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Орталық Азия халықтары:
табиғат пен қоғамның
өзара байланыстары
1.1.
Көшпелілердің дәстүрлі мәдениетіндегі мифологиялық кеңістік пен уақыттың қүрылымы
Дэстүрлі мэдениеттер мзселелерін зерттеуде қарастырылатын
басты мэселелердың бірі - көшпелілер мэдениетінің өкілдері ретіндегі ежелгі түркілердің қоршаған әлем туралы түсінігі. Аталған
мэселелер сипаттамасының негізгі элементгерін ғылыми әдебиетте белгілеу үшін мынадай анықтамалар қалыптасқан. Өзінің «Дәстүрлер мен метафизикалар туралы очерктерінде» Р. Генон «дэстүр»
терминіне катысты «өркениет» терминіне үндес үғымды айқындаған. Әсіресе, әңгіме Шығыс туралы болып отырғанда, бұл ғалым
өркениет сипаттамасына «адамдардың салыстырмалы түрде ауқымды тобына ортақ белгілі бір менталдық өнім ретінде» мағынаны енгізген. «Дэстүрлі дүниетаным» анықтамасына келер болсақ,
бұл түсініктің негізіне Табиғат пен Адамның қарым-қатынасынан
көрініс тапкан, элем туралы ежелгі түркілердің үғымы енгізілген.
Орталык Азия халықтарының дәстүрлі өркениетінде көшпелілер
элемі басым болып келетіндіктен, Р. Генонның еңбектерінде оның
көшпелі-гікті өз көзқарасынша түсіндіруі көрініс беруі заңды. Ол номадтар еркениетінің «сакральды миссияеын» анықтауға мүмкіндік
береді («Царство количества и знаки времени»). Бүл сакральды дәстүрлер юеясына енгізілген, Р. Генон оны салттан бөлек қарастырады. Сакральдық туралы білім беруге негізделген дәстүрлер идеясы
уакыт ете келе өзінің бастапқы мағынасынан айырылды [1].
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