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ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 

 

      Дiндер  тарихы пәнiнiң қарастыратын саласы дiн.Дiн -адамзат тарихымен 

қатар жасап келе жатқан және бүкiләлемге ортақ құндылық.Дiнсiз адам және 

мемлекет болса да,дiнсiз халықта қоғамда болмайтындығын тарих дәлелдеп 

отыр.Адам баласына дiннiң не екендiгiн танып бiлу рухани-мәдени 

қажеттілiк,сонымен қатар теолог мамандарға дiн туралы бiлiм өз кәсiби 

саласында маңызды.                                                        

     Дiндер тарихы пәнi діндердің сенім,ғибадат,ұйымдасу 

құрылымы,теологиялық және діни-философиялық ілімдердің мазмұны, 

діндердің тарихындағы маңызды  оқиғалар мен тұлғалар туралы ғылыми 

жүйелі мәлімет беруді мақсат етеді.  

    Дiндер  тарихы пәнi    дiндердiң пайда болуын, даму кезеңдерiн, адамзат 

тарихындағы дiни құбылыстардың заңдылықтарын яғни тарихта болған 

қазiрде бар дiндердiң тарихын қарастырады, осы тұрғыдан курстың бәсекеге 

қабілетті мамандар даярлаудағы ролі мен маңызы айрықша. 

      Пәннің мамандықтың кәсіби білім беру  бағдарламасындағы пәнаралық 

байланысын жүйелендіру,пәнді оқытуда басты орында тұрады. 

      Аталған курсты оқытудан бұрын берілетін пәндер тізімі: дүниежүзілік 

тарих, Қазақстан тарихы,философия,  

    Аталған курсты меңгеру  үшін қажетті білімді, ептілік пен дағдыны 

қамтитын пәндер тізбесі: әлеуметтану, мәдениеттану, діни философия,діни 

этика,эстетика және діни өнер,дін феноменологиясы. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

 

 Дiндер  тарихы пәнi оқытудың мақсаты студенттерге тарихи-діни 

зерттеулердің басты мәселесі- адамның Тәңір ізденістерін түсіндіру;білім 

алушыларға  курс туралы толық жан жақты мәлімет беру; ежелгі діни 

сенімдер мен өркениет,ұлттық және әлемдік діндердің ерекшеліктері туралы 

нақты түсінік қалыптастыру;жеке діндердің тарихи дамуының 

ерекшеліктерін анықтау;студенттерді түрлі діндерді талдап ажыратуға 

үйрету;діндердің мәдениетке,халықтар мен мемлекеттердің тарихына 

ықпалын көрсету; діндер тарихының негізгі тұжырымдамаларымен 

таныстыру. 

 Пән міндеттері: діндердің тарихи даму барысындағы өзараықпалдасу 

үдерістерін анықтау; діндердің сенімілімдерінің ерекшеліктерін теологиялық 

тұрғыдан ашу; діндердің қасиетті кітаптарын,жазбаларын оқу; дін  тілдерінің 

ерекшеліктерінің маңызын түсіндіру;  діндердің ғибадаттарының атқарылуы, 

діни рәсімдерімен етене танысу; діндердің этикалық ережелерін талдау; 

діндерге тән өзіндік ұғымдық және терминологиялық аппараттарын игеру; 

білім алушыларды нақты діндердің қазіргі жағдайымен таныстыру, 

дүниетанымдық мәселелерге саналы, жауапкершілікпен қатысуға үйрету;    

Білім алу нәтижесі бойынша құзіреттері: 

білімі: рухани мәдениет ретіндегі діннің өзіндік ерекшеліктері туралы, 

діннің мәні мен шығу тегіне қатысты әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

салаларындағы негізгі білімдерді; діннің құрылымы және  әлеуметтік 

қызметтері, діндер классификациясы; діннің адамзат тарихындағы орны мен 

маңызын; діндердің сенім, ғибадат және ахлақ негіздері, дүниетанымдық 

ілімдері;діннің адамзат тарихындағы маңызын, діннің мәдениет 

қалыптастырудағы ролі; 

білігі: діндердің қағидалары мен шарттары туралы ғылыми білімді қолдана 

алуы; әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар салаларындағы негізгі білімдерді 

теологиялық тақырыптарда қолдану, діндер тарихының дінтанулық және 

гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орнын анықтауы; діндердiң адам мен 

қоғам өміріндегі рөлі мен  тарихтағы маңызын кешенді талдай алуы;   

 діндердің ерекшеліктерін ажырату және талдау жүргізе алуы, діни 

ұғымдарды түсіне алуы, теологиялық және дінтанулық теориялық білім мен 

діндер тарихы зерттеу методтарын практикада қолдануы; діни мәселелерде 

аналитикалық және сыни ойлауды игеруі; діндер тарихының ұғымдарын, 

діндердің дамуының негізгі кезеңдерін кешенді талдаудың әдістерін 

меңгеруі; қоғамда толерантты түсінік қалыптастыруды, отаны мен ұлттық 

дәстүрін қастерлеуі; 

кәсіби діни  білімін тәжірибеде қолдануы; 

құзыреттері: 
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теология ғылымының түрлі салаларындағы тәжірибелі зерттеу жобалары   

мен жоспарларын жасауға қабілеттілік; -теологиялық негіздер туралы 

білімдерді, бұл әрекеттің принциптерін, әдістері мен формаларын 

практикалық әрекетте қолдану; діни мекеменің практикалық әрекетін 

зерттеуге және зерттеу нәтижелерін қолдануға дайындығы;теология 

саласында базалық білімдерді пайдалану қабілеттілігі; діндер тарихының 

негізгі ғылыми тұжырымдамалары мен әдістемесі, діндердің негіздері, 

ерекшеліктері мен даму тарихы туралы білім дайындығы; діндер тарихы 

саласындағы білімін дінтану пәнін оқытуда қолдана алуы қабілеттілігі; 

діндер тарихы позициясынан діни мәселелерді түсіндіру және сыни талдау 

жүргізуге қабілеттілігі;түрлі діни мәселелерде жалпы адамзаттық 

құндылықтар түрғысынан өз позициясын құра алуға қабілеті; қоғамда 

толерантты түсінік қалыптастыру мен  ұлттық құндылықтарды қастерлеуге 

қабілеті. 

Пәнді зерттеу мен оқыту түрлi бағытта жүргiзiледi(жалпы дiндер 

тарихы,конфессиялық дiндер тарихы,елтанулық  дiндер тарихы).Бұл курс 

жалпы дiндер тарихы бағыты бойынша оқытылады.  

          Пәнді оқытудың мазмұнында дiн теориясы негiздерi,алғашқы 

қауымдық дiни сенiмдер,ұлттық  және әлемдiк дiндердiң пайда болуы,даму 

кезеңдерi мен қазiргi жағдайлары,қазiргi қоғамдағы дiнге қатысты үдерістер 

қамтылған. Пәнді оқу зайырлы сипатта жүргізіледі және діни мақсат 

қойылмайды.  

Дiндер  тарихы пәнінің ғылымының даму тарихы.   
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

I. Тарау. Діннің мәні, құрылымы және  жіктелуі  

 

1.Тақырып. Діндер тарихының  пәні  

Діндер тарихының пәні және әдістері.  

«Діндер тарихы» пәнінің мақсаты мен міндеттері. Негізгі ұғымдар мен 

терминдер. Курстың теологиялық пәндер жүйесіндегі орны. Зайырлы  

теологиялық білім. Шетел және Қазақстан ғалымдарының діндер тарихы 

зерттеулері. 

Діннің қазіргі әлемдегі ролі және діндер тарихын оқудың өзектілігі. 

Діннің адам болмысын қалыптастырудағы және әлеуметтік маңызы.  

2.Тақырып. Діннің мәні және анықтамасы мәселесі 

Дін термині және оның шығу тегі. Дінді анықтаудың күрделілігі және 

анықтамалардың әралуандығы.Дін тұжырымдамалары: теологиялық 

тұжырымдамалар, философиялық (Гегел, Шеллинг, Фейербах, К.Маркс, 

Фихте, Юм, Беркли және т.б), әлеуметтанулық( Конт, Дюргейм, Вебер, 

Парсонс), психологиялық (Джеймс, Фрейд, Юнг, Э.Фром), этиологиялық  

(Фрэзер, Тайлор, Малиновский, Браун), мифтік-лингвистикалық 

 ( Гримм, Мюллер, Соссюр). 

 3.Тақырып. Діннің құрылымы, қызметі,түрлері және жіктелуі 

          Діннің негізгі элементтері. Діни сана және оның деңгейлері 

(қарапайым, концептуалды: философиялық, этикалық және теологиялық 

ілімдер); діни сенімнің негізгі сипаттамасы – жоғары тылсым күшке сену. 

Дінілімі.Діни іс-әрекет: ғұрыптық және ғұрыптан тыс. Діни қатынастар: 

субьектілері, қатынас түрлері ( ғұрыптық және ғұрыптан тыс). Діни ұйым: 

түрлері мен құрылысы, ұйымдасу типтері: топ, қауым, шіркеу, секта, 

деноминация. Діннің қоғамдағы орны мен әлеуметтік қызметтері: 

дүниетанымдық, мәдениетжеткізуші, реттеу, заңдастыру, қарым-қатынастық,  

компенсаторлық, біріктіруші және бөлушілік қызметтері. Діннің қоғамдағы 

ролі мен орны,қоғамдағы сакрализация және секуляризация үдерісі.  

          Діндердің саналуандығы және түрлері. Діндердің саналуандығының 

себептері.Діндерді жіктеудің өлшемдері мен ұстанымдары: этностардың 

дамуының тарихи кезеңдері мен таралу географиясына қатысты (рулық-

тайпалық, ұлттық, әлемдік діндер), табыну обьектісіне қатысты ( тек тәңірлік, 

екі тәңірлік, көп тәңірлік діндер), Теологиялық тұрғыдан: құдайлық және 

өзгертілген діндер,аянға және адамдық дәстүрге негізделген діндер.  

     

 II. Тарау. Ежелгі діни наным сенімдер және ежелгі өркениет діндері 

 

1.Тақырып. Діннің шығу тегі 

Діннің шығу тегі мәселесі. Діннің шығу тегін зерттеудің теологиялық 

және ғылыми тәсілдері. Археология, этнография, палеоантропология 



 8 

ғылымдарының деректері. Жазба деректердің жоқтығы. Ежелгі 

өркениеттердегі афсаналар мен аңыздар. Тарихи деректерді түсіндірудегі 

мәселелер. Ғылымдағы фактілерді түсіндірудегі айырмашылықтар. 

Діннің шығу тегіне қатысты теологиялық тұжырымдар. Библиялық-

теологиялық ілімдегі діннің шығу тегіне қатысты күнахарлық идеясы. Ислам 

теологиясында уахи-аян діннің шығу тегінің бастауы ретінде.  

Э.Лэнг пен В.Шмидттың алғашқы тек тәңірлік тұжырымдамасы және 

оның қазіргі ғылымда бағалануы. М.Мюллер, А.Афанасьевтің 

мифологиялық, Э.Тайлордың анимистік, Дж.Фрейзер, С.Токаревтің 

преанимистік тұжырымдамалары. Діннің шығу тегіне қатысты 

әлеуметтанулық, псхологиялық, философия-гносеологиялық 

тұжырымдамалар. Алғашқы қауымдық әфсана ерекшеліктері. 

Діннің шығу тегіне қатысты бейтараптық тәсіл. Тарихи әдістер. 

Діндарлыққа дейінгі кезең болжамы. Феноменологиялық әдіснама. Бағалық 

ұстанымынан бас тарту. Сананың шексіздікке бағытталуы. Қасиеттілік пен 

әлеуметтік шындыққа қатысты түсініктің қалыптасуы. 

2.Тақырып. Ежелгі діни наным сенімдер. 

           Тарихқа дейінгі діни сенімдер. Архайкалық ойлаудың ерекшеліктері. 

Адам өмірінің рухани және практикалық салаларының бөлінбеуі, діни, 

практикалық және көркемдік салалардың араласып кетуі.Қасиеттілікке жеке 

адамдық қатынастың жоқтығы, ұжым (қауым)  діни ғибадат жасаудың 

субьектісі. Адам өмірін туылғаннан өлімге дейінгі реттеу ережесі. Жерлеу 

рәсімдері, инициация, ата-бабаға табынышылық, шаруашылық ғұрыптары. 

Жоғарығы палеолит дәуіріндегі кескіндер.Көшпелі тұрмыстан 

отырықшылыққа көшу. Жерге табыну ғұрыптарының шығуы. Құрбандық 

шалу рәсімдері.  

Алғашқы қауымдық діни сенімдер. Тотемдік.Тотемдіктің әлеуметтік 

және психологиялық негіздері. Тотемдіктің әлеуметтік қызметтері: 

байланыстарды қасиеттендіру (қандық-туысқандық қатынастар), 

шаруашылық қатынастар,неке қатынастары. Тотемдік түсінік пен ғұрыптар. 

Дж. Фрэзердің тотем туралы теориясы. Анимизм. Анимизмнің ежелгі сенім 

нысаны ретінде ерекшелігі. Э.Тайлордың анимизм теориясы.Фетиш. Фетиш 

сенімінің негізі. Фетиштің шығу себептері. Фетиштік және пұтқа 

табынушылық. Ш. Деброс және О. Конт фетишизм туралы.Фетиштік сенім 

элементтерінің қазіргі діндерде көрінуі. Магия. Магияның шығу тегі. 

Магияның мақсаты, әсер етуі мен әдістеріне қарай жіктелуі. Магия және дін.  

Б.Малиновский магия туралы. Қазіргі сиқыр. Бақсылық (шаман). 

Бақсылықтың шығу тегі және анықтамасы. Бақсының таңдалынуы және 

бақсылық іс-әрекет. Бақсы құрал-саймандары. Бақсының рухтармен 

байланысы. Бақсы психологиясы. Бақсылықтың дінге қатынасы. 

Әфсана. Әфсана,өнер және діннің арақатынасы. Әфсаналық ойлау 

ерекшелігі. М.Элиада.Архетип термині. Әлемнің жаратылуы, уақыт туралы 

циклдік ойлау мен түсінік, «қасиетті уақыттың» мәңгілік оралуы. Мәдени 

қахарман. Ата-бабаға табынушылық. Мифтердің жіктелуі. Қазіргі кездегі 

әфсана. 
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3.Тақырып. Ежелгі өркениет діндері. 

Ежелгі Мысыр діні. Көне Мысыр дінінің ерешелігі және тарихи дамуы. 

Ежелгі Мысырдағы алғашқы қауымдық діни сенімдер: фетиш, анимизм, 

магия, тотем. Көп тәңірлік пантеон, басты құдайлар және қасиетті қалалар. 

Фароанға табыну. Теогония және космогония. Сиқыр және киелі сөз. 

Мумиялау ғұрыпы. Абыздардың көнемысырлық қоғамдағы ролі. Ежелгі 

Мысырдағы дін және билік. Ата-бабаға табынушылық. Ақырет түсінігі және 

Осиристің соты. Көне Мысырдағы Эхнатонның діни реформалары. Ежелгі 

Мысыр ғибадатханалары. 

         Ежелгі Қос өзен діндері. Ежелгі Месопотамия діндерінің даму 

ерекшеліктері. Шумерлер дінінің ролі. Шумерлік және қос өзен діндеріндегі 

құдайлар. Әлемнің жаратылуы жайлы түсінік. Ақырет түсінігі. Патшаға 

табыну. Қоғам өміріндегі абыздардың ролі. Ежелгі Қос өзен 

ғибадатханалары. Гильгамаш туралы эпос. 

          Ежелгі Сирия және Финикия діндері. Әфсаналар, эпостар және 

құдайлар әні. Баал және Аната, Теогония және космогония. Көне Финикия 

құдайлар пантеоны. Құдайлар туралы түсінік. Діни рәсімдері мен 

мейрамдары. Құрбандық шалу рәсімдері. Өмір және өлім туралы түсініктері. 

Ғибадатханалар, абыздар және ғұрыптары. 

Ежелгі Иран діндері. Митраға табыну. Митра табынушылықтың негізгі 

идеялары. Діни түсініктері. Діни рәсімдер мен мейрамдар. Зардүш діні. 

Ежелгі парсы дінінің шығу тегі туралы болжамдар. Заратуштра жайлы 

аңыздар,өмірі және ілімі. Екі тәңірлік сенім. Құдайлар пантеоны. Митра және 

Ахура Маздаға табыну. Зардүш дінінде әлем мен адамның жаратылысы, жан, 

ақырет өмірі мәселелері. Тазалану, жерлеу рәсімдері. Отқа табыну. Діни 

әдебиет ескерткіштері. Авеста. Манихейлік діні. Манихейліктің діни-

философиялық ілімі. Манихейлік этикасы. Манихейліктің даму тарихы. 

Ежелгі грек діні. Крит-микен дәуірінің діни сенімдері. Олим құдайлар 

пантеонының қалыптасуы. Ежелгі гректердің классикалық діні. 

Космогониялық аңыздар. Ежелгі грек діни ғұрыптарындағы тағдыр 

аңыздары. Қахармандар ғұрыпы. Полистердің діни ғұрыптары. Абыздардың 

ролі. Жалпы грек қасеитті тұлғалары мен жерлері. Ежелгі гректердің олим 

ойындары және оның дінмен байланысы. Ғибадатханалар. 

Ежелгі Рим діні.Ежелгі римдіктердің діни сенімдерінің шығу тегі. 

Этрускілердің діни сенімдері. Фетиш. Сиқыр. Анимизм. Тотемдік сенімдер. 

Дәстүрлі пантеонның қалыптасуы. Императорға табыну. Империяның 

алғашқы дәуіріндегі ежелгі Рим діні. Көне Римдегі абыздар. Діни рәсімдер, 

қоғамдық сауық-сайран және дін. Ежелгі грек дінінің көне Римге әсері. Көне 

Римдегі шығыстық діндер. Рим туралы аңыз және оның империя 

идеологиясындағы ролі. Рим ғибадатханалары. 

Ежелгі Еуропа халықтарының діндері. Ежелгі герман халықтарының 

діни сенім нанымдары. Құдайлар пантеоны. Космогония және әфсана.  

Ежелгі славян және келт халықтарының діни сенімдері. Абыздардың 

ролі. Славяндық космогония. Перунға табыну. Діни рәсімдері. Абыз-

друидтердің кельт қоғамындағы ролі. Көп тәңірлік сенім. Ақырет сенімі. 
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          Ежелгі Америка, Африка және Австралия халықтарының діндері. 

Латын Америкасы халықтарының көне діни сенімдері. Космогония. Пантеон. 

Абыздар және діни рәсімдер. Құрбандық шалу. Күнтізбелік ғұрыптар. Күнге 

табыну. Африка халықтарының ежелгі  діни сенімдері.вуду діні. Сиқыр және 

табу. Фетиш және тотем. Анимистік сенімдер. Діни рәсімдер. Австралия 

және Тынық Мұхит аралдары халықтарының ежелгі діни сенімдері. 

 

IV.Тарау. Ұлттық діндер 

 

1.Тақырып. Иудейлік діні. 

Иудейлік еврей халқының ұлттық діні. Еврейлердің көне тарихы және 

қасиетті мәтін Танахтың қалыптасуы. Ибрахым  және тек тәңірлік діни 

сенімнің басталуы. Ибрахым, Ысқақ, Жақып  дәуірі. Құдаймен өсиет.Еврей 

халқының Мысырға көшуі. Мұса және оның заңы. Тәурат- Мұсаның бес 

кітабы.Еврейлердің Палестинаға оралуы.Алғашқы патшалық дәуірі. Дәуіт 

және Забур кітабы, Израйлдың бірігуі. Сүлеймен патша тұсында мемлекеттің 

гүлденуі. Алғашқы ғибадатхана. Құрбандық шалу рәсімі. Екі патшалық 

дәуірі (Х-ХI ғғ.). Еврей пайғамбарларының кітаптары. Б.д.д 586 жылы 

вавилонның Иудей патшалығын жаулауы. Б.д.д  722 жылы Ассирияның 

Израйлды жаулауы. Бірінші ғибадатхананың қирауы. Еврейлердің вавилонға 

әкетілуі.Діннің халықтың өзіндік болмысын сақтау мен мемлекеттілігін қайта 

құрудағы ролі.Парсы патшалығы тұсында еврейлердің Палестинаға 

оралуы.Диаспора дәуірі және оның еврей мәдениетіндегі ролі. Еврей 

пайғамбарларының кітаптары.Иерусалимді қалпына келтіру. Екінші 

ғибадатхана. Қасиетті кітаптарды бір жинаққа біріктіру.Эллиндік дәуір. 

Палестинаны Римнің жаулауы,көтерілістер,ғибадатхананың қирауы. 

Халықтың көшірілуі. Диаспора дәуірі.Синагого және раввиндер. Иудейліктің 

негізгі бағыттары: дәстүршіл,карайым,каббала мистикалық ілімі, хасидтік, 

реформаторлық-ұлттық сион одағы(ХIХ ғ.).Еврей ұлттық мемлекетінің 

құрылуы (1947 ж).Қазіргі Израйлдегі діннің ролі. 

Иудейлік дінінің сенім негіздері, он бұйрық. Бір Тәңірге сену. Қасиетті 

кітабы-Танах жинағы,Тәурат және  оларға түсіндірме Талмуд. Діни ғибадат 

ерекшеліктері. Тәуратты жиі оқу. Діни рәсімдер: сүндеттеу, жерлеу. Иудейлік 

дінінің ерекшелігі. 

2.Тақырып. Үнді діндері. 

Үнді діндерінің қайнарлары.ведалық  кезең. Ежелгі арилердің діни 

сенімдері.Ежелгі үнді әфсаналары мен діни ғұрыптары. Көне арилердің 

құдайлары. Ведалық мәтіндер: ведалар (Яджурведа,Атхарваведа,Самаведа, 

Атхарваведа), Брахмандар, Араняктар,Упанишад, 

Брахмандық кезең: касталық жүйе, дхарма, карма, санасара және 

мокша туралы ілімдер. Қасиетті жануарлар.Өзен,ағаш және тастар ғұрыпы. 

Б.д.д VI ғ. Брахмандық дәуір дағдарысы. 

Индуизм. Вишну және Шиваға табыну. Шактизм. Кришна және Рамаға 

табыну. Индуизмдегі абыз және құрбандық шалу рәсімі. Дүниеден баз кешу 

ғұрыпы. Қианат жасамау қағидасы. Индуизм діни философиясы мен 
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мистикалық йога ілімі. XVIII-XX ғғ. Индуизмдегі реформаторлық 

қозғалыстар. Раммахана Рая (1772-1833), Брахма қоғамы. Даянанда 

Сарасвати (1824-1883) және арилер қоғамы, Рамакришна Парамахамс (1836-

1886), Свами виваканда(1863-1902), Рамакришна ұйымы (1897). Барлық 

адамдардың теңдігі туралы жаңаведанта ілімі. Индуизмнің Үндістанның 

саяси өміріндегі ролі. Тәуелсіздік үшін күрес. Мохандас Ганди (1869-1948). 

Қазіргі Үнді қоғамындағы діннің ролі мен орны. 

        Жайну дінінің сенім негіздері және ұйымдасу ерекшелігі. Шветамбар 

және дигамбарлар бағыты. Ахимса қағидасы. 

        Сикхы дінінің сенім негіздері және ұйымдасу ерекшелігі. Діни 

құлшылық және рәсімдер.      

        3.Тақырып. Қытай және Жапон діндері. 

            Ежелгі қытайлардың дәстүрлі діни сенімдері: жоғарғы құдай 

Шанди,аспанға және жерге табыну,магия және геомантия.Кофуций және 

оның ілімі.Ғұрыптар, ата-бабаға ғұрыпы,әлеуметтік ілімі.Білім беру жүйесі 

және тәрбие.Лаоцзы және діни ілімі.Даодэцзин кітабы.Әрекет етпеу 

ұстанымы.Философиялық және діни даолықтың арақатынасы. Өлімсіздік 

ілімі.Астрология,магия,геомантия және медицина.Пантеонның қалыптасуы. 

Діни синкреттілік Қытайдағы діни ахалдың ерекшелігі.Қытай дін 

тарихындағы конфуциандық,даолық және будда діндері.Қазіргі әлемдегі 

конфуциандық және даосизм. 

         Жапондардың дәстүрлі діні синто.Космология және пантеон.Будда 

дінінің Жапонияға кіруі және синто дінімен өзарақатынасы.Конфуциандық 

ілімінің Жапонияға таралуы және синто дініне әсері. Конфуциандық және 

синто: императорға сыйыну.Қазіргі Жапониядағы синто. Синто дінінің 

ағымдары. 

 

V.Тарау. Әлемдік діндер 

 

 1.Тақырып.Будда діні. 

Үндістанда будда дінінің пайда болуының мәдени-тарихи негіздері. 

Будда туралы аңыз. Будда ілімінің негізгі қағидаттары. Нирвана ұғымы. 

Алғашқы буддалық монахтық қауымдардың құрылуы. Үшқоржын-

Трипитака. Будда дінінің әлемге  таралуы. Будда діні рәміздерінің 

қалыптасуы. Діннің екі ағымға бөлінуі: хинаяна және махаяна және олардың 

айырмашылықтары. Ваджраяна бағыты- буддалық тантризм. Бодхисатв ілімі. 

Негізгі құлшылық обьектілері, дүние, жан, адам, сансара және карма 

түсініктері. Будда діни тәжірибесіндгі діни медитацияның маңызы. Будда 

діні мейрамдары. 

  Қытайдағы будда діні: таралу тарихы, конфуциандық және дао дінімен 

өзарақатынасы. Майтрейя және Амитабы ғұрыптары. Чан(дзэн) будда, оның 

шығу тегі, негізгі ұстанымдары, үнді буддасынан айырмашылығы, діни 

тәжірибе ерекшеліктері.  
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Тибеттегі будда діні: Көне Тибет мемлекетінің құрылуы және Ежелгі 

Тибеттің бон діні. Космология, пантеон, құрбандық шалу рәсімі және 

абыздар. Тибет буддасының негізгі бағыттары. 

2.Тақырып. Христиан діні. 
Христиан дінінің пайда болуының тарихи және идеялық алғы 

шарттары. Жаңа Өсиет. Ерте христиандық: діни қауымдастықтан 

мемлекеттік дінге дейін жетуі. Шіркеу және қарапайым адамдар. Әлемдік 

діни құрылтайлар кезеңінде христиан діни ілімдерінің қалыптасуы. 325 

жылы Никей және 385 жылы Константинополь соборларында дін 

негіздерінің бекітілуі. Діни сенімнің он екі қағидасы және діни 

құлшылықтың жеті құпия рәсімі. Үштік сенім. Библия және құрылымы: Көне 

және жаңа Өсиет. Ежелгі шығыс діни шіркеулері: несториан (Ассирия 

Шығыс шіркеуі), монофизит (Копт православ), Сирия ( яковиттік ) православ, 

Армян апостолдық.  

Шығыс және батыс христиан шіркеулерінің бөлінуі себептері. 

Православие: діни сенім мен құлшылықтарының ерекшеліктері. 

Православиенің ұйымдасу құрылымы. Автокефалды дербес православ 

шіркеулері. 

Католик шіркеуі: діни сенім ерекшелігі, құлшылық және ұйымдасу 

құрылымы. Католик монахтық ордендері.ватикан діни теократикалық 

мемлекетінің тарихы. 

Батыс Еуропадағы реформаторлық қозғалыс және протестантық. Ерте 

протестан ағымдарының ерекшеліктері (ағылшын шіркеуі, 

лютеран,калвиндік). Кейінгі протестант ағымдары: баптизм, адвентизм, 

елуліктер. Протестант діни сенім мен ғибадаттарының ерекшеліктері. Негізгі 

ұстанымдары. Орыс православ шіркеуінің тарихы. Қазіргі христиандық. 

3.Тақырып. Ислам діні. 

Исламның пайда болуы. Исламның таралуының мәдени 

кеңістігі.Исламның иудейлік пен христиандыққа қатынасы. Мұхаммед 

пайғамбардың діни әрекеті. Исламның халифат дәуірінде әлемге таралуы. 

      Уахи- Исламның шығу тегі. Құран – Исламның қасиетті кітабы. Құран 

әлемдік мәдениеттің ескерткіші. Діни сенім мен ғибадат ерекшеліктері. 

Исламның бес парызы және иманның алты шарты. Діни заңнама-шариғат. 

Исламның негізгі бағыттары: сүннилік және шиалық және олардың 

айырмашылығы. Сүннилік амал және сенім  мазхабтары. Шиалық және оның 

тармақтары.Ислам рәсімдері мен ғұрыптары. Ислам күнтізбесі. Мұсылман 

халықтары мен мемлекеттері. Қазіргі кездегі ислам, саяси мәселелер. Ислам 

және қазіргі қоғам. Халықаралық ислам ұйымдары. 

 

VI.Тарау. Қазақстан дін тарихы 

 

1.Тақырып. Қазақстандағы  діндердің тарихы. 

Тәңірлік –көне түркілердің ұлттық діні.  Тәңірлік дін діни сенімдері 

мен ғибадаттары.Тәңірлік дініндегі дүниетанымдық әмбебабтық. Кие және 

құт ұғымдары. Тәңірліктің ислам дінімен бітісуі. 
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Қазақстанда таралған діндер туралы тарихи жазба және археологиялық 

деректер.  Қазақстан аймағындағы  зардүш діні. Будда дінінің Орталық Азия 

мен Қазақстанға таралуы. Христиан діні несториан ағымының Қазақстанға 

келуі. Орта ғасырларда кейбір түркі тайпаларының  христиан дінін 

қабылдауы. Исламның Орта Азия мен Қазақстанға таралуы. Жергілікті 

тайпалар мен мұсылмандар арасындағы соғыстар. 750 жылғы Талас шайқасы. 

Түркілердің исламды қабылдау үдерісі. 969 жылы Қарахан мемлекетінде 

исламның мемлекеттік дін дәрежесіне көтерілуі. Кейінгі дәуірлерде 

исламның сопылық рухани ілімі арқылы негізделуі. Түркілердің исламдық 

түсінігі. Құран мен сүннет Қазақтардың ислам түсінігінің қайнары.    

2.Тақырып. Қазақстандағы діни жағдай. 

Қазақстандағы діни жағдай. Мемлекет-дін арақатынастарының 

өзгеруі.Діни сенім бостандығының конституциялық кепілдігі. Қазақстан 

Республикасындағы дәстүрлі және жаңа діндер. Қоғамдағы діндарлар аралық 

келісім мен татулық, діни төзімділік. Әлемдік және ұлттық дәстүрлі дін 

басшыларының  съезі 2003,2006,2009,2012 жылдар. Діни білім беру. 

     Діндердің таралуы: дінге сенушілер саны, әлемде және Қазақстанда 

діндарлықтың деңгейі туралы статистикалық және әлеуметтанулық  

мәліметтер. 

 

VII.Тарау. Қазіргі кездегі дін 

 

1.Тақырып. Қазіргі қоғамдағы дін. 

Қазіргі қоғамдағы секуляризация үдерісі және діндердің жаңаруы.   

Қазіргі қоғамдағы рухани дағдарыс жағдайындағы дәстүрлі емес діндарлық 

құбылысы. Ар-ождан бостандығы, діни төзімділік, толеранттылық және 

діндарлар арасы келісім әлеуметтік құбылыс ретінде. Дін қазіргі әлемдегі 

қайшылықтардың саяси әлеуметтік факторы ретінде. Дін және ұлттық 

қозғалыстар. Дін қазіргі мәдени - өркениеттік сұхбат кеңістігінде. Дін және 

жахандану, саясат. Халықаралық діни ұйымдар және форумдар. Қазіргі өнер 

мен әдебиеттегі діни ізденістер. Қазіргі ғылым мен діннің өзара қатынасы. 

Діни және зайырлы мәдениеттің арақатынасы.       

Діндердің таралуы: дінге сенушілер саны, әлемде діндарлықтың 

деңгейі туралы статистикалық және әлеуметтанулық  мәліметтер. 
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Семинар сабақтарының болжамды тізбесі 

 

1. Діндер тарихы пәнінің негізгі терминдері 

2. Діннің материалистік атейстік тұжырымдамалары. 

3. Дни ұйым түрлері және олардың жіктемесі 

4. Діннің шығу тегіне қатысты тұжырымдамалар 

5. Ежелгі діни сенімдер мен діни құлшылық ерекшеліктері 

6. Ежелгі өркениет діндеріндегі мифология 

7. Иудейлік дінінің диаспора дәуірі 

8. Жайну діні 

9. Синто Жапондардың ұлттық діні 

10. Тибет буддизмі 

11. Ерте христиан дәуіріндегі діни ағымдар 

12. Ислам ағымдары 

13. Тәңірлік діні 

14. ҚР – ғы діндарлараралық келісім және діни төзімділік 

15. Дін және адамзаттың жахандық мәселелері 

16. Ар-ождан бостандығы 

17. Халықралық діни ұйымдар мен форумдар 

18. Қазіргі христиан діні  

19. Қазіргі ислам діні 

20. Қазіргі будда діні  
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