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Түйіндеме:

Еліміздің өркендеуі, дамуы,

болашағы қазіргі жас ұрпағымыздың тәрбиелі, жанжақты білімді болуына көп байланысты. Қай ғасырда
болсын, тәрбие мәселелері назардан тыс қалып көрген
емес. Бала тәрбиесі - мемлекеттің аса маңызды
міндеттерінің бірі.
Отбасы тәрбиесінің негізгі мәні отбасындағы
өзара ынтымақтастық пен түсіністік болып табылады.
Балалар ата-анасының еңбектегі ісіне көңіл бөліп, оны
түсінуге тырысады. Ата-аналар да балаларының күн
сайынғы әрекеттерін қадағалап жағдайларын біліп
отырады. Отбасының берік негізі міне, осы рухани
мүдденің бірлігінде. Оның біртұтас ынтымақта болуы,
береке бірлігі ең алдымен ата-ана мүддесінің мәні мен
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мағынасында, әке мен шешенің бір-біріне, балаларына,
олардың достары мен жолдастарына деген қарымқатынасына байланысты болады.
Әрбір ата-ана өз ұлы мен қызының әдепті,
саналы, иманды да ибалы, Отанының білімді азаматы
мен азаматшасы болып жетілуін қалайды. Ата-ана
перзентінің жақсы азамат болып жетілуі үшін өз
отбасында

тәрбиелеудің

нәзік

жақтарының

зандылықтарын білуі қажет. Сыйластық, түсіністік,
үлкен жауапкершілік сезімдері бар отбасы - бақытты
отбасы. Бақытты отбасында ғана ата-ана және олардың
өзара қарым-қатынасы мазмұнды, сенімді болады.
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Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы - туған
ұясы, өз отының басындағы тәрбиесі.
Түйінді сөздер:
отбасы

тәрбиесі,

Отбасы, ата - ана, тәрбие,

отбасында

ата-ананың

рөлі,

ынтымақтастық, ұлт болашағы, берік отбасы, бақытты
отбасы, адамгершілік қасиет.
Еліміздің өркендеуі, дамуы, болашағы қазіргі жас
ұрпағымыздың тәрбиелі, жан-жақты білімді болуына
көп

байланысты.

Қай

ғасырда

болсын, тәрбие

мәселелері назардан тыс қалып көрген емес. Бала

тәрбиесі - мемлекеттің аса маңызды міндеттерінің бірі.
Осы

қағиданы

нақты

Н.Ә.Назарбаевтың,

«Ұлт

ұғынған

болашағы

елбасы

білімді

ұрпақ

қолында» деп әрдайым айтқан сөзі дәлел [1].

Шын

мәнінде бүгінгі жас - ертеңгі елдің мызғымас тірегі,
келешек келбеті. Сол себепті олардың білімді, бәсекеге
қабілетті, жан-жақты әлеуметтенуі ел дамуындағы аса
маңызды фактор болып табылады. Сондықтан да
кешеден бүгінге дейін жалғасын тауып келе жатқан
ұрпақ тәрбиесі өзекті мәселелердің бірі. Жалпы бала
тәрбиесi - берерi де, сұрауы да, жемiсi де мол тәрбие
саласының ең өзектiсi. Дана халқымыз «Ағаш түзу өсу
үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен
ағаш болып өскенде оны түзете алмайсың» деп бекер
айтпаған.
Қай халық болмасын үмітін ең алдымен өзінің
ұрпағымен

тікелей

байланыстырады.

Отбасы-адам

баласының өсіп-өнер алтын ұясы. Адамның өміріндегі
ең қуанышты қызық дәурені осы отбасында өтіп жатыр.
Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап ата-ана өздерінің
негізгі борыштарын тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі.
Ата-аналардың

балалары

алдында

олардың

денсаулығының дұрыс жетіліп өсуін қамтамасыз ету,
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тәрбие беру, білім беру, үй болып аяққа тұрып ел
қатарына

қослып

кетуін

қамтамасыз

ету

сияқты

міндеттерін орындауы, ал балалары алдында ата-анасын
қамқорлыққа алып, сүйеніш болуы секілді міндеттері
ұштасып жатады. Бүгінгі таңдағы отбасы тәрбиесінде
қоғам ата-аналар алдына үлкен жауапкершілікті жүктеп
отыр. Бүгінгі тәрбие берудің негізгі міндеттерінің өзі
«ең алдымен дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани
ойлау дәрежесі биік, ар-ожданы мол, мәдениетті,
парасатты, еңбекқор, іскер, бойында басқа да ізгі
қасиеттер

қалыптасқан

адамды

тәрбиелеу»

деп

көрсетілген Қазақстан Республикасының тәлім-тәрбие
тұжырымдамасында [2].
Отбасы тәрбиесінің негізгі мәні отбасындағы
өзара ынтымақтастық пен түсіністік болып табылады.
Балалар ата-анасының еңбектегі ісіне көңіл бөліп, оны
түсінуге тырысады. Ата-аналар да балаларының күн
сайынғы әрекеттерін қадағалап жағдайларын біліп
отырады. Отбасының берік негізі міне, осы рухани
мүдденің бірлігінде. Оның біртұтас ынтымақта болуы,
береке бірлігі ең алдымен ата-ана мүддесінің мәні мен
мағынасында, әке мен шешенің бір-біріне, балаларына,
олардың достары мен жолдастарына деген қарым-
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қатынасына

байланысты

болады.

Босағасы

берік

отбасында әрбір адам өзара қамқорлық пен татулыққа,
үй іші жұмыстарын жұмыла кірісіп орындауға, жақсы
мен

жаман

ұштастыруға,

туралы

пікірлерін

қаражатты

дұрыс

ортаға
бөліп

салып

тұтынуға,

еңбекпен табылған ақша құнын бағалап, қадірлеуге
үйренеді.

Отбасындағы

тіршіліктің

дұрыс

ұйымдастырылуы балалардың еңбекқор болуы, әр
нәрсеге жоғары жауапкершілік сезіммен қарау, адамды
құрметтеу
қалыптасуына
адамдармен

сияқты

адамгершілік

мүмкіндік
қарым-қатынас

қасиеттердің

туғызады.
жасауы,

Баланың

қоғамға

енуі

отбасынан басталады. Сондай-ақ, отбасының баланың
дамуы мен қалыптасуы процесіндегі рөлі де ерекше.
Отбасында тұрмыстың белгілі жағдайлары жаслады,
мәдени орта қалыптасады, сезімдік күйлер орнығады.
Бала өскен сайын, оның тәрбиесі де күрделеніп, оған
қойылатын талаптарда күшейе түседі. Ақыл-ойының
дамуы, ұнамды мінез-құлық қалыптастыру ең негізгі
міндетке айналады. Оның негізгісі мектепке дейінгі
жаста қаланады. Бала жақсы адам болып өсуі үшін ол
күн сайын отбасы мүшелері арасында ең жарасымды, ең
әділетті қарым-қатынастардың куәсі болуы керек.
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Анасы баласына әкесін өз әрекеттері арқылы қуантып,
сыйлап құрметтеуді, оның жұмысын жеңілдетіп, оған
қолқанат болып жүруін талап етіп түсіндіріп отырады.
Отбасы шын мәнінде тату-тәтті, өзара түсіністікте
болса, одан адамгершілік пен әділеттің көрінісі айқын
сезіліп тұрады. Отбасының бірлігі мен ынтымақтастығы
оның

құрамындағы

қамқорлығынан,

адамдардың

тіпті

бірегей

бір-біріне
саяси

деген

көзқарасты

ұстануын, соған орай ерлі-зайыптылық және ата-аналық
сезімін терең түсіне білулерінен байқалады. Отбасының
негізгі міндеті-баланы еңбек етуге, жарқын сезімдер мен
мұраттарға тәрбиелеу және адамдар арасында өмір сүре
білуге үйрету. Бұл қасиеттердің бәрі негізінен отбасыошақ қасында қалыптасып нығаяды. Мұнда әсіресе,
отбасындағы ересек адамдар өздерінің жеке бастарының
өнегесі арқылы жас балалардың бойында осындай
сезімдерді

қалыптастырады.

Өз

ата-анасын

сыйлап,құрметтеп үйренген бала өзге ата-аналарды да
құрметтей біледі, қашан да үлкендер алдында өзін
дұрыс ұстап, құрмет пен қамқорлық таныта біледі.
Отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі Чехтің ұлы
педагогі Ян Амос Коменский еңбектерінің төрінен орын
алған.

Ол

тәрбие

негізі

ретінде

отбасын

бөліп,
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қарастырып, оны білім беру жүйесінің алғашқы сатысы
«Ана мектебі» деп көрсетеді [3]. Өйткені, бала
адамгершіліктің негізгі түсіністіктерін отбасында алып,
алғашқы

адамдық

қасиеттерін

отбасында

қалыптастырады.
Орыстың ұлы педагогі К.Д.Ушинский баланы
дұрыс тәрбиелеу туралы былай деп жазады: «Адамның
жеке қара басы біреудің жеке басының қалыптасуына
және дамуына әсер ете алады, мінезді қалыптастыру
үшін де мінезбен әсер ету керек» [4]. Бала тәрбиелеу
оңай

жұмыс

емес,

ол

үлкен

шеберлік

пен

шыдамдылықты талап етеді.
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Қазақтың ұлы ақыны Абай да отбасындағы
баланы тәрбиелеуде ата-аналар тарапынан жол берілетін
кемшіліктерді

ескерте

отырып,

отбасы

тәрбиесін

ұйымдастыруға кеңестер береді. Нақтырақ айтатын
болсақ, Абай өзінің 10 қара сөзінде: «Әуелі баланды
өзің алдайсың: әне, оны берем, міне, мұны берем деп,
баста баланды алдағаныңа мәз боласың. Соңынан балаң
алдамшы болса, кімнен көресің?» деп балаларына теріс
тәрбие беретін ата-аналарды сынайды [5].
Қазақ ағартушысы С.Көбеев те отбасы тәрбиесі
мәселелеріне аса үлкен мән берген. Ол өзінің «Баланы

семьяда тәрбиелеу» деген еңбегінде ата-аналардың
балалары

алдындағы

беделі

отбасындағы

тәрбие

нәтижесі екендігін атап көрсетеді [6]. Ұзақ жылдар
бойы отбасы тәрбиесі баланы тәрбиелеудің бірден-бір
формасы болып келеді. Қазіргі қоғамда отбасы баланың
шыр етіп дүниеге келген күнінен бастап өмірінің
соңына дейін тәрбиелік ықпал ететін негізгі ошақ болып
отыр. Әрине, әркім баласын жаман болсын демейді,
оның тәрбиелі, білімді, әрі еңбек сүйгіш, жақсы адам
болса, еліне, халқына пайдасын тигізетіндей бір маман
иесі, үлкен қызмет иесі болса екен деп тілейді.Жақсы
тілек пен ниеттің орындалуына мүмкіндік жасайтын
ата-ананың өзі. Балаға дүниеге келісімен көп көңіл
ауларып, «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей
оның өнегелі қасиеттерін отбасында қалыптастырған
жөн.
«Адамның бір қызығы бала деген, баланы
медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын шен алсын
деп бермедім деп», - Абай Құнанбайұлы айтқандай,
адам ұрпағымен қымбат, адам баласының ең қызығы,
бақыты, ұрпағының жалғасы [5].
«Балалы үй базар, баласыз үй мазар», - дегендей
бала отбасы жалғастығы, ұрпағы. Ал тәрбие тал
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бесіктен емес құрсақтан басталады. Оның себебі
болашақ ана баланы бесіктен емес, құрсақтан бастап
тәрбиелеуі

керек.

Балаға

деген

мейірімі,

сезімі,

махаббаты ананың ыстық ықыласы мен тәрбиесінен
берілетін

құнды

дүние.

Бала

тәрбиесі

ата-ана

тәрбиесімен ұштасып жатуы тиіс. Ата-ананың бала
тәрбиелеудегі мақсаты - болашақта баланың жеке тұлға
болып қалыптасуына, саналы ұрпақ болып өсуіне ,
дұрыс білім алып жетілуіне, өмірде өз орнын табуына
көмек беру. Себебі, білім тәрбие арқылы беріледі.
Тәрбие жоқ жерде білім де жоқ. Тәрбие қаншалықты
тереңде болса білім де соншалықты тереңде. Болашақ
білімді, дарынды, адмгершілігі мол ұрпақ үшін бұл өте
маңызды. Отбасының бала тәрбиесінде алатын орны
айрықша. Ал қазақ отбасының өзіндік ерекшеліктері
бар.
1.Халықтық сипат алуы: көп балалы болуды
қалауы, ауыл қариялары,
көрші-қолаң, тума-туыс, құрбы-құрдас және т.б.
тәрбиеге баулуы;
2.Ізгіліктілігі: отбасындағы әрбір әрекет, қарымқатынас, ұлттық
мерекелер мен салт-дәстүрлер;
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3.Жеке-даралығы: ұл мен қыз бала тәрбиесі.
Осы аталған қасиеттер тұтас қамтылған жағдайда
тұлғалық қасиеттер қалыптасып, кемелдікке жеткізеді.
Әрбір ата-ана өз ұлы мен қызының әдепті,
саналы, иманды да ибалы, Отанының білімді азаматы
мен азаматшасы болып жетілуін қалайды. Ата-ана
перзентінің жақсы азамат болып жетілуі үшін өз
отбасында

тәрбиелеудің

нәзік

жақтарының

зандылықтарын білуі қажет. Сыйластық, түсіністік,
үлкен жауапкершілік сезімдері бар отбасы - бақытты
отбасы. Бақытты отбасында ғана ата-ана және олардың
өзара қарым-қатынасы мазмұнды, сенімді болады.
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Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы - туған
ұясы, өз отының басындағы тәрбиесі. Қазақтың:
«Баланың бас ұстазы - ата-ана», «Балапан ұяда не көрсе,
ұшқанда соны іледі» - дегендей, тәй-тәй басып, есі кіріп,
тілі шыға бастағаннан-ақ баланы байсалды, ұғымпаз,
тілалғыш етіп баулыған дұрыс. Қай заманда болса да
бала тәрбиесі - басты байлық, ал ең асыл дүние - оның
тәрбиесі. Әрбір мемлекеттің болашағы оның төл
мектебінде шыңдалады.
Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік,
мейірімділік,

яғни

адамгершілік

секілді

құнды

қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікке тәрбиелеуде
отбасы мен педагогтар шешуші рөль атқарады.
Бүгінгі ұл - ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі.
Бүгінгі қыз - ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп, бой
түзейді. Балаға білім,тәрбие беруде басты тұлға ұстаз
болса, оны жалғастырушы, демеуші - ата-ана, қала берді
қоғам. Баланы өмірге бейімдеуде мектеп, ұстаз және
ата-ананың орны бөлек. Қоғамның алғашқы ұйтқысы
отбасында

бала

үлкендермен

араласады.

Баланың

қоғамдық әлеуметтік дамуы жанұяда өз орнын алуынан
басталады. Жас шыбық иілгіш болса, жас адам да
сондай, жақсыға да жаманға да бірдей бейімделгіш.
Халқымызда «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз
өсер» немесе «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің»
деген нақыл сөздер тегін айтылмаған.
Ата-ана өзінің мінезі, дағдысы, сөзі, іс-әрекеті
арқылы баласына үлгі көрсетеді. «Сіздер баланы тек
сөйлеген кезде ғана, оған ақыл айтқанда немесе бұйрық
берген кезде ғана тәрбиелейміз деп ойламаңыздар, - деп
жазады белгілі педагог А.С. Макаренко, «Сіздер оны
өмірлеріңіздің

әрбір

минутында,

тіпті

өздеріңіз

үйлеріңізде жоқ уақыттың өзінде тәрбиелейсіздер,
сіздер қалай киінесіздер, сіздер басқалармен қалай
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сөйлесесіздер немесе басқа адамдар туралы қалай
қуанасыздар және ренжисіздер, сіздер достарыңызбен
қандай қарым-қатынаста боласыздар, сіздер қалай
күлесіздер, газет-журнал оқисыздар - осылардың бәрінің
бала үшін маңызы бар» [7]. Бала әрқашанда ата-анадан
мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын қажет
етіп, ата-ананы өмірдің тірегі деп санайды. Дүниенің ең
тамаша туындысы - тамаша тәрбие алып шыққан адам
болып табылады. Адамның жеке басының алғашқы
қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі,
бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері отбасында
қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы - оның
көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде
болады. Отбасы - бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы.
Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының
тигізетін әсері мол. Ал берекелі отбасының ата-анасы
өзінің міндеті мен жауапкершілігін жақсы білуі тиіс:
1.

Мәдениетті адам тәрбиелеуге және өз

баласын таза өмір сүруге
бейімдеуге міндетті;
2. Жүйелі білім алуына көмектесуге міндетті;
3. Ұдайы ата-аналар жиналысына қатысуға,
оқытушымен кездесуге,
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баласының

мектептегі

өмірімен

танысуға

міндетті;
4.

Баланың

өміріне,

денсаулығына

зиян

келтіретін темекі, арақ, т.б. улы
заттарды қолданбауға, олардың балаға зиянды
екенін түсіндіруге міндетті;
5. «Баланы жетіге келгенше тыйма, жетіден он
төртке келгенше білім
беріп қина, он төрттен кейін үлкен азамат деп
сыйла» деген қағиданы берік сақтауға міндетті.
Отбасында ата-ана баланың жеке басын танып
білуге де міндетті.
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1.Бала туралы жалпы мағлұматтарды;
2.Оқуға қабілеті мен әрекетін;
3.Баланың еңбекке әрекеті мен бейімін;
4. Баланың арнайы қабілеті
5. Баланың тәртібін
6.

Баланың

темпераменті

мен

мінезіндегі

ерекшеліктерін.
Сонда ғана бүгінгі оқушы мемлекетіміздің
ертеңгі үлкен азаматы, кәсіп иесі. Сондықтан да бала
тәрбиесіне асқан жауапкершілікпен қарап, жас ұрпақты

назардан тыс қалдырмаған жөн. Оны жұмыс жүргізу
формасы ретінде де көрсетуімізге болады.
Қорытындылай

келе,

белгілі

жауынгер

Б.Момышұлының «Жауынгерлік тәрбие әскери киімде
емес, жөргекте жатыр» деген аталық сөздерінде үлкен
мән жатқанын баса айтқымыз келеді. Отбасы – ана-ата –
мектеп үштік ұғымы біріккенде сапалы білім мен
саналы тәрбие болады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
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3.

Коменский Я.А. «Ұлы дидактика». –Алматы,
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4.

Ушинский

К.Д.
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5.
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ
ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Береке Жұмақаева
Алтынай Тымболова
Түйін: Мақалада түркі тектес халықтардағы
отбасылық құндылыктар, бала өсіру ғұрпы, ұл-кыз
тәрбиесіне

қатысты

сараланады.

Түркі

түркі

халықтарындағы

дүниесінің

басын

ойлар

біріктіретін

құндылықтардың бірі – ортақ түркілік тәрбие екендігі
белгілі. Демек, түркі халықтарының саяси, мәдени,
әлеуметтік өміріндегі түркілік тәрбиенің алатын орнын
айқындаудың қазіргі түркілік ықпалдасуда маңызы зор.
Сондықтан түркі халықтарының тәрбиелік жүйесінің
өзіндік ерекшелігін көрсету, ортақ әдеби мұралардағы
ой-пайымдарды саралау, түркі тектес қалықтардың
дербес

әдебиетіндегі

ортақ

арналарды

табу,

ұқсастықтары мен айырымдарын қарастырудың маңызы
үлкен.

Түркі

басталатын

халықтарына

тәлім-тәрбиелік

ортақ

жәдігерлерден

ой-пікірлер

ғасырдан-

ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Түркілік
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тәлім-тәрбиелік мәдениеттің түп-төркіні сонау ОрхонЕнисейден басталатын көне түркі ескерткіштерінен,
тарихи жазба мұралар мен көшпенді ата-бабамыздың
көшелі өмір салтынан бастау алады. Осындай асыл
қазынаның бірі «Құтты білік» жәдігері. «Құтты білікте»
адам баласының басындағы ақыл – сезімнен ажалға
дейінгі жақсылы-жаманды жай-жапсары сан қатпарлы
қалтарыстары өлең өрнегіне түскен. Солардың бір
парасы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен жазба
әдебиетінде қалыптасты. Түркі халықтарының озық ойпікірлерін шоғарланған даналық мектебінің заңды
жалғасын Абай тағылымынан көруге болады. Абайдың
тәлімдік ойлары сан салалы. Соның бір арнасы
отбасылық құндылықтарға арналады. Өз бауырына,
одан артылса ағайынына қамқорлық жасап жүрген атаанасының іс-әрекеті балаға өнеге болмай тұрмайды.
Бауырына,
сүйіспеншілік

ағайынына,
пен

еліне,

Отаншылдықтың

жеріне

деген

бастауы

бала

бойындағы альтруизм. Абай тілінде айтқанда –жылы
жүрек пен рахымшылдық.
«Ақылдың мінез
баланың мінез-құлқының

сауыты», – деп айтқандай
іргетасы

да

ата-ана

тәрбиесімен қаланады. «Болар елдің баласына» лайықты
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іс – талаптылық, татулық, жақсы қылық, сұхбаттастық,
жолдастық, сырға беріктік және өнер дей отырып, осы
қасиеттерге күншілдік, көрсеқызарлық, жеңсікқойлық,
пайдакүнемдік, ұсақтық, пысықсымақтық сияқты ісәрекеттерді қарсы қоя сипаттайды.
Татулық, адалдық жігіттер арасында қаншалықты
бағалы болса, жұбайлар (жар) арасында да, кейіндеп
ерлі-зайыптылардың

өзге

құрбы-құрдаспен

қарым-

ақатынасына да маңызды фактор екендігін көрсетеді.
Түптеп келгенде, ақын ойының өзегінде,

«пайда

ойламай, ар ойлайтын» салауатты қоғам құндылығы
жатыр. Өлең ақынның «Көкірегінде қаяу жоқ, қиянат
жоқ,

Қажымас,

қайта

айнымас

қайран

татуды!»

көксеген мақсатынан туындағанын аңғаруға болады.
«Тектінің ұрпағы, көргендінің баласы бол»
дегенді ту етіп ұстанған

түркі жұртының ұрпақ

тәрбиесіне қатты көңіл бөлгендігі мақалада келтірілген
мысалдар арқылы дәйектеледі.
Кілттік сөздер: Құндылықтар,

жәдігерлер,

мүдде, түркі мәдениеті, түркілік тәлім-тәрбие, тағылым,
қарым-қатынас,
құндылықтар.

ұрпақ

жалғастығы,

отбасылық
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Бүгінгі таңда «ХХІ ғасыр түркі мәдениетінің
ғасыры болады, түркі жұртының дәуірі басталды» деген
пікірлер барша түркі халықтарын дүр сілкіндірді.
Түркітанушы

ғалым

Дархан

Қыдырәлінің

«Түркі

мәдениетінсіз, түркілік санасыз, түркі тарихынсыз
Еуразия кеңістігін елестету мүмкін емес» деген сөзі
түркі жұртының әлем алдындағы беделін көрсетеді.
Осыдан кейін ортақ түпнегіз, ортақ өркениет сынды
дүниелерді түгендейтініміз рас. Жалпы түркі дүниесінің
басын біріктіретін құндылықтардың бірі – ортақ
түркілік

тәрбие

деуге

болады.

Демек,

түркі

халықтарының саяси, мәдени, әлеуметтік өміріндегі
түркілік тәрбиенің алатын орнын айқындаудың қазіргі
түркілік ықпалдасуда маңызы өте зор.
Түркі халықтарының ортақ рухани, мәдени
мұрасы ұшан-теңіз. Сондықтан түркі халықтарының
тәрбиелік

жүйесінің

өзіндік

ерекшелігі

бар.

Ол

ерекшелік – тамыры терең тарихы мен төркіні бір тілі.
Тілдес, тарихы тамырлас, діндес ұлттардың ұрпақ
тәрбиелеудегі ұстанымдарының да ортақ болып келуі
заңды нәрсе. Айталық, «Бесік тәрбиесі», «Салт-дәстүр,
әдет-ғұрып

тағылымы»,

«Адамгершілік-имандылық

тәрбиесі», «Ерлік- отансүйгіштік тәрбие», «Еңбек пен
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өнер тәрбиесі», «Ақыл-ой тәрбиесі», «Сұлулық-сымбат
тәрбиесі», «Дене тәрбиесі», т.б. тәрбиенің түрлері жас
ұрпақтың не нәрсеге болса да құрметпен қарауына
үлкен ықпалын тигізеді.
Осы орайда, түркілік тәрбиенің негізін белгілі
ғалым Шәкір Ибраев былай деп бағамдайды: «Түркілік
тәрбиенің тірегі – түркілік дәстүрдегі имандылық,
адамгершілік, елін қорғау қағидасы – бұл көне аңыздар
мен жырлар, тағылымдық туындылар, мақал-мәтелдер
мен салт-дәстүр, әдет-ғұрып т.б. ру- хани мәдениет
құрылымдары арқылы тәжірибеге айналып, іс-тәжірибе
мен

халық

рухында,

ұрпақтар

санасында,

түркі

этностарының менталитетінде қолдау тапқан тәрбиелік
тағылымдардың басты әсерлі факторларының бірі
болған» [1].
Түркі

тілдес

даналардың

гуманистік

ағартушылық идеялары – адамзат ақыл-ойының асыл
қазынасы. Түркі халықтарына ортақ жәдігерлерден
басталатын

тәлім-тәрбиелік

ой-пікірлер

ғасырдан-

ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Осындай
асыл қазынаның бірі «Құтты білік» жәдігері. «Құтты
білікте» адам баласының басындағы ақыл – сезімнен
ажалға дейінгі жақсылы – жаманды жай-жапсары сан
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қатпарлы қалтарыстары өлең өрнегіне түскен. Дана
халық қашанда надандыққа, тасырлыққа ежелден ақыл,
білім, тілді, сезімді қарсы қойған. Бұл өсиет кейін талай
– талай ірілі – ұсақты шығармаларда жалғасын тапты.
Солардың бір парасы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен
жазба әдебиетінде қалыптасты. Түркі халықтарының
озық ой-пікірлерін шоғарланған даналық мектебінің
заңды жалғасын Абай тағылымынан көруге болады.
Абайдың тәлімдік ойлары сан салалы. Соның бір арнасы
отбасылық құндылықтарға арналады.
Отбасы – адамдардың жаны –тәні жағынан өте
жақын ұйымы. Тәні жағынан жақын дейтін себебіміз
қандас, бауырлардың мекендеген ыстық ұясы. Барлық
жан-тәнімен берілген ата-аналардың, яғни мүдделері бір
екі одақтастың

мейірім шуағының ордасы деуге

болады. Сол отбасында бала алғаш әке, шеше, аға, іні,
әпке, қарындас, сіңілі, бауыр дегеннің не екенін танып,
әр қайсысының өзіндік орнын түсінеді. Ер жетіп есейіп,
жеке отбасын құрғаннан кейін де әр алдамның туған
ұясы мейірімнің мекені ретінде өзіне аяулы.
Биологиялық жағынан жақын болмағанымен
бұндай сезім отандастарда да болады.
«Ата-анаға көз қуаныш –
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Алдына алған еркесі.
Көкірегіне көп жұбаныш,
Гүлденіп ой өлкесі» [2] деген

кемеңгер Абай

ойы бала ата-ананың барлық мақсат-мүддесі, өмірінің
өзегі, барша ғұмырының мәні екендігін айғақтайды.
Ата-ана

өз

баласына

рухани,

адамгершілік

жағынан да, психологиялық жағынан да әсер етеді.
Аялы алақан мен мейірімді көріп өскен баланың
қатыгездік пен жауыздықтан алыс болатыны – ғылыми
дәлелденген шындық.
Өз

бауырына,

одан

артылса

ағайынына

қамқорлық жасап жүрген ата-анасының іс-әрекеті
балаға өнеге болмай тұрмайды. Көп балалы отбасында
тәрбиеленген

балалар

менмен,

өзімшіл

болмайтындығын өмір тәжірибесі көрсетіп келеді.
Сондықтан қазіргі қоғамның
эгоистік

көптеген кеселдері

тәрбиеден туындап жатады. Бауырына,

ағайынына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілік пен
Отаншылдықтың бастауы бала бойындағы альтруизм.
Абай

тілінде

рахымшылдық.

айтқанда

–

жылы

жүрек

пен
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«Ақылдың мінез
баланың мінез-құлқының

сауыты», – деп айтқандай
іргетасы

да

ата-ана

тәрбиесімен қаланады.
Адамға әсер етуші үш фактор – генмен берілетін
ерекшеліктер, тәрбие, қоршаған орта болса, сол басты
тәрбиені арқалайтын негізгі тәлімгер – ата-ана.
«Қыран құстың балапаны ұяда не көрсе, ұшқанда
соны іледі» дейді халық. Отбасында алған тәлімтәрбиесі адамға өмір бойына азық болып, келесі буын
ұрпағының өміріне де сәулесін түсіреді.
Өмірлік мектептің де алғашқы

сабақтары

отбасынан басталады. «Ата көрген оқ жонар, шеше
көрген

тон

Отбасындағы

пішер»
ата-ана

дейді
кәсібі

кемеңгер
мен

халқымыз.

тәлімі,

тәжірибелері ұл, қызына беріліп жатады.

өмір

Сондай-ақ

салт-сана, дәстүр жалғастығында да отбасының рөлі
жоғары. Әр халық өз ұлтының ерекшелігін

келесі

ұрпағына қалдырып отыратындығы бергілі.
Қазақ халқының да ықылым заманнан отбасымен
ауысып келе жатқан өз құндылықтары бар. Қазақ халқы
жасы үлкенді, ақсақалды қарияны, ақ жаулықты әжені
ақылдың, даналықтың қайнар бұлағы ретінде құрмет
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тұтып, ерекше қадірлейді.

«Атасы тұрып, ұлы

сөйлегеннен без,
Анасы тұрып, қызы сөйлегеннен без»,[3] —
деуінің мәнісі де үлкенге деген иба мен ықыласының
ерекшелігінен.
Қазақтың туыс-тума,

ағайыншылдығы кейде

сынға да ілініп жатады. Дегенмен, дәл қазақ халқындай
бауырмал халық сирек. Сол бауырмалдық отбасындағы
ағайын, туыс, құда, жегжат, нағашы, жиен, қайын жұрт
арасындағы қарым-қатынастан туындап жататыны аян.
Осы

туыстық

халқымыз

өз

қарым-қатынастырдың
ұрпағын

нәтижесінде

көпшілдікке

тәрбиелеп,

перзенттік парызды, ата-аналық борышты өтеудің де
үлгі-өнегесін, із-соқпағын салап беріп келеді.
Отбасы - баланың ең алғашқы университеті
іспеттес. Өмірдің сан-салалы торабына бастар алғашқы
соқпақтар отбасынан бастау алады. Баланың болашақта
атқаратын

міндеттері

яғни

болашақта

қорғаны отағасы бола ма,

отбасының

шаңырақтың шаттығы

отанасы бола ма, біреуге жар бола ма, бір елге келін не
күйеу бала бола ма? барлығының бастапқы үлгінұсқасын, алғашқы сабақтарын

отбасынан қабылдап

шығады. Сол себепті де қазақ халқында:
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«Бала тентек болатыны – үйінен,
Ердің тентек болатыны – биінен,- деген немесе
«Аяғын (ыдысын) көріп асын іш,
Анасын көріп, қызын ал»[4]- деген көреген
сөз айтылған.
Жақсы келін, асыл жар тәрбиелі отбасынан
шығады.

Қазақ

халқында

«келін»

киелі

ұғым.

Құрылғалы отырған жаңа отбасының негізгі ұйтқысы
болатын, болашақ бір елдің анасы болатын қыз бала
жаңа ортаға келгенде өз отбасынан жинақтаған үлгіөнегесін көрсететіні анық. Дегенмен адамның

туған

ұясында өткізген өмірі – балалық, жастық дәуірені ғана.
Былайша айтқанда үйренгенінен, үйренері көп өмір
жолы басқа отбасында басталмақшы. Жаңа оратада да
жас келін тәрбиесі үшін
атқарары

сөзсіз.

ерекшеліктері,

Әр

отбасы ең маңызды рөл
отбасының

заңдылықтары,

өзіне

әдет-салты

тән

болады.

«Жаман жерге келген келін – келсап» деген сөз де ел
ішінде жиі айтылады. Жақсының жақсылығын асырып,
кем-кетігін түзейтін, өзінше үлгі-өнеге, өмір сабағын
үйрететін енелер мектебі, аталар мектебі деген сияқты
тұтас «қайын жұрт академиясы» да отбасында болады.
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Қайын жұрт қыз балаға қаншалықты маңызды
болса, ер бала үшін де атқарар рөлі ерекше. Жігерлі
ұланның азамат болып

бір отбасына тірек, болашақ

ұрпаққа

болмағы

жауапты

әке

жинақтаған өнегесіне қатысты.
материалдық моральдік

да

отбасынадағы

Ертеңгі отбасының

ахуалын, өмірлік статусын

айқындауда отағасының рөлін алмастыру мүмкін емес.
Сондықтан да ер балаң

саналы, намысты, жігерлі,

қайратты, еңбекқор болса,
кедергілерді

жеңе

өмір жолында кездесер

алатыны,

отбасының

мақсат,

мүддесін қорғайтыны, өмірден өз орнын белгілей
алатыны айқын. Ер балаңның қайын жұртқа қарымқатынасы да өскен ортасынан сабақталып жатады. Бұл
тарапта қыз бала тәрбиесі мен ер бала тәрбиесін бөлежара қарамай тұтас қамту керегі анық. Ата сыйлау,
қайын аға, қайын апа, балдыздармен дұрыс қарымқатынасты

орнату

ер

баланың

тізгініндегі

іс-

әрекеттерге қатысты.
Бұл ретте Абай өмірдің татымды-татымсызын
таразылап көрмеген, көп дүниенің байыбына бара
бермейтін жасөспірім қыз-жігітке тағлымды ойларын
өрбітеді. «Болар елдің баласына» лайықты

іс –

талаптылық, татулық, жақсы қылық, сұхбаттастық,
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жолдастық, сырға беріктік және өнер дей отырып, осы
қасиеттерге күншілдік, көрсеқызарлық, жеңсікқойлық,
пайдакүнемдік, ұсақтық, пысықсымақтық сияқты ісәрекеттерді қарсы қоя сипаттайды. Өлеңнің мағыналық
бір бөлігінде жар таңдау мәселесі мен отбасылық
өмірдің мәні мен кейбір қалтарысты тұстары туралы
Абай:
«Толқынын жүрегіңнің хаттай таныр,
Бүлк еткізбес қалайша соқса тамыр.
Жар көңіліне бір жанын пида қылып,
Білместігің бар болса, қылар сабыр» – деп, адам
бойында

сыйластық,

сүйіспеншілік,

имандылық

қасиеттер биік болғанда ғана қол жетер жай екенін
аңғартады. Жігіттің жар таңдауға байыппен қарауы,
жеңілтек болмауы, болашақ

мәнді өмірінің кепілі

екендігін баса айтады. Абай өзара сүйіспеншілік пен
жарға деген ықылас, пейілді болу жайынан:
«Қатының сені сүйсе, сен де оны сүй,
Қоржаң суық келеді кей сасық ми», – дей келе –
«Ері ақылды, қатыны мінезді боп,
Тату болса, риаз үстіндегі үй» - деп үйлесімді
отбасылық ғұмырды дәріптейді. Татулық, адалдық
жігіттер арасында қаншалықты бағалы болса, жұбайлар
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(жар) арасында да, кейіндеп ерлі-зайыптылардың өзге
құрбы-құрдаспен

қарым-ақатынасына

да

маңызды

фактор екендігін көрсетеді. Түптеп келгенде, ақын
ойының өзегінде, «пайда ойламай, ар ойлайтын»
салауатты қоғам құндылығы жатыр. Өлең ақынның
«Көкірегінде
айнымас

қаяу жоқ, қиянат жоқ, Қажымас, қайта

қайран

татуды!»

көксеген

мақсатынан

туындағанын аңғаруға болады.
«Тәрбие тал бесіктен» берілетінін жете
білген халық тәлімді ұл, тәрбиелі қыз қалыптастыру
үшін ата, ана, ата, әже, аға, әпке, ағайын, тума, ел, жұрт
болып
боп

бала тәрбиесіне қатысып, үлгі, өнегені қауым

жүзеге

асырып

отырған.

Бұл

ретте

шағын

отбасында дүниеге келіп, бір есіктен кіріп-шығатын,
жеке бөлме, дербес өмір сүретін кейбір ұлт өкілдеріне
қарағанда қазақ отбасының балаларының

өмірден

қарманары мен қамтыры мол.
Сонымен түркілік тәлім-тәрбиелік мәдениеттің
түп-төркіні сонау Орхон-Енисейден басталатын көне
түркі ескерткіштерінен, тарихи жазба мұралар мен
көшпенді ата-бабамыздың көшелі өмір салтынан бастау
алады.
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«Тектінің ұрпағы, көргендінің баласы бол»
дегенді ту етіп ұстанған
тәрбиесіне

қатты

көңіл

түркі жұртының ұрпақ
бөлгендігін

жоғарыдағы

мысалдардан айқын аңғаруға болады. Ал,
«Ел басшысы болсаң егер, жағымды істі кәсіп ет,
Бек қасында адамдарға жақсылықты тасып өт».
Парасатпен жалықпастан үйренсең зор білімді,
Көрсетесің дандайсымай сынақта асыл сырыңды.
Ұлым, саған әдепті мирас етіп қалдырамын,
Жағалағын, жайқалған білімдінің бал құрағын,–
дейтін

[5]

адамгершілікке,

парасаттылыққа

баулитын

білімпаздыққа,

тәрбиелік

мәні

зор

философиялық сарындағы тәмсілдер де түркі жұртының
өнегелі өмірінен хабардар етеді.
Қорыта келгенде, түркі тілдес халықтарға ортақ
отбасылық

құндылықтардың

тілдік

бейнесі

ауыз

әдебиеті мен жазба әдебиетінде көркем өрнек тапқан.
Әсіресе сөз зергері Абайдың гуманистік ой-пікірлері
идеялық

жағынан,

мазмұнының

көркемдік,

байлығымен

педагогикалық

ерекшеленеді.

Бүгінде

халықтың құнды қазынасына айналып отырған Абай
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тағлымы

қоғамымызды

рухани

байытуға,

оның

гуманистік және адамгершілік идеяларына, мақсатмұраттарына қызмет ететіні айдан анық. Ал Отбасы
тәрбиесі

қоғам

тәрбиесімен

сабақталып

Отбасынан болашақ ел қорғаны ұландар,

жатыр.
ел анасы

Ұмайлар, өз заманының Домалақ аналары шығары
ақиқат.

«Әр адам бақытты болса, адамзат қоғамы

бақытты болады» демекші Егемен елдің озық болмағы
да ұлағатты отбасыларға тікелей қатысты екендігі
ақиқат деп түйеміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.
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«Түркілік тәрбие» антологиясы. -Алматы:

Интеллсервис, 2013. –1004 б.
2.

Абай

Құнабайұлы.

Шығармаларының

томдық толық жинағы. Алматы, Жазушы 1995.
3.

Қазақ

халқының

мақал-мәтелдері.

-

мақал-мәтелдері.

-

Алматы, «Жазушы». 1989. 192 б.
4.

Қазақ

халқының

Алматы, «Жазушы».1989ж. 192б.
5.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. -Алматы,

«Ана тілі». 1993. 200 б.

ЗАМАНУИ АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ
МЕДИАОРТАНЫҢ
ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Таженова Г.С.
Тәжен Қ.П.
Бүгінгі таңда сырттан келетін ақпаратқа
тосқауыл қою өте күрделі және оны шектеудің өзіндік
қиындықтары бар. Әрі сырттан келетін ақпаратқа
тыйым салу арқылы проблеманы шешу мүмкін емес.
Қоғамның

маргиналдануына

бұқаралық

ақпарат

құралдарының ықпалы көп. Жаһандану заманында бір
жағынан ақпаратты кедергісіз алатын қоғамның орнауы
заңдылық деп табылса, екінші жағынан, жастардың ақпарат

тасқынының

кері

ықпалынан

сақтандыру,

антигумандық ақпараттар ағынынан өзін - өзі қорғай
алу дағдыларын қалыптастыру өзекті мәселе болып
табылады.
Осы ретте, мәнмәтінде ақпараттық қоғамның
маңызды

сипаттамаларын,

елімізде

ақпараттық

қоғамның даму кезеңіндегі медиаортаның қалыптасу
факторларын және қазіргі жағдайдағы медиакеңістіктегі
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студент тұлғасын қалыптастырудың педагогикалық
аспектілерін талдау мәселесі туындайды.
«Ақпарат» термині ғылыми айналымға түспей
тұрып, коммуникация құралдарының қарқынды дамуы қазіргі заманның таңбалау мағынасына ауыспастан, көп
бұрын

пайда

болған.

Философия

өз

кезегінде,

ақпараттың біріне-бірі қарсы – атрибутивті және
функционалды екі тұжырымдамасын қалыптастырды.
Атрибутистер ақпаратты материя атрибуты ретінде
жіктесе, ал функционалистер ақпаратты тек күрделі,
өздігінен

құрылатын

жүйелердің

қызмет

етуімен

байланыстырады.

С.Н. Данилин бұл екі тәсілдің де

толық

көрсетіп:

еместігін

ортадағы

өмір

сүру

«Ақпарат

немесе

көрініс

–

қоршаған
формасына

қарамастан, ол кез келген объектілер мен үрдістердің,
құбылыстар немесе оқиғалардың сандық және сапалық
шамасы» деп тұжырым жасайды[1].
Е.П.Тавокин,
жақтылығын

ақпарат

анықтап,

оның

табиғатының
объективті

екі
әлем

құбылыстарының, үрдістерінің көрінісі ретінде идеалды
болғанымен, материалды объектілер арқылы: белгілер,
дыбыстар және т.с.с. арқылы берілетінін, оның пайда
болуының (көрінуінің) ең маңызды шарты – белсенді
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(өзін-өзі ұйымдастыратын) субъекттің өзара әрекетіне
қатысуы екеніне тоқталады. Оның көпшілікке ұсынған
анықтамасында:

«Ақпарат – ол субъекттің басқа

субъекттің (-тердің) қабылдауына арналған нақты
немесе идеалды

дүниенің белгілі бір фрагменттерін

саналы немесе санасыз көрсетуінің материалданған
нәтижесі» деп тұжырымдаған[2]. Бұл анықтамалар, өз
кезегінде «ақпарат» категориясын әрі қарай талдау және
оны

университет

студенттерінің

медиақұзіреттілік

тақырыбы бойынша зерттеулерінде қолдану үшін негіз
болады.
Ақпарат өздігінен тұтынушыға жете алмайды,
сондықтан

осы

саналы

көріністің

материалданған

нәтижесін беруге қабілетті белгілі бір технологияларды
қажет етеді. 1962 жылдың өзінде-ақ, Маршалл Маклюэн
«Гутенберг

галактикасы:

баспамен

айналысатын

адамның

қалыптасуы»

деген

кітабында,

коммуникациялық технологиялар (көбіне жазу және
кітап басып шығару) қоғамдағы когнитивтік үрдістерді
ұйымдастыруға қалай әсер ететініне жауап беруге
тырысқан. М. Маклюэннің пікірі бойынша, бұқаралық
ақпарат

құралдары

өздігінен

олардың

мазмұнына

(контентіне) қарамастын, зерттеу объектісі болуы керек.
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Бұқаралық ақпарат (коммуникация) құралдары қоғамға
ең алдымен мазмұнымен емес, оның басқа бұқаралық
ақпарат құралдардан

ерекшеленетін сипаттамасымен

ықпал ететіні негізгі идея болып табылады.
Маклюэнннің

өркениет

даму

кезеңдерін

төмендегідей көрсетуге болады:
а)алғашқы жазуға дейінгі мәдениет –
байланыстың
ұжымдық

ауызша

түрінің

түрі

мен

қағидаларына,

өмірдің
қоршаған

ортаны қабылдауы мен түсінуіне негізделген
ақпаратты беру;
ә)жазба- баспа мәдениеті («Гутенберг
галактикасы») – табиғилық пен ұжымдық даралықты
ұжымды тарату және детрайбализациямен ауыстырған
дадактизм және национализм дәуірі;
б) «жаһанды ауылдың» қазіргі кезеңі –
әлемді аудио-визуалды, көп шамалы қабылдауды және
ұжымдылық табиғи қабылдауды тудыратын, бірақ
жазба-баспа қатынас тілін редиотелевизиялық және
желілік бұқаралық ақпарат құралдарымен ауыстыру
арқылы - жаңа электрондық негізде қабылдау [3].
Ғылыми басылымдар, аналитикалық шолулар,
ақпараттық қоғамның даму мәселелеріне арналған

36

мақалаларда, осы саладағы ірі мемлекеттік және
мемлекетаралық бағдарламалардың басталу мерзімі
ретінде 1993 - 1994 жылдар көрсетіледі. Бірінші кезекте
ол У.Дж. Клинтон мен А. Гордың (ақпан 1993 ж.)
Меморандумында ресми жарияланған американдық
«Ұлттық ақпараттық инфрақұрылым» құру бойынша
бастамасы және 1994 ж. желтоқсан айында ЕО
Комиссиясы бекіткен еуропалық «Ақпараттық қоғам»
тұжырымдамасы (Information Society - IS).
Қоғам

өмірінің

компьютерлендіру

әртүрлі

мен

салаларын

ақпараттандырудың

технологиялық және әлеуметтік салдарының тереңдігі
мен

ауқымын

ескере

отырып,

оларды

кейде

компьютерлік немесе ақпараттық төңкеріс деп те
атайды. Бұдан басқа, батыстық қоғамдық-саяси ой,
мақсаты ғылыми-техникалық прогресстің жаңа кезеңі –
компьютерлік және ақпараттық төңкеріс тудырған ең
жаңа

құбылыстарды

түсіндіру

болып

табылатын

«ақпараттық қоғам» деп аталатын тұжырымдаманың
әртүрлі нұсқаларын ұсынды.
қоғамдық-саяси
постиндустриалды

Қазіргі кезде Батыстық

көзқарастарда
қоғам

біртіндеп жылжып барады.

теориясы

70-жылдары
алған

орынға
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Постиндустриалдық қоғам теориясын ұсынған
жетекші зерттеушілердің бірқатары, соның ішінде
Д.Белл,

қазіргі

уақытта

ақпараттық

қоғам

тұжырымдамасының қолдаушысы ретінде көрінеді.
Д.Белл

үшін

ақпараттық

қоғам

тұжырымдамасы

постиндустриалды қоғам теориясын дамытудың өзіндің
жаңа

кезеңі

пікірінше,

болып

ақпарат

отыр.
пен

Сондай-ақ,

басты

рөлде

Д.Беллдің
компьютер

ойнайтын білімді ұйымдастыру мен өңдеудегі төңкеріс
– постиндустриалды қоғам деп атайтын мәнмәтінде
дамиды [4]. У. Мартин ақпараттық қоғамның негізі
сипаттамаларын

келесі

критерийлер

бойынша

төмендегідей бөліп, қарауды ұсынады:
технологиялық (негізгі фактор — өндірісте,
мекемелерде, білім жүйесі мен тұрмыста кеңінен
қолданылатын ақпараттық технология);
- әлеуметтік (ақпарат өмір сапасын өзгертудің
маңызды ынталандырушысы ретінде болады, ақпаратқа
кеңінен қолжетімдік болған жағдайда, «ақпараттық
сана» қалыптасады және бекиді);
- экономикалық (акпарат - ресурс, қызмет,
тауар, қосалқы құн мен жұмыс бастылық көзі ретінде
экономикада негізгі факторды құрайды);
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-

саяси

(халықтың әртүрлі таптары және

әлеуметтік топтары арасындағы өсіп келе жатқан
қатысулар және консенсуспен сипатталатын саяси
үрдіске әкеліп соғатын ақпарат еркіндігі);
-

мәдени (жеке индивидтің немесе жалпы

қоғамның дамуы үшін ақпараттық құндылықтарды
бекітуге

ықпал

ету

арқылы

ақпараттың

мәдени

құндылығын мойындау).
Бұл
ақпараттық

орайда

қоғамның

У.Мартин,
негізгі

коммуникация

элементі

болып

табылатындығына баса назар аударады. Автордың
пікірінше, ақпараттық қоғамды - өмір сапасы әлеуметтік
өзгерістер мен экономикалық даму перспективалары
сияқты (үдемелі түрде) ақпарат пен оны пайдалануға
тәуелді болатын қоғам ретінде анықтауға болады.
Осындай қоғамда өмір стандарттары, еңбек пен демалыс
формалары, білім жүйесі мен нарық, ақпарат пен білім
саласындағы жетістіктердің айтарлықтай ықпалында
болады.
Ақпараттандыру

мен

компьютерлендіру

адамдардан компьютерленген қоғамның жағдайлары
мен шындығына бейімделуді және оған қоғамда
лайықты орынды қамтамасыз ететін жаңа дағдыларды,
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жаңа білім мен жаңа ойды талап етеді. Сондықтан,
У.Мартиннің
барлығында

ақпараттандыру
дерлік

жеке

қоғам

деңгейінде,

мүшелерінің
ұйымдасқан

деңгейінде, жұмыс орнында, тұрмыста да өмір салты
мен сапасына ықпал етеді,- деген ойымен келіспеуге
болмайды. Ол жақсы болса да, жаман болса да, тұтас
қауымдастар өмірін тек өзгертіп қана қоймайды,
сонымен бірге, ол адамдар арасындағы қатынастар
мәнмәтінінің өзін қайта құруға ықпал етеді, - дейді
автор [5].
Заманауи

ақпараттық

коммуникациялық кеңістігі

қоғамның

құрылатын техникалық

құралдарды белгілеу және сипаттау үшін, «бұқаралық
ақпарат құралдары» ұғымы пайдаланылады. Оған ХХ
ғасырдың негізгі коммуникациялық құралдары болған
теледидар, радио, пресса жатады, солар арқылы кәсіби
журналистер ақпарат дайындап, таратқан болатын.
Алайда, жаңа техникалық құралдың – компьютердің,
сондай-ақ, Интернеттің пайда болуы - бұқаралық
коммуникацияның
өзгерістер

қалыптасқан

енгізді.

Ол

жүйесіне
өзінің

маңызды
үйреншікті

институционалды құрылымдарының шегінен шығып
кетті. Мысалы,

ұялы байланыстың пайда болуы
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индивидтің тұлғааралық коммуникациясы үшін де
(телефон),

сондай-ақ

бұқаралық

(радио

тыңдау)

коммуникациясы үшін де пайдаланатын құрылғысының
пайда болуына әкеліп соқты. Яғни, дәстүрлі «бұқаралық
коммуникация»

және

«бұқаралық

құралдары»ұғымдарымен

беріле

ақпарат

алмайтын

және

тұжырымдалмайтын техникалық құралдар пайда болды.
«Медиа» ұғымы коммуникативтік техникалық
құралдар

қызметін

талдаудың

бейтарап

векторын

білдіреді. Онда «бұқаралық» ұғымымен байланысты көп
мағыналы

коннотация

жоқ,

ол

электрондық

коммуникативтік құралдардың дербестендіру жағына
қарай дамуы жағдайында ерекше маңызды болып
табылады.
М.
құралдарын

Маклюэн
білдіру

коммуникацияның
үшін

қолданылатын

әртүрлі
«media»

терминін ең бірінші болып пайдаланғандардың бірі.
Ғалым заманауи қоғамға (атап айтқанда, балалар
аудиториясына)

теледидар сияқты коммуникация

құралының ықпал ету әсерін сәуегейлікпен айтқан
болатын. М.Маклюэннің: «The Medium is the message»
(«Хабарды беру құралының өзі (медианың) хабарлама
болып табылады») деген атақты цитатасы, ғалымның
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хабарлама болып табылатын медиамәтіндер әртүрлі
қабылдануы мүмкін, деген пікірін айтарлықтай анық
білдіреді [6].
Сонымен, алғашқы медиа, адам тілі, ым және
мимика сияқты тура коммуникацияны беру формалары
болып табылады. Екінші медиа деп, техникалық
тасымалдаушылар

қолдау

көрсететін

ақпаратты

жанамалау формаларын түсінеді. Ол, мысалы, кітап,
суреттер, фрескалар, фотографиялар болуы мүмкін.
Дегенмен, коммуникативтік мазмұндағы өнімді
(«хабарламаны») жіберуші тарапынан техникалық құрал
қажет (қалам, қарындаш, баспа білігі, кисть, бояу және
т.б.). Қабылдаушы тарапынан хабарламаны алу үшін
(«оқу» үшін) шифрден шығаратын қосалқы құралдың
қажеті жоқ. Бірде техникалық тасымалдаушылар жазып
алған осы екінші медиалар өздігінен тасымалдаушысыз
да қабылдана алады.
Үшінші медиа қабылдаудың техникалық
жүйесі,

техникалық

техникалық

жүйесі,

тасымалдаушы,
көрсет удің

берудің

техникалық

жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте
хабарламаны жіберушіге де, алушыға да техникалық
құрылғылар,

құралдар

қажет

болады.

Үшінші
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медиаларға, мысалы, теледидарды, радионы, CD, DVD
және

мультимедиалық-қосымшалар

деп

аталатын

құрылғылар жатады.
Техникалық типологиямен қатар, X. Бонфаделли
ұсынғандай,

«медиа»

ұғымының

мәнін

қолдану

бойынша да ажыратуға болады. X. Просс берген
жіктеуді Бонфаделли, медианың адами белгі жүйесін
сақтау мен тасымалдау үшін жарамды барлық адамдық
артефактілер мен техникалық құралдарды қамтитын
техникалық

ұғымы

ретінде

қарастырады

(«Коммуникативтік арналар»).
Ол

медианың

семиотивтік

ұғымы,

мысалы, коммуникологияда (коммуникативистикада)
ол тапқан бір немесе бірнеше белгі жүйелері («Кодтар»)
арқылы материалданатын немесе білдіретін зияткерлік
еңбекті беруді немесе манифестациялауды білдіреді деп
санайды.
Медианың
ұғымын

әлеуметік-институционалдық

Бонфаделли

ерекше

дағдылар,

жұмыс

формалары мен қайта өндірудің экономикалық жағдайы
арқылы

құрылатын

әлеуметтік

ұйымдардың

маңыздылығымен түсіндіреді. Бұл ұйымдар қоғам үшін
ерекше коммуникативтік қызмет жасайды және олар

43

міндетті түрде әлеуметтік институциаланып, реттелуі
тиіс. (Мысалы, «медиа- кәсіпкерлік») [7].
Г: Марси-Бенке мен М. Раттың медиабілім
зерттеулерінде «медиа» ұғымының ауызекі сөйлеу үшін
қолданылуы негізге алынған. Жастардың «медиаға»
артықшылық көрсететінін диагностикалай отырып, олар
«медиа» сөзін олардың өзінше (топ ішінде, жеке)
пайдалануы мен түсінуін ескеру маңызды деп санайды.
Эмпирикалық түрде жастар үшін, он негізгі медианы
бөле отырып, Г. Марси-Бенке мен М. Рат оны келесі
типтерге жіктейді:
Нарративтік
кітап,

комикс,

медиаға:

мультфильм,

фильм,

шартты

сериал,

түрде

тіпті

компьютер ойындары мен журналдар, сондай-ақ өте
шартты түрде музыка да жатады.
Коммуниктивтік

м е д и а ғ а : телефон

мен

Интернет.
Әуені

бар

медиаға:

фильм,

сериал,

мультфильм мен музыканың өзі жатады.
Белсенді

медиаға:

Интернет,

телефон,

компьютер ойындары жатады.
Экшн-форматтары бар

(жедел сюжетті)

медиаға: форматты фильмдер, кітаптар, комикстер,
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мультфильмдер және компьютер ойындарынан табуға
болады.
Коммуникативтік

ф о р м а т т а р ғ а : кітап,

журнал, сериал мен шартты түрде фильм, ұсыныстары
және қызметтері мен Интернет жатады.
Қазіргі

кезде

Интернет-ұсыныстардың

коммерциялануына байланысты, pull mediaдан (ақпарат
алынатын медиадан)

push mediaға (ақпаратты өзі

беретін медиаға) ауысу тән, ол Германияда медиабілім
үрдісіндегі мәселелі өрістің тағы да бірі болып
табылады.
Неміс медиапедагогтары медиабілім міндеттерін
осы жіктеме ракурсында жиі шешеді, өйткені «жаңа
push mediaның айрықша ерекшелігі - сіз оларды емес,
олардың сізді тезірек табатындығы» болып табылады
[9].
Бұл

жіктемеге

бөлу

арқылы,

медианы

коммуникация критерийі бойынша ажырата отырып,
білім алушы аудиторияның оқытушылармен өзара
әрекетін

көбірек

түсінуге

ықпал

етеді.

Коммуникативтік технологиялардың әлеуметтік қызметі
нақты
құрайды.

қоғамның

медиаортасын

(медиакеңістігін)
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Медиаортаны

өзгерту,

коммуникативтік

бір

жағынан,

инновацияларды

енгізу;

коммуникативтік техниканы пайдалануда және т.с.с.
белгілі бір құқықтық тәртіпті қалыптастыру бойынша
әлеуметтік күштер (топтар, жекелеген индивидтер)
қызметінің нәтижесі; екінші жағынан – қоғамдық
түрлендірулердің өте маңызды факторы, өйткені ол
адамдардың

өмір

салтын,

әлеуметтік

практиканы

өзгертеді, және соның салдары ретінде ойлау мен өмірді
түсінудің жеке тәсілдерін де өзгертеді.
Сондықтан
медиаортасының
отыратын
үлкендердің,

қазақстан
қазіргі

даму

коммуникациялық
балалар

мен

қоғамының

барысында
орта

жастардың

өзгеріп

жағдайында
медиабілім

үрдісіне тартылуына байланысты педагогтар алдына
бірқатар міндеттер қойылады.
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ҚАЗАҚЫ ДІНИ ДҮНИЕТАНЫМНЫҢ
ГУМАНИСТІК СИПАТЫ
Темірбеков О.
Үсен А.
Тұрысбек Р.
Қорғанбеков Б.
Түйіндеме: Қазақ дүниетанымының ерекшелігі –
атеистік сананың жоқтығы. Қазақ қашаннан Құдайға
қараған халық. «Құдайға қарау» деген тұрақты сөз
тіркесі – Жаратушыны тану деген мағынаны береді.
Грек ойшылы Пратогордың айтуынша адам барлық
нәрселердің өлшемі екендігі белгілі. Бұл қағиданың
мәнісі – бар болғаны - адам бар мен жоқтың, белгілі мен
белгісіздің арасындағы меже ғана. Сондықтан ол бар
нәрселерді «бар», жоқ нәрселерді «жоқ» деуші. Қазақы
дүниетанымда бұл маңызды қағида «білетінің бір тоғыз,
білмейтіңің тоқсан тоғыз» деген мақал арқылы көрініс
табады. Осыған байланысты қазақ адамы білмеген
нәрсесі туралы «Құдай біледі» деп айтады. Бұл
фунтаментальды түсінік қазақ халқын «айттым – бітті,
үздім – кесілді» деген тоталитардық ойлау жүйесінін
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сақтандырып, өз мүмкіндіктерінің шекарасын үнемі
сақтап

отыруға

ешқашан

көмектеседі.

тоталитардық

авторитарлы

Қазақ

ойлау

мемлекеттің

социуымында

жүйесіне

құрылған

болмауының

басты

себептерінің бірі де осы. Екіншіден, қазақ халқының
діни танымы бойынша

-

Жаратушының алдында

барлық ұлттар мен ұлыстар тең; ешқандай бір-бірінен
айырмашылығы

да,

артықшылығы

да

жоқ.

Бұл

гуманистік ұстанымның негізінде – барлық адам баласы
Адам ата мен Хауа анадан тараған деген түсінік жатыр.
Қазақ ойшылы Мәшһүр Жүсіп бұл түсінікті нағыз,
шынай мұсылман болудың шарты санайды. Сондай-ақ,
бұл түсінікке «барлық адам баласы мұсылман болып
туады, кейіннен ата-аналары олардың біреуін насарани
(христиан – О.Ж), біреуін яхудей, біреуін пұтқа
табынушы қылады» деген хадисті қосыңыз. Егер дін
ұстанушы

адамдарды

діни

ерекшеліктеріне

қарай

жіктеп бөліп-жаратын болса, онда оның ұстанған діні
қате деген сөз. Қазіргі кезде діни ерекшеліктерге,
нәсілдік,

тілдік

қоғамда

көптеген

айырмашылықтарға
әлеуметтік

байланысты

қақтығыстар

болып

жатады. Бұның барлығы дінді дұрыс түсінбегеннен
пайда болатын келеңсіз құбылыстар. Қазақ ойшылы
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Абай өз шығармаларында «әрбір ақылды адамға иман
парыз, ал әрбір иман келтірген адамға ғибадат парыз»
деген хадисті алға тартады. Абайдың ойынша діннің
негізі болып табылатын иманға адам ақыл арқылы келуі
керек; иман келтірудің ең басты шарты – иман
келтірушінің ақылды болуы. Егер адам туғаннан
ақылсыз, ақыл-есі кем болса ондай адамға иман келтіру
парыз болып есептелмейді екен. Ал ақылмен иманның
не екенін түсініп алмайынша құлшылық етушінің
құлшылығы (ғибадаты) толымды болмайды. Ақылдың
дінді түсінуде, Құдайды тануда, жалпы адамның
тіршілігіндегі маңызын қазақ халқы «Құдай қарғайын
деген адамның ақылын алады» деген мақал арқылы
бекітеді. Қазақ халқының дінді түсінудегі басты
ерекшеліктерінің бірі – діннің сыртқы формасы емес,
ішкі мәніне баса назар аударуы. Бұл тұрғыдан қазақ
халқы «құмыраның сыртқы бейнесі емес, ішінде не бар
екендігі маңызды» деген қағиданы берік ұстанады. Осы
қағидаға

адал

қазақ

ғұламасы

Мәшһүр

Жүсіп

мұсылманшылық немен болады? деген риторикалық
сұрақты қоя отырып, мұсылманшылық ең әуелі уәдеге
опалы болу арқылы болады дейді. «Опа» сөзі - арап
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тілінен аударғанда «айтқан сөзіңе адалдық» деген
мағыны береді екен.
Қазақ дүниетанымының ерекшелігі – атеистік
сананың жоқтығы. Қазақ қашаннан Құдайға қараған
халық. «Құдайға қарау» деген тұрақты сөз тіркесі –
Жаратушыны тану деген мағынаны береді. Грек
ойшылы

Пратогордың

айтуынша

адам

барлық

нәрселердің өлшемі екендігі белгілі. Бұл қағиданың
мәнісі – бар болғаны - адам бар мен жоқтың, белгілі мен
белгісіздің арасындағы меже ғана. Сондықтан ол бар
нәрселерді «бар», жоқ нәрселерді «жоқ» деуші. Қазақы
дүниетанымда бұл маңызды қағида «білетінің бір тоғыз,
білмейтіңің тоқсан тоғыз» деген мақал арқылы көрініс
табады. Осыған байланысты қазақ адамы білмеген
нәрсесі туралы «Құдай біледі» деп айтады. Бұл
фунтаментальды түсінік қазақ халқын «айттым – бітті,
үздім – кесілді» деген тоталитардық ойлау жүйесінін
сақтандырып, өз мүмкіндіктерінің шекарасын үнемі
сақтап

отыруға

ешқашан

көмектеседі.

тоталитардық

авторитарлы

ойлау

мемлекеттің

Қазақ

социуымында

жүйесіне
болмауының

құрылған
басты

себептерінің бірі де осы. Екіншіден, қазақ халқының
діни танымы бойынша

-

Жаратушының алдында
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барлық ұлттар мен ұлыстар тең; ешқандай бір-бірінен
айырмашылығы

да,

артықшылығы

да

жоқ.

Бұл

гуманистік ұстанымның негізінде – барлық адам баласы
Адам ата мен Хауа анадан тараған деген түсінік жатыр.
Қазақ ойшылы Мәшһүр Жүсіп бұл түсінікті нағыз,
шынай мұсылман болудың шарты санайды. Сондай-ақ,
бұл түсінікке «барлық адам баласы мұсылман болып
туады, кейіннен ата-аналары олардың біреуін насарани
(христиан – О.Ж), біреуін яхудей, біреуін пұтқа
табынушы қылады» деген хадисті қосыңыз. Егер дін
ұстанушы

адамдарды

діни

ерекшеліктеріне

қарай

жіктеп бөліп-жаратын болса, онда оның ұстанған діні
қате деген сөз. Қазіргі кезде діни ерекшеліктерге,
нәсілдік,

тілдік

қоғамда

көптеген

айырмашылықтарға
әлеуметтік

байланысты

қақтығыстар

болып

жатады. Бұның барлығы дінді дұрыс түсінбегеннен
пайда болатын келеңсіз құбылыстар. Қазақ ойшылы
Абай өз шығармаларында «әрбір ақылды адамға иман
парыз, ал әрбір иман келтірген адамға ғибадат парыз»
деген хадисті алға тартады. Абайдың ойынша діннің
негізі болып табылатын иманға адам ақыл арқылы келуі
керек; иман келтірудің ең басты шарты – иман
келтірушінің ақылды болуы. Егер адам туғаннан
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ақылсыз, ақыл-есі кем болса ондай адамға иман келтіру
парыз болып есептелмейді екен. Ал ақылмен иманның
не екенін түсініп алмайынша құлшылық етушінің
құлшылығы (ғибадаты) толымды болмайды. Ақылдың
дінді түсінуде, Құдайды тануда, жалпы адамның
тіршілігіндегі маңызын қазақ халқы «Құдай қарғайын
деген адамның ақылын алады» деген мақал арқылы
бекітеді. Қазақ халқының дінді түсінудегі басты
ерекшеліктерінің бірі – діннің сыртқы формасы емес,
ішкі мәніне баса назар аударуы. Бұл тұрғыдан қазақ
халқы «құмыраның сыртқы бейнесі емес, ішінде не бар
екендігі маңызды» деген қағиданы берік ұстанады. Осы
қағидаға

адал

қазақ

ғұламасы

Мәшһүр

Жүсіп

мұсылманшылық немен болады? деген риторикалық
сұрақты қоя отырып, мұсылманшылық ең әуелі уәдеге
опалы болу арқылы болады дейді. «Опа» сөзі - арап
тілінен аударғанда «айтқан сөзіңе адалдық» деген
мағыны

береді

екен.

Жалпы

адам

баласы

мен

Жаратушысы арасындағы қатынас «пенде» ұғымы
арқылы ашылады. Пенде – парсы тілінде «адам» деген
ұғымды

білдіре

отырып,

ауыспалы

мағынасында

«кіріптар, бағынышты жан» деген де ұғымды да
білдіреді екен [1, 48]. Алла Тағаланың тоқсан тоғыз
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көркем есімінің бірі Ас – Самад – Мұқтажсыз, Мұңсыз .
Он

сегіз

мың

ғаламды

жаратушы

Алла

Тағала

Мұқтажсыз, Мұңсыз болғанда, Оның жаратқандары
(махлұқтары) әлбетте Жаратушысына мұқтаж болады.
Қазақ халқының бағына бола туған хакім Абай: «Алла
мінсіз әуелден, пайғамбар хақ», - десе, - қазақтың тағы
бір ғұламасы Мәшһүр Жүсіп: «Кірсіз ай, мінсіз Құдай»
деп мақалдайды. Айтылған ойдың түйіні – Алла Тағала
мінсіз,

ал

болғандықтан

біз
да

пенде
Алла

ретінде

міндіміз.

тарапынан

түскен

Мінді
Дінге

мұқтажбыз. Ал мұқтаждық пайдалы арқылы өтеледі,
егер мұқтаждықтан ділгір болып ұмтылған нәрсеміз
пайдалы болмай шықса, онда мұқтаждық сол өтелмеген
күйінде қала бермек. Жасыратыны жоқ, көп адамдар
«біз Алла Тағала үшін ғибадат қылып жүрміз» деп
ойлайды. Алла Тағала олардың намазына, не басқа
ғибадатына еш мұқтаж емес екендігі олардың ойына да
кіріп шықпайды.

Пенде өзінің пенде ретінде дінге,

иманға мұқтаж екенін сезінгенде ғана шын мұсылман
болып, кәмалатқа жетеді. Сондықтан адам баласының
рухани һәм материалды тұрғыда пісіп-жетілуі үшін ең
алдымен ақидасы – сенім жүйесі дұрысталуы керек.
Абай бұл мәселе хақында былай дейді: «Әуелі дін
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исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не
сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық
емес, сен алла тағаланың бірлігіне, уә құранның оның
сөзі екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа
салаллаһу ғалайһи уәссәлләм оның тарапынан елші
екендігіне инандың. Жә, не бітті? Сен алла тағалаға алла
тағала үшін иман келтіремісің я өзің үшін иман
келтіремісің? Сен иман келтірмесең де, алла тағалаға
келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман
келтірсең, жә инандың. Ол инанмақтығың құр ғана
инанмақтықпен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін
сен

инанмақтығыңнан

пайда

ала

алмадың,

пайдаланамын десең, пайда береді, кәміл иман болады.
Пайданы қалайша алуды білмек керек [2, 125].
Діннің өзегі - иман (сенім). Дінді Алла Тағала
тарапынан

түскен

әмірлер

мен

тыйымдарды

орындаудың кешенді түрі десек, осы діннің бастау
бұлағында иман (сенім) жатады. Имансыз еш нәрсе аяқ
баспайды, еш нәрсе өздігінен кемелге келмейді. Адамды
жетілдіретін, пенделіктің кәмалатына жеткізетін де осы
иман. Бірақ иман осы айтылған күйінде қалып қойса еш
пайда бермейді екен. Ол үшін, Абайдың айтуынша,
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иманнан (инанмақтықтан -сенуден)

пайданы қалай

алуды білмек керек.
Бұдан шығатын қорытынды – пайдалы иманға
негізделген пайдалы дін ғана біздің пенде ретінде
мұқтаждығымызды өтейді. Ол үшін, әлбетте, бірінші біз
өзіміз үшін әуелі иман деген не? иман деген сөздің
ақиқаты не? деген сұрақтарға жауап беруіміз керек.
Егер олай етпесек, иман бізге еш пайда бермейді, сол
айтылған күйінде ғана қалып қояды. Бұл иман сөзінің
ішкі әлеміне кіріп, нұрын, сырын ұғуды Абай «иманның
тазалығын ұғу» деп атайды. Ол өзінің «Алланың өзі де
рас, сөз де рас» деп аталатын өлеңінде иманның
тазалығы туралы былай дейді:
Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған,
Хүснизән мен иманды білді ойлаған.
Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай,
Сыртын қанша жуса да, іші оңбаған
[2, 58].
Иманды тазарту, Абайдың ойынша, тек қана ой
арқылы, ойлану арқылы болатын іс. Тіліңді кәлимаға
келтіру, иманды тек тілмен айту – бұл бейнелеп
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айтқанда, жаңғақтың сырты ғана; ал жаңғақты жаңғақ
қылып тұрған, әлбетте, оның ішкі дәнегі. Хакім Абай
оқырмандарын сол жаңғақтың сыртында қалып қоймай,
оның ішкі өзегіне, дәнегіне жетіп, - пайдалануды
ұсынады. Кез келген нәрсенің қоғамға пайдалы болуын
ғылымда прагматизм деп атайды. Прагматизм қазаққа
жат па әлде етене ме? Біздің ойымызш, прагматизм
қазаққа жат емес. Оның айқын мысалын мына қазақ
мақалынынан-ақ аңғаруға болады: «Асы жоқ алтын
табақты, атып ұрда, отқа жақ». Күнделікті ас жейтін
табақ тіпті алтын болсын, ішінде асы жоқ болса,
пайдалы болмаса, - құны соқыр тиын.
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Діннің тек сыртқы көрінісіне алданып жүргендер
дін ұстану үшін ақылдың қаншалықты қажет екенін
қаперлеріне де алмайды. Дін, иман келтірі – тек қана
ақын арқылы ғана болатынын ойларына да кіріп
шықпайды.

Бұл олқылық, қарапайым дін ұстанушы

мұсылмандардың кінәсі емес, дінді, иманның тазалығын
дұрыс түсіндіріп бермеген имамның кінәсі дейді Абай.
Қазақ

ойшылы

өз

ойын

тыянақтау

үшін

пайғамбарымыздың мына бір хадисін алға тартады:
«Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман -парыз, әрбір
иманы бар кісіге ғибадат – парыз деген екен» [2, 115].

. Хадистен мәлім болды, иман тек ақылды адамға
ғана парыз екен. Бұдан шығатын қорытынды, иманды
тек қана ақылмен танып-білуге болады.
Абай прагматизмі – Алла Тағаланы танудан
басталады: Жаратушының тоқсан тоғыз көркем есімін,
сегіз тұрақты (субития) сипатын танып біл дейді. Тек
танып біліп қоймай, оларды үйреніп, мағынасын біліп,
өз пиғылдарыңды (іс-әрекеттеріңді) мейлінше соларға
ұқсатуды шарт қыл дейді.

Сонда ғана сенің атың

мұсылман болып, шын берілгенің рас болады дейді. Бұл
қазақ руханиятындағы дінді түсінудегі керемет ой,
адамды өсіретін, кемелдікке жеткізетін алтын қағида.
Сол себептен де, біз айтып жүрген Абайдың «болмасаң
да ұқсап бақ!» қағидасы бірінші кезекте Алла тағалаға
қатысты айтылған. Бұл креативті ойын Абай былайша
бекітеді:

«Алла

тағалаға

ұқсай

алам

ба

деп,

надандықпен ол сөзден жиіркенбе, ұқсамақ – дәл
бірдейлік дағуасыменен емес, соның соңында болмақ»
[2, 126].
Жаратушыны

тану,

оған

мейлінше

ұқсауға

тырысу – қазақ діни прагматизімінің айқын көрінісі.
Кемел, істеген ісінде мүлтік жоқ, аса сабырлы, әділетті
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һәм мейірімді Жаратушының ұлы іс-әрекеттерін фәни
жалғанда қайталау – Абай ойының ғажайып жаңалығы.
Абай

прагматизімін

жалғастырушы

шәкірті

Шәкерім Құдайбердіұлы. Ол өзіні ұстазының идеясын
өлең жолдары арқылы шебер де кестелі тілмен
жеткізеді:
Қояр ем мылжыңдамай сөзімді ұқса,
Қайтемін оны ұға алмай діннен шықса.
Азды ұқсаң, бұл сөзімді анықтап ұқ,
Иеңдей болам деме, Иеңе ұқса.
Тәңірің – таза, болып бақ сен де кірсіз,
Әлің келсе, менен қаш, Иең – мінсіз.
Бұл Құдайдай боламын деген емес,
Сөзімнің түбін ұқпай деме дінсіз.
Алланың пендесіне рақымы мол,
Сен де өзіңдей адамға мейірімді бол.
Ол жаратты, сен-дағы жаратып бақ,
Бардан барды шығарсаң болады сол
[3, 213-214].
Бұл Жаратушыға ұқсау туралы қазақы діни
прагматизімінің ішіндегі ең креативті ой – жарату
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туралы,

шығармашылы

туралы

келелі

ой.

Айырмашылығы – Жаратушы – жоқтан бар жасаушы, ал
сенің міндетің – бардан бар жарату, - жасампаздық!
Көптеген дін ұстанушылар, сол дінді көпшілікке
түсіндіріп берушілер – осы қазақ ғұламаларының
қоғамды даму мен технологиялық прогреске жетелейтін
жасампаздыққа толы идеядарын әлі күнге дейін түсіне
алмай келеді. Не деген өкініш! Олар құлшылықты тек
қара

бес

парыз

деңгейінде

ғана

түсініп,

нағыз

құлшылық – мінсіз Жаратушының мінсіз пиғылдарын
(іс-әрекеттерін) жер бетінде әр пенденің хәл-қадерінше
қайталау екендігін түсінбейді.
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Келесі бір қазақ қоғамын артқа тартатын нәрсе –
қандай да бір айырма, айырым негізінде адамдарды
алалау, бөлшектеу. Ғұламалардан қалған бір қанатты
сөз бар: «Аспан - адамдарды біріктіреді, жер адамдарды бөлшектейді». Бұл жерде «аспан», «жер» деп
діни

танымның

Құдайын

таныған

қабаттары

меңзеліп

адам (аспан)

отыр.

«барлық

Шын

адамзат

баласын бір Адам ата – Хауа анадан тарады деп,
барлығын туыс, бауыр көреді» (Мәшһүр Жүсіп). Ал
діни танымы таяз адам, Құдайын танымаған, иманның
не екенін түсінбеген адам (жер) – адамдарды діни,

нәсілдік, тілдік, мәдени ерекшеліктерге қарай бөліпжара бастайды. Бұл тұрғыда Шәкерім былай деп ой
қорытады:
Әлемдегі діндердің түп мақсұты
Үш нәрседе бұлжымай құшақтасар:
Құдай – бар, ұждан – дұрыс, қиямет – шын,
Еш діннің мақсұты жоқ мұнан асар.
Дін адамды бір бауыр қылмақ еді,
Оны бөліп, дұспандық қару жасар [3, 70].
Осы айтылған жайттар қазақ қоғамының дінді
дұрыс түсінудегі жеткен жетістіктерін айғақтайды.
«Адамдарға пайдалы болу» - ислам дінінің негізгі
кредосы,

мұсылманның

шынайы

бейнесі

екенін

ескерсек, жоғарыда аты аталған ғұламалардың еңбегі
талай жанға азық болары еш күмән тудырмайды.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.

Оңдасынов

Н.Д.

Парсыша-Қазақша

түсіндірме сөздік. – Алматы: Білім, 2011. – 352 бет.
2.

Абай

(Ибарһим)

Құнанбайұлы.

Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Т.2:
Өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қарасөздер. –
Алматы: Жазушы, 2005.- 336 бет.
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3.

Шәкәрім. Иманым.

– Алматы: Арыс

баспасы, - 2000. – 321 бет.
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІКМЕН
ӘДЕБИЕТТЕРІНІҢ ТАРИХЫН ДӘУІРЛЕУ
ҮЛГІЛЕРІ
Бауыржан О.
Түйіндеме
Түркі

халықтары

әдебиеттерінің

тарихын

дәуірлеу мәселесі соңғы жылдарда қолға алынып,
біршама деңгейде қарастырылуда. Аталған тақырып әр
елдердегі бірқатар зерттеулердің нысанасына айналып
үлгерді. Осы тұрғыда түркі тілдес ұлттың сөз өнерінің
ежелгі бастауларын, бүгінге дейін жүріп өткен жолын,
өзіндік даму үрдістерін, бағыт-бағдарларын жан-жақты
байыптаудың маңызы зор болмақ. Бұл мақала осы
міндетті іске асыруды көздейді. Ол үшін белгілі бір
елдің рухани құндылықтарын түркі халықтарының
ортақ әдебиетінің тарихы ауқымында саралау қажет.
Сонымен қатар, сол ұлт әдебиеті дамуының өзіндік
ерекшеліктерін назарға алған жөн. Түркі дүниесінде
айтарлықтай

орны

бар

қазақ

және

түрікмен

әдебиеттерінің тарихын дәуірлеу мәселелеріне осы
ұстаным негіз болды.
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Түбі ортақ, тілі ұқсас түркі жұртының бұтақтары
– қазақ пен түрікмен әдебиетінің тарихында ортақ
желілер баршылық. Осыған орай зерттеуде ежелгі
дәуірден бастау алатын, екі елде бірдей таралып, қазақ
пен

түрікменнің

төл

мұрасына

айналған

әдеби

ескеркіштерге сипаттама берілді. Сан ғасырлардан
жалғасып келе жатқан әдеби процестер мен әдеби
дәстүрлердің сабақтастығы жөнінде ой қозғалды. Тарих
бедерінен өзінің негізін іздейтін түркі халықтарының
ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің озық үлгілері мен
ерекшеліктері

жөнінде

айтылды.

Елдің

рухани

құндылығы, мәдениеті мен өнері сол ұлттың төл
тарихымен бірге дамитыны хақындағы мәселелер де
қамтылды.
Бұл мақалада қазақ және түрікмен әдебиеттерінің
тарихын дәуірлеу мәселесі жан-жақты қарастырылған.
Зерттеуде

түбі

бір

түркі

халықтарының

даму

тарихындағы ортақ белгілер назарға алына отырып, екі
елдің әдебиеттерінің ілгерілеу жолдарына тиянақты
талдау жасалған. Қазақ және түрікмен сөз өнерінің
өзіндік ерекшеліктері, ұлттық үлгілері атап көрсетілген.
Автор

әдебиет

тарихын

дәуірлеудің

қалыптасқан

дәстүрлі әдістемелеріне қоса тарихи-генетикалық және
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типологиялық факторларды ескеру қажеттігін еске
салады. Гносеологиялық және өңірлік маңызы бар
мәселелер

тұрғысынан

әдеби

процестердің

даму

заңдылығына үңіледі. Сонымен қатар, қазақ және
түрікмен әдебиеттеріне ортақ тұлғалар мен белгілі
шығармалар жөнінде жеткілікті мәлімет берілген.
Түйінді сөздер: қазақ пен түрікмен, әдебиет
тарихын дәуірлеу, түркі халықтарының әдебиеті, рухани
құндылық, ортақ тұлғалар, ортақ шығармалар, дәуірлеу
тәсілдері, типология.
Қазақ әдебиеті тарихының өзекті мәселелерінің
бірі – оның ілгерілеу кезеңдерін саралап, әр дәуірге
бөліп қарастыру жайы. Бұл проблема қай кезде де ел
тарихының маңызды бір бөлігі ретінде зерделеніп келді.
Әсіресе,

бұрынғы

кеңестік

кеңістікте

болған

мемлекеттер тәуелсіздік алғаннан кейін сөз өнерінің
шежіресіне басқаша көзқараспен үңіліп, әдебиеттің
тарихын жаңаша түзуде. Бұл тұрғыда түп тамыры бір
түркі

халықтарының

әдебиеттеріндегі

ортақ

даму

үрдістері ескерілмей қалмайды.
Қазақ

тарихы

мен

әдебиетінің

тарихын

дәуірлеудің үлгісі бекерден-бекер ұсынылып отырған
жоқ.

Рухани

дамуымызда

қазақ

пен

түрікменді
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байланыстыратын мысалдар баршылық. Тіпті, «Бір
шежіре аңызда қазақ пен түрікменді бір атадан
таратады. Ағайынды екі ұлдың аты Сейілхан мен
Жайылхан

болып

келеді.

Сейілханнан

түрікмен,

Жайылханнан қазақ туады. Аңыз бен шындық арасы
қаншалықты бірлестік табатыны – өз алдына бір мәселе.
Екі

халықты

осылайша

жақындатып

көрсететін

шежіренің туу сыры да тегін болмаса керек» [1, 98-99],
– дейді қазақ ғалымы Р.Бердібай.
Жалпы, белгілі бір халықтың әдебиетінің тарихы
сол елдің төл тарихымен сабақтас дамитыны ақиқат.
Түркі тілдес ұлыстардың бірі – түрікмендердің тарихы
да әріден бастау алады. Әр ұлттың даму жолының
өзіндік ерекшелігі болады. Түрікмендер де – өзге елдер
сияқты бірнеше ғасырлар бедерінде түрлі факторлардың
ықпалымен түзіліп, қалыптасқан іргелі халық.
Әрине, тәуелсіздікке ұмтылған жылдарда әр
халық өз тарихына жаңаша көзқарас танытқаны,
өздерінің бастауларын ілгергі замандардан іздеуге
тырысқаны белгілі. Түрікмен халқы да өз тарихының
ақтаңдақ сәттерін қалпына келтіріп, жаңа жылнамасын
түзгені анық. Демек, түрікмен әдебиетінің тарихын
жаңаша көзқараспен дәуірлеу барысында да осы үлгі
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басшылыққа алынбақ. Олар адамзат тарихының барлық
кезеңінде

«түрікмен»

атауын

қолданады.

Түркі

халықтарына ортақ тарихтың өзінде «түрікмен» ұғымы
қоса жүреді. Мұны елдік рухтың биіктігі деп бағалаған
жөн шығар. Басқа елдер сияқты түрікмен халқы да өз
тарихында түзілуді, іргеленуді, ыдырауды, отарлануды
бастан

кешті.

Оның

тағдыры

кеңестік

жүйенің

құрамында болған өзге республикалардың тағдырымен
сабақтас. Ал әдебиетке сол халықтың басынан өткен
тарихи оқиғалардың ықпалы болмай қалмайды. Әсіресе,
түркі тілдес елдердің әдебиет тарихындағы ортақтық
бұл елдердің өз тарихының да бір-біріне ұқсас жағдайда
дамығанын көрсетеді. Бұл – әдебиет тарихын дәуірлеу
барысында ескерілетін факторлардың бірі.
Егер

әдебиетті

дәуірлеуде

тілдік

факторды

назарға алатын болсақ, арғы тарихқа тереңірек үңілуіміз
керек. Өйткені, қай шығарма қандай тайпалар мен
ұлыстар бірлестігінің тілі негізінде қалыптасқанын
айқындап

алу

маңызды.

Қазіргі

түрікмен

тілі

орныққанға дейін түрікмен жерінде басқа тілдерде
шығармалар өмірге келгені белгілі. Себебі, «Біздің
эрамызға

дейінгі

1

мыңжылдықтың

алғашқы

жартысында қазіргі Түрікменстанның территориясын
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отырықшы

иран

Амударияның
оңтүстікте

тілдес

төменгі

халықтар

сағасында

парфиялықтар,

одан

мекендеді.

хорезмиліктер,
басқа

көшпелі

малшылар тайпалары – дахалар, сақтар мен массагеттер
болды» [2, 5].
Ежелгі түрікмен жерін мекен еткен халықтардың
бәрінің де өзіндік әдебиет үлгілері болды. Сақтар мен
массагеттердің көсемі Томиристің Парсы патшасы
Кирді жеңгені туралы қаһармандық эпос және сақтарға
шабуыл жасаған парсы патшасы Дарий біріншінің
масқара болып жеңілуі туралы эпос – біздің дәуірімізге
дейінгі 500 жылдардың жемісі. Көне дәуірдегі осындай
ілкі әдебиет нұсқалары кейінгі түрікмен әдебиетіне
соны соқпақ салды.
Түрікмен әдебиетінің бұдан кейінгі даму жолы
елдің

аумағына

түркілердің

келуімен

тікелей

байланысты. Бұл тұстағы шығармалардың біразы түркі
тілдерінде жазылды. Сондықтан осы кездегі әдебиет
нұсқаларын қай тұрғыдан дәуірлеу туралы мәселе
туындайды. Не тілдік ерекшелікті, не әдебиеттің даму
үрдісін немесе қоғамдық сипатты басшылыққа алуымыз
керек. Осыған орай дәуірлеу принципін айқындап алған
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жөн. Бұл түрікмен тарихындағы бетбұрысты кезең
болғандықтан ерекше мән беріледі.
Түрікмендер

оғыздарға

жатады

десек,

бұл

тайпаның атауы ежелгі түркі руникасымен таңбаланған
жазба ескерткіштерінде аталды. Х ғасырда Солтүстік
Түрікменстан мен Қазақстанның Оңтүстік батысын
оғыздар жайлады. Түркі тілдерінің оғыз тобы орнықты.
Бұл қазіргі түрікмен тіліне негіз болды. «Түрікмен сөзі
ғылыми әдебиеттерде Х ғасырдың екінші жартысынан
бастап кездеседі. Сөйтіп, түрікмен халқы ежелгі иран
тілдес халықты түркілердің ығыстыруы арқылы, соның
этногенезінде

оғыз

тайпаларының

басым

болуы

негізінде қалыптасты» [2, 6].
Қай дәуірде де әдебиеттің дамуына қоғамдықтарихи ахуалдың ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Түрлі
жағдайлармен белгілі бір мекенді қоныстанған ұлыстар
сол елге өзінің рухани үрдісін сіңіреді. Немесе өзінен
тегеурінді елдің рухани құндылықтарын қабылдап,
соған бейімделеді. Оғыз тілдері тобына жататын
түрікменнің рухани қазынасы да осындай аласапыран
замандардың

ықпалымен

ұлыстық ерекшелігін тапты.

қалыптасып,

бірте-бірте
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Түрікмен еліндегі көптеген зерттеулер оғыздар
мен

түрікмендердің

өзара

байланыстылығын,

тарихының ортақтығын, дәстүрінің

сабақтастығын

айшықтап көрсетуге арналған. Оғыз ханды ұлтбасы
санайтын түрікмендер оның тарихи тұлғасын да, әйгілі
«Оғызнама» ескерткішін де ерекше қадірлейді. Сөйте
тұра олар оғыздар мен түрікмендердің ортақтығын
әйгілеп қана қоймай, осы екі тайпаның ара жігін де
ажырата біледі. Мысалы, тарихшы С.Агаджанов: «Орта
ғасырлық оғыздар мен түрікмендер бір-біріне өте жақын
болды. Бірақ бірінен мүлде айырмасы жоқ, барлық
жағынан ұқсас, тура бірдей халық болған жоқ. Негізгі
ұйтқысы ежелгі үнді-еуропа даласы мен Каспий маңы
халқының

түркіленген

ұрпақтарынан

құралған

оғыздарды түрікмендердің тек жалғыз бабасы деп
санауға болмайды. Алайда, оғыздар тегінің этникалық
компоненттері түрікмен халқының қалыптасуында өте
маңызды роль атқарды» [3, 6], – деп тұжырымдайды.
Түрікмендердің
эпостық

шығармалар

фольклорлық
жеткілікті.

мұрасында
Барша

түркі

халықтарына ортақ көне түркі жазба ескерткіштері,
«Қорқыт

ата

кітабы»,

«Көрұғлы»

жәдігерліктері

түрікмен әдебиетінің де шоқтығы биік шығармалары
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болып

саналады.

Тек

Көрұғлы

ғасырлардағы

бірқатар

тұлғалардың

көпшілігінің

ғана

халықтарға

емес,
ортақ

болмыс-бітімі

орта
әдеби

әдебиетті

дәуірлеу кезінде жан-жақты саралауды қажет етеді. Бұл
дәуір

түрлі

халықтардың

әдебиетінде

әрқилы

баяндалады, бірінде сол тұстағы хандықтардың атымен
байланыстырылады, екіншісінде кезеңнің сипатына
қарай бірнеше ғасырға топталып бөлінеді, үшіншісінде
жанрлық

немесе

тілдік

жіктелу

тұрғысынан

ажыратылады.
Түрікмен әдебиеті үшін ХІ ғасырда өмір сүрген
«Мяне баба» деп аталған ғұлама Әбу-Саид Әбіл-Хайыр
Мехнеидің орны ерекше. Халықтың айрықша ықыласын
иеленген ол сопылық ілімнің сұлтаны саналады.
Ашхабатқа жақын «Абиверд» мемлекеттік тарихимәдени қорығының аумағындағы «Мяне бабаның»
кесенесі

түрікмен

халқының

қасиетті

рухани

құндылығы ретінде қадірленеді. Қазақ әдебиетіндегі
сопылық ілімнің басында Қожа Ахмет Иассауидің
тұратыны сияқты Мяне бабаның шығармашылығы осы
тақырыппен

тығыз

байланыстырыла

бағаланады.

Түрікменнің ұлы ойшылы сопылық ілімге негізделген
тұтас бір мектептің негізін қалаған.

71

Әдеби тұлғалардың шығармашылық рухтастығы,
туындыларының

тақырыптық-мазмұндық

үндестігі

әдебиет тарихының тұтастығына негіз қалайды. Олар
ұлт әдебиетіндегі тарихи тамырластықты, халықтың ойарманымен ұштасатын дәстүр сабақтастығын жалғап,
ғасырдан ғасырға жеткізеді. Түркі халықтары мұндай
шығармашылық өкілдерін тарихи дәуірлердегі тұлғалар
галереясы ретінде қарастырады. Салт-санасы жоғары,
ұлттық танымы биік түрікмендер де осы қағиданы берік
ұстанады.
Қазақ

әдебиеті

мен

түрікмен

әдебиетін

сабақтастыратын ортақ жәдігер – – «Оғызнама». Бұл –
бүкіл

түрік

халықтарына

тиесілі

шоқтығы

биік

шығарма, теңдессіз әдеби-тарихи ескерткіш. Түрікмен
халқы оны өз рухының баламасы ретінде бағалайды, төл
тарихының орта ғасырдағы шежіресі деп санайды.
Оғыздар тарихы – түрікмен ғана емес, қазақ тарихының
да

бөлінбес

бөлшегі.

Олардың

қазақ

жерінде

қоныстанып, тіршілік кешкені, қос халықтың мәдениеті
мен тұрмысы, рухани құндылықтары біркелкі дамығаны
баршаға белгілі. Мұны оғыздар тарихын зерттеуші
ғалым С.Г.Агаджановтың:

«ІХ – ХІ ғасырларда

оғыздардың көпшілігі жартылай көшпелі және көшпелі
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өмір салтын ұстанды. Олар Каспийдің Солтүстік
жағалауына, Сырдарияның төменгі сағасына және Арал
теңізі маңындағы далалық жерлерге тығыз қоныстанды»
[4], – деген мәліметі айғақтай түседі. Сонымен қатар
оғыздар қаласы жөніндегі мәселеге арнайы тоқталған
академик К.Байпақов «археологиялық материалдарды
талдау және керамиканы зерттеу нәтижелеріне сүйеніп,
оғыздардың Қазақстанның орта ғасырлық қалаларда
мекендегенін нақтылай түсуге болатынын» [5, 70]
айтады.
Қазақ

пен

түрікменге

ортақ

тасқа

қашап

жазылған көне түркі ескерткіштері, Қорқыт ата кітабы,
Махмұд Қашғаридың «Диуани лұғат ат-түрік» сөздігі,
«Көрұғлы», «Оғызнама» эпостары – қос халықтың
мұрасын биік деңгейге көтеріп тұрған шығармалар.
Олар біздің әдебиетті дәуірлеу тәжірибемізде қандай
орын алса, түрікмен әдебиетінің тарихын кезеңдеу
барысында да соншалықты деңгейде болуға тиіс.
Себебі, бұл шығармалардың белгілі бір дәуірде туып,
дамып, жетілуіне, бүгінге дейін желісін үзбеуіне
біркелкі

факторлар

түріктермен
ортақтастыруға

және

әсер

еткені

анық.

Қорқытты

әзербайжандармен

көбірек

дағдыланған

біз

оның

түрікмен
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әдебиетінің

ұлы

тұлғасы

екенін,

сабақтас

тарихымыздың бір бастауы сол кезеңде жатқанын
ұмытпағанымыз абзал. Себебі, «Қазіргі түрікмен мен
қазақтың құрамына енген рулардың біразы сонау ІХ – Х
ғасырларда Сырдария бойында оғыз-қыпшақ бірлестігі
қарауында болғанын да тарих деректері растайды.
Қорқыт атына байланысты оғыз эпосының алғашқы
баптарында дәл осы кезеңнің шындығы елес беретіні де
анық» [1, 99].
Екі елдің әдеби мұрасын дәуірлеуде ортақ тиянақ
болатын шығарма – 16 ғасырдың соңғы жартысында
шыққан көне эпос – «Көрұғлы». Бұл эпоста өмірге
келуінің өзі адам сенгісіз аңызбен байланыстырылатын
Көрұғлы батырдың қаһармандық істері, елін қорғаудағы
ерлігі,
халыққа

дұшпандарымен

шайқастағы

табандылығы,

қамқорлығы

жан-жақты

баяндалған.

Шығармада қиял-ғажайып ертегілерге тән сюжеттер
молынан

қамтылған.

Зерттеулерде

«Көрұғлының»

әзербайжан, армян, грузин, күрд, түрік, өзбек, түрікмен,
тәжік және қазақ нұсқалары бар екені, барлық версиялар
бойынша Көрұғлының түрікмен халқының теке-жәуміт
руынан шыққандығы айтылады [6, 49]. Осыған орай
Р.Бердібай «Қазақ пен түрікмен қатар жырлап келген
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«Көрұғлы» туралы да ұзақ тоқталуға болар еді.
«Көрұғлы» тек осы екі халыққа ғана емес, Орта
Азияның өзге жерлеріне де кең таралған. Ауыз
әдебиетінің эпостан өзге салаларында да қазақ пен
түрікмен халықтарына ортақ сарын толып жатыр» [1,
99], – деп тұжырым жасай келіп, ХV – ХVІІІ ғасырлар
туындысы деп есептелетін осынау «Көрұғлы» эпосында
түрікмен халқының бостандықсүйгіш батыр сипаты
көрінгенін айтады [1, 110].
Ә.Қоңыратбаев

«Көрұғлы»

эпосының

қазақ

тілінде туған жиырма сегіз нұсқасы бар екенін айтып,
қазақ жырларында түрікмен нұсқасымен ұқсастық көп
екенін баяндайды. Ол «Жырды кім қайдан алды
дегеннен

гөрі

сюжет

қашан,

қалай

туды,

оның

ортақтығы неде деген мәселе шындыққа жақындау.
«Көрұғлы» сюжеті көптеген елдерге ортақ. Бірақ ол бір
ғана

ХVІ-ХVІІ

ғасырларды

емес,

көп

заманның

оқиғаларын қамтыған кәрі сюжет болса керек» [7, 255],
– деп тұжырым жасайды. Осыдан келіп эпос қай
дәуірдің жемісі деген мәселенің басы айқындала түседі.
Түрікмен әдебиетінде айрықша орны бар бұл
эпостың тарихы мен табиғатын зерттеушілер оның қазақ
халқына қатыстылығы жөнінде мысалдарды көбірек
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келтіреді. Қазақ пен түрікмен халықтарының арасында
ежелден әдеби байланыс дәстүрі орныққан. Бастау
көзіміз саналатын көне дәуірлерге зер салсақ, ортақ
құндылықтардың аз емес екенін аңғарамыз. Олай болса,
«Көрұғлының» қазақ халқына қанықты жыр екенін
дәлелдейтін мысал көп. Ежелден жапсарлас жатқан
түрікмен, қазақ елдерінің әдеби байланыстары да аз
болмаған. Қазақ ақыны мен жыршысы түрікмен жеріне,
түрікмен шайыры мен бақшысы қазақ ауылдарына
қатысып тұрған. Міне, мұндай жағдайда ән-күй, өлеңжыр ауысу, біреуден біреу үйрену, еліктеу үйреншікті
көрініс. «Көрұғлы» дастаны 1885 жылы Қазанда
қазақша қисса болып басылған. ХХ ғасырдың алғашқы
ширегінде осы қисса бірнеше рет қайта жарияланған»
[1, 111].
XVII ғасыр – түрікмен әдебиетінде «Гөр-оғлы»
эпосының қалыптасып, орныққан кезеңі. Қазақтарда
«Көрұғлы»,
«Гургули»

Әзірбайжанда
деп

аталатын

«Кер-оглы»,
дастанның

тәжіктерде
әр

елдегі

нұсқаларында түрлі айырмашылықтар бар. Шығарманы
арнайы зерттеген мамандар түрікмен эпосында өлеңге
қарағанда прозамен баяндалатын тұстар көбірек екенін
тілге тиек етеді. Эпоста қолданылған өлеңдер негізінен
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қаһармандардың аузынан айтылады. Өзге халықтардың
әдебиетіндегі «Көрғұлының» нұсқаларында өлеңнің
ауқымы қара сөзден көбірек болады. Ал бұл эпостың
тәжік

әдебиетіндегі

айтылады

[8,

415].

нұсқасы
Түркі

түгелдей

өлеңмен

халықтарының

ортақ

әдебиетінің тарихында тұтас бір дәуірдің сипатын
танытатын

шығарма

ретінде

«Көрғұлы»

эпосына

айрықша назар аудару керек. Өйткені Орталық Азия
халықтарының
И.С.Брагинский

әдебиеті

тарихын зерттеген

айтқандай,

«Гөр-оглы»

ғалым

Орталық

Азияның барлық халықтарының мәдениетіне қосылған
аса бағалы үлес болып саналады. Кейінірек, XVIII
ғасырда өзбектердің, кейіннен тәжіктердің қаһармандық
эпосы түрікмен нұсқасымен тығыз бірлікте дамиды» [8,
415].
«Орхон-Енисей

ескеркіштері»,

«Қорқыт

ата

кітабы», «Көрұғлы», «Диуани лұғат ат-түрік» сияқты
тұтас рухани қазынаның ортақтығын былай қойғанда екі
елдің әдебиетінде кейбір шығармалардың жекелеген
сюжеттер ұқсастығының мысалдары да жетіп артылады.
Мұның

бәрі

дамығанын,

елдердің
біркелкі

ортақ

тарих

ауқымында

ахуалды

бастан

өткергенін,

халықтың өсіп-өркендеуіне өзара үйлесімді факторлар
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ықпал еткенін, соған орай мәдениеті мен әдебиетінің
сабақтаса ілгерілегенін айғақтайды. Сондықтан болса
керек,

«Туысқан

түрікмен

халқының

асыл

дастандарының бірі – «Шахсәнәм мен Ғаріп» кей
тұстарында қазақтың эпостық туындысы «Қозы Көрпеш
– Баян сұлуды» еске салады» [1, 111].
ХVІІ-ХVІІІ

ғасырлардағы

Орталық

Азия

елдерінің әдебиеті мұсылман мәдениеті дәстүрлерімен
тығыз байланысты болды. Дінді таяныш еткен әдебиет
те дәуірдің сипатын бере алатыны белгілі. Бұл орайда
А.Байтұрсыновтың қазақ әдебиетін «сындар дәуір»,
«діндар

дәуір»

деп

жіктеген

тәжірибесін

естен

шығармауымыз керек.
ХVІІІ ғасырда өмір сүрген түрікменнің ұлы
ғұламасы,

ойшыл ақыны Мақтымқұлы Фрагидің

әдебиеттегі орны ерекше. Оның ақындық тұлғасы
түрікмен рухының бір рәмізі секілді бағаланады. Кейде
біздің қазақ әдебиетінің даму кезеңін шартты түрде
«Абайға дейінгі әдебиет» және «Абайдан кейінгі
әдебиет» деп бөліп жүргеніміз сияқты Мақтымқұлы да
түрікмен әдебиеті тарихын дәуірлеу барысында аралық
биік өлшем бола алады. Түрікмен әдебиетін зерттеуші
М.Агаеваның

тұжырымына

сүйенсек,
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«Мақтымқұлының тамаша позиясының алтын арқауы
түрікмен фольклорында, ақынның халықпен тығыз
бірлікте болғандығында, олардың ой-арманы мен мұңшерін өзінің философиялық толғамға толы айшықты
өлең-жырларында

айқын

таныта

шығармашылығы

Шығыстың

білуінде.

көршілес

Оның

елдерінің

фольклорымен және әдебиетімен берік сабақтасып
жатады» [9, 14-15].
Әдебиет

тарихын

дәуірлеу

сол

әдебиеттегі

тұғырлы тұлғалар мен елеулі құбылыстардың сөз
өнеріндегі үйлесімін ескере отырып жүзеге асырылады.
Мақтымқұлы Фраги – түрікмен әдебиеті үшін сондай
тегеурінді тұлға, әрі қайталанбас құбылыс. Фрагидің ұлт
рухына айналған классикалық шығармалары түрікмен
әдебиетін биік белеске шығарған тұтастай бір дәуірдің
табиғатын танытады. М.Агаева оның ақын ретіндегі ең
басты

ерекшелігін

«Мақтұмқұлы

былайша

түрікмен

атап

поэзиясында

көрсетеді:
алғаш

рет

қарапайым адамдардың бәріне түсінікті халықтық
тілмен жазды. Түрікмен ақынының шығармашылығына
қатты қызыққан М.Е.Салтыков-Щедрин: «Осы бір
талант иесін Шығыстың Шиллері дер едім. Мен оны
Александр Сергеевичпен қатар қоюдан тартынбаған
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болар ем» деп бекер айтпаса керек» [9, 15]. Олай болса,
түрікмен әдебиетінің сипатын өзгерткен Мақтұмқұлы
поэзиясы әдебиетті дәуірлеуде бағдар алатын нақты
өлшемнің бірі болуға әбден лайық. Оның шығармалары
Ғ.Орманов,

Ғ.Қайырбеков,

Д.Қанатбаев,

С.Нұржан

аудармалары арқылы қазақ топырағына жақсы таныс.
Фрагидің

ұлт

рухына

айналған

классикалық

туындылары түрікмен әдебиетін биік белеске шығарған
тұтастай бір дәуірдің табиғатын танытады.
Түрлі факторлардың салдарынан ХІХ ғасырдың
алғашқы жартысындағы Орталық Азия халықтары
әдебиетінің
қалыптасқан.

дамуы

жөніндегі

Кеңестік

ой-пікірлер
жүйедегі

әркелкі
одақтас

республикалардың көп ұлтты халқының әдебиетіне
өзгеше талап қойылғаны, шетелдік ғалымдар арнайы
келіп

қарастыруға

мүмкіндігі

болмағандықтан,

өз

ішімізде жарияланған зерттеудің негізінде зерттеу
жүргізгені

жасырын емес. Шындығында, бұл дәуір

түрікмен әдебиеті үшін жемісті болғаны, ұлттық
сананың оянуы арқылы рухани құндылықтардың биікке
көтерілген

кезеңі

саналғаны

белгілі.

Сондай-ақ

зерттеуші З.Османова бұл кезеңдегі өзбек ақыны
Махмур мен түрікмен ақыны Кеминенің әлеуметтік
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ұстанымынан, қазақ ақыны Махамбет пен түрікмен
шайырлары Зелили мен Сеидидің жорық жырларынан
сабақтастық іздейді [10, 462].
Кеңестік республикалардың әдебиеті өз дәуірінде
мейлінше дамыды. Бұл халықтардың арасынан бүкіл
одаққа танымал қаламгерлер шығып, ұлттық әдебиеттің
ұлы тұлғаларына айналды. Қазақ әдебиетінде М.Әуезов,
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, кейінгі буының
өкілі Ә.Нұрпейсіов қандай танымал болса, түркі тілдес
одақтас

республикалардан

дараланып

шықты.

да

Солардың

осындай

тұлғалар

бірі

түрікмен

–

әдебиетінің аса көрнекті өкілі Берді Кербабаевтың
шығармашылығы бұрынғы одақ жұртшылығына жақсы
таныс

болды.

жетістіктері,

Оның

әдебиетті

қаламгерлік

ілгерілетудегі

шеберлігі

туралы

энциклопедиялық анықтамалықтарда жан-жақты атап
өтілді.
Қазақ-түрікмен

әдеби

байланыстары

кеңес

дәуірінде де жүйелі жалғасты. Біздің қазақ қаламгерлері
түрікмен жазушыларының шығармаларын ана тілімізде
сөйлетті. Ал түрікмен жазушысы Тіркіш Жұмагелдиев
қазақ жазушыларының шығармаларындағы түрікмендер
мәселесіне назар аударады.

Ол бұл орайда Әнуар
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Әлімжановтың «Махамбеттің жебесі» романын, Әбіш
Кекілбаевтың

«Күй»

повесін

және

Әбдіжәміл

Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясын бөліп
қарастырады. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер»
романын талдай келіп, «Атаман Дутовтың казактарына
қарсы қыл мойын, қамыс құлақтарға қонжия қонған
қаба телпекті түрікмен жігіттерінің дүркірей шабуылға
шыққанын сипаттайтын жолдарды оқығанда рахатанып
қаласың. Олардың бұдан былай қазақ даласына тек
достық сапармен келетініне сүйсінесің» [11, 138], –
дейді.

Бұл

мақала

ілгеріректе

Түрікменстанның

«Эдебият ве сунгат» газетінде жарияланған.
Енді екі елдің әдебиет тарихын дәуірлеудегі
өзіндік

тәжірибелеріне

және

ерекшеліктеріне

тоқталайық. Шығыстанушы ғалым Ислам Жеменей
қазақ елінің саяси тарихын жазба деректер негізінде
жеті дәуірге бөліп қарастырады. «Біріншісі – Ежелгі
дәуір. Қазіргі Орталық Азия Тұран деп аталатын дәуір.
Бұл дәуір VІІІ ғасырға дейін созылады. Екіншісі – Орта
ғасырлық дәуір (751-1465). Бұл дәуірдің бастау мерзімі
Ислам

дінінің

шығуы,

дамуы,

өркендеуімен

байланысты. Үшіншісі – Қазақ хандығы дәуірі. Бұл
дәуірдің басты ерекшелігі – ел болып қалыптасуды
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қамтамасыз ету болды. Төртіншісі – отаршылдық
жүйенің дендеу кезі (1824-1904). Бұл қазақ халқының
Ресейдің отарлау саясатына қарсы ұлт-азаттық күресінің
езіліп-жаншылған тұсы. Бесіншісі – Алаш дәуірі. Елдің
жаңа

саяси

жүйесін

жасауға

талпыныс

дәуірі.

Алтыншысы – кеңестік дәуір. Жетіншісі – Тәуелсіздік
дәуірі» [12], – дейді ғалым.
түркімен

әдебиетінің

Осы үлгіні ұстансақ,

тарихын

шамамен

былайша

дәуірлеуге болар еді. Біріншісі – Ежелгі дәуір әдебиеті.
Екіншісі – Орта ғасырлық дәуірдегі әдебиет. Үшіншісі –
Түрікмен

елінің

іргеленген

дәуірдегі

әдебиеті.

Төртіншісі – отаршылдық жүйедегі әдебиет. Бесіншісі –
кеңестік дәуірдегі әдебиет. Алтыншысы – Тәуелсіздік
дәуіріндегі әдебиет.
«Қазақ
ұжымдық

әдебиетінің

еңбекте

қысқаша

әдебиет

тарихы»

тарихының

атты

дәуірлері

былайша жіктелгені зерттеушілердің назарын аударады:
1. Ертедегі көшпелі тайпалар әдебиеті. 2. Ежелгі түркі
әдебиеті (V-ХV ғ.ғ.)

3. Қазақтың төл әдебиеті (ХV-

ХVІІІ), 4. ХІХ ғасыр әдебиеті. 5. Жаңа жазба әдебиет. 6.
ХХ ғасырдың бас кезіндегі әдебиет [13, 138]. Әрине, бұл
қазақтың төл әдебиетінің даму жолына арналған
кезеңдеу үлгісі болғандықтан өзге елдің сөз өнерінің
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даму ыңғайына үйлес келе бермейді. Бірақ бір кезде
тарихымыздың ортақ болғанын ескере отырып, бірбірімен сабақтас дәуірлерді белгілеуге болады деп
санаймыз. Осы тұрғыдан алсақ, «Ежелгі тайпалар
әдебиеті», «Парсы тілді және түркі тілді әдебиет»,
«Орта ғасырлардағы түрікмен әдебиеті», «ХVІІІ-ХІХ
ғасырлардағы түрікмен әдебиеті», «ХХ ғасырдағы
түрікмен

әдебиеті»,

«Қазіргі

кезеңдегі

түрікмен

әдебиеті» деп хронологиялық сипатпен жүйелеудің
мүмкіндігі бар.
Ортақ дәуірдің ортақ шығармалары әдебиет
тарихын дәуірлеу кезінде де біркелкі сипатта кезеңдеу
қажеттігін туындатады. Бұрынғы дәстүр бойынша қай
елдің әдебиет тарихында да «Орта ғасырлардағы
әдебиет» деп жалпы дәуірлеу үлгісі қалыптасқан.
Сондықтан барлық түркі тілдес ұлттар мен ұлыстарға
ортақ рухани жәдігерліктерді «Түркі халықтарының
орта ғасырлардағы әдебиеті» деп атап, тұтастай бір
кезеңге телуге де болар еді. Бірақ әр халықтың өзіндік
ерекшелігін,

әдеби-тарихи

мұраға

көзқарасын

ескермеуге тағы болмайды. Мәселен, бір ұлт белгілі бір
шығарманы ортақ құндылық деп санайды, екінші ұлт
сол туындыны тек өз ұлтының төл тарихымен ғана
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тығыз байланыстырады. Түрікмендер ұлт рухының
көрінісі деп шексіз дәріптейтін «Оғызнама» дастанын
әдеби шығарма деңгейінен асырып, ұлт тарихының
жылнамасы ретінде қадірлейді.
Дәуірлеу барысында айрықша маңыз берілетін
кезең

–

түрікмен

әдебиетінің

түркі

тілдес

шығармалармен толыққан кезі. Шығыс әдебиетінің
бәріне тән жанрлар түркі халықтарының тілдерінде
жалғасын тапты.
халықтығы,

«11-12 ғасырларда түрікменнің

мәдениеті,

оның

ішінде

әдебиетінің

қалыптасуы жеделдей түсті. Түркі тілдес ғалымдар мен
ақындар пайда болды» [14, 414], – деген байыптама осы
дәуірдің табиғатын танытады.
Түрікмен әдебиетінің орта ғасырлық өкілдері
ортақ рухани құндылықтың дамуына түрліше үлес
қосты. Бірі фольклорлық үлгілерді көлемді сюжеті бар
шығармаларға айналдырды, екіншісі дидактикалықфилософиялық мәні терең туындыларлы өмірге әкелді,
үшіншісі

лирикалық

өлеңге

формалық

ерекшелік

дарытты, т.б.
Осындай ежелгі әдебиет нұсқалары аса бай
түрікмен әдебиетінде дәуірлеудің мысалдары онша
байқала бермейді. «Түрікмен кеңес әдебиеті тарихының
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очеркінде» бертінге дейінге дейінгі әдеби құндылықтар
«Түрікмен халқының көркем мұрасы» деген жалпы
атаумен

ғана

зерттеулер

белгіленді.

көптеп

Әдеби

кездескенімен

шолу

түріндегі

нақты

әдебиет

тарихын дәуірлеудің ұсынылған тәжірибелері көзімізге
түсе қоймады. Әйтсе де, бірқатар еңбектерде әдебиетті
дәуірлеу үлгілеріне жол ашатын мысалдар байқалып
қалады. Мысалы, түрікмен әдебиетінің ежелгі тарихын
зерттеген ғалым Р.Реджеповтің өз еңбегіне арналған
аңдатпасы көне мұралар қатарға қосылған уақытты
анықтап, кезеңдеудің сұлбасы десе де болады. «Біздің
бұл еңбегіміз VІІІ-ХІІ ғасырлар әдебиетін қамтиды. Бұл
жерде VІІІ ғасыр әдебиеті
жазулары»,

ретінде

«Оғыз-Орхон

ІХ ғасырдың соңы мен Х ғасырдың

басындағы әдебиет ретінде түрікмен жазушысы Горкут
Атаның «Китабы Дәде Горкут» шығармасы, ХІ ғасыр
әдебиеті ретінде Махмұт Қашқаридың «Дивани лұғат
ат-түрік» сөздігіндегі аталар сөздері, өлең үзінділері, ХІІ
ғасыр

әдебиеті

ретінде

«Оғызнама»

ескерткіші

талданады» [15, 5], – дейді зерттеуші.
Әдебиетті дәуірлеуде ауыз әдебиеті мен жазба
әдебиетінің ара жігін айқындау мәселесі де елеулі роль
атқарады. Бұл ретте басын ашып алатын бірқатар
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жайттар

бар.

Мысалы,

жазба

әдебиеттің

тарихы

ілгеріден басталады десек те, одан кейінгі дәуірлерде
ауыз әдебиеті қатар жалғаса беруі мүмкін. Көне түркі
жазбаларын әдеби шығармалардың алғашқы нұсқалары
деп

танығанымызбен,

кейінгі

классикалық

жазба

әдебиеті қалыптасқанға дейінгі аралықта фольклор
үлгілерінің

үздіксіз

дамығанын

жоққа

шығара

алмаймыз. Осыған орай мұны дәстүр жалғастығы
бойынша межелеу қажеттігі туындайды. Сол өлшеммен
алсақ, «XVII ғасырға қарай түрікмен жазба әдебиеті
айқындала бастайды. ...Бірақ бұл деректерге қарап,
түрікмен

әдебиетінің

болмысын

қалпына

келтіре

алмайсың. Оның үстіне өлеңдер жалпы халыққа
ұғынықты түрікмен тілінде емес, парсы және түрік
тілінде жазылған» [8, 415].
Түрікмен әдебиетінің тарихындағы маңызды
кезеңнің бірі – отаршылдық дәуірдегі әдебиет. Қазақ
әдебиеттануына М.Мырзахметов зерттеулері арқылы
сіңген осы термин біршама қалыптасып кетті. Ол қазақ
әдебиетіндегі отаршылдық дәуірдің өзін үш кезеңге
бөліп қарастырды [16, 181-192]. М.Әуезов отаршылдық
кезеңін қазақ әдебиетіндегі жүз жылға созылған зар
заман дәуірі деп атағаны белгілі [17, 210]. Түрікменстан
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да барша халыққа қиындық әкелген отаршылдық
нәубетін бастан кешті. Талай уақыт жабық тақырып
саналған бұл кездің әдебиеті жаңаша көзқараспен
зерделеуді талап етеді. 1916 жылы қазақ жерінде ұлтазаттық көтеріліс болып жатқан кезде Түрікменстанда
да

тылдағы

байланысты

жұмысқа
жаппай

түрікмендердің

ереуіл

басталған

алынуына
[18].

Бұл

деректерден әдебиеттің мәселесі аңғарылып тұр. Біздің
еліміздегі он алтыншы жылғы көтеріліске көптеген
шығармалардың

арналғаны

сияқты

түрікмен

әдебиетінде осыған ұқсас туындылар болуы мүмкін.
Түрікмен

әдебиеті

тарихын

қарастырғанда

байқағанымыз, бұл елдің әдебиетін дәуірлеу мәселесі
көбіне-көп хронологиялық сипатқа бағына қоймайды.
Біздегі зар заман дәстүрінің жиырмасыншы ғасырдың
басына дейін жалғасып келгені, яғни, Абайдан бұрын
басталып, Абайдан кейін де сабақтасып жатқаны
сияқты, түрікмен әдебиетінде де кейбір үрдістер
бірнеше ғасыр бойы дамыды. Осы аралықта мүлде басқа
әдеби дәстүрлер орнығып, өркен жайды. Жанрлық
жіктеу, тілдік топтау мәселелері де түрікмен әдебиеті
тарихын дәуірлеу кезінде басты назарда болмақ.
Сондықтан, бұл елдің әдебиетін кезеңдеу үшін басты
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бағдар болатын белгілі бір әдістерге сүйену керек.
Өйткені, қазақ ғалымы Ш.Елеукенов айтқандай, «Әдісі
жоқ ғылым өрге баспайды. Әдебиеттану әдебиет туралы
ғылымдардың методологиялық негізі болып қызмет етуі
керек. Ол бір жағынан философиямен, диалектикалық
әдіспен қанаттанса, екінші жағынан өз жүйесіндегі дара
ғылымдардың (әдебиет теориясы, әдебиет тарихы,
сыны, т.б. барлығымен жалғаса, сабақтаса отырып
жасалуы тиіс» [19].
Түрікмен

әдебиеті

тарихын

дәуірлеудегі

принцип ұлттық ұстаныммен сабақтасып жатқаны жөн.
Әдебиет – ұлттың рухани мұрасы болғандықтан ол сол
ұлттың ахуалынан тыс дамымайды. Халықтың сөз
өнерінде сол халықтың ойлау жүйесі көрініс табады.
Әдебиетті дәуірлеу – ұлттың тарихын дәуірлеумен
үйлесетін ұғым. Бұл мәселені арнайы қарастырған қазақ
ғалымы А.Жұмағұлов айтқандай, «Сөз өнерінің тарихын
жүйелі зерттеу – әдебиет тарихын дәуірлеу мәселесінің
ғылыми

негіздерін

айқындау

мен

осы

бағытта

атқарылған зерттеушілік тәжірибе мәселесімен тығыз
байланысты құбылыс» [13, 129].
Жалпы, түрікмен әдебиетінің тарихын дәуірлеу
мәселесі бір кезде ортақ тарихи дамуды бастан өткерген
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түркі халықтарының әдебиетін дәуірлеу үлгілерімен
салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Ең алдымен
бұлардың рухани дамуындағы

ортақ белгілер мен

өзіндік айырмашылықтарды айқындап алу өте маңызды.
Әрине,

әр

әдебиеттің

әртүрлі

арна

бойынша

ілгерілейтіні, оның бағыт-бағдарының қалыптасуына
әрқилы факторлар әсер ететіні баршаға мәлім. Соған
қарамастан түркі халықтары әдебиеттерінің бәріне ортақ
даму үрдістері бар екені даусыз. Осы тұрғыдан алғанда,
қазақ әдебиетін дәуірлеуде жаңаша үлгі көрсеткен
зерттеуші

И.Нұрахметұлы

ұсынған

нұсқаны

қарастыруға болады. Ол «Ұлыстық әдебиеттен ұлттық
әдебиетке дейін» атты еңбегінде әлемдік әдебиетті
дәуірлеудің бірнеше үлгілерін мысалға келтіреді. Атап
айтқанда, қытай әдебиеті тарихының «Байырғы заман
әдебиеті», «Таяу заман әдебиеті», «Осы заман әдебиеті»,
«Қазіргі заман әдебиеті» болып жіктелетінін баяндайды.
Сондай-ақ,

Х.А.Гиббидің

«Араб

әдебиеті»

атты

еңбегінде араб әдебиеті «Қаһармандар дәуірі (500-622
жж.), «Гүлдену дәуірі әдебиеті» (622-750 ж.ж.), «Араб
әдебиетінің алтын дәуірі» (750-1055 ж.ж.), «Араб
әдебиетінің күміс дәуірі» (1055-1258 ж.ж.), «Мәмлүк
дәуірі әдебиеті» (1258-1800 ж.ж.) болып бөлінгені
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туралы осы зерттеуде көрсетілген [20, 11]. Бұл орайда
негізінен уақыттық үрдіс, яғни хроногиялық тәртіп
басшылыққа алынады. Солай бола тұрса да бұл
үлгілердің ел өміріндегі елеулі оқиғалармен, тарихи
кезеңдермен тығыз байланысты екенін көреміз. Сол
тұрғыдан сараласақ, ежелгі дәуірден бүгінге дейін
жеткен түрікмен ұлтының тарихы да мұндай жіктеуден
кенде болмақ емес.
Әлемдегі бірқатар елдер әдебиетінің тарихын
дәуірлеудің үлгілерін баяндаған И.Нұрахметұлының
зерттеу еңбегінің құрылымының өзі әдебиет тарихын
дәуірлеудің бір мысалын танытып тұр. Ол әдебиеттің
ілгерідегі дәуірін «Ұлыстық дәуір әдебиеті» және
«Ұлттық дәуір әдебиеті» деп екіге бөледі. Ұлыстық
дәуір әдебиетін «Сақ дәуірі әдебиеті», «Ғұн дәуірі
әдебиеті»,

«Үйсін-Қаңлы

дәуірі

әдебиеті»,

«Түркі

қағанаты дәуірі әдебиеті», «Қанаттас қағанаттар дәуірі
әдебиеті», «Алтын Орда дәуірі әдебиеті» деп жіктейді.
Бұл тұрғыда автордың өзі атап көрсеткендей, этностың
даму барысы негізге алынады. Ол ұлттық дәуір
әдебиетін «Қазақ хандығына дейінгі әдебиет», «Қазақ
хандығынан кейінгі әдебиет» деп екіге бөледі. Яғни, бұл
– белгілі бір ұлт толық қалыптасқанға немесе өз атымен
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аталатын ұлт болып орныққанға дейінгі және онан
кейінгі кезеңге лайықтап жіктеудің үлгісі. Осы үлгімен
қалыптау туыс халықтар әдебиеттері үшін де тиімді
болар еді. Олардың әбден кемеліне келген қазақ немесе
түрікмен ұлты болып орныққанға дейін талай даму
сатыларын бастан өткергені, ол кезеңдерде түрлі
ұлыстармен

тарихи

тұрғыдан

тағдырлас

болғаны

баршаға мәлім. Осыған орай профессор Д.Ысқақұлының
«Түркілік

ортақ

әдебиетке

түркі

халықтарының

әрқайсысы тарих сахнасына жеке мемлекет, ұлт болып
шыққанға дейінгі дәуір жатады. Мысалы, қазақ, өзбек,
қырғыз,

түркімен,

қарақалпақ

халықтарының

төл

әдебиет тарихтары шамамен ХV ғасырдан, түрік,
азербайжан, шуваш әдебиеттері одан әрегіректен бастау
алады» [21, 236], – деген пікірін назарда ұстаған жөн.
Әдебиет
түсіндіру

тарихын

кезінде

дәуірлеу

қағидаттарын

И.Нұрахметұлының

мына

тұжырымын есепке алмауға болмайды. Ол Алтын Орда
дәуірінің әдебиетін тілдік ерекшеліктері тұрғысынан
үшке бөледі. Алтын Орда дәуіріндегі шағатай тілді
әдебиеттер,
әдебиеттер,

Алтын
Алтын

Орда

дәуіріндегі

Орда

қытай

дәуіріндегі

тілді

қыпшақ

ескерткіштері [20, 127-133]. Әдебиетті дәуірлеудегі
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тілдік

жіктелім

әдістердің

бірі.

–
Ал

бұрыннан
түрікмен

ұсынылып

жүрген

әдебиетінің

бүкіл

тарихының алтын қорының біраз бөлігі бірнеше тілде
жазылған

рухани

жәдігерліктерден

құралған.

Сондықтан бұл елдің әдебиетінің ілгері замандағы
тарихын дәуірлегенде тілдік тұрғыдан жіктеу тәсілін
қолданған дұрыс па дейміз. Осы жағынан алсақ,
шағатай тіліндегі түрікмен әдебиеті, түрік тіліндегі
түрікмен әдебиеті, парсы тіліндегі түрікмен әдебиеті
сияқты тілдік қағидат бойынша бөлу тәжірибесін ескеру
қажеттігі туындайды.
Кез-келген елдің әдебиет тарихын дәуірлеудегі
басты міндет – оны мемлекеттің тарихымен, ұлттың
дамуымен тығыз байланыста қарастыру. Ел тарихының
белгілі бір кезеңдері әдебиеттің ілгерілеуі үшін қолайлы
болады да, сол мезгілде ұлттың рухани ұстынына
айналған классикалық туындылар өмірге келеді. Белгілі
бір елдердің әдебиетінде «алтын ғасыр», «алтын дәуір»
деп аталып, бүкілхалықтық шығармашылық тұлғаларды
руханият өрісіне шығарған жемісті кезеңдер – осындай
тарихи ахуалдың оң ықпалының нәтижесі. Бірақ
мынадай жайтты да ескерген жөн. Халыққа аса жайлы,
қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жаймашуақ заман
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ғана емес, елді күйзеліске түсірген зарлы дәуір де
шынайы әдебиетті туғызады. Әдебиетті дәуірлеу кезінде
мұндай кезеңдердің атауы кейде тарихи ахуалмен
байланысты белгіленеді. Біздің қазақ әдебиетіндегі
«Отаршылдық дәуір әдебиеті», «Зар заман әдебиеті»,
«Ояну дәуірі әдебиеті» деген секілді жіктелістер осыған
мысал бола алады. Алайда тарихи дәуірмен байланысты
кезең ұзаққа созылып, екі-үш ғасырды қамтитын болса,
оның өзі ішінара бөлінуі мүмкін.
Түрікмен әдебиеті тарихын дәуірлеу мәселесін
қарастыру арқылы бірқатар жәйттерге көз жеткіздік.
Бұл орайда айқындап алатын басты нәрсе – ұлттық
әдебиет пен түркілік әдебиеттің ара жігін ажырату. Осы
екі меженің ұштасатын тұсы барлық халықтар үшін
бірдей бола бермейді. Бұған бірқатар халықтардың
ортақ мұраны өздеріне көбірек телуге бейімдігі, ұлттық
әдебиеттің бастау мерзімін өздерінше белгілеуі, тарихи
оқиғаларға

әр

елдің

өзгеше

көзқарасы,

тарихи

тұлғаларды меншіктеуі сияқты түрлі факторлар әсер
етеді. Сондықтан, «Ортақ әдебиет тарихының зерттеу
нысаны – алдымен, анықталып алынуы тиіс күрделі
мәселенің бірі. Түркі халықтарының әдебиеті дегеніміз
не, ұлттық әдебиет пен түркілік әдебиеттің ара жігі
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қалай, ортақ әдебиетке қай дәуірлер жатады, ұлттық,
түркілік әдебиетке қандай әдебиетті жатқызып, негізгі
өлшем ретінде тегі, жері, тілі сияқты өлшемдердің
қайсысын аламыз деген секілді сандаған сауалдар
ғылыми тұрғыдан жауаптар күтуде» [21, 214], – деген
тұжырымға сүйенсек, әлі де бірқатар проблемаларды
шешу қажеттігін ұғынамыз.
Ол үшін біріншіден, әр елдің әдебиет тарихын
зерттеуші ғалымдарының ой-пікір үндестігіне қол
жеткізу өте маңызды. Екіншіден, ортақ әдебиет тарихы
қамтылатын елдер өкілдерінің жүйелі бас қосулары ғана
бұл мәселені түбегейлі реттеуге жол ашады. Үшіншіден,
ортақ әдебиет тарихын жасау кезінде ұлттық әдебиеттің
өзіндік ерекшеліктерін ескеріп, оның жұтылып кетпеуін
қадағалау керек. Төртіншіден, ортақ әдебиет тарихын
ұлттық әдебиетті дәуірлеу мәселесімен тығыз бірлікте
қарастыру

қажет.

Бесіншіден,

әдебиет

тарихын

дәуірлеудің бұрын-соңды қарастырылған үлгілерінің
бәрін есепке ала отырып, қорытынды жасаған дұрыс.
Алтыншыдан, әдебиетті дәуірлеудің жалпы теориялық
талаптарына сай келе бермейтін факторлар мен ұлттық
үрдістерді де естен шығармаған абзал. Жетіншіден,
Шығыс әдебиетінің, оның

ішінде Орталық

Азия
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халықтары

әдебиетінің

даму заңдылықтарын

алға

тарқан дұрыс болар еді.
Көп уақыт бойы түрікмен әдебиетін тарихын
дәуірлеу

мәселесі

бағындырылып

кеңестік

келгені

жүйе

мәлім.

талаптарына

Ұлттың

арғы

тарихындағы әдебиет мәселесі жалпылама айтылып,
кеңестік жүйе орныққаннан кейінгі оқиғаларға орай
жіктеуге

көбірек

«Жиырмасыншы
«Отызыншы

мән
ғасыр

жылдардағы

берілді.

Сондықтан

басындағы
(немесе

әдебиет»,

колхоздастыру

дәуіріндегі әдебиет», «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы
әдебиет», «Ұлы Отан соғысынан кейінгі әдебиет» деп
бөлу одақтас республикалар әдебиеттерінің бәріне тән
болды. Мысалы, М.Агаева «Туркменская литература»
деген

библиографиялық

көрсеткішінің

құрылымын

«Қазақ төңкерісіне дейінгі әдебиет» және «Кеңес
әдебиеті» деп екіге бөледі.
Осы

айтылғандарды

саралай

келе,

хрононологиялық тұрғыдан алсақ, «Ежелгі дәуірдегі
түрікмен әдебиеті», «Орта ғасырлардағы түрікмен
әдебиеті», «Отаршылдық дәуірдегі түрікмен әдебиеті».
«Ағартушылық бағыттағы әдебиет», «Кеңестік дәуірдегі
түрікмен әдебиеті», «Түрікменнің жаңа әдебиеті» деп
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түркі халықтарының көпшілігіне ортақ жалпы желімен
жіктеуге болады. Ал оның ішінде түрікмен тарихына
орай, ұлттық мүддеге, тілдік ұстанымға, жанрлық
үлгілерге сай жіктеу түрікменнің өз зерттеушілерінің
үлесіндегі шаруа деп білеміз.
Әдебиет тарихы – дәуірдің даму заңдылықтарына
орай ілгерілейтін, шығармашылық тұлғалардың орнын
айқындайтын, қастерлі мәдени-рухани құндылықтардың
бағасын беретін, ұзақ уақыт бойы қалыптасатын күрделі
процесс. Онымен бірге әдебиетті түрлі кезеңдерге
бөлетін дәуірлеудің алғы шарттары да қоса жүреді.
Сондықтан түркі халықтары әдебиеттерінің

ортақ

мәселелерін үнемі зерделеп, талдау таразысынан өткізіп
тұрғаннан ұтылмайтынымыз анық.
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ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Оспанбаева М.П.
Медетбекова Г.О.
Таукебаева К.С.
Құрманова С.Н.
Түйіндеме:

мақалада

қазіргі

Қазақстан

жағдайындағы өзекті мәселелердің бірі – қоғамдық
сананы

жаңғыртудың

заманауи-психологиялық

аспектілерін зерттеу барысы баяндалды. Қазақ елінің
мықты, әрі жауапкершілігі жоғары біртұтас ұлт болуы
үшін, болашаққа беталыс бұқаралық сананы өзгерту
үрдісімен тығыз байланысты. Әр қазақстандық жаңа
қоғамда табысты өмір сүру үшін өзіндік сананы сапалы
дамытуды

терең

сезінсе,

онда

жеке

сананың

трансформациялану нәтижесі ретінде қоғамдық сана
жаңғырады. Эволюциялық дамудың осы заңдылығын
түйсінген адам табиғаттағы секілді, қоғамда да барлығы
өзара сабақтас, бір-бірімен тығыз байланысты екенін
нәзік сезініп, анық білетін болады. Демек, қоғамдық
сананы

жаңғыртудың

негізгі

құралдары

–

әрбір

101

қазақстандықтың

рухани

еркіндігін

кемелдендіріп,

саналылығын арттыру.
Ұлттық жаңғырудың аса маңызды заманауи
факторларының бірі – жалғандықтан арылу. Оны әзәзіл
деп біліп, қоғамның өзегіне түскен жегі құрт ретінде
тану – тазаруға әкеледі. Бұл ой мақалада Әл Фарабидың
«Қайырымды қала тұрғындары туралы трактат» еңбегі
арқылы негізделеді. Ізгі қарым-қатынасқа бағытталған
бақытты қоғамның салтанат құруы онда өмір сүретін
адамдардың ниетінің тазалығына байланысты.
Қазір Қазақстан қоғамында жүргізіліп жатқан
ұлттық сананы жаңғыртуға бағдарланған саясат негізі –
«бәсекеге қабілеттілік». Бұл жоғары кәсібилік дегенді
білдіреді. Ересек адам үшін бәсекелік қабілет бірінші
орында жақсы маман болуды көздейді. Кәсібиліктің
шыңына ұмтылу – өзі өмір сүріп отырған орта
қажеттілігіне

лайық,

өз

ісінің

шебері

болуға

талпыныспен сипатталады. Көшбасшылық бастау –
адам болмысына тән қасиет. Даму үрдісіндегі осы бір
заманауи

парадигма

көрінісі

мақалада

адам

жаратылысының ұрықтану кезіндегі жарыс тетігін
мысалға алумен түсіндіріледі.

102

Қоғамдағы

әрбір

адамның

жауапкершілігін

арттыру – жоғары саналылыққа жетелейтін басты шарт
болуы тиіс. Өз ісіне жауапкершілікпен қарау – өз
өміріне жауапкершілікпен қарауды қалыптастырады.
Мұндай қағидамен қаруланған адам қандай да бір
сәтсіздіктері үшін өзгені кінәламайды; қатені өзінен
іздеп, оны түзетуге талпынады; оқиғадан сабақ алады.
Қол жеткізген табыстары үшін разылық сезімі ұлғайып,
марқаяды; өзіне сенімі артады; айналасына мейірлі,
жұмсақ мінез иесіне айналады. Қоғам осындай шуақты
жандармен

нұрланады.

Демек,

«сананың

трансформациялануы» немесе «жанның алхимиясы»
деген ұғымдар мистика емес, жүзеге асыруға болатын
кәміл мүмкіндіктер.
«Өмір бойы білім алуға» негізделген қазіргі
қазақстандық білім жүйесі ұлт болашағының іргетасын
қалайтын қуатты ресурс болуымен қатар, қоғамды
әлеуметтік жаңғырту әлеуеті де. Сондықтан, ақпаратқа
толы заман мен үдемелі даму жолындағы қазіргі қоғам
бағыты академиялық пәндердің мазмұнын толықтыруды
қажет етеді. Олардың негізіне жаңа дәуірге сай
инновацияларды, әсіресе адам құдыреттілігін паш етіп,
рухани жетілу жолдарын сілтейтін білімдерді қалау –

103

жаңа

дәуір

жаңғырту

талабы.

Мақалада

жекелеген

қоғамдық

адамдардың

сананы

сезімталдық,

жауапкершілік, танымдық елгезектік, ой өрісі, ниет
тазалығы

және

рухын

байытуға

бағытталған

психологиялық құралдарды тиімді қолдану арқылы
жүзеге асырылатыны негізделді.
Кілт сөздер: қоғамдық сана, рух еркіндігі, сана
жаңғырығы, таза ниет, сәулелі сана, көкірек көзі,
танымдық сергектік, ұлттық сана, ой елгезектігі,
жауапкершілік, ұлттық құндылық, психотехника, жаңа
дәуір адамы.
104

Рухы еркін халық қана ұлы істерді
атқара алады.
Н.Назарбаев
Қоғамның басты құндылығын адами капитал деп,
оны стратегиялық міндет ретінде таныған қазақстандық
даму жолы басқаларға көптен үлгі, ал таяуда ел
Президенті жариялаған «Болашаққа бағдар – рухани

жаңғыру» мақаласын көпұлтты қазақстандықтар үндеу
ретінде қабылдады1.
Бұл пікірді көрнекі түрде бейнелер болсақ,
халқын құлдық санадан арылтуды мақсат тұтқан Мұса
пайғамбардың қауымымен бірге 40 жыл бойы шөл
даланы кезгені туралы тәмсілді еске түсіріңіз. Ондағы
мақсат – Мұса пайғамбардың езгідегі елдің еңсесін
көтеріп, ес жинауын күткені еді; «елу жылда – ел жаңа»
дегендей,
атамекенге

жаңа
жаңа

буынның

өмірге

ұрпақты

келуін

тосып,

қоныстандырып,

рух

еркіндігінің салтанат құруын көксегені-тін!2
Қазақ елінің, Президенттің өз сөзімен айтқанда
«мықты, әрі жауапкершілігі жоғары біртұтас ұлт» болуы
үшін болашаққа беталыс бұқаралық сананы өзгерту
үрдісімен қалай қабысатынын қарастырайық. Кез келген
деңгейдегі

прогрессивті

даму

сананың

сапалы

өзгерісінен басталатыны ақиқат. Мақаланың 1-бөлімінің
«ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы» деп аталуы

1

Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру. 26.04.2017.
https://egemen.kz
2

Пушкарь В. Священная библейская история ветхого завета. –
Владивосток: Издательство Дальневосточного гос. университета,
2000. Стр. 54-57.
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жаңғыру

үрдісін

беталысты

көздеген,

білдіреді.

«қоғамдық

сана»

Олай

емес,

болашаққа
болса,

«ұлттық

мақсатты

неге

мақалада

сана»

ұғымы

қолданылған деген сауал туындауы заңдылық. Оның
себебін

Президент

Н.Назарбаевтың

Қазақстан

Республикасының негізгі қозғаушы күші ретіндегі ұлтқа
басымдық беруі деп тануымыз керек. Ол, біріншіден,
қазақ халқының перзенті ретінде ұлт санасының оянуын
аңсаған

ізгі

ниет

болса,

екіншіден,

көпұлтты

мемлекетіміздің іргесі сөгілмей, оның бойындағы зор
әлеуетті

озық

көшбасшылық

даму
тізгінін

жолына

жұмсау

уысында

ұстап,

үрдісінде
жарқын

болашаққа бастар флагман болуын көксегені. Ел ертеңін
ойлаған дана перзентті тудырған халық бақытты!
Егер әр қазақстандық осы бөлімде ұсынылған
алты бағытты тұтасымен түйсініп, жаңа қоғамда
табысты өмір сүру кілті деп қабылдаса, онда жеке
сананың трансформациялану нәтижесі ретінде қоғамдық
сана

жаңғырады.

заңдылығын

Эволюциялық

түйсінген

адам

дамудың

табиғаттағы

осы

секілді,

қоғамда да барлығы өзара сабақтас, бір-бірімен тығыз
байланысты екенін терең сезініп, анық білетін болады.
Мысалы,

Елбасының

теңеуімен

айтсақ,

біртұтас
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организм секілді: залалданған бір мүше ағзаның
қалыпты

жағдайын

өзгертіп,

үйлесімді

қызметіне

нұқсан келтірмей ме? Мұндай білім ой елегінен өтіп,
тұжырымдалған ақи білім болып табылады және оның
нығметі өлшеусіз шексіз: онымен қаруланған жан еш
уақытта адаспайды әрі тек прогрессивті даму жолында
болады; қиянаттан аулақ боп, айналасына жақсылық
сыйлауға даяр тұрады.
Әл Фараби бабамыздың

«Қайырымды қала

тұрғындары туралы трактат» арқылы мұра етілген, ізгі
қарым-қатынасқа

бағытталған

бақытты

қоғамның

салтанат құруына қазіргі кездегі басты кедергі – өтірік,
яғни жалғандық. Оны әзәзіл деп біліп, қоғамның өзегіне
түскен жегі құрт ретінде тану – тазаруға әкеледі.
Ұлттық

жаңғырудың

аса

маңызды

заманауи

факторларының бірі – осы.3
Ұлттық
мақаланың

сананы

бірінші

жаңғыртуға

бөлімінде

бағдарланған

берілген

«бәсекеге

қабілеттілік» дегеніміз – жоғары кәсібилік дегенді
білдіреді. Ересек адам үшін бәсекелік қабілет бірінші
орында жақсы маман болуды көздейді. Кәсібиліктің
3

Мақан Қ. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала» ілімі нені айтады?
"Ақшам" және ағайын. 29.09.2016. https://almaty-akshamy.kz
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шыңына ұмтылу – өзі өмір сүріп отырған орта
қажеттілігіне

лайық,

өз

ісінің

шебері

болуға

талпыныспен сипатталады. Бұл өз кезегінде тұлға
болмысындағы жарыс тетігін іске қосады (оған адам
жаратылысының ұрықтану кезеңіндегі бәсеке мысал
бола алады). Жарыстың қандай да бір даму үрдісіндегі
маңызы

зор.

Ол

бойкүйездікке

жол

бермейді;

жалқаулықтан арылтады; жинақылық пен сергектікке
тәрбиелейді;

жоспарлау

мен

есептілікті

үйретеді.

Сондықтан, қоғамдық өмірге рейтинг қызметі дендеп
еніп, оның сапасы барынша жақсара түсуі шарт.
Рейтинг шын мәнінде, толыққанды қызмет етуі үшін
ынталандыру тәсілін орнықтыру қажет. «Әркімге –
қабілетіне қарай» тәмсілі нәтижеге бағдарланғанда ғана
еңбек өнімділігі артады. Әттең-айы сол, біздің қоғамда
әлі көп нәрсенің өлшемі жасалмаған, яғни өлшеу
құралдары айқын емес; өлшеуге келмейтін жағдайлар
баршылық. Бұл – азаматтарды босаңсытып, біреудің
тасасында «тіршілік» етуді тудырады. Сондықтан,
қоғамдағы әрбір адамның жауапкершілігін арттыру –
жоғары саналылыққа жетелейтін басты шарт болуы
тиіс.
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Өз ісіңе жауапкершілікпен қарау – өз өміріңе
жауапкершілікпен қарауды қалыптастырады. Мұндай
қағидамен қаруланған адам қандай да бір сәтсіздіктері
үшін өзгені кінәламайды; қатені өзінен іздеп, оны
түзетуге талпынады; оқиғадан сабақ алады. Ал қол
жеткізген табыстары үшін разылық сезімі ұлғайып,
марқаяды; өзіне сенімі артады; айналасына мейірлі,
жұмсақ мінез иесіне айналады. Қоғам осындай шуақты
жандармен

нұрланады.

Демек,

«сананың

трансформациялануы» немесе «жанның алхимиясы»
деген ұғымдар ешбір мистика емес, жүзеге асыруға
әбден болатын кәміл мүмкіндіктер екені талассыз4.
«Болашаққа

бағдар

–

рухани

жаңғыру»

мақаласының екінші бөлімінде Президент Н.Назарбаев
қоғамдық сананы жаңғырту шеңберінде атқарылуы тиіс
жобаларды жұртшылық назарына ұсынды. Олардың
негізгілерінің қатарында қазақ тілін біртіндеп латын
әліпбиіне көшіру жобасы аталды. Бұл – сала мамандары
тарапынан мұқият дайындық пен белгілі бір мерзімді, ал
қалың бұқара тарапынан ұсынылған жобаны дұрыс
қабылдау ниетін талап ететін өте нәзік, әрі ауқымды
4

Пауло Коэльо «Алхимия души» Пер.Телицын В. – Москва:

Алгоритм, 2013. – 245с.

109

шара. Аға ұрпақ өкілдерінің қалыптасқан әрекеттен
жаңа дағдыға бейімделуі оңай емес. Оған атқарылуы
тиіс қыруар шаруаға жұмсалатын қомақты қаражатты
қосыңыз... «Үш күндігін ойламаған әйелден без, үш
жылдығын

ойламаған

еркектен

без»

деген

дана

халқымыздың көреген тәмсіліне сүйенсек, ұлттың
ертеңі үшін бүгін қам жеу – қазіргі билікке сын.
Жаһандану дәуірінде ұлттық сананы сақтап қалудың
бірден бір шарты ретінде аталған ұлттық код – қазақы
сана дер едім. Ол неден көрінеді? Қазақша ойлаудан
және қазақша сөйлеуден! Қарапайым мысал – қазақ
мектебінде оқыған азаматтар мен орыс мектебінде білім
алған жандардың сөз саптауын бақылаңыз. Бұл –
адамдардың бірінен бірінің артықшылығын немесе
кемшілігін көрсету емес. Назар аударатын мына жайт:
оқыту арқылы дамитын ойлау мен сөйлеу жүйелерінің
ұлттық

дүниетаным

мен

ұлттық

мінезді

қалыптастырудағы маңызы. Тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында-ақ латын әліпбиіне көшуді ұсынған зерделі
ғалым М.Мырзахметов, оның тілдік қалыбымызды
(артикуляция) реттеуге ықпал ететінін алға тартқан-ды5.
5

М.Мырзахметұлының «Жас қазақ үні» газетіне берген
сұхбаты (Г.Садықова). 08.01.2011. http://abai.kz/
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Осы тұрғыдан қарастырғанда, латын әліпбиіне
көшу еліктеу де емес, мода да емес, тіпті түркі әлеміне
қарай

тартылу

мүмкіндігі

де

емес

екендігін

бажайлаймыз. Ол – сынаптай сырғыған (тағы да
Елбасының теңеуі) дәуір тынысында ұлттығымызды
сақтап қалудың бір парасы, яғни қазақ халқының ұлттық
кодын сақтаудың бірден бір шарты. Әлеуметтік маңызы
зор заманауи жобалардың бірі – «Жаңа гуманитарлық
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықты» жүзеге
асыруда екі түйінді мәселені қаперде ұстаған жөн. Оның
алғашқысы

–

тарих,

саясаттану,

философия,

психология,

әлеуметтану,

мәдениеттану,

филология

сынды гуманитарлық ғылым салалары арқылы білім
беру барысында пәнаралық байланыстарды барынша
орнықтыру қағидасын сақтауды қадағалауымыз шарт.
Мәселен, бір кездері әр ғылымның пәнін ажырата
қарастыру тетігі белең алған болса, қазіргі және алдағы
уақыттарда керісінше, жаппай интеграциялау беталысы
қарқынды дамуда. Сондықтан, өзгермелі қоғамда еркін
өмір

сүруге

бейім,

икемді

де

табысты

адам

қалыптастыру мақсатында, толыққанды білім беруді
көпсалалы (әмбебап) ғылым арқылы шешу маңызды.
Бұл қағиданы, әсіресе, әлемдегі алдыңғы қатарлы 100
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оқулықты аудару барысында ұстануымыз қажет. Екінші
мәселе – Президенттің «гуманитарлық кафедраларды
қайта қалпына келтіру» міндеті аясында туындайды.
Соңғы он жылдан астам уақыт ішінде еліміздің жоғары
оқу орындарындағы білім беру Болон үрдісіне сай,
кредиттік технологияға негізделе іске асырылуда. Оның
маңызды өлшемдерінің бірі – «академиялық дербестік»
қағидасы шеңберінде оқу орнының бағыты, мамандар
әлеуеті, аймақтық ерекшеліктер және т.б. байланысты
таңдау пәндеріне басымдық берілуі. Мәселен, элективті
курстар

бакалавриатурада

75,

магистратурада

85,

докторантурада 95 пайызға дейін ендіріледі6.
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ЖОО кәсіптік стандарттардың негізінде білім
бағдарламаларын

дербес

даярлайды.

Модульдық

интеграция барысында санасы сергек, ойы ұшқыр,
дүниетанымы
толерантты

кең,
тұлғаның

ұлтжанды

әрі

қалыптасуына

көпмәдениетті,
ықпал

ететін

гуманитарлық пәндердің межесін сақтау аса маңызды.
Бәсекелік қабілеті жоғары маман – ең бірінші орында
ниеті таза, жүрегі мейірімді, нұрлы ақыл иесі.

6

ҚР білім беруді дамытудың 2016 – 19 жылдарға арналған
Мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2016. http://edu.gov.kz

ХХІ ғасыр – жаһандық жаңалықтармен қатар,
білімнің

дәуірлеу

ғасыры.

Мақалада

бұл

теория

«Білімнің салтанат құруы» деген міндетпен белгіленген.
Бұл

туралы

Президент

Н.Назарбаев

«Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырудың бірденбір жолы білімділікке ұмтылыс болуы керек» деп атап
көрсетті7.
«Өмір бойы білім алуға» негізделген қазіргі
қазақстандық білім жүйесі ұлт болашағының іргетасын
қалайтын қуатты ресурс болуымен қатар, қоғамды
әлеуметтік жаңғырту әлеуеті де. Сондықтан, ақпаратқа
толы заман мен үдемелі даму жолындағы қазіргі қоғам
бағыты академиялық пәндердің мазмұнын толықтыруды
қажет етеді. Олардың негізіне заманауи әлеуметтікқоғамдық

нормалармен

қатар,

жаңа

дәуірге

сай

инновацияларды, әсіресе адам құдыреттілігін паш етіп,
рухани жетілу жолдарын сілтейтін білімдерді қалау
ләзім. Тиісінше оқу бағдарламалары мен әдебиеттерін
жаңалау,

барлық

деңгейдегі

біліктілікті

жетілдіру

жұмыстарының мазмұнына тұлғаны дамыту-тәрбиелеу
инновацияларын ендіру және оны меңгеруді мұғалім
7

Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру. 26.04.2017.
https://egemen.kz
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біліктілігінің өлшемі ретінде бағалау – жаңа дәуір
талабы.
Осы

ретте

қоғамдық

сананы

жаңғыртудың

психологиялық аспектілеріне қысқаша шолу жасайық.
Психология адам туралы пәндердің ішінде орталық
мәнге ие ғылым саласы. Басқа пәндер «адам – қоғам –
орта» қатынасына негізделсе, психологиялық білімдер
психиканы дамытумен қатар, адамның жан-дүниесіне,
рухты байытуға бағытталады. Демек ол

– адам

болмысын қалыптастыратын пән. Адами болмыс сана
арқылы дамиды. Бұқаралық сананы жаңа сапаға көтеру
үшін сол қоғамда өмір сүріп отырған әрбір адамның
санасын оятып, сезімталдығы мен жауапкершілігін
дамыту керек. Жоғары саналылыққа қол жеткізу
танымдық елгезектік, ой өрісі мен көңіл көкжиегінің
кеңеюі және болмысты нәзік сезіну мен интиуитивтік
тұрғыда қабылдауды қажетсінеді. Адам тіршіліктің сан
алуан нығметтерінің қайнар көзі нақ өзі екендігін
сезінгенде

санада

тың

өзгерістер

мен

сапалық

сілкіністер пайда болады. Осылайша ояну құндылықтар
басымдығына жаңаша қарап, өмір сүру тетіктерін
қалауынша басқаруға және реттеуге мүмкіндік береді.
Сана сергектігі жеке адам болмысының оң өзгерісін
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қамтамасыз ете отырып, айналасына да айтарлықтай
жағымды

ықпал

етеді.

Күн

шуағымен

тіршілік

атаулыны нұрға бөлейтіні секілді, рухы еркін кемел
адамның көкірек көзі көпке сәуле шашып, қараңғыны
жарық етеді. Міне, осы сәттен бастап сананың жаңғыру
үрдісі белең алады. Тоқтаусыз, қажырлы еңбек пен таза
ниеттің арқасында оянған сана – сәулелі!
Әбу Наср Әл-Фараби «адам міндетті түрде адал
ниетті болуы керек, өйткені жақсы істер істеп, мұның
төлеуін

күтсе,

адам

бұл

істерін

жамандыққа

айналдырады» дей отырып, жан-дүниені тәрбиелемей
үлкен жетістікке жету жоқтығын, мінез-құлқын түзей
8

алмаған адамның ақиқатқа қолы жетпейтінін ескерткен .
Заманауи

өзгерістер

ағымы

адам

психологиясының қарқынды дамуына оң ықпал етуде.
Жаңа дәуір адамы адамзат тарихындағы бай тәжірибені
бойына сіңіре отырып, өзі өмір сүріп отырған заман
ерекшеліктерімен бірге даму үстінде. Бұл құбылыс
барлық
міндеттер

адамтану

саласының

жүктейді:

мамандарына

замандастарымызды

жаңа

қоғамдық

құбылыстардан тыс қалмауға, әлеуметтік ортаның
8

Әбу Насыр Әл-Фараби. Уикипедия – ашық энциклопедия.
https://kk.wikipedia.org.
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тыныс-тіршілігімен қатар өмір сүруге шақыра отырып,
олардың санасын жаңаша өмір сүруге бағыттай білу
маңызды. Жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру
және планетарлық ой-сананы қалыптастыру сынды
заманауи парадигмалардың негізі – рухани кемелдену
арқылы адам әлеуетін ашу. Бұл – ұлы дала ойшылдары
әл-Фараби

еңбектері

(«Бақытқа

сілтер

жол»,

«Қайырымды қала тұрғындары»), Қ.Йасауи хикметтері
(«рухани

еркіндік»,

«кемел

адам»

идеялары),

М.Х.Дулати («Тарих-и-Рашиди», «Жаһаннаме») мен
Ж.Баласағұн («Құтты білік») дастандары, көшпенділер
тарихындағы жыраулар плеядасы, Абайдың «толық
адам» концепциясы мен Шәкәрім мұралары және ислам
қағидаттары арқылы мирас етілген, әлі де уақытпен
үндес жауһар жәдігерлеріміз бен асыл қазыналарымыз9.
Адамзаттың өзіндей көне ақиқат пен табиғи
білімдерді
тасымалдауды

замана

ерекшелігіне

қамтамасыз

етіп

сай

өңдеп,

жүрген

новатор-

психологтардың жаңа дәуір адамын қалыптастыру

9

Оспанбаева М. Жаңа дәуір адамын қалыптастырудың кешенді
психологиялық стратегиялары. «Қытайдан Адриатқа» III
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. –
Анталья., 2016. 196-202бб.
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үрдісіндегі ерен еңбектері де атап өтуге тұрарлық.
Тіршіліктің баға жетпес тамаша туындысы – адамды
барынша жетілдіруге (дамытуға) және бақытты да
табысты

етуге

инновациялар

бағдарланған

қатарында

М.Норбековтың

қуаттандыру

арқылы

Л.Хейдің

«өзіндіктаным»,

концепциялары,
теориясы,

сауықтыру

өзара

ағзаны

психологиясы,
«кешірім-тазару»

В.Синельниковтың

Н.Правдинаның

Н.Козловтың

психологиялық

жетістік

«ниет

күші»

психологиясы,

қарым-қатынастарды

реттеуге

бағытталған әлеуметтік практикалық психологиясы,
С.Коноваловтың «Адам – ақпараттық-қуаттық жүйе»
концепциясы,

П.Ивановтың

«Балақай»

сауығу

әдістемесі, Мартин Брофманның «ақ нұр», «сәуле»
арқылы өзіндік сауығу тәсілі, Крайонның (Ли Кэролл)
метафизикалық ілімі мен дуализм теориясы, Ошоның
(Шри Раджниш) сана трансформациясы концепциялары
жаңарулар заманына тиесілі. Олардың барлығына ортақ
құндылық – авторлық концепциялардың негізіне «рух
еркіндігі»

теориясын

қалай

білулерінде.

Бұл

инновацияларда мәдениет, сенім, әлеумет ерекшелігі,
ұлттық сипат жоқ. Олар адамзат баласына ортақ
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туындылар; ең бастысы адам игілігіне бағытталуымен
құнды10.
Қазіргі уақытта психологтардың арсеналында
психотехникалардың бай қоры бар. Бірақ психиканы
дамыту, түзету, реттеу сынды күрделі әрі ұзақ мерзімді
психологиялық

сүйемелдеу

әрекетінде

жалаң

психотехникаға сүйену жеткіліксіз. Елімізде психология
ғылымының дамуы әлі күнге дейін пәндік деңгейде.
Оның ментальды қолданбалылығын арттыру және
заманауи іргелі ғылыми нәтижелер алу үшін арнайы
зертханалар

мен

ғылыми-зерттеу

институттары

қарастырылмаған. Біз өмір сүріп отырған инклюзивті
қоғамда

қолданбалы

психология

мен

тәжірибелік

психология стихиялық түрде даму үстінде; теориялық
психология академиялық шеңбер құрсауында; ал іргелі
психологияның негізі де қаланбаған. Таяу жылдардың
мақсаты ретінде ғылыми әлеуетті арттыруды басымдық
ретінде белгілеп отырған ҚР Білім және ғылым
министрлігінің құрылымдық бөлімі – Ғылым комитетіне
қарасты «Психология» ҒЗИ құру – уақыт талабы.
10

Оспанбаева М. Болашақ мамандарға заманауи білім берудің
психологиялық аспектілері. МНПК «Педагогика и современные
аспекты физического воспитания». – Краматорск, Украина. 2017.
312-319бб.
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Біз өмір сүріп отырған уақыт – жаңа ғасыр,
жаһандану ғасыры. Оған тән ерекшелік – барша
кедергілер

мен

айырмашылықтардың

жойылып,

бірігулердің нәтижесі біртекті мәдениетке әкелетіні.
Осы ретте ұлттық құндылықтарды игеру – әр адам
баласының өз ұлтының әлеуметтік-этникалық мәнін
түсінуі, ұлтаралық қатынастарда қандай жағдайға ие
екендігін, жалпы адамзат дамуында қандай үлесі барын
ұғынуы, әрі өзге халықтармен бірдей еркіндікте өмір
сүруін

жете

түсінуі

құндылықтардың
шығармалар,

бір

ұлттық

болып
бөлігі
рухани

табылады.
–

Ұлттық

рухани-мәдени

мұралар.

Ондай

шығармаларда ұлттық сананың жетілуіне ерекше әсер
ететін көңіл-күй, оқиғалар бейнеленеді. Мәдениеттің
белгілі қайраткерлері өз халқының тарихына үңіле
отырып, рухани мәні зор шығармаларды дүниеге әкелді.
Сол тарихи-көркем шығармалар өз халқының тарихи
процестердегі орны мен рөлін анықтайды, сөйте
отырып,

халық

шығармашылығына

көңіл

аудару

арқылы ұлттық сананы қалыптастыру мақсатын алға
қояды.
Ұсынылып отырған жобалардың қай-қайсысы
болмасын, сапалы дамуды көксеген, стратегиялық
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маңызы жоғары әрі

жалпыхалықтық сипатқа ие,

патриоттық бағдар болуымен құнды. Сондықтан, осы
идеяларды

жүзеге

асыру

шараларын

әр

қазақстандықтың түбегейлі әрі терең түсініп, кешенді
түрде жүргізілуін қамтамасыз ету – мұрат.
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стратегиялары. «Қытайдан Адриатқа» III Халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары. –
Анталья., 2016. – 196-202бб.
Оспанбаева

10.
заманауи
МНПК

М.

Болашақ

мамандарға

білім берудің психологиялық аспектілері.
«Педагогика

и

современные

аспекты

физического воспитания». – Краматорск, Украина. 2017.
– 312-319бб.
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АДАМ САНАСЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ
ЗАМАНАУИ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ
Оспанбаева М.П.
Медетбекова Г.О.
Таукебаева К.С.
Құрманова С.Н.
Түйіндеме: Қазіргі заман адамы өз іс-әрекетін
сезінуге, оған жауапкершілікпен қарауға, әр қадамын
(ой өрісін) саналы түрде басқаруға және күтілетін
нәтижені

алдын-ала

болжап,

жетістікке

ұмтылуға

барынша ынталы болуы тиіс. Бұл – өзгермелі әлемдегі
табыстылық шарты. Ал оған жетелейтін мүмкіндік –
ішкі әрекет, яғни ойдың – амалға ауысуы. Сананың
сәулеленуіне әкелер қарапайым жол – ниет тазалығы.
Ниеті таза адам өз санасын сәулелендіре алады. Сәулелі
сана иесі көптің ниетін тазарта алады. Ал бұл екеуінің
де

астарындағы

негіз

–

тілек.

Адам

баласына

бұйыртылған нығметтердің барлығы тілектің күшімен
жүзеге асады.
Қауым болып
зор.

Қазақ

тілеген тілектің әсер ету қуаты

халқының

салт-дәстүрлерінде

мұны
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айғақтайтын мысалдар өте көп. Мәселен, «жеті күлше
тарату»,

«тасаттық беру» дәстүрлері. Тілекті бір

мезгілде, жаппай (көпшілік болып) тілеу – оның
әлеуетін арттырып, орындалуын жылдамдатады. Оған
ислам әлеміндегі намаз уақыты, «жұма намазы»,
«қажылық» ғибадаты, Крайон ченнелингтері, дәрігер
С.С.Коноваловтың «сырттай сауықтыру сеанстары» т.б.
мысал бола алады.
Халқымызда «шын жыласа – соқыр көзден жас
шығады» деген нақыл бар. Мұның мәнісі шын
ниетіңмен, барынша қалау дегенге

саяды. Оның

астарындағы ұлы күш – сенім. тілегің үшін тәңіріңе
қанша жерден жалбарынсаң да, оның орындалуына
сенбесең, бар күшің зая кетеді. Сондықтан, тілек тілеуге
жұмсалатын уақыт пен әлеуетке қоса, сенім қажет.
Бүкіл болмысың, жан-дүниең, сеніміңмен беріле тілеген
тілектің орындалуы шапшаң.
Тілекті дұрыс тілей білу шарт. Оны тілек тілеу
сауаты деп атаймыз. Сауатты тілек толық болады. Ең
әуелі

тілекті

нақтылау

қажет.

Ол

қолжетімді,

орындалуы айқын әрі өлшенетіндей болуы шарт.
Екіншіден, әр нәрсенің мерзімі, уақыты болады. Оны
ашып көрсету керек. Үшіншіден, тілек тілеу әдебін
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ұстанған

жөн.

Сіздің

тілегіңіз

ешкімге

зиянын

тигізбейтіндей, өмір талаптары мен кеңістік заңдарына
қайшы келмейтіндей болуы қажет. Олай болмаған
жағдайда адам келеңсіздіктердің шырмауына оратылуы
әбден мүмкін. Тілек мақсаты жақсылық дәнін себу; өсу,
өркендеу, даму, гүлденуге бағытталу; жеңіс, бақыт,
шаттыққа негізделуі шарт. Сондықтан, тілек тілегенде
жағымды жағдайды тілеңіз және «тек», «тек қана»
сынды

шектеулерден

арылыңыз.

Төртіншіден,

болымсыз есімдіктен аулақ болу, оларды мүлдем
қолданбау. Басталмастан жатып болмысыңа шектеу
қояр тілек кісіні қуантудың орнына қынжылтады.
Себебі ауыздан шыққан әрбір сөздің әуелгі мағынасы
маңызды! Тілек тілеу сауатын игеру нәтижесінде
тұлғаның жауапкершілігі күшейіп, әрбір іс-әрекетін
саналы түрде басқара алатын болады; өзіндік дамумен
қатар, айналасына оң ықпал ету қабілеті артады. Әр
жеке сананың сәулеленуі негізінде қоғамдық сана
кемелденеді.
Сонымен, адам санасын жаңғыртудың заманауи
психологиялық құралдары ретінде, ниет тазалығы,
жауапкершілікті сезіну, оң тілек және өз құдыреттілігіңе
сенім сынды категорияларды қарастырдық. Олардың
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әрқайсысы бір-бірімен тығыз байланысты, әрі біріне бірі
жалғасып, адамды тазалыққа, мейірімге, бақыт пен
бақуаттылыққа кәміл жетелейтін кемел қасиеттер.
Кілт сөздер: сана, рух, ниет, тілек, таным,
жауапкершілік, әдеп, мәдениет, қуат, әлеует, сенім,
құдырет, қасиет, тазару.

Атымды адам қойған соң, қайтіп надан
болайын..?
Абай
Дүниеге келген адам баласы саналы тіршілік иесі
болғандықтан,

барынша

қателеспеуге

тырысып,

салиқалы амалдар жасауға ұмтылуы – парыз. Ұйқыдағы
адам мен ояу жүрген адамның арасында айырмашылық
қандай болса, ойланбай іс қылатын адам мен әр
әрекетіне жауапкершілікпен қарайтын адам арасындағы
айырмашылық тап солай11.
Жазушы

Рэй

Брэдберидің

«Вино

из

одуванчиков» атты шығармасында 12 жасар баланың
санасының ояну сәті әсем суреттеледі: тоғайда аяғына
шырмауық оралып құлап қалып, бір сәт қиял әлемін
11

Құнанбаев А. Толық шығармалар жинағы. – Алматы: «Жазушы»,
1988. – 356б.
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шарлап, кеңістік-ғаламға саяхат жасап қайтқан бала,
есін жиған бойда, кенеттен керемет ғажайып сезімге
бөленеді. Көк шөптің танау жарған жұпар исін сезініп,
шегірткенің шырылын естіп, сол сәт көзге көрінбес көп
жәндіктің тілін түсініп, ойша тілдескен баланың жанжүрегін толассыз қуаныш кернеп, рахат сезімге бөленіп,
жаратушыға шексіз рахмет айтып, алғысын жаудырады;
«мен – тірімін, мен – тірімін» деп толассыз күбірлеген
жеткіншек, өзінен өзі «ал, адамдар біле ме екен,
өздерінің тірі екендіктерін?» деп сұрап, оған өзі тап сол
сәтте «адамдардың басым көпшілігі ұйқыда жүр; олар –
оянбаған» деп жауап береді.12
Қазіргі заман адамы өз іс-әрекетін сезінуге, оған
жауапкершілікпен қарауға, әр қадамын (ой өрісін)
саналы түрде басқаруға және күтілетін нәтижені алдынала болжап, жетістікке ұмтылуға барынша ынталы
болуы тиіс. Бұл – өзгермелі әлемдегі табыстылық
шарты. Ал оған жетелейтін мүмкіндік – ішкі әрекет.
Психология тілімен түсіндірер болсақ, ойдың – амалға
ауысуы. Ал оның жолдары қандай?

12

Брэдбери Р. Вино из одуванчиков. – Москва: «Эксмо», 2016. –
302стр.
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Сананың сәулеленуіне әкелер қарапайым жол –
ниет тазалығы. Бір адам табиғатынан таза, пәк ойлы боп
жаратылса, қатал тағдыр илеуінен өткен екінші адам
сансыз сынақтан сансырап, кірлеген рухтан еңсесін
көтере алмай, қиналады. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған
жанның

айналасындағы

жақындары

да

зардабын

тартады. Ниет, менің пайымдауымша, Алладан сұрап
алар қасиет емес. Адам ниетпен туылады. Бұл тұжырым
түсінікті болуы үшін «тән – қонақ, жан – мәңгі»
концепциясы тұрғысынан қарау керек 13. Заманымыздың
заңғары, белгілі үнді мистигі Ошо дүниеден өтерінде өз
қабіріне былай деп жазуды аманаттапты: «Туылмаған.
Өлмеген. Бұл өмірге осындай мерзім аралығында қонақ
болып, келіп-кеткен»14.
Қазақтың халық әні «Сәулемайда» да «..адамдар
бұл өмірге қонақ екен» деген жолдар кездеседі15.
Абай мен Шәкәрім шығармаларындағы жан мен
тәннің арақатынасы және қызметі туралы ой толғамдар
– осылардың барлығы мәңгілік жанның пәни өмір есігін
13

Өсербайұлы М. Абай мен Шаһкәрім мұраларындағы жан мен
тән ұғымдарына қысқаша шолу. «Абай әлемі» қосымшасы.
https://abaialemi.kz/
14

Сатья В. Пробужденный (биография Ошо). – М., ISBN 5-87641001-2. - 1994.
15
Халық әндері. http://song.kazakh.ru/folk/.
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қағып, қайта туылуын растайды. Ал әрбір өмірге келу –
белгілі бір тәжірибе жинаумен байланысты: бүкіл
ғұмырының өзегі болар ақиқатқа көз жеткізу үшін;
өткен өмірінде аяқталмай қалған бір істі тәмамдау үшін;
келесі ғұмырында орындалуы тиіс мұратты анықтау
үшін. Әрбір өмір соқпағынан өткен сайын, жан ысылып,
тазара береді. Жанмен бірге ниет те тазарады. Бұл
туралы бүкіл адамзат ұстазы, шығыс жауһары – әлФараби былай деп тұжырымдайды: «Бақыт – барлық
жамандық жойылған кезде және адам жаны мен тәні
мәңгі әлемдік санамен біріккен кезде келеді. Адам о
дүниеге аттанса да, тірі кезінде қол жеткізген бақыты,
рухани әрі ұлы құбылыс бола тұрып, жойылмайды,
адамнан кейін қалады»16.
Әрине, адамның қалыптасуына ықпал ететін 3
фактор: тұқым қуалау, орта, тәрбие деп берілген
педагогикалық
келтірмейміз.

қағиданың
Тіпті,

осындағы

туралығына
«тұқым

шек
қуалау»

факторының жоғарыда айтылған тұжырымға сәйкестігін
де мойындауымыз керек. Орта мен тәрбиенің маңызы
мен орасан зор рөлін де растаймыз. Әйтсе де, соңғы 2
16

Әл - Фараби. Философиялық трактаттар. –Алматы: «Жазушы»,
1973. – 289б.
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фактор адам баласы жүріп өткен «ғұмыр» деп аталатын
ұзақ жолдың бойындағы жол ережелері іспеттес.
Қазақтың халық педагогикасындағы «тектілік» ұғымы
да осыны айғақтайды.
Санасы сәулеленген жан ниетті тазарту күшіне
ие. Бұл – таяқтың екі ұшы сияқты жайт. Ниеті таза адам
өз санасын сәулелендіре алады. Сәулелі сана иесі көптің
ниетін тазарта алады. Ал бұл екеуінің де астарындағы
негіз – тілек. Қалау болмаса, қара тас орнынан
қозғалмас. Адам баласына бұйыртылған нығметтердің
барлығының жүзеге асуы – тілектің күшімен: тіршілік
етуге

керекті

ең

қарапайым

физиологиялық

қажеттіліктерден бастап, сананың трансформациялануы
сынды алхимиялық өзгерістерге дейін...
Қауым болып
зор.

Қазақ

тілеген тілектің әсер ету қуаты

халқының

салт-дәстүрлерінде

мұны

айғақтайтын мысалдар өте көп. Мәселен, «жеті күлше
тарату» дәстүрін алыңыз. Бейсенбі, жұма күндері
аруақтарды еске алып, құран бағыштау мақсатында
пісірілетін күлше от басында қалып қоймай, міндетті
түрде таратылады. Олардың саны бір 7, екі 7 немесе үш
7 болуы шарт. Табиғат құбылыстары мен олардың
сырларын терең түсінген дана халқымыз «7» санын
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киелі деп ұққан. Бұл туралы халық арасына кеңінен
тараған «жеті қат көк», «жеті жұлдыз», «жеті ата»,
аптаның жеті күні, жеті жыл, адам баласының жеті
қабаты

(әлемі),

Дәметкен

т.с.с.

аруақтарға

ұғымдарды
тие

берсін

атауға

болады.

деген

ниетпен

ұсынылған күлшені алған жан, өз кезегінде «құдайыңыз
қабыл болсын» деп алғысын білдіреді. Бұл «тілегіңіз
қабыл болсын» деген ұғым. Демек, таратылған 7, 14
немесе 21 күлшені алған, жеген адамдардың барлығы
Сізбен бірге, сіздің тілегіңіздің орындалуын тілейді.
Халқымызға тән ақылды дәстүрлердің бірі –
тасаттық беру. Көне көз қариялардан естігеніміз,
көктем-жаз

жауын

жаумай,

егістікті

қуратып

жіберердей, аптап ыстық белең алған құрғақшылық
жылдары

ауыл-аймақ жиылып «тасаттық» берер

болған. Жағдайларына қарай үлесін қосқан әр түтіннен
(шаңырақ) жиналған ортақ қаржыға алынған мал
бауыздалып, «құдайы» ретінде таратылған. Бір мезгілде
«еңкейген қарттан, еңбектеген балаға дейін» шын
ниетімен жалбарынып сұраған тілектің нәтижесі көп
ұзамай көрініс беріп, жаңбыр жауар болған дейді...
Тілекті бір мезгілде, жаппай (көпшілік болып)
тілеу – оның әлеуетін арттырады. 2000-жылдары
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ресейдің

Санкт-Петербург

С.С.Коновалов
жүргізетін-ді.

халықты
Кәсіби

қаласында
сауықтыру

тұрғыда

дәрігер
сеанстарын

жетіліп,

дамудың

нәтижесінде, бертін келе ол бетпе-бет кездесулермен
қатар, сырттай сеанстар да жүргізе бастады. Жер
шарының кез-келген нүктесінен қатысуға ниет білдірген
жандарды аптаның белгілі бір күні, Мәскеу уақыты
бойынша

нақты

бір

мезгілде,

жаппай,

ғаламдық

байланысқа түсіп, тілек тілеу арқылы сауықтыру
шараларын жүзеге асырды. Өз үйінде отырып, ешбір
коммуникациялық
компьютер

т.б.)

құралдың
көмегінсіз-ақ

(теледидар,

телефон,

байланысқа

түскен

жүздеген адамдар, сеансқа дейінгі денсаулық жағдайы
мен сеанстан кейінгі ахуалы туралы пікір білдірісіп,
дәрігерге алғыстарын жаудырып жататын.
«Адам

–

ақпаратты-қуаттық

құрылым»

концепциясын ұстанған дәрігер С.Коновалов ақпарат –
жер шарын былай қойғанда, тіпті о дүниемен де, ғарыш
әлемі, тұтас кеңістікпен де байланыстыру құралы екенін
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және қазіргі кезде ол айғақтауды қажет етуден қалған
өмір шындығы болғанын негіздейді.17
Расында

да,

бүгінгі

ақпараттық

болмыс

ақиқатына бір сәт ойша көз жіберейікші:
-

о дүниелік болған жақындарымызбен түс

көру арқылы байланысқа түсуіміз;
-

интуиция

және

сәулелі

сана

(асқан

сезімталдық) деңгейінде алдағыны көру қабілетіміздің
ашылуы;
-

Балғожа

бидің

немересі

Ыбырайға

(Алтынсарин) жазған хатындағыдай, «айшылық жерден
хабар алғызған» интернет желісі... Осының барлығы
адам баласының құдыреттілігінен хабар бермей ме?
Әрбір жан әуел баста өз бойындағы табиғат сыйлаған
мүмкіндіктерін қолдануға талпыну және оны үнемі
жетілдіріп

отыру

арқылы

оянып,

таңдаулылар

қатарынан орын алу мәртебесіне ие...
Ақпараттық

жүйе

ретіндегі

адам

болмысы

туралы қысқаша мағлұмат келтірдік, енді оның қуаттық
болмысын қарастырайық. Егер адам құрылымын талдар
болсақ, оны ең қарапайым түрде «тән – жан – рух»
17

Коновалов С.С. Человек и Вселенная. Информационноэнергетическое учение. С-Пб: АСТ. – 2015. ISBN: 978-5-17-0907885. – 240стр.
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тізбегі арқылы түсіндіру ләзім. Қуат – ғылымда физика
пәнінің зерттеу нысаны болғандықтан, әуелі оның
қасиеті физикада қалай сипатталғанын анықтайық:
«қуат жойылмайды және жоқтан пайда болмайды; бір
түрден екінші түрге айналады». Осы қағида негізінде
адам болмысындағы
болжаймыз.

қуат

Жанның

өрісінің

қуат

М.Мырзахметұлының

«Абай

жан

екендігін

құбылысы

екендігі
Шығыс»18

және

шығармасында және ерлі-зайыпты Ә.Шонабаевтардың
«Адам – жер бетінің халифасы»19

еңбектерінде

талданды.
Адам тәнінде қазіргі психологияда чакра деп
аталып жүрген 7 қуат орталығы бар. Оларды «адам
өмірінің белсенділігін арттырып, қуаттандыратын жан
хабаршылары» деп атады Алиса Бейли өзінің «Душа и
ее механизм»20 атты еңбегінде. Адамды бүкіл кеңістік
әлемі

бағынатын

заңдылығы)

тұтастық

тұрғысынан

қағидасы

(кеңістік

қарастырғанда

оны

«ақпараттық құрылым» немесе «қуат құрылымы» деп
18

Мырзахметұлы М. Абай және Шығыс. – Алматы: «Қазақстан»,
1994. – 208б.
19
Шонабаев Ә., Шонабаева Қ. Адам – жер бетінің халифасы. –
Тараз: «Сенім», 2011. – 75б.
20
Алиса А. Бейли. Душа и ее механизм. Проблема психологии. М:
«Лориэн», 1995. -134с.
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бөліп-жара алмаймыз. Егер олай етер болсақ, адам
қасиеті жоғалады, құндылығы кемиді, адам адам
болудан қалады. Ал «ақпаратты-қуаттық құрылым» деп,
ғаламдық

өремен

өлшер

болсақ,

онда

адам

жаратылысының үнемі даму үстіндегі өте күрделі
біртұтас жүйе екендігіне және «тән», «жан», «рух»
қасиеттерінен құралғандығына көз жеткіземіз. Адам
құдыреттілігі осында!
Тілекті бір мезгілде және тұтас қауым боп тілеу
оның әлеуетін арттырып, орындалуын жылдамдататыны
туралы Крайон ченнелингтерінде де айтылады. Америка
бизнесмені Ли Кэролл тікелей каналы болып табылатын
Крайон уағыздары

21

бұл күнде жер шарының барлық

нүктесіне кеңінен тараған. Олардың мәні – жаңа
дәуірдің басталуымен бірге, адамзат баласының ерекше
қасиеттерінің артуы, жанның алхимиялық өзгерісі мен
ғарышпен байланысын сезіну нәтижесінде, әр адам өз
болмысының құдыреттілігіне көзін жеткізуі; Қ.Йасауи
бабамыздың

21

еңбектерінде

көрсетілген

«ақиқат

Крайон, Ли Кэрролл. Поднятие завесы. Апокалипсис Новой
Энергии. – М: «София», 2008. – 416с.

134

пердесін»22 түріп, фәни-жалғаннан тысқары жатқан ақиөмірді тануы...
Қазіргі қоғамда қандай да бір елеулі оқиғаларға
арналған айтулы күндері түрлі деңгейде ауқымды ісшаралар өткізіліп жатады. Солардың бірі – флешмоб.
Қазақстанның барлық жерінде бір мезгілде еліміздің
әнұранын шырқау, күй тарту, би билеу, т.б. акциялар
Қазақстандық патриотизмді дамыту құралы ретінде
қоғамдық санаға оң ықпал ету тілегіне бағытталған.
Бүгінгі таңда ислам қағидаларының ғылымға
негізделе құрылғаны жаппай (ресми) дәлелденді. «Бес
парыздың» бірі – намазды жамағатпен оқу сүннет
делінеді. Неге? Әдетте, жеке-дара оқылған намаз
барысында тілейтін тілектер: жеке кәсіп-нәсіп, отбасы
амандығы,

айналасының

саулығы...

Ал

мешітте,

халықпен бірге, көп болып оқылған намаз дұғасының
ауқымы кең – Отан, жер-Ана, ғалам, халық, ұлт, ұлыс,
ұрпаққа деген тілекке ұласады. Сондай-ақ, сенімі бір,
ниеттес адамдар жиналған жерде айтылған уағыздың
таралуымен қатар, әсер ету күші де артады. Жиналған
халық санасы бір арнаға тоғысып, рухы сабыр мен
ұстамға, жүректері мейірім мен иманға ұйиды; жаны
22

Йасауи А. Диуани хикмет. – Түркістан: ХҚТУ, 2012. – 226б.
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тазарады. Ал, адам баласы рух, жан, тән бірлігінен
тұратын біртұтас құрылым болғандықтан, осы сәтте ағза
молекулярлық

деңгейде

оң

өзгерістерге

ұшырап,

жаппай сауығу үрдісі орын алады. Әттең, адамдардың
көпшілігі оны сезінбейді. Себебі, аға буын өкілдері
сусындаған материалистік ілімнің тамыры тереңге
кеткен; әрі сана әлі күнге дейін ұйқылы-ояу күйде..
Осы ретте өткен ғасырдың басында (1911ж.)
халыққа үндеу ретінде жазылып, таратылған Міржақып
Дулаттың «Оян, қазақ»23 өлеңі еске түседі.
Көзінді аш, оян қазақ, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты.
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Жер кепті, дін нашарлап, хал харам боп,
Қазағым, енді жату жарамас-ты.
Уағында ұлттық намыс пен халық сауатын
арттыруды көздеген шығарманың түпкі идеясын ойша
қазіргі күннің ақиқатына телісек, мазмұны одан бетер
тереңдеп, маңызы артып, өзектілігі жоғарылай түскенін
көреміз.

Түсінуге

жеңіл

болу

үшін,

қымбатты

оқырманым, «қазақ» деп берілген жалпы атауды жалқы
есіммен алмастыра оқуды ұсынамын. Сонда мынадай
23

Дулатұлы М. Шығармалар жинағы. 1-т. – Алматы: «Жазушы»,
1991. – 421б.

сурет келеді көз алдыңызға: игерілмей шыт-шыт
жарылып жатқан жерің анау, дінсізденіп харам болған
кебің мынау, жалқаулық иек алып бойыңызда, сырғып
өтіп

барады

уақыт-бұрау;

санаңды

бүгін

серпіп,

сергімесең, ертеңің (ұрпағың) талап етер сенен сұрау...
Заманауи өмір ағыны адамдарды тәуелділікке
тоғытуда. Еңсені басқан күнделікті күйбең тірлік
көңілді серпілтіп, айналаны сергек бағдарлауға мұрша
бермейді. Егер адам баласы бұл өмірге келгендегі басты
міндетін нәзік сезініп, пенделік емес, періштелік
бастамамен өмір сүруге талпынса ғой... Оған деген
қажеттілік шешімінің бір парасы – күнделікті тілекте.
Өз пиғылыңа (ниет) өзгенің үн (тілек) қосуы
тілек күшін еселейді. Халқымызда «баласы атқа шапса,
анасы тақымын қысар» деген мақал бар. Бауыр еті
баласы, көзінің нұры – перзентінің басынан өтер
қиындықты алдын-ала сезіп-біліп, жүрегі елжірей жаны
ашып, қайтсем жүгін жеңілдетем деп тырысқан ананың
ниеті...
Түрлі деңгейдегі спорттық жарыстар мен мәденикөпшілік және өнер байқауларындағы көрермендердің
арасында аса маңызды, белсенді топ бар. Олар –
жанкүйерлер. Атының өзі-ақ айтып тұрғандай, сүйікті
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саңлағына жаны күйіп, барынша болысып тұрған
адамның ақ ниеті сыналушыға әсер етпей қоймайды.
Жеңіске бастар жолда ең басты қадамдардың қатарында
жанкүйерлердің де тұруы – соның айғағы.
Израиль мемлекетінде бүгінгі күннің өзінде дін
иелеріне мемлекет тарапынан жүйелі түрде арнайы ақы
төленіп тұрады. Оның себебі – олар мемлекет бен ел
амандығын

тілеп,

жатпай-тұрмай

дұға

жасайды24.

Басқаның амандығына алаңдап, оны өз мүддеңнен
жоғары қоя білу – жанашырлық деп аталатын керемет
қасиет,

адамгершіліктің

жоғары

шыңы.

Батагөй

қариялардың «тілекшің көбейсін» деп бетін сипауы
осының айғағы.
Халқымызда «шын жыласа – соқыр көзден жас
шығады» деген нақыл бар. Мұның мәнісі шын
ниетіңмен, барынша қалау дегенге

саяды. Оның

астарындағы ұлы күш – сенім. тілегің үшін тәңіріңе
қанша жерден жалбарынсаң да, оның орындалуына
сенбесең, бар күшің зая кетеді. Сондықтан, тілек тілеуге
24

Оспанбаева М. Тілекте күш бар. «Ақ жол» Жамбыл
облыстық қоғамдық-саяси газеті. – Тараз, 16 мар.
2017ж. www.akjolgazet.kz/
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жұмсалатын уақыт пен әлеуетке қоса, сенім қажет.
Бүкіл болмысың, жан-дүниең, сеніміңмен беріле тілеген
тілектің орындалуы шапшаң.
Тілекті дұрыс тілей білу шарт. Оны тілек тілеу
сауаты деп атаймыз. Сауатты тілек толық болады. Егер
сіз «бақытты болайын» деп тілесеңіз, оны қаншалықты
дұрыс қойылған деп ойлайсыз? Мұндағы қателікті
талдап көрелік: біріншіден, сіз үшін бақыт ұғымының
мәні не, соны ажыратып алу керек. Біреу дәулетті
тұрмысты бақыт санайды; екінші біреу арманының
орындалуын бақыт деп біледі, үшінші біреу сүйгеніне
қосылуды бақыт дейді, төртінші адам үшін мықты
денсаулық – зор бақыт, баз біреулер қолы жетпей
жүрген затты сатып алуды бақыт көреді... Қысқасы,
адамның сұранысына қарай, үлкенді-кішілі қалаулар
жалғаса береді. Демек, ең әуелі тілекті нақтылау қажет.
Ол қолжетімді, орындалуы айқын әрі өлшенетіндей
болуы шарт. Біздің мысалымызға оралар болсақ,
«бақыт» ұғымы субъективті мазмұнына байланысты,
бұл талаптарға сай келмейді. Сондықтан, әуелі жеке
адамның бақытты болу арманын қолжетімді, орындалуы
айқын әрі өлшенетіндей тілекке айналдыруымыз керек.
Мысалы: мен үшін бақыт – сүйікті ісіммен айналысу.
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Тілек нақтыланды ма? Жоқ. «Бақытты болғым келеді»
дегендей, «сүйікті ісіммен айналысқым келеді» тілегі де
әлі түсініксіз. Мазмұнында белгісіздік орын алған
жағдайда, ол сауатты қойылған тілекке жатпайды.
Екіншіден, әр нәрсенің мерзімі, уақыты болады. Оны
ашып көрсетпесеңіз, қашан бақытты болуыңыз ұзаққа
созылып кетіп, ақырына жету-жетпеу мәселе болады...
Жоғарыдағы мысалды енді мерзіммен толықтырайық:
мен үшін бақыт – әрдайым сүйікті ісіммен айналысу.
Үшіншіден, тілек тілеу әдебін ұстанған жөн. Сіздің
тілегіңіз ешкімге зиянын тигізбейтіндей, өмір талаптары
мен кеңістік заңдарына қайшы келмейтіндей болуы
қажет. Олай болмаған жағдайда «жүйелі қарғыс –
жүйесін табады, жүйесіз қарғыс – иесін табады»
дегендей, адам келеңсіздіктердің шырмауына оратылуы
әбден мүмкін. Тілек мақсаты жақсылық дәнін себу; өсу,
өркендеу, даму, гүлденуге бағытталу; жеңіс, бақыт,
шаттыққа негізделуі шарт. Сондықтан, тілек тілегенде
жағымды жағдайды тілеңіз. Мысалы көп ретте адамдар
бір-біріне денсаулық тілеп жатады. Бұл – ақ көңілден
туған ізгі ниет! Бірақ сол ақ тілек қалай айтылады,
мәселе осында. «Ешқашан ауырмаңыз» деген тіркес
адамға ең бірінші ауру туралы сигнал береді;

«дерт
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көрмеңіз» тілегі де солай. Ал оларды «деніңіз сау
болсын», «аман болыңыз» деп айтып көріңізші... әсері
қандай болар екен!
Тілек тілегенде есте ұстайтын тағы бір жайт –
болымсыз есімдіктен аулақ болу, оларды мүлдем
қолданбау. Болымсыз есімдік түбір сөзге ма, ме, ба, бе,
па,

пе

жалғаулық

шылауларының

қосылуымен

анықталады. Мысалы: талмас талап, қажымас қайрат,
бітпес дәулет, сарқылмас байлық, таусылмас жігер..
Байқайсыз ба, басталмастан жатып-ақ, болмысыңа
шектеу қояр мұндай тілектер кісіні қуантудың орнына
қынжылтады. Себебі ауыздан шыққан әрбір сөздің
әуелгі мағынасы маңызды! Ал бұл тіркестердің түбірі
мынадай: талу, қажу, біту, сарқылу, таусылу. Оларды
шаттыққа толы келесі тілектермен алмастырып көріңіз:
таудай талап, қажырлы қайрат, мол дәулет, баянды
байлық, жалынды жігер..
Жүрекжарды

қуанышымен бөлісіп жатқан

қайсыбір жанның ақ дастарханында отырып, «қызығың
ортаймасын»,

«қаламың

мұқалмасын»

немесе

«шаңырағың шайқалмасын» деп тілеу қаншалықты
әдепті деп санауға болады? Менің пікірімде бұлар
орынсыз

қолданылған,

көргенсіз

тілектер.

Олар
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жақсылықтан бұрын, сәтсіздік шақырып тұр. Нағыз
әдепсіздік дегеніміз осы емес пе? Бұл мысалдардың
әдібін

өзгертіп,

әдепті

тілектерге

айналдырып

көрейікші: «қызығың берекелі болсын», «қаламың
ұшталсын»,

«шаңырағың

шаттыққа

толсын».

Салыстырып көріңіз. Енді қандай әсерді сезінесіз?
Тілек әдебі туралы толғанғанда ойға оралар тағы
бір келеңсіздік – шектеу. Ол қазір «тек», «тек қана»
деген сөздер арқылы жүзеге асырылуда. Бір қарағанда
тілге тиек етуге тұрмайтындай ұсақ-түйек көрінгенімен,
оның салдары (зардабы) зор. Назар аударыңыз: «мен
саған

тек

қана

сәттілік

тілеймін».

Ұшан-теңіз

ғаламаттарға бай мына өмірдің адам баласына берілген
нығметтері қандай! Шексіз... Солардың бұйыруын
тілеудің орнына, тегін тілекті шектейміз. Аяғандықтан
емес, әрине, көп ретте білместіктен. «Тек», «тек қана»
тіркестерін қолданбай тілек айтып көріңізші. Әдемі
сөздер көмейден тоқтаусыз ағылады. Олай болса, бірбірімізге тілек тілегенде жан-дүниеміздің тереңдігін,
ниетіміздің

тазалығын,

көңіліміздің

молдығын,

қатынасымыздың ашықтығын, қалауымыздың ақтығын
көрсетіп, шынайы, игі ықылас көрсетелік.
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Бүгінгі таңда «қуанышты бөліссең – көбейеді,
қайғыны бөліссең – азаяды» деген қағидамен өмір сүріп
жатқан қазақ қоғамында үлкенді-кішілі жиын-той мол.
Басқосу болған соң, айтылар тілек, көтерілер тост,
берілер бата көп. Осы ретте мынаны есте сақтаңыздар:
қазақтың тілі өте бай әрі қуатты тіл! Жиын иесіне жасар
сыйлығыңызбен қатар, айтар тілегіңізді де алдын ала
қамдаңыз. Тілек әдепті, оның иесі мәдениетті болсын,
өсер елдің өрендері!
Өзгеге жақсылық тілеу арқылы өзіңе сауап
жинайтының белгілі. Өз өміріңді көркейту үшін,
қазақша әсірелеп айтқанда «қысқа күнде қырық рет»
тілек тілейсің. Оның да өзіндік ерекшеліктері бар.
Қайсыбір жандар түнде ұйқыға жатар алдында өткен
күнге есеп беріп, келер күннің тілеуін тілейді. Ал енді
біреулері таңғы ұйқыдан оянған сәтте күндік жоспарын
құрып, оның

сәтімен

орындалуына орай, тілегін

жұптайды. Кей кісі күнделікті оқылатын бес уақыт
намазда тілек тілеуді әдетке айналдырған. Қайткенде де,
әркім өзінің ыңғайына қарай тілегін тілеп, әрекет етеді.
Маңыздысы – тілектің орындалуы! Ол үшін тілек
тиімділігін ұстану шарт.
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Тілек мазмұнын анықтауда «SMART» әдісін
қолдану

анағұрлым

айналымға
мазмұны

тиімді.

енгізген
былай

SMART

жіктеледі:

1954

жылы П.Друкер

аббревиатурасының
нақты,

өлшенетін,

қолжетімді, шынайы, уақытпен шартталған25. Демек,
айқын мақсатқа бағытталған нақты тілектің орындалуы
өлшенетіндей,

әрі

шындыққа

сәйкес

қолжетімді,

уақытпен анықталған болуы керек. Мысалы «бүгінгі
күнімнің сәтті өтуін тілеймін» тілегі нақты, қолжетімді,
шынайы болуымен қатар, онда уақыт факторы бар,
бірақ өлшем бірлігі жоқ. Сәттілікті не анықтайды? Бір
күндік жоспарыңыздың толық жүзеге асырылуы ма?
Әлде күні бойы көңіліңіздің көтеріңкі болуы

ма?

Жағымды жаңалық, күтпеген қуанышқа кез болып,
өзіңізді бақытты сезінуіңіз бе? Ал егер осы тілек былай
құрылса ше: «бүгінгі күні ойға алған жоспарларымның
барлығы жылдам әрі оңай орындалып, жағымды
жаңалықтармен

көңілім көтеріліп, кешкілік бала-

шағаммен ырза кейіпте табысайын». Бұл тілек мазмұны

25

Друкер на каждый день. 366 советов успешному менеджеру. –
М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2012. – с. 432. ISBN 978-5-91657364-0.
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сыртқа

бағытталғанын

байқадыңыз

ба?

«Бүгінгі

күнінің» сәттілігін тек сыртқы ортамен байланыс
тиімділігіне бағыштаған жан..
Тәулікте 24 сағат болатын болса, шартты түрде
оның 8 сағаты сыртта (жұмыста), 8 сағаты ұйқыда өтеді.
Ал қалған 8 сағаты өзінің және отбасының еншісінде.
Ұйқыдағы уақыт күндізгі болып есептелінбегендіктен,
біздің мысалымыздағы «күннің сәттілігі» алғашқы 8
сағатты ғана қамтып отыр; ал отбасымен бірге өткізетін
қалған уақытыңыздың сәттілігі қайда? «Адам – табиғат
–

қоғам»

үштігінің

замандастарымыз

осы

үйлесімділігін
мәселені

сақтау
өзекті

үшін,
тілекке

айналдыра білулері шарт! Тілек тілеу сауатын игеру
нәтижесінде тұлғаның жауапкершілігі күшейіп, әрбір ісәрекетін саналы түрде басқара алатын болады; өзіндік
дамумен қатар, айналасына оң ықпал ету қабілеті
артады. Әр жеке сананың сәулеленуі негізінде қоғамдық
сана кемелденеді.
Сонымен, адам санасын жаңғыртудың заманауи
психологиялық құралдары ретінде, ниет тазалығы,
жауапкершілікті сезіну, оң тілек және өз құдыреттілігіңе
сенім сынды категорияларды қарастырдық. Олардың
әрқайсысы бір-бірімен тығыз байланысты, әрі біріне бірі
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жалғасып, адамды тазалыққа, мейірімге, бақыт пен
бақуаттылыққа кәміл жетелейтін кемел қасиеттер.
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