қоса жергілікті 
халықтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрін де есепке алу секілді ерекшелігі Орта 
Азияның көшпелі, жартылай көшпелі халқы, соның ішінде қазақ халқы үшін 
де жақын болды. Осы ерекшеліктің арқасында бүгінге дейін біз Исламның 
ханафи мәзһабын ұстанамыз және Ислам қазақ халқының дүниетанымы, 
дәстүрі, ғұрпымен үндесіп, сан ғасырлар бойы қазақ мәдениетімен тұтасып, 
ұлт тарихының ажырамас бөлігіне айналды» [3]. Белгілі ғалым, біраз жыл 
дінбасымыз болған Әбсаттар Қажы Дербісәлі: «Ұлттың ділі оның дінінен айы-
рып алғысыз. Ділді адамның жан дүниесі мен ұлттық шынайы болмысы деп 
түсінсек, қазақтың жан дүниесі мен табиғатын ата-бабамыздың асыл діні 
Ислам құрамай ма? Демек, екі діңгек бірінсіз-бірі жоқ деп түсінгені абзал» 
[4] деп, атап өтсе, қоғамымыздың әлеуметтік-рухани дамуының бір жолы 
«Қазақтану» идеясының авторы Ж. Молдабеков: «Исламдық-мұсылмандық 
дәстүрлер мәдени, этникалық және өркениеттілік өзін-өзі анықтаудың өтімді 
құралына айналды. Дінге нағыз берілгендер ұлтаралық араздықты емес, 
қайта адамдар арасындағы төзімділікті этнос аралық ымырашылдықты 
уағыздады. Дін адамды жоғарғы құндылық ретінде сыйлауға үйретті» – деп, 
діннің әлеуметтік-мәдени қырларын ашып көрсетеді [5].

Мемлекет те дәстүрлі Исламды дамытуға айтарлықтай көңіл бөліп 
отыр. Әсіресе, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда ел 
ішінде діни сауаттылықтың артып отырғаны байқалады. 

Бүгінгі Қазақстан халқының 72 пайызын құрайтын мұсылмандар, 26 
ұлттың өкілдері болып табылады. Республикадағы мұсылмандық бағыт 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы арқылы қадағаланады. 

Қ. Борбасова, Ш. Рысбекова, С. Абжалов. Ислам дінінің Қазақстандағы дінаралық...



146     Адам әлемі | 4 (62) 2014

Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасының құрылымдық жүйе-
сінде «Діни істер», «Діни уағыз, оқу-ағарту», «Халықаралық байланыс, 
қажылық және хаттама», «Шариғат және пәтуа», «Мешіт істері», «Интер-
нетпен байланыс» бөлімдері халыққа жұмыс істеуде.  

Діни басқарма республика аумағында 3000-ға тарта мешіттер, 7 мед-
ресе, 1 қарилар дайындайтын орын, имамдардың біліктілігін арттыратын 
институт арқылы мұсылмандықты халыққа уағыздауда. Сондай-ақ «Иман», 
«Рахмат самалы», «Грани», «Қазақстандағы ислам» журналы, «Ислам және 
өркениет» газеті, «Асыл арна» ислами ағартушылық телеарна арқылы діни 
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді.

Соңғы уақыттарда Қазақстан мұсылмандары Діни басқармасы және 
Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қорының қамқорлығымен көптеген 
мазмұнды еңбектер шығарылып, халыққа тегін таратылуда. Ол еңбектердің 
қатарын Ханафи мәзхабы мен Матуриди ақидасы турасындағы кітаптар да 
толықтырып отыр.  

2001 жылы жоғары білімді имамдар дайындайтын Нұр-Мүбарак Еги-
пет Ислам мәдениеті университеті ашылды. 

2002 жылы Алматы қаласында имамдардың білімін жетілдіретін Ислам 
институты ашылды. Бұл оқу орнында дін қызметкерлері білімін жетілдіреді. 

Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы  қарамағында ресми тіркелген 
жеті медресе бар. 2007–2008 жылдары Шымкент, Астана, Орал қалалары  
мен Шамалған ауылында медреселер ашылды. Ақтөбе, Павлодар,  Семей, 
қалаларында да медреселер ортақ бағдарламамен ислами білім беруде. Осы 
өңірлердегі медреселердің негізгі мақсаты – сол аймақтағы балаларды жи-
нап оқытып, сол өңірлерге мамандық бойынша қызметке тағайындау. 

Медреседе діни біліммен қатар жоғарғы оқу орындарында оқытылатын 
пәндер де үйретіледі. Атап айтар болсақ «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі», 
«Экономика негіздері» және Дене шынықтыру» секілді жалпыға міндетті 
пәндер [6].

Медреселерде қазақтармен қатар, өзбек, тәжік, түркімен және де тағы 
басқа ұлт өкілдері білім алады.

Бүгінге дейін діни мамандардың тапшылығы бірқатар елеулі шара-
ларды атқаруға қолбайлау болып келгені белгілі. Осы мәселені шешуде әрі 
отандық кадрларды дайындауда мемлекетаралық келісім негізінде ашылған 
Нұр-Мүбарак Ислам мәдениеті университетінің алар орны ерекше. Атал-
мыш келісімшарт ҚР Парламентінде  ратификацияланып, 2003 жылдың 2 
шілдесінде президент Н.Ә.Назарбаевтың бекітуімен заңдық күшіне енген.

«Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті» – Қазақстан 
Республикасындағы жоғары білімді имамдар, исламтанушылар, дінтану-
шылар даярлайтын бірден-бір арнайы оқу орны болып табылады. 
Университетте осы заман талабына жауап бере алатын дінтанушы, араб тілі 
мен әдебиеті оқытушылары, аудармашылары даярланады. Бітірушілерге 
мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.

Исламтану: мәселелері, трендтері, болашағы
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Университетте Египет пен Қазақстанның мамандарының ынтымақтаса 
еңбек етуіне жол ашылған. Сондай-ақ, үкіметаралық келісім Египеттің оқу, 
ғылым саласындағы білікті мамандарын шақыртуға мүмкіндік туғызып отыр. 
Студенттердің араб тілін меңгеру қабілетін арттыру мақсатымен, Египет-
тің әл-Әзһар, Каир, айн-Шамс, Александрия, әл-Миния университеттерінен 
Шама, Ато Ас-Сынбати, Риддо Ад-Дақиқи, Абдур-Рахман, Мұхаммед Ри-
зых сияқты  білікті доктор, профессорлары шақыртылған.

Дін – халық мәдениетінің рухани негізі. Оның қоғамда алатын орны 
қашанда ерекше. Сол себепті жас ұрпаққа діндер тарихы мен оның 
құндылықтары, рухани астары туралы мәлімет беру өмір талабы. Осы 
орайда жас жеткіншектерге діндер тарихы мен ілімдері туралы ғылыми 
негізде жазылған оқулық аса қажет болғандықтан, академик Ғарифолла 
Есімнің авторлық жетекшілігімен 9-сынып оқушыларына қазақ және орыс 
тілдерінде “Дінтану негіздері” оқулығы дайындалып, мектептерде оқытыла 
бастады.

Соңғы уақыттарда мешіттерде айтылатын жұма күнгі уағыз тақы-
рыптары да жүйеленуде. Онда халыққа діни бірлік пен ынтымақтастық, 
татулық, мәзхабқа бөлінбеу, радикалды ағымдарға ілеспеу, Ханафит 
мәзхабын ұстану т.б. қоғам үшін тәрбиелік мәні зор тақырыптар көтерілуде.

Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығының директоры 
Айдар Әбуов ислами оқу орындарында діни мамандыққа қосымша зайыр-
лы, кәсіптік мамандықты игерту мәселесін шешу қажеттігі туралы мәселе 
көтерген болатын:

«Ата дініміз исламды дамыту мақсатында мемлекет пен исламдық 
құрылымдар (ҚМДБ) арасында келісім (конкордат) жасалғаны жөн болар 
еді. Имамдарды тағайындау, мешіттер мен мемлекеттік құрылымдардың 
өзара қарым-қатынасы, білім жүйесіндегі исламның орны, мешіттер мен ис-
лами оқу орындары мен баспаларды 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 насихат жұмыстарын, діни баспалар қызметін, 
ислами оқу жүйесін мемлекет тарапынан бақылау мен реттеуге, мүфти мен 
облыстық, аудандық имамдарды тағайындауға мемлекеттің араласуына 
мүмкіндік береді» [7].

Танымал дінтанушы А.Г. Косиченко Қазақстандағы исламның қоғамды 
біріктіруші дін ретіндегі рөліне баға бергенде «Қазақстандағы исламдық 
қауымдар жеткілікті деңгейде бірауызды бірлікте емес, ханафиттік мазхаб-
пен қоса Қазақстан үшін дәстүрлі емес радикалдық бағыттағы исламдық 
ағымдар да бар, олар аз да болса белсенділік көрсетуде» [8] деп атап өтеді. 
Автордың ойынша ҚМДБ қазақстандық мұсылмандарды біріктірудегі жа-
сап отырған жұмыстарының нәтижелі болып, мықты және тұрақты бірлікке 
жетуі үшін біраз кемшіліктерді жою қажет. «Бұл:  діни сауаттылықтың 

Қ. Борбасова, Ш. Рысбекова, С. Абжалов. Ислам дінінің Қазақстандағы дінаралық...
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төмен деңгейі, өздерін жоғары санау және такаппарлық, сенімнің ғұрыптық 
жағына акцент жасау, шынайы сенімнің жетіспеушілігі, әлсіздігі, ислам 
ақиқаттарының мұсылмандардың күнделікті өмірлеріне сіңіспегендігі» 
[9] деген тұжырым жасайды. Бұл ойға толығымен қайшы келетін пікірлер 
де бар. Солардың бірі бойынша «...Исламның күшеюі кезеңдерінде де, 
оның әлсіреуі кездерінде де христиан әлемі мұсылмандарға үреймен яки 
күдікпен қарағаны рас. Себебі, ислам діні бірнеше маңызды факторлар 
бойынша христиан дінінен мықтырақ. Біріншіден, ислам ілімі христиан 
іліміне қарағанда мейлінше қатаң (тіпті, фанатизм деңгейінде) және жаңа 
діни жүйе болып табылады, екіншіден, исламның догматтық негіздері 
түйсіну және қабылдау тұрғысынан анағұрлым қарапайым және жеңілірек 
келеді, үшіншіден, ислам діні адам өмірінің әлеуметтік, қоғамдық, сая-
си сияқты барлық дерлік салаларына ықпал ете алады, төртіншіден, ис-
ламда отбасылық құндылықтар және Құранға негізделген ұжымдық 
дәстүрлер басты назарда ұсталады, бесіншіден, әртүрлі тарихи факторлар 
мен кедергілерге қарамастан, ислам негіздерінің қаз-қалпында сақталуы, 
исламның жүйе ретіндегі икемділігі, баяндылығы мен өміршеңдігі, алтын-
шыдан, тарих көрсеткеніндей, исламның әртүрлі тарихи қиындықтарға 
қарсы тұрып, мұсылман халықтардың басын қосып, оларды ортақ мақсатқа 
жұмылдыра білуі, жетіншіден, ислам діні тек діни қызметкерлердің ғана 
емес, сонымен қатар, қарапайым халықтың да өмірін белгілейтін басты 
фактор, сегізіншіден, ең жас дін ретінде ислам жастарды қызықтыра алатын 
ілім. Демек, ислам – келешектің діні» [10].

ҚМДБ басшылығымен жүргізіліп отырған іс-шараларға қатысты «...ра-
мазан айы аяқталғаннан кейінгі мерзімде БАҚ беттерінде имамдардың 
қызметтері туралы ақпараттар көрсеткіші төмендеді. Бұл қоғамда дін қыз-
меткерлері маусымдық, яғни тек діни мерекелерде ғана белсенділік таныта-
ды деген пікір қалыптастыруымен қауіпті. Қазақстан қоғамы үшін дәстүрлі 
саналатын Исламның өзіндік ерекшелігі жоғарыда берілгендей көрініс тап-
са, сонымен қатар қоғамымызда ислами мемлекеттердің үлгілерін бағдар 
еткен еліміз үшін дәстүрлі болып саналмайтын исламдық ағымдардың, 
тіпті, радикалды топтардың да Ислам атын жамылып әрекет етуі белең алу-
да. Әсіресе, «Талибан», «жихадшылар» экстремистік топтарының қатарына 
ханафи мәзһабының өкілдерінің де енуі байқалуда. Дәстүрлі дінімізден, 
өздерінің қасаң қағидаларымен, қасиетті Құран мен хадис үкімдерінің 
мәніне үңілмей тура мағынасында қабылдап, Исламның ішкі рухани 
тіректерінен бұрын сыртқы қалыбына аса мән беруі арқылы ерекшеленетін 
«уахабиліктің» кейбір қағидаларын басты ұстаным ретінде қабылдаған 
«жихадшылар», «тәкбіршілдер» бар. Осындай тағы да басқа экстремистік 
топтар халық арасында ресми Діни басқарма пәтуаларын, уағыздарын 
жоққа шығарып, мәзһаб ұстануды мойындамауға үгіттеуде. Олар өздерінің 
утопиялы мақсаттары – шариғат заңдарын ғана сақтайтын, біртұтас Ислам 
халифатын құру жолында қарулы күш көрсетуден тайынбайтындығына 
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өткен жылы еліміздің батыс, оңтүстік, орталық өңірлерінде және осы жылы 
оңтүстік аймақтарда орын алған лаңкестік әрекеттер мен жарылыстар-
ды өзге емес, өз қандастарымыздың іске асырғандығының анықталуы да 
өкінішті дәлелдердің бірі» [11] деген қорытынды жасалады.

Мемлекеттің негізгі ұйытқысы болып табылатын қазақ ұлтының сан 
ғасырлардан бері ұстанып келе жатқан ислам дініне қатысты принциптi 
ұстанымын жасақтаудың өзектілігі күн тәртібінде тұрған мәселе. Астана-
да 2011 жылы 14-16 қыркүйек аралығында «ТМД елдеріндегі исламның 
рөлі» атты форум өтті. Бұл форумға ТМД елдерінен 30-дан аса мүфти 
қатысып, ТМД елдерінде исламды дамыту және діни экстремизммен күресу 
мәселелері қарастырылды. Қазіргі таңда Ислам дінінің қайта жандануы 
жүзеге асуда және де негізгі дін ретінде қоғамды рухани, өнегелік негіздері 
арқылы біріктіру қызметін атқару кезеңіне ауысқандығын байқауға болады 
деген ойды да біраз ғалымдар қолдайды.

«Ең қызығы, исламның пайда болуынан бері христиандық өзін ыңғай-
сыз сезініп келеді. Себебі, монотеистік тұрғыдан алғанда, ислам христи-
ан дінінен түсініктірек, қисындырақ және қатаңырақ келеді. Қазіргі таңда, 
исламның кең таралуының басты себебі міне осында жатыр. Мұсылманның 
көзқарасында христиандар «Кітап иелері» өкілдері (Құдайға сенетін мо-
мындар) болса, ал, христиандардың көзқарасында мұсылмандар тура жол-
дан адасқандар болып табылады. Мұсылмандар Иисусты Иса пайғамбар 
деп таныса, христиандар Мұхаммед пайғамбарды мүлдем мойындамайды. 
Осы тұрғыдан алғанда, христиан әлемі ешқашан мұсылмандармен шы-
найы бейбіт диалогқа келу мақсатында бірінші қадамға бара алмайды. Ал, 
мұсылмандар өздерінің тәкаппарлығын жеңіп, дипломатиялық мінез таныт-
қан жағдайда «бауырлас» христиандармен бейбітшілікке келе алады» [12].

Біздің көп ұлтты және көпконфессионалды еліміздің ислам іліміне бет 
бұруы тек теориялық қызығушылық емес, практикалық қажеттілік екені 
мойындалып отыр. Ислам Қазақстанның жергілікті қазақ халқы мен басқа 
да түрік тілдес халықтардың рухани, тарихи және мәдени мұраларының 
бір бөлігіне айналды. Қазіргі жағдайда ислам туралы, оның құндылықтары 
туралы әр түрлі жалған көзқарастардың болуы қоғамдық санада, әсіресе 
жастардың санасында түсінбеушілік (кейде белсенді қарсылық) тудырады. 
Сондықтан ислам тарихы мен мәдениеті, мұсылмандық діни, философия-
лық, құқықтық ойлардың жетістіктері туралы, мұсылман халықтарының 
өмір сүру образы, дәстүрлері мен рухани құндылықтары туралы, мұсылман 
мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясаттарындағы бағыттары туралы ха-
бардар ғана болып қоймай, олармен тереңірек танысу өзекті мәселе.

Ислам қазақ тарихында үнемі өркендеуші рөл атқарған. Ислам 
дінінің қазақ елі үшін жеке адам мен қоғамды түзететін, әлеуметтік 
бақытқа, шынайы бостандыққа және бірлік-татулыққа жеткізетін құрал, 
ізгі жол болатындығын қазақ ойшылдарының барлығы мойындады десек  
қателеспейміз. 
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«Абайды мұқият қарап отырсақ, ол ислам дініне реформа жасау 
жағында болған. Оның дінге, мұсылманшылыққа көзқарасының негізінде 
адамшылық принциптері жатыр. Абайдың айтуынша адам дінге емес, дін 
адамға қызмет етуі керек» [13]. Кейбір зерттеуші-ғалымдардың пікірінше, 
ежелден көшпенділер басқа халықтардан рухани-психологиялық жағынан 
артығырақ болды. Себебі олар, негізінен, батыр, ер мінезді, жігерлі, сол 
сияқты, еркін ойлап-сөйлейтін, ар-намысын ақшаға сатпайтын асыл текті 
адамдардан құралды. Осындай табиғи қасиеттерге ислам руханияты келіп 
қосылғанда нұр үстіне нұр болып, тамаша нәтиже туды. Қазақ халқы ис-
ламды соқыр сеніммен емес, ақыл-ой елегінен өткізіп, жан-жүрегімен 
қабылдап, оны даналық, сопылық үлгісінде ұстанған. Ата-бабаларымыз 
діни көзқарасы терең, діни мәдениеті өте жоғары ұлттардың қатарынан 
болғандығы енді ашылып жатыр. Ислам туралы жастарда объективті 
білімнің болуы оларда «исламдық» экстремизм немесе фундаментализм 
деген ұғымдарға өзіндік көзқарастарының  қалыптасуына мүмкіншілік ту-
дырады.  Әсіресе жастардың рухани өмірінде ислам діни тағылымдарының 
рөлін күшейту керек. Абай өз кезінде «Құдайға деген махаббат- бұл рухани 
күштің тууы. Құдайға деген махаббат арқылы адам сенімді түрде, қайтпас 
гуманист болады» [14], – деп айтқан. Қай кезең болса да рухани байлық әр 
халықты сақтап қалатын және өмір сүру хұқын дәлелдейтін қайнар бұлақ 
болған. Сондықтан да ислам діни тағылымдарындағы жастарды ізгілік пен 
адалдыққа, еңбекқорлыққа, рухани тазалыққа, имандылыққа ұмтылдыра-
тын қағидалары мен хадистеріне  ерекше көңіл болу керек.  Себебі діни 
тағылым – ең әуелі діни тазарудың кілті. 

Исламдағы негізгі постулаттардың бірі білім алу болып табылады. 
Мұхаммед пайғамбардың хадистерінің өзінен білімнің қоғам мен жас-
тар өміріндегі маңызы туралы көп ой айтылған.  Исламның ғылым сала-
сындағы және рухани тәрбие саласындағы жетістіктері туралы қазіргі 
мұсылмандықты дәріптеуші ойшылдар (Саййид Муджтаба Рукни Мусави 
Лари, Осман Нұри Топбаш, Сайид Мухаммад Хатами, Фетхуллах Гулен 
және т. б.) көп жазады. Әсіресе жастарды адамгершілікке тәрбиелеуде ислам 
ілімінің қағидаларына сүйенуді ұсынады. Жастардың бойында мейірімділік, 
кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсету үлгісін қалыптастыру мұсылмандық-
тың шарты болса, Отан сүйгіштік (патриотизм), қоғамдық жауапкершілікті 
сезіну, басқаның сезімі мен сенімін сыйлау барлығы имандылықтың белгісі 
болып табылады. 

«Ислам нәсілшілдік, әсіресе, ұлтшылдық және кемсітушілікті қабыл-
дамайды. Ислам адамдарды нәсілі мен ұлты, атақ-дәрежесі мен шығу 
тегіне қарап емес, адамның тақуалығы мен көркем мінезі, рухани кемелдігі 
және адамшылығына қарап таразылайды. Қарапайымдылық және қайы-
рымдылық, жомарттық және таза имандылық ислам дінінің мәні. Ислам 
негізінде тәлім-тәрбие алған жастар қарым-қатынастарда ізгілік,әдептілік, 
ұстамдылық, сабырлылық және шыдамдылық танытады» [15].
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Қазақтар балаларын білімдар, пысық, еңбекқор, халқына қызмет ететін 
азамат болсын деп тәрбиелейді. Көркем – мінез, мейрімділік, өтірік айтпау, 
қонақсүйгіштік, жанашырлық, көмектесу, құрмет сияқты құндылықтарды 
халқымыз жастардың бойында туа қалыптастырады. Исламның келуімен 
бұл құндылықтар діни түсінікпен кеңейіп, діни сеніммен беки түскен. 
Бұдан біз ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық тәрбиенің  негізгі 
принциптері исламдық діни тәрбиемен үндестік тауып отырғанын көреміз.

Бізге тұрақты қоғам құрудағы төл жетістіктерімізді сақтап қалу өте 
маңызды. Елімізде әралуан этномәдени және діни дәстүрлердің бірге 
жасасып келе жатқаны айдан анық. Біздіңше, бұл көпэтникалық және 
көпконфессиялық жасампаздыққа жетуде ислам құндылықтарының рөлі 
бірінші орында. Біз рухани тәжірибедегі, тарих пен мәдениеттегі табиғи 
алуан түрлілікті баршаға ортақ игілік жолында пайдалануымыз керек. Ис-
лам 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, қоғамдағы 
тұрақтылықты нығайтып, жасампаздық рухын көтере аламыз.
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Резюме

Борбасова К.М., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Роль ислама в укрепле-
нии межконфессионального и межэтнического согласия в Казахстане

Казахстан с многонациональным и культурным многообразием  демонстри-
рует политику уважительного и добрососедского сосуществования различных 
конфессий и этносов. Народ поддерживает политику Лидера нации Н.А. Назарба-
ева в укреплении духовной и религиозной целостности. 

Статья анализирует ислам как духовную силу, способствующую консолида-
ции народа,  укреплению межконфессионального согласия, как дополняющий эле-
мент духовной культуры молодежи, придающий обществу неповторимое многооб-
разие и, в то же время, уникальную самобытность.

Статья рассматривает ислам, опираясь на его фундаментальные духовные 
ценности, как фундамент, обеспечивающий толерантность в обществе и взаимо-
уважение между людьми различных конфессий и способствующий формирова-
нию основы для достижения целей развития Казахстана.         

Summary

Borbassova K.M., Rysbekova Sh.C., Abzalov S.U. Role and Importance of 
Islam in Strengthening Interfaith Harmony in Kazakhstan

Kazakhstan with a multinational and cultural variety  demonstrates politics of valid 
and good-neighbourly coexistence of different confessions and ethnoss. People support 
politics of leader of nation Н.А. Назарбаева is in strengthening of spiritual and religious 
integrity.   

The article analyses an islam as spiritual force, assisting consolidation of people,  
strengthening of interconfessional consent, as a complementary element of spiritual 
culture of young people, giving society an unique variety and at the same time unique 
originality.

The article examines   an islam, leaning against his fundamental spiritual values, 
as foundation providing tolerance in society and взаимоуважение between the people 
of different confessions and assisting forming of basis for the achievement of aims of 
development of Kazakhstan.  
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