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КІРІСПЕ 
 

 
Қазіргі таңдағы білім жүйесінде жас ұрпақтарды 

тəрбиелеу түбегейлі өзгерістермен көрініс тапқандықтан, 
Қазақстан Республикасының білімді жəне жан-жақты 
дамыған, даналыққа жаны құмар, дүниетанымы зор, 
шығармашылық қиялы шарықтаған жəне білімқұмар аза-
маттарын дайындау - бүгінгі күннің өзекті мəселесінің 
бірі. 

Философия - жас буын ұрпақты моралдік, этикалық, діни фи-
лософиялық тұрғыдан тəрбиелеуде ең қажетті ғылым саласының 
бірі, барлық қоғамдық ғылымдардың түп атасы, ол үнемі дамып, 
адамзат ақыл-ойының жетістіктерімен толықтырылып отыратын 
ғылым. Сондықтан бұл пəнді дүние жүзіндегі өркениетті елдердің 
бəрі де бағалайды. Бүгінгі рухани құндылықтардың құлдырап, 
қоғамдағы рөлінің төмендеп отырған шағында, жастардың адам-
гершіліктік-рухани жəне əлеуметтік келбетінің биік болуы қазіргі 
кезеңде ерекше өзекті, сондықтан адамның рухани жан-дүниесін 
молынан дамытатын философия сияқты оқулықтар керек. Қазіргі 
кезеңге дейін философияның рөлі жойылған жоқ. Өміріміздің əр 
саласымен аса тығыз байланыста болып тұр, қызықты да, 
күрделі, алуан түрлі көзқарастар мен санқилы бағыттар, тіпті бір 
дəуірдің ойшылдарының философияға, оның категориялары мен 
мəселе-леріне көзқарасы əртүрлі болды. Алуан түрлі көзқарастың 
болуына себеп, сол кездегі тарихи-əлеуметтік жағдайлар, жеке 
тұлғалардың мəселені əрқилы түсінгендігімен болса керек. 

Əр кезең философиясының өзіндік қайталанбас өзекті ерекше 
мəселелері бар. Алғашқы философтар өздерінің еңбектерінде 
мынадай сұрақтарға жауап іздеді: адам өмірінің мəні неде, дүние-
нің түпнегізі не, əлем неден жаралған, дүниенің құрылымы, əлем 
шектеулі ме, əлде шексіз бе, жақсылық пен жамандық, өмір мен 
өлім жəне т.б деген не? Сонымен қатар, философия ғылымының 
зерттеу аясына дүниенің мəні, жаратушы негіз, сана, таным,  
болмыс сияқты мəселелер кіргендіктен, қазіргі таңда адам өмірі 
мен өлімі, эвтаназия, суицид, болмыс, таным, сана-бейсана-
лылық, еркіндік пен жауапкершілік, парыз, адамгершілік, т.б. 
сынды философиялық проблемаларды медициналық аспектілер-
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мен қамтып, жоғары оқу орындарында оқыту бұрынғыдан да 
қажетті болып отыр. Философия тарихында ұлы тұлғалардың, 
философтардың ой-көзқарас, пікірлері қайталанбас даналыққа 
толы афоризмдері жинақталған, олар өмірлік құндылықтарға, 
мəнді, мағыналы ұстанымдарға толы. Философияны оқытудың 
мəні ағарту, білім жəне философиялық талғам мен дүниеге 
көзқарасты мəдениетті түрде қалыптастырудың құралы ретінде 
жүреді. Қазіргі кезеңдегі философиялық білімнің контекстіндегі 
проблемаларға жаһандық, экологиялық, өркениеттік жəне меди-
циналық мəселелер кіреді. Сондықтан оның аясында жаңаша 
əдіс-тəсілдермен əртүрлі дағдыларды қалыптастыратын жұмыс 
бағдарламалары мен əдістемелік құралдар, оқу құралдары 
дайындалуда. Бұл оқу құралында философияның мəн-мазмұны 
ежелгі кезеңнен бастап, бүгінгі таңға дейінгі аралықтағы фило-
софияның тарихи кезеңдері, негізгі өкілдері жəне мəдениет 
кеңістігіндегі - болмыс, таным, сана, өркениет проблемалары 
кеңінен қамтылып, өмір-өлім мəселесі эвтаназия тəрізді даулы да, 
қиын проблемалармен толықтырылған. Философияның қоғамдағы 
орны, негізгі проблемалары, кезең-кезеңімен жүйелі қарастыр-
ылған. 

Оқу құралы жоғары оқу орындарында медицина факульте-
тінде оқитын студенттерге, магистранттарға, философия пəніне 
қызығушыларға арналған қазақ тілінде жазылған алғашқылардың 
бірі. Сондықтан оқырмандарға аса қажет болар деген үміттеміз. 
Себебі мұнда қарастырылып отырған проблемалар философия 
мен медицинаға ортақ. 

Дінді түбегейлі зерттеу үшін, ең алдымен адам өмірінің мəнін, 
мақсатын, қаншалықты құнды екендігін жете түсіне білу қажет. 
Кез-келген заттың терең мағынасын білуге адамға терең филосо-
фиялық  ой-толғау, түйсік, дін ғылымының негізгі міндеттері мен 
қағидаларын түсіну керек. Дінді сонымен қатар басқа да ғылым-
дарды зерттеп, өзінің даналығын бүкіл дүниеге паш еткен 
ғалымдар қазақ халқынан жəне басқа да мемлекеттерде, бұдан 
бірнеше мың жыл бұрын зерттеліне бастады. Ешбір ғылымның 
негізі салынбаған кезеңде, адамдар дөрекі, надан болған кезеңде 
дінді зерттеу үлкен философиялық жігерді талап етті, ұлы 
тұлғалардың даналыққа деген шексіз құштарлығы жастарға да ой 
салар деген үміттеміз. 

 
*** 
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I-бөлім. МƏДЕНИЕТ КОНТЕКСІНДЕГІ  
ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТАРИХИ ТИПТЕРІ 

 
I тарау. Философия - мəдениет феномені ретінде 

 
1.1. Дүниетаным 

 
Дүниетаным - құбылыстар арасындағы күрделі байланысты 

бағдарлай білу. Адамзат үшін де, қоғам алдында да, дүниеге 
көзқарас қажетті негіз болып табылады, философия өз бастауын 
осы ұғымнан алады. Қазіргі таңда да қоғамда дүниетанымның 
алар орны ерекше. Күллі адамзаттың қоршаған ортаны тануы, 
даналыққа жаны құмар, дүниетанымы зор, шығармашылық қиялы 
шарықтаған жəне білімқұмар азаматтарының алғашқы қадамы 
осы бір қарағанда қарапайым көрінетін дүниетанымнан баста-
лады. 

Белгілі Отандық ғалым, профессор С. Мырзалы өзінің «Фило-
софия» атты оқулығында дүниетанымды - адамның əлемге, 
қоршаған ортасына жəне ондағы өзінің орнына деген көзқарас-
тардың біртұтас жүйесі, оның ерекшелігі мен өзгешелігі сонда, 
онда идея мен идеалдар, сезімдер мен құндылықтар, ұғымдар 
мен пікірлер бір-бірінен ажыратылмайды. Дүниеге көзқарас - 
дүниені түсіндіру, бағалау ұстанымдарымен əрекеттерімен эмоци-
оналдық психологиялық жəне əртүрлі басқа да факторларға 
байланысты қалыптасады деп анықтаған.  

Дүниетаным қалыптастырады:  
-  адамның тəртібі мен қызметінің принциптерін; 
-  адамның идеяларын, моралдік нормаларын; 
-  адамның дүниеге деген əлеуметтік жəне саяси бейімді-

ліктерін. 
       Дүниеге көзқарас сезімнен, танымнан тұратындықтан адамға 
түрлі əсер туғызады, мысалы: сезіну, күдіктену, уайымдау, қай-
ғыру, мазасыздану, қорқу, ренжу, шаттану, қуану жəне масаттану.  
       Əр адам өзінің дүниеге деген көзқарас, ой-өрісі, өмірден алған 
тəжірибесі, жалпы мəдениетінің деңгейіне қарай, дүниетанымын 
қалыптастырады. Дүниеге деген көзқарасқа абстрактылық ой-өріс 
дамуының негізінде дүниені ұғымдармен бейнелеу түрі жатады. 
Ал, философия - дүниеге деген дамыған көзқарас түрі. Білім жəне 
сезім, құндылықтар жəне қадамдар дүниеге көзқарастың төрт 
түрлі компонентін құрайды: 
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 танымдық; 
 эмоционалдық; 
 құндылықтық; 
 іс-əрекеттік. 
Адамзаттың рухани даму тарихында дүниетанымның 

мынадай түрлерін ажыратамыз: мифологиялық, діни жəне 
философиялық (өмірлік, практикалық). Мифология гректің екі 
сөзінен құралған: mifos - аңыз, logos - ілім. Мифология дүниеге 
деген эмоциональды-бейнелік жəне фантастикалық қатынасқа 
негізделген ежелгі көз-қарас. Мифтің негізгі проблемасы - табиғат 
құбылыстары туралы түсінік, қоғам жəне адам тағдыры мен өлімі, 
əрекеті, əлемнің, адамның жаратылысы жөніндегі алғашқы 
тұрпайы, фантастикалық түсініктер (phantasіa - грек сөзі - қиял, 
елес). Алғашқы қауымдық қоғамдағы əлеуметтік дамудың тым 
төмендігі, адамның табиғаттың əртүрлі күштеріне қарсы тұра 
алмауы, сонымен қатар, өзінің өмірге деген қажеттіктерін өтеу 
жолындағы сол табиғат құбылыстарын сезіну жəне түсіну іңкəрі - 
мифтердің дүниеге келуінің қайнар көзі болып табылады 
(Мырзалы С.К., Қостанай, 2001). 

Мифологиялық дүниетанымның белгілері: эмоциональдық, 
табиғатты адамдандыру, бірігу. Əрбір халықтың өзіндік əртүрлі 
мифтері бар. Дүниенің пайда болуы мен тəртібі, жақсылық пен 
жамандық, көркемдік пен түрсіздік, адам өмірінің мəні мен құн-
дылығы, т.с.с. сұрақтарға берген жауаптар халықтар аңызда-
рында қоршаған табиғаттың ерекшелігіне жəне соған сəйкес 
қалыптасқан халық тіліне байланысты қолданылған. 

Мифологиялық дүниетанымның адамзат үшін атқаратын 
қызметтері: табиғат құбылысын түсіндіру, мінез-құлықты тəртіпке 
келтіру, жаңа ұрпаққа тəжірибе беру (Кессиди К.Х. От мифа к 
логосу, М.,1972). 

Мифтер бірнеше топтарға бөлінеді: ең үлкені космологиялық 
аңыздар. Бұл миф түрінде дүниенің алғашқы жағдайы хаос (chaos 
- грек сөзі, мəні шексіз, бытыраңқы дүние) арқылы көрсетіледі. 
Сиқырлы құдіретті күштің іс-əрекеті арқылы хаос жер мен көкке 
бөлінеді, сол арқылы əртүрлі табиғаттың құбылыстары дүниеге 
келеді.  
     Дүниеге деген көзқарас ретінде мифтің ерекшеліктеріне 
тоқталсақ: 

 миф алғашқы пайда болған қоғамдық сананың формасы 
ретінде өзінің ішінде болашақта дүниеге келетін өнер, дін, саясат, 
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мораль сияқты құбылыстардың элементтерін бойында сақтайды. 
Сондықтан мифті ғалымдар қоғамдық сананың синкретикалық түрі 
деп есептейді.  

 мифтегі адам мен табиғаттың бірлігі, жағалай қоршаған
ортаны антропоморфизациялау, адамның өзіндік мəндік қаси-
етерін бүкіл табиғатқа таратуы, табиғаттың құбылыстары мен 
заттарын олардың адам сияқты жаны, ойы, сезімі, іңкəрі бар деп 
түсінуі.  

 мифте əлі ғылыми ұғымдар жоқ, онда қоршаған орта,
əлеуметтік қатынастар көркем сөз арқылы бейнеленеді. Əлемнің 
пайда болуы жөнінде кейбір аңыздарда антропоцентрлік көзқарас 
та кездеседі (antropоs - грек сөзі, адам, centrum - латын сөзі, - 
орталық). Бұл мифтер Дүниеден бұрын алғашқы еңгезердей адам 
болған, ал ол өлген кезде оның денесінен Дүние жаратылады,- 
деген пікір айтады (Кішібеков Д., Сыдықов А., Алматы, 1994).  

Күн мен ай, аспан мен жұлдыздар жөніндегі аңыздар адам-
дардың өмірінде кең орын алған, Күн құдайы негізгі табынатын 
Құдайлардың біріне айналған. Сонау көне заманда пайда болған 
дөңгелек, күнге ұқсатылып жасалған. Көп халықтардың мифте-
рінде ерекше орынды əйел құдай алады.  Əйел құдайы – 
құнарлықтың, жер бетіндегі тіршіліктің əміршісі. Ол аңшыларға 
сəттілік əкелетін, жер мен мал шаруашылығында - мол өнім 
тудыртатын Құдай ( Мифы народов мира, М., 1991). Əлемдегі 
Құдайлар мен адамдардың қарым-қатынастарына арналған 
мифтердің де орны бөлек. Ертедегі халықтардың мифтерінде 
əрбір табиғат құбылысын тудыратын өз Құдайлары болды. 
Мысалы, үнді халқы өзінің мифологиясында 3000 аса Құдай-
лардың бейнесін жасады. Құдайлар грек мифологиясында да өте 
көп. Біріншіден, Құдайлар – мəңгілік жандар, ал адам болса - 
уақытша Дүниеге келеді. Өйткені - Құдайлар алғашқы мəңгілік 
табиғат заттарынан жаратылған, ал адам болса - ол бір 
мифтерде - Құдайлардың саздан жаратқан пендесі, екіншілерде - 
Құдайдың сөзінен пайда болған дейді. Екіншіден, аспандағы 
Құдайлардың өмірі жердегі адамдардың өміріне өте ұқсас. 
Құдайлар да адамдар сияқты күледі, жылайды, қуанады, өкінеді, 
ғашық болады, т.с.с. (Мырзалы С., 2008). 
        Діни дүниетаным. “Дін (латын сөзінен religio - тақуалық, 
пəктік мағынасын береді) - мифология негізінде дүниеге келген, 
тек илануды талап ететін жоғары күшке сенуге негізделген 
дүниеге көзқарастың түрі. Цицерон бұл терминдi relegere - артқа 
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жүру, оралу, қайта оқу, ойластыру, жинау, аңдау, қорқу деген 
латын сөзiнен жасаған жəне дiндi құдайдан қорқу, қорқыныш жəне 
құдайларды құрметтеу, осы құрметтеуге қатысы бар барлық 
нəрсенi мұқият ойлап байқау ретiнде сипаттады. Христиандықта 
religio сөзi адамның Құдайға тəуелдiлiгi, адамның Құдай алдын-
дағы мiндеттерi мағынасында түсiндiрiлген. Religio терминi 
сөздiктерде былайша аударылады: бiрдемеге ар-ұят тұрғысынан 
қарау - iшкi сезiмде орныққан ұяттың болуы; дiни сезiм, сенiм; дiни 
құрмет, құдайды құрметтеу; культ, дiн.Оның қарастыратын 
мəселелері: 

• о дүние - тамұқ пен жұмақ;
• Жоғары Күш Жаратушыға сенім арту мəселелері;
• мəңгілік, күнə, шексіздік, əсемдік, ізгілік, т.б.
Дін мифологияны қабылдап, оның қағидаларын, аңыздарын 

бүтіндей  қолдану негізінде қалыптасты. 
Діннің атқаратын қызметтері: 
• дүниетанымдық;
• біріктірушілік;
• мəдени;
• компенсаторлық;
• жүйелеушілік;
• гуманистік (моралдық нормаларды тарату);
• жалғастықтық;
• интеграциялық;
• жастарға рухани танымдық сауаттылықты арттыру.
(Соңғы қызметі жастарға рухани танымдық сауаттылықты 

арттыру үшін керек). Суицидке бейім жастарды райынан қайтару 
үшін дінмықты рухани тірек болуы аса қажетті. Себебі Жара-
тушыға сенімніңжоқтығынан да, кейде жастар өзіне-өзі қол 
жұмсайды. Дінде өз-өзіне қол салу құпталмайтындықтан, əрі 
кешірілмес күнə саналғандықтан, бұл қызметтің рөлі ерекше. 
Əсіресе қазіргі таңда бұл қызметтің маңыздылығы зор деп 
ойлаймыз. Өзінің «Философия» оқулығында С.Мырзалы діннің 
өзіне тəн ерекшеліктері бар деп атап кеткен: 

• біріншіден, дін мифологиялық санаға қарағанда адамның
абстрактылық ойлау қабілетінің анағұрлым биік дəрежеде дамуын 
талап етеді. 

• екіншіден, адамның əлеуметтік өмірдегі зардап шегуі, езілуі,
зорлық-зомбылықтың жақсылық пен ізгілікке қарағанда басымды-
лығы оның көкейінде бұл дүниедегі өзінің өміріне қанағаттанбай, 
əрдайым шынайы құндылықтарды армандап, оның əлемін о 
дүниемен теңеуге əкеліп соқты. 
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• үшіншіден, адамның өз өмірінің уақытшалығы, əрдайым
оның өлместікке деген қиялын оятып, оның мəңгілік, кемеліне 
келген бақытты дүние болуы керек, - деген ойын туғызды.   
      Философиялық дүниетаным. Философия дүниеге көзқарас-
тың жоғары формасы. Философиялық дүниеге көзқарас жүйелік-
теоретикалық көзқарас ретінде анықталады. Ежелгі дəуірден күні 
бүгінге дейін дүниетанымдық сұрақтарды негіздеу дүниетаным-
ның негізгі ұстанымдарын қалыптастыру - философияның кəсіби 
ісі. Философияның негізгі проблемасы дүниетанымдық сұрақтар 
болғанмен, философия пəні туралы түсінік үнемі өзгеруде, бірақ 
та ол өзінің ерекшеліктерін сақтап қалды. Философиялық 
көзқараста ақыл-ойдың рөлі жоғары: философия - бірінші кезекте 
логика мен дəлелдеуге сүйенеді. Діннен философияның айырма-
шылығы еркін ойлауға мүмкіндік берілуінде, кез келген беделді 
идеяларды сынға ала отырып, философ болып қалуға болады, ал 
дінде бұған жол жоқ.   

«Философия» термині - phileo - «сүйемін», sophia - «даналық» 
деген сөзінен тұрады, сөзбе-сөз «даналықты сүю» деген мағы-
наны білдіреді. Ежелгі дəуірде даналық - бұл асқақтық мəні бар 
құбылыс болған. Философияның негізгі  тақырыбы  дүние, əлем 
жəне адам, адам болмысының негіздері мен түбегейлі прин-
циптері туралы, адамның табиғатқа, қоғамға, рухани өмірге деген 
қатынастарының  анағұрлым жалпы мəндік сипаттамасы туралы 
білімдер жүйесін жасайтын дүниетанымның ерекше формасы.  

Философияның негізгі тақырыбы: 
• «дүние», «əлем» жəне «адам»;
• адам өмірінің мəн-мағынасы неде, өлім-өлместік, мəңгілік

рух, жанмен тəн үйлесімі; 
• адам болмысының негіздері мен түбегейлі ұстанымдары

туралы; 
• адамның табиғатқа, қоғамға, рухани өмірге деген қатынас-

тарының анағұрлым жалпы мəндік сипаттамасы туралы. 
Сипатты белгілері: 
• логикалық жəне дəйектілік;
• жүйелілік;
• жинақтау сатысының жоғарылығы;
• құрылымының күрделілігі;
• теориялы сипатта;
• субъективті не объективтілігі;
• рефлексивті;
• «мəңгілік» проблемалармен айналысуы;
• динамикалы сипатта.
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1.2. Философия пəні, құрылымы жəне 
атқаратын қызметтері 

Философия рухани мəдениеттің ең көне түрі жəне адамзат 
ілімінің жауапты бөлімі, ол материя мен сана, таным мен болмыс, 
адам мен қоғам жайлы адамзат ой-санасының дамуы барысында 
жинақталған, жүйеленген, ғылыми ой-пікірдің теориялық жиын-
тығы.  

Философияға берілетін анықтамалар көп. Пифагор өзінің 
анықтамасында «философ» - дүниедегі болып жатқанның бəрін 
білетін адам, данышпан мəртебесіне ие болуға ұмтылмайды, 
əрдайым даналыққа ұмтылу адамды философ етеді дегенді 
айтқысы келеді.  
        Грек ойшылы Платон, философия дегеніміз - дүние жəне 
адам туралы ой толғап қана қою емес, ол өмірдің ерекше фор-
масы, жетілуге ұмтылу деп атап көрсетеді. Философия - өмірдің 
өзі, яғни күрделі де, біртекті емес дүниедегі өзіңнің тағдырыңды 
еркін қалыптастыру. Платон философияның мақсаты - адамды 
əрқашан мадақтап отыру, уақыттың тар шеңберінен арылып, 
түбегейлік пен жалпылыққа көшу, - деп есептейді. Философия 
тұтас мəдениет (дін, өнер, ғылым, мораль) туралы ой толғай 
отырып,  адамзатты жəне бүкіл тіршілікті анағұрлым шоғырланған 
түрде бөліп көрсетеді. Бұл тұрғыдан алғанда философия мəдени-
еттің жəне адамзаттың бүкіл жетістіктерінің квинтэссенциясы, ал 
философияны оқып-үйрену - мəдениетті түсінудің ең қысқа жолы. 
Оның тарихы 25 ғасырға созылады, философия ежелгі Шығыс 
(Үнді, Қытай) елдерінде пайда болып, өзінің классикалық деңгей-
інде ежелгі Греция еліне жетті. Философия ерекше ғылым. Оның 
мəні дүниеге көзқарасы мен методологиясында. Ол ұлттық 
шеңберде немесе белгілі бір ағым аясында тұйықталып 
қалмайды.  
        Философия бүкіл əлемді, оның басты салалары табиғат, 
қоғам, адам санасын тұтас құбылыс ретінде алып, оның жалпы 
заңдылықтарын ашады, обьективтік шындық жөніндегі белгілі 
қағидалар жүйесін қалыптастырады. Сол мақсатқа жетуде ол 
басқа ғылымдар сияқты қоғам тарихында өз орны бар ғылым 
ретінде өмір сүреді. Философия пайда болғаннан бастап, дүниені 
тұтас жəне бірліктегі құбылыс деп қарастырып, дүниенің тұтас-
тығын оның заңдарымен байланыстырады. Философияның ғылы-
ми маңызы өзіне керекті нəрді өмірдің өзінен алуында. Ол нəрді 
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тудыратын практика, нақты фактілерге негізделген ғылымдар. 
Сондай-ақ, нақты ғылымдар үшін жалпы теориялық ғылым - 
философия қажет. Келтірілген анықтамалардан көргеніміздей, 
философия ешқандай шектеуге көнбейді жəне өзінің бүкіл 
формаларында сынды, еркін ойлауды, шығармашылықты іске 
асырушы ретінде көріне біледі. Ол əрқашанда шекарадан шығуға, 
белгісіздіктен шығуға, айтылмайтынды айтуға ұмтылып отырады. 
Осы анықтамаларға сүйене отырып, философиялық білім жəне 
оның негізгі белгілері туралы тұжырымдар жасасақ: философия 
даналықпен, ақыл-оймен байланысты.  
     Философия ғылымының мəн-мақсатын анықтау үшін филосо-
фия туралы философия тарихында айтылған анықтамаларды 
жəне философиялық білімнің құрылымы туралы төменде берілген 
кестеден қарастырып көрейік (Философский словарь, 1987): 

1-кесте.  Философия - ұғымына анықтамалар 

Фило-
софтар 

Философия - ұғымына берілген анықтамалары 

Сократ Философия – ойлау арқылы ақиқатқа, білімге жету
Эпикур Ешкімде философияны жастық шағында ысырып 

тастап, қартайғанда одан шаршамасын. 
Философия жасқа да кəріге де керек, біріншіге - 
жастық жігерді болашақ алдындағы пісіп-жетілген 
батылдықпен ұштастыруға, екіншіге - өмірдің 
соңында рухани жаңарып, өткенге қуану үшін. 

Платон Мəңгі ақиқат болмысты тануға бағытталған ерекше 
ғылым 

Гераклит Философ - зерттеулермен айналысатын адам 
Аристотель Философия - ғылымдар негізі 
Августин Философия - ақылдылыққа құштарлық 
Декарт Философия - даналық, адам танып-біле алатын 

заттар туралы егжей-тегжейлі, жан-жақты білім. 
Гегель Өзін-өзі танитын Абсолютті ақыл туралы ғылым 
Франсуа де 
Ларошфуко 

Өткен жəне болашақ замандардағы қасіреттерге 
философия жоғарыдан қарағанмен, қазіргі 

қасіреттер философияға жоғарыдан қарайды. 

Артур 
Шопен-
гауер 

Философия ғылымының кемшіліктері -  
оның ғылым жолы мен дамуында,  
ал шынында философия көркем  

өнердің бір түрі ғана. 
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Философиялық білімнің құрылымы 
бөлімдер мазмұны проблемалары 
Онтология 
 

«болмыс» туралы 
ілім, 

Болмыстың 5 мəні: материя, 
форма, уақыт, қозғалыс 

Логика Дұрыс ойлау 
туралы ілім 

Пікірлер, ой қорытындылар 

Аксиология «құндылықтар» 
ілімі 

Адам өмірінің, өлімінің, 
өлместігі 

нің мəні проблемасы 
Антропо-
логия 

«адам туралы 
ілім». 

 

Адам мəнінің 5 критерийі: 
биологиялық, психикалық, 
əлеуметтік, менталды,  

астральдік (өлгендер рухы). 
Гносеология 
(эпистемо- 
логия) 
 

«таным» туралы 
ілім, 

 

танымның негізгі сатылары: 
-сезімдік (түйсік, қабылдау, 

елестету); 
-рационалдық (ұғым, пікір, ой 
қорытынды) Практика - таным 

негізі, ақиқат критерииі. 
Фило-
софтар 

Философия - ұғымына берілген анықтамалары 

Сократ Философия – ойлау арқылы ақиқатқа, білімге жету 
Эпикур Ешкімде философияны жастық шағында ысырып 

тастап, қартайғанда одан шаршамасын. 
Философия жасқа да кəріге де керек, біріншіге - 
жастық жігерді болашақ алдындағы пісіп-жетілген 
батылдықпен ұштастыруға, екіншіге - өмірдің 
соңында рухани жаңарып, өткенге қуану үшін.

Платон Мəңгі ақиқат болмысты тануға бағытталған ерекше 
ғылым 

Гераклит Философ - зерттеулермен айналысатын адам 
Аристотель Философия - ғылымдар негізі 
Августин Философия - ақылдылыққа құштарлық 
Декарт Философия - даналық, адам танып-біле алатын 

заттар туралы егжей-тегжейлі, жан-жақты білім. 
Гегель Өзін-өзі танитын Абсолютті ақыл туралы ғылым 
Франсуа де 
Ларошфуко 

Өткен жəне болашақ замандардағы қасіреттерге 
философия жоғарыдан қарағанмен, қазіргі 

қасіреттер философияға жоғарыдан қарайды. 
Артур 
Шопенгауер 

Философия ғылымының кемшіліктері - оның ғылым 
жолы мен дамуында, ал шынында философия 

көркем өнердің бір түрі ғана. 
 



 
 

13 
 

Философиялық білімнің құрылымы 
бөлімдер мазмұны проблемалары 
Онтология 
 

«болмыс» туралы 
ілім, 

Болмыстың 5 мəні: материя, 
форма, уақыт, қозғалыс 

Логика Дұрыс ойлау 
туралы ілім 

Пікірлер, ой қорытындылар 

Аксиология «құндылықтар» 
ілімі 

Адам өмірінің, өлімінің, 
өлместігі 

нің мəні проблемасы 
Антропо-
логия 

«адам туралы 
ілім». 

 

Адам мəнінің 5 критерийі: 
биологиялық, психикалық, 
əлеуметтік, менталды,  

астральдік (өлгендер рухы). 
Гносеология 
(эпистемо- 
логия) 
 

«таным» туралы 
ілім, 

 

танымның негізгі сатылары: 
-сезімдік (түйсік, қабылдау, 

елестету); 
-рационалдық (ұғым, пікір, ой 
қорытынды) Практика - таным 

негізі, ақиқат критерииі. 
 

Түрлі тарихи дəстүрлерде философия түрліше түсініледі. 
Əрбір ойшылдың философияны қарастырудың өзіндік аспектісі 
бар. Бұл кездейсоқтық емес: анықтама беру деген шектеу қою, 
бөлектеу жəне оқытылып отырған ұғымдарды басқа ұғымдардан 
ажырата білу деген сөз. Кант бойынша, философия адам 
болмысының түбегейлі сауалдарына жауап табуға көмектесуі тиіс: 

 Мен нені біле аламын? 
 Менің не істеуім керек? 
 Мен неге сүйене аламын? 
 Адам деген кім? 
ХХ ғ. ағылшын философы Бертран Расселдің пікірінше фило-

софияның барлық сұрақтары негізгі 13 сұрақта тұжырымдауға 
болады: 

1. Дүние рух пен материяға бөлінген бе? 
2. Олай болса, рух дегеніміз не жəне материя дегеніміз не? 
3. Рух материяға бағынады ма əлде өзгеше күш иесі ме? 
4. Ғарыш біртұтас па жəне оның мақсаты бар ма? 
5. Əлем бір бағытта дами ма? 
6. Олай болса, қандай мақсатқа жеткізеді? 
7. Табиғат заңдылықтары біздің талдау жəне пайымдау 

қабілетіміздің нəтижесі ме, əлде өзгеше бар ма? 
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8. Адамның өмір сүруі жəне өзгеше мəні неде? 
9. Бір өмір жолы дұрыс жəне мейірімді, екінші - бұрыс жəне 

қайырымсыз деп бөлуге бола ма, əлде олар екеуіде - жарамсыз 
ба? 

10. Дұрыс өмір бар болса, оған қалай жетуге болады? 
11. Зұлымдылық пен ізгілік бар ма, өмір өлімге, ал Ғарыш -

сөнуге əкелетін болса, ізгілікке ұмтылудың қажеттілігі бар ма? 
12. Ақыл бар болса, оны біз қалай анықтаймыз, əлде ақыл 

деп атағанымыз ессіздіктің өзгеше түрі ме? 
13. Философ болу қажет пе? 
Оның ойынша философия мəн жəне өмір сүру туралы ғылым. 

Өмірде болып жатқан жағдайлар адамды қанағаттандырмайды, 
сөйтіп, ол оны өзгерткісі келеді. Оның мақсаты - жалпы адамзат 
пен жеке адам үшін мəнгі мəселелердің бастамасы. Философия - 
ол ойлаудың тəсілі, ретінде, реалдылыққа деген қатынасында 
көрінетін философтың ойлау бейнесі, философия, əрқашанда - 
түсіну жəне пайымдау. Пайымдау дегеніміз адамның индивиду-
алды таным қабілеттерін бетке шығарып жетілдіру. Пайымдауға 
адам тіл арқылы жетеді. Ол себептен оның тереңдігі көрінеді. 
Пайымдау мен түсінік адамның қатал ұстанымдарын тудырады, 
себебі, адамның іс-əрекеті мен реалдылық қатынасы оның 
басында жалғас табады. Ұстанымдар білімге қарағанда құңдылық 
жəне бағалау пікірлердің бастамасы. Философия пайымдаудың 
түрі ретінде ұстанымдарды жаратады. 

Ф. Энгельс - философия дегеніміз, анағұрлым жалпы заң-дар 
туралы ғылым деп есептеді. Бұл дегеніміз, философияны 
бірминуттық, өткінші дүниелер қызықтырмайды, ол жеке жəне 
кездейсоқ нəрселермен айналыспайды, оның пəні - білімнің іс-
əрекеттің, құндылықтардың түбегейлі негіздері, олардың заңды, 
қайталанып отыратын жəне тұрақты байланыстары. Сондықтан, 
философия бүкіл басқа ғылымдардың  негізі, ол дүниені біртұтас 
жəне жан-жақты қарастырады. Ал басқа ғылымдар болса, 
қоршаған ортаның бір фрагментін ғана қарастырады. Энгельс 
үшін философия дегеніміз «даналықты сүю» ғана емес, өзінің 
əдістері, категориялары бар қатаң білімдер жүйесі. Философия 
ашқан жалпы заңдар адамзаттың өткен жəне болашақ іс-қызметін 
ғылыми негіздеу үшін де, сондай-ақ дүниенің өзін жəне 
адамдарды өзгерту үшін қолданылуы мүмкін. Философияның мəні 
- ешқандай дəстүр немесе беделге сүйенбейтін еркін идеялар 
жасау, ал мақсаты - дүниенің ерекше бейнесін жасау, шындықты 
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қарастыруда ешкім күтпеген, тың жаңалық əкелетін ракурстарды 
іздестіру. Философияның осы келтірілген анықтамаларын жинақ-
тау өте күрделі іс, бірақ оны істеуге қадамдар жасалуда. 

Мифологиялық көзқарастың негізінде аңыз, қиял жатыр. 
Діни көзқарастың негізінде сенім жатыр. 
Философиялық көзқарастың негізінде ақыл-ой, зерде жатыр. 
Материализм - материяның алғашқы екендігін мойын-

дайтын  философиялық көзқарас. 
Идеализм - идеяның алғашқы  екендігін  мойындайтын 

философиялық көзқарас. 
Объективті идеализм - идея, рух адамның сана-сезімінен 

тыс, тəуелсіз. 
Субъективті идеализм - идея, рух адамның сана-сезіміне 

тəн. 
Монизм - дүниенің алғаш бастамасын бір ғана субстанция 

деп мойындайтын философиялық көзқарас. 
Дуализм - дүниенің алғаш бастамасын екі субстанция деп  

мойындайтын философиялық көзқарас . 
Плюрализм - субстанцияның көптігі жөніндегі философиялық 
көзқарас 

Философияда екі бағыт қалыптасты: материализм жəне 
идеализм. Материализм бағытын ұстанушылар материя санадан 
бұрын қалыптасқан деп қарастырады. 

Материалистерге: Демокрит, Гераклит, Эпикур, стойктер, Ф. 
Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, К. 
Гельвеций, К. Маркс, Ф. Энгельс, Л. Фейербах, В.И. Ленин, Г. Пле-
ханов, т.б. жатады. 

Идеализм бағытының өкілдері сананы бірінші кезекке қояды. 
Ол объективтік пен субьективті идеализм болып бөлінеді. 
Обьективтік идеалистер - əлемді билеуші - идея, əлемдік сана 
деген. Ол күшке идеяны жатқызып, оны жаратушы күш құдірет - 
деп түсінген. Оның өкілдеріне: ертедегі дүниеден Сократ, Платон, 
Аристотель, жаңа заманнан Дж. Беркли, Д. Юм, Г. Лейбниц, И. 
Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг, Э. Мах, Р. Авенариус қазіргі заман-
нан - неотомистер кіреді. Бұл бағыт сана мен материя, болмыс 
пен рухани дүние, идея арақатынасын шешуден туындайды. 

Субъективтік идеалистер қатарына Дж. Беркли, Д. Юм, И. 
Фихте, махистер, неопозитивистер мен экзистенциалистер кіреді 
20 ғ. ағылшын философы Бертран Расселдің пікірінше филосо-
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фияның барлық сұрақтары негізгі 13 сұрақта тұжырымдауға 
болады: 

 Дүние рух пен материяға бөлінген бе? 
 Олай болса, рух дегенміз не жəне материя дегеніміз не? 
 Рух материяға бағынады ма əлде өзгеше күш иесі ма? 
 Ғарыш біртұтас па жəне оның мақсаты бар ма? 
 Əлем бір бағытта дамиды ма? 
 Олай болса, қандай мақсатқа жеткізеді? 
 Табиғат заңдылықтары біздің талдау жəне пайымдау 

қабілетіміздің нəтижесі ма əлде өзгеше бар ма? 
 Адамның өмір сүруі жəне өзгеше мəні неде? 
 Бір өмір жолы дұрыс жəне мейірімді, екінші - бұрыс жəне 

қайырымсыз деп бөлуге бола ма, əлде олар екеуіде - жарамсыз 
ба? 

 Дұрыс өмір бар болса, оған қалай жетуге болады? 
 Зұлымдылық пен ізгілік бар ма жəне ізгілікке ұмтылудың 

қажеттілігі бар ма, сбебі, өмір өлімге, ал Ғарыш - сөнуге əкеледі 
ме? 

 Ақыл бар болса, оны біз қалай анықтаймыз, əлде ақыл деп 
атағанымыз ессіздіктің өзгеше түрі ме? 

 Философ болу қажет пе? 
Сөйтіп, біріншіден, философия мəн жəне өмір сүру туралы 

ғылым. Екіншіден, философия - ол ойлаудың тəсілі  ретінде, 
реалдылыққа деген қатынасында көрінетін  философтың ойлау 
бейнесі. 

Үшіншіден, философия, əрқашанда - түсіну жəне пайымдау. 
Пайымдау мен түсінік адамның қатал ұстанымдарын тудырады, 
себебі, адамның іс-əрекеті мен реалдылық қатынасы оның 
басында жалғас табады. Ұстанымдар білімге қарағанда құңдылық 
жəне бағалау пікірлердің бастамасы. Философияның əдістері. 

Əдістеме - таным əдістері мен олардың жиынтығы туралы 
ілім. 

Əдіс - бұл практикалық жəне теориялық əрекет принцип-
терінің жүйесі. Өзінің зерттеу пəні бар білімнің əрбір саласы өзінің 
объектісінің мəнін түсінуден шығатын ерекше əдістерді қолда-
нады. 

Ендігі кезекті философияның əдістері мен қызметтерін қарас-
тыруға берейік. Төменде 2-кестеде осы туралы мəліметтер беріл-
ген (Мананикова Е.Н., 2006). 
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2-кесте. Философияның əдістері мен қызметтері 
 

Философия
əдістері 

Анықтамасы 

Эклектика 
 

шығармашылық бастауы жоқ, əртүрлі пікір-
лерді бір арнаға тоғыстыру əдісі. Бұл əдіс 
бұқаралық санаға ықпал ету мақсатында 
пайдаланылады. Эклектика - (грек тілінен 
«таңдаймын») - əртүрлі,  көбінесе  қарама-

қайшы көзқарастардың, теориялық 
негіздемелердің тоғысуы 

Догматизм қоршаған дүниені догматтар шеңберінде, 
абсолютті дəлелдеуді қажет етпейтін сенім-

дер, көзқарастар тұрғысынан ғана 
қарастыратын ойлау əдісі. 

Диалектика заттар мен құбылыстардың ішкі қайшылықта-
рын, олардың өзгеру, даму ерекшеліктерін, 
себеп-салдарлық байланыстарын, қарама-
қарсылықтардың бірлігі мен күресін ескере 

отырып қарастыратын зерттеу əдісі. 
Метафизика объектілерді жеке, статикалық сипатта, 

қайшылықтарды ескермей, біржақты 
қарастырады 

Софистика ақиқат болмаса да ұтымды құрастырылған, 
логикалық тұрғыда дұрыс бірақ, мағынасы 
жағынан жалған ой-қорытынды жасау əдісі. 

Софистика – пікір таластыру кезінде 
қисынсыз пікірлерді,  софизмдерді, яғни 
сырттай ғана дұрыс болып көрінетін 
амалдарды саналы  түрде қолдану 

Майевтика шынайы ақиқатқа қол жеткізу əдісі 
Салыстыру заттар мен құбылыстардың айырмашы-

лықтары мен ұқсастықтарын табу. 
 

Салыстырма
лы тарихи 
əдіс 
 

қоғам мен табиғаттың даму заңдылықтары 
мен діни сенімдерінің, халықтың, тілдің 

генетикалық ұқсастығын анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Анализ 
 

бұл затпен құбылысты құрайтын бөліктері 
мен жақтарын ойша ыдырату. 
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Абстракция-
лау 

анализ арқылы ыдыратылған элементтерді 
бірыңғай тұтастыққа ойша біріктіру 

Индукция 
 

ойлаудың жекеден жалпыға, бөліктерден 
бүтінге қарай  өрлеу процесі. 

Синтез 
 

бір затты оны басқа бір затпен 
байланысынан үзіп алып, заттың бір қасиетін 
оның басқа бір қасиетінен бөліп алып, ойша 

дерексіздендіру. 
 

Дедукция ойлаудың жалпыдан жекеге, бүтіннен 
бөліктерге қарай өрлеу процесі. 

Гермен-
евтика 

(грек тілінен «түсіндіремін») - мəтіннің   
объективтік жəне субъективтік 

негіздемелерін ескере отырып, оның мəнін 
анықтауды мақсат ететін түсіндірудің немесе 

ұғынудың өнері мен тероиясы. 
Қызметтері Анықтамасы
Дүниета-
нымдық 

əлемнің тұтас бейнесін, ондағы адамның 
орнын қарастыратын қызмет; 

Методоло-
гиялық 

қоршаған ортаны тану тəсілдеріне 
негізделген қызмет;

Ойлаулық- 
теорети-
калық 

концептуалды ойлауға, логикалық жүйелер 
құруға негізделген қызмет; 

Гносеоло-
гиялық 

таным механизмдерін жасауға негізделген 
қызмет;

Сыни бар білімге күдікпен қарауға сынмен қарауға 
танымның жаңа жолдарын табуға 

догмаларды терістеуге негізделген қызмет; 
Аксиоло-
гиялық 

əртүрлі құндылықтар тұрғысынан қоршаған 
ортадағы заттарды бағалауға негізделген 

қызмет; 
Əлеуметтік қоғамдық  құбылыстар  мен  қоғамдық  

үрдістердің қарама-қайшылығын  бағалауға  
негізделген  қызмет; 

Тəрбиелік- 
гумани-
тарлық 

гуманистік құндылықтар мен идеалдарды 
құрмет теуге негізделген қызмет; 

Болжамдық болашақты  жоспарлауға   
негізделген  қызмет 
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Философиялық əдістердің ерекшелігі - олардың жалпылығы, 
əмбебаптығы. Бұл əдістер ақиқаттың жалпы жолын көрсетіп, бар-
лық жерлерде қолданылады. Мұндай əдістерге мыналар жатады: 
диалектика, салыстыру жəне салыстырмалы-тарихи əдіс, анализ 
жəне синтез, индукция жəне дедукция, абстракциялау, герменев-
тика, эклектика, софистика сияқты таза философиялық əдістер 
бар. 

 
Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
1. Дүниетанымды қалай түсінесіз? 
2. Дүниетанымның тарихи типтерін атаңыз. 
3. Əлемнің пайда болуы туралы мифологиялық аңыздардан 

мысалдар беріңіз. 
4. Дүниеге деген философиялық көзқарастың миф пен діннен 

айырмашылығы неде? 
5. Дін дегеніміз не? 
6. Философиялық дүниетаным туралы не түсіндіңіз? 
7. Философия пəні, зерттеу объектісі. 
8. Философияның қандай қызметтері бар? 
9. Философия мен медицинаның арақатынасы. 
10. Идеализм мен материализмнің арақатынасы мен айырма-

шылығы туралы айтыңыз. 
11. Философияның ойлаулы-теоретикалық қызметі қандай? 
12. Философия басқа қандай ғылымдармен байланысады? 
13. Франсуа де Ларошфуконың айтқан: «Өткен жəне болашақ 

замандардағы қасіреттерге философия жоғарыдан қарағанмен, 
қазіргі қасіреттер философияға жоғарыдан қарайды»,- пікіріне өз 
көзқарасыңызды білдіріңіз. 

  14. Аксиология нені зерттейді? 
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II тарау. Шығыс мəдениетіндегі философияның феномені 
 

2.1. Ежелгі Үнді философиясы 
 
Негізгі ұғымдар: Ведалар (Ригведа,Самаведа, Аджурведа, 

Атхарваведа),упанишад, варна, буддизм, джайнизм, аскетизм, 
иога, брахман, атман, сансара, мокша, дхарма, карма, нирвана, 
локаята,  дао, инь, ян, у- вэй, у син, ци, цзюнь-цзы, ли, жэнь, сяо. 

Үнді еліндегі философияның алғашқы кезеңі көне жазу - 
Ведалармен байланысты. Ведалар (білім) - б.д.д. 15 ғ. Орта Азия, 
Еділ жағалауы, Ираннан Үндіге көшпелі тайпалар келіп қоныстан-
ғаннан кейінгі кезеңнен жеткен діни-философиялық трактаттар. 
Алғашқы философиялық ойлар Веданың Упанишадтар (тəлім-
гермен ой бөлісу) бөлімінде жазылған. Оларда барлық үнді 
философиясының негізгі тақырыптары мен түсініктері көрсетілген. 
Жан ауысыуы туралы ілім (сансара), осы ауысу заңы (карма),  
құтқарылудың жалғыз жолы - құштарлықтан бас тарту (мокша) 
жəне атман (жан) мен Брахманның (абсолют, Құдай) бірлігі. Үнді 
философиясында адам мен əлемді мистикалық түсіну басым. Үнді 
философиясының негізгі идеясы - адамдардың қайғы-қасіреттен  
құтылу  жолы ол - қайта тірілудің шексіз кезегінен құтылу. Бар 
нəрсенін бары Брахманға тəн, Брахман мен атман тепе-тең: 
атманның (жеке «меннің») жойылуы, бұл Брахманмен қосылуы. 
Өзен көлде жоғалатындай, дана адамның индивидуалды өмір 
сүруі шексіз жəне мəңгі Брахманда  жоғалып кетеді.  

      Ведалар-діни сарындағы дұғалардың өлеңдер жиынтығы.  
Ведалардың түрлері 
1. Ригведа - 1017 əнұраннан тұрады. 
2. Самаведа - орындалу жолдары туралы веда. 
3. Яджурведа - веда ғұрыптарының орындалуы жайлы. 
4. Атхарваведа - дұғалар кітабы. 

     Б.д.д VI-V ғасырларда брахманизм ішінен джайнизм мен 
буддизм пайда болады, осы бағыттардың негізінен Үнді елінде 4 
каста бөлінді: абыздар (брахмандар), əскери (кшатрийлер), басы 
бос қоғам мүшелері (вайшилер), төменгі каста (шудралар). Шуд-
ралар теңсіздік, жұпыны жағдайда болды. Оларда меншік те 
болмады, қоғам ісіне араластырылмады. Əрбір  веда  өз  алдына  
брахмандар  дамытқан  кітапша  жазылған  төрт бөлімнен тұра-
тын:  

1. Самхит - құдайларға арналған əнұрандар жиынтығы. 
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2. Брахман - самхитті түсіндіретін əртүрлі мифологиялық 
əңгімелер. 

3. Араньяк (тоғай кітабы), брахманға тəн ритуалдың орнына 
құдайларды іштей сыйлап-құрметтеу, олар туралы толғану. 
       4. Упанишада (Ұстаз қасында отырып дəріс тындау деген 
мағына береді) дəстүрлеріне арналды (Степанянц М.Т. Восточная 
философия: вводный курс. - М.,1980). Үнді философиясы екі 
бағыттан тұрады: ортадоксалды жəне ортадоксалды емес. Орта-
доксалды (астикалық бағыттағы) мектептер 6 бағдарда өмір сүрді. 
Бұны 3-кестемен берейік. 

 
3-кесте. Ортадоксалды мектептер 

 
Мектептер Негізін салушылар Еңбектері 

Ортадоксалды (астикалық бағыттағы) мектептер 
Веданта Бадараяна шамамен б.д.д. II 

ғасыр 
Веданта-сутра 

Миманса Прабхакара б.д.д. IV-III ғасыр Миманса-сутра
Йога Патанджали б.д.д. II ғасыр Йога-сутра 
Ньяя Акшапада Готама  б.д.д I ғасыр Ньяя-сутра 
Вайше-
шика 

Канада б.д.д. 300ж Вайшешика-
сутра 

Санкхья Капила б.д.д. VII ғасыр Санкхья-сутра 
Ортадоксалды емес (настикалық бағыттағы) 

мектептер 
Джайнизм Махавира Джина (б.д.д. ІII ғ.). 
Буддизм Сиддхартха Гаутама Будда (б.з.д. 623 – 524) 
Локаята Брихаспати (б.д.д. II ғ.). 

 
Төмендегі 4-кестесінде Үнді философиясының тарихи кезең-

деріне (ежелгі заманнан қазіргі кезге дейін) берілген (Философс-
кий энциклопедический словарь, М. 2005). 

 
4-кесте. Үнді философиясының тарихи кезеңдері 

 

Кезеңдер Қарастырған проблемалары мен философтар 
б.д.д  VII-V Махаяна буддизмінің негізгі трактатын 

жасаушылар: 
Ашвагхоши, Асанги, Васубандху, Дигнага, 

Рахмакити. 
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VII-XV 
ғасырда  

Шанкара көзқарасы. 

XVI-XVII  
ғасырда  

Гангшей Упадхья негізін салған навья ньяя 
мектебі. Олар формалды логикалық белгілі бір 

жүйесін құрды, ақиқат теориясының 
методологиялық талдауын жасаған. 

XVIII-XIX 
ғасырда  

Діни идеалистік дəстүрмен байланысқан ағарту 
идеясы басым болған. «Жаңа дəуір жаршысы» 
ақын ойшыл Веман ерте жəне ортағасырдағы 

діни философия жүйесін жинақтаған. 
Философияны діннен тазарту уағыздалды. 

Аскетизмді жоққа шығарды. 
XIX ғасыр  Бұл кезең басында көрнекті ағартушы  

Раммохан Рай болды 
XIX ғ.екінші 
жартысы.  

Үнді философиясының дамуы Британ 
үстемдігінен ұлттық азат ету жолын іздеумен 

тығыз байланысты болған. 1875 жылы  
Д. Сарасвати құрған «Арья самадж» қоғамы 

«Ведаларға оралу» рөлі артты 
XX ғасыр- 
дың екінші 
жарты-
сында  

Рационализм жəне монотеизм, жеке адам 
белсенділігі жəне əлеуметтік процесс идеялары 

уағыздалды. Бұл философиясының өкілі –  
С. Вевекана. 

 
Үнді дəстүрінде адам жүріп отыратын өмірлік кезеңдер 

ерекше орын алады. Өмірлік жол төрт биоəлеуметтік кезеңге 
бөлінеді: біріншісі - білімді болу. Екіншісі - сезімдік лəззат, 
махаббат (кама). Үшіншісі - парызды атқару - дхарма. Төртіншісі - 
мокша, алғашқы үшеуіне қарсы тұрады. Бұл биоəлеуметтік 
кезеңдер үнді дəстүрінде ашрама ұғымын білдіреді. Индияда арий 
мəдениеті дəстүрінде отбасында ұл баланың дүниеге келуі 
байлық пен күш əкеледі дегенді білдірген. Олардың ата-анасында 
жауапкершілік бала туылардан бұрын басталады. Бұл жерде 
жауапкершілік əркімнің міндетіне, варнасына сай: мысалы, 
брахмандар - рəсім құпиясын жүргізеді, кшатрийлар - əділеттік 
пен тəртіпке қарайды, вайшилар жер байлығын көбейтеді. Еркін-
дік адам мəні ретінде оларды өмірге құштарлықпен жеңеді. 
        Дхармада интроверттік пен экстравертті өнегелік жауапкер-
шік түрлері бар. Буддизм философиясында карма теориясы өте 
терең жан-жақты зерттелген. Карманы құрайтын төрт нəрсе бар: 
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1.Объект; 
2. Мотивация;      
3. Əрекет; 
4. Аяқталу. 

Кармада үш категория бар: 
      1) Бақыт əкелуші белгілер - олар позитивті карма деп 
аталады. 

2) Қайғы себебін жасаушы белгілер - негативті карма деп 
аталады. 

3) Бақыт та, қайғы да жасамайтын белгілер - нейтральды 
карма деп аталады.  
       Егер адам жаман əрекет жасаса, он жаманның үшеуі дене 
əрекеті, төртеуі-сөз əрекеті, үшеуі - ақыл əрекеті болып есеп-
телген. 

Үш дұрыс емес дене  əрекетіне жататындар: 
1) адам өлтіру;  
2) ұрлық жасау;   
3) сексуалды əрекет. 
Төрт дұрыс емес сөз əрекетіне жататындар:  
4) өтірік; 
5) жаман сөз; 
6) тұрпайы сөйлеу;  
7) бос сөз сөйлеу;  
Үш дұрыс емес ақыл  əрекетіне жататындар:  
8) қызғаныш; 
9) əдейі қастандық;  
10) өтірік көзқарас. 
Осы өсиеттерді ұстанбау экстравертті өнегелік жауапкерші-

лікке жатады. 
Веданта - философиялық толғаныс пен талдауға толы 

бағдар. Ол мынадай қағидаға сүйенеді: тұтас пен елестеулі 
дүниенің, күллі дүниенің түпнегізі Абсолютті шындық, Брахман. Ол 
- бөлінбес тұтас біреу. Əр адамның рухани «Мені», оның Атманы 
осы түпне-гізбен бара-бар. 

Санкхья  -  б.з.б. VI ғ. пайда болды. Қос реализм пракрити 
мен пурушаны қабылдаған ілім жəне философиялық жүйе. Ол 
фило-софия бойынша діни екі бастамадан тұрады: бірі - зат, 
материя - пракрити, екіншісі - жан, пуруша. Ол екеуі біріне-бірі 
себепкер, біріне-бірі бастама. Олардан басқа ешқандай себепкер 
жоқ.  Пракрити бесенді 3 гунадан:  
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-саттва - қанағаттанудың негізінде жатады, бар жағымды 
көңіл-күй негізі,   

-раджас - əрбір қозғалыс пен өзгеріс негізі, 
-тамастан - енжарлықтың негізінде жатады, аморфты, селсоқ-

тылықтан тұрады. Сонымен қоса санкхья сан танымның объек-
тілерін санау арқылы тану мағынасын береді. Құдайға сенуді 
жоққа шығарады, себебі оның бар екендігін дəлелдеу мүмкін 
емес, жəне дүниенің бар екендігін оның көмегінсіз де түсіндіре  
аламыз деген, кейбірі құдай сырттай бақылаушы деп таныған. 

Йога бағыты - санкхьядан шығады. Бірақ олар дүниеде 
жанды, рухты басты элемент деп есептеді. Олар құдай бар деп, 
соған шақырады. Олар адамның тынысын, демін, тамақтандыру 
реттеудің ережесін жасады. Йогалар екі түрге бөлінеді: бірі – 
өмірден безу, екіншісі - этикалық қатаң тəртіпке жүгініп, өзін тым 
шектеп ұстау. Ол - адам психологиясы, түрлену азат болу ілімі 
туралы философия. Ол б.з.б. II ғ. пайда болды. Йога сөзі «шоғыр-
лану» мағынасында қолданылған. Бұл жүйе рухты дене арқылы 
сыртқы қызметін барлық шектеулерден босатпақ практикалық 
негіздерге сүйенген. Басты проблема тəн мен жан үйлесімін табу, 
денеге жетуге болады, шынықтыру арқылы жан саулығы мен 
сергектігін жетілдіру. Йогамен айналысу арқылы жоғарғы қасиет-
терді иелеуге болады: мысалы телепатия, көріпкелдік, бір 
мезгілде бірнеше жерлерде болуға сияқты нəрселерге сенеді. 
Құдайға табыну самадха күйіне жету құралы ретінде сипатталады 
(Антология мировой филосо-фии в 4-х томах, т.1., М.,1968). 

Ньяя философиясы - таным, ілім, логикалық қорытынды-
ларға негізделген бағыт. Олар дүниені тану, сезіну, оны логикалық 
қорыту арқылы қалыптасады дейді. Жалпы алғанда ньяя фило-
софиясы тұрпатты материалистік бағытқа жатады. Бұл филосо-
фия ойлану мен сыни талдау ілімі. Негізгі мақсаты адам өмірін 
мəңгі азаптан құтқару. Ол үшін адам «Менін» тəндік тəуелділіктен 
құтқаруы керек.  Сенімді жəне сенімсіз деп ньяя танымды екіге 
бөлген. Сенімді таным төртеу: қабылдау, логикалық қорытынды, 
салыстыру, куəлік ету. Сенімсізге ес, күдік, қателік, гипотетикалық 
аргумент жатады. Ньяя философиясында Құдайдың бар екендігі 
мойындалады, Құдай жаратылыстың алғы себебі деп түсінді-
ріледі. 

Вайшешика философиясы б.з.б. VI-V ғасырда дүниеге келді 
(айырмашылық сөзінен алынған), негізін салушы Улуда (Кананда). 
Ол атомистік теорияға сүйенді. Ньяя философиясы сияқты, 
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вайшилер философиясы да  этикаға көбірек мəн береді. Адамның 
«мəніне» бостандық беру үшін оны рухани азаптан қыспақтан 
босату қажет дейді. Бүкіл əлем: от, су, жер, жел атомынан құра-
лады. Қозғалыс сапа емес, қасиет дейді. Бірақ бұл материалистік 
пікірді олар идеализмге жеңдіреді. Өйткені, атомды да билейтін 
ырық, күш бар екенін мойындайды. Олар күрделі объектілердің 
пайда болуы мен жойылу тəртібін, олардың мəңгі еместігін 
түсіндіруге көңіл бөлінеді (Древнеиндисская философия, 1972). 

Миманса - таным теориясы, метафизика, этика жəне теоло-
гия мəселесімен айналысқан. Миманса сөзі «кейбір мəселелерді 
ойлану жəне сыни талдау арқылы шешу» деген мағына береді. 
Оның пəні карма немесе рəсім салт мəселелері, бастапқы 
проблемасы ведалық салт рəсімді қолдану жəне қорғау. Басты 
мақсаты - Ригведа əнұрандарын айтып, құдайларға арнап, құрбан-
дық шалу рəсімін рационалды орындау. Бірақ олар жаратушы 
Құдайдың бар екендігін мойындамаған. Ведалар мəңгі ақиқат, оны 
ешкім жазған жоқ, ақиқаттығы аян дегенге сенген. Олар үшін жан 
мəңгілік субстанция. Кармадан азат болуға ұмтылады. Ендігі 
кезекте ортадоксалды емес мектептерді қарастырайық: Олар 
жайнизм, буддизм, локаята.  

Жайнизм («жина», «жайна» - мəні «жеңімпаз») сөзінен алын-
ған, ол - этикалық ілім, негізгі мəселесі - адам жанын тəн қыспа-
ғынан, құлдықтан босату, сондықтан, мақсаты жанды денеден 
ажырату, оған еркіндік беру - қасірет деп түсінетін өмірден азат 
болу. 

Жайнизмнің негізгі философиялық көзқарастары “Сиддханта” 
деп аталатын кітаптар жинағында берілген (б.д.д. ІII ғ.). Жайнизм 
сансараға (жанның бір денеден екінші денеге көшіп жүруі), 
кармаға (əділ жаза заңдылығы) жəне мокшаға (жанды қасіреттен 
азат ету) сенеді. Жайнизмнің ілімінше, карма заңын құдайларға 
құрбандық шалып, өзіңе қаратуға болмайды. Жанның бұрынғы 
өмірде жасаған келеңсіз істерінің салдарын осы өмірді жеңуге 
болады. Ол үшін сансарадан құтылу қажет. Жайнизм материяны 
жансыз дүние затына жатқызды. Жайнизмнің ұстанған тəртібі 
буддизмнен де қатаң. Мəселен, ахимса принципі. Мəнісі ешбір тірі 
жəндікке кішкентай да зиян келтірмеу. Олар жер жыртуды қуат-
тамады, оған қарсы. Бұл аскетизмге, тіршіліктен безуге əкелді. 
Жайналықтар əлемді тіршілігі бар жəне тіршілігі жоқ деп екіге 
бөледі (Молдабеков Ж.Ж., 2001).  
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Тіршілігі жоқ (аджива) əлем атомдардан (ану) тұратын 
материядан (пудгала) құралады. Олар бір-бірімен қосыла, бөліне 
алады. Оларға, сонымен қатар, кеңістік (акаша), уақыт (кала), 
орта жəне қозғалыс жатады. 

Жайнизмде мокша ұғымы тіршілік пен тіршілігі жоқтардың 
арасын толығымен алшақтатса, карма оларды біріктіреді, сөйтіп, 
мəңгі əлемдік процесс жүріп жатады. Карманың өзі көп түрлі 
болады. Оның бірі денеміздің табиғатын, бізді дүниеге əкелген 
жанұямызды айқындаса, екіншісі өмірдің ұзақтығын, үшіншісі - 
тіршілік пен тіршілігі жоқтарды біріктірудің негізі болып есепте-
летін құштарлыққа, лəзаттануға қатынасты айқындайды. Ал 
сансарадан азат болу үшін “үш қазынаны” сақтау керек. Олар: 
дұрыс қылық, шынайы білім, дұрыс сенім. Дұрыс сенім - 
тиртханкалар деп аталатын 24 əулиенің іс-əрекетіне сену болса, 
дұрыс қылық - тазалықты, шындықты, сабырлықты, өзіне 
қаталдықты, салмақтылықты, т.б. сақтау. Ал шынайы білім – 
жанның сезім мүшелері мен ақыл-ойға сүйенбей алған білімі. 
Мұндай танып-білу процесінде жан қарастырып отырған заттар-
мен тікелей байланысады. Ал түйсіктер, ақыл-ой болса, мұндай 
байланысқа кедергі жасайды (Радхакришнан. Индийская 
философия, М.,1956).  

Танымның үшінші түрі өз тарапынан үш сатыдан тұрады. 
Бірінші сатысында - жан алшақтығы жəне ұсақ заттарды түйсінеді, 
екінші сатысында - өз бойындағы адамдарға деген қызғанышты, 
жек көрушілікті жеңген жан адамдардың қазіргі жəне өткен кездегі 
ойларын тікелей білуге мүмкіндік алады, ал үшінші сатысында - 
азат болған жанға көрегендік қасиет, абсолюттік білім дариды. 
Жайналардың пікірінше, əлем бірінің үстіне бірі орналасқан көп 
қабаттан тұрады: 

- төменгі екі қабатында - əзəзіл (перілер),  
- ортаншы қабатта - жер, келесі қабатта - құдайлар,  
- ең жоғарғы қабатта - құдайларға ұқсас джиндар орналасқан. 
 Шындап келгенде, жайналардың пікірінше, құдай жоқ, оның 

бар екендігі туралы келтіріп жүрген дəлелдердің бəрі негізсіз, 
қате, сондықтан да құдайға емес, 24 тиртханкараға (əулиелер) 
жəне джиндарға сену керек. Жайнизм кейінірек келе дигамбар 
жəне шветамбар деген екі сектаға бөлініп кетті. Жайнизмге 
Үндістанда қазірдің өзінде де көптеген адамдар сенеді.                        

Буддизм - біздің заманымызға дейінгі IV-V ғасырларда діни 
ілім ретінде дүниеге келді. Буддизм христиан, ислам діндері 
сияқты дүниежүзілік ірі діндерге жатады. Оның негізін салған 
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Сиддхартха Гаутама Будда (б.з.д. 623-524). Буддизмде төрт 
басты мəселе бар: 

1. Өмір - қасірет. Өмірге келу, кəрілік, ауру, өлім, жақсы көрген 
нəрсеңнен айрылу, қажетіңе жете алмау, т.б. - осылардың бəрі - 
қасірет;  

2. Қасіреттің пайда болуы туралы ақиқат; 
3. Қасіреттің пайда болу себебі - өмірден лəззат алуға деген 

құштарлық екенін түсініп, олардан құтылу арқылы оны жеңуге 
болатындығына сену;  

4. Құштарлықтан құтылу жолдарын білу. Құштарлықтан 
құтылу оңай емес, ол үшін сегіз əдептілік қағиданы бұлжытпай 
орындау арқылы жанды таза ұстауға тырысу қажет. Бұлжытпай 
орындалуы тиіс сегіз əдептілік қағидасы:  

1. Дұрыс жəне шынайы сенім - төрт ақиқатты дұрыс түсіну, 
«дүние қайғы-қасіретке толы оны тоқтату үшін құмарлықтан бас 
тарту керек», деген - Будда сөзіне құлақ асу;  

2. Дұрыс шешім - төрт ақиқатқа өз өмірін айтпау біреуді босқа 
жамандау, балағат сөз айтпау;  

3. Дұрыс зейін аудару, шыншыл болу, айтатын сөзіңді мұқият 
қадағалау, ол сөздер зұлымдықтан ада болуы тиіс; 

4. Дұрыс іс-əрекет - ешқандай тіршілік иесіне жамандық 
жасамау, ұрлық-қарлықтан қашық болу;  

5. Дұрыс күш жұмсау - құмарлықпен, жаман оймен күресу;  
7. Дұрыс ой бағыты - бұл дүниенің жалған, алдамшы, уақытша 

екенін түсіну;  
8. Дұрыс жинақтала білу - өз денеңді сезінуден, ойлаудан, 

түйсінуден арылу. 
Дұрыс жинақтала білудің өзі төрт сатыдан тұрады: 
1. Ойды 4 ақиқатқа түсініп, пайымдауға бағыштау; 
2. Осы төрт ақиқатқа сену. Ол біздің жанымыздың 

тыныштықта  жəне қуанышта болуына мүмкіндік береді;  
3.  Қуаныш-қайғыдан, өз денеңді сезінуден арылу;  
4. Толық сабырлық жəне талғаусыздық жағдайға жету. Соңғы 

сатыны будда “нирвана” деп атайды. Нирвана - қайта тірілуден 
құтқару. Нирвана мокшаның өзгерген түрі. Тек нирвананың мок-
шадан айырмашылығы, мокша жанды қасіреттен о дүниеде азат 
етсе, нирвана - бұл дүниеде азат етеді. Нирвана  жағдайына 
жеткен адамды архат (қадірлі, құрметті адам) деп атайды. 
Нирвана, архат жағдайына жеткен адамды брахман деуге де 
болады. Олай болса, нирвана - ең жоғары  лəззат. Кейін келе, 
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нирвана ұғымы адамның бойынан бүкіл əлемдік көрініске ауы-
сады. Əлемдегі нирвана мəңгі, оны ешкім дүниеге əкелмейді жəне 
пайда болуының себебі жоқ. Əлемдік нирвананы сезім мүшелері 
арқылы қабылдау мүмкін емес, оны тек қана дұрыс жолмен 
жүрген, ақыл-ойы таза, күнделікті қызықтан алшақ адам танып-
біле алады.   

Кейінірек келе, ол дінге айналып, екі ағымға бөлініп кетті. 
Хинаяна - “кіші шеңбер” деп аталатын ағым алғашқы буддизмге  
жақынырақ  болса,  махаяна - “үлкен шеңбер” деп аталатын ағым 
- архаттан гөрі “бодхисатваны” пір тұтады. “Бодхисатва” - архатқа 
жетпеген бірақ толық білімге жетуге талпынып жүрген адам. Ол 
білгір адамнан гөрі дін уағыздаушы адамға көбірек ұқсайды. Өзінің 
ерлігімен, батырлығымен ол тек өзін ғана құтқармайды, өз күші-
мен нирванаға жете алмайтындардың бəрін құтқарады. Сөйтіп, 
нирвана өзінің бұрынғы мағынасынан айрылып, “жұмақ” ұғымға 
пара-пар ұғымға айналды. Буддизмге сенушілер Үндістанның 
өзінен гөрі одан тыс мемлекеттерінде көп кездеседі (Қытай, 
Жапония, Бирма, Цейлон, т.б.). Ал Үндістанның өзінде буддизмнің 
орнын брахманизм басады да, буддизмдегі будда вишну 
құдайдың бір көрінісі болып қалады (Молдабеков Ж., Қасабек А. 
Шығыс философиясы: оқу құралы. -  Алматы: Қазақ университеті, 
2001. - 302 б.). 
      Азияның көптеген елдерінде буддизм қазіргі кездің өзінде 
қоғамдық жəне жалпы мемлекеттің  өміріне елеулі ықпал етіп 
отыр. Бұл елдердің бірқатарында буддизм мемлекеттік дін болып 
есептеледі. Империалистер буддизмнің ықпалын ескере отырып, 
бұл дінді өзінің реакцияшыл саяси мақсаттарына пайдалануға 
тырысады. Соңғы он жылдықта необуддизм немесе метабуд-
дизмнің бірқатар жаңа бағыттары пайда болды.  
     Қазіргі уақытта будда ұйымдары Азия елдерінде əртүрлі əлеу-
меттік рөл атқарады. Олардың кейбіреулері отаршылдыққа қарсы, 
ұлттық тəуелсіздік үшін күреске белсене қатысуда. Біздің елімізде 
будда ламаиттердің ізін қуушылардың шағын топтары Қалмақ, 
 Бурят, Тува АССР-лерінде тұрады. Буддизмнің көзқарасына 
дүниеден безушілік, жеке даралық тəн. Қанаушы қоғамда байлық, 
күш, өкімет кімнің қолында болса, соған жалбырыну жер бетіндегі 
азап шеккені үшін күнəдан құтқарады деп түсіндіреді. Сондықтан, 
адам өткінші, жалған өмір сүретін мысал денесін ойламай, мəңгі 
өмір сүретін жанын құтқарудың қамын ойлауы керек. Бұл қанау-
шылармен келісуді уағыздайтын буддизм дінінің реакциялық 
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жақтарының бірі. Ол дінді қабылдаған елдердің өміріне едəуір 
ықпал жасады. Буддизмң таралуы синкретикалық мəдени 
комплекстердің құрылуына əсер етті. Бұлардың жиынтығы будда 
ұйымы - 1950 ж. құрылған буддашылардың дүниежүзілік бауыр-
ластығы. 

Чарвака-локаята мектебінің  негізін  салған Брихаспати. 
Лока - “аймақ, ел, кеңістік, əлем, жер, өмір” деген мағына береді. 
Лока-ята - о дүние бар дегенге сенуді, құдайға сене беруді бос 
қиял, жалған сенім деп ұғындырады. Табиғаттағы заттар: ауа 
(жел), от (сəуле), су, жерден тұрады, өлген организм ыдырап, 
алғашында өзін құрған бөлшектерге айналады, - дейді. Лəззат 
азат бірлікте. Азапты жою мүмкін емес, бірақ оны жеңілдетуге, 
азайтуға болады дейді. Локаятаның шығу себебі - ежелгі рулық 
қоғам ыдырап, таптық қоғамның, мемлекеттің пайда болуы. 
Сонымен қатар, жаңа əлеуметтік топтардың; сауда, қол өнер, жер 
өндеумен айналысатындардың пайда болуы. Олар бұрынғы 
топтар: діни адамдарға (брахмандар), əскери адамдарға кері 
бағытта пайда болды. Локаяттар  веда ілімдерін жоққа шығарады. 
Осы тұрғыдан веда дінін, оның беделін, ғұламаларын, ілімдерін 
сынға алады. Веданың дінбасылары, локаятиктердің пікірінше, 
халықты алдап, соның  арқасында байып жүр. Локаяттардың  
пікірінше,  дене өлгеннен барлық денелер заттар махабхут деп  
аталатын 4 түпнегізден тұрады. Олар: ауа (ваю), от (агни), су (ап) 
жəне жер (кшита), (Чанышев А.Н. Курс лекций по древней 
философии, М.,1981). 

 Махабхуттар өзіне тəн күштің, белсенділіктің арқасында 
өзара байланысқа түсіп, бірігіп, ыңғайы келгенде, бұрын жеке 
алғанда бұрын өздерінде жоқ қасиетке - санаға айналады. Ал 
денелер өлгенде, олар қайтадан өздерін өмірге əкелген 
махабхуттарға бөлшектенеді, ал бөлшектенген махабхуттармен 
бірге сана да жойылады. Локаяттар өмірдің мəні бақытта, ал 
бақыттың өзі - лəззат деп түсінген. Олардың түсінігінше, лəззат 
пен қасірет байланысты, бірақ, қасірет буддизмдегі сияқты өмірдің 
мəні емес, оны толығымен жою мүмкін емес, оны азайту, 
жеңілдету өз қолымызда.  
        Кейінірек келе, локаяттар сушикши (нəзік) жəне дхурта (тұр-
пайы, дөрекі) деп алатын екі салаға бөлінеді (Мырзалы С., -
Алматы, 2008). 
        Индуизмнің қасиетті жазбалары Ведалар болып есептеледі. 
Олар шрути «тыңдау, естілу» деп аталады. Оның екі себебі бар: 
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олар жоғарғы құдайдан естілген жəне шəкірттер ұстаздарының 
əңгімелерінен осы текстерді қабылдаған. Қазіргі индуизмде 
құдайға құлшылық еткенде осы Ведалық текстерден мантралар 
оқылады. Мантралар ( қасиетті сөздерді ) тек санскрит тілінде оқу 
керек. 

Брахмандар, абыздардың сыйыну мен құлшылық ету оқулығы 
проза түрінде жазылған. Бұлар Ведалық əдебиеттердің екінші 
бөлігі болып есептеледі. Абыздар жеті Брахмандық текстерді 
ерекше бөліп айтады.  

Келесі Араньяки текстері де Құдайға құлшылық, медитация 
туралы айтады. Ал Упанишадтарда индуизм философиясының 
мистикалық концепциясы берілген. Упанишад - қатар отыру деген 
сөзді білдіреді. Гуру (рухани ұстаз) қасына отырған таңдаулы  
шəкіртіне қасиетті ілім туралы кеңес берген. Дəстүр бойынша 
Упанишадтар 108 тексттен тұрады. Бұл тексттерде индуизм 
фило-софиясының мəнін ашатын категориялар берілген:  

- Жеке жан (Атман) жəне Əлемдік жан (Брахман) 
- Брахман мəңгі өмір сүреді, бірақ формасы болмайды. 
- Əлем бұл - елес (иллюзия, майя). 
- Жан тізбектелген өмір циклынан (сансарадан) өтіп отырады, 

оның келесі тіршілігі өзінің іс-əрекетіне (кармасына) байланысты. 
- Жанның азаптан босатылу қасиеті бар (мокша). 
- Жаратылған əлемдегі барлық заттар бірлікте болады. 
Үнділіктердің белгілі эпостық жырлары Махабхарата (дүние-

жүзіндегі ең ұзақ жыр) мен Рамаяна да қасиетті текстер (смрити) 
құрамына кіреді. Махабхаратаның алтыншы кітабының бір бөлігі 
болып есептелетін Бхагават-Гита да индуистер үшін өте құнды 
кітап.  

Бхагават-Гита мəтіндерінде Жоғарғы Құдай туралы ұғым ерек-
ше орын алады. Сонымен қоса бұнда адам өмірінің мəні туралы 
философиялық тұжырым жасалады. Адамдағы ең маңызды нəрсе 
тəнде емес, сезімде емес, оның рухында. Əлемде Жоғарғы Рух 
Атманнан басқа ешнəрсе жоқ. Атман əр адамда бар, сондықтан 
өлуге де, біреуді өлтіруге де болмайды. Адамның тəні өледі, ал 
оның негізі - мəңгілік рух қалады. Осы шындықты адам түсініп 
өлімнен қорықпай, өзінің адамдық міндетін орындауы керек. Яғни, 
адам ең бірінші өзін-өзі түсінуі керек. 

Алдына рухани мақсат қойған қауымдастықты Үнді жерінде 
арийлықтар қоғамы деп атаған. Олардың əлеуметтік құрылымы 
варнашрама-дхарма деп аталады. Бұл қауымдастықтың төрт 
таптан, төрт рухани даму сатысынан тұрады. Олар: брахмандар- 
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(ой-өрістері жоғары тап), кшатрилер (əкімшілік), ваишилер (сауда-
гер-фермер) жəне шудралар (жұмыскерлер). 

Төрт варнадан басқа жоғарыда айтылған төрт ашрама немесе 
өмірдің рухани сатылары бар.  

   брахмачари (некесіздікті ұстанатын шəкірттік кезең),  
   грихастха (отбасылық өмір),  
   ванапрастха (қоғамдық өмірден бас тарту),  
   санньяси (тариқаттылық) (Дандекар Р.Н. От вед к индуизму. 

– М., 2002).  
 

2.2. Ежелгі  Қытай  философиясы 
 
Ертедегі философияның қалыптасуы екі түрлі проблема төңі-

регінде өрбіді:   
1. Аспан, ай, күн, жер осылардың шығу тегіне байланысты. 
2. Адамгершілік, адамдар арасындағы қарым-қатынас. 
Əлемдік деңгейдегі қазіргі таңдағы ұлы державаның бірі 

Қытай философиясы даналыққа толы маржан философияға бай. 
Ежелгі қытай қола дəуірінен темір дəуіріне өтуіне байланысты 
ауылшаруашылығы мен қала тұрғындарының еңбектерінің бөлі-
нуіне, ақшалай-тауарлық қатынастардың қалыптасуына, ой жəне 
дене еңбектерінің бөлінуіне, əртүрлі сатыдағы əлеуметтік 
топтардың пайда болуына əкеліп соқтырды. Мемлекет басшысы - 
əрі монах, əрі абыз жəне жалғыз ғана жер иесі болды.  Əртүрлі 
рангтағы аристократиялар мемлекеттік қызметте болды. Олардан 
кейін əлеуметтік сатыда – рубасылары, отбасылары тұрды. Ал 
құлдар болса, олар жануарлар сияқты əлеуметтік сатыдан тыс 
қалды. Заң болған жоқ, сондықтан, əлеуметтік сатыда жоғары 
тұрғындардың өктемдігінен ешкім тыс қала алмады. Бірақ мем-
лекет басшысының (ван) алдында əртүрлі əлеуметтік сатылардың 
бəрі тең болды. Халық арасындағы қарым-қатынас күрделі, шым-
шытырық ритуалдарға негізделді. Қытайлардың сол кездегі 
дүниетанымдық көзқарастары “бес кітап” (у де цзин) аталатын 
кітаптарда шоғырланған. Бұл кітаптар өздерін білімді санайтын əр 
адамның  көзқарастарын қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. 

Қытай философиясындағы дүниетаным сипаттары:  
 Көк Аспан мен Жер арасындағы жауапкершілікті əр адамның 

сезіне білуі тарихты цикл деп ұғыну; 
 адам мен табиғат ғарышты біртұтас деп қабылдау; 
 жаңалыққа деген үрей мен өткенді дəріптеу; 
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 ұжымдық сана, мемлекетке құрмет; 
 император билігі құдіретті деп санау, 
 субординацияның таралуы (басшы мен бағынышты ара-

сында);  
 бұл дүниендегі өмірді дəріптеу; 
 конформизм, тыныштыққа сүйену жəне ата-анаға құрмет. 
Қытай философиясы соған дейін қалыптасқан мифологияны, 

одан соң діни қөзқарасты сынаудан, ғылыми  сананың қажеттігін 
сезінуден басталды. Ежелгі Қытай философиясы біздің заманы-
мыздан бұрын пайда болды, ол идеологиясы мен саясатында екі 
бағыт айқындала бастады: консерваторлық жəне прогресшілдік, 
бірі - мистикалы, екіншісі - атеистік бағыттар. Ертедегі  Қытай 
философиясында 6 бағыт бар: конфуцийшілдік, моизм, даосизм, 
легизм, натурфилософия, атаулар мектебі.  

Конфуцийлік бағыт басты рөл атқарады. Оның негізін салған 
адам -  Конфуций (б.з.б 551-479 жж). Ертедегі Қытай мəдениетінің 
дамуында оның атқарған рөлі ерекше. Ата-анасынан ерте айы-
рылған ол тек 15 жасында ғана білімге құштарлық танытады, ал 
50 жасында өз мектебін қалыптастырады. Оның көптеген 
ізбасарлары болған. Нəресте туылған сəтте үлкендер ұлы адам 
болатынына сенімді болған. Егер ежелгі дəстүрге сенетін болсақ, 
денесінде ұлылықтың 49 белгісі болған. Əкесі Конфуций үш жаста 
болған кезде қайтыс болады. Жас ана бүкіл өмірін, бар махаб-
батын баласына арнайды, анасының өмірлік тазалығы мен 
тəрбиесі Конфуцийдің мінез-құлқының қалыптасуына негіздік етті. 
Ерте жастан Конфуций көріпкелдігімен ерешеленетін: іс-қимыл-
дарды білу, музыка тыңдай білу, садақпен ату, ат-арбаны қолдана 
білу, оқу жəне жазу ілімін үйрену. Білімге құмар ол түрлі ғалым-
дардың жазбасымен танысты, 17 жасында мемлекеттік шенеулік 
қызметін атқарды.  

Конфуций мектебінде төрт ілім оқытылатын, олар: адамгер-
шілік, тіл, саясат, əдебиет. Оқытушының атақ-даңқы жер шарына 
тарала бастады. 50 жасында сот министрлігі лауазымын алды. 
Сол кездегі ең жауапкершілікті қызметтердің бірі. Бірақ көп ұзамай 
бұл қызметінен бас тартып, ел аралай бастады. Барлық жерге өз 
білімін таратқан Конфуций былай айтатын: “Менің міндетім 
барлық адамдарға бірдей таралады, мен жер басқан барлық 
адамзатты бір отбасының мүшелері ретінде  санаймын, Ұстаздық 
қызметімді барлығына тарату, міне менің міндетім”. Өз өмірін 
айтқысы кел-мейтін. Сұрағандарға бірнеше сөйлеммен жеткізетін:  

- 15 жасымда бар қызығушылығымды білімге аудардым;  



 
 

33 
 

-30 жасымда сенімді,  тұрақты негіз орнаттым;  
-40 жасымда барлық сенімсіздіктерден арылдым;  
-50 жасымда Аспанның еркін таныдым;  
-60 жасымда шындық пен өтірікті айыра бастадым;  
-70 жасымда өз жүрегімнің қалауымен жүрдім, бірақ дəстүрді 

бұзбадым.   
Конфуций ілімінің бірнеше нақыл сөздері: 
«Ең ақылдылар мен ең ақымақтар ғана өзгермейді, ежелде 

адамдар өздерін тану үшін оқыса, қазір өзгелерді таң қалдыру 
үшін оқиды».  

«Ойлан уəде бергенің іске асырыла ма, уəдең - міндетің» 
«Біздің кемістігімізді айтқанда, қабылдау -  қарапайымдылық, 

достарыңа айтқан - кеңпейілділік, өзгеге шашқан -  өркөкіректік».  
«Халықты күштеп бағындыра аласың, бірақ күштеп білімге 

тарта алмайсың» (Конфуций. Беседы и суждения. - СПб.,  2001). 
Түрлі қасиетті салтанаттарға сай дəстүрлерді сақтауды жақсы 

көретін, өзінің жасындағы құрдастарынан ерекшелігі, ол ертеден 
кешке дейін ақсақалдар мен көсемдердің əңгімесін тыңдауға 
құмар болатын. Өз өмірінде Конфуций төрт ұстанымды қатаң 
ұстады: 

1.  Бос қиялға салынбау. 
2. «Мен білемін» дегендіктен аулақ болу. 
3.  Қасарыстық көрсетпеу. 
4.  Өзінің жеке басы жайлы ойламау. 
Конфуций шəкірттерінің саны 3000 болып, олардың 72-і ерек-

ше жақын, ал 12-сі үнемі қасында жүрген. Ол бірнеше кітаптар 
құрастырды («Өлеңдер кітабы», «Көктем жəне күз» жылнамасы, 
«Сұхбат жəне пікір айту»), т.б. Конфуцийдің «Ұлы ұғыну кітабы» 
75 қатардан тұрады. Оған 1546 түсіндірме жасалған. Ол үш түрлі 
байланыстылықты жақтап көрсетеді:  

 бастық пен бағынышты арасындағы байланыс;  
 əке мен бала арасындағы байланыс;  
 ері мен əйелі арасындағы байланыс.  
Осы үш салада үстемдік ететін біріншілер. Мақсат - импера-

тордың билігін заңдастыру еді. Оның ұстаған жолы:          
 əділеттік; 
 табиғатты сүю;  
 əдет-ғұрыпты сақтап, сыйлау. 
Бұл кітаптарда Қытай мəдениеті жинақталған. Мəселен, ол: 

«Барлық  адамдар өздерінің  табиғаты  жағынан бір-біріне  жақын, 
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ал айырмашылықтары  тəрбие барысынан туындайды», - дейді. 
«Жазаны білу үшін - ескіні зерттеу, ойлаусыз өкіну - бекер іс, оқы-
май ойлану - бос əрекет» деген болатын. «Өзіңе қаламайтынды, 
басқаға жасама. Сонда мемлекетте қастандық  жоғалады, сондай-
ақ ол жанұяда да болмайды», - деді. Конфуций философиясында 
ескі мəн жаңа бірдей, араласып кездеседі, басты назар этикаға, 
адамгершілік  мəселелеріне аударылады. Бұл бағытты қолдаушы-
лар Мэн-цзы, Сюн-цзы. (Чанышев А.Н. Курс лекций по древней 
философии, М., 1981). Конфуцийшілдік каноны екі топтамадан 
тұрады: бірі - «Бесканондық» («У цзин»), екіншісі - «Төртканон-
дық» («Сы шу»). 

 «Бесканондықтың» жазба ескерткіштері былай топталған: 
1) «Көктем мен күз кітабы» («Чунь цю»). Чжоу доменіндегі 

оқиғалар мен Лу патшалығының тарихын баяндайды.  
2) «Көне тарих кітабы» («Шу цзин») - көне уақыттарда жасаған 

императорлардың аңызбен астасқан тарихынан мəлімет береді.  
3) «Діни өлеңдер кітабы» («Ши цзин») - жинаққа əлемнің 

жаратылуы мен құрылуы туралы мифтер, діни мадақ өлеңдер 
енгі-зілген.  

4) «Салтанатты рəсімдер кітабы» («Ли цзин») - отбасындағы 
қарым-қатынастардан саяси əкімшілікке дейінгі əлеуметтік меха-
низмнің идеалды моделі туралы мəлімет беретін естелік.  

5) «Өзгерістер кітабы» («И цзин»). Бұл кітапқа құлшылық жəне 
тылсым дұғалары, өсиет сөздер кірген.  

«Төртканондыққа» «Да-Сюэ» («Ұлы ілім»), «Чжун-юн» («Тепе-
теңдік туралы»), «Лунь-юй» («Əңгімелер мен ойлар»), «Мэн-Цзы» 
кітаптары енген. 

Идеализм мен мистикаға қарсы күресте даосизм ілімі, былай-
ша айтқанда, дао жөніндегі даосизм (IV-V ғ.) ілімі дүниеге келді, 
негізін салушы Лао-Цзы деген ойшыл. Дао бірінші мағынада 
мəнсіз, түссіз, шексіз, мəңгі қозғалыстағы тіршілік атасы, заттар-
дың түпнегізі жəне екінші мағынада əділдікке апаратын жол 
ұғымын береді. Лао-Цзының пікірінше, табиғат пен адамдарды 
басқаратын - Көк Аспан емес,  «Дао - заттардың табиғи өну, өсу, 
өшу, ол цзы субстанциясымен бірге əлемнің негізін құрайды, деді 
- Бүкіл əлем сол заңға бағынады». Лао-Цзы пікірі бойынша, адам 
заттардың табиғи даму процесіне араласпауы қажет. Барлық 
тіршіліктегі болмыстар биболмыстан жаралған, болмыс бибол-
мыстан тарайды. Даоның жүрмейтін жері жоқ. Дэ адам тірші-
лігінде «у-вэй» ұстанымы арқылы адам мен табиғат арасындағы 



 
 

35 
 

үйлесімділікті табуға негізделеді. Дэ - даоның шығармашылық 
қуаты, құбылыстар əлеміндегі сипаты. Даоны іске асыру үшін 
қарапайым өмір сүру мен жанды қанағаттандыру керек. Дао 
абсолютті қанағаттану мен бастапқы табиғилықты ардақтайтын 
қайнар көз. Шын данышпан білімді іздемейді, оны ойлап табады, 
біледі. Сөйтіп, ертедегі Шығыс философтары көп нəрсені айтып 
қана қоймайды, оның себептерін іздейді. Брахман - дүниенің 
себептері деген Үнді философтарының пікірі де осыған ұқсас. 
Болмыс пен биболмыс, жекелік пен көпшілік, мəңгілік пен мезгіл, 
өзгеріс ойды оятады, дінмен бірге күресте таным дамиды, дейді.  

Сонымен қатар, ертедегі Қытай философиясы мен мəдение-
тінде көтерілген мəселе - адам проблемасы. Адамдар мен 
құдайлар арасында белгілі бір заңдылық негізінде байланыс бар 
деп есептеді. Лао-Цзы ілімі қайшылықтары көп ілім. Бір жағынан, 
ол кертартпа рөл атқарып, ескілікті көксесе, екінші жағынан, ілгері 
жүруді жақтайды, дамуды қолдайды (Онтология даосской фило-
софии, 1994). 

             Моизм - Конфуций іліміне қарама-қарсы Мо-Цзы (б.з.б. 479-
400 жж.) философиясы пайда болды. Мэн Шэн атты ойшылда 
кейіннен бұл мектепке өз үлесін қосқан.  Ол күні бұрын белгіле-
нетін өмір жоқ, əрбір адам тағдыры оның іс əрекетінен, «жаппай 
сүйіспеншілігінен» туындайды, дейді. Біздің барлық біліміміз екі 
нəрсеге: сезімге (у-лу) жəне ойлануға (син) байланысты дейді. 
Танымда көп жағдай ат қоюдан туындайтынын айтады. Мəселен, 
жалпы атау, рулық атау, жеке атау бар, дейді олар. Жеке атау 
нақты затты басқалардан бөліп қосуға мүмкіндік береді. Мо-
Цзылықтар янь (пікір айту) категориясын, былайша айтқанда, 
логикалық əдісті қолдады. Олар жаугершілік соғысты адам 
баласына жасалған ұлы қастандық деп қарады.  Сонымен,  қатар, 
олар музыкаға да, еңбектенуден алаңдатады» деп қарсы болды 
(Асмус В.Ф.,1975). 

Натурфилософия - Ертедегі Қытай философиясындағы 
тұрпайы материализм бағыты. Өкілдері: Цзы-вэй, Цзоу Янь, Чжан 
Цан. Конфуций  ілімінің материалистік бағытын қолдады. Ол Көк 
Аспандағы нақты заттар ретінде: жұлдыздар, күн мен ай, жыл 
мезгілдері, жарық пен қараңғы, жел мен жауын деп түсінді. Аспан 
əлеміндегі түрлі құбылыстар белгілі заңдылықпен жүреді, деді. 
Таным сезімнен басталады, ал сезімді тудыратын табиғи заңды-
лықтар. Сана (син) сезімді билейді. Адам табиғатында не жақсы, 
не жаман қасиеттер жоқ. Олар кейін пайда болады. Ал данышпан 
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адам Конфуций дағдысы бойынша жақсы қасиеттерді тəрбие-
лейді (Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 
1998).  

Атаулар мектебі - болмыс пен бейболмыс, олардың мəні 
жəне арақатынасы жайында жүргізілді. Бұл мектептің ойшылдары 
- Дэн Си, Хуей Ши, Гунсунь Лун. Атаулар мектебінде түрсіз, түссіз 
бейнеленбейтін, ретсіз əлемде екі рух пайда болды; олардың бірі 
- Аспан, бірі - Жер.  Биболмыс - ретсіз  космос  əлемін  бейнеледі. 
Ең жоғарғы Брахман - бұл мəңгі қозғалыстағы өзгермейтін, 
жойылмайтын болмыс, ешқашан тумаған, өлмейтін құбылыс. Ол 
əрі мəнді, əрі мəнсіз, табиғи нəрселерден аулақ. Дəл осындай 
пікір Қытай философиясында да орын алған (Древнекитайская 
философия: собрание текстов в 2-х томах, М.,1972). 

Легизм - фа цзя мектебі. Оның негізін салғандар: Хань Фэй 
Цзы,  жалғастырушылар Ли Куй, У Ци.  

Легистер мемлекетті тек қана заңға сүйеніп басқаруға болады, 
себебі, “мейірімділік пен адамгершілік” қылмысқа апаратын бір-
ден-бір жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалау-
дан алады деп уағыздайды. Сөйтіп, легистер ар-ожданның 
орнына қорқынышты дəріптейді. Елде тəртіпсіздік болмас үшін:  

1. Мақтаудан жазалау көп болу керек.  
2. Аямай жазалау арқылы халық арасында үрей тудыру 

қажет.  
3. Ұсақ қылмыс жасағандарды аямай жазалау керек, сонда 

олар бір-біріне сенімсіздік тудыруы  керек.  
4. Адамдар арасында бір-біріне сенімсіздік тудыру керек. Осы 

қағидаларды бұлжытпай орындағанда ғана халық билеушінің айт-
қанын екі етпей орындайды жəне керек болса, өлімге де барады 
(Мырзалы С, 2001). 
      

 Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
1. Қытай философиясының өзіндік ерекшелігі неде, қандай 

тарихи оқиғалар орны алды? 
2. Қытай философиясындағы мектептерді атап, ерекшелік-

терін табыңыз? 
3. «Цзюн цзы» (ізгі адам) мен «Сяо-жень»(надан адам) айыр-

машылығы неде? 
4. Конфуцийдің «үш байланыстылығы мен бес тұрақтылы-

ғын» атаңыз? 
5. Конфуцийдің 3 ұстанымын қалай түсінесіз? 
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6. Даосизм мектебінің негізін қалаушы кім, даоның екі мəн-
мағынасын көрсетіңіз 

7. Даосизмнің этикалық-саяси көзқарастарының ерекшелік-
тері қандай? 

8. «Фа-цзя» мектебі адамның табиғатын қалайша түсінеді? 
9. Натурфилософия мектебі 
10.  Ин-Ян концепциясын қалай түсіндіңіз 
11.  Үнді мифологиясындағы «Сансара», «Карма», «Мокша» 

ұғымдарының мағынасын көрсетіңіз? 
12.  Үнді философиясының ортадоксалдық мектептері 
13.  Үнді философиясының ортадоксалдық емес мектептері 
14.  Каста, ахимса дегеніміз не? 
15.  Буддизм мектебі? 
16.  Зардап шегудің себептері неде? 
17.  Қазiргi Үндi философиясының көрнектi өкiлдерiнің (М. 

Ганди, Р. Тагар, Ш. Ауробильдо, С. Радхакришнан, С. Витвекол-
ланда)  көзқарастарын салыстыр.  

18.  Нирванаға қалай жетуге болады? 
19.  Үнді мифологиясындағы негізгі Құдайлар мен негізгі ұғым-

дарды атаңыз, мысалы: Индра - найзағайдың құдайы; Митра күн 
құдайы; Варуна -..... құдайы;  Агни - ненің құдайы?, Яма - ?, Тапас 
- ?, Пуруша - ғарыш адамы, рух, жан; Карма -..............құрайтын 
жан-дүние; Сансара - ғарыштағы қысылған, ...........əлемі; Мокша - 
............. жүзілік рухқа қосылуға мүмкіншілік алу; Дхарма - заң 
............ құдайы. 
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III тарау. Ежелгі греция мен Египет философиясы 
 

3.1. Ежелгі  Греция философиясы 
 
Негізгі ұғымдар: антика философиясы, полис, натурфилосо-

фия, гилозоизм, космоцентризм, микрокосм, физис, метафизика, 
субстанция, апейрон, логос, диалектика, фатализм, апория, майе-
втика,   эйдос, гедонизм,атом. 

Көне Греция философиясы б.з.б. V-VI ғғ. гректің қала-мемле-
кеттерінде, солтүстік Италияда, Сицилия аралындағы қалаларда, 
Афины қаласында дүниеге келді. Көне Греция философиясы 
«антикалық философия» деп те аталады (грек тілінде antique – 
«көне» деген мағынада аударылады), өз маңызын əлі күнге 
жоймаған, себебі эллиндердің өмірінен практикалық өмірге бейім-
ділік, білімге деген таусылмас ұмтылыс əдемілік пен əсемдік орын 
алған. Римде философия б.з.б. II-I ғғ. қалыптасты. Бұл кезең 
ертедегі грек елі мен Римде құлдық қоғамның шырқау кезі, Афина 
демократиясының гүлденген дəуірі еді. Грецияда мəдениет, меди-
цина, поэзия, драматургия, мүсіндеме, философия қарқындап 
дамыды. Басқа елдердегі сияқты, Грек философиясы  мифология 
негізінде бастау алды. Грек мифологиясы - осы күнгі уақытқа 
дейін адамзатты таңғалдыратын мəдени құбылыс. Ол - бүкіл 
Еуропа өркениетінің іргетасына сіңген, бүкіл ағарған адамзаттың 
рухани өміріне осы уақытқа дейін ықпалын тигізіп, шығармашылық 
шабыт туғызатын көне мəдениет туындылары. Греция жерінде 
ғұлама ойшылдар, алғашқы философтар, əмбебапты энциклопе-
дист, ғалымдар көптеп шықты: Гомер, Эсхил, Аристофан, Соф-
окл, Геро-дот, Ксенофонт, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель 
жəне т.б. дүниеге келді. Бұл белгілі дəрежеде қалыптасқан 
философияның тұрпайы болса да, алғашқы кезеңіне жатады. 
Антикалық философия 4 кезеңнен тұрады:  

1. Сократқа дейінгі кезең (Ерте грек философиясындағы 
онтологизм немесе натурфилософиялық кезең - б.з.д. VII-V ғғ.). 
Бұл кезеңде табиғат құбылыстарын түсіндіру, түпнегізді түсіндіру, 
космостың мəні проблемалары қарастырылған. 

2. Классикалық кезең (Сократ, Платон, Аристотель) - б.з.д. V 
ғғ ортасы мен б.з.б. VI ғғ. Негізгі мəселесі табиғат пен космос 
жаратылысы идеясында құдайдың қатыстылығын мойындайды, 
тіршілік туралы идеалистік ілім, адам мен қоғам мəселелеріне көп 
көңіл бөлінген, логика дамыған. 
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3. Эллиндік кезең - б.з.д. IV соңы -II  ғғ. - моральдік жəне 
философиялық құндылықтардың дағдарысы, мемлекет беделінің 
төмендеуі, дүниеге материалистік көзқарастың басымдығы, жеке 
адам лəззаты, бақыты мəселелері терең қаралады. 

4. «Римдік философия» кезеңі, кей деректе ол «соңғы эллин-
изм кезеңі» (б.д. II-III ғғ.) деп аталып жүр, бұл кезеңге неоплатон-
дық бағытты жатқызып, өкілдеріне Плотин мен Порфирий, Тит 
Лукреций Карді, кейінгі стоялықтарды атаған. Бұл кезеңге тəн 
ерекшелік: 

 ежелгі грек пен рим философиялық көзқарасының бірлігі;  
 табиғат мəселелеріне, адам мен қоғам мəселелеріне аз 

көңіл бөліну, эстетикалық көркею; 
 өлім мен о дүние мəселелеріне қызығушылықтың артуы;  
 философиялық алаңсыздық - атараксия, идеализмнің бас-

ымдығы;  
 ерте христиандық идеялардың біртіндеп философиялық 

ілімдерге айнала бастауы. Енді əрбір кезеңдерге қатысты мек-
тептерді қарастырмас бұрын 5-кестемен  берейік. 

 
5-кесте. Антикалық философия кезеңдері 

 
Мектеп-
тер 

Негізін 
салушы 

Қарастырған проблемасы,   
қосқан үлесі 

1- Сократқа дейінгі кезең 
Милет 
мектебі 

Фалес 
Анаксимен 
Анаксимандр

Су - тіршіліктің негізі 
Ауа - тіршіліктің негізі 
Апейрон - тіршілік негізі 

Элеаттар 
мектебі 

Парменид, 
Зенон, 

Ксенофан 

Олар болмысты негізге жатқызған, 
ол жойылмайды, пайда  

болмайды деген. 
Диалек-
тика 

Гераклит От - тіршілік негізі 

Пифагор- 
шілдер  

Пифагор Сан - тіршілік негізі, қасиетті 
мағынада қолданылады. 

Атомизм Левкип, 
Демокрит 

Атом -  барлық заттың құрамында 
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2 - Классикалық кезең 
Софистер мектебі 

Софизм Протогор, 
Горгий, 
Гиппий, 

Трассимих 
ж.т.б. 

Олар шешендік өнерге үйреткен. 
Басты қағидасы  - өз позицияңды 

дəлелдей біл. 

Сократ 
 

б.з.д. 469- 
399 жж. 

Адамға алғаш рет бетбұрыс 
жасаған, «Мен өзімнің ештеңе 

білмейтінімді білемін». 
Платон 
акаде-
миясы 

б.з.д.427-347 
жж 

Идеялар айқындық, материалдық 
əлемнен бөлек өмір сүреді, 

тəуелсіз, объективті. 
Аристо-
тель 
Ликейі 

б.з.д. 384-
322 жж 

 

Ғылымды үшке бөлген: теориялық, 
тəжірибелік, белгілі нысандар 
жасайтын жемісті ғылымдар 

3 - Эллиндік кезең 
Кинизм Антисфен, 

Д. Синопский
нақты өмір сүретін тек жеке  заттар 

ғана,   ал білім дегеніміз, 
ұғымдардың мазмұнын құрайтын 

пайымдаулар. 
Стоицизм Сенека, 

Зенон 
Китионский, 
Аврелий 

өлген жанның тіршілігі туралы, 
құдайлық пен адамдық 

арақатынасын қарастырады. 

Гедонизм Аристипп 
б.з.д. 435-

355ж. 

Түйсік арқылы біз табиғаттың 
заңдылықтарын, немесе оның 

қасиеттерін танып біле алмаймыз. 
Скепти-
цизм 

Пиррон б.з.д. 
IV 

Бəріне күдікпен қарау арқылы  
затты тану 

Эпику-
ризм 

Эпикур б.з.д. 
342-270 жж 

онтология, таным теориясы жəне 
этика деп бөлген.  

Өмір мəні - лəззатта 
 

Негізгі идеясы: космоцентризм мен антропоцентризм бірігуі, 
адам табиғат бөлшегі ретінде саналуы. Грек философиясының 
алғашқы Сократқа дейінгі кезеңінің алғашқы мектебі - Милет 
мектебі. Грек философиясының  негізін қалаушы Милеттік Фалес 
(VII ғ.)  сауда  адамы  болған. Фалес 624-547ж. өмір сүрген, ол ірі 
математик, геометрия негізін қалаған, астраном, гидротехник 
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болған, ол философия проблемасымен қоса физика, медицина, 
техника, логикамен, т.б. айналысқан. Ол кезінде Вавилон, Египет 
елдерін талай аралаған. Оның даңқы б.д.б. 585 ж. Грецияда Күн 
тұтылатынын болжағаны үшін барлық жерге таралды. Сол үшін 
Египет абыздары оған оракул (көреген) деген атақ берген.  Мил-
еттік Фалес «Дүниенің бастауы неде?» - деген шəкіртінің сұра-
ғына: ол - «су», себебі əртүрлі заттар мен табиғат құбылыста-
рының мəңгі бастауы - деп жауап қайтарған екен. Фалестің ілімін 
Анаксимандр (б.д.д. 611-545 жж.) жалғастырды. Анаксимандр 
апейрон туралы пікірі материяны философиялық тұрғыдан қазіргі 
пайымдауға жақын келеді. Анаксимандрдың негізгі еңбектері:  

 “Табиғат туралы”; “Жер картасы”; “Глобус”.  
        Анаксимандр барлық денелердің бастамасын сол денелердің 
түпнегізі (субстанция) сатысына дейін көтерді. Бастаманы ол 
заттардың түпнегізі - апейронмен теңестірді. Олай болса, апейрон 
бастама да, түпнегіз де. Симпликийдің айтуынша, Анаксимандр-
дың апейроны генетикалық бастама ретінде де, түпнегіз ретінде 
де, таусылмайтын шексіз жəне төрт дүлей күштің (жер, су, ауа, от) 
негізі бір-бірімен араласып, ауысу процесінің негізі. Бірақ, апейрон  
кеңістікте шексіз емес, сол төрт дүлей күштің негізі ретінде шексіз, 
көмескі жəне мəңгі. Ол ешуақытта  қартаймайды, өлмейді жəне 
жойылмайды. Ол мəңгі белсенділікте жəне қозғалыста болады. 
Ол өзінің осы қасиетінің арқасында өзінен қарама-қарсы құбы-
лыстар - ылғал мен құрғақтық, салқындық пен жылылық шыға-
рады. Олар екі-екіден қосылып, 

  жер (құрғақтық пен салқындық); 
  су (ылғалдық  пен салқындық);  
  ауа (ылғалдық пен жылылық);  
  от (құрғақтық пен жылылық) түзейді. 
Осы төртеуі арақатынасқа түсіп, олардың ортасында ең ауыр 

жер орналасады да, қалғандары оны сумен, ауамен, жарықпен 
(от) қоршайды. Аспан отының əсерімен судың біраз бөлігі була-
нады да, мұхиттардан жер көріне бастайды, сөйтіп, құрлықтар 
пайда болады. Демек, апейрон космостың генетикалық баста-
масы ретінде ондағы денелерді дүниеге əкеледі. Анаксимандр 
ілімін əрі қарай оның шəкірті Анаксимен (б.д.д. V-І ғ. ортасы) 
жалғастырды. Негізгі еңбегі – “Табиғат туралы”.   

Анаксимен барлық денелердің негізі деп ауаны айтады. Ауа - 
шексіз (апейрон). Сөйтіп, Анаксимандрдың апейроны түпнегізден 
ауаның  қасиетіне айналды. Ауа үнемі қозғалыста болады да, 



 
 

42 
 

бірде қоюланып, бірде сұйылып, алуан түрлі заттар мен құбылыс-
тарды түзеді: 

- ауа сұйылғанда алдымен отқа, содан кейін эфирге;  
- қоюланғанда - желге, бұлтқа, суға, жерге жəне тасқа айна-

лады. Ауаның сұйылуы жылылыққа байланысты да, қоюлануы 
салқынға байланысты. Анаксименнің ілімінше, жер жəне басқа 
аспан денелері ауада қалқып жүреді. Жер қозғалмайды, ал басқа 
денелер ауаның əсерінен ылғи да қозғалыста болады. Күн де - 
жер, бірақ өзінің жылдам қозғалуының себебінен ыстық шоққа 
айналған. Ауа тек қана денелердің бастамасы емес, сонымен 
бірге жанның да бастамасы. Ал жан болса, ол - бізді біріктіретін 
бастама. Анаксимен құдайларды да ауадан пайда  болды деген 
пікір айтады. Қорыта айтқанда, Милет мектебінің өкілдері  Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен барлық заттардың, денелердің генети-
калық бастамасын, түпнегізін олардың өзіндік ішкі мазмұнынан 
іздейді, себебі: генетикалық бастаманың, түпнегіздің табиғаты, бір 
жағынан, зат тəріздес болса, екінші жағынан, ақыл-ойдан да  
қашық емес, сондықтан ол құдайлармен пара-пар құбылыс.  

Элеаттар мектебі. Негізгі өкілдері: Ксенофан, Парменид, 
Зенон. Егер Милет мектебінің өкілдері түпнегіз - физикалық дене, 
ал  Пифагоршылар - сан  десе,  Элеаттарда  түпнегіз - болмыс. 
Элеаттар ілімінің негізгі қағидалары заттардың бəрінде өздерін 
ақыл-ой арқылы негіздеуге болатын мүмкіндіктер болуы шарт, 
себебі, тек қана түсіндіруге болатын заттар ғана нақтылы өмір 
сүреді. Олай болса, нақты шындық пен түсіндіре білудің арасын-
дағы қарама-қайшылық - біз қолданып жүрген ұғымдардың 
деңгей-лерінің жеткіліксіздігінің салдары. Элеат мектебінің негізін 
қалаушы жəне көрнекті өкілі - Колофон полисінен шыққан 
Ксенофан (шамамен б.д.д. 576-487ж.ж) болды. Оның пікірінше, 
барлық зат-тардың негізі - жер. Жер өзінің тамырларымен шексіз-
дікке кетеді. Тіршіліктің шығуына  жермен  қоса судың да маңызы 
зор. Жанның өзі де жер мен судан жаралған. Ал судан бұлттар 
пайда болады да, бұлттардан аспан денелері жаралады.  
Мысалы, Ай - бір жерге шоғырланған бұлт болса, Күн - су буының 
жануының салдарынан шоққа айналған аспан денесі. Ксенофан 
космостың генетикалық бастамасы жер, ол космостың түпнегізі 
ретінде біртұтастық деп тұжырымдайды. Құдай адамдарды 
жаратпайды, керісінше, адамдар өз бейнесіне қарап, құдайды 
жаратады. Ксенофанның құдайы - таза ақыл-ой, ол материалды 
емес, данышпан. Ол əлемді тек ақыл-оймен ғана басқарады, 
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ешқандай да дене күшін жұмсамайды, құдайдың, жалпыға ортақ 
табиғаттың нақты шындық екенін ешуақытта ешкім көрген де 
емес, білген де емес. Ксенофан дүниені танып-білу мүмкіндігін 
емес, танып-білу мүмкіндігі туралы білімнің болуын жоққа 
шығарды. Ксенофанның жалқы құдай туралы ілімін əрі қарай 
дамытып, оны бір тұтас болмыс ұғымына дейін көтерген ойшыл - 
Парменид (шамамен б.д.д. 540-480 жж.) болды. Оның негізгі 
шығармалары: “Табиғат туралы”. Парменидтің қарас-тырған 
мəселелері - болмыс пен бейболмыстың ара қатынастары мен 
болмыстың ақыл-ойға қатынасы. Бұл екі мəселенің екеуін де тек 
ақыл-ой арқылы шешуге болады. Ақиқатқа тез жету үшін ақыл-ой 
көптеген тор мен тосқауылдарға тап болуы мүмкін. Бірінші күтіп 
тұрған тосқауыл - бейболмыстың бар екенін мойындау, ал мойын-
дағаннан кейін, ол қажетті түрде бар болып шығады. Екіншісі бір 
мезгілде болмыс пен бейболмысты бір-бірімен тепе-тең жəне тең 
емес деп жорамалдау. Бұл екі тосқауылдың екеуі де бізді ақиқатқа 
жеткізбейді. Себебі, бір баста бірін-бірі жоққа шығаратын екі тезис 
болуы мүмкін емес. Сондықтан, не болмыс пен бейболмысты 
тепе-тең деп, немесе олар тең емес деп жорамалдау керек. Ал 
бейболмыстың өзін бар деп санау да қайшылыққа əкеліп соқты-
рады, себебі бейболмыс дегеніміздің өзі - болмыс. Парменидтің 
пікірінше, болмыс - нақты өмір сүреді де, бейболмыс деген жоқ 
нəрсе деп қарастырып, осы пікірін дəлелдеуге тырысады. Парме-
нидке дейін философтар өз тезистерін дəлелдеуден гөрі, 
метафорамен немесе ұқсастық тəсілін қолдану арқылы (салыс-
тыру арқылы) негіздеуге тырысатын, ал Парменид бірінші болып, 
өз тезисінің дұрыстығын дəлелдеуге көбірек көңіл бөлді. 
Парменидтің ойынша, бейболмыстың болуы мүмкін емес, себебі, 
оны танып-білуге жəне оны сөзбен жеткізуге болмайды. Парменид 
болмыс пен ойлаудың арақатынасын қарастырады. Оның пікі-
рінше, болмыс пен ойлау процесс ретінде де, олардың жемісі 
ретінде де тепе-тең. Парменид: егер бейболмыс нақты бар деген 
ой бар болатын болса, онда осы ойда ойланылатын бейбол-
мыстың бар болғандығы, бірақ ол бейболмыс күйінде емес, 
болмыс күйінде өмір сүргендіктен осыған дейін бейболмыс 
туралы ойланған ойымыздың бəрі болмыс туралы ой болып 
шығады. Бейболмыс болмағандықтан, болмыс жалқы, біртұтас 
жəне қозғалмайды. Болмыстың өткен кезеңі де, болашағы да жоқ, 
ол өзгермейді. Сөйтіп, Парменид болмысты қалыптасудан, 
жалқыны - көптүрліліктен бөліп алып, нағыз ақиқат дегеніміз осы 
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дейді. Əлемнің физикалық қасиеттеріне тоқтала келіп, ол от 
(жарық) пен жердің (тұңғиық, қараңғы) арақатынасын қарасты-
рады.  

Афродита космостың орталығында тұрады да, əлемді сол 
жерден басқарады. Мысалы, ол жандардың қозғалысын реттеп, 
бірде оларды көрінетін əлемнен көрінбейтін əлемге жіберсе, енді 
бірде керісінше жібереді. Бұл жерде көрінетін жəне көрінбейтін 
əлемді болмыс жəне бейболмыспен салыстыруға болмайды, 
себебі, бұл екеуі де əлемнің бөлшектері ғана. Эросты алсақ, ол 
қарама-қарсылықтарды біріктіріп, бір-бірімен байланыстырады 
(мысалы, жарық пен қараңғы түнекті, жер мен отты, еркек пен 
əйелді, т.б.).  

Парменидтің ілімін əрі қарай жалғастырушы, оның шəкірті, 
элеаттар мектебінің көрнекті өкілі - Зенон (шамамен б.д.д. 490-
430 жж.) болды. Негізгі еңбектері: “Философтарға  қарсы”, “Таби-
ғат  туралы”, “Дихотомия” (ортасынан қақ бөлу), “Ахиллес жəне  
тасбақа”, “Ұшып бара жатқан жебе”, “Стадион». Бұл еңбектері 
толық сақталмаған, бізге тек фрагмент күйінде ғана жеткен. Зенон 
Парменидтің болмыс ілімін дəлелдеуге тырысады. 

Егер Парменид өз дəлелін болмыстан аяқтаса, Зенон, кері-
сінше, өз дəлелін көзге көрінетін, ақиқатқа жатпайтын əлемнен 
бастап, болмыс əлемін қарастырумен аяқтайды. Оның пікірінше, 
физикалық əлем қарама-қарсылыққа толы, сол себепті ол ақи-
қатқа жатпайды, ол нағыз біздің түйсінуімізден тыс жатқан əлем, 
ол - болмыс.  

Болмыстың жалқылығын жəне біртұтастығын Зенон өзінің 
атышулы тəсілі “эпихейрема” арқылы дəлелдемек болады. Бұл 
тəсілдің мəні - тікелей дəлелдеу тəсілінің орнына, кері бұрмалап, 
дəлелдеудің негізінде қарсыластарының пікірін абсурдтық  жағ-
дайға əкелу арқылы, оған өзінің бұрынғы айтқан пікіріне шексіз көп 
заттар өмір сүретін болса, онда олар шындығында қанша болса, 
тура сонша болулары керек (аз да емес, көп те емес). Ал енді  
олар қанша болса, сонша заттар бар болса, онда шексіз көп 
заттар өмір сүрсе, онда болмыс та сан жағынан шексіз. Екінші 
эпихейремада былай  делінеді: егер болмыс шексіз көп болса, 
онда ол үлкенді-кішілі болып бөлінулер керек. Үлкен болғанда 
соншалықты шексіз үлкен, ал кіші болғанда, соншалықты мөл-
шерсіз кіші болуы мүмкін. Ал егер шексіз көп заттар бөлінбейтін 
болса, онда олардың мөлшерлері жоқ болғандығы. Себебі, ол 
заттар шексіз кіші. Ал егер олар бөлінбейтін болса, онда олар 
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таусылмайтын  бөліктерден тұрады да, шексіз үлкен болады. 
Дүниеде  бар  нəрсенің  мөлшері болады, ал мөлшерлі нəрсенің 
денесі болады. Егер бөлшектері жоқ нəрселер өте мəнсіз құбылыс 
болса, онда сол бөлшектенбейтін жəне өте мəнсіз құбылыс - 
Парменид айтқан біртұтас, жалқы болмыс, - деп дəлелдейді 
Зенон. 

Зенон өзінің “Дихотомия”, “Ахиллес жəне  тасбақа”, “Жебе”, 
“Стадион” деген апорияларына сүйеніп, болмыстың  қозғалмай-
тындығын  дəлелдейді.  “Дихотомия” деген апориясының мазмұны 
мынадай. Қозғалыс бастала алмайды, себебі қозғалыстағы зат 
жолының аяғына жеткенге дейін, сол жолдың жартысын өтуі 
керек, бірақ сөйтіп шексіз кете береді. Басқаша айтқанда, бір  
нүктеден екінші нүктеге жету үшін саны шексіз нүктелерден өтуі 
керек, ол мүмкін емес. Бұл апорияның мағынасы мынада: шексіз 
кішкентай кескінділер нөлге ұмтылады, бірақ өшпейді, оған жете 
алмайды. Екінші апорияда желаяқ Ахиллес жайбасар тасбақаға 
жете алмайды, себебі Ахиллес тасбақа қозғалыс бастаған 
нүктесіне жеткенде, тасбақа өзінің жылдамдығы Ахиллестің 
жылдамдығынан қаншама аз болса да, өз жылдамдығына сəйкес 
жол жүріп, алғашқы нүктеден алыстайды, сөйтіп, шексіз кете 
береді. Мағынасы мынадай: шексіз  азая беретін интервал нөлге 
ұмтылады, бірақ оған жете алмайды. 

Үшінші апория бойынша, ұшып келе жатқан жебе тыныштықта 
болады, себебі қозғалыстағы дене əр уақытта да өзіне пара-пар 
орын алады, басқаша айтқанда, сол орында əр сəтте тыныштықта 
болады, сондықтан ол тіпті қозғалмайды. Себебі қозғалыс тыныш-
тықтың қосындыларынан тұруы мүмкін емес. Төртінші апория да 
осыған ұқсас. Бұл апориядан шығатын қорытынды: Зенон элеат-
тардың ойлау мен болмыстың тепе-теңдігі туралы тезистеріне 
сүйене отырып, түйсіне алатын əлемдегі заттардың қозғалысын 
емес, тек қана ойлау əлеміндегі қозғалысты жоққа шығарады. 
Басқаша айтқанда, Зенон қозғалыстың бар екенін күмəн келтір-
мейді, бірақ сол қозғалысты ақыл-ой арқылы бейнелеу қайшы-
лықты сипатта болғандықтан, қозғалыс туралы сезім мүшелері 
берген мəліметтердің ақиқаттығына күмəнданады. 

Зенонның қойған біртұтастық  пен шексіз көптік, қозғалыс пен 
тыныштық сияқты мəселелері ғасырлар бойы талай ғұламаларды 
ойландырып, олардың философиялық ізденістеріне ой түрткі 
болды. 
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Эфес қаласынан шыққан грек философы Гераклит саяси 
қайраткер, ғұлама  ойшыл  (шамамен б.д.д. 544-483 жж.) болды. 
Оны ілімдегі терең ойлары үшін “тұңғиық” деп атаған. Негізгі 
еңбегі: “Табиғат туралы”. Бұл еңбектің 130-дай фрагменттері ғана 
сақталып, бізге дейін жеткен. Өзінің «Табиғат туралы» шығарма-
сында дүниенің генетикалық бастауы от деп қарастырды, ал əлем 
космос деп түсінді.  

Гераклит заттардың түпнегіздік-генетикалық бастамасын - от 
деп есептеген. От мəңгі  жəне құдай  тектес. Əлемді құдай  да, 
адам да жаратқан жоқ, ол өз  заңдылығымен  бірде  лапылдап 
жанып, бірде сөніп тұратын, əр уақытта болған, бар жəне болатын 
тірі от. Əлемнің өзгеру тəртібі мен өлшемі, оның объективті заңы - 
логосқа байланысты. Логостың өзі от сияқты. Бірақ, сезім үшін - от 
сияқты болып көрінсе, ақыл-ой үшін - ол логос, объективті заң-
дылық. Логос тек қана ғарышқа ғана тəн заңдылық емес, ол адам 
жанына да тəн. Гераклиттің пікірінше, қарама-қайшылықтар тепе-
тең жағдайда болады, бірақ ол тепе-теңдік қарама-қарсылық-
тардың күресі арқылы бұзылады да, дүниеге жаңа заттардың 
пайда болуына мүмкіндік туады. Қарама-қарсылықтардың күресі - 
əлемде өзгерістердің болуының негізгі заңдылығы. Данышпан-
дықтың белгісі - дүниенің бірлігін мойындап, логосты танып-білуге 
кедергі құбылыстардан өзін алшақ ұстап, сол дүниенің даму 
заңдылықтарына бағынуы. Гераклит адамдар табиғатынан бір-
бірімен тең десе де, шын мəнінде олардың тең еместігін мойын-
дайды. Олардың теңсіздігі - талғам-мүдделерінің əртүрлігінің 
салдары. Көп адамдар логос заңымен өмір сүрмейді, өз 
түсінігімен өмір сүреді. Ондай адамдар өз ынтызарлығының 
билігінде болады. Гераклиттің ілімі ежелгі грек, əсіресе, стоиктер 
философиясына үлкен əсер етті, солардың арқасында бүкіл 
батысқа тарады. Гегель, Лассаль, Ницше сияқты ғұламалардың 
еңбектерінде Гераклиттің көптеген идеялары одан əрі дамыты-
лып, жалғастырылды. 

Пифагоршілдер мектебі. Біздің дəуірімізге дейінгі V-І ғасыр-
дың аяғында философиялық ілімдер кіші Азиядан “ұлы элладаға” 
ауыса бастады. Осы кезеңде Оңтүстік Италия мен Сицилияда 
“пифагоршілер мектебі” деп аталған одақ құрылып, онда қоғамдық 
өмірді діни-əдептілік тұрғыдан реформалау қажеттігі туралы ілім 
кең өріс алады. Пифагоршілер қоғамда анархияның етек алуына 
қарсы болып, құдайдың айтуымен жасалған мемлекеттік заңдар-
ды сақтау керектігін уағыздады. Пифагоршылар өздері бірауыз 
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болмағаны, осыған орай “ата жолын” қуушылар мен мемлекеттік 
билікке барлық халық қатысуы керек деген ағымдардың арасында 
тартыстар болғаны белгілі.    

Пифагор (б.д.д. 580-500 жж.) Самос аралында туып-өскен-
мен, кейінірек келе, əртүрлі жағдайларға байланысты Египетте, 
Вави-лонда (абыздардан дəріс алған), Үндістанда болып, ең 
соңында “ұлы элладаның” Критон қаласында өмір кешкен.  Пифа-
гор жəне пифагоршылар туралы Аристотель былай дейді: олар 
математикамен шын мəнінде шұғылданған алғашқы ойшылдар.  

Пифагор тек қана математикамен айналысып қоймай, оның 
негізгі қағидаларын - сандарды - жалпы əлемдік қағидаға айнал-
дырған жəне сол сандардың арақатынастарын, олардың арасын-
дағы пропорцияны - əлемдік үйлесімділіктің бейнесі деген 
көзқарасты өзінің философиялық ілімінің өзегі етіп қабылдаған. 
Оның пікірінше, сандар - барлық заттардың, ғарыштың негізі. 
Пифагордың ғарыштың бастамасы, негізі деп отырған сандары 
жай күнделікті өмірде қолданып жүрген сандар емес, олар - 
ғарыштың реттілігін, үйлесімділігін көрсететін сандар. Бұл үйлес-
імділікті біз аспан денелерінің бір сазды дыбысты белгілі бір 
интервалда шығаруынан білеміз. Бірақ ол дыбыстар үздіксіз 
шығып тұрғандықтан жəне олар бізге тұрақты əсер еткендіктен, біз 
оны қабылдай алмаймыз. Əр планета жерді айнала жүріп, 
өздеріне тəн дыбыс шығарады. Мысалы, Айдың дыбысы биік, ал 
Сатурнның дыбысы – өте төмен, осы екі дыбыс қосылғанда 
үйлесімді мелодия пайда болады. Сандар тек денелерге ғана тəн 
бастама емес, олар əдептілікке де, рухани құбылыстарға да, 
жанға да тəн. Жан дегеніміз сандардың үйлесімділігі. Жан мəңгі 
өмір сүреді. Ол адам өлгеннен кейін жануарларға, өсімдіктерге 
ауысуы мүмкін. Бұл жерде біз Пифагорға ежелгі Үндістандағы 
ведалық ілімнің əсерін байқаймыз. 

Эмпедокл (б.д.д. 487-424) өмір сүрген ойшыл. Негізгі еңбек-
тері: “Табиғат туралы”, “Тазарту”. Бұл шығармалардың кейбір 
үзінділері ғана қазіргі кезеңге дейін жеткен. Əлемнің алғашқы 
бастамасы етіп, дəстүрлі қалыптасқан “заттардың төрт  тамырын” 
- жер, су, ауа жəне отты алған. Бұл бастамалар - бір-біріне ауыс-
пайды. Эмпедокл төрт алғашқы бастаманы төрт құдаймен теңес-
тіріп қарайды. Олар:  Зевс, Гера, Аид жəне Нестис (су құдайы). Ал  
қалған құдайлар осы тамыр - құдайлардан жаратылады. Əлемдегі 
заттар осы төрт бастаманың бір-бірімен əртүрлі мөлшерде арала-
суынан пайда болады: сүйек - судың екі, жердің екі, оттың төрт 
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бөліктерінің қосындасынан тұрады, жүйке - судың екі, бір-бір 
жердің жəне оттың бөліктерінен тұрса, қанда төрт тамырдың 
төртеуі де тең орын алған. Төрт тамырдың қай-қайсысы да бел-
сенді болмағандықтан, əлемдегі болып жатқан үздіксіз өзгер-істер 
пен процестердің қозғаушы күші ретінде Эмпедокл бір-біріне 
қарама-қарсы екі бастаманың күресін алады: біріншісі, филия - 
махаббат (сүйіспеншілік) - ғашықтық күш ретінді, “төрт тамырдың” 
қойнауын қорғап-сақтауға əрекеттеніп, бірлік пен жақсылықтың, 
əртектілерді біріктірудің, біртектілерді бөлудің ғарыштық себебі 
болса, екіншісі - нейкос жек көру мен жаманшылық ретінде 
көпшілік пен жамандықтың əртектілерді бөлудің, біртектілерді 
біріктірудің ғарыштық себебі. Өзара күресте филия мен нейкос 
алма-кезек жеңіске жетеді. Олардың жеңіс кезеңдері ғарыштық 
циклдың төрт фазасына сəйкес келеді.  

Бірінші, үшінші фазаларда махаббат жеңеді. Бұл фазаларда 
əлем шарға (сфайрос) ұқсайды да, төрт алғашқы бастама тепе-
тең түрде бір-бірімен араласқандықтан, сондықтан бұл кезең-
дерде заттар жеке-дара болып қалыптаспаған. Ал, екінші, төртін-
ші фазаларда жек көрушілік пен махаббат тепе-тең болады.  

Бірақ бұл тепе-теңдік тұрақсыз, демек олардың үздіксіз қозға-
лысының арқасында олардың дамуы бірлік пен жақсылықтан 
көпшілік пен жамандыққа (екінші фаза) жəне көпшілік пен 
жамандықтан бірлік пен жақсылыққа (төртінші фаза) бағытталады. 
Эмпедокл əлемді мəңгі қайталанып отыратын құбылыс деп 
санайды. Ғарыштық махаббат пен жек көрушілікті адам өзіне тəн 
деп есептейді, осы сияқты махаббат пен жек көрушілік арқылы 
танып-біле алады.  

Анаксагор (б.д.д. 500-428 жж) өмір сүрген, еңбегі - “Табиғат 
туралы”. Анаксагордың пікірінше, алғашқы бастама  төртеу емес, 
сан жағынан шексіз көп, жəне ол - заттардың барлық жағдайын 
қамтиды. Бастама зат күйіндегі, су, алтын, т.б. емес, ол (бастама) 
- от, су, алтын, т.б. Заттардың кішкентай, көрінбейтін, сезінуден 
тыс жатқан бөлшектері, оларды Анаксагор - “барлық заттардың 
тұқымы (ұрық)” деп, ал Аристотель оны - “гомеометрия” деп 
атаған. Гомео-мерийдің əр түрлі өзіне тəн сапалық қасиеттерін 
сақтайды. Мысалы, қанның тұқымы (ұрығы) қанға тəн барлық 
сапамен, темірдің ұрығы - темірдің сапасымен, ағаштың ұрығы - 
ағаштың сапасымен, т.б. ерекшеленеді. Сапалар мəңгі жəне 
өзгермейді. Заттардың ұрығы алғашқыда бір-бірімен тəртіпсіз 
орналасып, əлемде хаос болған. Кейін келе, заттардың ұрығын 
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тəртіпті қозғалысқа түсірген “Əлемдік нустің” (əлемдік ақыл) 
əрекеті арқасында бөлшектер бір-бірінен бөлініп, ал біртектілері 
қосылып, жекеленген сезімдік заттар пайда болады.  

Атомистер ілімі. Бұл бағытқа ежелгі грек ойшылдары 
Левкипп, Демокрит, Эпикур жəне ежелгі рим өкілі Лукреций Карр 
т.б. жатады. Бұл ойшылдардың шығармаларында кейін матери-
алистік бағыт деп аталып кеткен дүниетанымдық көзқарас толы-
ғымен қалыптасып, өзіндік ерекшеліктері бар философиялық  
ілімге айналды. Атомистік бағыттың қалыптасуына үлкен үлес 
қосқан ойшыл Левкипп (шамамен б.д.д. V ғ.) болды. Ол əлем 
бөлінбейтін ұсақ бөлшектерден, “атомдардан” тұрады жəне олар 
бос кеңістікте алақұйын қозғалыста болады да, бір-бірімен 
байланысқа түсіп, жеке денелерді  құрайды.  Космостың өзі шексіз 
көп əлемдерден тұрады, олар бір-біріне  ауыспайды, бірақ əрқай-
сысы жеке алғанда пайда болып, даму шыңына жетіп, жоғалып 
жатады. Левкиптің бұл пікірлері Демокрит ілімінің қалыптасуына 
зор əсер етті. 

Демокрит (шамамен б.д.д. 460-371 жж.) 70-тен астам шығар-
малар жазған:  
“Пифагор”, “Планеталар туралы”, “Табиғат туралы”,“Ақыл-ой тура-
лы”, “Үлкен əлем құрылысы”,“Кіші əлем құрылысы”, т.б.  Демокрит-
тің ілімінше, дүниенің бастамасы - атомдар (шын болмыс) жəне 
бос кеңістік (бейболмыс). Болмыс пен бейболмыс бір-біріне 
қарама-қарсы құбылыстар. Егер болмыс өзіндік пішіні бар жəне ол 
өте тығыз болғандықтан, бөлшектенбейтін атомдардан тұратын 
болса, бейболмыс - өзіндік пішіні, түрі жоқ, шексіз бос кеңістік-
терден тұрады. Болмыс - сансыз көп ұсақ бөлшектердің жиын-
тығы. Ұсақ бөлшектер - атомдардың негізгі қасиеттері: мəңгі 
бөлінбейді, өзгер-мейді, өзіне-өзі тең (ұсақ), қозғалмайды. Бұл 
қасиеттер атомдар-дың ішкі мəні. Ал олардың сыртқы қасиетте-
ріне өзіндік пішін, түрлерінің жəне көлемінің болуы жатады. 
Атомдар шар, бұрыш, қармақ, ойма, т.б. тəріздес болады. Атом-
дар бос кеңістікте өз табиғатына тəн үздіксіз қозғалыста болады, 
бір-бірімен соқтығысқанда, өздерінің қозғалыс бағыттарын өзгер-
теді. Демокрит алғашқылардың бірі болып, сезімдік қасиеттердің 
субъективті түрде болатындығын айтқан ойшыл. Космостың жаны 
жоғары деңгейге емес, одан гөрі жануарлардың жаны жылылықты 
көбірек қабылдағандықтан əлдеқайда жоғарырақ. Демокриттің 
пікірінше, шын мəнісінде өмір сүретін атомдар, бос кеңістік жəне 
олардан туындайтын заттардан басқа,  адам ақыл-ойында да өмір 
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сүретін құбылыстар бар. Олар - пікір арқылы қалыптасқан сезімдік 
қасиеттер (дəм, бояу түрлері, иіс, т.б.). Бұл қасиеттер шынды-
ғында өмір сүрмейді, олар сезімдік заттарға тəн емес, олар тек 
адамдардың пікірінде ғана бар құбылыстар. Осы екі түрлі 
құбылыстардың өмір сүруіне сəйкес танымның да екі түрі болады:  

а) сезім мүшелері арқылы танып-білу. Олардың берген мəлі-
меттері көмескі білім болғандықтан олардың ақиқатты тануда 
ешқандай пайдасы жоқ; 

б) ақыл-ой арқылы алған білімдеріміз заңды туылған білім 
болғандықтан, оның ақиқат туралы пайымдаулары дұрыс болады. 
Себебі, дүниенің алғашқы бастамасы атом мен бос кеңістікті сезім 
мүшелері арқылы көріп-біле алмаймыз, ал олардың мəнін, таби-
ғатын түсіну үшін ақыл зер салып ойлануы керек. Дей тұрғанмен 
де, Демокрит сезімдік танымды ақыл-ой танымына қарсы қой-
майды. Дүниенің түп негіздері. 

 
Фалес су 
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Аристотель материя 

 
Сонымен грек философиясының алғашқы кезеңін бітіріп, 

классикалық екінші кезеңін қарастыруды бастаймыз.  
Классикалық философия кезеңі софистер мектебімен бас-

талған. Б.д.д. V ғасырда ежелгі Грецияда құлиеленушілік демо-
кратия логика, риторика, философияның жедел қарқынмен 
дамуына жол ашты. Соттарда, халық  жиналыстарында  əдемі 
сөйлеп, халықты, мүмкін  болса  өз  қарсыластарын да айтқанына 
сендіріп, өз жағына тарта білу  өнері  алдыңғы  қатарға  шығады. 
Осыған байланысты риторика (əдемі сөйлеу өнері) өнеріне ақы 
алып,  үйрететін  ұстаздар пайда  болды. Оларды  софистер  деп  
атады. Олардың басты қағидасы - əркімнің өз ақиқаты бар. 
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Софистерге тəн қасиет қоршаған ортаны сынмен тану, барлық 
нəрсені салыстырма арқылы қарастыру, барлық процесті іс 
жүзінде тексеруге ұмтылыс, нигилизм, моральдік нормаларды 
сынау объектісі деп қабылдау, объективті болмысты терістеу 
барлық нəрсе адам ойында тіршілік етеді деп санау. 

Жақсылық пен жамандықтың объективті мөлшері жоқ. Кімге 
не пайдалы болса - сол жақсылық, игілік. Софизмнің қалыпта-
суына Протогар, Горгий, Гиппий, Критий, т.б. ойшылдар ат 
салысты. Сол-ардың ішінде өз ерекшелік-терімен көзге түскен 
ойшыл - Протагор (шамамен б.д.д. V ғасырдың 80-ж.) болды. 
Негізгі еңбектері: “Ғылымдар туралы”,“Мемлекет туралы”, “Құдай-
лар туралы”, т.б.  

Протагор шығармалары бізге толық күйінде жетпеген, кейбір 
фрагменттер ғана сақталған. Протагор білімінің салыстырмалы 
екендігі туралы ілімін материяның абсолютті өзгермелі жəне 
тұрақсыздығы сияқты қасиеттеріне сүйеніп, дəлелдемек болады.  
Егер  табиғаттың өзі абсолютті өзгерісте болатын болса, онда оны 
танып-білуге бағытталған субъектінің білімі де өзгермейді, тұрақ-
сыз. Олай болса, өзгермелі, қарама-қарсы екі пікір айтуға болады 
жəне сол пікірлердің екеуі де дұрыс болуы ғажап емес. Мұндай 
жағдайда адам əбден шатасуы мүмкін, сондықтан ол осы екі 
қарама-қарсы пікірдің біреуін қабылдап, екіншісін теріс  пікір 
ретінде жоққа шығаруы керек.  

Протагор “Адам - барлық заттардың мөлшері” деген қағиданы 
ең негізгі қағида ретінде қабылдайды. Бұл қағида бойынша, маған 
заттар қалай болып көрінсе, мен үшін олар солай болып, ал саған 
қалай көрінсе, сен үшін - солай болып қалады. Пікір таңдауда 
адамдар пайдалылық мөлшеріне сүйенуі керек. Ол жамандық пен 
жақсылықтың салыстырмалы болатындығын, ал объективті нақ-
тылықта олардың жоқ екендігін көрсетеді. Олай болса, ненің 
жаман, ненің жақсы екенін өз пайдаңа байланысты шешуің керек. 

Рақымшылдық (адамгершілік, ізгілік) дегеніміз не, оған адам-
дарды үйретуге бола ма? - деген сұраққа Протагор: ізгілікке, 
рақымшылыққа талпыну қабілеті барлық адамдарда бар, бірақ 
ізгіліктің, рақымшылықтың өзі туа біткеннен болмайды, сондықтан 
оған адамдарды оқыту, үйрету керек. Егер адамдар өздері соған 
талпынса, онда ізгілікті, рақымды адам болып шығады. Осыған 
байланысты мемлекет қоғамда ізгілік, рақымшылық сияқты қаси-
еттерді тəрбиелей алатын болғанда ғана қылмыскерлерді 
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жазалауға болады, себебі, жазалаудың өзі жамандықты болдыр-
мау үшін қолданылатын шара ғой, - дейді Протагор.  

Сократ, Платон, Аристотельде софистік ілімді, оның ішінде 
Протагордың  ілімін сынға алып, софизм деген шын данышпандық 
емес, алдамшы данышпандық, ал софистер осының арқасында 
пайда тауып  жүрген адамдар деп көрсетеді.  

Сократ (б.д.д. 469-399 жж.) жазбаша еңбектер қалдырмаған, 
оның философиялық көзқарастары бізге Платон, Аристотель-
дердің еңбектері арқылы жетті. Сократ ауызша пікірталастырып, 
диалог арқылы өзінің қарсыластарын қарастырылып отырған 
мəселе туралы жаңа, тың білімге əкелуге тырысты. Бұл жолда ол 
мысқылдауды ақиқатқа жетудегі таным құралы етіп алады.  

Сократ майевтика əдісін ашқан (дүниеге келетін сəбиді 
қабылдау өнері деген мағынада) оның мəні қарсыласына олардың 
өздері жақсы білетін сұрақтарды қояды, қарсыласы ол сұрақтарға 
жауап бергеннен кейін, тағы да алдын-ала дайындалған сұрақтар 
қойылады, сөйтіп қарсыласы өзінің бастапқы айтқан пікіріне өзі 
қарсы пікір айта бастайды. Осы кезде Сократ мысқыл-кескінмен 
қарсыласын менменшіл, өзім білем сияқты пікірінен толығымен 
арылтады да, енді онымен бірге өзі де көтерілген мəселені айқын-
дай түсуге, реті келсе, оған түсініктеме беруге тырысады, өзінің 
қарсыласын қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы біртіндеп 
ақиқатқа жақындата түседі. Майевтиканың мақсаты - қарастырып 
отырған мəселеге түсініктеме бере отырып, осы сияқты құбылыс-
тардың бəрін қамтитын жалпы ұғымды қалыптастырмақ болады. 
Бұл ретте қарсыластары ол ұғымды қалай қалыптастыру керек-
тігін түсінбегендіктен, ол: «Мен өзімнің ештеңе білмейтіндігімді 
білемін», «Өзіңді өзің танып-біл!» - деген қағиданы өз философия-
сының негізгі қағидаларының бірі етіп басшылыққа алды. Өзіңді 
өзің тану деген - өзіңді қоғамдық, əдептілік тұлға ретінде қарас-
тыру арқылы барлық адамдарға тəн өнегелі негізгі қасиеттер 
төңірегінде этикалық ұғымдар қалыптастыру. Сократтың пікірінше, 
моральдік өлшемдер - объективтік құбылыстар.  

Ал жақсылық пен жамандықтың арасындағы айырмашылық - 
салыстырмалы емес, абсолютті бағытта болады. Сондықтан 
софистер сияқты бағыттылықты пайдалылықпен теңістіруге бол-
майды, керісінше, бағыттылық игілікке пара-пар. Жақсылық жаса-
ғанда, ол жақсылықтың неде екенін білген дұрыс. Егер адамдар 
жақсылықтың да, жамандықтың да не екенін, олардың  табиғатын 
түсініп-білетін болса, онда олар ешуақытта да жамандыққа бар-
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мас еді. Жамандықтың өзі жақсылықтың не екенін білмегендіктен 
болатын салдар. Сондықтан адамдар баюға, жұмыс бабында 
жоғарылауға, мемлекеттік басқару ісіне араласуға, т.б. құмартпау-
лары керек, керісінше, “өз қамыңды өзің ойлап”, өзіңді өзің 
өнегелілік, интеллектуалдық жағынан көтер, бұл ретте адамдарға 
философия көмек береді. Өмірінің соңғы кезінде Сократқа 
жастарды бұзды, құдайларды жоққа шығарды деген кінə тағып, ол 
у ішіп өлуі керек деген үкім шығарады. Түрмеден ізбасарларының 
көмегімен қашып шығуға мүмкіндігі бола тұра, ол мемлекетте 
қабылданған жəне өмір сүріп тұрған заңды бұзбау керек деген 
пікірді желеу етіп, б.д.д. 399 жылы өзінің достарының, ізбасарла-
рының алдында у ішіп өледі. Сократтың өмірі, оның ілімінің қалай 
іске асқандығын  көрсетіп  ғажайып  өмір  болды.  Сократтың əр 
адамның өз пікірі  болуы мүмкін,  бірақ  ақиқат олардың бəріне 
ортақ - ол біреу ғана деген  тұжырымы, сол сияқты ұғымдардың 
ауыспалылығы туралы (кейбір жағдайларда олардың бір-біріне 
ауысып отыратындығы туралы) идеялары өзінен кейінгі ойшыл-
дарға үлкен əсер етіп, ұғымдар диалектикасы туралы ілімінің 
қалыптасуына жəне дамуына ойтүрткі болды. Рақымшылдық жəне 
бақыт Сократтың ілімдері, б.д.д. V-ІV ғғ. кең етек алған екі фило-
софиялық мектеп: киниктер мен гедонизмнің этикалық ілімдерінің 
өзекті мəселесіне айналды (Богомолов А.С. Античная филосо-
фия. М., 1985).  

Платон (б.д.д 427-347 жж) Сократтан дəріс алған, оның ілімін 
əрі қарай жалғастырушы, өзінің терең де, мағыналы филосо-
фиялық ойларымен жалпы философия ғылымының  дамуына 
үлкен əсер еткен ғұлама-ойшыл. Платон оның лақап аты (жалпақ, 
кең деген мағына береді), шын аты - Аристокл. 20 жасында 
Сократтан дəріс алған, кейін Афинада Гекадем (гректердің батыр 
құдайы) атындағы гимназияда ұстаздық етеді. Бұл мектеп алғаш-
қыда гекадемия деп, соңғы кезде академия деп аталынады. 
Негізгі шығармалары:  

 “Апология” (Сократты қорғау); 
 “Китон” (Заңды сыйлау туралы);  
 “Кратил” (Тіл туралы); 
 “Федон” (Əділеттік туралы);  
 “Мемлекет” (Идеялар теориясы); 
 “Тет-а-тет” (Білім туралы); 
 “Тимей” (Космогония); 
 “Заңдар”, т.б.  
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        Платон пікірінше, шын болмыс - ақылмен ғана білуге бола-
тын денесіз идеялар əлемі. Платонның болмысы Парменидті-
кіндей біртұтас болмыс емес керісінше, өздеріне тəн идеялары 
бар рухани көпшілік. Əр идея өз алдына мəңгі жəне өзгермейді, ол 
өзіне өзі тəн. Идеялардың саны көп, бірақ шексіз емес. Əлемде 
қанша бір тектес, бір-біріне ұқсас заттар, құбылыстар, процестер, 
қатынастар, т.б. көп болса, соншама идеялар бар. Идеялар бір-
бірімен тек қана қарым-қатынасты емес, сонымен бірге бір-біріне 
бағынышты немесе бірнеше түрлі идеялар бір ортақ идеяға 
бағынышты қатынастарда болады. Платон рухани əлемнің жеке-
жеке идеялары туралы айтқанда, көбінесе “эйдос” деген ұғымды 
қолданады. Ежелгі грек тілінде идея да, эйдос та бір-біріне ұқсас 
мағына береді: түр, пішін, кейіп, тəсіл, т.б. эйдостар сезімдік 
заттар үшін бір мезгілде əртүрлі міндет атқарады:  

1. Себептілік.  
2. Заттардың жаратылу кескіні үшін үлгі.  
3. Заттардың түпнегіз бейнелейтін  ұғым.  
Материалдық денелер өзгермелі, құбылмалы, ал эйдостар 

(идеялар) мəңгі, өзгермейді, сондықтан Платон оларға қосымша 
тағы бір ұғым - “хораны” (материя) кіргізді. Хора - материя көрін-
бейтін, түрсіз, еленбейтін, өзіне-өзі тең құбылыс. Бірақ ол кез-
келген түрді қабылдап, пішінделген (түрленген) материя болуға 
қабілетті. Оны денелі, немесе денесіз деп айтуға болмайды. 
Платонның материясын танып-білуге болмайды, ол бейбол-
мыстың бір түрі. Осыған қарамастан, материя көп түрліліктің, 
жалқылықтың, заттанудың, өзгерістердің, туу мен өлімнің, табиғи 
қажеттіліктің, жамандықтың жəне еріксіздіктің қайнар көзі. Мате-
рия мəңгі, ол өмірге идея (эйдостар) арқылы келмейді. Платон 
материяның бұл түрінен физикалық материя түрін ажыратып 
қарастырады. Физикалық материя антикалық көзқарастарда 
қалыптасқан төрт түпнегіз - от, жер, су, ауа - түрінде өмір сүреді. 
Сезімдік заттар - заттандырылған идеялар мен материяның 
туындылары. Матери-алдық денелер өзгермелі: уақытша дүниеге 
келіп, мəңгі жоғалып жатады. Заттар идеялармен үш түрлі байла-
ныста болады.  

Біріншіден, заттар өзінің идеяларына ұмтылады, сол идея-
ларға ұқсатуға тырысады. Екіншіден, əрбір затта идеяның бөл-
шектері бар, сондықтан заттар өз идеялары сияқты болады. 
Үшіншіден, сезімдік əлемдегі заттар оң идеяларымен бірігіп 
кетеді. Себебі заттар идеялардың көлеңкесі, олардың  бейнеле-
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нуі, ал идеялар - заттардың алғашқы түрлері, пішіндері. Өзінің 
осы ілімін түсіндіру үшін Платон “үңгір” туралы аллегориясын 
келтіреді: адамның өмірі үңгірде өмір сүретін адамдардың қор-
шаған ортаны танып-білуімен өте ұқсас. Үңгірдегі адам заттардың 
өзін емес, тек олардың көлеңкесін ғана көріп таниды жəне оларды 
табиғаттың шын құбылысы екен деп есептеп, үңгірден сыртқа 
шыққанда шынайы құбылыстарды көріп, оларды шын мəніндегі 
заттар ретінде мойындамайды, осы пікірдің қате екендігін 
түсіндіріп айтқан адамды жынды сынап, өлтіруге дейін барады.  

Платонның ілімі бойынша, идея мен материядан басқа үшінші 
бастама - əлемдік рух, немесе космос рухы шығармашылық 
күштің, қозғалыстың, тіршіліктің, жанның, сананың жəне таным 
процесінің қайнар көзі ретінде идеялар əлемі мен заттар əлімін 
қосып, байланыстырады, ол заттарды идеяға ұқсауға, ал идея-
ларды заттарда болуына көндіреді. Осы екі əлемді біріктіріп, 
байланыстыру үшін космостық рухтың өзі қарама-қайшылықта 
болуы керек. Шынында да, ол қарама-қарсы үш бөліктен тұрады:  

 бірінші - өзіне өзі тең бөлік (идеялар əлемі);  
 екіншісі - өзгермелі бөлік (материя); 
 үшіншісі - сол екеуінің қосындысынан тұратын бөлік (сезімдік 

заттар əлемі).  
Космосқа рух беретін - демиург. Ол космостың мəңгі баста-

масы, себебі жəне жүйеге келтіруші. Əлемдердің пайда болу 
себебі - демиругтің жігері. Олай болса космос - демиург жігерінің 
материя арқылы заттандырылуы жəне сол əлемнің тірі организм-
дерге айналуы. Космостың тіршілік иелерінікі сияқты арқылы мен 
жаны бар. Космостық денелер материядан (от, жер, ауа, су) 
тұрады. Бұл түпнегіздер əртүрлі пішінді болғандықтан, өзара бай-
ланыса келіп, көптүрлі денелер құрайды жəне жоғарыда 
айтқандай өзіне өзі тең бөлікпен (идеялар əлемі) өзгермелі бөлікті 
(материя) қосып космос рухын дүниеге келтіреді. Космос рухы, 
немесе əлемдік рух екі түрлі (ішкі жəне сыртқы) қозғалысты 
тудырады. Идеяны, эросты басшылыққа алған өмір, өнегелілік 
идеясын (игілік, қайырымдылық) жүзеге асырады. Ол тек рухани 
махаббат (Платонша махаббат дегеніміз осы) негізінде ғана 
мүмкін. Игілік (қайырымдылық) дегеніміз жанның реттілігі мен 
гармониясы. Платонның түсінігінше, данышпандық, естелік жəне 
əдеттілік. Бұл игіліктер адамдардың бəріне бірдей дарымайды. 
Осы игіліктердің даруына қарай қоғамдағы  əлеуметтік  топтарды  
үш топқа бөлуге болады. Олар: 
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 1-игіліктердің төрт түрі дарыған философтар, сондықтан олар 
мемле-кетті басқарулары керек;  

2-данышпандықтан басқа қалған үш игілік дарыған - əскер-
басылар, т.б.  

3-игіліктің соңғы екеуі ғана дарығандар - қолөнершілер, 
шаруалар, саудагерлер, т.б, əлеуметтік топтардың əрқайсысы 
мемлекетке пайдалы жəне өте қажет. Сондықтан, мемлекет өз 
тарапынан азаматтарын игілік рухында қалыптастыруға, тəрбие-
леуге жағдай жасауы керек. Идеалды мемлекетте жоғарыда 
аталған үш əлеуметтік топ бір-бірімен жарасып, əр қайсысы өз 
ісімен айналысады да, мемлекетте қайырымдылық (игілік) орнай-
ды. Өзінің идеалды - мемлекет идеясын жүзеге асыруға тырысқан 
Платонның іс-əрекеті сəтсіз болды (Платон. Собрание сочинений: 
В 4 т. М., 1990-1994). Платон мемлекетті 7 түрге жіктейді:  

1. Монархия - бір адамның əділетті билігі. 
2. Тирания - бір адамның əділетсіз билігі. 
3. Аристократия - азшылықтың əділетті билігі. 
4. Олигархия - азшылықтың əділетсіз билігі. 
5. Демократия - көпшіліктің əділетті билігі. 
6. Тимократия - көпшіліктің (армия, əскербасылардың) əділ-

етсіз билігі. 
7. Платон «болашақтың мемлекеті» деген атпен əлі болмаған, 

бірақ келешекте орнайтын, мемлекеттік билік пен заңдардың 
қажетілігі болмайтын идеалды мемлекетті сипаттайды.  
        Аристотель (б.д.д. 384-322 жж) басқа ғылымдардың  мəсе-
лелерін философия тұрғысынан қараған алғашқы ойшыл-фило-
соф. Ол Стагир қаласында дүниеге келді, 17 жасында Платоннан 
дəріс алған, ал 41 жасында ұлы Александрдың (Македонский) 
тəрбие-шісі болған. Ол Афинада Ликей, немесе перипатетиктер 
(бақта қыдырып жүріп сұхбаттасу) мектебі деп аталатын оқу 
орнын ашты. Аристотель сол кездегі ғылымдардың барлық 
саласына ат салысып, көптеген еңбектер жазып қалдырған: “Кате-
гориялар”, “Аналитика” (І-ІІ томдар), “Топика”, “Физика”, “Метафи-
зика”, “Органон”,“Этикалық трактаттар”, “Саясат”, “Риторика”, 
“Поэтика”, т.б. Аристотель екі түрлі философияның бар екендігін 
айтады. “Бірінші философия” - метафизиканың қарастыратын 
мəселелері - табиғи құбылыстардан тыс жатқан, өзгермейтін, 
мəңгі, қозғалмайтын мəнділік. Оны танып-білу табиғатты танып 
білуден құндырақ, сондықтан философия физиканың алдында 
тұрады да, “бірінші философия” - деп аталынады.  
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       “Екінші философия” - физиканың - пəні материя мен үздіксіз 
қозғалыста жəне өзгерісте болатын сезімдік заттар, бұл ілімін 
Аристотель мəнділікті болмыс деп қарастырады. Осы тұрғыдан 
мəн категориясы мəнділікті түсінудің кілті. Ол мəнді өзіне тəн 
əртүрлі көріністеріне байланысты тануға болады дейді. Мəннің 
көріністері: түпнегіз, субстракт, болмыстың мəні, болмыстың мəні-
мен түпнегізден тұратындар, жалпыға бірдей əмбебап жалпылық, 
жалпылық, ерекшелік. 

Мəннің бұл аталған көріністерінің ішінде біреуі ғана - “бол-
мыстың мəні” - мəнділік болады, ал қалғандары мəнділік бола 
алмайды. “Болмыстың мəні”, түр (форма), “алғашқы мəн” синоним 
ұғымдар. Аристотельдің пікірінше, форма - кез келген жалпы бас-
тама емес, жəй жалпылық қана, осы тұрғыдан алғанда, ол жалқы-
лар мен жалпылар арасындағы ерекшеліктердің арқасында өмір 
сүрді. Форма сапа да, сан да, заттар арасындағы қатынастар да  
емес, ол заттардың мəні, онсыз заттар өмір сүре алмайды. Сезім-
дік заттар көлемінде, оның мəні ретінде форма (түр) заттардан 
бөлек өмір сүрмейді. Қаншама ерекшеленген (топталған) заттар 
болса, соншама форма бар. Формалардың сатысымен көтеріле 
отырып, форманың ең жоғары түрі - материядан тыс өмір сүретін 
- алғашқы қозғаушы күшке дейін жетеміз. Ондай форманы ешкім 
дүниеге əкелмейді, ол мəңгі. Формамен қатар алғашқы бастама-
лардың қатарына “хюлэ” - материя да жатады. 

Материяның екі түрі бар: біріншісі - түрсіз, бейтарап, екіншісі - 
заттарды материалдандырған нəрсе. Материяның бірінші түрі 
мəңгі, бірақ, өміршең емес, себебі, өздігінен ештеңе тудыра 
алмайды. Ал “екінші материя” өзіне “бірінші материяны” қабыл-
дайды да заттарды жасайтын материал (шикізат) ретінде форма-
мен қосылып, сезімдік денелерді дүниеге əкеледі. Материя мəңгі 
болғанмен де, болмыс пен бейболмыстың ортасында екі ұшты 
болып тұрғандықтан, заттардың уақытшалығының, өзгермелілі-
гінің қайнар көзі болып табылады. Материя мен форманы алғанда 
басты рөл формаға беріледі, себебі шын нақтылық - заттардың 
нақтылығы емес, форманың нақтылығы. Əлемде болып жатқан 
құбылыстардың барлығы мақсаттылыққа (теология) байланысты 
өзгеріп, дамиды. Олай болса, мақсаттылық та алғашқы баста-
маның бірі.  
        Аристотельде мақсаттылық нақты игілік, ол - нақты мүмкін-
дікті жүзеге асыру жəне оны тамамдау. Төртінші алғашқы бастама 
- қозғалыс. Мəн мен форма қозғалғанда, ол əрекетшілдік қасиетке 
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ие болып, заттар қозғалысынның алғы шарты болады. Форма да, 
мақсаттылық та, қозғалыс та осы алғашқы қозғаушы күшке тəн. 
Бірақ ол материядан құр алақан, себебі материя тəуелсіз өмір 
сүреді. Бірақ материядан заттардың пайда болу мүмкіндігі ғана 
болса, форма алғашқы қозғаушы күш ретінде - нағыз шындық. 
Аристотель қозғалысты əртүрлі категориялармен байланыстырып 
қарастырады: қозғалыс сапаға байланысты - сапалық өзгеріс, 
санға байланысты ұлғаю, кемуге байланысты - бір орнынан екінші 
орынға қозғалу, т.б. түрленеді. Аристотельде кеңістік деген 
категория жоқ, оны “орын” категориясы алмастырады. Кеңістік 
(бос кеңістік болмайды) денелер орналасқан орындардан тұрады, 
“орын” қозғалыстағы денелермен тығыз байланысты, бірақ олар-
мен бірге қозғалмайды (Аристотель // Сочинения: В 4-х т. М.: 
Мысль, 1984. Т. 4. С. 375-403). 

Аристотельдің пікірінше, табиғи денелердің тіршілік жасау 
мүмкіндіктері бар (жасанды денелерде ондай мүмкіндік болмай-
ды). Осы мүмкіндіктің жүзеге асырылуы энтелихия (жан) арқылы 
болады. Жанның үш түрі болады: 

1) өсімдіктер жаны - жанның алғашқы жəне жалпы мүмкіндігі. 
Бұл жанның басты қызметі - өзін-өзі ұдайы өндіру жəне қоректену; 

2) жануарлар жаны - олар заттардың сырт пішінін түйсіктері 
арқылы қабылдай алады;  

3) адамдар жаны - өсімдіктер мен жануарлар жандарына тəн 
қасиеттерге қоса, ақыл-ойдың арқысына жалпылықты танып біле 
алады. Бірақ жалпыны түсіну үшін, алдымен жалқыны танып білу 
керек. Себебі біздің сезім мүшелерімізге жалқы заттар əлемі əсер 
етеді де, біз оларды танымның əртүрлі сатылары арқылы танып-
біле аламыз. Сезімдік танымның бірінші сатысында адамдар 
жануарлар сияқты, сезімдік түйсіктерімізге əсер ететін заттар 
туралы алғашқы мағлұматтар аламыз, екінші сатысында – тəжі-
рибелік танымда сезімдік түйсіктеріміздің қайталанған құбылыс-
тарды есте сақтап қалуы арқасында оларды танып-білуімізге 
мүмкіндік туады. Үшінші сатысында - “өнер” (əңгіме, көркемөнер, 
т.б. туралы емес), практикаға негізделген танымның ерекше 
сатысы - адамдар жеке заттарды танып қана қоймайды (тəжіри-
бедегідей) одан гөрі терең-ірек түсіп, кейбір заттарға тəн ортақ 
қасиеттер мен себептерін танып біледі. 

Аристотельдің пікірінше, адамдар “қоғамдық жануарлар”. 
Отбасының, қоғамның табиғи дамуының арқысында мемлекет 
пайда болады. Мемлекеттің табиғаттан айырмашылығы, онда 
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көптеген əлеуметтік, т.б. қатыныстардың өріс алғандығы. Мем-
лекет басшысы, қалыптасқан қоғамдық жағайларға сəйкес адам-
дарды басқаруы тиіс. Əсіресе, жастарды тəрбиелеу мəселесі 
басты мақсат болу керек.  
        Эллиндік кезең. Гедонистік философияның негізін қалаушы 
Аристипптің (б.д.д 435-355 жж.) көзқарасының қалыптасуына 
Сократтың ілімімен қатар, софизмнің де əсері болды. Оның 
пікірінше, танымның қайнар көзі - түйсік. Ал түйсік арқылы біз 
табиғаттың заңдылықтарын, немесе оның қасиеттерін танып біле 
алмаймыз, сондықтан табиғатты танып-білемін деп əуреге түсудің 
қажеті жоқ, керісінше, біз тек өзімізге тəн субъективті қабілет-
теріміздің нəтижесін ғана тани аламыз. Осыдан келіп, Аристипп 
тек өзіміз сезінген лəззат пен қасірет қана игілік, рақымшылық 
деген тұжырым жасайды. Лəззат өткенге де, болашаққа да 
бағыттал-майды, ол тек қазіргі нақтылық. Сондықтан қазір ғана 
ала алатын лəззатқа ұмтылу керек. Лəззатқа жетуге өз еркіңмен 
қол жетпейді, немесе қасірет əкелетін құмарлықтардан бас тарту. 
Кез-келген адам өзінің рухы мен тəнін рахаттануға, лəззат алуға 
бағыштап, өзін де, басқаларды да шаттыққа бөлулері керек 
(Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1998).  
        Скептицизм - негізін қалаған Пиррон (б.д.д 360-270 жж) 
Элида қаласында туылған. Брисонда оқып, Анасархпен бірге 
Үндістанға жаугершілік мақсатта саяхаттаған. Идеясы - «бəріне 
күмəндану». Скептикалық əдістің негізінде қайшы пікірлердің 
шындыққа айналу мүмкіндігінің бірдейлігі туралы ой жатады. 
Философ-скептикке: «Ешкім білмейді жəне ешкім ешқашан біле 
алмайды» немесе «Мен қандай екенін білмеймін, бірақ білуге 
үміттімін» деп айту тəн. Бұл ілім кейіннен схоластикалық əдістер 
мен жалпы догматизмді сынау кезінде керек болды (Первоис-
точники. Антология мировой философии: В 4 т. М., 1969-1972. 
Т.1.).  
       Стоицизм - китиондық Зенон негізін қалаған. Идеясы - 
сыртқы дүние ықпалынан құтылу, əлеуметтік азаттыққа жету, 
əлемдік мəдениеттің озық жетістіктерін қабылдау, сұлулыққа, жан 
мен дене саулығына ұмтылу, бақытқа ұмтылуды жоғары мақсат 
деп тану, ізгілік - игілік, бұзақылық пен зұлымдықты - кесірлік деп 
түсіну, табиғатпен əлемдік Космостық ақыл-оймен үйлесімді 
өмірді уағыздау.       
        Эпикур ілімі. Эпикур (б.д.д 342-271жж) бұл ілімнің негізін 
салды, 300-дей еңбек қалдырған. оның ілімі 3 бөлімнен тұрған: 
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табиғат жəне космос туралы ілім - физика, таным туралы ілім - 
каноника, адам мен оның тəртібі туралы ілім - эстетика. Олардың 
көпшілігі «Көзге түспей өмір сүру» қағидасын ұстанады.  

Идеясы:  
 адам дүниеге келуіне оның ата-анасы ғана себепкер;  
 жоқтан бар пайда болмайды;  
 барлық заттар атомдардан тұрады, атомдар мен бос кеңістік 

мəңгі; 
 адам жаны да тəні сияқты ажалды; 
 жан материяның ерекше түрі;  
 адам тағдыры құдайларға тəуелсіз;  
 адам үнемі бақытқа ұмтылуы керек;  
 рахаттану азаптың болмауы.    

       Эллиндік кезеңнің алғашқы философиясы - кинизм. Киниктер 
философияның негізін қалаушы Антисфеннің (б.д.д. 444-368 жж.) 
пікірінше, нақты өмір сүретін тек жеке заттар ғана, ал жалпы  
ұғымдар заттардың қандай зат екенін анықтайтын сөз ғана. Ал 
білім дегеніміз, ұғымдардың мазмұнын құрайтын пайымдаулар. 
Бірақ олардың мазмұнында заттардың мəнін көрсететін қасиеттер 
мен əр түрлі белгілерді теріп көрсетуге болмайды, себебі олар 
туралы дұрыс пайымдау субъекті мен предикат тепе-тең (тавта-
логия) болған жағдайда ғана (математик дегеніміз математикадан 
сабақ беретін адам) қалыптасады. Киниктердің жеке заттар мен 
жалпы ұғымдар туралы пікірлері ортағасырдағы номиналистердің 
жалпы ұғымдар мен жеке заттар туралы идеяларымен ұштасып 
жатқанын байқаймыз (Кішібеков Д.,1991). 
      Антисфен өзінің ұстазы Сократтың рақымшылдық, ізгілік, 
басқа туралы ілімін ілгері қарай жалғастырып, түкке тұрмайтын 
құндылығы жоқ байлық, денсаулық, т.б. сияқты игіліктерімен 
салыстырғанда, рақымшылдық - ең құнды жəне жалғыз ғана игілік 
деп уағыздаған. Себебі, адам ізінің негізі мақсаты бақытқа тек 
рақымшылдық арқылы жетуге болады. Рақымшыл болу үшін ол 
туралы көп сөздің, немесе білімнің қажеті жоқ, ол - тек іс-əрекет 
арқылы ғана көрінеді. Жұрттың бəрі рақымшыл болуға қабілетті, 
бірақ оған өз құмарлығын шектей алатын адамдар ғана жете 
алады. Ондай адамдар тағдырға тəуелсіз шын мəніне ерікті 
рақымшыл данышпандар. Олардың идеалы - өздерін күнделікті 
қажет талап-тілектермен шектеп, табиғатпен үйлесімді өмір сүру. 
Ал шын  мəніндегі, ең жоғары бақыт - бақыттымын деп өлу. Киник-
тер мемлекеттік заң мен рақымшылдық заңдарын ажыратып, 
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бөліп қарастырады. Мемлекеттік заң  рақымшылыққа жеткізбейді. 
Шынында да, дауыс беру арқылы топас адамдарды қолбасшы 
қылып сыйлайтын мемлекетті рақымшылыққа жеткізетін мемлекет 
деп айта аламыз ба? - деп сауал қояды Антисфен.  
        Материалдық тұрмыс қасиеттерін елемей, қоғамда қалыптас-
қан əдет-дəстүрлерді мысқылдай отырып, нағыз данышпандық, 
рақымшылдық, бақытты іздеген Диоген Синопский (б.д.д. 412-
323 жж.) киниктердің  этикалық ілімін өз өмірінің негізгі қағидасы 
етіп қабылдаған. Ол өте кедей тұрғанына қарамастан, киниктердің 
түсінігінше, рақымшылыққа, бақытқа, шынайы бостандыққа жеткіз-
бейтін адамдардың кемшіліктерін сынап, лəззатқа деген құмар-
лықты жек көрудің өзі - лəззат деп уағыздаған. Тал түсте қолына  
шамшырақ  ұстап, базар алаңында “Халық - көп, бірақ нағыз адам 
аз екен” деген сөзі осы пікірді нақтылайтын сияқты. Киниктер 
материалдық игіліктерден бас тартып, аскеттік өмірді уағыздаса, 
гедонистік мектептің өкілдері өмірде өз түйсіктерінің мəліметтерін 
басшылыққа ала отырып, сезімдік қуаныштарға, лəззатқа берілу 
керек деп уағыздады. Ал лəззат, бақыт дегеніміз - минуттық сезім-
дік қуаныштардың жиынтығы, оларды қадірлеп, қастерлеп, 
мүмкіндігінше пайдалану керек. Өмір қайғы-қасіретке толы бол-
ғандықтан, өмірмен қатар өлім де тартымды. Тек қана байлыққа, 
даңққа құмарту ол ақылсыздардың ісі, ал данышпан болса - оған 
өмірде не болып жатқанның бəрібір: бай ма, кедей ме, ерікті ме, 
еріксіз бе, т.б. Шексіз ассоциалдық тəуелсіздікті дəріптеу, аске-
тизм, беделді мойындамау, табиғат заңдарын мойындамау, 
патриотизмді болдырмау, парадоксалдылық - кинизмге тəн сипат-
тар (Антология кинизма. М., 1984).  

 
3.2. Ежелгі  Мысыр философиясы 

 
Ежелгі Мысырды пирамидалардан, Клеопатра туралы аңыз-

дардан білеміз, алғашқы косметикаларды,  маскаларды, құпияға 
толы дүниелерді, ең алғаш рет парикті, əжімге қарсы жəне без-
еуге қарсы бетмайларды, шашты бояуға, өсіруге арналған препа-
раттарды ойлап тапқан ел. Египет философиясы таңғажайыпта-
рымен əлемді таңғалдырған. Оқушылар Саис, Гемиопль қалала-
рында, ғибадатханаларда медицина, архитектура мен матема-
тика ғылымдарынан дəрістер алған. Ежелгі Мысыр мəдениетінің 
философиялық ойлары мифологиямен байланысты қалыптасқан. 
Ежелгі Мысырлықтардың өзіндік табынатын жануарлары жəне 
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құстары болған. Мысалы: мысық, арыстан, бұқа, қой, қыран жəне 
жылан. Төменгі Мысырда уаджит кобрасы қорғаушы ретінде түсі-
нілген. Оның мүсінін фараондардың баскиімінен көруге болады. 
Қыран тұмарларда қасиетті киелі көзбен теңестірілген. Мысықтар 
Бубастис қаласында, ирбистерді Ибуну қаласында, иттерді өздері 
өлген қалаларда сақтаған. Қасиетті жыландар Амон-Ра құдайлар 
үйінде сақтаған. Мимфистің үлкен жерасты жазығында табылған 
саркафаг тастарымен қасиетті бұқа мимуялары мысырлықтардың 
дүниетанымы бойынша, өлген адамның жаны 3 мыңжылдың 
арасында қатқан жануар немесе құс денесіндей болады жəне ол 
адамды жер асты өмірінің қаупінен сақтайды деп сенген. Мыс-
ырда политеизм элементтері бар, оны біз оларда Исид дəрігер-
лердің құдайы, Тот ақыл құдайы жəне Таурат аналар құдайынан 
көреміз. Ақыл құдайы - Тот жəне ана құдайы - Исид дəрігерліктің 
ең басты құдайлары болды.  

Тот басында ибис құсы бар адам ретінде бейнеленді немесе 
павлион бейнесіне айналады. Ибис те, павлион да Ежелгі Мыс-
ырда ақылдылықты көрсетті. Тот жазуды, математиканы, астрано-
мияны, діни сенімдерді, музыканы жəне ең бастысы ауруды 
табиғи заттарын емдеу жүйесін қолдады. Тауэрт құдайлардың 
анасы есептелген, сондықтан əрбір туылған нəресте əлеуметтік 
жағдайына қарамастан, Тауреттің кішкене ескерткішінің астына 
бір түн түнейтін болған. Олардың ойынша, өлген адамның қабірлік  
екі түрлі субстанциясы болған: жан жəне өмірлік күш. Ибис атты 
құс киелі саналғандықтан ақылдылықпен теңестірілген. Өмірлік 
күш немесе оны «екіжақтылық» деп атаған, қабірде тұрақтаса 
ғана екінші дүниеге ауыса алады, өлген адамның жанына ауыса 
алады екі өмір арасын байланыстырушы болып саналған. Мың-
даған ғасыр бұрын өмір сүрген мысырлықтардың мумификация-
ланған денелелері осы кезге дейін сақталған. Мысырлықтар 
мумиялары қоңыр түсті болған жəне өлген адаммен портреттік 
ұқсастығы болмаған. Ежелгі Мысыр туралы зерттеу жақында 
қолға алынды. Француз ғалымы Ж.Ф. Шампальон мысырдың 
иеороглифпен жазылған хатының сырын ашқаннан кейін, 1822 
жылдың 27 қыркүйегінде Француздық ғалымдардың жиналысында 
осы туралы бірінші рет қаралды. Осы күнді египтология сала-
сының туған күні деп санаған. Шампольонның бұл жаңалығы 
Розетт тасындағы жазулармен байланысты болды, ал ол тасты 
1799 жылы Мысырдағы Розетт қаласының жанында окоп қазып 
жатқан Напольен армиясының офицері тауып алған.  
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Мысырлық абыз Манефонның жазбалары, грек жазушылары: 
Диодор, Пашбиш, Страбон, Плутарх жəне тағы басқаларының 
əдебиеттері ежелгі мысыр тілінде жазылғандықтан көпшілікке 
беймəлім, сондықтан көптеген ежелгі Мысырдағы пирамида 
қабырғаларындағы, қабірдегі жəне папирусты қағаздағы таңбалар 
зерттеушілер үшін белгісіз болып қалды. 

Күннің ыстық  көзінен қорғану үшін мысырлық ерлер де, əйел-
дер де құрамында сурьма жəне майы бар, жасыл сығындыны  
көзінің айналасына жақты. Оны жаққанда адамның көзінің түсі  
орман жаңғағына ұқсап қалатын болған. Мысыр əйелдері  бетте-
рін қызартып, еріндерін бояды, бірінші рет жалған шашты(парикті) 
қолданды, оны  қысқа  қиылған шашқа киеді. Жалған шаш көпте-
ген өсімдіктерден тұрады. Ол бас киім орнына жəне биттеуге  
қарсы қолданылған. Қазіргі заманғы мысырдағы косметикалық 
фирмалар ресейлік саудаға шығады, жасартатын ежелгі жағыл-
малар(крем), жапсырма (пластірлер), примочкілер жарнамала-
нады. Ежелгі  мысырлықтар гигиеналық ережелерді сақтауға көп 
көңіл аударған. Діни заңдарда тағамды мөлшерлеп, қалғанын 
шығынға жазады. Vғ. б.з.д. Герадот Мысырлықтардың əдет-ғұрып-
тарын көре отырып, мəлімдейді: «Мысырлықтар тек мыстан 
жасалған, күнде тартылатын ыдыстан ішеді. Олар əрқашан жуыл-
ған көйлек киетін жəне ол оларға үлкен күтім көрсетілгендей 
болады. Биттерден қорғану үшін əрі тазалық пен  əдемілік үшін  
шаштарын қиып, жалған шаш киетін, абыздар күнара бүкіл 
денесіндегі шаштарын қиып отырады, құдайға  құлшылық  еткен  
уақытта, үстерінде  бит  болмау  үшін абыздардың  киімдері  тек  
қамыстан  жасалатын. Олар күндіз екі рет, түнде екі рет жуына-
тын болған.  

Қаланың ірі ғибадатханаларында Саис пен Галиопаль жоғ-
арғы  мектептер немесе өмір үйлері болған. Медицинамен бірге, 
математиканы, архитектураны, астраномияны, оқытқан, каллигра-
фия, сəндеушілер, шешендік  мəдениетін жəне  сөз өнерін біліп  
шықты. Осы жерде папирустар сақталған жəне көшірілген. Бізге 
тек соның үшінші немесе төртінші көшірмесі жеткен. Мысырлық-
тарда білімді  адамды  тексеру үшін,  білімнің  белгілі  көлемі  
болатын.  

 
Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
1. Грек мифологиясындағы Құдайлардың атын айтыңыз. 
2.  Алғашқы грек натурфилософтарының атын атаңыз. 
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3.  Апейрон дегеніміз не? 
4.  Гераклиттің «Логосы» - ол не? 
5.  Парменидтің «Болмыс» дəлелдемесін көрсетіңіз. 
6.  Зенонның қандай «апорияларын» білесіз? 
7.  Демокрит дүниедегі қажеттілік пен себептікті неден шыға-

рады? 
8.  Софистика əдісі. 
9.  Протагордың “Адам - барлық заттардың өлшемі деген 

нақыл сөзін қалай түсінесіз? 
10.  Платонның “идеялар əлемі дегеніміз не? 
11.  Аристотельдің “Платон маған қымбат, бірақ ақиқат одан 

да қымбат деген сөзін қалай түсінесіз? 
12.  Аристотельдің материя жəне форма ұғымдарын қалай 

түсінесіз? 
13.  Киниктердің көзқарасы қандай болды? 
14.  Эпикуреизм деп этика саласында нені айтамыз? 
15.  «Бұл тұжырымдар қазіргі өтпелі қоғамда қандай ойларды 

туғызуы мүмкін? – ойланыңыз: Сүйіспеншіліктің тартуы мен бəрі 
де жиналады; қастық олардың бəрін кері таратады (Эмпедокл).  

16.  Скептицизмнің көрнекті өкілі кім? 
17.  Асклепий деген кім? 
18.  Мысыр философиясы мен мифологиясы. 
19.  Мысыр мифологиясындағы Құдайлардың атын айтыңыз. 
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IV тарау. Ортағасыр мəдениетіндегі философия феномені 
 

4.1. Ислам мəдениеті контексіндегі араб-мұсылман 
философиясы 

 
Негізгі ұғымдар: суфизм, эманация, неоплатонизм, қалам, 

перипатетизм, политеизм. 
VII ғасырдың басында Түркістаннан Испанияға дейінгі ұлан-

ғайыр территорияға араб шапқыншылық нəтижесінде «Араб хали-
фаты» көп халықты мемлекет пайда болды. Бұл мемлекетте 
философия жақсы дамыған, көбінесе ежелгі грек философиялық 
ойлары қарастырылады. V-VII ғасырда схоластикамен қатар араб 
философиясы дамыды, бірақ оны батыс еуропалық схоластика-
мен салыстыруға  болмайды. 

Əлемдік философия тарихында өзіндік орны бар түркі тілдес 
халықтар философиясы араб мұсылман философиясы мен мəде-
ниетінен нəр алып, VІІ-Х ғасырларда философия мен ғылым 
өзінің гүлденген кезеңін бастан кешірді, ғылымның: тригономе-
трия, алге-бра, оптика, психология, астрономия, химия, геогра-
фия, зоология, ботаника, медицина сынды салалары қарқынды 
дамыды. Арабтардың ұлттық мəдениетінің кең өркен жаюы VII 
ғасырда арабтар Африканың бүкіл солтүстік жағалауын, Пиреней 
түбегін, Сирия, Палестина, Таяу Шығысты жаулап алғандығымен 
байланысты, жаңа ислам діні пайда болуына əкелді. Бағдат 
қаласы үлкен мəдени, рухани орталыққа айналды. Мұнда Пла-
тонның, Аристотельдің, Птоломей, Гипократ, Галеннің, Эвклид, 
Архимедтің еңбектері араб тіліне аударылып басылып, мұсыл-
ман əлеміне кең тарады. XVI ғасырда философия өзінің шырқау 
шегіне жетті. Аристотелизм ағымының ықпалы философия сала-
сында өте  күшті болды. Сөйтіп мұсылман перипатетизмнің негізін 
қаланды. 

Мұсылман философиясының даму кезеңі арабтық (VIII-ХIII ғғ. 
арабтілді философия) жəне түріктік (ХII-XVI ғғ. түрік мемлекетінің 
үстемдігі орнауы) болып бөлінеді. 

Мұсылман философиясының қалыптасуына əсер еткен: 
Бірінші - антикалық грек жəне эллиндік философия. 
Екінші Иран - Сасани философиясы. 
Үшінші үнді философиясы. 
Фалсафа (арабша-философия) антиктік философияны араб 

тілінде, мұсылмандық дүниетаным негізінде  қайта жандандырған. 
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Фалсафаның араб тілінде өрбуіне мəдени-тарихи, саяси, əлеу-
меттік жағдайлар əсер етті. Бұл жерде еріксіз мойындайтын 
мəдени-əлеуметтік жағдай: исламдіні, оны таратушы басты саяси 
күш - Араб халифаты. 

Халифат мемлекеттік құрылым ретінде Арабияда VII ғасыр-
дың 20 жылдары пайғамбарымыз Мұхаммедтің діни реформасы 
нəти-жесінде өмірге келген. Мұхаммед пайғамбар діни ұстаз, 
саяси басшы əрі ең жоғарғы үкім шығарушы болғандықтан, оның 
тілі (араб тілі) дінде, саясатта, шариғатта (заңда) мемлекеттік 
қызмет атқарған. 

Екіншіден, ұмыт болған антиктік философияны тірілтіп, оған 
коментарийлер жазып, аударып, онымен Еуропа жұртшылығын 
таныстырып, грек философиясындағы дəстүрді жалғастырушы-
лар арабтар еді. Осындай істің нəтижесінде Еуропада грек, латын 
тілдері қайта жанданды, олар ғалым, білім, өнер, философы 
тілде-ріне айналды. Сөйтіп, Еуропада классикалық филология 
дəстүрі қалыптасты, енді зиялы қауымның грек, латын, араб 
тілдерін  білуі заңдылыққа айналды. Бұл жағдай Еуропада жəне 
Ресейде ХХ ғасырға дейін жетті. Үшіншіден, арабтар салған 
дəстүр немесе грек философиясын қайта жаңғарту ХІ ғасырғы 
Батыс Еуропа схолас-тикасына негіз болды. Бұл туралы кезінде 
И.Г.Гердер былай деп жазған: «Арабтар болмаса, Гердер де, 
Альберт Великий де, Вилла, Новалық Аргольд те, Роджер Бэкон 
де, Луллия Раймунд та болмас еді. Олардың бəрі Испанияда 
арабтардан оқыды немесе солардың шығармаларын оқыды. 
Тіптен Фридрик ІІ-нің өзі араб кітаптарын аударуға қамқор болып, 
ғылымдардың жандануына жағдай жасады» [Гердер И.Г. Идеи к 
философии истории человечества.- М.: Наука, 1977.- С.601]. 
Фалсафа араб тілі негізінде ғана емес, ол саяси негіздерде жүзеге 
асқан феномен болғандықтан оның үш тарихи кезеңге бөлуге 
болады. 

Бірінші кезең. Бағдат Халифатына қатысты əл - Кинди, «Таза 
ағайындар» еңбектеріне байланысты қарастырылатын тарихи 
мəдени кеңістік. 

Екінші кезең. Халифаттан өзге мұсылман мемлекеттерінің 
пайда болуына байланысты ислам мəдениеті Аравиядан тыс 
аймақтарда гүлдене бастады, соның бір көрінісі - Орта Азия мен 
Қазақстан аумағында ерекше түрде дамыған фалсафа, оның 
өкілдері: əл Фараби, Ибн Сина, Омар Хаям, Аттар, əл Ғазали, т.б. 
Бұлар  парсы түркі жұртының ойшылдары. 
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Үшінші кезең. Мұсылман Испаниядағы Еуропалық фалсафа-
ның тарихи - мəдени кеңістігі, оның өкілдері: Ибн Бадж, Ибн 
Туфейл Ибн Араби, Ибн Рушд. 

Ортағасырлық мұсылман философиясының негізгі 
ағым дары: 

 мұсылмандық перипатетизм(шығыстық жəне батыстық); 
 калам(мутазилиттер, классикалық кезең жəне соңғы кезең); 
 мистикалық философия(суфизм). 
Философия Х ғасырда екінші ортасында Кордова қаласынан 

бастап, XVI ғасырға дейін мəдени даму өзінің шарықтау биігіне 
шегіне жетті. Аристотелизм ағымының ықпалы философия сала-
сында өте күшті болып, мұсылман перипатизмінің негізі қаланды. 
Ол негізінен екі бағытқа бөлінген еді: 

 біріншісі - əл-Кинди, Əл-Фараби жəне Ибн-Синаның атымен 
байланысты шығыстық аристотелизм; 

 екіншісі - ибн Туфейл жəне ибн-Рушдтың (аверроэс) атымен 
байланысты испан аристотелизмі. 

Алғашқы кезде арабтар Аристотель философиясының нео-
платониктер бұрмаланған нұсқасымен танысқанды. Кейіннен, 
Аристотельдің түпнұсқа еңбектері араб тіліне тікелей аударылап, 
зерттеу объектісіне айналған кезде ғана ол бұрмалаушылық-
тардың  ықпа-лы жойылды. Сөйтіп, араб мұсылман əлемі Платон 
жəне Аристо-тель еңбектерімен тікелей танысуға мүмкіндік алды 
(Мырзалы С., 2001). Қазақ ойшылдары: Қорқыт ата, Жүсіп Бала-
сағұн, Ахмет Иассауи, Махмуд Қашқари, Ахмет Иүгінеки, Сүлей-
мен Бақырғани, əл-Хорезми, əл-Бируни, ибн Сина, Омар Хайям,  
т.б. барлық түркі тілдес халықтардың мəдениеті мен əдебиетін, 
алғы философиялық ойларының іргетасын қалады деуге негіз 
бар. Мысалы, əл-Бируни Жердің өз осьінен айналып қозғалуы 
туралы болжамды алғаш айтқан данышпанның бірі болды, 
сондай-ақ, көптеген өзге əлемдердің өмір сүруі туралы идеялар 
мен бірнеше қызықты математикалық идеяларды ойлап тапты. 
Омар Хайям алгебрадағы үшінші дəрежеге дейінгі теңдеулердің 
шешімін жүйелеп, оны тұңғыш рет геометриямен байланыстырды 
(Есім Ғ., 2000). 

Калам VIII-ХV ғғ. мұсылмандық философияның ағымының 
атауы. Калам - Құранды символикалық-аллегориялық талқылауға 
негізделген əдіс. Өкілдері: ал-Ашари, ал-Бакиллани, ибн Фурак, 
ал - Исфараини, т.б Оны жақтаушылар мутакалиммдер деп атал-
ған. Оның дамуының негізгі кезеңдері философиялық жəне діни 
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алғышарттардан тұрады. Философиялық алғышарттары антика-
лық философия (пифагоризм, атомистика, неоплатонизм, аристо-
телизм). Діни алғышарттары: иудаизм, христиандық, ислам. 

Перипатетизм мен “Таза ағайындыларға” қарсы мутакалам-
дар, мутазилиттер бағыттары пайда болды. 

Мутакалимдар - радикалды исламды жақтаушылар. 
Мутазилиттер - ислам философиясының кейбір бағыттарын 

материалистік бағытта дамытқан. Құдай мен əлемді бір деп 
жариялады. Адамның жаратылысын материалистік тұрғыдан пай-
ымдап, оның ақыл күшіне, қабілет мүмкіндіктеріне сенген. 

Суфизм - аскетизм мен мистиканы жоғары игілік деп танушы 
бағыт, яғни өз өмірінен баз кешіп, құдайға құлшылыққа негіздел-
ген. Осыған орай, Бағдат қаласы үлкен мəдени, рухани орталыққа 
айналды. Мұнда Платонның, Аристотельдің, Гиппократтың, Гал-
еннің, Архимед жəне Птоломейдің шығармалары араб тіліне 
аударылып, басылып, мұсылман  əлеміне  кеңінен танымал 
болды (Алтаев Ж., 2000). Суфизм. Ислам діні шеңберінде пайда 
болған мистикалық, аскеттік ағым. Өкілдері: əл-Ғазали, Ибн 
Араби, Қожа Ахмет Иасауи, əл-Бистами, əл-Мисри, т.б. Сопылық 
таным теориясы: 

1. Субъектіден жалпылыққа, субстанцияға. 
2. Адам өзін-өзі тануынан құдайды тануға 
3. Бүтіннен жекеге оралу жүреді. 
Негізін қалаушылар: Зун-н-Нун, Абу Абдаллах əл-Мухасиби. 

Суфистер ұмтылатын басты мақсат - Құдаймен бірігу болып табы-
лады. Оған жетудің жолы Құдайға деген махаббат пен экстаз 
жағдайындағы интуитивті таным [Əлемдік философиялық мұра. 
Жиырма томдық. 5 том. «Ортағасырлық діни философиясы». - 
Алматы, «Жазушы», 2005]. 

Əл-Кинди (шамамен 800-870 жж.) «араб философы» деген 
құрметті атаққа ие болған ол - жан-жақты терең білімді, геоме-
трия, астрономия, оптика, медицина, музыка ғылымдарымен 
шұғылданған ойшыл адам, философиялық шығармалары логика 
мен таным теориясына байланысты жазылған. Əл-Кинди шығыс-
тық перипатетизмнің негізін салушы, еңбектері: «Аристотель 
кітаптарының саны жəне философияны ұғыну үшін не керек?», 
«Бірінші философия жөнінде», «Бес мəн-мағына туралы кітап». 

Ол өзінің трактаттарында табиғат құбылыстарын детерминис-
тік тұрғыдан түсіндіруге баса назар аударды. Əл-Киндидің фило-
софия жəне жаратылыстану ғылымдары саласындағы көптеген 
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жаңа тұжырымдары мен қағидалары келешек ғылым үшін де 
жетекшілік рөл атқарды. Атап айтқанда, оның септілік байланысы, 
танымның үш сатысы туралы ілімі араб философиясы үшін 
сараптаудың үлгісі есепті болды. 

Əл-Киндидің пайымдауынша, танымның бірінші сатысына - 
логика мен математиканы, екінші сатысына - жаратылыстану ғыл-
ымдарын, үшінші сатысына философияны жатқызады. Демек, 
философияның нақтылы ғылымдарға өте жақын екендігін, олар-
мен тығыз байланыста болып, арқа сүйейтіндігін көре біліп, дұрыс 
айтқан. Шығыс перипатизмінің тарихында  ақыл-ойдың төрт түрін 
атап көрсеткен концепциясы үлкен рөл атқарды. Оларды - мəңгі 
əрекетшіл «белсенді ақыл-ой», «бейжай, енжар ақыл-ой», «жол 
жөнекей қосылған ақыл-ой», «жарияшыл ақыл-ой» деп сұрып-
тайды. Аристотельдің он категориясының орнына, əл Кинди бес 
категорияны рухани түпнегіз етіп алуды ұсынады. Олар - материя, 
форма, қозғалыс, кеңістік жəне уақыт. Өзінің ғылыми ізденістерін 
əл-Кинди астрология мен болашақты  болжау  ісімен ұштастыруға 
талпынған. Оның бұл əрекеті, ислам дініне келісе бермейтін 
кейбір пайымдаулары исламның кейбір жақтаушыларына ұнамай, 
олар əл-Киндидің біраз кітаптарын өртеп жіберген болатын. 
Сондықтан да оның біраз шығармалары біздерге жете қойған жоқ 
(Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и сред-
него Востока/ под ред. С.Н. Григоряна., М., 1966). 

б) əл-Фарабидің философиялық көзқарастары. əл-Фараби 
(870-950жж) атағы əлемге жайылған ғұлама философы, Аристо-
тельден  кейінгі «екінші ұстаз» атанған ойшыл Отырар қаласында 
дүниеге келген. 

Ойшыл туралы оның мұралары мен зерттеулерін зерттеп, 
қарастырған қазақ философтары (А. Қасымжанов, т.б.) өте көп. 
Соның ішінде Фараби туралы тереңірек қарастырғанның бірі, бел-
гілі Отандық философ, профессор Ж.А. Алтаев. Ол қазақ ойшылы 
туралы тамаша еңбектер мен зерттеулер жүргізген, мұраларын 
терең қарастырып, көптеген еңбектер, оқулықтар жазған. Сондық-
тан Əл-Фарабидің шығармаларына тоқталғанда біз профессор 
Ж.А. Алтаевтың көзқарасына сүйенсек дейміз. Оның пайымдау-
ынша, антик заманындағы дəстүрдің жəне Аристотельдің тарих-
тың барысында қалдырған əсері, неоплатонизмнің, несторианшы-
лдықтың əсері жəне исламның əсерімен Аристотель идеялары-
нын өзгеруі айқын көрінеді. Əл-Фараби Аристотель ілімінің 
формальдік жағымен ғана шектелмей, диалектика элементтеріне, 
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мəселені қарама-қарсы қоюына белгілі дəрежеде көңіл бөледі, 
сыртқы дүние мен сезім мүшелері арқылы жүзеге асатын 
байланыс таным логикасының іргетасы болып табылатынын 
дəлелдейді. Фараби Аристотельдің, əл-Киндидің ізін қуып, фило-
софия мен ғылымның барлық салалары бойынша үлкен 
жетістіктерге жетеді. Мəселен, Фараби шығармаларының  санын 
неміс ғалымы Ш. Штейшнейдер 117 енбек десе,  түрік  ғалымы А. 
Атеш 160, ал тəжік ғалымы Б. Ғафуров 200 трактат деп көрсетеді. 
Ол еңбектері күні бүгінге дейін де мəн-маңызын жоғалтқан жоқ. 
Фараби ғылымының философиялық-логикалық іргетасын дұрыс-
тап қайта қалап шықты. Ол музыка жайлы күрделі зерттеулер 
жүргізді. Фарабидің метафизика,тіл ғылымы, логика, психология, 
география, этика, т.б. туралы еңбектері бар. Ғылымдар жайлы 
жазған еңбектерінің мəні ерекше зор. Ж.А.Алтаев өзінің «Фило-
софия» атты кітабында Фарабидің «Философияны үйрену үшін 
қажетті шарттар жайлы трактат» еңбегі туралы терең тоқталып 
өткен. Осы еңбектен үзінді алсақ, Фараби Аристотельдің фило-
софиясын меңгеруге қажет болатын тоғыз шарт жайлы өз 
пікірлерін ортаға салып, Ж. Алтаев бұл туралы былай дейді деген: 

 философиялық бағытқа (ағымға) бас болған ұстаздың аты-
жөні; 

 оның шыққан қаласы; 
 философияға мекен (медресе) болған орынның аты; 
 философиялық ағымды тудырған басты себеп; 
 философиялық талдауға түскен мəселелер; 
 философияның алға қойған мақсаты туралы; 
 философияның практикалық мəні, нəтижесі. 
Бірінші шарт - философиялық ағымдарды тану (аты-жөнін 

білу). 
Екінші шарт - өткендегі ірі философтардың еңбектеріндегі нег-

ізгі ойларын мақсаттарын тану. Мұнда Фараби ежелгі гректерден 
қалған логикалық шығармалардың, яғни формальдық дəлел 
(логика); силлогизм; аналитикалық мазмұн мен оқу ретін қысқаша 
айтып өтеді. 

Үшінші шарт - философ болу үшін кажетті ғылымдарды тани 
білу; 

Төртінші шарт - философия ғылымын үйретудегі мақсатты 
түсіну. Философия ғылымын үйренуде оның күттіретін мақсатын 
тану. Оның мақсаты жаратқан иені тану. Ол өзі ауыспайтын, 
өзгермейтін, жалғыз.  Бүкіл дүниені, барлық нəрселерді барлыққа, 
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болмысқа шығарған жаратушы. Жомарттылығымен, хикметімен, 
əділеттілігімен осы əлемге тəртіп беруші Алла тағаланы тану. 

Бесінші шарт - философия ғылымына кірісудің төте жолын 
тану. Бұл жерде Фараби білім, ғылымға жетудін ең бір дұрыс 
жолы аянбай еңбек ету дейді. Сонымен қатар философияны тек 
жара-тылыстану ғалымдары арқылы ғана танып-білуге болады 
деген пікірлер айтады. 

Алтыншы шарт - Аристотель еңбектеріндегі қолданылған ғыл-
ыми ұғымдарды талдай білу. 

Жетінші шарт - Аристотельдің өзінің еңбектерін оқыған адам-
нан терең жұмбақ сырларды шешуді талап етуінің себебін білу, 
Аристотель еңбектерінде жұмбақ түрінде айтылған түсініктердің 
сырын ашу. 

Сегізінші шарт - философ адамның міндеті мен тіршілік 
ереже-сін жəне қалпын түсіну. 

Тоғызыншы шарт - Аристотель ілімін үйрену үшін нендей 
нəрселер кажет екенін білу. Фараби бұл жерде Аристотельдің 
логика ғылымын, шығармаларын оқу тəртібін келтіріп, оны жоғары 
бағалайды (Алтаев Ж.А, 2000). 

Сонымен қатар, философия тарихы, оның негізгі бөлімдері 
туралы, көлемді еңбектер жазған, Фараби туралы терең  зерттеу-
шілердің бірі, Отандық ойшыл А. Қасымжанов болып табылады. 
Оның «Философия» атты кітабында төмендегідей жолдар жазыл-
ған. Біз оны қолдануды жөн санадық. Ойшыл Фараби – «Музыка-
ның үлкен кітабы» атты еңбегіне тоқталған. Ғұлама бұл еңбекте 
математикалық тəсілдер пайдалану арқылы музыкалық дыбыс-
тарды тұңғыш рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш дүниеге 
келтірді. Ол тек музыка теориясын ғана жазып қоймай, музыкалық 
аспаптарды да қолдан жасап, сол аспаптарда  керемет ойнай да 
білген. Қазақ домбырасын дүниеге келтірген асқан  музыкант  Əбу 
Насыр əл-Фараби десек, біз қателеспеген болар еді. Оған бір-
неше  ғылыми  дəлелдер,  Фараби  жасаған  музыкалық  аспапта  
түрі куə бола алады. Оның шебер орындаушылығы жөнінде 
шағын халықтары арасфында күні бүгінге дейін айтылып жүрген 
көптеген аңыздар да бар (Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. 
Мыслители прошлого. – Алма-Ата, 1974). 

Əл-Фарабидің бұлардан басқа көптеген философиялық жəне 
натурфилософиялық тұжырымдарында да жаратылыстану жай-
ында айтылған бағалы пайымдаулар мен ғылыми қорытындылар 
кездесіп отырады. Ол - шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы педа-
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гогикалық жүйе жасаған ағартушы, оқымысты,  өзінің «Риторика», 
«Поэзия өнері туралы», «Бақытқа жол сілтеу» туралы трактаттар-
ында этикалық, эстетикалық мəселелерге көңіл бөліп, көркемдік, 
сұлулық, бақыт, мейірбандық, білім категорияларының бетін 
ашып, солардың негізін дəлелдеп берді. Этиканы ол, ең алдымен, 
жақсылық пен жамандықты  ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым 
деп қарады. Сондықтан, оның этика жөніндегі тұжырымдама-
ларында жақсылық, мейірбандық категориясы басты орын алады. 
Ғұламаның этикалық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі, ол 
адам баласын жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік 
шоқтығы, сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсін-
еді. Фараби жасаған қорытындының басты түйіні - білім, мейір-
бандық, сұлулық үшеуінің бірлігінде (Есім Ғ. Фəлсафа тарихы. А., 
2000). 

Фараби «Бақытқа жол сілтеу» трактатында бақытқа, оған 
жетуге бастайтын жолға айрықша назар аударады. Əл-Фараби 
адамның бақыты туралы, оған жету үшін адам өзін-өзі жетілдіре 
отырып, қиын жолдан өтуі керек деген. Адамның табиғи қабілеті 
өздігінше жақсы қылықты да, жаман қылықты да істеуге бірдей 
мүмкіндік береді. Адамның жетілуі мінез-құлықтың жетілуімен 
үйлес келеді, осыдан келіп бақытқа жету мен мінез-құлықтың 
жетілуі арасында байланыс туады. «Бақытқа жол сілтеу» тракта-
тында жəне басқаларда əл-Фараби Аристотельдің əрекеттену мен 
қайырымды істердегі орта шама туралы пікірін дамытады. Фараби  
ұстамдылықты жақсы құлық деп есептейді, ал ұстамды болу үшін, 
шамадан тыс молшылық болса, одан жетіспеушілікке қарай 
ауытқып, ондай молшылықтан арылуымыз керек жəне керісінше, 
жетіспеушілік болса, біз молшылық жағына қарай ауытқуымыз 
керек, сөйтіп мінез-құлқымызда ұстамдылықты қалыптастырғанша 
осылай ете беруіміз керек. Жоғарыда айтылғандар əл-Фарабидің 
адам өміріндегі «жақсылық» пен «жамандық» «тəңірден» болмай, 
оларды адамның өзі тандауға болатын жағдайда белсенді əрекет 
факторына қандай зор маңыз бергенін көрсетеді (Əбiшев К., 
2002). əл-Фараби философияны теориялық жəне практикалық деп 
екіге бөледі. Теориялық философия өзгермейтін, өткінші емес 
заттарды, практикалық философия өзгертуге немесе жасауға 
болатын заттарды зерттейді. Философия, əл-Фарабидің білуінше, 
адамға ғана болатын «ен ерекше» игілік, ақыл, парасат арқылы 
меңгеріледі. Ақыл, парасаттың қызметі қалай болса солай, бет 
алды жүргізілмеуге тиіс. Оның негізін логика өнері қарастыратын 



 
 

73 
 

ойлаудың дұрыс əдістері құрады. əл-Фарабидің атап көрсетуінше, 
адам өзінің бақытқа жету жолын логикадан бастағаны жөн. Бір 
сөзбен айтқанда, Фараби адамдардың өз көздеген мақсатына 
жетуі оның өзіне ғана байланысты екенін айтады. Адам рухани 
жағынан үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруға тиіс, адам тек ақиқатты, 
айналадағы дүниені танып білу арқылы жетеді деп түйін жасайды. 
Əл-Фарабидің азаматтық, саяси, адам, қоғам жөніндегі ойлары 
«Фусул ал-мадани» («Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері») 
трактатында қаралады. Бұл трактаттың тақырыптары əр түрлі 
болса да, негізінен бір мақсатқа - адам мен қоғамның арақа-
тынасы, оның жетілуіне арналған. Əл-Фараби адам міндетті түрде 
адал ниетті болу керек деп есептейді. Өйткені жақсы істер істеп, 
мұның төлеуін күтсе, адам бұл істерін жамандыққа айналдырады. 
Жетік философ теориялық ғылымдарды да білуге, бұл ғылым-
дарды басқа ғылымдарда  да қолдана білуге тиіс. Платон мен 
Аристотель нағыз философқа əкімнің міндеттері жүктелуге тиіс 
деп санады, бірақ Платонның пікірінше, философ өзгермейтін 
ақиқаттарды меңзеп, мемлекетті басқаруды жоғары мақсатқа 
жетуге бөгет жасайтын ауыртпалық деп есептейді, əл-Фараби, 
керісінше, тіршілік істерден бойын аулақ салмайды, қайта адам-
дардың ақиқатқа жету жолына түсуіне көмектесуге тырысады. Бұл 
арада əл-Фараби дін мен философияны салыстырады. Оның 
пікірінше, дін филосо-фияға ұқсас: екеуі де жоғары принциптерге, 
бар заттардың бастамаларына түсінік береді. Бірақ философия 
дəлелдеуді, дін сенуді керек етеді. Заң шығарушы өте жақсы 
пайымдаудың арқасында адамның  мүдделеріне сай келуге  тиіс 
заңдарды дұрыс жүзеге асыра алады (Əл-Фараби. Əлеуметтік-
этикалық трактаттар. -Алматы, 1975). 

Əл-Фараби дүниежүзілік тарихи тұлғалардың санатына қосы-
лады, себебі, туған елінің мəдени байлығын, иран, үнді, антика 
мəдениеттерінің жемістерін бойына дарытты. Əл-Фараби өз 
заманындағы өнер-білімнің ең асылын тандап ала біліп, өз 
дəуірінің шынайы энциклопедиясын жасап берді. Оның терең 
мағыналы пікір айтпаған, жете зер салмаған, данышпандық 
болжам жасамаған бірде-бір ғылым саласы жоқ десек, артық 
айтқандық емес. 

Əл-Кинди мен əл-Фарабидің ілімдерін одан əрі дамытушы, 
жалғастырушы Ибн-Сина (980-1037) болды.  IX-XI ғ.ғ. Шығыстың  
ғылымының орталығы Орта  Азияға ауысады. Араб халифаты  IX 
ғ. ыдырай бастаған соң, ІХ-Х ғ.ғ. Исмайл Саманид басқарған (892-
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907 ж.ж.) мемлекет құрылады. Бұл Саманидтер мемлекеті X ғ. ең 
жоғарғы даму сатысына жетеді, ал астанасы Бұқара қаласы – 
Шығыстың ең бай жəне əдемі қалалардың бірі болды. 

в) Ибн Синаның философияға қосқан үлесі. 
Ибн Сина Афшаны (Өзбекстан жері) деген жерде 980 жылы 

дүниеге келді. Ол сол кездегі 12 ғылымды игерген, энциклопе-
диялық білімі, философиялық көзқарасы болған. Сондықтан да 
Хамадандағы (Иран) Ибн Сина басына қойылған ескерткіштің 12 
бағанасы бар. Ибн Синаның негізгі еңбектері: «Дəрігерлік ғылым 
кононы», «Емшілік кітабы», «Логика. Риторика. Метафизика". 
Философиялық көзқарасы - мұсылмандық сеніммен синтезделген 
перипатетизм жəне неоплатонизм идеяларын дамытты. Онтоло-
гияда дүние жаратылмаған, дүние-уақыттан тысқары тіршілік 
ететін Құдайдың эманациясы. Əйгілі орыстың медицина зерттеу-
шісі Б.Д. Петров ол жайлы былай деп жазады: «Орта ғасырларда 
онымен білімі, таланттылығы, еңбекке талпынысы жəне шығарма-
шылық қорытындылары бойынша ешкімді салыстыруға бол-
майды». Сонымен орта ғасырларда медицинада жаңа ұғымдар-
дың пайда болуы тəжік тегінен шыққан ұлы ғалым Əбу Əли Ибн 
Сина (980-1037ж.) атымен байланысты. Бұхарада өмір сүрген, 
оқыған жəне жұмыс істеген, өзінің заманындағы барлық ғылым-
дарды: грамматикадан бастап заң тану іліміне дейін игерген. 
Кейін ол бір атақты дəрігердің қолдауымен медицина саласын 
жете оқып, оны өзінің негізгі кəсіби жұмысы еткен. Сол кездегі 
Бұхар əміршісін емдеген үшін оған сыйлық ретінде Бұхараның 
атақты кітапха-насына баруға рұқсат берген. Ол заманда  бұл  
дүниежүзінде ең ірі кітап қоры, ең бай кітапханалардың бірі болып 
есептелінетін. Сол жерде білімін жетілдіріп одан əрі тереңдетеді. 
1002 жылы ол көрші Хорезм патшалығының астанасы Үргеніш 
қаласына ауысады. Ол кезде (ІХ-Х ғ.ғ.) Орта Азияда ғылымның, 
мəдениеттің дамуы жоғары деңгейде болған, себебі, Батыс 
Еуропадағыдай діннің əсері Орта Азияға кейінірек XI ғ. басталады, 
бұған дейін ғылыми ұғымның қалыптасуына діни басшылық көп 
кедергі жасамаған. Сондықтан да Ибн Сина ғалым ретінде 
қалыптасуы, өсуі Орта Азияның мəдениетінің, экономикасының 
зор дамыған кезеңіне келеді. Хорезмде 15 жыл өмір сүрген, осы 
жерде ол атақты математик, астроном, географ, минеролог, 
этнограф, тарихшы Əл-Бирунимен танысады (Болтаев М.Н. Абу 
Али Ибн Сина - великий мыслитель, ученый, энциклопедист сред-
него Востока. - М.,2002). 
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Клиницист Ибн Синаға болмысқа философиялық тұрғыдан 
философиялық көзқараспен, оймен қараған тəн. Оның даналығын 
мойындамайтын зерттеушілердің өзі оның ой-түйіндерінің логика-
лық тұрғыдан пайда болғандығын жəне дұрыстығын атап өтеді. 
Ибн Синаның «Данишнаме» («Білім кітабы») еңбегінің бір бөлі-
мінде сапа мен сандық категорияға мысал ретінде ауру мен 
денсаулықты атап өткен. Оның медицинаға деген көзқарасын 
табиғатқа деген көзқарасын білгеннен кейін ғана айқын айта 
аламыз. Хорезмде Ибн Синаның қоғамдық-саяси көзқарасы, 
дүниетаным ұғымы қалыптасты. Хорезмде тұрған жылдары 
Авиценна өзінің ең атақты еңбегі «Китэб эш-Шифа» (Емдеу 
кітабы) жəне «Əл-Канүн фиттыб» (Дəрігерлік ғылым каноны) атты 
кітаптарын шығарады жəне ғылымның басқа салаларынан да 
еңбектерін жазады. Бұл шығармалары Ибн-Синаны дүниежүзіне 
белгілі етеді, атағын шығарады. Ол энциклопедиялық білімі бар 
ғалым ретінде барлық жерде белгілі болады. Бірақ 1017 жылы 
Ибн Сина Хорезмнен қашып кетуге мəжбүр болады, себебі ол 
өзінің элеуметтік-саяси көзқарасы үшін қудаланады. Соңғы жыл-
дары ол Иранда тұрады, онда да бірнеше ғылыми еңбектер 
жазады. 1037 жылы Иранда Хамадан деген жерде қайтыс болып, 
сол жерде жерленеді. Осы уақытқа дейін оның басына қойылған 
қорғаны сақталған. Ибн Синаның біздің заманымызға дейін 100-
ден астам еңбектері жеткен. Ибн Сина дүниетанымының қалып-
тасуына философ əрі жаратылыстану ғылымдарының озық үлгілі 
бірлігі ретінде араб мұсылман əлемінде танымал болуына əл-
Кинди мен əл-Фараби философиясының тікелей ықпал тигізгені 
белгілі (Сагадаеев А.В. Ибн Сина (Авиценна). -  М.: Мысль, 1985. - 
222 с.). 

Ибн Синаның философиялық шығармасы он сегіз бөлімнен 
тұратын «Сауығу кітабы» логиканы, физиканы, математиканы 
жəне философияны қамтыған. Арабтар əлемінде Ибн Синаның 
аты кереметпен аталатын еді. Оны біресе «философтар пат-
шасы» деп атаса, біресе «дəрігерлер атасы» деп дəріптеген. 
Философияда Фараби бағытын жалғастырғанымен араб пери-
патетизмнің негізін қалаушы болды. Оның болмыс туралы ілімі 
материяны мəңгі жаратылыстан тыс құбылыс ретінде  қарасты-
рады. Алайда бұл қағиданы діни көзқарастармен байланыстыруға 
мəжбүр болған. Мысалы, ол құдайдың бар екендігіне шүбə 
келтірмейді. Дүние - шындықтың мүмкіндігі ғана. Ол уақыттан 
тысқары құдайдың жағдай туғызуына байланысты шындыққа 
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айналады. Адамның рухын Ибн Сина дененің бейзаттық формасы 
ретінде қарастырады. Денелердің қайта тірілуі мүмкін емес дейді. 
Ибн Сина жалпы ұғымдар (универсалиялар) мəселесін өте қызық 
түрде шешкен. Оның ілімі бойынша жалпы ұғымдар үш ұдай өмір 
сүреді: 

1) заттарға дейін, құдыреттің ақыл-ойында; 
2) заттың өзінде, себебі ол сол заттың мəні; 
3) заттан кейін адамдардың санасында. 
Таным теориясында Ибн Сина əл-Фарабидің жолын қуып, оны 

одан əрі дамытуға ат салысады. Дегенмен кейбір мистикалық 
тұжырымдарға бай негізгі тəсілдерінің бірі ретінде, ол құдай 
шапағатын мойындап ұсынады. Жалпы алғанда, Ибн Сина фило-
софиясы Аристотельді исламның негізгі қағидалары-мен  ұштас-
тыра  отырып, оларды  өзара  ынтымақтастырмақ  болған ілім. 
Ибн Синаның ғылыми-саясаттық көзқарасы үшін оның еңбектерін 
үш рет өртеп жіберуге жол берілген, біріншісі - 1160 жылы 
Бағдатта, екіншісі - 1260 жылы  Иранда, Исфахан деген қалада, 
ал үшінші рет - XV ғ. Т. Парацельс деген швейцар ғалымы Авице-
наның медициналық көзқарасы галенизмге жақын деп еңбектерін 
тағы да өртеткізеді. 

Дүние жүзінде ислам дінін ұстанушылардың саны 1,5 млрд. 
жуық ал кейбір деректер бойынша 2 млрд. жуық. Ислам діні 
əлемнің 120-дан елдерінде тараған. Ислам дініне сенушілер 
əлемнің 35 мемлекеттері халқының басым бөлігін құрайды. 
Əлемнің 28 елінде, атап айтсақ Сауд Аравиясы, Мысыр, Иран, 
Пакистан, Мавритания жəне тағы басқа елдерде ислам діні ресми 
дін болып жарияланды. 
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4.2. Батыс еуропалық ортағасыр мəдениетіндегі   
философия феномені 

 
Негізгі ұғымдар: патристика, схоластика, теология, реализм, 

номинализм, томизм, теоцентризм, креоционизм, аскетизм, догма 
Батыс еуропа елдерінде феодалдық қоғамдық қатынастар 

қалыптасып, христиан дінінің кең етек алып, тарауына байлан-
ысты «шіркеу əкейлері» мен «пұтқа табынушылар» философия-
сының арасындағы мəмілеге келмес күрестің өрбу деңгейіне 
байланысты ортағасырлық философия негізінен, үш кезеңге бөліп 
қарастыры-лады. Біздің заманымыздың II ғасырынан бастап, 
алғашқы христи-андық ойшылдардың ілімдерін жинақтап, кейін 
апологетика (қорғау) деп аталып кеткен діни-философиялық 
бағыт пайда болады. Негізгі өкілдері: Юстиниан  Мученик (100-167 
жж.), Тациан (II ғ. екінші жартысы), Тертуллиан, Квинт Септимий, 
Флоренс (160-222 жж.), т.б. олар өз ілімдерінде христиан діні 
философиялық проблемаларға ежелгі грек философтарынан гөрі 
тереңірек, ауқымды жəне ұтымдырақ жауап береді, сондықтан да 
оларды христиан дініне  сенбейтін билеушілер мен ғалымдардың 
сынауы негізсіз деген пікірді басшылыққа ала отырып, жаңа грек 
философиясының орнын басатын христиандық діни философия 
жасауға бар күштерін салды. Барлық нақтылықтың денесі бар. 
Бұл дін б.з. I ғасырында Помпей шапқыншылығынан кейін Рим 
империясының құрамына кірген Палестинада пайда еді. Палести-
наның, əсіресе, оның орталық бөлігі - Самария тұрғындарының 
этникалық құрамы əртүрлі болды. Бұл жерлерге қоныс аудар-
ғандар мұнда өз мəдениеттері мен діндерінің элементтерін ала 
келді. 

Құдай - нақтылық. Демек, құдайдың да денесі бар. Жалпы 
нақтылық уақыттың бастамасы жоқ деген Тертуллиан. Осы 
тұрғыдан апологеттер платоншылар мен гностиктердің тəн жəне 
жан туралы ілімдерін сынға алады. Апологеттердің христиан 
дінінің өнегелік кағидаларының артықшылығын ескере отырып, 
оны мемлекеттік дінге айналдыру қажет деген идеясы, құдайдың 
мəні мен табиғаты, əлемнің жаратылуы, адам табиғаты жəне өмір 
сүру мақсаты туралы көтерген мəселелері ортағасырлық филосо-
фияның келесі сатысы - патристика, схоластика кезеңдерінде өз 
көріністерін тапты. Ортағасыр философиясы басты ерекшелігі - 
дін проблемасымен байланыстылығында, философияның дамуы 
батыс христиандық  догмалық шіркеу канондарын ескере отырып 
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дамыды, себебі сол дəуірде мəдениет пен білімнің дамуына дін 
ықпал етіп отырды. Ортағасырларда батыс философтары негіз-
інен дін басылары, қызметкерлер болып, дүниені құдай жаратты 
ма, əлде өзіндік бағытта өмір сүре ме? - деген сұрақтарға жауап 
іздеді. Философия мен діннің жақындасуын философияның 
сакрализациясы деп атайды. Орта ғасырлық философияның 
негізгі кезеңдері: патристика - схоластика. 

Патристика деп шіркеу əкейлерінің діни философиялық 
ілімдерін айтады (ІУ-УІ ғғ.). Оның негізін салушылар өз дəуірінің 
ойшылдары: Климент Александрийский, Амворсий, Майландский 
(340-397 ғғ.), Əулие Августин (Ш-УІ), Ориген, т.б. Патристикалық 
философияның негізгі мақсаты - христиан дінінің қағидаларын 
белгілі бір жүйеге келтіріп, оған философиялық тірек жасауда 
болды, Библияның негізгі қағидаларын терең түсіндіру мəселе-
леріне келіп тіреледі. Патристика монотеизмді (бірқұдайлықты) 
қорғайды, көне замандағы көпқұдайлыққа қарсы шығады. Патрис-
тикалық философияның негізгі проблемалары: 

 Сенім жəне ақыл-ойдың қатынасы. 
 Тарихты түсіну нақты анықтаушы мақсаты бар қозғалыс деп 

түсіну. 
 Құдайдың мəні жəне тринитарлық проблема. 
 Адам бостандығы адам жанының құтқарылуына тəуелді. 
 Дүниедегі зұлымдылықтың пайда болу проблемасы. 
ІІІ-ІУ ғасырларда жүйеленген бұл діни ілімде алғашқыда 

Христостың табиғаты туралы пікірлер (құдайдың немесе адамның 
табиғаты туралы), ал 323 жылы император Ұлы Константин хрис-
тиандықты мемлекеттік дін ретінде қабылдағаннан кейін, саяси 
шіркеулік мəселелер алдынғы шепке шығып, шіркеу əкейлерінің  
көзқарастарында өз көріністерін тапты. Мысалы, Августин хрис-
тиан дінінің артықшылығын дəлелдеу аркылы шіркеудің жанды 
билеуге құқықтығы жəне оның аспан мен жер арасын байлан-
ыстырушы екендігі сияқты идеяларды дəлелдеу үшін манихеялық, 
скептицизмдік жəне неоплатонизм қағидаларын басшылыққа 
алды. Оны осы діндердің кейбір элементтерін сақтай отырып, 
христиан дінінің жана бағытын қалыптастырғаны үшін, кейін 
августинизм деп аталып кеткен ағымның негізін калаушы деп 
мойындайды. Негізгі еңбектері: «Тəубеге келу», «Құдай қаласы 
туралы», т.б. 
       Августиннің ілімі бойынша, адам дүниеге келмей тұрып, оның 
іс-əрекеттері қылықтары құдайдың ерік-жігерімен белгіленіп 
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қойған. Ол белгі игілікке (адам оған лайықты болмаса да) немесе 
азаптарға (жазықсыз болса да) бағытталған болуы мүмкін. Құдай 
əлемді жаратқанда барлық заттардың түрлерінің бастамасын 
енгізіп, əрі қарай өздері дамитындай мүмкіндік береді. Адамзат 
тарихы да осы заңдылыққа бағынды. Тарихтың дамуы негізінде 
адам санасының өзіне сенімділігі (бұл сенімнің - негізі құдай) мен 
құдайға деген сүйіспеншіліктің танымдық күші жатыр. Осы түсінікті 
басшылыққа ала отырып, Августин адамзат тарихы бір-біріне 
қарсы екі патшалық күресінің нəтижесі деп тұжырымдайды. Ол - 
құдайға қарсы күнделікті өмірдің қызығын күйттейтіндер мен 
құдайдың патшалығы арасындағы күрес. Августин құдай патша-
лығы дегенде жердегі оның өкілі деп рим шіркеуін айтады. Шіркеу 
құдай патшалығы атынан сөйлейтін балғандықтан, оған жердегі 
пенделер де бағыну керек. Августинизм теологиялық-философия-
лық бағыт ретінде батыс еуропа елдерінде ХІІ ғасырға дейін 
үстемдік етті, кейін христиандық аристотелизмнің негізін қалаушы 
ұлы Альберт пен Фома Аквинскийдің ілімдерімен ығыстырылды. 

Екінші кезең схоластика кезеңі XI-XV ғасыр философиялық 
ойдың өрлеуін көреміз. Схоластика термині - “мектеп” деген мағы-
наға ие, мектеп философиясы деген ұғымды білдіреді. Сол кезең-
дерде Еуропада университетте философия пəн ретінде оқыты-
лды. Схоластикалық философия өкілдері Фома Аквинский, 
Альберт фон Больштедт, Раймунд Луллий, т.б. Мəселен, Аль-
берттің пікірінше, жалпы ұғым (əмбебаптар) үш түрлі өмір сүрді. 
Олар: 

 заттардан бұрын құдай санасында пайда болып, сол 
арқылы барлық заттар, тіпті бүкіл əлем жаратылды; 

 заттардың өзінде көптің бірі ретінде; 
 заттардан соң адам санасында бұрынғының белгісі ретінде 

өмір сүреді (Реале Дж., Антисери Д.,1991). 
Схоластика өз дамуында үш кезеңнен өтті: 
1. Балауса схоластика - IX-XII  ғғ.  Негізгі өкілдері:  Ансельм 

Кентерберийский, П.Абеляр, Августин Аврелий, т .б. 
2. Кемеліне жеткен схоластика - XII ғ - Негізгі өкілдері: Ұлы 

Альберт, Фома Аквинский, Дунс Скотт, т.б. 
3. Құлдырау кезеңі - XIV - XV ғғ. - Негізгі өкілдері: Ульям 

Оккам, Жан Буридан, т.б. 
Ортағасырлық философиядағы негізгі тартыс, айтыс универ-

салий деп аталған ұғымдар, жалпының жекеге қатынасы жайында 
болды. 
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Ф. Аквинский (1225-1274) - орта ғасырдағы реалистік филосо-
фияның ірі өкілі, қазіргі католизм дінінің рухани пірі, əулиесі. Ол 
Аристотельдің идеалистік философиясын өз пайдасына қолда-
нып, материя түрден тыс өмір сүре алмады, - деді. 1879 жылдан 
бастап,  католик шіркеуінің шешімімен, осы шіркеудің ресми 
теолог-философы деп жарияланған. Негізгі еңбегі: «Теологияның 
жиынтығы», т.б. Ол Аристотельдің іліміне сүйене отырып, бел-
сенді форма (реттілік принципі) мен тұрақсыз жəне қалыптаспаған 
материяның (болмыстың əлсіз түрі) арасындағы байланысты 
түсіндіру арқылы Иисус Христостың бойындағы құдайлық 
(идеялық) жəне адамдық (материалдық) қасиеттерді теориялық 
жолмен негіздеуге тыры-сады. Құдайдың арқасында қосылған 
алғашқы бастамалар - форма мен материя жеке заттар əлемін 
тудырады.  Адамның өзі де жан (түр қалыптастыратын принцип) 
мен дененің қосындысынан пайда болған. Жанның «таза форма» 
ретінде күйреуі, жоғарылауы мүмкін емес. Бірақ ол жерде тіршілік 
пайда болғанға дейін жеке өмір сүрмеген, оны құдай жаратқан. 
Рух пен материяның табиғаты туралы пікірталас жалқылар мен 
жалпылардың (универсалийлер) табиғаты жөніндегі тартысқа 
айналды. Заттардың мəні олардың түпнегізі болып табылатын 
құдайдың бойындағы жалпы идеялар болғандықтан, адамдардың 
мақсаты - соларды діни сенім арқылы білуге ұмтылу. Ал 
философия болса, ол да діни догмалардың дұрыстығын, 
ақиқаттығын өзіне тиесілі бар беделімен дəлелдеуі керек. Ф. 
Аквинский пікірінше, дін - құдайдың табиғатын түсіндіретін ілім, 
сондықтан, шіркеу оны уағыздаушы ретінде, азаматтық қоғамнан 
жоғары тұрады. Демек, өкімет билігі - құдайдан. Жердегі тіршілік о 
Дүниедегі болашақ рухани өмірге дайындық болғандықтан, 
патшалық билік рухани (діни) билікке бағынуы керек. Рухани 
билікті жүргізетін - аспанда Христос, жерде рим папасы. Аквин-
скийдін ілімі XIX асырдың аяғында қалыптасқан қазіргі кездегі 
философияда өзіндік орын алып отырған неотомизмнің теори-
ялық жəне идеологиялық арқауы болып отыр. Схоластикада 
көтерілген проблемаға қарап, номинализм жəне реализм бағыт-
тары қалыптасты схоластикалық философиядағы теориялық 
проблема құдай  болмысы. Осы проблеманы көтерген философ 
А. Кентерберский оның негізгі идеясы егер адамдар құдай туралы 
ой болса, онда құдайдың бар болғаны ақиқат. 

А.Кентерберскийдің схоластика философиясына қосқан үлесі 
универ-сализм ақиқат данышпандық түсініктерін қалыптастыру 
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осы кезден бастап, нақты өмір сүретін құбылысты анықтау үшін 
реализм термині енгізілді. Схоластика проблемасын негізін 
қалаған Росцелий номинализм терминін енгізді,  оның  негізгі 
концепциясы мынада, универсализм жалпы түсінік бұл сөз, ал 
адам дауысы бұл номиналь осыдан номинализм деген сөз 
шыққан. Схоластикалық  философиясы  И.С. Эриугенаның есімі-
мен де байланысты (810-877). Эриугена өзінің «Табиғаттың 
бөлінісі туралы» деген жұмысында əлемдік үйлесімділік туралы 
идеясын негіздейді. Онда құдай барлық бастаудың түпнегізі бола 
отырып, болмыс үдерісін өзі аяқтайды: «Құдай өзі танылма-
ғанымен өзі жаратқан нəрселерінде біршама ашылады, ал 
Құдайға иланудың өзі - таңғажайып жаратылыс» (Эриугена). 
Ортағасырлық бағытта жалпы идеалистік көзқарас оның басты 
мақсаты, діннің маңыздылығын адам үшін қажеттілігін дəлелдейді. 
Орта ғасырлық философия өз проблемаларын шешуде онтоло-
гиялық, гносеологиялық, космологиялық əлеуметтік проблема-
ларды дінді қорғауға қолдауға бағыттайды. 

Орта ғасырлық философияда қоғамдық саяси-əлеуметтік про-
блемаларды шешу үшін теологияға жүгінеді. Теология грек тілінен 
«құдай туралы ілім» деген сөз. Ортағасырлық батыс еуропалық 
философия - дүниетаным дамуындағы өзіндік ерекшелігі бар 
кезеңдердің бірі. Бұл ерекшелік философиялық ой дамуының  
тікелей діни-теологиялық шеңбері ішінде, христиандық діни ілімнің 
апологетикасы төңірегінде өрбуімен сипатталады. Бұл филосо-
фияның қалыптасуы мен дамуына Муций Феликс, Тертуллиан, 
Оригена сияқты апологеттер, неоплатонистер жəне Аврелий 
Августин өздерінің интеллектуалдық ықпалдарын тигізді. Рим 
шіркеуі Əулие Августинді (375-383) сенім мен ақылдың үйле-
сімділігі тұрғысынан христиандық діни ілімді негіздеудегі орасан 
зор сіңірген еңбегі үшін «əкей» ретінде мойындаса, көптеген 
батыстық зерттеушілер оны «батыстық ортағасырлық мəдениеттің 
ұлы сəулетшісі» дейді. Аврелий Августин өзінің «Құдай қаласы 
туралы» еңбегінде атақты формуласын негіздейді. Бұл «ақыл мен 
сенімнің өзара бірін-бірі толықтыру принципі» V-ХV ғасырлар 
аралығын қамтитын Батыс Еуропаның бүкіл ортағасырлық фило-
софиялық ойының ең негізгі дүниетанымдық кредосына айналды. 

Егер Аврелий  Августин  Рим  шіркеуінің «əкейі» болса, онда 
Боэций (480–526) М. Грабманның дəл сипаттамасы бойынша 
«соңғы римдік жəне бірінші схоласт» болып табылады жəне 
сонымен қатар ортағасыр ғасыр философиясының негізін қалау-
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шы ретінде де саналады. Боэций антик дəуірінің рухани-филосо-
фиялық  мұрасын ортағасырлық мəдениетінен байланыстырушы, 
антиктік интеллектуалдық-философиялық дəстүрді ортағасырлық 
руханиятпен  сабақтастығын  жүзеге  асырушы қуатты транслятор 
болып табылады. Боэций Аристотельдік ілімнің ұғымдық атқара-
тын рухани трансляция жасап қана қоймай, ортағасырлық фило-
софиялық ойлау мəдениетіне теологиялық проблематиканың 
негізгі қаңқасын да енгізді: универсалийлер мəселесі, тринитарни 
(Құдіретті Құдай, оның Ұлы жəне Қасиетті Рух арақатынас-тары), 
субстанция мəселесі жəне акциденцияны ашты. Боэцийдің 
айтуынша субстанция бұл барша атрибуттар мен акциденция-
ларды айқындайтын барлық мəнділіктер негізі. Егер субстанция  
заттардың жалпы негізі болса, универсалийлер бұл жалпы 
атаудың мəні. Олар ақыл-оймен абстракциялаудың нəтижесі бол-
ғанымен, əлемде бар жəне нақты өмір сүретіндерді бейнелейді. 

Ортағасырлық философияның дамуына үлкен үлес қосқан 
Ансельм Д' Аоста (1033-1109) болды. Ол өзінің «Прослогион» 
деген еңбегінде Құдай өмір сүруінің априорлық немесе  онто-
логиялық  дəлелдерін  негіздейді. Сол сияқты  П. Абеляр (1079-
1142) заттардың мəніне сəйкес келетін жəне сөздердің мағынасын 
білдіретін универсалийлер туралы идеяны дайындап шығарады. 

Дунс Скоттың ілімі скотизм деп аталған өзінің ізбасарлары 
мектебінің өкілдеріне үлкен əсер етті. Ортағасырлық философи-
яның көптеген идеяларымен келіспей, өзіндік пікір айтып, таным 
процесінде тəжірибенің беделін көтерген ойшылдардың бірі - 
Роджер Бэкон(1214-1249). Ол философияны, табиғаттану ғылым-
дарын теологиядан бөлу керектігін уағыздап, ғылымдар ғимара-
тының іргетасы тəжірибе, эксперимент жəне математика деп 
есептеді. Ол өз кезеңіндегі ғұламаларды схоластикалық беделдің 
алдында бас июден гөрі, тəжірибеге жүгінуге, бос пікірталас-
тықтан экспериментке, керегі жоқ кітаптардан табиғатты зерттеуге 
шақырады. Осы салада өзі де үлкен жетістіктерге жетті. Білімнің 
қайнар көзі жəне негізгі құралы - тəжірибе, логикалық пікір жəне 
ғылыми бедел. Бірақ осы аталғандардың ішіндегі адамдарды 
ақиқатқа жеткізетін ғылыми құралдардың ең бастысы - тəжірибе. 
Себебі тəжірибе, тəжірибе болғандықтан, құндылыққа ие. Ал 
қалғандары осы тəжірибе аркылы дəлелденуі керек. Ал кей 
жағдайда тəжірибе де ақиқаттыққа жеткізе алмайды, мұндай 
жағдайда оған философия мен дін көмектеседі. Осыдан келіп, ол 
философияның міндеті дінді қорғау деген тұжырым жасайды. 
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Христиан діні əлемдегі ең көп тараған діндердің бірі жəне 
қазіргі таңда 2 миллиардқа жақын ұстанушылары бар. Христиан-
дық православия, католицизм, протестанттық деген үш негізгі 
бағытты біріктіреді. 

 
Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
1. Əл-Киндидің философиялық көзқарасы. 
2. Ибн Синаның өмір сүру,  мəн-мағына жөніндегі ілімі. 
3. Ибн-Рушдтың потенциялдық интеллектісн қалай түсінесіз? 
4. Əл-Фарабидің онтологиялық ілімі. 
5. Əл-Фарабидің  актуальды интеллект дегені не? 
6. Əл-Фараби ел басының қандай қасиеттері болуы керек 

дейді? 
7. Августиннің болмыс пайда болуының үш жолын айтыңыз. 
8. Августиннің зұлымдықтың себебі жөніндегі ойлары. 
9. Неоплатонизмнің Эманация ұғымының маңызы неде? 
10. Номинализм мен реализм универсалияларға (жалпы ұғым-

дарға) қалай қарайды? 
11. Фома Аквинскийдің Құдай болмысын дəлелдеу жолдарын 

есіңізге түсіріңіз. 
12. Фома Аквинскийдің сенім мен ақыл-ойдың қарым-қатынасы 

жөніндегі ойы. 
13. У. Оккамның ұстарасы - ол не? 
14. «Ортағасыр батыс жəне шығыс ойшылдары» Ибн Сина-

ның өмір сүру, мəн-мағына жөніндегі ілімі, Ибн-Рушдтың 
потенциялдық интеллектісн қалай түсінесіз, Аль-Фарабидің онто-
логиялық ілімі. Осы негізде кесте құрастырыңыз. 
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V тарау. Ренессанс дəуірінен - орыс  
философиясына дейін 

 
5.1 Ренессанс пен Реформация философиясы 

 
Қайта Өрлеу дəуірі (Renessance - фр.) - орта ғасырдан Жаңа 

Заманға өту дəуірі X1V-XV1 ғ.ғ. Италия елінде басталды, солтүстік 
Италияда, əсіресе теңіз жағалауларындағы аймақтарда орналас-
қан қалаларда сауда, қөлөнер өндірісі тез дами бастайды, мұның 
өзі феодалдық қатынастардың сарқуына, көп іскер шаруалардың 
өз қожайындарынан ақша төлеп бас бостандығын алып қалаларға 
келуіне, алғашқы капиталистік экономикалық қатынастардың 
дамуына əкелді. Феодалдық қоғам оянып, жаңа өмірге аттанады, 
қалалар тез өсіп, ондағы əлеуметтік өмір өзінің əртүрлілігімен, 
күнбе-күнгі өзгерістерімен, қызықтығымен көзге түседі.  

Біріншіден, өндіргіш күштерді дамыту қажеттігі схоластикалық 
ой-өрісінен жаратылыстану ғылымдарына бетбұрыстың пайда 
болуына əкелді. Ал оның өзі бірте-бірте материалистік бағыттың 
философияда күш алуына əкеліп соқты. Табиғаттың заңдылықта-
рының бірде-бір зерттеу жолы - ол тəжірибелік зерттеу - эмпиризм 
(emperіa, - грек сөзі, - тəжірибе) бағытын тудырды. Тəжірибе арқы-
лы алынған деректерді пайымдау, қорыту қажеттігі рационализм 
ағымын дүниеге əкелді. Ал бұлардың өзі ой еңбегінің бағала-
нуына, əсіресе ағарған интеллигенцияның дүниеге келуіне əкеліп 
соқты. Орта ғасырдағы қауымдық негізде ұйымдасқан əртүрлі 
кəсіби топтар жаңа жағдайда бірте-бірте ыдырап, оның орнына 
жеке адамдардың іс-əрекеті көбірек бағалана бастайды: табиғи 
мол дарыны бар адамдар өздерінің мүдделері мен мақсаттарына 
сай сүретші, мүсінші, дəрігер, жазушы, сəулетші, т.с.с. болуға 
тырысады. Ал мұның өзі ресми ғылымға, сол кездегі схолас-
тикалық нəтижесі жоқ ой-өрісіне қарсы сезімдерді туғызады, 
өйткені олардың ой-өрісі, дүниесезімі, шығармашылық ізденістері 
діннің шеңберінен шығып жаңа қөзқарасты талап етеді.  

 

Ренессанс философиясының сипаттары:  
 шіркеу идеяларына қарсылық;  
 антропоцентризм; 
 əлемге ғылыми-материалистік тұрғыдан қарау; 
 мемлекет пен қоғамға қызығушылық;  
 əлеуметтік теңдік идеясының болуы. 
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   Негізгі бағыттары: 
 гуманистік - Данте Олигерьи, Фр. Петрарка, Лоренцо Валла; 
 неоплатондық - Н.Кузанский, Пико делла Мирандола, Пара-

цельс; 
 натурфилософиялық – Коперник, Бруно, Галилей; 
 реформациялық - М. Лютер, Т.Мюнцер, Ж. Калвин, Д. Усен-

лиф;  
 саяси - Н. Макиавелли; 
 утопиялық - Т.Мор, Кампанелла. 
Сонымен, қайта Өрлеу Заманының өшпес нəтижесі - 

гуманистік (Humanus - латын сөзі, - адамгершілік, адамдық) ағым-
ның сол кездегі қоғамның мəдиниетінің саласында пайда болып, 
оған жан-жақты зор əсерін тигізуінде болды. Бұл ағым филосо-
фиялық ой-өріске ғана емес, сонымен қатар саясатқа, моральдық 
нормаларға, əдебиет пен көркем өнерге, діннің өзіне үлкен 
ықпалын тигізді. Негізгі идеясы - жеке адамның бойындағы табиғи 
дарындарын өмірге əкелу, адамның құдіретін, ар-абыройын 
көрсету болды.  

X1V ғ. екінші жартысынан бастап Көне классикалық грек жəне 
латын əдебиеті мен өнеріне, философиясына деген сұраныс 
жылдам өсе бастайды. Оларды мəдени саладағы маңдай алды 
үлгі, білім алғысы келетін адамға ең қажетті нəрсе ретінде 
бағалай бастайды. Адам мəселесі - ол - адамның рухы мен жан-
дүниесін ғана емес, сонымен қатар оның тəнін, денесін де ақтау, 
оның керемет əсемдігін көрсету, адамның дүниесезімінің телегей-
теңіз тереңдігін анықтау болды.  

Джаноццо Манетти (1396-1459) өзінің “Адамның абыройы 
мен артықтығы жөнінде деген еңбегінде ол Құдайдың адамға 
арнап жасаған Дүниесінің сұлулығына тоқталып, сонымен қатар, 
сол жаратылған Дүниенің ең биік шыңы - ол адамның өзі дейді. 
Адамның дене құрылысы, оның əсемдігі - басқа Дүниедегі 
денелерге қарағанда ерекше биік орын алады. Рухани-денеден 
тұратын адамның əсемдігі соншалықты, адамдар Құдайдың өзін 
өзіне ұқсатып түсінеді. Егер Құдай букіл Дүниені жаратса, адам 
өзін жағалай қоршаған мəдениеттің ұлы да əсем туындыларын 
тудырады. Адамның құдіреттілігі, оның Құдайдың өзімен пара-
парлығы - қайта Өрлеу Заманындағы ойшылдардың негізгі 
идеяларының біріне айналды.  

Адам мəселесін қайта қарауға өзінің зор үлесін қосқан келесі 
ойшыл - ол Лоренцо Валла (1407-1457) болды. “Лəззəт алу 
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жөнінде деген еңбегінде ол адамның дүниетанымы оның ақыл-
ойымен қатар сезімдік іс-əрекеті арқылы ғана болады,- деген 
пікірге келеді. Табиғаттың тіршілікке берген ең негізгі заңы - “өзінің 
өмірі мен денесін сақтап, оған зиян келтіретіндердің бəрінен 
жалтару сезімдік іс-əрекетсіз болмайды. Сондықтан бұл заңды 
орындау жолында адам өмірден лəззат алуға тырысуы керек. 
Лəззат - “жан мен дененің рахатқа батуы ретінде игілікті іс. Ол 
ерлер мен əйелдер теңдігін жақтаған, схоластиканң жалғандығын, 
аскетизмді терістеді, моральдік сұраныстардың қанағаттануын 
дəріптеген.  

Пико делла Мирандолланың (1463-1494 ж.) еңбектерінде 
қайта Өрлеу Заманындағы адам мəселесіне деген гуманистік 
көзқарас өзінің биік шыңына көтеріледі. Өзінің «Адамның абыройы 
жөніндегі сөздер» деген еңбегінде ол Құдай өзі жаратқан ғарыш-
тың ортасына адамды орналастырды дейді. Ол оны жаратылған 
Дүниенің даналығы, ұлылығы мен əсемдігінің айқын көрінісі 
ретінде қарайды. Оның ойынша, адам бүкіл жаратылған Дүние 
мен Құдай арасындағы дəнекер. Сонымен қатар, Жер бетінде 
адамнан биік, ал адамда ақыл-ой, парасат пен жаннан биік 
ешнəрсе жоқ. Құдай адамды жаратқанда оған əртүрлі өмірдің 
ұрықтарын салды. Адамның рухының ең ғажабы - оның еріктігінде, 
оның алдындағы əртүрлі өмір жолдарын таңдап алу мүмкіндік-
терінде. Сол мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланса, адам тіпті 
періштелерден де жоғары биіктікке көтерілуі мүмкін. Адамның 
таңдау еріктігі - ол Құдайдың берген ең құнды сыйы. Оны 
Сократтың айтып кеткен «өзіңді тани біл» деген жолынан іздеу 
керек, ол өмірдегі күресте шыңдалып, моральдық жетілудің терең 
тұңғиығына жету керектігін ойшыл асыра көрсетеді. Сонымен, 
Пика делла Мирандолла адамның еркін тек қана күнəға апаратын 
жол деп түсінген Орта ғасырдағы ойшылдарға қарсы шығып, 
керісінше, ол адамға берілген құнды сый деп түсінді.  

Мұндай гуманистік көзқарас философия тарихында ұмыт бол-
ып қалмай, керісінше, оның əрі қарай дамуындағы негізгі мəсе-
ленің біріне айналады.  

Николай Кузанский (1401-1464 ж.ж.) Падуя университетінде 
(Италия) оқып, соңынан діни қызметпен айналысады. Пантеистік, 
натурфилософиялық бағыттың негізін Н. Кузанский салды. Ол 
философияның негізгі мəселесін идеалистік тұрғыдан шешті. 
Дүниенің бəрін, адамды да Құдай жаратты, - деді, бірақ пантеистік 
пікірді дамыта отырып, сайып келгенде, ол Жаратушының рөлін 
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жоққа шығарды, өйткені, пантеизм Құдайды табиғатпен алмас-
тырды. Ол кеңістіктің шегі бар, дүниенің жаратылған уақыты бар 
деген схоластикалық діни пікірге күмəн келтірді, дүниенің  шексіз-
дігін  уағыздады. Таным алдымен сезімнен басталады, одан соң 
оны ойлаумен толықтырады. Бұл екі процесс ұдайы бірлікте, сана 
(интеллект) бəрінен жоғары тұрады деп есептеледі. 

Ол өзінің ой-өрісінде Орта ғасырлық философия мен қайта 
Өрлеу Заманындағы гуманистік ой-пікірді ұштастырды. Ойшыл-
дың «Ғылыми білімсіздік», - деп аталатын еңбегіндегі «ғылыми 
білімсіздік» деген қайшылықты ұғым - белгілі бір нəрселер 
жөніндегі ақиқатты іздеу жолында біз анықталмағанды анықтал-
ғанмен, белгісізді  белгілімен, т.с.с. салыстырамыз. Бұл өмірдегі 
шектелген заттар жөнінде белгілі бір пікірлер айту онша қиын 
емес. Осы тұрғыдан келгенде Құдай үзілді-кесілді түрде таныл-
майды, өйткені, ол шексіздік, оны ешқандай шектелген бұл 
Дүниедегі заттармен салыстыру мүмкін емес. Егер Құдай шынайы 
шексіздік болатын болса, онда ол жаратқан Дүние шексіздіктің 
мүмкіндігіне ғана ие, олай болса, бір көкжиектің аржағында екін-
шісі, одан əрі - үшіншісі, т.с.с. ашылады. Сондықтан, Құдай таныл-
мағанмен, ол жаратқан Дүниені танып бір белестен екіншісіне 
өтіп, тереңдей беруге болады. Бұл ойын дəлелдеу үшін Н. 
Кузанский шеңбердің ішіндегі көп бұрышты келтіреді. Оның 
бұрыштарының санын көбейткен сайын, ол шеңберге ұқсай 
береді, ал шексіз өсірсек шеңберге ұласады, екі жағы тең 
үшбұрышты да ұзарта берсек, оның екі жағы бір-біріне жақындап, 
шексіздікке жақындаған сайын бір сызыққа айналады, яғни 
қарама-қарсылық бір-біріне өтіп, бірегейлікке ұласады. Олай 
болса, адамның шектелген ақыл-ойы шексіздікке, яғни Құдайға 
қарама-қарсылықтың бірлігін түсіну арқылы жақындай береді. 
Шектелген заттарды біз шексіздікпен байланыстырып қарауымыз 
керек. Ал адам оның сыртында ақыл-ой иесі болғаннан кейін 
өзінің санасында бүкіл болмыстағы шынайы жəне болуы мүмкін 
заттардың кейпін сақтайды. Адам, сондықтан, шығармашы-лыққа 
жаратылған пенде. Олай болса ол адамдық Құдай (Humanus 
Deus). Адам Құдайға, əсіресе, өзінің ақыл-ойы арқылы жақын-
дайды. Ол күрделі жəне үш құрамдас бөліктен тұрады. Ол сезім 
мен елестеу (sensus), ақыл-ой (ratіo) жəне зерде, парасат 
(іntellectus). Ақыл-ой сезім мен зерденің  арасындағы дəнекер. 
Сезіммен тығыз байланысты ақыл-ой ғылымды тудырады. Бірақ, 
адамның таным мүмкіндігі ол екеуімен сарқылмайды. Тіпті сезім 
мен ақыл-ойдың тұрпайы турлері жануарларда да бар. Адамның 
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басқа тіршіліктерден үзілді кесілді айырмашылығы  ақыл-ойдың 
зердемен байланысында. Соңғы толығымен жануарларда жоқ. 
Зерде арқылы біз Дүниенің ең терең алғашқы негіздеріне дейін 
жете аламыз, метафизикалық сұрақтарға жауап береміз. Зерденің 
«сезімдік денелік» Дүниеге еш қатысы жоқ «Ол уақыттан да, 
өтпелі дүниеден де тыс, олардан абсолютті ерікті». Егер сезімдік 
жəне ақыл-ой танымы жағалай қоршаған ортаға тəуелді болса, 
зерде олардың бəрінен тəуелсіз, ол Құдайдың ақыл-ойына жақын, 
сондықтан, ол ең жалпы, тұрақты, өшпейтінді аша алады. 

 Н. Кузанский Сенім мен Зердені салыстыра келе, сенімді 
жоғары тұтады. Бірақ ол соқыр сенім емес, өйткені «Зерде сенім-
мен бағытталады, ал сенім зерде арқылы анықталады». Тек 
Зерде арқылы ғана біз шексіз Құдайға жақындай аламыз. Құдай 
барлық жерде болғаннан кейін ол «бəрі», ал еш жерде оның 
тұрақтанып қалмағанынан кейін ол «бəрінің жоқтығы». Бүкіл 
Ғарышты өзі ішінде қамтығаннан кейін ол абсолютті максимум, ал 
сонымен бірге ол көзге ілінер-ілінбес кішкентай да болғаннан 
кейін ол «абсолюттік минимум». Абсолютті максимум мен мини-
мумның екі ортасында көз алдымыздағы бүкіл Дүние орналасқан. 
Н. Кузанский өзінің «Шындықты алдын-ала болжау», «Білетін 
білместік туралы» деген еңбектерінде əлемде бəрі қайшылық-
тардан тұратынын дəлелдейді. 

Қайта Өрлеу заманындағы əлеуметтік-саяси өзгерістер, 
алғашқы капиталистік сауда-саттық, экономикалық қатынастар-
дың дамуы, адамдардың бас бостандығы мəнінің өсуі, ұлттық 
сана-сезімнің қалыптаса бастауы, т.с.с. көп ойшылдардың қоғам-
ға, үкімет билігіне, мəдениет, дінге деген жаңа ойларын туғызды.  

Николло Макиавелли (1469-1527ж.ж.) өзінің табиғи дарын-
дылығының арқасында өз бетімен тарихи, философиялық көне 
еңбектерді оқып, əсіресе, өзі өмір сүріп жатқан Флоренцияның сол 
кездегі күрделі əлеуметтік-саяси өміріне тəнті болды. Көп ұзамай  
ол мемлекеттік жұмысқа шақырылып, əртүрлі саяси жəне дипло-
маттық істерді атқарады. Ол оның ұйымдастыру қабілетін 
дамытып қоймай, сонымен бірге сол кездегі қоғам жөнінде көп 
деректерді жинап сараптауға мүмкіндік берді. Ол ертеден келе 
жатқан «алдымен өмір сүру, содан кейін фəлсəфалау» айдары-
мен өмір сүруге тырысты (prіvus vіvere deіnde phіlosopharі). 
Алайда саяси қызметте ешқашанда тұрақтылық болмайды. 
Сондықтан, Флоренциядағы Республика құлап, оның орнына 
Медичилер келген кезде, ол жұмысынан қуылып, өзінің  жеке 
иелігіне кетеді. Осы кезде рухани кемеліне келген Н. Макиавелли 
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өзінің негізгі еңбектерін: «Флоренция тарихы», «Патша», Тит 
Ливийдің бірінші декадасы жөнінде», т.с.с. жазады.          

Адам мəселесін Н. Макиавелли діни көзқарастан айырып, 
толығынан табиғаттың туындысы ретінде шешеді. Адам өзінің 
жаратылысы бойынша өзімшіл келеді. Шамасы, мұндай көзқа-
расқа келуге алғашқы капиталдың қорлануы, басы бос ерікті 
адамдардың «өзім дегенде түйедей күшім бар» деген сияқты іс-
əрекеттері себеп болса керек. Сол кездегі экономика саласын-
дағы ең белсенді топтар - саудагерлер мен қолөнершілердің өмір 
салтын мұқият қарап, Н. Макиавелли  адамның іс-əрекетінің ең 
терең түрткісі - ол оның мүддесі деген тұжырымға келеді. 
Адамдардың мүдделерінің көптүрлілігіне қарамастан, оның негіз-
гісі өзінің меншігін сақтау, жəне оны өсіруге, көбейтуге тырысу. 
«Патша» деген еңбегінде Н. Макиавелли «Адамдар меншігінен 
айырылғаннан гөрі əкесін өлтіргенді кешіруі мүмкін», дейді. 
Меншік жөніндегі мүддеден кейін ғана абырой (onore) жəне сый-
сияпат (onorі) келеді, - дейді ұлы ойшыл.  

Адам табиғатының өшпес өзімшілдігі қажетті түрде мемле-
кеттік ұйымдардың пайда болуына əкеледі. Тек мемлекеттік күш, 
билік қана адамдардың өзімшіл іс-əрекетіне тосқауыл қоя алады, 
өмірдегі тəртіп қалай болуы керектігі жөніндегі қағидалар мен нор-
маларды тудырады. Сонымен, Н. Макиавеллидің ойынша, мемле-
кет - адамдардың өз іс-əрекеттері арқылы дүниеге келеді, ал 
Құдайдың оған ешқандай қатысы жоқ, - деген ашық пікірге келеді 
(Макиавелли Н., 1990). Н. Макиавеллидің адамға деген көзқарас-
тарының ғажап жері ол тек жеке адамның мүдделерін мойындап 
қоймай, сонымен қатар адамдардың ортақ мүддесінің негізінде 
əлеуметтік топқа айналу мүмкіндігін көрсетуінде. Ол Ертедегі Рим 
тарихын сараптай келіп, ондағы қабылданған заңдардың сипа-
тының ерекшілігі ондағы халық пен басқару топтарының ара-
сындағы күрестерден шығады, деген пікірге келеді. Сонымен, 
өзінің əлеуметтік-саяси философиясында, Н. Макиавелли Құдай-
дың керектігін қажет етпейді, бəрі де адамның табиғаты мен 
тəлім-тəрбиесінен шығады. Оның ойынша, христиан діні алғашқы 
қалыптасқан идеалдардан анағұрлым алшақтап кетті. Католик 
дінінің қызметкерлері Папа мен бірге жемқорлық жолына түсіп, 
халық алдындағы абыройынан жұрдай болды. Батыс елдеріндегі 
көп ғалымдар Н. Макиавеллиді қазіргі саяси философияның 
негізін қалаушы ретінде бағалайды.  
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Николай Коперник (1473-1543) өлім табытына жатар алдын-
да: «Бəрібір жер айналып тұр» деген екен. Ол кезінде ғылымда 
Жер Күнді айналып қозғалатынын дəлелдеп, гелиоцентрлік жаңа-
лық ашты.  

Қайта өрлеу іс жүзінде ескіні рестоврациялау емес, жаңа 
ізденіске ұмтылуды білдіреді. Бұл философияның дүниетанымдық 
орентациясындағы басты ерекшелік - адамға деген бетбұрыс, 
егер антикалық философияда басты проблема табиғаттың  
космологиялық  өмірі  болса, ал қайта өрлеу дəуірінде қайырлы 
қоғам дүниедегі адам қызметі, адам бақыты проблемалары 
көтеріледі. Философия ғылым ретінде түсіндіріледі жəне оның 
мақсаты - адамның өмірдегі орнын табу. Осы дəуірдің филосо-
фиялық ойлау бағыты антропоцентристік болды. Яғни, басты 
тұлға құдай емес - адам. Құдай барлық заттардың бастауы, ал 
адам дүниенің ортасы, негізі. Қайта өрлеу дəуірінің ортасы негізі 
қайта өрлеу дəуірінің дүние танымы гуманистік бағытта адам 
ерікті өзінің болашағын жасаушы тұлға ретінде қарастырылды. 
Дүниетанымдағы тағы бір ерекшелік шығармашылық қызметіне 
табыну əсемдік сұлулық символына деген құлшыныс. Қайта өрлеу 
дəуірінде ғылым, əдебиет, сурет, мүсіншілік өнері жəне медицина 
дамып, оның Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, 
Сервантес, Данте сияқты атақты өкілдері дүниеге келді. 
 

5.2. XVII ғасыр жаңа заман философиясы мен XVIII 
ғасырлардағы ағартушылық философия 

 
XVII-XVIII ғасырларда Батыс Еуропа елдерінде қоғамның 

əлеуметтiк-экономикалық ақуалы, қоғам мен табиғатты танып-бiлу 
қажеттiктерi ғылымды дамытуға себеп болды. 1560 жылы 
Неаполь қаласында «Табиғат құпиясын зерттеу академиясы», осы 
кезде Англияда «Лондондағы корольдік қоғам», Парижде «Жара-
тылыстану академиясы» құрылды. Бұл жаңа тап материализмге 
сүйенді. Бірақ ол метафизикалық материализм болатын. Ал 
метафизикалық материализмге үш күрделі кемшілік тəн болады:  

1) ол механика ілімдеріне негізделді. Дүниедегі барлық өзге-
рістерді механика заңдарымен дəлелдеді; 

2)  дүниені қатып қалған, қозғалмайтын, өзгермейтін құбылыс 
деп қарады. Оның ұдайы дамудағы процесс екенін мойындамады; 

3) қоғам өмірін ғылыми тұрғыдан түсіндіре алмады, сондықтан 
ол идеалистік тұрғыда қала берді. 
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Материализм философиясының өкілдерінің бірі Фрэнсис 
Бэкон (1561-1626) болды. Ол 12 жасында Кембридж университе-
тіне оқуға түсіп, оны бітірген соң, үш жылдай Парижде ағылшын 
елшілігінде тұрады. Қайтып келген соң, біршама уақыт құқықтық 
практикамен айналысып, кейін корольдің үлкен мөрін сақтаушы 
болып қызмет атқарады. Кейін Англия мемлекетінің канцлері бол-
ып, елде корольден кейінгі екінші тұлға дəрежесіне көтеріліп, 
«барон Верулам» деген құрметті атаққа ие болады. Өмірінің 
қалған уақытын бүтіндей ғылымға жұмсайды. Əлемді қамтитын 6 
кітаптан тұратын еңбек жазуды жоспарлайды. Бірақ оның тек 
екеуін ғана жазып үлгереді.  

Бірі «Ғылымдардың байсалдылығы мен дамуы», екіншісі  
«Жаңа Органон» деп аталады.  

Ф. Бэкон материалист, сондай-ақ, ол - эксперименттік ғылым-
дардың негізін салушы, қолданған əдістері: индукция, талдау, 
салыстыру, бақылау, эксперимент жасау. Оның философиясы 
жаратылыстану ғылымдарына сүйенді, схоластикаға, діни, идеа-
листік көзқарастарына қарсы болды, «Білім - күш» деген қағида-
ларды насихаттады. Ол: «Материя қозғалыспен ажырамас бір-
лікте болады деді. Энергия материяның өзіне байланысты оның 
ішкі қасиеті», - деді. Ол, дүниені дұрыс танып, жалған пікірлерден 
азат болу үшін, төрт түрлі елестерден (идолдардан) құтылу қажет.  

Олар:       
1) тектік - адам табиғатына тəн елес;  
2) үңгір - əркімнің жеке басына тəн елес; 
3) нарық (базар) елесі; 
4) театр елесі. Олардан құтылудың басты жолы - тəжірибе 

жасау, нақты зерттеу, қалыптасқан ұғымдарды сол күйінде алмай, 
тексере білу (Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: в 2 т. / М., 
1978). 

Томас  Гоббс (1588-1679) Оксфорд  университетін бітірген. 
Аристотельдің логикасын, номиналистер ілімін қуаттады. Басты 
еңбектері - «Левиафан» (1651) жəне «Бəрінің бəріне қарсы соғы-
сы». Ол өз еңбегінде мемлекеттің пайда болуын зерттеді. Өйткені 
Т. Гоббс  ағылшын революциясы кезінде өмір сүрген еді. Оның 
мемлекетке мəн беруі содан болатын. 

Т. Гоббстың  пікірінше, адам қоғам өмірінің екі дəуірін: табиғи,  
азаматтық кезеңдерін басынан өткізген. Табиғи кезеңде «адам-
адамға қасқыр, біреуге-біреу қас» деп уағыздады. Бірақ бұл 
жағдай адам баласының жойылып кетуіне əкеп соғады. Олай 
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болмау үшін, адамдар бірігіп, əлеуметтік келісімге келіп, əркім өз 
ырқының бір бөлігін жалпы ырыққа кесіп беруге көндігеді. Сөйтіп, 
бəрін қорғайтын бірдей ортақ ырық жасалды. Ол жалпы ырық -
мемлекет деген қорытындыға келді (Гоббс Т. Левиафан, или 
материя, форма и власть государства церковного и гражданс-
кого// Гоббс Т. Избранные произведения: В 2-х т. М.: Мысль, 1964, 
С.192). 

Сөйтіп, ол мемлекеттің пайда болуын таптық емес, қоғамдық 
келісім жағынан шығарады.  

Рэне Декарт (1556-1650) - француздың атақты философы, 
дворяндар отбасынан шыққан. Оның  басты еңбегі - «Əдіс туралы 
ой-толғау». 

 Космология (дүниенің құрылымы), космогония (планеталар-
дың пайда болуы жəне дамуы) жөнінде, физика жəне физио-
логияда Декарт - материалист болды. Ол дүниенің өздігінен 
жарал-ғанын, оның даму заңдылықтары бар екенін, бірақ олар 
механикаға негізделгенін айтты.  

Ал психологияда, таным теориясында ол идеалист болды. 
«Мен ойлай аламын, олай болса өмір сүремін» - деген қағиданы 
айтты. Мен еш нəрсеге сенбеуім мүмкін, бірақ сол сенбестікті 
ойлай алатыныма сенбеуім мүмкін емес. Ойлай білу - тірлік 
кепілі», - деді. Бірақ ол өзін материалист екенін анық байқатты. 
Декарт - рационалист, таным процесінде сезімнен гөрі ойлауды 
жоғары қойды. Декарт сонымен бірге жаратылыстану ғылымда-
рының дамуына үлкен ықпал жасады. Егер ағылшын фило-
софтары білімді тек сезімдік түйсіну арқылы алуға болады деп 
есептесе, француз ғалымы жəне философы Рэне Декарт ақыл-
ойды таным процесінде бірінші орынға қойып, тəжірибенің рөлін 
сол ақыл-ойдың мəліметтерімен тексеретін қарапайым практикаға 
дейін түсіреді.  

Негізгі еңбектері: 
• “Тəсіл туралы ойлар”. 
• “Бірінші философия туралы метафизикалық ойлар”.  
• “Философия бастамасы”, т.б.  
Декарттың философиясы өз бастамасын “күмəндану” қағида-

сынан алады. Ол дəстүрлі қалыптасқан пікірлерге де, сезімдік 
танымның ақиқаттығына да күмəнданады. Оның “Мен ойлаймын, 
олай болса, өмір сүремін” деген қағидасы бар. Декарттың пікірін-
ше, бір мезгілде бір-біріне тəуелсіз, бірақ байланысты рухани 
түпнегізбен (құдай) қатар, материалдық түпнегіз де (табиғат) өмір 
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сүреді. Рухани түпнегіздің ажырамас ең басты атрибуты (қасиеті) - 
ойлау болса, материалдық түпнегіздің атрибуты - кеңістікте 
көсілуі. 

Барлық заттар корпускул (материя ұғымына пара-пар) деп 
аталатын ұсақ бөлшектерден тұрады. Олар түрлеріне, көлеміне 
қарай ажыратылады. Корпускулдар кеңістікте жəне үздіксіз қозға-
лыста болады. Олардың жалпы сандары жəне қозғалыс түрлері 
универсумда бірқалыпты болады. Əлемдегі барлық заттар меха-
ника заңына сəйкес қозғалыста болатын корпускулдардан пайда 
болған. Ал, рухани түпнегіздің атрибуты ойлау мен материалдық 
түпнегіздің атрибуты - кеңістікте көсілудің бір мезгілде əсер етуі 
негізінде адамдар пайда болады да, ол ақыл-ой, сөйлеу сияқты 
қасиеттерімен басқа жануарлардан ерекшеленеді. Осы себептен 
адамдардың қимыл-əрекеттерін көп жағдайда механика заңды-
лығы тұрғысынан түсіндіру өте қиынға соғады. 
        Ол танымның негізгі тəсілі геометриялық, дедуктивтік, аксио-
матикалық тəсіл болуы керек деп тұжырым жасады. Таным 
процесінде ең басты рөлді Декарт рационалдық (ақыл-ой) 
танымға береді де, ол арқылы адамдар сезімдік түйсінулер бере 
алмайтын табиғаттың сыры мен мəнін ашуға мүмкіндік алады деп 
тұжырымдайды (Декарт  Р. Рассуждение о методе // Сочинения: в 
2 т. - М.: Мысль, 1989). Декарт ақыл-ой сезімдік түйсінуге мұқтаж 
емес, себебі рационалдық таным заттарды, құбылыстарды “туа 
біткен идеяларға” сүйеніп танып-біле алады дейді. Бұл идеялар-
дың табиғаты туралы Декарт: «бұл идеяларды мен өзіме-өзім 
бере алмаймын, себебі олар өздерінде жетілдірген нақтылықты 
жиынтықтаған, ал мен қалыптастырған идеялар, ондай шын-
дықтан туындамағандықтан туа біткен идеялардың деңгейінде 
жете алмайды. Декарттың философиясы артында өзіндік із 
қалдырған, соны идеяларымен кейінгі философиялық ағымдарға 
ықпал етіп, адамдарды басқаша ойлау арқылы, қазіргі техниканы 
жасауға мүмкіндік туғызды (Антология мировой философии, 
1972). 

Бенедикт Спиноза (1632-1677) - Голландияның көрнекті 
философы. Ол Амстердамда дəулетті еврейлер отбасында дүни-
еге келді. Аз ғана өмірінде ол екі кітап қана жазып үлгереді:  
«Діни-саяси трактат» (1670) жəне «Этика» (1675). Спиноза «бір 
ғана субстанция бар, ол - табиғат», ол бір жағынан жаратушы 
күш, екінші жағынан - жаратылған құбылыс деп уағыздады. 
Жаратылыстан жоғары күш нəрсе жоқ. Табиғаттың өмір сүруі үшін 
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еш нəрсенің керегі жоқ. Өйткені, табиғаттың өзі Құдай деп түсінді, 
табиғат мəңгі, шексіз. Ол - өзіне-өзі себеп жəне салдар, мəн жəне 
мағына, ол санадан тыс өмір сүреді. Сана, оның атрибуты (қаси-
еті) деді. Түпнегізге сансыз көп атрибуттар (ең басты қасиеттер) 
тəн.  

Солардың ішіндегі ең маңыздылары: 
 кеңістікте көсілу; 
 ойлау. 
Түпнегізді ешкім (құдай да, табиғат та) жаратпайды, ол өзінің 

өзінен пайда болуына себепкер (causa suі). Түпнегіздің атрубут-
тары модустарды дүниеге əкеледі. Олардың өздері екі түрлі 
болады: 

-біріншісі, түпнегіздің атрибуттарынан тікелей туындаған 
модустар. Бұлардың өзі атрибуттарының табиғатына қарай: 

а) кеңістікте көсілу атрибутынан - қозғалыс жəне тыныштық 
модустары; 

б) ойлау атрибутынан - ақыл-ой жəне жігер модустары, болып 
бөлінеді. 

-екіншісі, əлемдегі жеке денелер - модустар. Əлем түпнегізбен 
пара-пар болғандықтан, бұл модустар - түпнегіздің (əлемнің) жеке 
денелер арқылы көрінуі. Əлем универсум ретінде мəңгі жəне 
өзгермейді. Ал оған кіретін жеке денелер үздіксіз өзгерісте, қозға-
лыста болады. Өзгермейтін, қозғалмайтын əлеммен үздіксіз 
өзгерісте, қозғалыста болатын жеке денелердің арасындағы 
байланыс қозғалыс модустары арқылы жүзеге асады. Түпнегіздің 
ойлау атрибутының модустары (тіршілік, рух, жан) барлық жеке 
денелер мен құбылыстарды қамтиды. Осы модустардың əрқай-
сысы өздеріне лайық жеке денелерде əртүрлі болып кездеседі. 
Егер, жануарларда - жан, адамдарда - жан, рух, ақыл-ой, жігер 
модустары болса, басқа заттарда  - тіршілік модусы ғана болады. 
Спиноза тіршілік деп, жеке денелердің пайда болған  кезінен 
өлгенге дейінгі өмір сүруін айтады (Спиноза Б. Богословско-
политический трактат // Избранные произведения: в 2 т. - М., 
1957. - Т.2. - С. 258). 

Спинозаның əлемдегі барлық денелерді басынан бастап, 
жанды заттар ретінде қарастыруы философияда гилозоистік 
көзқа-растың жанданып, одан əрі қарай дамуына үлкен əсер етті. 
Жалпы алғанда, таным процесі үш сатыдан тұрады: 
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 біріншісі - сезімдік таным. Бұл сатыда біз шынайы білім ала 
алмаймыз, себебі түйсіктер арқылы алған ақпараттар көп жағдай-
ларда көңіл-күйге байланысты болады; 

 екіншісі - рационалдық таным, басқаша айтқана ақыл-ой 
арқылы таным. Танымның бұл сатысында да біз ақиқатқа жете 
алмаймыз; 

 үшіншісі - интуиция немесе заттар мен құбылыстардың мəнін 
іштей түсіну. Бұл сатыда заттардың мəнін түсініп-білу арқылы, 
олардың түпнегізін (құдайды) білуге мүмкіндік аламыз. 

Сөйтіп, құдайдың (түпнегіздің, табиғаттың, əлемнің) мəнін, 
мазмұнын, табиғатын түсіну тек математикалық тəсілді қолданған 
ғылымдардың ісі, ал дінге келетін болсақ, оның құдай туралы 
айтқан пікірлері қате. Жалпы алғанда, діннің шығуына екі түрлі 
себептер əсер еткен. Олар: 

1) адамдардың табиғаттың өзінен табиғаттағы құбылыстар-
дың себептерін түсіндіре алмауы; 

2) олардың табиғаттың дүлей күштерінің алдындағы қорқы-
нышы. 

Бірақ, Спинозаның пікірінше, дін халықты уыстан шығармай 
ұстап тұру жəне қоғамда тəртіп орнату үшін қажет. Спиноза 
ілімінің атеистік идеялары ХVІІІ ғасырдағы француз ағартушы-
ларының еңбектерінде əрі қарай өріс алса, оның дедуктивтік тəсілі 
мен таным процесіндегі кейбір соны идеялары Шеллингтің, 
Канттың, Гегельдің философияларында дамытылды. 

Джон Локк (1632-1704) Оксфорд университетін бітірген. Джон 
Локк  ағылшын философы, психологы, педагогі. 

Негізгі еңбегі: “Адамның ақыл-ойы туралы тəжірибе”. Локк  
«Адам жаны - таза тақта. Адамның көрген, білгендері сол таза 
тақтаға жазылады. Міне, сана дегеніміз, дəл осы. Адам интеллек-
тісі өмірде жоқ, ол екі түрлі - сыртқы жəне ішкі тəжірибеге 
бөлінеді» - дейді. Біріншісінен сезім, екіншісінен рефлекс пайда 
болады деді. Сезім идеясы - бастапқы, сырттан келген құбылыс, 
ал рефлексия іштен пайда болады. Сезім арқылы біз заттардың 
сапасын білеміз. Бірақ сапа екі түрлі болады: 

 Бірінші сапаға заттардың саны, салмағы, көлемі, сипаты, 
қозғалысы жатады. Бұл - заттардың нағыз өзі,  дейді. 

 Екінші сапаға дыбысы, түсі, дəмі, иісі жатады. Бұл біздің  ішкі  
сезімімізге байланысты, - дейді Локк. 

Таным концепциясын психологиялық теория тұрғысынан 
негіздеп, психологияның ғылым ретінде қалыптасуына жол ашты. 
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Егер, Бэкон білім - тəжірибеден шығады десе, Локк оған қосымша 
тəжірибенің өзі сезімдік түйсінулер арқылы қалыптасқан деді. 
Локктың таным теориясы негізінен үш қағидадан тұрады: адамда 
“туа біткен идеялардың” болуы мүмкін емес, себебі идеялардың 
өзі тəжірибе арқылы пайда болады. Адамның дүниеге келген 
кездегі ақыл-ойы ештеңе жазылмаған таза тақта, немесе “ақ 
қағаз” сияқты, ол тек тəжірибе арқылы мазмұнға толады. Ақыл-
ойда тек сезімдік түйсіктер арқылы қабылданған мəліметтерден 
басқа ештеңе жоқ, себебі дүниеге шығатын терезе  - түйсік. 

Сезімдік түйсінудің өзі сыртқы түйсіну жəне ішкі рефлексия 
(өзін-өзі бақылау) деп екіге бөлінеді. Сыртқы түйсінудің қайнар 
көзі сезім мүшелеріне əсер ететін материалдық денелер болса, 
ішкі рефлексияның негізі - адамның өз көңіл-күйін іштей сезінуі, 
қиналуы немесе мақұлдауы. Психиканың қалай қалыптасатынын 
түсіндіру мақсатында Локк идеялардың екі түрін қарастырады: 

 бірінші сапалы идеяларға: денелердің түр, сан, орын, қозға-
лыс, тыныштық, т.б. сол сияқты қасиеттері жатады, біз оларды 
шындығында қандай  болса, тура сол күйінде қабылдаймыз; 

 екінші сапалы  идеяларға: денелердің иіс, бояу, дəм, т.б. сол 
сияқты қасиеттері жатады, оларды біз субъективтік тұрғыдан 
қабылдаймыз (қараңыз: Локк Джон. Два трактата о государствен-
ном правлении // Сочинения: в 3 т. / ред. И.С. Нарский, А.Л.  Суб-
ботин; пер с анг. А.Н. Савина. - М.: Мысль, 1985.- Т. 2.). 

Осы екі сапалы идеялардың түйсіктерге əсер етуі арқасында 
біздің санамызда екі түрлі ұғымдар мен пайымдаулар, ұғымдар. 
Олар тек тəжірибе арқылы қалыптасады да, ой белсенділігін 
талап етеді. Осы негізде ғылымдар дамиды. Ал екіншісі - сыртқы 
денелердің түйсіктерге əсер етуінен не болмаса, рефлексия 
арқылы пайда  болған  қарапайым  ұғымдар, пайымдаулар. Мыс-
алы: “көк” ұғымы - көру түйсігі, ал “қозғалыс” ұғымы - көру жəне 
сезіну түйсіктері арқылы пайда болған. Мұндай ұғымдар енжар 
болу себепті ой белсенділігін талап етпейді. “бірінші” жəне “екінші” 
сапалы идеялар адамның көңіл-күйіне байланысты əр түрлі 
қабылдануы мүмкін (Бұл да сонда). Ақиқат дегеніміз, Локктың 
пікірінше, идеялардың өзара сəйкес келуі (ұғымдар, пайымдау-
лардың “бірінші”, “екінші” идеяларға) жəне көпшіліктің өзара 
келісімі. Адамның қуанышын тудыратын жəне күшін өсіретін істің 
барлығы - игілік, ал оған қарама-қарсы іс-əрекет бақытсыздық. Ең 
жоғары заң, адамды қуанышқа бөлейтін болғандықтан, ең басты 
игілік болады. Локк мемлекет туралы ілімінде халықтың егемендігі 
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негізінде қалыптасқан конституциялық монархияны жақтайды. 
Мемлекет билікті бөлу (заң шығару, атқарушы жəне сот биліктері) 
арқылы əлеуметтік топтарға бостандық жəне құқықтық теңдікті 
сақтауға кепілдік жасауы тиіс. Қорыта айтқанда, Бэкон, Гоббс, 
Локктың ілімдері механикалық, метафизикалық философияның 
ірге тасын қалап, ғылыми зерттеудің индуктивтік жəне геоме-
триялық тəсілдерін əмбебап (универсалдық) тəсілдер дəрежесіне 
дейін көтеріп, өзінен кейінгі ғұлама-ойшылдарға үлкен əсер етті. 

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) немістің көрнекті 
физигі, математигі, тарихшысы жəне философы. Негізгі еңбектері: 
“Адамның ақыл-ойы туралы жаңа тəжірибелер”, “Монадалогия”, 
т.б. Лейбництің ілімі бойынша, құдай өзінің ішкі даму заңдылығына 
сəйкес түпнегіздерді (субстанция) дүниеге келтірді. Ал барлық 
мəнділіктердің, соның ішінде материяның да түпнегізі - ұсақ 
денелі, шамалы болса да саналы монадалар. Олар табиғаттың 
нағыз атомдары. Монаданың негізгі қасиеттері: 

1) барлық мəнділіктің түпнегізі ретінде ол қарапайым жəне 
бөлінбейді; 

2) олардың өз алдына бөлек жəне əрекетшіл мүмкіндігі бар. 
Монадалар кеңістікке көсілмейді. Олай болса, монадалар физика-
лық, немесе геометриялық тұрғыдан қарастыратындай денелер 
қатарына жатпайды, олар тек “философиялық нүкте” ғана, басқа-
ша айтқанда əрекетшіл күшті” түпнегізі. Монадалар табиғи жол-
мен жоғалмайды, өшпейді, бірақ басқа күштің (құдайдың) 
əсерімен пайда болуы да, өшуі де мүмкін. Алғашқы монада - 
құдай, ал қалғандары оның сəулелері. Біздің денелер, заттар, 
құбылыстар деп жүргендеріміз, шындығында монадалар жиын-
тығы, ал кеңістік пен уақыт - монадалар күшінің көрінісі.  Мона-
далар күшінің əрекеттілігі оның “еске алу” қабілетінде жинақ-
талған. Монадалардың əртүрлілігі олардың “еске алу” қабілетте-
рінің əртүрлілігіне байланысты. Монадалар өздерінің “еске алу” 
қабілеттерінің даму сатыларына қарай бірнеше түрлерге бөлінеді: 

1) “еске алу” қабілеті бейсаналық күйіндегі қарапайым, ұйқыда 
жатқан монадалар, оларға минералдар мен өсімдіктер жатады; 

2) “еске алу” қабілеті түйсіктер мен ес күйіне айналған, жан-
данған монадалар, оларға жануарлар жатады; 

3) “еске алу” қабілеттері айқын да, анық рухқа, жанға айналған 
монадалар, олар - адамның жандары; 

4) шын мəнінде саналы, объективті “еске алу” қабілеті бар 
монада, ол - құдай. Əр монаданың “еске алу” қабілетінің даму 
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заңдылығы тек өзімен шектеледі. Басқаша айтқанда, ешнəрсе 
оған сырттан кірмейді жəне одан сыртқа шықпайды. Мысалы, 
минералдар мен өсімдіктер жануарларға, жануарлар адамға, ал 
адам құдайға айнала алмайды, əрқайсысы өз деңгейінде қалады 
(Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме // Сочинения: 
в 4 т. - М.: Мысль, 1983. - Т.1. - 686 с.). Лейбництің таным процесі 
туралы іліміне келсек, ол сезімдік түйсіну мен рационалдық  
танымдардың өзара қатынасын екі түрлі ақиқаттың табиғатын 
айқындаудан  шығарады.  Бірінші түрі - ақыл-ой ақиқаты немесе 
кездейсоқтық ақиқаты деп аталады. Бірінші түрлі ақиқат деп 
отырғанымыз, логика мен математиканың қағидалары. Оларды 
сезімдік түйсіну арқылы танып-білуге, дұрыстығын дəлелдеуге 
болмайды. Сондықтан, бұл ақиқатқа жетудің бірден-бір жолы - 
Аристотельдің логикалық заңдарына сүйеніп, танып-білу. Ал 
фактілер ақиқатына келетін болсақ, олар табиғатынан кездей-
соқтық мəнде болатындықтан, оларды аталған логика заңдары 
арқылы түсіндіріп, білу өте қиын, сондықтан олардың дұрыстығын, 
ақиқаттығын дəлелдеу үшін, “жеткілікті негіздеу” заңын қолдану 
керек. Сөйтіп, Лейбниц логиканың төртінші заңын ашты. Лейб-
ництің адам жəне қоғам туралы пікірлері өзіндік ерекшелігімен 
көрінеді. Лейбництің ілімі Дидроның, Робинэнің, неміс класси-
калық философиясының қалыптасуына зор əсер етті. Əсіресе, 
олар Лейбництің монадалардың əмбебаптық байланысы, олар-
дың өзара бір-біріне ауысуы, т.б. идеяларын əрі қарай дамытып, 
өзіндік ерекшеліктері бар философиялық қағидаларды дүниеге 
əкелді. 

XVІІ-ХVІІІ ғасырларда Англияда философияда «идеалистік 
сенсуализм» деп аталып кеткен бағыт қалыптасты. Оның ірге-
тасын Дж. Беркли жəне Д. Юм деген ойшылдар қалады. 

Беркли Джордж (1684-1753 жж.) ағылшын философы. Негізгі 
еңбегі: “Танымның бастамасы туралы трактат”. Берклидің ілімі 
бойынша “жалпы материя” деген бос сөз. Үшбұрыш деген жалпы 
ұғымның дүниеде болмайтыны сияқты, “жалпы материя” да 
болмайды. Ал жеке материалдық денелер құдайдың ойында идея 
ретінде өмір сүреді. Олай болса, шынайы өмір сүретін заттар 
емес, рухтың, жанның жəне  “меннің” түп негіздері. Адамдар үшін 
нағыз объективтік шындық - біздің санамыздағы құдіреттің белгісі 
- “еске алу”. Демек, жеке денелердің өмір сүруі дегеніміз, олардың 
түйсіктер арқылы қабылдануы арқасында “меннің” идеяларына 
айнала алуы. Қозғалыс деп жүргеніміз - құдайдың үздіксіз белсен-
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ділігі. Кеңістік пен уақыт та сезімдік “еске алудың” бір түрлері. 
Мысалы, уақыт - түйсіктердің бірінің соңынан бірінің ауысып отыру 
дəйектілігі. “Меннің” жойылуымен бірге бұл аталған құбылыстар 
мен денелердің  жойылмайтын себептері, өзіндік “меннен” басқа 
“бөтен мендердің” болуы. Таным процесінде Беркли басты рөлді 
“тікелей сезімге” береді. Ол - сезімдік тəжірибенің нəтижесі, ал 
сезімдік тəжірибенің өзі санамыздағы құдіреттің белгісі - “еске 
алудың” жиынтығы. Сөйтіп, “тікелей сезім” арқылы қалыптасқан 
ұғымдар объективтік шындықтың субъективтік кескіні емес, түйсік-
тердің “еске алудың” жиынтығы. Демек, біздің танып-біліп жүрге-
німіз нақты денелердің өзі емес, түйсіктердің жиынтығы ғана екен. 

Монтескье Шарь Луи (1689-1755 жж.) құқық жəне тарих 
мəселелерін философия тұрғысынан қарастырған француз ойшы-
лы. Негізгі еңбектері: 

1. “Фарсылық хаттар”. 
2. “Римдіктердің ұлылығы мен күйреуінің себептері туралы 

пікірлер”. 
3. «О духе законов», т.б. 
«О духе законов» еңбегіне қысқаша тоқталсақ, бұл еңбекте, 

ол еркіндік мəселесіне тікелей тоқталған. Енді осы еңбекке 
қысқаша тоқталып көрейік: «Еркіндік сөзі сияқты көптеген мағы-
наға ие болған жəне де ақылға соншалықты түрліше əсер беретін, 
сірə сөз болмаған шығар. Біреулер еркіндік деп өздері тирандық 
билік беріп қойған адамды жеңіл жамандауды атайды. Келесілері, 
өздерінің бағынышты болар адамын сайлау құқығын атайды. 
Үшіншілері, одан өз заңдарына бағынып, өз ұлтынан шыққан 
адамның қарамағында болу артықшылығын айтады. Бір халық 
ұзақ уақыт бойы еркіндікті ұзын сақал қою салты деп қабылдады. 
Кейбіреулер басқаның бəрін итеріп тастап, бұл атауды 
басқарудың белгілі түрімен байланыстырады. Республикалық 
басқарудың  игіліктерінен дəм татқан адамдар еркіндік ұғымын 
сол басқарумен теңестірсе, монархиялық басқару игілігін пайда-
ланушылар монархиямен теңестіреді. Ақыр соңында, əркім 
еркіндікті оның өз салт-дəстүрлері мен мекенділіктеріне сай 
келетін басқару деп атайды. Республика адамдарының арызда-
натын басқару кінəраттарының аса белгілі жəне анық көрінбеуіне 
байланысты, онда еркіндікті республикамен теңестіреді, ал 
монархияда оны жоқ деп біледі. Өйткені, республикада заң 
атқарушылары емес, заңның өзі əрекет ететін сияқты болады да 
тұрады. Енді демократияларды халық байқағаныңыздай, не 
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істегісі келсе, соны жасайтын болғандықтан еркіндіктерді сол 
құрылымға теліп қояды. Нəтижесінде халық билігін халықтардың 
еркіндігімен араластырып алды. Адамның болмысы мен еркінді-
гінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Еркіндікті «қиын-
шылық» арқылы түсінеміз. Өмір сүрудің белгісі ретінде еркіндіктің 
хабаршысы - қиыншылық.  Қиыншылық арқылы еркіндік жарыққа 
шығады, еркіндік жəне қиыншылық арасында тығыз байланыс 
бар. Бұлар адам бойындағы бір-біріне тығыз байланысты 
ерекшеліктер» - дейді ойшыл. Еркіндік дегеніміз не? - деп сұрақ 
қойып, Монтескье оған жауап беруге тырысады. «Саяси еркіндік 
не жасағысы келсе соны жасау емес, мемлекетте яғни заңдары 
бар қоғамда, еркіндік тек өзінің қалауға тиіс емес нəрсені жасауға 
мəжбүрленбей, өзінің қалауы тиіс нəрсені жасау мүмкін-шілігіне ие 
болудан тұрады. Еркіндік дегеніміз, заңдар рұқсат еткеннің бəрін 
жасау құқығы. Егер азамат заңдармен тыйым салынған нəрсе-
лерді  жасай алатын болса, онда оның еркіндігі болмас өйткені, 
қалған азаматтарда соны жасай алатын еді. Демократия мен 
аристократия өз табиғатынан еркін мемлекеттер болып табыл-
майды. Саяси еркіндік тек байыпты басқару түрлерінде орын 
алады. Дегенмен, сол байыпты мемлекеттерде де, еркіндік  үнемі  
кездесе бермейді, еркіндік оларда тек билік пұрсатын теріс 
пайдаланбаған күнде ғана, мүмкін болады» - деп ойын аяқтайды 
Монтеське əр халықтың жəне елдің заңдарын, саяси өмірін табиғи 
жəне тарихи жағдайлардың ерекшеліктерінен деп түсіндіреді. 
Заңдар - табиғи жəне қоғамдық болып екіге бөлінеді. Табиғи 
заңдарға əр елдің табиғат ерекшеліктеріне байланысты (ауа-
райы, жер реңі, т.б.) Қалыптасқан психологиялық  мінез-құлықтар 
жатады. Бұл заңдылықтар - мəңгі, өзгермейді. Осы заңдар 
негізінде өзгермелі қоғамдық заңдар қалыптасады. Мемлекеттік 
басқару ісі билеуші бекіткен қоғамдық заңдар бойынша жүзеге 
асырылуы тиіс. Билеу түрінің өзі мемлекеттің жер көлемінің үлкен-
кішісіне қарай əр түрлі болуы мүмкін. Осыған орай, Монтеське: 

 үлкен мемлекеттер үшін - деспоттық; 
 орта көлемді елдер үшін - монархиялық; 
 ал шағын көлемді елдер үшін - демократиялық билеудің 

түрлерін тиімді деп есептейді. 
Оның пікірінше, билік бөлініп: заң шығару, атқарушы жəне сот 

биліктері дербес, бір-біріне тікелей бағынбайтын болып қызмет 
атқарулары керек. Монтеськенің саяси-əлеуметтік ілімдері қоғам 
дамуының қозғаушы күштерін айқындауға, қоғамдағы болашақ 
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реформалардың тиімді жолдарын қалыптастыруға негізделген-
діктен, оның біршама ойлары кейінгі ойшылдарға, саясатшыларға 
зор əсер етті. Адам табиғатының бөлігі болғандықтан олардың 
өздеріне тəн табиғи құқықтары бар. Олар - өмір сүру, меншік иесі 
болу, бостандық құқықтары (Монтескье Ш.Л. Заңдар рухы туралы. 
- Алматы: Үш қиян,  2004. - 453 б). 

Давид Юм (1711-1776 жж.) тарихшы, дипломат, философ, 
ағылшын ағартушылық кезеңінің көрнекті өкілі болды. Негізгі 
еңбектері: 

-“Адамның ақыл-ойы туралы зерттеулер”; 
-“Діннің табиғи тарихы”; 
-“Табиғи дін туралы пікірлер”, т.б. 
Юм ешқандай түпнегізді (субстанцияны) мойындамайды. 

Себебі, ол шын мəніндегі түпнегіз емес, идея ғана. Ал идеяны 
тудыру үшін объективтік шындықта өздеріне сəйкес келетін 
заттардың болуы міндет емес. Түпнегіз идеясы сезім мүшелері 
мен тəжірибе арқылы алынған деректерді көбейту, азайту, 
байланыстыру сияқты ой күшінің қабілеті арқасында қалыпта-
сады. Мысалы, құдай идеясы адамдарға тəн ақыл, данышпандық, 
қайырымдылық, көрегендік, т.б. сол сияқты қасиеттерді жиынтық-
тап, оларды адамның өзінен тыстатып, табиғатта жоқ құбылысқа 
телуінен пайда болған. Ал жан немесе “мен” ұғымы үздіксіз 
өзгеріп отыратын “еске алу” мен сезім əсерінің бірлігі. Тəжірибенің 
өзі Юмның түсінігінше, себептері белгісіз жəне түсінуге болмайтын 
“əсер-лердің үздіксіз қимылы”. Ал фактілердің себептері мен 
салдарын қайталанып қойылған тəжірибе жəне өз алдына 
дербестенген “ойлауға əдеттену” арқылы танып-білуге болады. 
Бұл жерде “ойлауға əдеттену” - өзіне себептілік инстинктінің көме-
гінің арқасында, себептілік заңы ретінде өмір сүретін құбылыс. 
Юм объективті себептілікті жоққа шығара отырып, сезім “əсер-
лерінен” туындаған идеяларды субъективті себептілік ретінде 
мойындайды. Себептілік заңы тек қана жүргізіліп жатқан тəжірибе 
шеңберінде үстемдік ете алады, ал оны тəжірибелік деректерден 
трансценденттік идеяларға (құдай, “мəңгі өлмеу”, т.б.) таратуға 
болмайды. Таным процесінің ең басты мақсаты - тəжірибе арқылы 
айқындалған табиғи құбылыстардың себептерін жиынтықтап, 
олардан туындайтын көптеген салдарды сан жағынан аз жалпы 
себептерге бағындыру. Адамдардың іс-əрекетінің негізінде себеп-
тілік жатыр. Бұл себептіліктер біздің табиғи қалыптасуларымыз, 
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сұраныстарымыз жəне құмарлығымыздың негізінде қалыптасады. 
Ал ақыл-ой себептіліктің негізі бола алмайды демек ол ешқандай  
іс-əрекет туғызбайды. Ол тек қана ақиқат пен жалғандық, таби-
ғилық пен жасандылық туралы ой сараптап, олардың орталарын 
ажырата білуге үйретеді. Юм биологиялық-антропологиялық 
тұрғыдан философиялық, рационалистік бағытқа қарсы шыққан 
реалист. XVIII ғасырларда француз “энциклопедиясын” (1751-
1788 жж.) шығару барысында, сол кездегі табиғаттану ғылымда-
рының жетістіктеріне сүйенген бір топ ойшыл ғұламалардың 
дүниетанымдық көзқарастары қалыптасты. Негізгі өкілдері мен 
олардың еңбектері: 

 Ламетри (1709-1752 ж., “Адам - машина”); 
 Дени Дидро (1713-1784 ж., “Рамо жиені”); 
 Гельвеций (1715-1771 ж., “Адам туралы”) т.б.; 
 Гольбах (1723-1789 ж.,  “Табиғат жүйесі”). 
Ламетри пікірінше, əлемнің түпнегізі - табиғат, материя. Оның 

негізгі қасиеттері: кеңістікте көсілу, салмақ, бірлік, түр (форма), 
қозғалыс. Материяның кейбір түрлеріне белсенділік тəн болса, 
кейбіреулеріне енжарлық тəн. Белсенділігінің арқасында материя, 
ешқандай сыртқы күштің əсерінсіз, өзінен өзі туындайды жəне өз 
дамуының себебі өзінде. Кеңістік пен уақыт бір-бірімен тығыз 
байланысты, жəне олар материяның негізгі қасиеттері. Ал қозға-
лыс болса, ол материяның өмір сүру тəсілі. Денелер үздіксіз 
қозғалыста болады, тыныштықтың өзі де қозғалыстың бір түрі. 
Бірақ олар қозғалысты механикалық қозғалыс (орын ауыстыру) 
тұрғысынан қарастырады. Сезімдік түйсіну - барлық денелерге 
тəн. Олай болса, табиғаттың өзінде түйсіктерге ұқсас қасиет бар. 
Ал, сана, сезімдік түйсіктері бар денелер, негізінде жоғары 
дəрежеде ұйымдасқан материяның түрінде болады. Дүниеде 
себепсіз ештеңе болмайды, кездейсоқтықтың өзі де себептіліктің 
бір түрі.  Өзгеріс, даму - жай ғана көбею, пайда болу, жеделдету, 
бəсеңдету. Адам мен қоғамдар осылай дамиды. Дүниедегі өзге-
рістердің барлығы таза механикалық заңдылықтарға бағынады. 
Мысалы, жануарлар, адамдардың өздері де жаны бар маши-
налар. 

Адам табиғатының бөлігі болғандықтан олардың өздеріне тəн 
табиғи құқықтары бар. Олар - өмір сүру, меншік иесі болу, 
бостандық құқықтары. Адамдардың бұл аталған табиғи құқықтары 
феодалдық қоғам тұсында жүзеге асырылмай келеді, себебі онда 
билеушілердің мінез-құлықтары нашарлап, адамгершіліктері төм-



 
 

103 
 

ендеп кеткен. Сондықтан, халықтың табиғи құқықтарын жүзеге 
асыру үшін мемлекетті басқару тəсілін өзгертіп, жетілдіру жəне 
заңдарды реттеу керек. Ол үшін билеушілерді ағарту керек. 
“Əлемді пікір билейтін” болғандықтан мемлекет басқаруда ұлы 
адамдардың (патшалар, қолбасшылар, ғұламалар, т.б. рөлі өте 
жоғары. Демек, билеушілер ақылды, жанашыр, əділетті болса, 
халықтың жағдайы жақсарады, өздерінің табиғи құқықтарына 
жетуге мүмкіндік алады. Таным процесі туралы айта келіп, 
энциклопедистер қоршаған орта туралы деректер түйсік арқылы 
қабылданады да, ақыл-ой арқылы қорытылып, жаңа тұжырым-
дарға айналады. Бірақ, адамның санасы заттарды тура сол 
күйінде қабылдамайды, бұл ретте адамның көңіл-күйі, т.б. субъек-
тивтік қасиеттері үлкен рөл атқарады. Олай болса, адамдар 
ақиқатқа жету үшін (ақиқат дегеніміз - заттар туралы ұғымдардың 
сол заттарға сəйкес келуі) - тиімді əдістер іздейді, ал олар 
адамдар ақыл-ойының белсенділігін арттырады. Демек, ақиқатты 
танып-білу философияның міндеті. 

Ламетри өзiнiң емдеу тəжiрибелерiне сүйене отырып, адам-
ның ұйықтап жатып көрген түсi, иə болмаса ауырып есiнен танып 
жатқандағы сандырағы жан-дүниенiң толығынан мимен байлан-
ысын көрсетедi, - деген пiкiрге келедi. 

Дидро (1713-1784) - аса ұлы француз ағартушыларының бiрi. 
Оның басшылығы мен ұйымдастыру қабiлетiнiң арқасында ХVIII ғ 
«Француз энциклопедиясы» басылып шыға бастады. Онда сол 
кезге дейiн жиналған ғылыми деректердiң негiзiнде дүниеге жаңа 
көзқарас, жаңа саяси, құқтық, гуманистiк идеялар дүниеге келiп 
кеңiнен қоғамда тарала бастайды. Ол француз халқының рухани 
жаңаруына өзiнiң өшпес iзiн қалдырды. Негiзгi еңбектерi: 

-«Табиғатты түсiнудегi ойлар жөнiнде»; 
-«Д'Аламбердiң Дидромен сұхбаты»; 
-«Материя мен қозғалыстың философиялық принциптерi», 

т.с.с. 
Егер француз ағартушыларының көпшiлiгi деистiк көзқараста 

болса, Дидро өзiнiң философиялық көзқарастарында таза 
материалистiк бағытқа көшедi. Дүниедегi субстанция бiреу ғана 
ол - материя, ал оның себебi өзiнiң iшiнде, сондықтан, оны түсiнiп 
тану үшiн ешқандай Құдай идеясы керек емес. Материяны ешкiм 
жаратқан жоқ, ол өзiнiң даму заңдылықтарының негiзiнде мəңгiлiк 
өмiр сүрiп жатыр. Дидро материяның өмiр сүру тəсiлiн қозғал-
ыстан көредi, сондықтан, оларды бiр-бiрiнен ажырата алмаймыз. 
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Бүкiл табиғат мəңгi қозғалыста, бiр нəрселер жойылып, екiншiлерi 
оның орнына келiп жатыр. Дидроның ең тамаша ойы - ол 
материяның өзiндiк iшкi күштерiн мойындап жəне оның қайнар 
көзiн iшкi қайшылықтардан iздейдi. Адам мəселесiне келер 
болсақ, Дидро оны басқа тiршiлiктер сияқты өзiнiң қалыптасу, 
жетiлу тарихынан өттi деген пiкiрге келедi. Адамның санасы - ол 
Құдайдың оған берген сыйы емес, ол материяның даму жолында 
пайда болған құбылыс. Ол тiршiлiктiң күрделену жолында пайда 
болады. «Қоғамдық шарт» теориясына сүйене отырып, Дидро 
корольдiң билiгiнiң Құдай берген билiгi жөнiндегi сол кездегi кең 
тараған пiкiрге қарсы шығып, оны əшкерлейдi. Ол конституциямен 
шектелген монархияны жақтап, ағарған билiктiң қажет екенiн 
көрсету жолында талай ойларды қозғайды. Адамның өзiмшiлдiгiн 
мойындағанмен, Дидро оны ақыл-оймен тежеп, басқалардың да 
мүдделерiн түсiнiп, адам өзiн-өзi тежей, шеңберлей алатын дəре-
жеге көтерiлуi керек деген гуманистiк ойларды келтiредi. 

Гельвеций (1715-1771ж.ж.) де осы көрсетiлген тұрғыдан 
мораль мəселелерiн қарап, адамның қайсыбiр лəззат алу форма-
ларының негiзiнде сезiм толқыны жатыр, ал кейбiр адамдардың 
өзiмшiлдiгiне келер болсақ, оны тəрбиенiң негiзiнде түзеуге 
болады деген пiкiр айтады. 

Гольбах (1723-1789ж.ж.) өзiнiң “Табиғат жүйесi деген 
көлемдi еңбегiнде “өзiмен-өзi өмiр сүрiп жатқан табиғат дүниедеге 
барлық құбылыстардың себебiн құрайды,- деген батыл да терең 
пiкiрге келедi. Табиғат дегенiмiз орасан зор шеберхана. Материя-
ның негiзгi өмiр сүру тəсiлi қозғалыс. Ал тарту мен инерция - 
материяның ең терең табиғи қасиеттерi. 

Өзiнiң əлеуметтiк философиясында ғалым адамдарды аза-
маттылыққа, заңға көнуге, елдi қорғауға, қайсыбiр саясаттағы 
озбырлыққа қарсы күресуге, ағарған басқару жүйесiн орнатуға 
шақырады. Мораль саласындағы негiзгi құндылықтарға ол iзгiлiк, 
ақиқат, зерденi жатқызып - тек соларға ғана табынуға болады,- 
деген пiкiрге келедi. Ол қайсыбiр дiни көзқарастарды қабылдамай, 
дiни надандықтан арылуға шақырады. XVII-XVIII ғ.ғ. өзінің ағарту-
шыларын туғызды: 

 П. Гассенди (1592-1655); 
 Ф. Вольтер (1694-1778); 
 Ж.Ж. Руссо (1712-1778); 
 И.В. Гете (1749-1832), т.б. 
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Олардың пайда болуына, ең алдымен, капиталистік қоғамның 
қалыптасуы, соған сəйкес жаратылыстану ғылымдарының, мате-
матиканың, физиканың, механиканың, физиологияның, медицина-
ның, т.б. адам санасына материалистік ұғымдарды ұялату нəти-
жесі себепші болды. Бірақ оған үстемдік құрған діни идеология 
қарсы шықты. Ең алғаш ол идеологияға қарсы күрес Англиядағы, 
Франциядағы, Германиядағы ағартушылық істен басталды. Олар-
дың басты мəселелерінің бірі - адам тағдыры, оны рухани қыспақ-
тан босату, саяси еркіндік, гуманизм мəселелері болатын. XVIII 
ғасырдағы ағылшын материализмі сияқты механикалық метафи-
зикалық материализмге жатады. Француз материалистері көпші-
лікке тікелей əсер ету үшін философиялық ой-пікірлерін салон-
дарда айтып, ой тартыстарын тудырып, энциклопедиялық  еңбек-
тер  жазып, ауызша да, жазбаша түрде де кең таратты. Негізінде 
олар дінді, оның уағыздаушыларын қатты сынға алды, сатиралық  
сөздермен мазақ етті. Бірақ қоғамдық құрылысты түсіндіруде олар 
идеалистік шеңберден шыға алмады. Франция ХVІІІ ғасырда 
ағылшын философиясының ықпалымен ағартушылық ілімнің 
ошағына айналды. 

Бұл қозғалыстың көсемі Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694-
1778 жж.) болды. Негізгі шығармалары: “Тарих филосо-фиясы”, 
“Философиялық повестер мен əңгімелер”, “Эстетика”, “Хаттар”, 
т.б. Вольтердің өткір де шыншыл шығармалары арқылы ағарту-
шылық идеясы толық қалыптасып, барлық еуропа елдерінде 
тарады. Өз шығармаларында Вольтер феодализмнің келеңсіз 
жақтарын жəне діннің қағидалары мен уағыздарын келеке етіп, 
сынға алды.  Дегенмен де, ол құдайдың бар екенін мойындайды, 
бірақ ол жоқты бар ете алмайды, ол тек табиғаттың алғашқы 
қозғаушы күші ғана. Табиғат, қоғам əрі қарай өз заңдылықтарымен 
дамиды. Вольтер құдайдың əр түрлі қасиет-терін негіздеуге 
тырысатын дінді де, оған қарсы - атеистік ілімді де жақтамайды. 
Олардың біріншісін дəлелсіз болғандықтан мойындамаса, екін-
шісіне қоғамдық тəртіпті бұзады - деп қарсы болады. Адамзат 
тарихы, Вольтердің пікірінше, адам-заттың прогресс (үдеу) пен 
білімділік үшін күрес тарихы. Өркениетті адам табиғатпен 
алғашқы  қауым адамымен салыстырғанда əлдеқайда үйлесімді 
өмір сүреді. Осы тұрғыдан ол “адамзат үшін мəдениеттің 
құндылығын баса көрсетті. Мемлекетті басқарудың ең тиімді түрі - 
ағартушылық монархия. Ол ерікті қоғамның қалыптасуына жағдай 
жасауы керек. Сол кезде ғана ерікті қоғамның басты табиғи 
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талаптары - сөз, баспасөз, ар-ождан бостандықтары шын мəнінде 
жүзеге асады. Қоғамдағы əлеуметтік теңсіздік - заңды құбылыс, ал 
адамдар тек қана заң алдында тең болулары керек. Жалпы 
алғанда, Вольтер тарихқа, əсіресе мəдениет жəне философия 
тарихына ерекше көңіл бөліп, осы ғылымдарың дамуына себеп-
кер болған жəне ағартушылық идеяны қағида ретінде қабылдап, 
уағыздаған ойшыл. 

Руссо Жан Жак (1712-1778 жж.) француз ағартушылық 
ағымының шеңберінен шыға алмаса да, оның негізгі идеяларымен 
келіспейтіндігін көрсеткен жазушы жəне философ. Негізгі еңбек-
тері: 

 “Теңсіздіктің себептері туралы”; 
 “Қоғамдық келісім туралы”; 
 “Эмил немесе тəрбие туралы”. 
Егер Вольтер адамзат тарихын оның прогресс пен білімділік 

үшін күрес тарихы десе, Руссо мəдениеттің прогресімен қатар 
өнегеліктің құлдырауы сəйкес келіп отырады дейді. Себебі, қоғам 
неғұрлым ілгері дамыған сайын, теңсіздік тереңдей түседі. Ал 
теңсіздік, өз тарапынан керенаулықтың, жалқаулықтың, тоқмейіл-
судің қайнар көзі болғандықтан ол, адамгершіліктің, мінез-құлық-
тың азғындауына əкеліп соқтырады. Теңсіздік мəңгі əлеуметтік 
құбылыс емес, алғашқы қауымдық қоғамда теңсіздік болмаған, 
себебі онда меншік болған жоқ, сондықтан, барлық мəселе 
адамгершілік тұрғысынан шешілді. Ал кейінірек, өндірістік құрал-
дардың жетілуі жəне жоғары сатыға көтерілуі - жеке меншіктің, ал 
ол - теңсіздіктің пайда болуына себепкер болды. Əлеуметтік 
теңсіздікті жоюдың бірден-бір жолы - Руссоның айтуынша, бəсеке 
бостандығы арқылы адамдардың табиғи құқықтарының (өмір 
сүруге, ерікті болуға, меншік иесі болуға) қанағаттандырылуына 
мүмкіндік беретін жағдайлар жасау. Адам туғанда бас бостандығы 
бос болып туады, бірақ өз еркімен “қоғамдық келісімге” бой 
ұрғаннан кейін, олар өздерінің жекелеген жігер-еркін біріккен, 
“ортақ жігерерікке” шоғырландырады. Сөйтіп мемлекет пайда 
болады. Мемлекеттің негізгі міндеті бейбітшілік пен əділеттілікті 
сақтау (Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / пер. с 
фр. - М., 1998). 

Руссоның теңсіздік, “қоғамдық келісім” туралы пікірлері көп 
елдің саяси, рухани өмірінде мемлекеттік құқық, тəрбие, т.б. 
əлеуметтік құбылыстардың қалыптасуына үлкен əсер етті.  
Қорыта айтқанда, француз ағартушылары өздері қойған - қоғам 
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мен табиғаттың арақатынасы, қоғамның қозғаушы күші, теңсіздік-
тің себептері, т.б. сол сияқты сұрақтарға жауап бермесе де, 
өздерінен кейінгі, əсіресе неміс ойшылдарын осы қойған сұрақ-
тарға басқа қағидалар негізінде болса да, жауап іздеуге итер-
мелейді. Мысалы, француз ағартушылары адамды табиғаттың 
жəне қоғамдық өмірдің жемісі деп қарап, ал қоғамдық өмірдің өзі 
адамдардың материалдық (өрескел саудагерлік мағынасында) іс-
əрекетінің нəтижесі деген тұжырымға келсе, неміс ойшылдары 
бұл идеядан бас тартып, қоғамның да, адамның да табиғаты - 
рухани іс-əрекет негізінде қалыптасады дейді. 

Француз ағартушылары - адам туғанда басы болса, етікті 
болып туады, бірақ ол ылғи да шынжыр тұсаудан шыға алмаға-
нына қарамастан, ең жоғары құндылық, барлық мəдени жетіс-
тіктерді жаратушы дейді. 
            

5.3. Неміс классикалық  философиясы 
 

        XVIII ғасыр аяғымен XIX ғасыр басында жаңа философия 
кеңінен дамыған ерекше кезең болды. Ол кезеңді Ф. Энгельс 
класикалық неміс философиясы деп атады. Германия Англия мен  
Францияға қарағанда мешеу ел болды. Осындай жағдайдағы 
Германияға француз буржуазиялық революциясы əсер етті.  Бірақ  
немістер Еуропаның басқа халықтарының іс жүзінде жүзеге 
асырып жатқанын, тек ой жүзінде ғана іске асыруды армандады. 
Бұл дəуірдегі неміс философиясы осы тұрғыдан алғанда неміс 
тарихының ой жүзіндегі жалғасы болып есептелінеді. Сөйтіп, осы 
кезеңде өмір сүрген неміс халқының ұрпақтарының үлесіне тиген 
іс философиялық төңкеріс жасау еді. Сондықтан да ол кейін клас-
сикалық деген атқа ие болған. Бұл философияның негізін қалаған 
Иммануил Кант (1724-1804 ж.) жан-жақты ғұлама болған, ол 
университетте философиядан, логикадан жəне жаратылыстану 
ғылымдардың көптеген салаларынан дəрістер оқыған. Канттың 
еңбектері: «Аспан тарихының жалпылама теориясы»,«Таза ақыл-
ға сын» (1781), «Практикалық ақылға сын» (1788 ж), «Пайымдау 
қабілетіне сын» (1790 ж). Сонымен байланысты ол өзінің фило-
софиялық жүйесін үш бөлімнен тұрады деп есептеген. Олар адам 
психикасының үш қабілетіне сəйкес келмек: 

-танымдылық; 
-талғампаздық (қанағат сезім); 
-еріктілік (көңіл қалауы). 
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Кант өз философиясында материализммен идеализмді 
табыстырып, бұл екі қарама-қарсы философиялық бағыттарды 
бір-бірімен келістіргісі келеді. Сөйтіп, ол өз ілімінде сенімге, дінге 
орын қалдыруды көздейді. Канттың шығармашылығын “сыни 
кезеңге дейінгі” жəне “сыни кезеңдегі” деп екіге бөліп қарайды. 
Сыни кезеңге дейінгі Канттың Күн жүйесінің аса зор газ тектес 
тұмандықтан пайда болғандығы туралы идеясы тек астрономияға 
ғана қосқан үлес емес, жалпы дүниетанымдық методологиялық 
маңызы бар жаңалық болды. Біріншіден, қозғалыс - материяның 
өзіне тəн тартылыс жəне серпіліс сияқты қарама-қарсы күштердің 
арқасында, ешқандай да сыртқы күштің əсерінсіз пайда болған 
құбылыс. Қозғалыс пен тыныштықты салыстырмалы түрде 
түсінуге болады. Екіншіден, осы күштердің əсерінен əртүрлі 
əлемдер жүйесі қалыптасып, күйреп, одан шашыраған бөлшек-
терден қайтадан жаңа денелер пайда болып жатады. Сөйтіп, 
əлем ылғи да даму үстінде болады. Үшіншіден, əлем құрылымына 
енетін үлкенді-кішілі жүйеленген денелер өзара сатыланған 
бағыныштылықта болады. Өзіне кішігірім жүйелерді бағындырған 
үлкен жүйе, өзінен де ауқымды басқа жүйеге кіреді, сөйтіп шексіз 
кете береді. Демек, əлемдегі денелер жүйесі өзара əмбебаптық 
байланыста болады. Сыни кезеңдегі Канттың пікірінше, филосо-
фияның болмыс, əдептілік жəне дін туралы мəселелерін қарас-
тырмастан бұрын, адамның танып-білу мүмкіндігінің шекарасын 
белгілеп алуымыз керек. Таным процесі күнделікті тəжірибеден, 
сезімдік түйсінуден басталады. Бірақ олар бізге “Өзіндік заттар” 
туралы емес, олардың көріністері (феномендері) туралы деректер 
береді. Мысалы, қазір қар жауып түр. Осы секілді деректерде 
ылғи да кездейсоқтық элементі басым болады да, бізге толық 
білім берілмейді (қазір қар жауып тұр, шамалы уақыттан кейін 
тоқтауы мүмкін). Мұндай білімдер жекелеген тəжірибеге сүйенген-
діктен, апостериорлы бағытта болады. Ал шынайы əмбебаптық 
жəне қажетті білімдер осындай фактілерге негізделе алмайды. 
Олай болса, шынайы білім тəжірибеге қатысы жоқ, əуел бастан-ақ 
адам санасында априорлы (тəжірибеге дейінгі) қалыптасқан сезім 
мен ақыл-ойдың түрлеріне байланысты болуы керек. Сезімдік 
түйсінудің априорлы сыртқы түрі - кеңістік пен ішкі түрі - уақыт 
түйсіктің көптүрлі “материяларын” реттеп отырса, ақыл-ойдың 
априорлы түрлі категориялары реттелген материяларды заңды-
лықтар жүйесіне келтіреді. Олай болса, танып-білетін субъект 
заттарды зерттегенде дайын “туа біткен идеяны пайдаланбайды, 
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керісінше, ол тек танымдық “құралдарды” ғана пайдаланады. 
(Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6-ти т. М.: Мысль, 
1964. Т.3.С. 69). 

Таным процесі, Канттың пікірінше, үш сатыдан өтеді: 
 сезімдік түйсіну сатысы - бұл сатыда біздің сезім мүше-

лерімізге “өзіндік заттардың” көріністері əсер етеді де, осы 
деректер негізінде түйсіктердің бей-берекет жиынтығы пайда 
болады. Олар сезімдік түйсінудің априорлы түрлері - кеңістік пен 
уақыттың арқасында белгілі бір жүйеге келіп, реттеледі; 

 сараптаушы парасат сатысына - априорлы категориялар 
себептілік, сапа, сан, қажеттілік, т.б. арқасында жаңа ғана реттел-
ген түйсіктер жиынтығы қорытындыланып, тұжырымдалып, өзіне 
тиесілі заңдылыққа бағынып, жаңа білім пайда болады; 

 таза ақыл-ой сатысы немесе трансценденттік танымда - 
таза ақыл-ой заттардың көрініс əлемімен шектеліп қалмай, олар-
дың ар жағында не бар екенін білуге, басқаша айтқанда “өзіндік 
заттардың” табиғатын, мəнін түсінуге ұмтылады да, шешілмес 
қайшылықтарға (антиномияларға) тап болады (Бұл да сонда).  

Кант таным процесінің осы екі сатысының негізінде алынған 
білімді трансцендентальдық білім деп атайды. Трансценден-
талдық таным дегеніміз - таным процесінің заттың өзіне емес, 
априорлы танып-білу мүмкіндігінің осы затты қандай деңгейге 
дейін біле алатындығында. Айталық, рух өле ме, өлмей ме, əлем 
қалай пайда болды, құдай бар ма, жоқ па, т.б. осы сияқты 
сұрақтар антиномияларға толы, таза ақыл-ой адамның ерік-
жігерін, практикалық іс-əрекетін айқындауға мүмкіндік береді 
(Радин В. Кант и нравственная свобода // Вест МГУ. Сер. 16, 
Философия. -  2006. -  № 2. - С. 31.).   

Адам жеке тұлға ретінде табиғат заңдылықтарынан төмен 
тұрғандықтан, сыртқы əлемнің əсерінен шыға алмайды, сол 
себепті ол ерікті де емес, ал даралық қасиеттерінің ерекшелік-
теріне, өзінің ылғи да танып-білуге ұмтылу қабілетіне қарасақ, ол - 
өзінің практикалық ақыл-ойына сүйеніп, ерікті іс-əрекет жасайды. 
Бұл жағдайда адам барша жұртқа бірдей əдептілік заңы - 
əдептілік императивін басшылыққа алады. Əдептілік императиві 
бойынша игіліктерге, бақытқа жетуге ұмтылу немесе сүйіспен-
шілік, жақсы көру сияқты қылықтар адамның іс-əрекетін əдепті 
қылмайды, керісінше қоғамда қалыптасқан əдептілік заңдарын 
сыйлап, өз міндетіңді өтесең, сол өнегелі іс болып саналады. 
Мұндай этикалық міндеттілік адамдарға теория жүзінде емес, 
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практика жүзінде əдептілік бостандығы тұрғысынан іс-əрекет 
жасауға сенім туғызады. Сөйтіп, адамның ар-ождан өлшемдері 
адамгершіліктің ең жоғары қағидасы - əдептілік императивінің 
талаптарына сай келеді. Əдептілік діни жатсынуға тəуелді емес, 
себебі ол - өз заңына сүйеніп, өзінше өмір сүреді. Ал, дін - 
құдайды ең жоғары идеал, немесе құдай алдындағы парыз 
ретінде түсінетін біздің барлық міндеттілігіміздің жиынтығы. 
Осыдан келіп, Кант құдайға жағамыз деп сақтап жүрген діни 
институттардың тіпті де қажеті жоқ, тек əдептілік императиві 
негізінде тақуалы өмір сүрсең болғаны деген тұжырым жасайды. 
Əдептілік императиві тұрғысынан Кант құқық, мемлекет, саясат 
мəселелерін де қарастырады. Оның пікірінше, қоғамдық өмірде 
əлеуметтік қарама-қайшылық елеулі орын алады. Ал осындай 
қоғамда əркім өзінше шексіз бостандыққа ұмтылғандықтан, 
олардың бостандықтары бір-бірімен қарама-қайшылыққа түседі 
де, əр азаматқа тəн табиғи қасиеттерінің дамуына мүмкіндік 
туады. Осы негізде қалыптасқан мəдени өркендеу кейбір жеке 
адамдарға қайғы-қасірет, жамандық əкелуіне қарамастан, жалпы 
адамзат үшін ілгері басып, үдей түсуі қажет, онсыз прогресс 
болмайды. Ал мемлекет болса, қолына шоғырланған билікке 
сүйеніп, адамдардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай 
жасай бермейді. Сондықтан, мемлекеттік билікті əдептілік импера-
тиві негізінде қалыптасқан құқық арқылы шектеу керек. Канттың 
категориялы міндеттілік этикасының кейбір пікірлері  ХІХ жəне ХХ 
ғасырлар философиясының дамуына зор əсер етті. Ал ХІХ 
ғасырдың ортасынан бастап Францияда, Германияда Кант ілімін 
жаңартып, дамытқан ілім - неокантшылдық пайда болды. Нео-
кантшылдық ілімі Отто Либманның «Кантқа қарай кейін!» деген 
лозунгысынан басталды. Неокантшылдықтың өзі ерте, классика-
лық жəне соңғы кезең деп бөлінді. 

Ерте неокантшылдық өкіліне Фридрих Альберт Ланге мен 
Отто Либман жатады. 

Классикалық неокантшылдық Марбург (Г. Коген, П. Наторп, Э. 
Кассирер) пен Баден немесе Фрайбург (В. Виндельбанд, Г. 
Риккерт, Э. Ласк) мектебіне бөлінген. 

Соңғы неокантшылдықтың өкілдері А.Риль, О.Кюльпе, Э.Бех-
ер болған. Неокантшылдық ілімінің негізін салған Отто Либман 
1840 жылы 25 ақпанда Левенберг қаласында Жоғары Аппеляция-
лық Сот асессорының жанұясында өмірге келген. Иена, Лейпциг, 
Галле университеттерінен білім алды. «Кант и эпигоны» атты 
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1865 жылы шыққан еңбегі бар. Осы еңбектен соң, Тюбинген 
университетінде приват-доцент қызметіне ұсынылады. Ол фило-
софияны жалпылама мəдени сананың жетістігі деп түсінді. 
Либман Канттың трансценденталды талдау идеясын жаңғыртты. 
Либман посткантшылдық ойшылдарды 4-ке бөледі: 1) идеализм 
(Фихте, Шеллинг, Гегель), 2) Гербарт, 3)Фрис, 4) Шопенгауэр. Осы 
ағымдар мен ойшылдар көзқарасы мен Кант философиясының 
өзара байланысын зерттеуді ұсынды (Западная философия ХІХ 
в.: Учебник/ В.В. Васильев, Е.А. Войниканис и др.; Под ред. 
А.Ф.Зотова, М-2005, С.291, 292-293). 

Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814 ж.) философиялық ілімдер 
ғылымдар теориясы (ғылымдар туралы ғылым) ретінде қандай да 
болмасын білімнің негізін көрсетулері керек деген пікірді өз 
ілімінің басты қағидасы етіп алған ойшыл. Негізгі еңбектері: 
“Ғылым туралы ілім” (1794 ж.), “Адамның міндеті” (1800) т.б. 
Фихте “өзіндік заттың танып-білуге болмайды деген пікірді мойын-
дамайды жəне оны сынға алады. Оның пікірінше, алғашқы 
бастама барлығын қамтитын, анықтаушы нақтылық - абсолюттік  
“Мен”. “Мен” өзінің дамып отыратын іс-əрекетінің арқасында өзінің 
алғашқы бастама кезеңіндегі (сана - субъект) ақыл-ойдың нақты-
лығына қарама-қарсы жағдай “басқа менге” (табиғат - объект), 
одан кейін өз дамуының үшінші сатысы - екеуінің өзара қарым-
қатынасына айналады. Бұл жердегі “Мен” - рух, жігер, əдептілік, 
сенім ұғымдары, “басқа мен” - табиғат жəне материя ұғымдары 
болса, олардың өзара қатынастары синтез - бұрмалаушылыққа 
қарсы күресіп жатқан адамның жігерін көрсететін ұғым. “Басқа 
мен” (табиғат, объект) нақты өмір сүріп қана қоймай, “менге” əсер 
етіп, кейбір жағдайларда оның іс-əрекетін де айқындайды, “басқа 
меннің” (табиғаттың, объектінің) əсерімен болған іс-əрекетті біз 
танып-біле алмаймыз, бірақ бұл əсерді тікелей сезінеміз. Сөйтіп, 
теориялық іс-əрекеттің негізінде, бейсаналық іс-əрекеттің жатқан-
дығын көреміз. Ал “меннің” іс-əрекеті деп, Фихте субъектінің 
“əдептілік мінез-құлқын” айтады. Демек, адамның іс-əрекетінің 
мақсаты - əдептілік заңдары мен парызыңды орындау. Бұл 
мақсатты жүзеге асыруда қоршаған ортамен тығыз байланысты 
адамның тəн табиғатынан туындайтын оның табиғи қабілеттері 
қарсы болады. “Менге” қарсы тұрып, оны іс-əрекетке итерме-
лейтін “басқа мен” дегеніміз, айналып келгенде осы. 
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Фихтенің “басқа мені”, табиғаты, объектісі Канттың “өзіндік 
заты” сияқты санадан тыс өмір сүрмейді, ол - сананың ерекше 
қызметінің қажетті туындысы. Демек, “Меннің” бұл іс-əрекеті 
бірінші де, “басқа - мен” мен “басқа - меннің” ажыраспас бірлігін 
байқап “көруге” болады. Бұл қабілетті Фихте “интеллектуалды 
интуиция” деп атайды. Фихтенің пікірінше, əрекетшіл “мен” əр 
уақытта да өзінің қарама-қарсысының əсерімен қозғалысқа жəне 
іс-əрекетке түседі. «Меннің» себепсіз іс-əрекеті - оның қызметі 
мен алдындағы мақсатының өзара қарама-қайшылықтарын қайта-
қайта қалпына келтіру процесі. Басқаша айтқанда, бір кедергіден 
өтіп, оны жойған кезде, екіншісі пайда болады, сөйтіп шексіз кете 
береді. Бұл тəсілді Фихте - “антитетикалық” тəсіл деп атаған. Бұл 
тəсілдің ерекшелігі антитезис тезистен шығарылмайды (диалек-
тикалық тəсілдегідей), керісінше, антитезис қарама-қарсылық 
ретінде тезиспен қатар қойылып, содан кейін барып олар бірігеді. 

“Антитетикалық” тəсілді қолдану арқылы, Фихте теория негіз-
інен (түйсік, бақылау, қиялдау, елестету, ойлау тағы басқаша 
қарастыру негізінде) практикалық ақыл-ойдың негізгі мазмұнына, 
қабілетіне қарай ой түзейді. Осының арқасында субъект рет-
ретімен теориялық іс-əрекеттің ең төменгі сатысынан жоғарғы 
сатысына дейін көтеріледі де, бұл деңгейде ол - ойлау объектісін 
өзінің ақыл-ойының белсенділігінің нəтижесі екенін түсініп-біледі. 
Сөйтіп, “Ғылым туралы ілім” тəсілі адамзат ақыл-ойының даму 
жолымен сəйкес келгендіктен, айналып келгенде, өзінше байлан-
ысқан адамзат рухының тарихы болып шығады. 

Фихтенің “практикалық философиясының” (этика, құқық жəне 
мемлекет туралы ілім, т.б.) негізгі ұғымы - “бостандық” ұғымы. Ол 
бостандық ұғымын “қажеттілік” ұғымына қарсы қою арқылы түсін-
діруге тырысады. Спиноза сияқты Фихте де адам жігері оның 
қандай да болмасын, рухани іс-əрекеті себептілікке бағынады деп 
есептеген. Бірақ осындай жалпыға бірдей қажеттілік бостандық-
тың болу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ал, бостандық дегеніміз 
қажеттілікті жою емес, керісінше, жеке адамдардың, адамзаттың 
заңдар мен мақсаттарға өз еркімен бағынуы. Басқаша айтқанда, 
бостандық дегеніміз - қажеттілікті танып-білуге негізделген іс-
əрекет. Өнегелілік жəне құқықтық мəселелерге тоқтала келе, 
Фихте этиканы - адамның ішкі дүниесіне бағыттал-ған бостандық 
деп, ал құқықты - адамдар арасындағы сыртқы қатынастарды 
реттейтін əлеуметтік құбылыс деп санайды. Демек, құқық əділет-
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тілік заңдарына емес, адамдар арасындағы өзара қатынастарға 
сүйенеді. 

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775-1854 ж.) Канттың, 
Спинозаның, Фихтенің ілімдерінің кейбір идеяларын дамыта 
отырып, өзінің табиғи күштер иеархиясының спекулятивтік натур-
философиясы деп аталатын ілімін қалыптастырды. Негізгі еңбек-
тері: “Трансцендентальдық идеализмнің жүйесі”,“Адам бостан-
дығының мəні туралы”, т.б. 

Шеллингтің пікірінше, материя дегеніміз - рухани зат. Бірақ, 
санасы жоқ табиғат адам санасының пайда болуынан бұрын өмір 
сүрген. Санасы жоқ табиғаттан саналы адамға айналу процесі 
көптеген бірінен-бірі жоғары даму сатыларынан өтеді. Табиғаттың 
даму себептерін оның өзіндегі, шындығында да өмір сүретін, 
қарама-қайшылықтарды табу арқылы түсініп, зерттеп білуге бол-
ады. Шеллинг табиғат дамуын, кейбір жағдайда диалектикалық 
тұрғыдан қарастырғанына қарамастан, оларды шын мəнінде 
механикалық қозғалыс, немесе механикалық даму деп есептеген. 

Өзінің осы натурфилософиялық ілімін Шеллинг трансценден-
тальдық философия деп аталатын ілімімен толықтырады. Бұл 
ілім бойынша, субьективтілік алғашқы бастама, қайнар көз, 
абсолют ретінде барлық мəнділіктің, нақтылықтың жалғыз ғана 
негізі. Бірақ, əңгіме сезінудің, немесе ақыл-ойдың субьективтілігі 
туралы емес, керісінше, - танымның  ерекше құралы - ақыл-ойдың 
заттардың тікелей бақылауы туралы болып отыр. Шеллинг өзінің 
осы таным тəсілін “интеллектуалды интуиция” деп атаған. Эмпи-
рикалық нақтылық заттарында бірде табиғат заттары, бірде рух 
көрінісі табады. Демек, олар бір-бірімен тепе-тең жағдайда 
болады. Табиғат пен рухтың тепе-теңдік идеясы Шеллинг филосо-
фиясының басты жəне негізгі проблемасы болып табылады. Бұл 
мəселені түсіну үшін алдымен абсолюттік ақыл-ой дегеніміз, не 
екенін түсініп алуымыз керек. Абсолюттік ақыл-ойда субъект мен 
объект бір-бірімен ажырамастай бір. Себебі субъектіде объектіні 
ойлайтын да, объект ретінде субъектіге байланысты өмір сүретін 
де - сол абсолюттік ақыл-ойдың өзі. Осындай абсолютте барлық 
қарама-қарсылық (субъект мен объектінің, табиғат пен рухтың, 
т.б.) жойылып, идеалдылық пен нақтылық тепе-теңдігіне айна-
лады. Демек, ақыл-ойдың санасы дегеніміз, құдайдың өзіндік 
санасы, себебі құдайдың өзі - ақыл-ой. Басқаша айтқанда, Шел-
линг құдайды жеке тұлға ретінде қарастырады. Жеке тұлға - құдай 
мен жеке тұлға - адамның айырмашылығы: құдай жеке тұлға, 
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бостандық ретінде шексіз болса, адамда бұл аталған құбылыстар 
шектеулі. Жалпы əлемдік нақтылық не табиғат, не рух ретінде 
көрінеді. Олай болса, табиғат патшалығы мен рух (тарих) патша-
лығы бірінен кейін бірі орналасқан қатар (даму) түзейді, ал 
олардың жеке сатылары “потенция” (мүмкіндік) деп аталады. Осы 
жеке сатылардың - потенциялардың бір-біріне туысқандық қаты-
настары, олардың ортақ түрі - абсолютке байланысты. Демек, 
потенциялар (жеке сатылар) бір-бірінен туындамайды, керісінше, 
оларды өзінен абсолют шығарып, өзінің толық ашылғандығын 
көрсетеді (Шеллинг Ф.В.Й: pro et contral // Сочинения: в 2 т. / сост. 
вступ. ст. В.Ф. Пустарнакова. - СПб.: РХГИ, 2001. - Т.1.- С. 232, 
241). Шеллинг дін тарихын метафизика тұрғысынан қарастырып, 
дінге жəне мистикаға бет бұрып, “кездейсоқ жағдайда ақиқатты 
философия тұрғысынан ашу” ілімін жұрт алдында насихаттауға 
талпынады. Сөйтіп, ол рационализмнің шектен шыққан түрінен 
мистика мен иррационализмге бет бұрып, өзінен кейін қалып-
тасқан иррационалистік философиялық бағыттың негізін қалаушы 
болады. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1883 ж) Штутгард 
қаласында туылып, Тюбинген университетінде жоғары білім ала-
ды. Жалпы алғанда, Гегель философиясы неміс идеализмінің 
шарықтауының соңғы сатысы деуге болады. Еңбектері: 

 «Рух феноменологиясы»; 
 «Философия тарихы»; 
 «Құқық философиясы»; 
 «Логика ғылымы». 
Гегель классикалық неміс философиясының дəстүрді бағыт-

тарын  ілгері дамыта отырып, ұғымдар диалектісіне көбірек көңіл 
бөледі, оған дейін диалектика бір жүйеге түспеген еді, өзіне 
дейінгі неміс философиясының жəне өз заманының жаратылыс-
тану ғылымдарының жетістіктерін таразыға сала отырып, Гегель 
өзінің диалектикалық тəсілін жан-жақты негіздейді. Философия-
ның негізгі мəселесін Гегель объективтік идеализм тұрғысынан 
шешеді. Оның сендіруінше, дүниенің түп негізі - объективтік рух. 
Гегельдің пікірінше, абсолюттік рухтың соңғы формасы - фило-
софия. Ол филосо-фияны рухтың өзін-өзі тану процессі ретінде 
қарастырған. Бірақ, Гегель асқан көрегенділікпен философиялық 
ілімдердің үздіксіз даму үстінде болатындығын, ешқандай фило-
софиялық жүйенің із-түссіз жоғалып кетпегендігін, философиялық 
ақиқаттың тарихи даму барысында қалыптасатынын пайымдай 
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алды. Алайда фило-софия тарихын Гегель объективтік идеализм-
нің мүддесіне орай жəне оның негізгі қағидаларының тұрғысынан 
сарапқа салды. Оның философиясының жүйесі мынадай үш 
бөлімнен тұрады: 

а) логика; 
б) табиғат философиясы; 
в) рух философиясы (феноменология). 
Гегель философиясының басты мəселесі - əлемдік рух, 

абсолюттік идеяның бүкіл дүниені жаратқаны айтылады. Бұл 
пікірді Гегель “Логика ғылымы”деген еңбегінде жан-жақты баян-
даған (Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Соч.: В 13-ти т. М.; Л.: 
Госсоцэкономиздат, 1935,Т.8., С.385,422). Людвиг Фейербах 
(1804-1872 жж.) өмір сүрген. 1823 жылы Гейдельберг универси-
тетіне түсіп, Берлин университетінде жалғастырды, осы кезде ол 
Гегельдің дəрістерін тыңдаған. 1830 жылы лақап атпен “Өлім 
жəне мəңгілік” туралы ойларын жариялаған, мұнда ол Гегельдік 
философияның тұрғысынан мəңгілікті жоққа шығаруды ұсынған 
басты еңбектері: 

 «Христиандықтың мəні»; 
 «Болашақ философиясының негізгі қағидалары»; 
 «Өлім жəне өлместік». 
Л. Фейербахтың ойынша адамның мəні оның денелік жандық 

біртұтастығында тек теорияда ғана рухпен денені бөлек қарас-
тыруға болады. Ал шын мəнінде олар ажырамас бірлікте болады 
əрі рух ойлау денеге тəуелді қасиеттер сөйтіп, Фейербах фило-
софияның негізгі мəселесін материалистік тұрғыдан шешеді, 
сондықтан табиғат пен адам міне жаңа философияны зерттейтін 
пəн деген, өзін материалистпін деп жариялады. Ол дүниенің 
материядан тұратынын мойындап, табиғаттың санадан тыс, оған 
бағынышсыз екенін дəлелдеді. Ол рух пен дене арасының 
алшақтығын жойды. 

Фейербах болмысты - бастауыш, сананы баяндауыш деп 
қарады. Табиғат денелерден, материядан, сезімдіктен тұрады, 
деп жазды Фейербах. Табиғат мəңгі жəне шексіз. Сана - оның тек 
көшірмесі, ал психолог - идеалист, сол көшірмені түпнұсқа ретінде 
түсіндіреді, - деп түсіндірді Фейербах. 

Бірақ ол антропологиялық материализмді қуаттады. Өйткені, 
ол барлық материализмді тұрпайы материализм деп түсінді. 
Сондықтан өзін одан аулақ ұстамақ болды. “Шындық - идеал-
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измде емес, материализмде емес, шындық тек антропология”, - 
деп жазды Фейербах (Фейербах Л. // Изб. произв: в 3 т. - М., 1967. 
- 544 с.). 

Л. Фейербах Гегельдің идеализмін орынды сынай отырып, 
оның диалектикасының мəнін түсінбей, оны теріске шығарды. 
Өмірінің соңын Брусберг деревнясында əртүрлі жұмыстармен 
айналысып, өткізген. Л.Фейербах христиан дінін де орынды сана-
ды, бірақ діннен ол біржолата қол үзбеді. “Болашақ филосо-
фияның негізгі қағидалары” деген еңбегінде Л.Фейербах қоғамның 
қозғаушы күші - адамның адамға сүйіспеншілігі, əсіресе, ерлер 
мен əйелдер махаббаты деп түсіндірді. Сол байланысты ол дін 
деп қарады. Бұл да Л. Фейербахтың идеализмі болатын (Элез 
Иово. Проблемы бытия и мышления в философии Людвига 
Фейербаха. - М.: Наука, 1971. - 238 с.). 
         

5.4.  Орыс философиясы 
 

Орыс философиясы қалыптасуының бастапқы кезеңі ХІ-ХVII 
ғғ., өзінің пайда болған кезінен ол əлемдік философиямен 
байланыстылығымен сипатталады. Орыс философиясы Киев 
Русінде пайда болады жəне 988 жылы Русьтің шоқынуынан 
басталған христиандандыру процесімен байланысты болды. 

Христиандандырылған күйінде болса да, антиктік, византия-
лық, ерте болгар дүниетанымы идеяларын бойына сіңірді. Оның 
үстіне орыс философиясы ІХ ғ. Кирилл мен Мефодий  қалыптас-
тырған  өзінің жеке жазба тілін əуел  бастан қолданды. Жалпы 
алғанда философиялық жəне тарихи ой христиандық принципіне 
негізделді.  

Орыс философиясының проблемалары:  
 адам; 
 мораль; 
 адамгершілік;  
 билік, мемлекет; 
 əлеуметтік əділеттік; 
 идеалды қоғам;  
 болашақ, космизм.  
Шығыс жəне Батыс аралығын таңдау арқылы Ресейдің тарихи 

даму жолын таңдау. Ең алғашқы орыс философы - киевтік метро-
полит Илларион (ХІ ғ.) «Заң жəне береке туралы» сөзінде орыс 
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жерінің қасиетті дүние құдіретінің жалпы əлемдік процесіне енуін 
дінтанулық тарихи тұрғыда негіздейді.  

Орыс философиясындағы славянофильдер мен батыс-
шылар.  Ресейдің ерекше миссиясы туралы идея ХVІ ғ. «Москва - 
үшінші Рим» доктринасын пайда болуына алып келді. Доктринада 
нағыз шынайы ілім ретінде, православиелік, христиандық, барлық 
биліктің негізі екендігі бекітілді. Филареттің айтуынша, алғашқы екі 
Римнің күйреуі («ескі Рим» ІV ғ. варварлардың шабуылы, «жаңа 
Рим» - Константинополь ХV ғ. түріктердің тегеуріні нəтижесінде 
құлады). Сонымен орыс философиясындағы ой «орыс идеясы» 
ағымында қалыптасты. Ресейдің ерекше тағдыры мен орны 
туралы идея ХVI ғ. қалыптасып, орыс халқының  ұлттық өзіндік 
санасының алғашқы идеологиялық құралы болды. Бұл идея 
бойынша, тек Ресей ғана христиандық негізде бүкіл адамзаттық  
өркениеттік қозғалыстың басында болуы тиіс. 

Славянофильдік орыстың ерекше философиялық-идеология-
лық ағымы болып табылды. Славянофильдер батысшылдарға да, 
революциялық демократтарға да қарсы шықты. Бұл бағыттан діни 
орыс философиясы өсіп шықты. Славянофильдер қатарынан: 
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аскаков, Ю.Ф. Самарин, т.б. 
көруге болады. Славянофильдер Ресей дамуының бүкіл Батыс 
өркениетінен түбірлі  айырмашылығы  туралы тезисті ұстанады. 
Бұл жерде алдынғы орынға діни бастау шығады. Ресейдің тарихи 
болмысының негізін православие жəне қауымдық өмір салты 
құрайды. Орыс халқы Батыс халықтарынан өз менталитеті 
арқылы ерекшеленеді. «Алтын Орда» мемлекетiнен өз дербестiгiн 
алып, Мəскеу княздiгiнiң Шығыс жақтағы жерлерге лап берген 
кезiнде, орыс халқының «ұлылығы», «артта қалған» Азия  хал-
ықтарын  православиялық  дiнге  енгiзу, орыс тiлiн, мəдениетiн 
үйрету негiзiнде дүниежүзiлiк өркениеттің шеңберiне тарту 
идеясына негiзделген «Мəскеу - үшiншi Рим» деген философия-
лық көзқарас пайда болды. Мұндай идеялар ғасырлар өткен 
сайын шыңдалып, орыс халқының ерекше өзiндiк болмысы мен 
мəдениетi, философиялық ой-пiкiрi бар деген славянофильдiк 
(славяндықты сүю) ағымды тудырды. Олар «патшаныкi - патшаға, 
Құдайдікi - Құдайға» деген қағиданы ұстады. Яғни, мемлекет тек 
қана қоғамды сырттай өзгерте алады, ал iшкi жаңару – право-
славиялық-халықтық мəдениеттiң iсi. Тек iшкi рухани жаңарудың 
негiзiнде ғана iзгi қоғамды орнатуға болады. И.В. Киреевский мен 
А.С. Хомяков Еуропадағы ағартушылық өзiнiң iшкi мүмкiншiлiгiн 
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сарқыды, онда техникалық алға өрлеу рухани тоқыраумен қатар 
жүрiп жатыр, - деген көзқараста болды. Қоғамды реформалау-
дағы негiзгi мəселелердiң бiрi - Ресей қоғамы жекелiктiң, я 
болмаса қауымдастықтың негiзiнде даму керек пе?, - деген 
сұраққа  жауап  ретiнде, олар соңғыны таңдады. Қауымдасып өмiр 
сүру - Ресей халқының табиғатына тəн нəрсе. Қауымдастықтың 
шеңберiнде ғана рухани бiрлiк бар. Қоғамның дамуының негiзiнде 
бақталастық, көре алмау, т.с.с. емес, керiсiнше, адамды сүю, 
достық, өзара көмек беру сияқты құндылықтар жатуы қажет.  

Батысшылар ағымы. ХХ ғасырдың басында саяси элита 
ауысып, «мемлекетшiлдердiң» билiкке келуi, батысшылдар деп 
аталатын бағыттың пайда болуына себеп болды. Бұлардың 
көзқарастары Батыс тəжiрибесiн (əсiресе, жаңа технологияларды) 
де игерді. Батысшыларға келер болсақ, бұл ағымның негiзiн қала-
ған П.Я.Чаадаев болды. Батысшылдар - Ресейдің дамуын 
еуропалық  үлгі бойынша  насихаттайтын бағыт.  

Өкілдері: А.И.Герцен, Н.П.Огарев, К.Д.Кавелин, Н.Г.Черны-
шевский, Т.Н.Грановский.  

Бұлар шіркеуді сынап, материализмге сүйенді, бұл ағымнан 
орыстың революциялық демократтары өсіп шықты. Олардың 
пікірінше, ел Батыс Еуропаға бағдар ұстай отырып, экономикалық 
жəне мəдени артта қалушылығын жойып, еуропалық жəне 
əлемдік өркениеттің толыққанды мүшесі болуы тиіс. Батысшылар 
Ресейдi «византиялық-православиялық» ноқтадан құтқару керек-
тiгiн, тұлғалар өз таңдауының негiзiнде iс-əрекет жасау мүмкiндiгiн 
алуы жөнiнде бiршама терең ойлар айтты. Бiрақ, олар Батыс 
Еуропа халықтары өркениетінің бүкiл адамзаттық құндылықтары 
мен нормаларын iске асырды деген жалған ойда болды.  

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900 ж.ж.) - аса дар-
ынды орыс дiни философы. Адамның əлеуметтiк-мəдени жəне 
дiни қажеттiктерiн өтей алатын философиялық жүйе жасауға 
тырысты. Христиандық дiндегi бағыттардың (католицизм, протес-
тантизм, православие) басын бiрiктiрiп, дiни көзқарасты ең жаңа 
ғылымдағы ашылған деректермен толықтыру қажеттiгiн айтты.  

В.С. Соловьевтiң философиясының негiзгi идеясы - дүниедегi 
бəрiнiң бiрлiгi. Ол оны славянофилдер сияқты халықтың бiрлiгiне 
теңемейдi, оған ғарыштық, яғни онтологиялық мəн-мағына бередi. 
Оның ойынша, болмыс, өмiр сүргеннiң бəрi - бiрегей, бiр-бiрiн қам-
тып жатыр. Болмыстың төменгi деңгейi жоғарыға өтуге, жоғары-
дағы төмендi бойына қамтуға тырысады. Дүниенiң бiрлiгiнiң 
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негiзiнде Құдай жатыр. Ол - Жаратқан мен жаратылғанның бiрлiгi. 
Бiрақ, В.С. Соловьев Құдайды адамға ұқсатып қарауға болмайды, 
- деген пiкiр айтады. Оның ойынша, Ол - «ғарыштық зерде», «тұл-
ғадан жоғары», «дүниеде iс-əрекет жасайтын ерекше ұйымдасты-
рушы күш», т.с.с.  Бiздi қоршаған ортаны кемелiне келiп, еш мiнсiз 
жаратылған дүние деп айтуға болмайды. Оның негiзгi себебi - 
Құдай - Абсолюттiң өзiнiң iштей қайшылығы. Дүниедегi бəрiн 
қамту үшiн  көптiк қажет. Сондықтан, алғашқы «ғарыштық зерде» 
сан-алуан мəн-мағынаға бөлiнiп, Аристотельдiң терминiмен 
айтсақ, əртүрлi заттардың энтелехиясын, яғни iшкi мақсатқа 
лайықтылық дамуын қамтамасыз етедi. Ал дүниедегiнiң бəрiн 
бiрiктiрiп, рухани күш-қуат беретiн «дүниежүзiлiк жан-дүние», яғни 
София, ал оның өзi Құдайдың эманациясының туындысы. 
Сонымен, Құдай, Дүние жəне Адамзат Софияның дəнекерлiгi 
арқылы бiрлiкке негiзделген қарым-қатынаста. Дүниетанымдық 
көзқарастарында В.С. Соловьев «бiртұтастық бiлiм» алу жолын 
құптады. Ол үшiн сезiмдiк тəжiрибе мен рационалдық ойлауды 
сенiммен ұштастыру қажет. Басқаша сөзбен айтқанда, ақиқаттың 
үш түрi бар:  

 материалдық; 
 формальдық; 
 абсолюттiк.  
Олар ғылым, философия, дiннiң шеңберiнде қалыптасады. 

Ақиқаттың ең жоғарғы түрi, абсолюттiк бiлiмдi тек қана дiн, тео-
логия бере алады. Оны ол мистицизм дейдi. Эмпиризм, яғни  
тəжiрибелiк жолмен  ашылатын бiлiм, материалдық дүниенi танып 
бiлуге бағышталған. Рационализм өзiнiң формальдық табиғаты-
ның арқасында барлық бiлiмдi бiрiктiретiн дəнекерлiк күшке 
айналады. В. Соловьев  таным процесiнде тəжiрибеге көп көңiл 
бөледi. Ал оның өзi екiге - iшкi жəне сыртқы тəжiрибеге бөлiнедi. 
Сыртқы тəжiрибеге келер болсақ, ол жағалай қоршаған ортадағы 
заттардың бiздiң түйсiктерiмiзге тигiзетiн ықпалынан пайда 
болады. Iшкi тəжiрибенi В.С. Соловьев екiге бөледi:  

1. Психикалық тəжiрибе - бiз оған өз табиғатымыздың бой 
көрсетуiнен шығатын құбылыстарды жатқызамыз. 

2. Мистикалық тəжiрибе деп, бiздiң жан-дүниемiздiң əр жағ-
ында жатқан, өзiнiң бiзге тигiзетiн ықпалымен бiздi жоғарыға 
көтеретiн, iшкi рухани ерiктiктi тудыратын  құбылысты айтамыз. 
Оларды бiр-бiрiмен салыстыра келе, В.С. Соловьев бiрiншi 
орынға мистикалық, екiншiге - психикалық, соңына - физикалық 
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тəжiрибенi қояды. Əрине, логикалық дүниетанымның өз орны бар, 
бiрақ, ол танылатын құбылыстың идеясына жете алмайды. Ол 
үшiн интеллектуалдық интуиция (ой аңлауы) қажет. Дегенмен, 
логикалық таным мен интуиция бiздi болмыстың ең терең құпия 
сырларына жеткiзе алмайды. Ол үшiн - шектелгеннiң əр жағына, 
трансцендентiкке өту - ерекше таным қабiлетiн қажет қылады. 
Оны ол шабыт, эрос, экстаз деген ұғымдармен бередi. Сонымен, 
өзiнiң танымдық көзқарастарында В.С. Соловьев ғылым, фило-
софия, дiн бiрлiгiнiң қажеттiгiн көрсеткiсi келдi. В.С. Соловьев 
адамзат өмiрiнiң мəн-мағынасын жер бетiнде «Құдайдың патша-
лығын» орнатуға бағытталған iс-əрекеттен көредi. Ал ендi жеке 
адамға келер болсақ, ол екi жақты пəнде. Бiр жағынан, ол дене 
ретiнде жағалай қоршаған дүниемен, екiншi жағынан, рух ретiнде 
Құдаймен байланысты. Соңғы адамды табиғаттағы ерекше пенде 
ретiнде көрсетедi - ол мəңгi, өлместiкке ие болған. Адам Құдай 
мен материалдық дүниенi бiр-бiрiмен байланыстыратын, ғарышты 
тəртiпке келтiрiп, ұйымдастыратын пенде. Адам өзiн тұлға ретiнде 
тек қана қоғам шеңберiнде iске асыра алады. «Қоғам - толықты-
рылған, кеңейтiлген тұлға болса, онда тұлға - нүктеленген, 
қысылған қоғам». Қоғамға бағынып, адам жоғарыға өрлейдi, ал 
оның өзiндiк ерiктi iс-əрекетi қоғамды əрi қарай дамытады. 

            В.С. Соловьев қоғамның тарихи дамуын үш сатыға бөледi. 
Олар: рулық, ұлттық, рухани-ғарыштық. Соңғыға əлi жету қажет. 
Ол үшiн тек жанұяны ғана емес, сонымен қатар экономика мен 
саясатты да моральдік тұрғыдан қайта өзгерту қажет. Адамның 
табиғатпен қарым-қатынасына келер болсақ, ол да үш сатыдан 
өтедi:  

 бiрiншi сатысында адам табиғаттың күштерiне тəуелдi, олар-
дан зардап шегедi,  

 екiншi сатыда - нешетүрлi iс-əрекет жасап олармен күреседi, 
ақырында табиғатты игерiп, өз еркiне көндiредi.  

 үшiншi, болашақ тарихта, адамзат табиғаттың идеалдық 
жағдайына өтуiне көмектесуi қажет.  

Адамзат тарихына көз жiберiп, В.С. Соловьев  халықтардың 
əртүрлi сатыда екенiн, адамдардың бiр-бiрiнен алшақтанып, жат-
танғанын, шынайы өмiрдегi материалдықтың басымдылығын 
байқайды. Олай болса, негiзгi мақсат - адамзаттың басын рухани 
жағынан бiрiктiру қажет. Адамның рухани жетiлуi тек қана дiнмен 
емес, сонымен қатар, адамгершiлiк, өнегелiкпен байланысты. 
Этиканың негiзгi ұғымы ретiнде ойшыл «iзгiлiк», «жақсылықты» 
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келтiредi. Осымен қатар, ол моральдық  «ұят», «аяу», «пiр тұту» 
сезiмдерiне көп көңiл бөледi. Оның: «Мен ұяламын, олай болса, 
тек қана табиғи емес, сонымен қатар рухани өмiр сүремiн, өйткенi, 
мен өзiмнiң жануарлығымнан ұяламын, олай болса, мен адам-
мын» - деген сөзі бар.  

Аяу дегенiмiз басқа адамға деген адами қатынас, оның өзiндiк 
құндылығын мойындау, осы сезiм əдiлеттiлiктi тудырады (өзiңе 
тiлемейтiндi басқаға да жасама). Соңғы пiр тұту адамның əке-
шешесi алдындағы сезiмiн көрсетедi. В.С.Соловьевтiң адам мəсе-
лесiндегi негiзгi идеясы - ешқашанда адамға құрал ретiнде 
қарамау, оны əрқашанда мақсат ретiнде тұту. Ол діни жəне 
əлеуметтік өмір сұраныстарын біртұтастыққа байланыстыратын 
бүтіндей дүниетанымдық жүйені құруға тырысты. Басқа ойшылдар 
бүтін дүниетаным негізі ретінде тек бір христиандық концессияны 
ғана алды. Ал В.С. Соловьев барлық концессияларды біріктіруді 
жақтады. Соловьевтің тағы бір маңызды ерекшілігі, христиандық 
дүниетанымға жаратылыстанудың соңғы жаңа жетістіктерін енгі-
зіп, ғылым мен дінді синтездеуге ұмтылуымен сипатталады 
(Соловьев В.С.,1996). 

Дiни экзистенциализм мен антропология. Орыс философи-
ясының антропологиялық бағыты, яғни адам мəселесiне басымы-
рақ қарау - оның негiзгi ерекшелiктерiне жатады. Х1Х ғ ортасынан 
бастап адамның өмiр сүруi, оның бостандығы мен құндылығы, 
тұлғаның нəзiктiгi, болмыстың неше түрлi үрейлерге толылығы, 
т.с.с. экзистенциалдық сұрақтар орыс философиясының негiзгi 
мəселелерiне айналады. Осы бағыттағы философтар қатарына 
Лев Исаакович Шестовты (Шварцман) (1866-1938 ж.ж.) жатқызуға 
болады. Н.А. Бердяевтiң айтуына қарағанда, Л. Шестовтың фило-
софиясын экзистенциализм бағытына жатқызуға болады, «оның 
философиясының қайнаркөзi ретiнде адамның қайғы-қасiретi, 
үрейi мен зардабы, үмiтсiздiк сезiмi болды». Ол рационализм, 
сциентизм бағытын алғашқылардың бiрi болып, қатты сынға 
алады. Оның ойынша, өмiрдегi əсемдiк, өнегелiк, сенiм ешқандай 
рационалдық, логикалық  танымға  жеткiзбейдi. Ғылыми зерттеу - 
заттар мен құбылыстардың жалпы жақтарын тұжырымдайды, 
адамға келгенде оның қайталанбас, ерекше болмысын еске 
алмайды. Сонымен, адам  өмiрiнiң мақсат-мұраты, мəн-мағынасы, 
қайғысы мен қуанышы, махаббаты жəне т.с.с. сыртта қалады. 
Олай болса, ғылым мен философия - ымыраға келмейдi. Фило-
софияның негiзгi мəселесi - адам, оның өмiрiнiң мəн-мағынасы. Л. 
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Шестовтың ойынша, ғылым мен философия ақиқаты да екi түрлi. 
Ғылыми ақиқат дүниедегi қажеттiлiктi зерттеуден шығып, барлық 
адамдарға бiрдей болып келедi. Ал философиялық ақиқатқа 
келер болсақ, оған əрбiр адам өзiнше өзiнiң болмысында жетуi 
керек. (Хрестоматия по истории философии., 1997). 

Орыстың дiни философиясына қомақты үлес қосқан Н. Бер-
дяев (1874-1948 ж.ж.) болды, оның философиясының мəні 
болмыс мəнін субъект, яғни адам арқылы тану. Адамдағы болмыс 
адам арқылы ашылады. Ол Құдай бейнесіне ұқсас жаратылған 
микро-космос болғандықтан шексіз жəне шығармашыл жан болып 
табылады. Құдайсыз адам жеткілікті толысқан жан деп есеп-
телмейді. Бердяевтің ойы бойынша, қоғамды əлеуметтік қайта 
құру үшін техникалық қайта құру емес, рухани жаңғыру қажет. 
Ресей үшін бұл «орыс идеясын» бекітумен байланысты. «Орыс 
идеясының» мəні - Құдай патшалығын жерде орнату. Негiзгi 
еңбектерi: «Ерiктiк философиясы. Шығармашылық мағынасы», 
«Тарих мағынасы», «Өзiндiк тану», т.с.с. 

Оның ойынша, философия - рухты зерттейтiн iлiм, яғни 
адамның өмiр сүруiне, сол арқылы болмыстың мəн-мағынасын 
ашуға бағытталған пəн. Ғылым сыртқы дүниенi зерттесе, филосо-
фия адамның iшкi рухани өмiрiне үңiледi. Сондықтан, философия 
объективтi емес, ол - əрқашанда субъективтi. Н.А. Бердяевтiң 
ойынша, экзистенциалдық философия адамның өмiр сүру диалек-
тикасынан, сол арқылы жалпы дүниенiң өзiн таниды. “Таным 
дегенiмiз, субъектiнiң болмысты бейнелеуiнде емес. Таным  əрқа-
шанда шығармашылық жолмен жүрiп, мəн-мағынаға жетуге тыры-
сады. Адамның құпиясын танып-бiлу - болмыстың құпиясын 
танып-бiлумен тең. Адам абсолюттiк болмыстың алдында тұрып, 
оны танып-бiлгiсi келедi. Бұл мақсатқа жеткiзетiн екi-ақ жол бар. 
Ол өзiн дүниенiң бiр бөлiгi ретiнде сезiнiп, оған терең шомылуы 
мүмкiн. Бiрақ, ол жол нəтиже бермейдi, өйткенi, бөлшек бiртұ-
тастыққа жете алмайды. Екiншi жол - өзiңнiң дүниеге деген 
маңыздылығыңды сезiнiп, өз болмысыңды бүкiл дүниенiң өзегi 
ретiнде қарасаң - онда өз тереңдiгiңе үңiлу, оны танып-бiлу - бүкiл 
болмысты танып-бiлумен тең болады. Мұндай көзқарас көне 
замандағы гректердiң «макрокосм» мен «микрокосм» идеяларына 
келедi. Адам «кiшi ғарыш» ретiнде «үлкен ғарышқа» сай келедi. 
Сондықтан, сыртқы болмысты тану үшiн өзiңнiң iшкi болмысыңды 
бiлуiң қажет. Н.А. Бердяевтiң философиясының негiзгi катего-
риясы - ерiктiк. Оның ешқандай өлшемi, шегi, түбi жоқ, оны еште-
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ңемен теңеуге болмайды. Оның оқшаулығын түсiну - оның 
болмысқа дейiн өмiр сүргенiн мойындаумен тең (Бердяев Н.А. 
Философия свободы. Смысл творчества.- М.: Правда, 1989. - 262 
с.). 

Бұл арада Н.А.  Бердяев орта ғасырда өмiр сүрген Я. Беменiң 
«Құдайдың өзi түбi жоқ тұңғиықтан пайда болды», - деген пiкiрiн 
қолдап, сол «алғашқы түбi жоқты» ерiкпен теңейдi. Сол алғашқы 
тұңғиықтан шыққан Құдай дүниенi жаратады. Оның философия-
сының негізі - алғашқы Ерiктiк пен Жаратушы - Құдайдың ара-
сындағы дуализм, қайшылық. Құдай дүниедегi залымдыққа жауап-
ты емес, өйткенi, оның өзiнiң негiзi жоқ, Ол өзi шыққан түбi жоқ 
ерiктiкке ештеңе жасай алмайды. Керiсiнше, Құдайдың өзiнiң 
болмысына, содан кейiн оның дүниенi жаратуына жол ашқан сол 
алғашқы ерiктiлік емес пе? Олай болса, адамның өзi, бiр жағынан, 
Құдайдың жаратқан пендесi болса, екiншi жағынан, түбi жоқ 
ерiктiктiң нəрестесi. Сондықтан, ерiктiк бүкiл адамның iс-əрекетiн 
баурайды. Ерiктiк дегенiмiз ешнəрсеге тəуелсiз таза сана, күш-
қуат. Сондықтан, дүние мен адам залымдыққа белшесiнен батты, 
ал Құдай болса, оған ешнəрсе жасай алмайды, өйткенi ол ерiктiктi 
жаратқан жоқ. Мiне, осы сəтте дүниеге Христос келiп, бүкiл дүние 
мен адамдардың күнəлəрiн өз мойнына алып, тұңғиыққа 
тереңдеп, оны өз сəулесiмен жарқыратады. Сонымен, Н.А.Бер-
дяев Құдайдың ессiз ерiктiктi жеңетiнiне сенгенмен, бiрақ, оған 
үзiлдi-кесiлдi кепiл беруден бас тартады. Н.А. Бердяевтiң фило-
софиясындағы негiзгi болмыстық категория - ол адамның өзi, 
өйткенi, ол дүниенiң ортасында, оның тағдыры дүниенiң тағдырын 
анықтайды. Адам мен Дүние Құдайдың өмiрiн байытады, өйткенi, 
адам - рухани пенде, ол iзгiлiк пен əсемдiктi сүйедi. Екiншi 
жағынан, ол ең жоғарғы материалдық құрылым, бүкiл дүниенiң 
барлық элементтерi оның бойында бар, сондықтан, Ғарыш оның 
шығармашылық iс-əрекетiн қабылдайды. Сонымен, адам қайшы-
лықты пенде, ол «табиғаттық дүниедегi үзiлiс», оны түсiну үшiн 
одан да жоғары - Құдайға деген оның қарым-қатынасын бiлу 
қажет. Оның ойынша, осы уақытқа дейiн адам өзiн Құдайға 
тəуелдi пенде ретiнде түсiнiп келдi. Ал тəуелдiлiк бар жерде 
шынайы махаббат жоқ. Сондықтан, Құдай мен адамның арақа-
тынасы нағыз ерiктiкке негiзделген - махаббатың құпиясы, мiне, 
осында. Адам Құдайды қажет етсе, Құдай да адамды қажет етедi, 
өйткенi, оның өзiнiң негiзi жоқ, ол адамсыз өзiнiң жалғыздығын 
сезiнедi. Сонымен, бiз адамның Құдайлығын, Құдайдың адам-
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дығын көрсетуiмiз керек. Тарихи Христостың өзi алғашқы рет 
осыны паш еттi. Құдай - рух, сонымен қатар, адам да - рух. Олай 
болса, екеуiнiң шығармашылық жолда кездесуi ғана объекти-
вацияланған дүниеден адамды құтқарады. Шығармашылық - 
мəңгiлiкке əкеледi, бiрақ, ол шексiз уақыт емес, уақытты аттап 
өтетiн жаңа сапа. Осы себептi тарихтағы шексiз жоғары өрлеудi 
(прогрестi) қабылдауға болмайды. Тарихтағы соңғы «жұмақта» 
өмiр сүретiн буындар өткен шексiз санды адамдардың өмiрiн сол 
мақсатқа жетудiң құралына айналдырады. Мұндай жағдайда 
адамзат тарихының мəн-мағынасы жойылатыны хақ (Бердяев 
Н.А.,1991). Өткен дəуiрдi, оның мəдениетiн толыққанды қабыл-
дамай, дұрыс болашақты да орнату мүмкiн емес. Жалпы алғанда, 
Н.А. Бердяевтiң тарихи көзқарасын өмiршеңдi деп атауға болады: 
адамзат рухани жаңарудың негiзiнде қайта өрлеуге мүмкiндiк 
алады. Болашақ қоғам екi принципке негiзделедi: аристокра-
тиялық - тұлғаның толыққанды шығармашылық дамуын көрсетедi, 
ал демократиялық - əдiлеттiлiк пен достыққа шақырады. Тарих 
философиясындағы Н.А. Бердяевтiң талдап, өзiнiң шешiмiн 
берген екi категориясын көрсетпей болмайды: олар мəдениет пен 
өркениет. Мəдениет - қоғамның рухани дамуының шыңы, дiн, 
философия, өнер құндылықтары, терең де, нəзiк ойлар, шығар-
машылық туындылары. Уақыт өткен сайын шығармашылықтың 
орнына күнбе-күнгi қажеттiктерден шығатын қарапайым өмiрдi 
көтеруге бағытталған iстер келiп, «өзiмшiл өркениет» мəдениеттi 
тұрпайылата бастайды. Өркениет дегенiмiз, өмiрдiң əлеуметтiк, 
материалдық жағының дамуы, экономикалық мүдделердiң басым-
дығы, пайдақорлыққа тырысу, құралдың мақсатты жеңуi. Өрке-
ниет өз табиғатына сəйкес техникаға жақын, ол жеке адамның 
шығармашылығын ұжымдық еңбекке ауыстырады. Өркениет 
машиналардың өмiрге енуiмен бiрге келедi. Адам техниканы 
пайдаланып, табиғатты өз еркiне көндiруге тырысады, соның 
нəтижесiнде адамның толыққанды органикалық табиғатқа сəйкес 
өмiрi жойылып, оның орнына мамандандырылған, бiржақты адам 
пайда болады. Өркениет техниканың үстемдiгiне əкелiп, рухты 
тоқыратады. 

Діни антропология бағыты. Философиялық ой-пiкiрдiң Рес-
ейде дүниеге келуi ХI ғ басталып, негiзiнен, христиандық дiндi 
қабылдаумен байланысты болды. Осы уақыттан бастап, Ресейдiң 
ойшылдары  өз мемлекеттерiнiң  Құдай нұрының шапағатына қат-
ысты екенiн негiздей бастайды. Алғашында ойшылдардың ой өрiсi 
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адамның жүрiс-тұрысын ретке келтiретiн мақал-мəтел, нақыл 
сөздерге, соңынан православие дiнiнiң бүкiл адамзат өркениетінің 
дамуындағы ерекше орнын негiздеуге бағытталды. 

Орыс философиясындағы дiни антропология бағытының 
өкiлдерi ретiнде С.Н. Булгаков, С.Л. Франк жəне Н.О. Лосскийдi 
атап өтуге болады. С.Н. Булгаковтың  айтуына қарағанда, адам 
Құдайсыз өмiр сүре алмайды, егер iшкi дүниеңде  Құдай  болмаса, 
онда көңiл құлазиды. Құдайға қарсы күрес, бiр дiндi тарату, 
қажеттi түрде екiншi дiндi тудырады. Алайда, адамға Құдай 
сырттан келмейдi, оны ол өз iшiнен табуы керек. С.Н. Булга-
ковтың ойынша, шығармашылық дегенiмiз - ол «антроподицея» 
(адамды ақтау). Оның негiзгi себебi - дүние уақыттың шеңберiнде 
өмiр сүруде, олай болса, ол əлi соңына жеткен жоқ, дəл қазiр 
жаратылу жалғасып жатыр. Ал адам болса, ол Құдаймен бiрге 
осы дүниенi жарату iсiне, оны əрi қарай жетiлдiруге ат салысуда. 
Адам - Құдайға ұқсаған, Мəңгiлiктiң ұлы, Құдайдың рухын жалғас-
тырушы. Ол - микротеос, оның iшiнде бүкiл дүниенiң күш-қуаты 
бар, ол болмыстың ең жоғары ортасы. 

С.Л. Франк адамды өзiн-өзi анықтайтын жəне өзгерте алатын 
пенде ретiнде қарайды. Өзiндiк сана арқылы адам заттардан ғана 
емес, сонымен қатар өзiнен де алшақтап, өз-өзiне басқа адамның 
көзiмен қараған сияқты дəрежеге келедi. Нəтижесiнде екi ақуал - 
танушы мен танылатын, бағалайтын мен бағаланатын, сот пен 
сотталатын пайда болады. Мiне, адам өзiндiк санасы арқылы 
өзiнiң денелiк эмпириялық табиғатынан бөлiнiп, өз-өзiн баға-
лайтын, сынайтын дəрежеге көтерiледi. Адам əрқашанда өзiнiң 
күнделiктi болмысына қанағаттанбай, оны аттап өтiп, басқа 
өмiрге, өнегелiкке қарай ұмтылатын пенде. 

Н.О. Лосский тұлғаларды шынайы жəне потенциалды деп 
екiге бөледi. Тұлға өзiнiң дамуында құдайдың бейнесiне ұқсаудан 
бастап, соңында тiптi құдайдың өзiне тартуға тырысады. Ал соңғы 
- ол тұлғаның негiзгi мақсаты, ол үшiн адам нешетүрлi қиындықтар 
мен зардаптардан өтуi керек. Руханияттық - адамның негiзгi қаси-
етi. Рухани адамның iшкi өнегелiгi қандай да болмасын сыртқы 
жағдайлардың қысымына қарсы тұра алады. 

Ғарыш философиясы. Космизм - космосты, қоршаған 
əлемді, адамды өзара байланысты біртұтас дене ретінде қарас-
тыратын философиялық бағыт. Ғарыш философиясы деген кезде 
бiз екi нəрсенi айтуымызға болады. Бiрiншiден, ол дүниенiң  
бiртұтастығы жəне соның шеңберiндегi адамзаттың, яғни рухтың 
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алатын орны; екiншiден, адамзат мəңгi осы жер бетiнде қала ма, я 
болмаса басқа ғарыштағы объектiлердi игерiп, өзiнiң ықпалын 
бүкiл ғарышқа тарата ала ма?. Бiрiншi сұраққа қайсыбiр ұлттық 
философия жауап беруге тырысады, ал екiншi сұрақты қойып, 
соған жауап беруге тырысқан, негiзiнен алғанда, орыс фило-
софиясы болды. Орыс философиясында XVIII ғасырынан  бастап, 
антропокосмизм идеялары пайда болып дамиды. Яғни, адамның 
жер бетiндегi орны емес, оның ғарыштағы рөлi зерттеле бас-
тайды. Өкілдері Н.В. Бугаев, В.И. Вернадский, К.Э. Циалковский, 
жəне А.Л. Чижевский. А.Л. Чижевскийдің (1887-1964) космос 
биологиясына арналған философия жүйесінің негізгі қағидалары: 
Жердегі тіршіліктің дамуы (биосфера) ішкі себептердің əсерінен 
ғана емес, космостың күшті əсерінен де болады. Жерде жəне 
биосферада болып жатқан процесстерді Күн басты рөл атқарады. 
Күннің шағылысу белсенділігі  əлеуметтік катаклизма - соғыстарға 
жануарлардың өміріне əсер етеді. Чижевский өз идеяларын 
ғылыми түсініктермен емес, əдеби шығармалармен айтуға 
тырысты. Чижевский философиясы Батыста ғылымилығы бар 
түпнұсқа ретінде мойындалды. Чижевский А.Л. жер бетiндегi 
тiршiлiктi тудырған жердiң өзi емес, күн деген пiкiрге келiп, күннiң 
жердегi биосфераға тигiзетiн ықпалын егжей-тегжей зерттейдi. 
Табиғаттағы геофизикалық аномалиялар, жер бетiндегi оқтын-
оқтын болатын эпидемиялар, қуаңшылық, т.с.с. құбылыстар 
күндегi болып жатқан процестермен тығыз байланысты екенiн 
дəлелдеп, А.Л. Чижевский бүгiнгi ғылымдағы астрогеология, ғар-
ыштық медицина, гелиобиология бағыттарының негiзiн қалады. 
Адамзат ғарыштың əрi қарай дамуындағы саналы күш болғаннан 
кейiн халықтар бiр-бiрiмен жақындасып, бiрiгiп, мемлекеттер 
арасындағы жасанды кедергiлердi алып тастауы керек деген идея 
көп ойшылдардың еңбектерiнде кездеседi. Адамзатты  бiрiктiретiн  
негiзгi күш - мəдениет, ғарыштық этика, - деген пiкiрдi орыс 
ғалымы, суреткерi, дiни философы Н.К. Рерих айтқан болатын. 
Оның ойынша, бүкiл ғарышта, кеңiстiк пен уақытта, адамның жан-
дүниесiнде екi ғарыштық күш - Iзгiлiк пен Залымдық бiр-бiрiмен 
күресте. Олар болмыстық жағынан келгенде тең емес. Дүние  
Ақиқат, Iзгiлiк пен Əсемдiк жолында өзгертiледi. Тек Жарық 
сəулесi ғана ғарыштағы қараңғы тұңғиық Хаосты тəртiпке келтiре 
алады. Материяның мəңгілік идеясын ұсынушы К.Э. Циалковский 
(1857-1935) Оның теориясының мəні: материяның негізі; ұсақ 
бөлшектер - атомдар. Əлемде атомдар айналымы болады, ал 
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материя формасын өзгерте отырып, өзін жоймайды. Жердегі 
тіршілік - əлемдегі жалғыз тіршілік формасы емес. 

К.Э. Циолковский орыс космонавтикасының əкесi ретiнде 
кеңiнен таныс. Сондықтан, бiз оның ғылыми-техникалық идеяла-
рын қарастырмай, тiкелей оның философиялық көзқарастарына 
көшемiз. Оның ойынша, адам ғарыштың өмiрiнiң бiр бөлiгi, 
сондықтан адамзат өркениеті Ғарыштағы өзгерiстермен тығыз 
байланысты. Əрине, мəңгiлiк  Ғарышқа қарағанда,  жер бетiндегi 
адамзат əлi өте жас. Дегенмен, болмыста пайда болып, белгiлi 
бiр уақыт келгенде жер бетiндегi байлықты сарқып, адамзат 
заңды түрде бұл өмiрден кетуi мүмкiн. Бiрақ, сонымен қатар, егер 
ғылымның дамуының негiзiнде адам Ғарышпен байланысқа түсiп, 
зат пен күш-қуаттың жаңа түрлерiн игерсе, ол тоқталмайтын 
өрлеуге ие болып, өлместiк дəрежесiне көтерiледi, - деген батыл 
пiкiр айтады. 

К.Э. Циолковский адамзаттың жерлiк жəне космостық өмiр 
сүруiн бiр-бiрiнен айырады. Жер бетiндегi өмiр сүру адамзаттың 
“сəбилiк шағы, сондықтан, ол кемелiне келмеген, зардабы мен 
қиянаты мол. Адамзаттың ғарыштық болмысы келген уақытта 
өмiрдiң терiс жақтарының бəрi жойылып, қуаныш пен жетiлгендiк, 
шығармашылық өмiрдiң негiзгi жақтарына айналады. Оның ойын-
ша, ғарышқа шығу - көп уақытты талап етiп,  сатыларға бөлiнедi: 

а) адамзат қажеттiктерiн өтеу жолында жер бетiн толығынан 
қайта өзгерту; 

б) жер айналасындағы кеңiстiктi игеру; 
в) басқа планеталарды, содан кейiн алыс Ғарышты игеру; 
д) адамның өз биологиялық табиғатын өзгертiп, ашық 

Ғарышта өмiр сүре алатын дəрежеге келуi. 
Сонымен, егер Н. Коперник өз уақытында жердiң Ғарыштағы 

ерекше орны жөнiндегi көзқарасқа соққы берген болса, ХХ ғасыр 
К.Э. Циолковский адамзатты жер тартуынан шығарып, ғарышқа 
жол ашты деп көркемдеп айтуға болар едi (Мырзалы С.К., 2001). 

В.И. Вернадскийдің ноосфера теориясының мəні (1863-
1945). 

Адам эволюциясының өлшеміне байланысты оның қоршаған 
табиғатты бейнелеу əрекеті күшейе түседі, ноосфера пайда бола-
ды (материалдық жəне рухани мəдениеттегі, адам өміріндегі 
ақыл-ой сферасы). Ноосфера тұрақты кеңейіп, болмыстың басқа 
аумағын өзіне тартады жəне болашақта ноосфера ғарышқа 
көшеді.  В.И. Вернадскийдiң негiзгi ойлары жер бетiндегi өмiр мен 
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адам-затқа арналды. Нəтижесiнде, ол биосфера мен ноосфера 
жөнiнде терең де тамаша ойларын адамзатқа ұсынды. Бүгiнгi 
қалыптасқан биосфера жөнiндегi үлкен жүйе теориясы, тiршiлiктiң 
ғарышпен заттық жəне энергиялық алмасуға түсуi, т.с.с. идеялар 
оның шығармашылық еңбектерiнде үлкен орын алды. Жер 
бетiндегi тiршiлiктi ол жердiң ерекше қалыптасқан геологиялық 
қабаты ретiнде қарайды. Тiршiлiк биогеохимиялық зат пен 
энергияның айналысын тудырып жер бетiн толығынан өзгертедi. 
Осы тұрғыдан қарағанда, адамзат тiршiлiк əлемiнiң ерекше ең 
жоғарғы бөлiгi. Ол ерекше бiр - басқа энергия формаларына 
ұқсамайтын - күш-қуатты тудырады. Оның аты - ақыл-ой, зерде.  
Адамзат ақыл-ойы мен еңбегiнiң арқасында жаңа геологиялық 
күшке айналып биосфера жаңа ақуалға - ноосфера (ақыл-ой 
арқылы ретке келтiрiлген жер бетi) сатысына көтерiледi. Соны-
мен, В.И. Вернадскийдiң ойынша, адамзат зердесi - ғарыштық 
құбылыс. 

Н.Ф. Федоров адамзат зердесiн ғарыш эволюциясының 
заңды нəтижесi ретiнде қарайды, əрi қарай Ғарышты адамзат 
саналы түрде өзгертедi. «Ғарыш хаос емес, нағыз Ғарышқа 
айналуы үшiн зерденi талап етедi». Болашақта ғылымның орасан-
зор дамуының негiзiнде адамзат өлместiк дəрежесiне көтерiлiп, 
сонымен қатар, жер бетiнде бұрын-соңды өмiр сүрген барлық 
ұрпақтарды қайтадан тiрiлтедi, - деген ойда болды. 

Н.К. Рерих адамның iзгiлiгi, жасампаз белсендiлiгi Ғарыштың 
дамуындағы негiзгi күш екенiн паш етедi. Нəтижесiнде, адам 
Жаратушы - Құдайға ұқсайды. Тек оның ерекшелiгi - ол жағалай 
ортаны өзгертiп қана қоймай, сонымен бiрге өзiн де жетiлдiре 
алады. Надандықтан кейiн өркениет келедi, содан кейiн ғылым-
ның дамуының негiзiнде адамдардың бiлiмi өсiп, нəзiктене келе 
биiк мəдениеттiң есiгiн ашады, - деп қорытады Н.К. Рерих. оның 
ойынша, адамдардың арасындағы барлық ұлттық, нəсiлдiк, дiни, 
əлеуметтiк, т.с.с. айырмашылықтар болмау керек. Адамдардың 
арасындағы айырмашылық тек қана оның мəдени дамуының 
негiзiнде қаралуы керек. Адам - Ғарыштың бiр бөлiгi, олай болса, 
ол мəңгiлiк, барлығымен байланысты, бəрiне де тəуелдi, сонымен 
қатар, бəрi де оған тəуелдi. Адамның жасампаздық -  шығармашы-
лық iстерi əсемдiктiң негiзiнде жүредi. Əсемдiк - рухтың мəдениетi, 
дүниенiң зерделi тəртiбi. Əсемдiк дегенiмiз - Ғарыштың өзi. Жалпы 
алғанда, ойшылдың эстетикалық, гуманистiк-өнегелiк идеялары 
осы уақытқа шейiн өзiнiң өзектiлiгiмен танылады. 
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Н. Чернышевскийдің  материалистік философиясы. 1856-
1862 жылдары Н. Чернышевский «Замандастар» журналын 
басқарып, оны төңкерісшіл демократтардың органына айнал-
дырады. А.И. Герцен мен В.Г. Белинский салып кеткен жолымен 
Л. Фейербах философиясын нақтылау жəне ілгері дамыту бары-
сында қалыптасады. Идеализмге қарсы күрес оның ғұмырлық ісі 
болды. Ол философия тарихымен ертеден танысты, Платон, 
Кант, Гегель сияқты идеалистердің негізгі қағидаларын жоққа 
шығарды. Ол Гегельдік диалектиканың тұжырымдары мен Гегель-
дік саяси көзқарастың арасындағы қайшылықты жіті көре білді 
жəне Гегельді сонысы үшін қатты сынға алды. Чернышевский 
өзінің негізгі философиялық шығармасы «Философиядағы 
антропологиялық қағидасында» үстем тап арасында кең таралған 
идеалистік теорияларды жəне орыстың зиялылары арасында 
қанат жая бастаған позитивистік ілімді қатты сынға алады. 
Чернышевкий өз заманының жаратылыстану ғылымда-рының 
табыстарымен де жете таныс болды. Чернышевскийдің филосо-
фиялық шығармаларында болмыстың санаға қатынасы туралы 
негізгі мəселе материалистік тұрғыдан шешіледі. Ол, əсіресе, 
Кантты агностицизм жəне адамзат білімін «өзіндік заттан» шығара 
алмағандығы үшін мықты сынайды. Чернышевский материалистік 
таным теориясын дамыта отырып, алғаш рет практиканы 
ақиқаттың өлшемі ретінде таным теориясының құрамына енгізді. 
Сонымен қатар, ол басқа материалистер сияқты практиканы 
сезімдік тəжірибе ретінде емес, адамдардың табиғатты өзгертуге 
бағытталған іс əрекеті ретінде қарастырады. Ол өз шығарма-
ларында басыбайлыққа қарсы күрескен қалың шаруалар 
бұқарасының арман-тілегі бейнелейді. Жалпы алғанда, бүгінгі 
ресейлік философтар практика мен қазіргі заманғы ғылыми 
танымның байланысын зерттеу үстінде. 

 
Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
1. Қайта Өрлеу Заманы деп қай ғасырларды айтамыз? 
2. Гуманизм дегеніміз не? 
3. Қайта Өрлеу Заманы адам мəселесін қалай қойып шешеді? 
4. Н. Кузанский сенім мен ақыл-ой мəселесін қалай шешеді? 
5. Н. Макиавеллидің адам туралы ілімінің ерекшелігі неде? 
6. Антропоцентризм идеясы. 
7. Н. Макиавелли саясат пен моральды қалай бір-бірінен айы-

рады? 
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8.  Жаңа заманның ойшылдарын атаңыз. 
9.  Ф. Бэконның идолдары. 
10. Ф. Бэкон - индукция, Декарт - дедукция тəсілдерінің айыр-

машылығын ажыратып беріңіз. 
11. Декарт философиясының ерекшелігі, рационализм деге-

нiмiз не? 
12. Ағарту философиясының негiзгi ерекшелiктерi. 
13. Дж. Пристлидiң саяси жəне азаматтық бостандықтардың 

өзара байланысы жөнiндегi идеялары. А. Шефтсберридiң мораль 
жөнiндегi ойлары. 

14. Дж. Беркли субъективтiк идеалистiк көзқарасын қалай 
негiздейдi? 

15. Ш. Монтескьенiң «заңдық көзқарас» жөнiндегi ойлары. 
16. «Географиялық детерминизм» дегенiмiз не? Ж-Ж. Руссо-

ның теңсiздiктiң пайда болуы жөнiндегi идеялары. 
17.  Немiс классикалық философиясы: қалыптасып, дамуы. 
18. И.Кант «сынға дейiнгi» өмiр кезеңiнде қандай гипотеза 

ұсынды? 
19. И.Канттың танымдағы жасаған «коперникандық төңкерiсi-

нiң» мəнi неде? 
20. «Категориялық императивтiң» негiзгi талабын көрсетiңiз. 
21.И. Канттың «диалектикалық антиномияларын» есiңiзге 

түсiрiңiз. 
22. И.Фихте философиясының негiзгi iргетасты қағидаларын 

атаңыз. 
23. Г. Гегельдiң философиялық жүйесi. 
24. Диалектиканың негiзгi заңдарын атаңыз. 
25. Г. Гегельдiң рух саласындағы 3 сатысы. 
26. Философия рухтың қай саласына жатады? 
27. Л. Фейербахтың философиясының негiзгi қағидалары. 
28. Л. Фейербахтың «сүйiспеншiлiк» iлiмi. 
29. Қоғамның рухани өмiрiне деген славянофильдердiң 

көзқарасы қандай болды? 
30. Батысшыл бағыт ұстаған ойшылдар көзқарастарының 

ерек-шелiгi. 
31. В.С. Соловьевтiң философиясының негiзгi ұғымы. 
32. В.С. Соловьевтiң танымдағы көрсеткен үш тəжiрибе түрi. 
33. В.С. Соловьевтiң моральдік философиясындағы «ар-

ұждан», «ұят», «пiр тұту» категорияларының бiр-бiрiнен айырма-
шылығы. 
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34. Л.И. Шестовтың экзистенциалдық философиясы. 
35. А.Н. Бердяевтiң философиялық көзқарастары. 
36. А.Н. Бердяевтiң философиясындағы ерiктiк мəселесi. 
37. Орыс философиясындағы дiни антропологиялық ойлар 

туралы айтыңыз. 
38. Ғарыш философиясы ойшылдардың көзқарасына тоқта-

лыңыз. 
39. В.И. Вернадскийдiң «ноосфера» ұғымының ерекшелiгi. 
40. Н.К. Рерихтiң мистикалық философиясы. 
41. Бұл афоризмдерге қосыласыз ба, өз ойыңызды беріңіз: 

«Қайсыбір философияның бастауында таңғалушылық, дамуында 
- зерттеулер, соңында - білместік жатыр (М. Монтень). Қандай 
қиындық болса да, өмірден бас тартпа (М. Монтень). 
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VI тарау.   ХIХ-ХХ Ғасыр батыс философиясы 
 

6.1. XIX ғасыр батыс философиясының бағыттары 
 
XIX ғасырдың аяғы - XX ғасырдың басында физиология мен 

психологияның, сезім мүшесінің рөлі артты. Сондай бағыттың бірі 
позитивизм - (“дұрыс пікір” деген ұғым) оның бастамасын салған 
Огюст Конт (1798-1857), Джон Стюарт Милль жəне Герберт 
Спенсер. Бұл философияның арғы түбі Д. Юм  мен И. Кантқа 
тіреледі. Олардың мақсаты ғалымдарды толып жатқан алдын 
ораған бос ойлардан, былайша айтқанда, философиядан азат 
ету. 

Позитивизм - Батыс философиясының шеңберiнде қазiргi 
ғылымның дамуының барысында пайда болған философиялық-
танымдық мəселелердi талдап шешуге бағытталған ағым. Огюст 
Конт позитивизм философиясын 3 сатыдан өттi деп қарастырған: 

1. теологиялық (жалғандық) саты – көне заманнан ХIУ ғ дейiн; 
2. метафизикалық саты - ХIУ-ХУIII ғғ; 
3. позитивтiк саты - ХIХ ғ бастап пайда болады. 
Оның пікірінше,  əрбір ғылым - өз алдына философия, сол 

ғылымдарды зерттеу қажет. Сөйтіп, революция арқылы үстем-
дікке қолы жеткен буржуазия бұрын материализм, ғылым үшін 
күрескен болса, енді одан бас тартып, идеализмге біржолата ден 
қойды. Позитивизмнің бірнеше кезеңі бар: бірінші кезеңі – позити-
визмнің өзі, екінші кезеңі - эмпириокритицизм, үшінші кезең - 
неопозитивизм немесе логикалық позитивизм, төртіншісі постпо-
зитивизм. 

«Эмпириокритицизм» - тəжiрибенi сынға алу деген мағына 
бередi. Өкілдері: Эрнст Мах (1938-1916), Рихард Авенариус (1843-
1896). Ресейде оларды жақтап, соңына ергендер А. Богданов 
(1873-1928), В. Базаров (1874-1939), т.б. Оны жақтаушылар біздің 
санамыздан тыс объективтік өмір бар, бірақ ол біздің сезімдері-
міздің жиынтығы дейді. Эмпириокритицизм позитивизмге қара-
ғанда шындықтан əлдеқайда алшақ. Позитивизм философияны 
емес, нақты ғылымдарды зерттеу керек десе, эмпириокритицизм 
біздің сезімдерімізден тыс еш нəрсе жоқ, барлық дүние - біздің 
сезіміміздің нəтижесі деген қорытынды жасап, объективті өмірді 
субъективті сезімге айналдырды (Əлемдік философиялық мұра. 
Алматы, 2006). 
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Неопозитивизм немесе логикалық позитивизм - XX ғасырдың 
20-жылдарында дүниеге келді. Өкілдері: Морис Шлик, Рудольф 
Карнап, Отто  Нейрат, Филипп Франк, т.б. Бұлар өз ойларын қатаң 
түрде ғылыми логикаға сүйеніп, дүниеге əкелді. Сондай-ақ, əрбір 
сөздің мағынасын ашу (Б. Рассел) мəселесі, себептілік, қажеттілік, 
мүмкіндік, бөлшек, т.б. категориялар проблемасы туындады. Нео-
позитивистер ғылыми пікір айтудың екі түрлі - эмпирикалық жəне 
логикалы-математикалық жолы бар деді. Біріншісі сезім арқылы 
тексеріліп анықтауға жатады. Оны верификация деп атайды. Екін-
шісі бекерге шығару арқылы дəлелденеді. Оны фальсификация 
деп атайды. Неопозитивтер ғылымдардың объективті зандылық-
тары болатынын мойындамайды. Ғылым заңдары абсолют емес 
дейді олар. “Ғылым заңдары, - Белфаст университетінің профес-
соры Дэвид Гуничтің пікірінше, - дүниенің тіршілігі туралы оқымыс-
тылардың пайымдауы немесе, дүниенің олар үйреніп жəне түсіне 
білген кішкентай ғана бөлшегі”. Сөйтіп, неопозитивистер ғылым-
дарды ғалымдардың субъективті топшылауы деп тұжырымдады 
(Никитич Л.А., М., 2000). 

Постпозитивизм (ХХ ғ 50 жылдарынан бастап) өкілдері: Карл 
Раймунд Поппер - 1902-1994 ж.ж, Томас Самюэль Кун - 1922-
1980, Имре Лакатос 1922-1974, Пауль Фейерабенд - 1924-1979 ж. 

Карл Поппердің концепциясына тəрізді келесі ұғымдар: 
демаркация мəселесі; фальсификация мəселесі; фаллибилизм 
принципі; «үш əлем» туралы теория. 

Демаркация мəселесі - Поппердің философиялық концеп-
циясында бұл мəселе қосымша негізгі ұғымы болып саналады. 
Философияның мақсаты ғылыми білімді ғылыми еместен ажы-
рату. Ажырату əдісіне Поппердің пікірінше, фальсификация əдісі 
жатады. 

Фальсификация мəселесі - Поппермен неопозитивистердің 
верификация принципіне альтернатива ретінде ғылымды «мета-
физикадан» демаркация (ажырату) жасауға ұсынылған принцип. 
Бұл принцип бойынша ғылымға қатысты əр пікірді принципиалдық 
түрде жоққа шығаруды қажет етеді. 

Фаллибилизм принципі - бұл Поппердің концепциясының 
принципі бойынша, əр ғылыми білім түбінде тек гипотетикалық 
қасиеті бар жəне қателікке шалдығады. Поппердің пікірінше, 
ғылыми білімнің өсуі ауқымды гипетезаларды ұсынудан жəне 
оларды кесімді түрде жоққа шығарудан тұрады. 
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«Үш əлем» туралы теория - бұл К. Поппердің философия-
лық концепциясының теориясы бойынша, бірінші - объект əлемі, 
екінші - субъект əлемі, үшінші - 1-жəне 2-əлемдермен объективтік 
білім əлемі жаратылады жəне олар бір-бірінен тəуелсіз. Осы 
үшінші əлемдегі білімнің дамуы жəне өсуін анализдеу - ғылым 
философиясының пəні болып табылады. 

Фальсификация (лат. falsus - жалған жəне facio - істеймін) - 
гипотезаның əлде теорияның жалғандығын классикалық логика-
ның modus tollens ережесімен сəйкестігін атқаратын методоло-
гиялық процедура. Фальсификация ұғымын фальсификациялау 
принци-пінен ажырату қажет. Теорияның фальсификациясы үшін 
жаңа альтернативті теория қажетті: тек ол өзі, эксперименттердің 
нəти-желері емес теорияны фальсифицияландырады. 

Имре Лакатостың концепцияларына тəрізді келесі ұғымдар: 
ғылыми-зерттеу бағдарлама, зерттеу бағдарламаның «қатал 
ұйытқысы», гипотезалардың «қорғау белдігі», «ad hoc» гипоте-
засы, жағымды жəне жағымды емес эвристика. 

Ғылыми-зерттеу бағдарлама - И.Лакатоспен құрылған 
ғылым дамуының универсалды логикалық-нормативтік реконс-
трукциясының орталық ұғымы, келесіде ғылыми-зерттеу бағдар-
малардың методологисы деп аталады. Лакатостың методоло-
гиясы бойнша жетілген ғылымның дамуы бір-бірімен байланысты 
жəне бір-бірін алмастыратың зерттеу бағдарламалар. Зерттеу 
бағдарламаның құрылыстық элементтеріне оның «қатал ұйыт-
қысы» мен гипоте-залардың «қорғау белдігі» жатыр. 

Зерттеу бағдарламаның «қатал ядросы (ұйытқысы)» - бұл 
И.Лакатостың ғылыми-зерттеу бағдарламасы методологиясында - 
оның шарт түрінде қабылданған, жоққа келтірілмейтін фундамен-
талды кіріспелерден тұратын бағдарламасының құрылыс эле-
менті. 

Гипотезалардың «қорғау белдігі» - бағдарламаның  «қатал 
ұйытқысын» жоққа келтіруден сақтайтың негізбен қосымша гипо-
тезалардан тұратын бағдарламаның құрылыс. Лакатостың пікірін-
ше, «қорғау белдігі» қарсы мысалдармен кездескенде жартылай 
əлде толық түрде айырбасталуы мүмкін. 

«Аd hoc» гипотезасы - «қорғау белдігінен» алынған, тек осы 
оқиғаға қатысты, яғни, «қатал ұйытқысын» нақты қарсы мысал-
дардан қорғайды. 

Жағымды (позитивті) жəне жағымды емес (негативті) 
эвристика - зерттеу бағдарламаның келешегінде перcпективті 
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(«жағымды эвристика») жəне бұрыс жолдардан алшақтау туралы, 
бағдарламалардың ауысуын негіздейтің нормативтік ережелер 
туралы анықтамалар. 

Лакатостың пікірінше, зерттеу бағдарламаның дамуында екі 
кезеңді шығаруға болады: прогрессивтік жəне азғындаған. 
Эмпириялық пен теориялық мазмұндарды нығайтатың жəне 
гипотезалардың ұсынуына активті түрде итермелейтін «жағымды 
эврис-тика» прогрессивті кезеңде үстемді болады. Бірақ, содан 
кейін зерттеу бағдарламаның дамуы жедел тоқтала бастайды, 
оның «жағымды эвристикасы» өзінің эвристикалық күшінен 
айырылады, сол себепте ad hoc гипотезаларының саны өсе 
бастайды. 

Томас Кунның концепциясына, оның негізгі «Ғылыми револю-
циялардың құрылысы» атты шығармасында ұсынылған келесі 
ұғымдар: парадигма; пəндік матрица, қалыпты ғылым, басты 
қатыру жаттығулар, парадигмалардың салыстырмаулыстықтығы. 

Парадигма - Т. Кунның ғылыми білімнің даму динамикасы 
туралы концепциясында ғылыми қоғамдардың қалыптасу негізде-
рінде ғылым тарихын құрастыратын олардың арасындағы 
бəсекені ашатын жəне білдіретін орталық ұғым. Сол негіздеп 
ғылыми қоғамның өкілдерімен қабылданған ғылыми іс-əрекеттің 
нақты моделі - теориялық стандарттардың жиынтығы, методоло-
гиялық нормалар, дүниеге көзқарастардың құндылық белгілері, 
яғни парадигмалар деп аталады. 

Пəндік матрица - парадигма ұғымына тең ұғым. 
Қалыпты ғылым - бір кезеңде парадигманың басымдылығын 

білдіретін ұғым. Осы кезеннің соны «аномалийлердің» (сол шең-
берде шешілмейтін мəселелер) қысылымымен парадигма ішінен 
«жарылғанда» болады. Бір-бірінен жүлдені тартып алу, басқаша 
дағдарыс əлде революциялық кезең басталады. Біреуінің жеісі-
мен дағдарыс шешіледі, сөйтіп, «нормалы» кезеңін бастамасын 
білдіреді, келесіде, осы процесс қайталанады 

Басты қатыру жаттығулар - бұл ұғым Т. Кунның концепция-
сында «нормалы ғылым» кезеніне сипаттау береді, яғни нақты 
парадигманың шеңберінде сондай жаттығуларды шешу арқылы 
ғылыми білімнің баяу кумуляциялық  дамуы өтеді. 

Парадигмалардың салыстырмаулыстықтығы - бір-бірін 
ауыстыратын теориялардын арасында қандай болса қатынас 
мүмкін емес деген. Бұл тезис парадигмадан тəуелсіз фактілердің 
болуы мүмкін еместігін бекітеді, яғни, бақылаудың теориялық 
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нейтралды тілі жоқ. Керісінше, ғалымдар парадигманың мазмұның 
меңгергенсон, оның призмасынан өтіп «дүниені көруге» үйренеді. 
Теорияны фактілер бағаламайды, теория мағыналы тəжірибеге 
кіретін фактілерді анықтайды. Осымен Кунның ғылым эволюция-
сында бірізгіліктік жоққа келтіріледі: алғашқы парадигмамен 
жиналған білім оның құлдырауымен лақтырып тасталады, ал 
ғылыми қоғамдар бір-бірін ығыстырады. 

Пол Фейерабендтің «эпистемологиялық анархизмына» кел-
есі ұғымдар қатысты: теорияның пролиферация принципі, ғылым 
методологиясындағы плюрализм, ғылым методологиясындағы 
анархизм. 

Теорияның пролиферация (көбею) принципі - бұл принцип 
бойынша, ғалымдар қазіргі жəне қабылданған теориялармен 
келіспейтін теорияларды шығару қажет. Бұл Фейерабендтің прин-
ципі Поппер мен Лакатостын ұсынылған ғылыми теорияны жоқа 
шығаратын фактілермен қақтығысқан жағдайда тағы бір теория 
қажетті (фактты жоққа шығаратын куəлік) деген ережемен негіз-
делген. Альтернативтік теорияны шығару Фейерабендтің пікірінше 
олардың екі жақты өзара сынауына негіз береді жəне ғылымның 
дамуын жеделдетеді. Пролиферация принципі Фейерабендтің 
ұсынысы бойынша ғылыми танымның методологиясының плюра-
лизімін дəйектейді. 

Ғылым методологиясындағы плюрализм - Фейерабендтің 
методологиялық концепциясына тəрізді, оны ол теорияның проли-
ферация принципі арқылы негіздейді, яғни, ғалым үшін бірінші 
түрде ұсынылған жəне бəрімен қабылданған ғылыми теорияны 
жоққа шығару. Фейерабендте плюрализм туралы тезис теория-
лардың өлшемсіздігімен қосылғанда плюрализмді тудырады. 

Ғылым методологиясындағы анархизм - бұл ереже 
бойынша, əр ғалым ешқандай қайшылық пен сыңға қарамай өз 
теориясын шығарып ұсынуы қажет. Фейерабендтің концепсия-
сында анархизімге теорияның пролиферация принципін теория-
лардың өлшемсіздігі туралы тезиспен қосылуы əкеледі. Фейер-
абендтің пікірінше, ғалымның қызметі ешқандай рационалды 
нормаларға бағынбайды, сол себепте, ғылымның дамуы ирраци-
оналды, яғни, ғылым идеологияның бір түрі болып аңызбен діннен 
ешқандай айырмашылығы жоқ. Сөйтіп, қоғамды «ғылым дикта-
тынан» босату қажет, ғылымды мемлекеттен айыру жəне ғыл-
ымға, аңызға, дінге қоғамдық өмірде бірдей құқықтар беру. 
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Стивен Тулминнің концепциясына келесі ұғымдар қатысты: 
рационалдылық пен түсінудің стандарттары, түсіну матрицасы, 
концептуалды популяциялар. 

Рационалдылық пен түсінудің стандарттары - «ғылыми 
теорияның негізіндегі рационалдылық пен түсіну стандарттар» 
ретінде қызмет ететін жəне тарихи қалыптасу теория сияқты 
дамитың эпистемологияның негізгі ұғымы болып жарияланады. 

Тулминнің пікірінше, ғалым қабылданған стандарттарға сəй-
кес оқиғалар мен құбылыстарды анық деп есептейді. Ғылыми 
білімнің рационалдылығы, Тулмин айтуынша, қабылданған түсіну 
стандарттарға сəйкес келу. Рационалдылықтың стандарттары 
ғылыми теорияның өзгеруімен ауысады - үзілмейтін концепту-
алды жаңалықтарды іріктеу процесі. 

Түсіну матрицасы - бұл ұғым арқылы эпистемологияны 
түсіну мен рационалдылықтың стандарттарының қызметі мен 
тарихи қалыптасу теориясы деп санайды. Тулмин пікірінше, 
қабылданған стандарттарға сəйкес жағдайлар мен құбылыстарды 
ғалым анық деп санайды. «Түсіну матрицасының» шеңберіне 
сиымайтынды аномалия деп санайды жəне оны жоққа шығару 
ғылым эволюциясына шабыт. 

Концептуалды популяциялар - С. Тулминнің концепция-
сында теориялардың мазмұнды пікірлерін логикалық жүйе сияқты 
емес, анықтамалардың өзгеше популяциясы ретінде қарастыра-
тын ұғым. Тулминнің пікірінше, ғылымның эволюциясының негізгі 
қасиеттері Дарвиннің биологиялық эволюцияның схемасына 
ұқсас. Концептуалды популяциялардың мазмұны (биологиялық 
түрлердің аналогтары) өзгеріске ықпал, яғни, оның нəтижесінде 
ғылыми іс-əрекеттің əдістері мен мақсаттары өзгереді; концеп-
туалды жаңалықтардың шығуы сынау іріктеумен балансқа 
келтіріледі (биологиялық мутация мен селекцияның аналогтары). 
Бұл екі ұштасты процесс тек нақты жағдайда өзгеріске əкеледі 
өмір үшін күрестегі құтаю мен жоғалу аналогтары; интеллек-
туалды ортаның қажеттіліктеріне адаптация жасаған концепту-
алды нұсқаулар сақталады. 

К.Поппердің сыншыл рационализмі. 
Поппер Карл Раймунд (1902-1994 жж.) - британдық фило-

соф. Австрияда дүниеге келді, əуелі физика, математика мен 
психологияны содан кейін философияны Вена университетінде 
меңгерген, 1937-1945 жж. Жаңа Зеландияда философиядан дəріс 
оқыған, кейін 1945 ж. Лондонның экономика мен саяси ғылымдар 
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мектебінде профессор, логикадан дəріс оқыған, 1949-1969 жж. 
сол мектепте логика мен ғылым методологиясының профессоры. 
Вена ұжымынң дискуссияларына қатысқан, оның бағдарламасына 
сынау жасаған; 1946 ж. бастап, өзінің шəкірттерімен бірге ғылым 
философиясында сыңшыл рационализм аталатын жаңа бағытты 
қалыптастырған. Поппердің шəкірттерінің қатарына кіретіндер: 
Лакатос, Фейерабенд, Агасси, Уоткинс, У. Бартли, т.б. Поппердің 
пікірінше, сынау ғылымның негізгі əдісі жəне ғалымның əдетінің 
негізгі рационалды стратегиясы. 

Поппердің көзқарасын 20 ғ. басында физикадағы жаңа 
теориялар, логикалық позитивизмнің идеялары, кантианшылдық-
тар (Нильсон) өзгертті. Өзінің сыншыл рационализм атты фило-
софиялық концепциясын неопозитивизімге антитеза ретінде 
құрастырды: верификацияның орнына демаркацияны; индуктиви-
зімге қарсы болды; демаркацияның əдісі - фальсификация (бəрін 
жоққа келтіру). 

Карл Поппердің методологиялық идеялары батыс филосо-
фиясында - сыншыл рационализм - əйгілі бағыттың негізін 
қалыптастырды. Рационализм ғылыми білімнің мінездемесі жəне 
зерттеу процесінде ғалымдардың қызмет əдеті ретінде айқын. 
Сыншыл рационализімнің жарияланған принциптеріне компро-
миссіз сынау, білімнің принципиалдық гипотетикаландырыуы 
жатады, себебі, абсолюттік ақиқаттың иелігіне шабыт беретін 
рационалдылықсыз жағдай. 

Попперді неопозитивистік дəстүрмен байланыстырады, бірақ 
Витгенштейн сияқты ол Вена ұжымының қызметіне қатысы жоқ. 
«Өзімнің сынаушылырыма жауап» əлде «Өмірбаяным» атты 
шығармасында ол осы мəселені анықтайды; Отто Нейрат 
Попперді Вена ұжымының ресми оппоненті деген. Аналитиктарға 
қарсы ол өзінің бағдарламасының мəні туралы былай деген: 
«Сөзбен мағыналарды қазбаламай, сыналған теориялармен 
олардың құңдылығын анықтаумыз керек». 

К. Поппердің, ғылым философияның өкілі ретінде назарын 
ғылыми білімнің өсу мəселесіне аударады. Бірінші шешім қадамы 
ретінде ол демаркацияны - ғылымды ғылым еместен ажыратуды 
ұсынады. «Демаркация» терминің Поппер ғылымның шекарасын 
анықтауға енгізген. «Мен ғылым мен ғылым еместің аралығын 
көрсеткім келді, себебі, ғылым көп жағдайда қателеседі, ал ғылым 
емес кездейсоқтықта ақиқатқа ұрынуы мүмкін». Демаркация 
мəселесі /бөлу, ажырату/ ғылымды иррационалды аңыздар мен 
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квазиғылыми құбылыстардан, экзистенциалдық, идеологиялық 
қатпарлардан босатуға арналған. Бірақ, демаркация кең мағына-
сында эмпириялық ғылымдарды математика, логика мен мета-
физикадан бөлу мөлшерлерді іздеу. Демаркация белгісі ақиқатты 
əлде жалғандық қатынастырға теңделмейді, ол тек ғылымның 
нақты аймаққа қатысын білдіреді. Индуктивті логика демаркация 
белгісінің ерекшелігі мен лайықтығын анықтамайды. Поппер 
атуынша: «демаркация белгісін келісім əлде конвенцияның 
ұсынуы деп түсіну керек». 

Ғылыми өлшемнің ең əлсіз нүктесі - тəжірибелік тексеру - 
олда жетілмеген. Яғни, теорияны дəлелдемейтін де фактілер 
кездеседі. 

Л. Витгенштейннен келесі пікір жалғас алады, əр ғылымды-
лыққа қатысты теория фактлерге сүйенеді, жəне тəжірибенің 
нəтижесі болады. Ал Поппер таза бақылаудың мағынасыздығын, 
əлде нақты, бақылау тек тандамалы жəне мақсатты деп жария-
лаған. Сөйтіп, ол анық жариялаған: «Теорияның ғылыми стату-
сының белгісі оның фальсификациялануы мен жоққа келтірілуі...». 
Əр жақсы, жетілген теория тиым салады, теорияның тиым салуы 
көп болса, ол жетілген, басқа теориямен жоққа келтірітіруі тек бір 
сəтте. 

Басқа жағынан қарасақ, Л. Витгенштейіннің бақылаудын 
үстемді шешімімен келіссек, тəжірибелік білім теорияның ақи-
қатты екендігіне толық негіз болалмайды, себебі, тек бір факт 
арқылы теорияны жоққа келтіруге болады. Дəстүрлі мысал: 
биологтардың пікірінше, аққулар тек ақ түсті деп саналған, Авс-
тралияда қара түстілер кездескенше дейін. 

Осыларға назарын аударып, Карл Поппер верификацияның 
альтернативасы деп теорияны принципиалды түрде жоққа 
шығаруды, оның фальсификациясын ұсынады. Осы жағдайда, 
ғылыми деп соңғы ақиқат деп жарияланған емес, жоққа келтіріл-
генді санаймыз. Ғылыми емес құрылыстар (қосымша метафизи-
када) фальсифицияландырылатың ғылыми теориялар қарағанда 
жоққа келтірілмейді, себебі, жоққа келтіру эмпириялық, тəжірибеге 
негізделген білімді дəлелдейді, яғни, оның ғылымдылығын, 
фактілермен байланысын. Ғылымдылықтың идеалынан алшақ 
ғылыми емес концепциялар мəнінде жоққа келтірілмейді. Оны 
ешқандай факт жоққа келтірмейді, себебі, ол фактілермен жұмыс 
жасамайды. Поппер өзі осыны түсініп, жазған: «Менің білім теори-
ясына деген қатысым революционды болғансоң, сол себепті мен 
ойламағандай, қабылдауда қиындық тудырды». 
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Оның пікірінше, ғылым мен рационалдылық тоталитарлы 
иррационалдылықтың рухыны қарсы болатын негіз. Демаркация 
мен фальсифицияландыру идеясы - оған əлемде атақ əкелген 
жетістіктер. Фальсифицияландыру принципі верификация принци-
піне альтернативаны құрастырады жəне бірінші позитивистермен 
қорғалатын индуктивизм принципіне сынау тудырады. Индукти-
визімге қарсы Поппер эмпириялық бағдарламалардың рацио-
налды құрастырылған схемалар үстемді ғылыми-зерттеудің гипо-
тетикалық-дедуктивтік моделін ұсынады. Эмпириялық бағдарла-
малар өздері конвенционалды түрде қабылданған эмпириялық 
негізге арқа сүйейді. Сөйтіп Поппер Вена ұжымының  қисан 
эмпиризімінен бет бұрады. Ол зерттеудің теориялық пен эмпи-
риялық деңгейлерінің теңдігімен байланысын қөрсетуге тырысты. 

Фальсифицияландырылу теориясы 1965 ж. Лондон коллокви-
умінде жарияланды, келесі бірнеше жылдар Еуропа мен оның 
шеңберінен тыс ғылым философиясының пікір-таласының 
орталық тақырыбы болды. Күмəнсіз, фаллибилизм туралы тұң-
ғыш рет айтқан Ч. Пирс (1839-1914 жж.), бірақ артикуляциаланды-
рылған доктринаға К. Поппер өзінің «Ғылыми білімнің өсуі мен 
логикасы» атты шығармасында айналдырды. Фаллибилизімді тек 
60-шы ж. қолдана бастады. Попперниандік қозғалысқа кіргендер: 
Дж. Агасси, Дж. Уоткинс, Дж. Фрезер. 

Поппер өзінің фальсифицияландыру концепциясын келесі 
тұжырымнан бастайды - теориялық білім шамамен болжамды, ол 
қателікке ұрынады. Ғылыми білімнің өсуі ғылыми гипотезалардың 
ұсынуы мен жоққа келтіруді негіздейтін процесс. Соңғысы 
фаллибилизм принципінде бейнеленеді. Поппер сенеді, қанша 
тексерістен өтседе ғылыми теориялар қателесуі мүмкін, олардың 
мүмкіндігі нөлге жақын. Басқаша айытқанда, теориялардың бəрі 
қате деп қателесуге болмайды. Сонымен бірге ол өзінің жағымды 
принципін ғылым философиясының идеялық ағымдарының кон-
текстіне қоюға тырысты. Конвенциялық пікір бойынша табиғат 
заңдарын бақылаумен фальсифицияландыруға болмайды жəне 
жүйелерді фальсифициландырылған əлде фальсифиландырыл-
майтыңға бөлуге болмайды, бұндай бөлініс анықсыз деп тұжы-
рымдайды. Сөйтіп, осы принциптін түсіндіруінде кейбір қозғалыс 
бар. 

«Фальсификация» термині теорияға қарсы келетін эмпири-
ялық фактілер арқылы теорияны жоққа келтіру деген 
мағынаны білдіреді. Фальсифицияландыру дегеніміз əр ғылыми 
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теорияның фальсификацияға ашықтығы. «Фальсифицияландыру 
дегеніміз теория оны дəлелдейтін, яғни, дедукция арқылы 
тұжырымдалынатын тек эмпириялық фактілермен бірге емес, 
сонымен қатар, теорияға қарсы, əлі белгісіз эмпириялық куəлан-
дырылмаған потенциалды фальсификаторлар тобы. 

Поппер ғылыми білімнің өсуін жалпы əлемдік эволюциялық 
процесстің нақты оқиғасы дейді. Өзінің эволюциялық эпистемо-
логиясын индуктивистік дəстүрмен пікір таласта дамытқан. 
Ғылыми теориялар индуктивтік процесстер арқылы құрылмайды. 
Біздің ақылымыз tabula rasa емес. Поппер болжамсыз жəне 
идеялардың «иррационалды» инъекциясын қабылдайды. Оған 
қатысты тағы бір пікір - методология эволюцияға қарсы қасиет-
тердің иесі, себебі, ғылыми методология ғылыми білімнің 
унификациясыны /бірлігіне/ əкеледі, ал эволюциялық процесс көп 
түрлікке əкеледі. Сол себепте, Поппердің методологиясы эволю-
циялықтың аналогі, өзгеру, іріктеу, бекіту анықтамаларды қолда-
нады. 

К. Поппердің эпистемологиялық позициясын кумулятивизімнің 
стандарттарына қарсы деп бағалайды. Оның пікірінше, ғылымның 
мақсаты тұрақты түрде өзін жаңарту. Ғылым мəселеден баста-
лады, ғылыми теория ғылыми білімнің өсуіне қосатын үлесі - жаңа 
мəселерді тудыру. Алғашқы Поппер үшін антикумулятивизм тəріз-
ді, яғни, ғылымда жоққа келтірілген теорияларды сақтау. 

Рационалдылықтың сапасы сынаудың қасиеті ретінде 
мақсаттың, іс-əрекеттің, нəтиженің əлде байланыс процесстің 
анықтығы мен түсінігін негіздейді. Сынау рационализімнің пафосы 
эмпиризімге қарсы болуда емес. Керісінше, реалды эмпириялық 
жағдайлар анализге жəне сынауға назар сұрайды. Сыншыл 
рационализм ирационализімге қайшы. Рационалдылықтың стан-
дарты индивидтердің іс-əрекет ресурсына қатысты жинақсыз-
дықты қабылдамайды. Рационалды дүние түсінігінің негізінде 
оптималдылық жатыр. 

Кант пен Гегельдің шығармаларында біз рационалдылық 
анықтамасының шегінің өсуін байқаймыз. Гегельге мына сөздер 
тəрізді: «Ақылдының бəрін біз қатар мистикалық деп санауымыз 
қажет, себебі, ол ақылға симайтын жəне жетілмейтін болған-
дықтан емес ақыл-парасаттың шегінен шығатындығы». Поппер 
айытқандай, Гегель ақылдың табиғатында өз-өзіне қайшылық 
жатыр дейді. Адам қабілеттері емес, рационалдылықтың өзінің 
мəні бізді қайшылықтар мен антиномиялармен жұмыс жасауға 
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мəжбүрлейді. Антиномиялылық, Гегельдің пікірінше, ол ақыл 
арқылы дамып жатқан тəсіл. 

Қазіргі жағдайда рационалдылықтың мəселесін талқылау 
қиын жағдайға жатады, себебі, рационалды бағытталған теория-
лар басқа табиғаты бар элементтерді кіргізеді - рационалды-
лықтан тыс, құңдылық, идеологиялық, экзистенциалды, стохасти-
калық - бəрі əлеуметтік детерминацияға бағынады. 

М. Вебердің анализіне бағынып отырып, бюрократияны да 
қоғамды меңгерудің рационалды тəсілі. Өзінің мақсаты бойынша 
ол заң əріптеріне бағыну мен ұстануды міндет етеді. Ал заң 
рационалдылықтың бірінші белгісі. Бірақта, сыншыл рационализм 
сонша рационалды деп аталады, себебі, ол тек ақыл деңгейіне 
жетпеген түрлерді сынау емес, сонымен қатар нақты жағдайдағы 
мақсаттылық пен жəне қосымша сферадағы ақылмен шек қою. 

Ақылдың сыншыл потенциалының қосымша сферасы ретінде 
институциналдылықты қарастыруға болады, яғни, бұған əлеу-
меттік реттілікті қалыптастыратың қоғамдық институттар жатады. 
Сыншыл ақылдың компетенциясына тек персоналармен жəне 
доктриналармен пікірталас емес, тағы да əлеуметтік институт-
тардың қызметіне белсенді өзгеріс кіргізу - «жабық қоғамдағы» 
«бағыну» принципі жəне рефлексияланбай бағыну. Поппердің 
айтуынша, ақылға бағынып, сынау қабілетті қолдана бастағанда, 
біз өзіміздің тұлғалық жауапкершілік үнімізді сездік, сонымен бірге 
білім прогесіне ықпал ететін жауапкершілікғ біз алғашқы тайпалық 
магияға бағынатын қоғамға қайтарылып келе алмаймыз. Біз артқа 
бұрылсақ - тағы барлық өтілген жолды қайталау мəжбүрміз - яғни 
хаюуан деңгейіне». 

Бірақ бұл эпистемологиямен əлеуметтік танымның кезде-
суінде жалғыз оқиға емес. Эпистемологияда Поппермен ұсын-
ылған демаркация идеясы - рационалды мен иррационалдықты, 
ғылым мен ғылым еместі бөлу ғылыми танымның шегінен шықты. 
Демаркацияны универсалдандыруға себеп пайда болды - яғни, 
ашық жəне жабық қоғамдар аралығында демаркациялық сызық 
өткізу - бірақ олардың бəріне ортақ тарихи даму процеске 
қатыстарын ұмытпай. 

К. Поппердің эпистемологиясындағы орталық идея қоғамдық 
организмден де өзіндік коррекция сұрауға мəжбүр болды. Фаль-
сификация идеясы əлеуметтік анализдеуге қосымша қоғамдық 
біртұтастыққа өзіндік коррекция үшін маңызды бағыттарды 
ашады. 
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Əр социумдағы қабылданған идеялар сыннан өткізу қажет, 
сонда қана ақылдылар сақталады, ал ақылсыздар тасталып, жаңа 
əлеуметтік стратегияны ұсынады. Осыны кіші өзгерістің түрі деп 
айтуға болады. Сынау өзгеріске əкелетін рационалды жəне 
эффективті əсершіл құралдары. 

Имре Лакатос Карл Поппердің замандасы оның теориясына 
скептикалық тұрғыдан қарайды. Келешек саяси философтар мен 
ағартышу қызметкерлеріне талай сұрақтарға жауап іздеу жұмысы 
дайын. Мəнгі сұрақтарға жауаптар əлі де тек жорамал 
жағдайында қалады. 

Ғылыми танымның стратегиясына айналған сынау рациона-
лизм принципіне келесі тежеулер қойылады: 

Бірінші тежеу - мақсатқа жетудің қажеттілігі. 
Екінші тежеу - тек керекті салдардың шығуы, сонымен қатар, 

тікелей бақылаудан өткендерде. 
Үшінші тежеу - салдардың зиянсыздығы, жағымдысы. 
Төртінші - білу мен болжау мүмкіндігі. 
Попперден үш əлемді ажырату сыншыл-рефлексивтік процес-

тің сызықтарын анықтайды. Үш əлем - 1. шектелген физикалық 
жағдайлар əлде объектілер; 2. сана, ойлау ментальдық жағдай-
лар, қызметке қатысты диспозициялар; 3. ойлаудың объективтік 
мазмұны - ғылыми иедялардың мазмұны, поэтикалық ойлар мен 
өнер шығармаларының мазмұны. Яғни, теориялық идеялар, 
концепциялар, мəселелер, қиын оқиғалар - сынау пікірлер, 
сыншыл  пікір-таластар жəне олардың жағдайлары. 

Эпистемология ғылым философиясының теориясы ретінде  
автономды үшінші əлеммен тығыз байланысты.  Ғалым  осыған 
дəлел ретінде үш тезисті ұсынады. 

1. Дəстүрлі эпистемология екінші əлемге назар аударғансон 
ғылыми білімнің зерттеуіне ешқандай қатысы жоқ.. 

2. Эпистемология үшін үшінші объективті білім əлемін 
/автономды/ зерттеу шешімді мағына береді. 

3. Үшінші əлемді зерттейтің объективтік эпистемология екінші 
субъективтік сана əлеміне, əсіресе, ғалымдардың субъективтік 
ойлау процесіне. 

Осыларға Поппер қосымша аргументтер ұсынады: 
• өрмекшінің торы оның продукциясы сияқты, солай үшінші 

əлем адамның табиғи продукциясы; 
• үшінші əлем үстемді түрде автономды, соған бағыттылған 

əсерге қарамай; 
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• біз жəне үшінші əлем арасындағы байланыс арқылы объек-
тивтік білімнің өсуі мүмкін, биологиялық өсумен, яғни, өсімдіктер 
мен хайуан эволюциясымен объективтік білім арасында тығыз 
аналогия жатыр. 

Қорыта айытқанда, қазіргі ғылым философиясында адекватты 
түрде толық саналатын жағдайға білімнің дамуының реалды 
процесі түбінде қатал бақылауға қарсы шығады. Ғылыми про-
цестің субъектілері жарияланған ережемен емес, ішкі мотива-
циядан өткен логикалық, верификациялық-фальсификациялық 
салыстырмадан өткен, принципиалды түрде жаңа мүмкіндіктердің 
болуына ашық. 

И. Лакатостың ғылыми-зерттеу бағдарлама туралы кон-
цепция. 

Имре Лакатос (1922-1973 жж.) Венгрияда дүниеге келген. 2-ші 
дүние жүзілік соғыста антифашистик қозғалысқа қатысты. Өзінің 
Липщиц деген еврей фамилясын венгрлік Мольнарға (Мельник 
)ауыстырды, содан соң Венгрияда коммунистік үкімет орнаған соң 
- дүниежүзілік жəне европа философия əлемінде аты қалған 
Лакатосқа (Столяр) ауысты.  1947 жылдары Білім Министирлігінде 
жұмыс атқарды, диссиденттік көзқарастарына байланысты 
түрмеге отырды. 1956 жылдары Австрияға, одан Англияға жер 
аударды. Кембриджде сабақ берді, 1960 жылдары Лондонның 
экономика жəне саяси ғылымдар мектебіндегі К. Поппер бастаған 
европаның «сыни рационализмі» орталығы болған философия 
кафедрасында сабақ берді. Математиканың философиялық 
сұрақтары диссертациясын Москва университетінде дайындады. 
60-70 жылдары Имре Лакатос есімі жарқын шыға бастады. Ол 
өзінің ұстазы Карл Поппермен пікір таластарда бəсекелесе 
бастады, бірақ Лакатос өз ұстазының жұмыстарын ары қарай 
жалғастырды. Оның ойынша барлық методологиялық концепция 
истографиялық, яғни тарихи болуы тиіс, ал оның бағасын ғылым 
тарихы беруі тиім.  Лакатосты «рыцарь рационалист» деп атады, 
өйткені ол сыншыл рационализм приципін ұстанды. Оның 
«Математикалық  жаңалық ашу  логикасы туралы очерктер» деген 
докторлық диссертациясы кең көлемді əйгілікке ие болды, жəне 
сол диссертация негізінде жазылған кітабы «Дəлелдер жəне 
жоққа шығару» жарық көрді. Лакатос математикалық білімнің 
дамуы жиналып қалған мəңгілік жəне күдікті шындықтар болып 
табылмайды, ол драматикалық процестер мен тұспалдан тұрады, 
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математика басқа ғылым салаларындағы ғалымдардай «жаңа-
лықтар ашады» деген. Лакатос шамалы, бірақ мағнасы жағынан 
көлемді жұмыстар жазды. Тағы бір атап өтетін еңбегі «Ғылыми – 
зерттеу программасының методологиясы» концепциясы. 

Ғылыми-зерттеу бағдарламасы. 
И. Лакатос назарын теорияға емес, зерттеу бағдарламаларға 

көңіл бөлді. Ғылыми-зерттеу бағдарламасы ғылымның құры-
лымды-динамикалық моделінің бірлігі болып табылады. Ғылыми 
бағдарламаны іздеуді қалай екенін түсіну үшін, Декарт пен 
Ньютонның механизімін, Дарвиннің эволюция теориясы еске 
түсіру қажет. Теориялардың кезектесуі бір ядродан шығады, бағ-
дарлама шеңберінде үздіксіз метологиямен өтеді, өз маңызды-
лығын, жемістілігін) жəне басқа бағдарламалардан қарағанда 
прогрессивтілігін көрсетеді. Өзінің дамуына теория, қалыптасу 
мен уақыт  мезетінде орнықтылықты қажет етеді. 

Сонымен Лакатостың ойынша ғылым-зерттеу бағдарлама-
ларының бəсекелесуі сияқты болады. Мұндай көзқарас əртүрлі 
эпистемологиялар мен ғылымның историография арасындағы 
байланысты жəне ғылыми эволюциялық ізденіс кезінде  де  
бірінші жолға қояды. 

И.Лакатостың ойынша, барлық методологиялық концепция 
историографиялық функциялдануы тиіс. Оның ең терең бағасы 
ғылым тарихының рациональді реконструкциясын арқылы 
беріледі. Бұл позициясы Лакатостың Кун мен Поппердің теория-
ларынан ерекшеленеді. Лакатос Попперді тарихшыл  емес деп 
сөгеді, оның фальсифицкациалану принципінде ол тарихты қате-
лестіретін (жоқ қылатын) логикалық екі мағыналылықты көрсетеді. 

«Фальсификация жəне ғылыми зерттеу бағдарламасының 
методологиясы» (1970) жұмысында Лакатос Кунның теориясына 
келісе отырып, ғылыми революция иррационалды, онда материал 
тек топтың психологиясына икемді. Лакатостың ҒЗП концепциясы 
рационалды негізімен теориялық жəне логикалық байланысқан, 
олар маңызды идеялар мен теория, гепотезалар жиынтығы. 

И. Лакатос Кундік көзқарасқа жақын, бірақ өзінің ғылыми 
танудың методологиялық концепциясын, яғни ғылыми-зерттеу 
методологиясының бағдарламасы деп аталатын көзқарасын 
ұсынды. Ол ғылымның дамуындағы ерекшеліктерінің трактовка-
сында ғана емес, бірақ ғылыми-зерттеулердің əртүрлі логикалық 
бəсекелесуін бағалауда да қолданады. 
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Лакатостың айтуынша, бір зерттеу бағдарлама екіншісін ығыс-
тырғанда, ғылымның дамуы ғылыми-зерттеу бағдарламалардың 
бəсекесі болып табылады. 

Ғылыми революцияның мазмұны, мəні, бұл эмприямен бір 
ғана жекеленген теорияны ғана емес, бірақ бір-бірімен негізін 
салатын бірдей принциптермен байланысқан ауысатын теория-
ларды салыстыру. 

Сондықтан дамыған ғылым процестердің фундаменталды 
бағалаудың жиынтығы теория емес, зерттеу бағдарламасы болып 
табылады. 

Бағдарламаға «негативті (жағымсызды) эвристика» кіреді, ол 
көмекші гипотезалардың жиынтығынан тұрады, оның ядросын 
фальсификациядан, жоққа шығаратын факторлардан қорғайды. 
Барлық өнертапқыштық оның артикуляциясына жəне гипотезаның 
ядроны ұстайтын зерттеуеге, немесе жұмысқа бағытталған 
(«қорғаушы белбеу» деп аталады). Бұл «қорғаушы белбеу» 
бағдарламасы өзіне сынау аргументтердің жалынын жақында-
тады, тартады. «Көмекші гипотезалар сақинасы» бақылаушы-
лардың шабуылын ұстап тұрады, ядроны қорғап тұрады. 

Фальсификация теоретикалық сында жəне эмприкалық бас 
тартуда гипотезаның «қорғаныс белбеуі» ғана болады. Жалпы 
келісімдерге байланысты қатты ядроны фальсификацияны қатты 
ядроға жақындатуға болмайды. Лакатостың зерттеу бағдарла-
масы методологияның орталық тартылуы көптеген бəсекелес 
гипотезалардың бас тартудан фальсификацияға ауысады, ал 
сонымен бірге бəсекелес бағдарламаны растайды жəне тексе-
реді. Қорғаушы белбеудің жекелей гипотезалары бағдарламаның 
қатты ядросын бүтін, аман есен қалдырып кетеді. Лакатостың 
сипаттамасы бойынша зерттеуші бағдарламасы маңызды ғылыми 
жетістік болып табылады, жəне оларды озық немесе кері 
кетушілік  мəселелердің алға жылжыуы деп бағалауға болады. 
Зерттеуші бағдарламасы прогрессивті (озық) жəне регресситі (кері 
кетуші) дами алады. Егер қатты ядро қорғаныс белбеуінің жаңа 
гипоте-заларының пайда болуына жол берсе зерттеуші бағдар-
ламасы дами береді. Мұндай гипотезалардың дамуы əлсізденіп 
жəне жаңаларды түсіндіруге қалі жетпегенде, аномальді факті-
лерді атаптациялай алмағада, дамуды кері кету немесе 
регрессивті стадиясы келеді. Алғашқыда оның теориялық дамуы 
жаңа фактілердің пайда болуына əсер етеді. Екіншіде, болжам-
мен айтылған, немесе кенеттен пайда болған бəсекелес 
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бағдарламаның жаңа фактілерін қана түсіндереді. Бəсеклесі тез 
дамыса зерттеуші бағдарламасы көптеген қиыншылықтарға 
кездеседі, жəне керісінше зерттеуші бағдарламасы көп нəрсені 
түсіндіре алса, өзінің бəсекелесін өз қоғамдастығынан шығара 
алады. Бұл болжамдалып айтылған бір бағдарлама фактісінің 
екіншіге аномалия болуымен байланысты. 

Сондықтан зерттеуші бағдарламасының осындай дамуы 
(Ньютон) «теңіз аномалиясы» сияқты бір-бірімен байланыспайтын 
негізімен өтеді. «Қорғаныс белбеуі» келесі өзгерісінде болжам-
данған жаңа фактілер пайда бағдарламада кері кету пайда 
болады. И. Лакатос зерттелуші бағдарламасының тұрақтылығын 
көрсете білді. 

Сонымен, бағдарламаның негізгі маңызы - оның қаблетін 
білім толтырады, жаңа фактілерді болжайды. «Ғылымның негізгі 
көзі эмприкалық нəтижелердің жəне теориялардың байланысы 
емес, зерттеуші бағдарламаның бəсекелестігі, жаңа фактілердің 
болжанулары болып табылады. Қандайда бір құблыстардың 
пайда болуын түсіндіруде кездесетін қарама-қайшылықтар мен 
қиындықтар ғалымдардың оған деген көзқарастырын өзгерт-
пейді», - деп Лакатос түсіндіреді. Лакатос моделі негізінде  
ғылыми білімнің дамуындағы үздіксіздігін жəне оның эмприкалық 
деңгейге қатысты тəуелсіздігін түсіндіру мүмкіндігі туылды. Куннан 
Лакатос концеп-циясының айырмашылығы: Лакатос ғылыми 
білімнің өсуіне түсін-іктеме берді, онда ол ғылымның психоло-
гиялық қоғамдастығына емес, осы процесстің объективті логика-
сына мəн берді. 

Ғылымдағы формализм. 
И. Лакатос өз назарын ғылыми формализімге көңіл бөлген. 

Бұл мəселе «Доказательство и опровержение» деген кітабында 
тоқталады. Математика философиясының мектебін Лакатос 
«формализм» мектебі деп атады. 

Формализм, Лакатостың айтуынша, математика тарихынан 
математика философиясын ажыратады. Формализм математика 
статусын теріске шығарады. Лакатос Канттың сөздерін қайта-
лайды: математика тарихы философияны басқаруынан айырыл-
ған, көрсоқырлықпен жасалған. 

Лакатос ғылыми-зерттеу бағдарламасында Ньютон, Эйнш-
тейн, Декарт теорияларын мысал етті. Өз ұстазы Поппердің 
іліміне сүйенді, тарихпен ұштастырды. 

XX ғасырдағы идеалистік философияның басты бағыттары: 
неотомизм жəне экзистенциализм. «Өмiр философиясының» 
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алғашқы өкiлдерi: Вильгельм Дильтей (1893-1911 ж.ж.), Георг 
Зиммель (1858-1918 ж.ж.), Анри Бергсон (1859-1941 ж.ж.), Серен 
Кьеркегор, Фридрих Ницше жəне Артур Шопенгауер (1788-1860 
ж.ж.). 

Иррационализм. Иррационализмнің негізін салушы Артур 
Шопенгауэр. А. Шопенгауер - Данциг қаласында бай сауда-
гердiң жанұясында дүниеге келедi. Геттинген мен Берлин 
қалаларында философиялық бiлiм алады. Негiзгi еңбегi: «Дүние 
ерiк пен елестету ретiнде» деген атпен 1844 жылы  жарық көредi. 
Берлин университетiнде 1819 жылы оқыған дəрістері ешкiмдi 
қызықтырмайды. Шопенгауэрдің негізгі тезистерінің бірі құбылыс-
тардың реалды өмірде көрінуі - адамның еркі болып келеді. 
Шопенгауэр философиялық пессимизмнің классигі, өмірдің бар-
лығы ақылға сыйымсыз, ақылдан тыс, өмір мəнінің өзі құмарлық 
пен қайғы-қасіретте болып табылады. Шопенгауэр философиясы 
бойынша, өмір дегеніміз – шексіз құмарлық пен мақсаттылыққа 
негізделген. 

Сондықтан, ол өмiр бойы əкесiнен қалған капиталдың жылдық 
пайыздарын жұмсап, өз замандастарынан оқшау да,  жалғызiлiктi 
өмiр сүредi. Өмiрiнiң соңғы 10 жылында ол даңқтың шапағатына 
да ие болады. Бiрақ, нағыз атақтылық оған ХХ  ғасырда келедi. 

Шопенгауердiң ойынша,  дүниенiң негiзiнде өмiр сүруге деген 
бiтпейтiн iңкəрi бар «Əлемдiк Ерiк» жатыр. Сонымен, материя, 
табиғат заты, атом, сана, рух, т.с.с. бұрынғы философтардың 
жатқызған дүниенiң негiздерiн ысырып тастап, ойшыл «ерiк» 
ұғымын дүниенi түсiнудегi негiзгi категорияға айналдырады. 
Шопенгауердiң ойынша, Дүниенiң негiзiнде жатқан Ерiк - ол бiреу 
жəне одан басқа ешнəрсе жоқ, бiрақ ол өзiнiң өмiрдегi 
құбылуында шексiз сан-алуан болып көрiнедi. Ол - өзiнiң толық 
еркiмен теңелетiн бейтұлғалық орасан зор құдiреттi күш. Ол 
бейсаналы болғаннан кейiн өзiнiң мəңгiлiк қалыптасу, мақсат-
мұратсыз өмiрге ынтық болу барысында нешетүрлi залымдықты 
тудыруы мүмкiн. 

Əлемдiк ерiктiң ешқандай себебi, белгiлi бiр негiзi болма-
ғаннан кейiн ол ешқандай заңдылықтарға бағынбайды. Өзiнiң 
өмiрде болуға деген iңкəрiнiң негiзiнде ол бүкiл дүниенi тудырса 
да, оған ешқандай тəртiп, жоспар сияқты нəрселердi əкеле 
алмайды, керiсiнше, ол заттарды бiр-бiрiнен бөлiп, қиратып, қарсы 
қойып, оған тағы да қанағаттанбай, өзiнiң шексiз iзденiсiн, күресiн 
жалғастыра бередi. Ол ызаға толы, не iстеу керектiгiн бiлмегеннен 
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кейiн өзiн-өзi тырнап жыртып жатқан жануарға ұқсайды (Шопен-
гауэр А. Свобода воли и нравственности / общ. ред. А.А. Гусей-
нова и А.П. Скрипника. - М.: Республика, 1992. - 448 с.). 

Əлемдiк Ерiктiң тудырған дүниесiндегi оның көрiнiстерiне 
назар аударсақ, олар - өлi табиғаттағы дүниежүзiлiк тарту, магне-
тизм, химиялық қосындылар, т.с.с. табиғат күштерi. Тiрi табиғатта 
- тiршiлiктер формаларының өмiрге деген еркi, сол үшiн өзара бiр-
бiрiмен күресi, өмiрдi жалғастыруға бағытталған жыныс инстинк-
терi, адам өмiрiндегi ешқашанда ойдағы нəтижелерге əкелмейтiн 
саналы талпыныстар, бейсаналық түрде пайда болатын əртүрлi 
сезiм толқындары, т.с.с. Бiрақ, қандай да болмасын өмiрдегi 
құбылыстарды тудырса да, олар күрделенiп саналы түрде 
сезiнiлген сайын əлемдiк Ерiк оларға қанағаттанбай, өзiн зардап 
шегiп, азапқа толы, бақытсыз ретiнде сезiнедi. Əлеуметтiк өмiрде 
көре алмаушылық, надандық пен екiжүздiлiк жиi кездеседi. Адам-
дардың өмiрi жетiспеушiлiк пен үрейге, қайғы мен қасiреттерге 
толы. Өмiрге келген жаңа ұрпақтар өткендердiң қателерін тағы да 
қайталайды, адамгершiлiгi жоқ адамдар қоғамды билейдi, ғылыми 
жетiстiктер залымдық жолында жұмсалады. Ал, моральдік салаға 
келер болсақ, соңғы ғасырларда онда ешқандай алға жылжушы-
лық болған жоқ - езiлу, зардап шегу, қантөгiс, қатыгездiк осы 
уақытқа шейiн азаюдың орнына көбейiп келедi. Мəңгiлiк алаңдау-
шылық пен тұрақталынған адамдардың бiр-бiрiне деген сенбеу-
шiлiгi өмiрдi шырмап алған. Шопенгауердiң ойынша, зардапқа 
толы дүниенiң негiзгi күнəһары - əлемдiк Ерiктiң өзi. Бiрақ, оның 
санасы болмағаннан кейiн, ол өз iстерiне жауап бере алмайды, 
тек қана мəңгiлiк бiр трагедиядан өтiп, екiншiге, т.с.с. ауыса 
бередi. Бұл арадағы бiр үмiт - Əлемдiк Ерiк сананы тудырған 
ғарышты дүниеге əкелдi. Мiне, дүниенiң ажырамас бiр бөлiгi 
ретiндегi адамдардың өзi ғана сол əлемдiк  Ерiкке қарсы шығып, 
оны таратуы керек, сонда ғана дүниенiң зардабы тоқтатылады. 
Ол үшiн адам өзiнiң өмiрлiк күш-қуатын, өз бойындағы еркiн сол 
дүниенi тудырған əлемдiк  Ерiкке қарсы қоюы қажет. Ал мұның өзi 
ең алдымен адамдардың философиялық таным арқылы əлемдiк 
Ерiктiң терең мəнiн зерттеп-бiлуiмен тығыз байланысты. Содан 
кейiн адам екi сатыдан өтуi керек. Алғашқысы - эстетикалық 
аңлау, соңғысы - моральдік жолмен жетiлу. 

Өнердiң түрлерiн талдай келе, Шопенгауер мүсiн мен сурет - 
кеңiстiктiң, ал əуен мен поэзия - уақыттың шеңберiнде ғана өмiр 
сүре алады дейдi. Бұлардың бəрi де өз мүмкiндiгiнше əлемдiк 
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Ерiктi сипаттайды, бiрақ, əуеннен терең өнердiң түрi жоқ. Өйткенi, 
əуенде оны шығарушы, орындаушы мен тыңдаушының арасын-
дағы айырмашылық мүлдем азаяды. Өзiнiң ең биiк жетiстiктерiнде 
əуен əлемдiк Ерiктi ақылмен түсiндiрiлмейтiн құпия жолмен бiздiң 
жан-тəнiмiзге сезiндiредi. Əлемдiк Ерiкпен күрестiң екiншi жолы – 
этикалық. Егер дүниедегi барлық зардаптың түп-тамыры Ерiкке 
барып тiрелсе, оны жою моральдік жағынан алып қарағанда 
ақталатын нəрсе. Ал адам саналы пенде ретiнде өз iшiндегi ерiктi 
жою арқылы əлеуметтiк Ерiктi тарата алады. Ол үшiн ойшыл 
адамдарға «категориялық императив» ұсынады «өзiңе қалайтын-
ның бəрiнен де бас тартып, қаламайтыныңды жаса». 

Дат философы Серен Кьеркегордың көзқарасы діни 
филосо-фияға негізделген, оның философиясы адам болмысына 
тəн болып, экзистенциализмнің негізін салушы ретінде филосо-
фия тарихына енді. Адам бостандығы өмірдің басынан-ақ 
құмарлықпен шектелген. Кьеркегор шығармаларында адамның 
шынайы болуын терістейді. Кьеркегордың ойынша адамның еркі 
бар жəне ол ерік оның болмысы болып келеді. Адам өміріндегі 
құмарлығымен өзінің бостандығынан, еркінен айырылады. Адам 
өмірінде өзінің еркіндігінен қорқады, сондықтан өзімен-өзі бола 
алмайды. Адам өзімен-өзі Құдайдың алдында ғана шынайы 
алады. Кьеркегор христиан экзистенцианализм философиясының 
негізін салушы. 

Фридрих Ницше өмір философиясының негізін қалаушысы. 
Ницше европалық мəдениеттің дəстүрлі құндылықтарын сынға 
алды. Ол «жетілген адам» концепциясын қалыптастырады жəне 
философиясының негізгі ұғымы ретінде «билікке ерік»-ті 
қарастырып, осы түсінікті адам өмірінің мəні деп талдады. Ницше 
философиясы алдымен Шопенгауэрге сүйеніп, өмірдің басы - 
ерікте дей отыра, ерікті соқыр наным-сенімге теңестірді. Құдай 
мəселесін Ницше философиясында: «Европа Құдайға жалған 
түрде сенеді, ал құдай өлді», деп шешеді. 

С. Кьеркегор (1813-1855 ж.ж.) - өз заманында бағаланбаған, 
бүкiл өмiрiн жеке тұлғаның iшкi рухани өмiрiнiң қайталанбас 
жақтарын, оның Құдаймен тiкелей байланысын көрсеткiсi келген, 
Дания елiнен шыққан дiни философ. Оның философиялық көзқа-
расы мен жалпы дүниесезiмiнiң қалыптасуына əкесiнiң дiни 
дүниесезiмi мен «бiздiң жанұямызға Құдай қарғысын атты» деген 
жалған пiкiрi үлкен əсерiн тигiздi. Жастайынан Кьеркегор əлсiз 
болып, нешетүрлi аурулардан шықпай өстi, бұл жағдай да, оның 
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дүние-сезiмiне өз əсерiн тигiзеді. 1841 ж. белгiсiз себептерге 
байланысты, өзiнiң махаббаты Регина Ольсен деген қыздан 
үйленерiнiң алдында бас тартады. Осыдан кейiн ол толығынан 
дiни сезiмге берiлiп, əкесiнен қалған үлкен үйде жазушылық iсiмен 
айналысып, қалада жұрттың көзiне өте сирек кездеседi. Əкесiнен 
қалған барлық қаражатты өзiнiң жазған көп шығармаларын 
жарыққа шығаруға жұмсайды. 

Негiзгi еңбектерi: 
 «Əлде-əлде»; 
 «Үрей мен қалтырау. Диалектикалық лирика»; 
 «Лəззат пен парыз»; 
 «Ажалға бастайтын ауру. Қайта туу мен оянуға бағытталған 

христиандық-психологиялық тебiренiстер», т.с.с. 
Өзiнiң қысқа өмiрiнiң шеңберiнде бұл кiсi 28 томдық 

еңбектердi тудырған, соның iшiнде 14 томы - оның күнделiктерi. 
Өз заманында атағы шықпаған философ ХХ ғ. үлкен құрметке 
бөленедi, оның шығармашылығына арналған мыңдаған зерттеу-
лер жарық көредi. 1948 ж. берi Копенгаген қаласында «Кьерке-
гориана» деген осы ойшылдың көзқарасын зерттеуге арналған 
журнал шығады. Өзiнiң шығармашылық жолының басында 
Кьеркегор қайсыбiр философи-ялық жүйенi жасаудан бас тартып, 
соңғының ең биiк шыңы - Гегельдiң философиясын қатты сынға 
алады. Кьеркегорге ұнамағаны ол адамды объект ретiнде қарап 
зерттеу, өйткенi, адам - рухтың басшылығымен өмiр сүрiп жатқан 
жан мен дененiң бiрлiгi, жеме-жемге келгенде ол - рух. Ойшыл рух  
ойлаумен тең емес, олай болса, ол қисынның заңдарына тəуелдi 
емес деген пiкiрге келедi. Сондықтан, философияның негiзгi 
мəселесiне нақтылы адамның өмiр сүруi, оның өзiндiк санасы, iшкi 
рухани өмiрi жатуы керек. Кьеркегор адамның iшкi өмiрiн 
бейнелейтiн жаңа категория-ларды философияға енгiзедi: өмiр 
сүру, үрей, сəт, өту, секiру, шешiм, шектелген мен шексiздiк, 
мүмкiндiк пен шындық, зардап шегу, қайталау, түңiлу, өкiну, кiнə 
мен күнə, қайта туу, т.с.с. 

Кьеркегордiң ойынша, бұл ұғымдар арқылы жеке адамның 
қайталанбас тебiренiстерiн беруге болады. Өмiр сүру дегенiмiз - 
iшкi шектелген мен шексiздiктiң арасындағы таңдау, соған байлан-
ысты үрей, шешiм жəне секiрiс. Кьеркегордiң ойынша, шешiм 
ешнəрсеге байланысты емес, ол тұлғаның ерiктi таңдауымен 
байланысты. Кьеркогердiң экзистенциалдық диалектикасы адам 
өмiрiнiң үш сатысын суреттейдi: 
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 эстетикалық; 
 этикалық; 
 дiни сатылар. 
Адам өмiрiнiң бiрiншi эстетикалық сатысында тiкелей сезiмдiк 

өмiр салты қалыптасады. Эстетикалық сатымен Кьеркегор қоғам-
дағы көпшiлiк өмiр сүредi деген. Ол дене əсемдiгiне құмарту, 
парықсыздық, бiр көргендегi сезiмдiк əсердiң негiзiнде кездей-
соқты байланыстарға түсу, қоғамдағы үлгiге айналған нəрселерге 
ынтық болу, əрбiр күн мен сағаттан, əрбiр сəттен лəззəт алуға 
тырысу. Бұл сатының ұраны: carpe diem, carpe horam! (əрбiр күн 
мен сағаттан лəззəт ал!). Бұл өмiр салты адамды өзiнiң сезiмдерi 
мен құмартуы, ындынының құрсауынан шығармайды. Эстетика-
лық сатыдағы адам уақыттың өзiн ерекше түрде бағалайды. Ол 
лəззəт алатын əрбiр сəтке бəрiн беруге дайын, бiрақ, келесi 
сезiмдiк лəззəт бұрынғыдан басқаша, нəзiк те, өткiр болуы керек. 

Өмiрдегi бiркелкiлiк, қайталанушылық - эстетикалық өмiр 
сатының қас жауы. Бiрақ күндер мен жылдар өткен сайын, 
эстетикалық өмiр салты сарқыла бастайды - қайталанбайтын 
қайталанады, өткiр сезiм мұқалып, өңi кетедi, лəззат қуудың 
жалғандығы айқын көрiне бастайды, жалғыздық сезiм, өмiрге 
көңiлдiң толмаушылығы дүниеге келiп, тiптi одан күдер үзуге 
əкеледi. Ақырында дағдарыстағы тұлғаның алдында екi таңдау 
жолы пайда болады: 

 бiрiншiсi - сол бұрынғы сатыда қалып өмiрден түңiлу; 
 екiншiсi - одан аттап өтiп келесi сатыға көтерiлу. 
Келесi өмiр сатысы - этикалық. Бұл сатыда адам iзгiлiк 

жолына түсiп, қоғам алдындағы парызды орындау соның кепiлiне 
айналады, жалпылықты iске асыруға тырысады. Осы арада үлкен 
қайшылықтар пайда болады, адамның iшкi өзiндiк сезiмдерi оны 
бiржаққа жетелесе, қоғамдағы этикалық нормалардың талаптары 
оны екiншi жаққа сiлтейдi. Парыз талаптарына сай келуге тыры-
сып, адам бiржақты, сезiмi сарқылған, машинаға ұқсас пендеге 
айналады. Бұл бағыт барған сайын тереңдей түсiп, қайғылы 
қайшылықтарға əкеледi, өйткенi, уақыттан тəуелсiз моральдік 
сана өтпелi адамның сезiмдiк iңкəрiнен өзiнiң iргетасын, тұрақ-
тылығын таба алмайды. Адам моральдік жағынан алып қарағанда 
өз-өзiне жеткiлiктi пенде бола алмады. 

Тек қана дiни сатыға көтерiлген адам ғана, ол мəселелердi 
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өзiнiң өмiрiнiң негiзiне айналдырады. Адам күнəлi пенде ретiнде 
өзiнiң кiнəсiн мойындап, Құдайдың өзiмен  сұхбатқа түсiп, өз-өзiн 
табады. Ал мұның өзi үлкен зардап шегу арқылы келмек. Егер 
эстетикалық өмiр сатысының негiзгi категориясы - лəззат алу, 
этикалық сатыда - парыз болатын болса, дiни сатыда ол - зардап 
шегумен тең. Адам - зардап шегуге жаратылған пəнде. Өмiр - 
зардапқа толы. 

 
6.2. ХХ ғасырдағы батыстық философиялық бағыттар 

 
ХХ ғасырдың 60-70 жылдарында структурализм, сциентизм, 

герменевтика, экзистенциализм, психоанализ, постмодернизм, 
феноменология сияқты  жаңа философиялық ағымдар алдыңғы 
шепке шықты. 

Сциентизм жəне антисциентизм. XX ғасыр - ғылыми-техни-
калық революция дəуірі. Рационализм мен иррационализм 
арақатынасын ғылыми техникалық прогреске көзқарастан да 
байқауға болады. Біріншісін сциентизм деп атайды. Ол бағыт, 
ғылымға ғылыми техникалық прогреске сенеді. Ғылым адамға 
қызмет етеді, оның өмірін жеңілдетіп, жақсартады. Бұл бағыт XX 
ғасырдың екінші жартысында дүниеге келді. Оған көптеген жаңа 
ғылымдардың, жаңа техникалардың, технологиялық əдістердің, 
компьютердің, т.б. дүниеге келуі себеп болды. Екіншісі антисци-
ентизм деп аталады. Ол ғылымға сенбейді. Ғылыми-техникалық 
прогресс адамға тек қиындық  əкеліп, зиян келтіреді, қоғамды 
басқарудың тоталитарлық жүйесін туғызды, ал адамдардың 
санасын ол қаспақтай ұстайды, ойлау жүйесінде шектеу саласы 
деп есептейді. Сөйтіп, иррационализм сайып келгенде мистикаға, 
жоққа сенуге де, ғылыми ізденістерге де жеткізеді. Сондықтан 
оған сыңаржақты қарап, жақтауға, не даттауға болмайды. 

Экзистенциализм философиясы  иррационализмнің кейбір 
идеяларын одан əрі қарай жалғастырған. ХХ ғасырдың 20 жыл-
дары қалыптасқан бағыт - экзистенциализм болды. 

Негізгі өкілдері: 
Германияда - Мартин Хайдеггер (1888-1976 ж.ж.) мен Карл 

Ясперс (1883-1969 ж.ж.). 
Францияда - (Жан-Поль Сартр (1905-1980 ж.ж.) мен Альбер 

Камю (1913-1960ж.ж.). 
Ресейде - Н.А. Бердяев (1874-1948 ж.ж. пен Л.И. Шестов 

(1866-1938 ж.ж.). 
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Австрияда –Виктор Франклдi (1900 ж.). 
Испанияда - Хосе Ортега-и-Гассеттi (1883-1955ж.ж.) жатқы-

зуға болады. Экзистенциализм (өмір сүру), тіршілік ету филосо-
фиясы өз бастамасын дат философы С. Кьеркегордың адам - өз 
өмірінің себепкері, өзінің ауыртпалығын өзі көтеруші жəне өзі 
сияқты жекеленген, бірақ құдіретті құдайдың алдында қорқып 
тұратын тіршілік иесі деген ілімінен алады. Экзистенциализмнің  
қалыптасуына  Ф. Ницше мен Э. Гуссерльдің ілімдері де зор əсер 
етті. Экзистенциализмнің өзі үш түрлі бағыттағы ілімдерден 
құралған. Біріншісі, Хайдеггердің болмыс туралы ілімінің негізінде 
қалыптасқан экзистенциализм онтологиясы. Болмыс материал-
дық құбылыс емес, ол өзінің əмбебаптық жалпылығынан туын-
дайтын белгісіз бірдеңе. Адам оны таным процесінде іздестіреді, 
ол туралы күйзеле ойлайды, түсінуге тырысады, сөйтіп, ол 
адамның мəн-мағынасына айналады. Демек, болмыс туралы 
ойлар айналып келгенде, адам болмысы туралы мəселелерге 
ауысады. 

Екіншісі - К. Ясперстің нұрландыру идеясы. Ол болмыстың 
мəні туралы сұрақтарды шешілмейтін сұрақтар деп есептеп, бар 
назарын адам болмысы, экзистенцияның өмір сүру тəсілін жəне 
оның құдай тектес трансценденцияға қатынасын айқындауға 
аударады. 

Үшіншісі - экзистенциализм ұғымын бірінші қолданған Жан 
Поль Сартрдың ілімі. Экзистенциализм “өмір философиясында-
ғыдай” жалпы “өмір” мəселесін қарастырмай, бар күштерін 
адамның жеке өмірін - “экзистенция” (өмір сүрудің қарапайым 
нақтылығы), “адамның өмірі сүруі” сияқты мəселелер тұрғысынан 
қарастыруға жұмсайды. Экзистенция ешқашан зерттеу объектісі 
бола алмайтын ұғым, өйткені, ол біріншіден - жеке даралық 
болғандықтан, сол себепті жалпы мəнділікке ұмтылмайды; екін-
шіден, экзистенция - біздің өзіміз. Өмір сүру дегеніміз - адамдар-
дың біріккен (қосылған) болмысы, күнделікті өмірмен тығыз 
байланысты, өз басының сезімі мен тілегінің, сенімі мен қауіп-
тілігінің, тəжірибесі мен үмітінің, өз қамы мен мұқтаждығының 
жиынтығы негізінде, іс-əрекет жасаған адамдардың экзистенция 
ретінде тіршілік етуі. Адам өз ортасымен біте қайнасқан тіршілік 
иесі, сондықтан да, оны əлемнен бөлек қарастыруға болмады. 
“Дүниенің қасында болу” адам тіршілігінің осы əлемдегі экзистен-
циялиі (өмір сүру тəсілі, адам болмысының категориялары) жəне 
трансценденциясы. Демек, тəжірибе жете алмайтын нақтылық 
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пен “біріккен əлемнің” (адамдардың қосылған болмысы) арасында 
пəлендей айырмашылық жоқ, себебі “басқалар” (қоршаған орта,  
т.б.) “менмен” бірге өмір сүреді. Адамның шынайы тіршілігі - 
“уайымдау”. Бірақ  кез-келген “уайымдау“, өмір сүру” емес, себебі 
ол - сырттай өмір сүру. Мұндай өмір сүруде адамның жекешелік 
қасиеттері, даралығы жоғалады. Нағыз “өмір сүру” олардан жəне 
“іштегі сыртқы əлемнен” (сыртқы əлем туралы оқу, тəжірибе 
арқылы санада сақталған білімнен батыл арылғанда ғана 
басталады. Ал шын мəнінде “өмір сүру” үшін өлімге тікелей қарау 
керек, яғни өзіне өлім хақ екенін түсініп, қорқыныш ояту қажет 
(Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм // Проблема чело-
века в западной философии. - М., 1988. – С. 202). 

Ж.П. Сартр Құдайдың, “ештеңесі жоқ мəнсіздіктің” алдындағы 
себепсіз бостандықтың əсерінен өзіңнен-өзіңнің үрейленуіңді 
болжай алмауыңнан қорқыныш пайда болады олай болса, ол еш 
күмəнсіз, мүмкін болатын болмыс. Осындай қорқыныш қана адам 
болмысын айқындап, оны өзінің жеке басының болмысына жəне 
бостандығына жетелейді. Демек, қорқыныш адам тіршілігінің  
негізгі қасиеті, ал оның негізгі құрылымы - қамдану, жеке басының 
қамын ойлау. Ал басқалардың қамын ойлау, олармен бірге болу - 
жалпы қамдануға жатады. Адам “сыртқы əлемде” жүргенде 
қорқыныш ұмытылады. Шын мəнінде, сыртқы əлем дегеніміз, 
адам қорқынышының, күнəсінің, уайымдарының экстериоризация-
лануы (іске асырылуы, нақтылануы).  Қорқыныштардың ішіндегі – 
өлімнен қорқу туа біткеннен тəн априорлы уайымдау. Ал “өлім” 
дегеніміз, болашақтың өзі, ол арқылы тіршілік өзіне қайтып келеді. 
Сөйтіп, болашаққа талпыныс дегеніміз - өлімнің бетіне қарау 
болып шығады. Осыдан келіп, тіршіліктің уақытша, тарихи жəне 
шектеулі сипатта екендігін түсінеміз. Экзистенцияның шын 
мəніндегі тереңдігін тек айрықша, “шекаралық жағдайларда” ғана 
түсіне аламыз. Менің өлуім хақ екенін түсінуім, менің қасіретте 
болуым, менің күресуім, менің жағдайларға тəуелділігім, менің 
сөзсіз күнəлілігім - бұлардың бəрі де “шекаралық жағдайда” 
болады, ал оны қаншама өзгертеміз деп тырыссақ та, олар 
өзгерместен, сол күйлерінде қалады. “Шекаралық жағдай” адам 
тіршілігіне өзінің біртұтастығын, өзгермейтіндігін, аяқталғандығын 
біліп-түсінуге көмектеседі. Қысылтаяң жағдайда, өлім қаупі 
туғанда, т.с.с. өзінің рөлін, пайдалы іс-əрекетін шын мəнінде 
терең түсінеді. Мысалы, өлім қаупінің қас-қағым сəтінде адамның 
шын мəні ашылады, айталық, соғыста оның батыр немесе қорқақ 
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екені анықталады (Губман Б.Л. Зап-адная философия культуры 
XX века, Тверь: Леан, 1997. - 288 с.). 

Экзистенциалистер болмысқа қарама-қарсы “иемдену” ұғы-
мын да қарастырады. Мен иемденген заттар мені де билейді, 
жалмайды дейді Г. Марсель. Ал, адамды меншіктің, заттардың 
осылай езіп-жаншуынан қалай құтқаруға болады. Бұл сұраққа 
Марсель қарама-қайшылықтың қайнар көзі адамның өз табиға-
тында дей келіп, одан шығу жолы - сүйіспеншілікте, қайырымды-
лықта, “құрбандықта”, қала берді иеленуді болмыс деңгейіне дейін 
көтеретін дінде, өнерде жəне философияда жатыр деп есептейді. 
Ал басқа ғылымдар бұлыңғыр сыртқы əлемдің зерттейтін 
болғандықтан, бізге ақиқат білім бермейді, керісінше, олардың 
ашқан жаңалықтарының салдары адамзаттың білмегендіктен 
қорлық көріп отырған жоқ, керісінше көп білгендіктен қасірет шегіп 
отыр. Адам бұл қарама-қайшылықтан қаша алмайды, өз мінезі 
мен мəдениетіне сай қатынас жасайды (Гайденко П.П. 
Экзистенциализм и проблема культуры, М.: Высшая школа, 1963.- 
121 С). 

Структурализм - К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М.П. Фуко, Л. 
Альтюсер. Бұл философиялық ағымға əлеуметтік нақтылықтың, 
адамның ойлау жүйесінің əмбебаптық құрылымдарын (структура-
сын) айқындау арқылы жалпы философиялық тұжырымдар  жасау  
жəне осы негізде, олардың мəнін түсінуге талпыну. Леви-Стросс 
əр түрлі халықтардың, тайпалардың аңыз, ертегілерін, мифтерін 
зерттей келе, кез-келген бір миф жер жүзінің əр аумағында 
ешқандай айна қатесіз қайталанып жатады, олай болса, мифоло-
гиялық ойлау əр халықта белгілі бір логикаға бағынады деп ой 
қорытады.  Ғылыми ойлау да осы сияқты, логикалық заңдылыққа 
бағынады. Стуктурализмнің ілімінше, құрылымдық тəсілдің негіз-
інде кез-келген зерттеп отырған құбылыстарды өзгерткенде, 
олардың құрылымының бір қалыпты болатындығын мойындау 
жатыр. ХХ ғасырдың 40 жылдарынан бастап, структурализм 
ғылыми тəсіл ретінде лингвистикада (тіл туралы ілім), антрополо-
гияда, психологияда, социологияда, кейінгі кезде философиялық 
əмбебаптық тəсіл ретінде қолданылып жүр(Батыс философия-
сының антологиясы //ауд.К. Əбішев, М. Сабит, Ə. Қодар, А. 
Сағиқызы. - Алматы: Фонд Сорос-Казахстан, 2002. - 464 б.). 

Герменевтика (germeneon, - грек сөзi, - түсiндiремiн) сонау 
көне грек заманында  жазылған  тарихи  мұраларды  түсiну  өнерi  
ретiнде  пайда болды. Бұл ағымның негiзiн қалаған немiс дiни 
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қайраткерi, философы Ф. Шлейермахер. Герменевтика ғылымына 
аса зор үлес қосқан немiс ойшылы Георг Гадамер болды.  
Герменевтика (Э. Бети, Г.Г. Гадамер, М. Ландман) талдау жасау 
(түсіндіру) жəне түсіну идеяларымен сабақтасып жатады. Герме-
невтика көне əдеби ескерткіштерді саналы түрде түсіну негізінде 
қалыптасқан тіл туралы ғылымның ерекше əдісі ретінде дүниеге 
келіп, ХІХ ғасырда Шлейермахердің, Дильтейдің ілімдерінің 
арқасында рух туралы ғылымның тəсіліне айналды. Хайдеггер 
герменевтика деп өмір сүру феноменологиясын айтса, қазіргі 
кезде герменевтика деп рух туралы ғылымның мəселелер өрісін 
ғылыми тұрғыдан түсінуді айтады. Бұл жерде түсіну - сананың 
сыртқы жəне ішкі əсерлер күшімен, туындаған қабілетін, субъ-
ектінің солар туралы түйсінуі мен мазмұнының шынайы екеніне 
күмəн келтірмеуі. Герменевтика өкілдерінің пікірінше, филосо-
фияның пəні адамдардың қатынасы ретінде түсінілген адамдар 
əлемі болып табылады. Сөйтіп, тек осындай атынастарда ғана 
адамдардың күнделікті өмірі өтіп жатады, мəдени жəне ғылыми 
құндылықтар туындайды. Ал, қоғамдағы əлеуметтік қайшылықтар 
адамдардың бірін-бірі түсін-беушілігінен болып жатқан құбы-
лыстар. 

Психоанализ - ХХ ғ. мəдениетіне зор əсер еткен ғалым З. 
Фрейд қалыптастырған психологиялық ілім. Психоанализ - адам-
ның психикалық əлемі сана фсерасымен шектелмейді, оның 
шегінен шығады, бейсаналық деп аталатын сфера психика айма-
ғында таралады. Шығыс философиялық  жəне діни ілімдерде оған 
өте көп көңіл бөлінген. Көп уақыт бойы ол сананың əртүрлі 
аспектісін зерттеуге бөлінді. Батыс бейсаналық əлемін өзі үшін 
ХІХ-ХХ ғасырда ашады. ХІХ ғасыр постклассикалық философия-
ның көптеген ағымдары (өмір философиясы, теософия, эмпири-
окритицизм, интуитивизм) дəстүрлі рационализмнен бөлек 
шығады. Философиялық ілімдерде бірінші орынға əртүрлі бей-
саналық күштер - ерік, инстинкттер, интуиция, түйсік жасыр-ылған 
рухани қабілеттер шығады. ХХ ғ. бұл тенденция дамыды, 
психоанализ деп аталды. Негізін салушы австриялық психолог, 
психатр З. Фрейд (1856-1939). Фрейдтің бейсаналық туралы 
идеялары: 

 «Психоанализ очерктері»; 
 «Оно»; 
 «Лекции по психоанализу»; 
 «По ту сторону принципа удовольствия» (1920); 
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 «Массовая психология» (1923) еңбектерінде жазылған. 
Біздің көптеген тілектеріміз Фрейд бойынша бейсана құры-

лымы 3 элементі: 
1.«Жоғары  Мен» - (Супер эго). 
2. «Мен» (эго) - саналылық сферасы (сыртқы əлеммен «Ол» 

арасындағы байланыстырушы). 
3. «Ол» -  (бейсаналық құмарлықтар). 
Ең маңыздысы «өмір инстинкті» (эрос) - текті сақтау жалғас-

тыруға тырысу жəне өлім инстинкті (танатос) агрессивті күш.  
«Ол» ляззат принципін басшылыққа алады, ол көбіне балалар 
мен жанұяларда болады. 

Екінші деңгей «Мен» (Эго) ұғымымен белгіленеді. Бұл сана 
сферасы - үлкен қараңғы бейсаналықтағы кішкене жарық есептес. 
«Мен» сыртқы шындық  ретінде қалыптасады, «Ол» инстинктіне 
тəуелді. «Ол» - «Меннің» жасырын қозғаушысы деп ойлайды 
Фрейд. Сана бұны ұдайы сезіне бермейді. 

 Үшінші деңгейі «Жоғарғы мен» ұғымымен анықталады (Супер 
эго). Бұл бейсаналықтың жоғарғы сферасы. Тəрбелік тиымдармен 
əлеуметтік жəне моральдық нормамен құрастырылған. «Жоғарғы 
мен» - моральді принцип көздері болып табылады. Алғашқы 
құмарлық ретінде Фрейд алдымен таза сексуалдық құмарлықты 
алады. Адамның саналы «Мені» - «Ол» мен қоршаған дүние 
арасындағы делдал. Бұл құрылым «Шындық принципін» басшы-
лыққа алады. Оның мақсаты - адамның көмескі санасына ықпал 
ету. Адам «Мені», «Олды» (көмескі сананы) өзіне бағындыруға 
тырысады, алайда кейде өзі «Олдың» ықпалында болады. 
Жоғары мен орындалуды мəдени тыйым салуларды бейнелейді. 
Жоғары мен ұят ретінде немесе көмескі кінə ретінде адам Меніне 
үстемдік етуі мүмкін. Көмескі санада белгілі бір жағдайларда сана 
аймағына шығып кететін элементтер болады. Мен қабылдау мен 
қозғалыс органдарының жүйесін бақылайды. «Жоғары Мен» 
сублимация арқылы Эдип комплексін шешкеннен кейін пайда 
болатын ең тыйым салынған либидо импульстары (жыныстық 
қуат) мəдени шығармашылықтың қайнар көзі мен құпиясы (Фрейд  
З., 1991). 

Жыныстық инстинкт - либидоға көп көңіл бөлген, жыныстық 
құмарлықтың бастауы балалық шақта жатқандығын байқайды. 
Фрейд адам бойындағы агрессивтілікті жеке инстинкт деп қарас-
тырады. Психоанализ философиясы қоғамдық процестерді реттеу 
мен түсіндіру үшін қолдануы керек. Адам басқа адамдардан 
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жекеше шықты, оның психологиялық өмірінде қашанда «Басқа» 
қатысады. Мəдениеттің дамуы - адамзат арқылы адамдық агрес-
сивтіліктің деструктивтілігінің формасы. Мəдениет пен адам-
дардың ішкі ұмтылысы арасындағы қарама-қайшылық неврозға 
əкеледі. Адам махабаттың сферасын қосты. Көмескі сана өткен-
нен мұраланған психиканың терең қабаты ретінде көрініс табады. 
Оның қойнауларында адамның жасырын жан сезімдері, құмар-
лықтары мен ынта назары ұялаған. Бұл құрылым «лəззаттану 
принципін» басшылыққа алады. Фрейд оларды «қайнаған құмар-
лықтардың қазаны» деп атайды. Мəдениет адамды жүйке 
науқасы (неврозға) ұшырататын тыйым салулар жүйесі ретінде 
табады. Ал екінші жағынан шығармашылық қиял жəне оның 
рəміздік бейнеленуі арқылы энергиясын босатуға мүмкіндік 
береді. Фрейд адамның психологиялық өмірі туылған соң 
басталады деп санайды, жаңа туған баланы «таза тақта» деп 
атайды. Кейде ол организмнің анықталмаған бейімділігі туралы, 
тіпті түс көруі мен қиялында орын алатын филогенездік сипаттағы 
өзіне тəн архаикалық еске түсірулер туралы айтады. Фрейд 
психикалық процесстер динамикасында инстинкті құмарлықтар 
шешуші рөл атқарады деп санайды. Оларды Фрейд психикалық 
жəне тəндік аймақтарды байланыстыратын күштер деп қарас-
тырады. Ол жыныстық құштарлықтар мен эгоның жыныстық емес 
өзін өзі қорғау инстинктілері кіретін бастапқы дуализм туралы 
идеяны алға тартты. «Өмір философиясының» иррационалистік 
тенденциялары психоанализдің ары жалғастырып теңестіреді. 
Психоаналитикалық арқылы эмпирикалық базасы психоанализ 
болып табылады. Ол психиатрияда неврозды катарсис немесе 
өзін тазарту тəсілі арқылы емдеумен пайда болды. Медицина 
əдістемесінен біртіндеп, ол арқылы өлім деңгейіне жетеді. 
Тұлғалық, мəдени жəне əлеуметтік құбылысты түсіндіруге дейін 
өсті. 

Мəдениет бір адам емес, бүкіл адамдардың игілігі болған-
дықтан, ұжымдық невроз проблемасы шығады. Психоанализ 
идеяларын З. Фрейдтің шəкірті К.Г. Юнг жалғастырды.  Егер З.  
Фрейд жеке адамның психикасын, оның адамның жүрiс-тұрысына 
тигiзетiн ықпалын зерттеген болса, Карл Густав Юнг (1875-1966 
ж.ж.)  ұжымдық бейсаналылықты зерттеген. К. Юнг басында өз 
ұстазының көзқарасында болғанмен, жүре келе бейсаналықты 
басқаша түсiне бастайды. Аурулардың көрген түстерiн сараптай 
келе, ол онда халықтардың тарихи аңыз-əңгiмелерiндегi кейiпкер-
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лердiң бейнелерiн байқайды. Олай болса, адамның жеке 
басының бейсаналығынан басқа, одан да терең «ұжымдық 
бейсаналық» формаларының бар екенiн байқайды. Егер жеке 
адамның бейсаналық формалары сол адамның тəжiрибесiнен 
шыққан нешетүрлi психикалық, уақытында ұмытылып, я болмаса 
ығыстырылған тебiренiстерден тұратын болса, «ұжымдық 
бейсаналық» - бүкiл адамзаттық тəжiрибенi қамтиды. Онда мың-
даған жылдардағы жиналған адамзат тəжiрибесiн, сонымен қатар, 
адамға дейiнгi жануарлық «жасырылған iздердi» байқауға бола-
ды. Олардың көбiн халықтардың мифологиясы, аңыз-хикаялары, 
дiни сенiмдiктерiндегi бiр-бiрiне ұқсайтын батырлар, дана ақса-
қалдар, Жер-ана, перiлер, т.с.с. көркем бейнелерден байқауға 
болады. Оқтын-оқтын бұл бейнелер адамның түсiне кіредi. Олар-
дың бəрiн К. Юнг «архетиптер» деген ұғыммен бередi. Олардың 
нақтылы мазмұны жоқ символикалық бейнелер, тiрi тұлға өзiнiң 
өмiр шеңберiнде алған тəжiрибесiн сол символдарға толтырып, өз 
тұлғалық қасиеттерiн қалыптастырады. Архетиптер халықтың 
əдет-ғұрыптары арқылы ұрпақтан-ұрпаққа берiлiп отырады. Соны-
мен қатар, олардың көбi тiптi тұқым қуу механизмдерi арқылы 
созылып, əдет-ғұрыптар жойылып кеткеннiң өзiнде де өмiрде 
қайталана берiледi. 

К.Юнгтің Фрейдтен өзгешелігі адамдардың бүкіл əрекетін 
биологиялық мұрагерлік инстинктке əкелсе, инстинктер биоло-
гиялық емес таза рəміздік табиғаты бар деп санайды. Ол 
символика, сана психикасының құрама бөлігі болып табылады, 
бейсаналылық жүйелік сипаттағы идея формаларды шығарады. 
Бұл форманың ішкі мазмұны жоқ формальды элементі бар. Бұл 
формальды элементтерді «архетиптер» деп атайды. К.Юнг 
адамда инстинктивті əрекеттер бар дейді. «Архетип пен рəміз» 
еңбегінде  Юнг бұл ұғымның мəнін ашады. Юнг архетип  ұғымын  
ұжымдық бейсаналылық туралы ілімдермен түсіндіреді. Юнг 
индивидуалды жəне ұжымдық бейсаналылық арасындағы айыр-
машылықты бөледі. Индивидуалды бейсаналылық жеке адамдар-
дың тұлғалық тəжірибесін бейнелейді жəне қобалжудан тұрады. 
Ұжымдық бейсаналылық жалпы адамдық тəжірибе (Руткевич А.М. 
От Фрейда к Хайдеггеру // критический очерк экзистенциального 
психоанализа. – М.: Политиздат, 1985. –  175 с.). 

З. Фрейд пен К. Юнгті жалғастырушылар - неофрейдистер 
ілімі. З. Фрейд пен К. Юнгтің ілімдерін неофрейдист ойшылдар –  
А. Адлер (1870-1937 ж.ж.), К. Хорни (1888-1959 ж.ж.), Э. Фромм 
(1900-1980 ж.ж.)  жалғастырды.  Егер З. Фрейд пен К. Юнг жеке 
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адамның психикасын, оның адамның жүрiс-тұрысына тигiзетiн 
ықпалын зерттеген болса, онда А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм 
фрейдизмнiң негiзгi идеяларына сүйене отырып, қоғам өмiрiн 
зерттеуге тырысты. А. Адлер фрейдизм iлiмiне - «компенсация» 
(толықтыру) ұғымын кiргiзедi. Қайсыбiр адамның психикасында 
өзiнiң дене кемшiлiктерiн сезiнудiң негiзiнде «өзiне деген 
сенiмсiздiк» бишаралық  сезiм пайда болады. Тұлға оны аттап өту 
жолында өзiнiң барлық шығармашылық мүмкiндiктерiн сыртқа 
шығаруға тырысады. Осы адамның өз-өзiн өмiрде нағыз болуға 
итерген iс-əрекетiн А. Адлер компенсация дейдi. Ал адам осы 
жолда «ком-пенсациядан да үстем» iс-əрекет жасаса, онда ол 
ұлылық дəрежесiне көтерiлуi мүмкiн. Бұл философтардың база-
лық идеясының негізінде адамдардың өмірлерінің əлеуметтік 
құрылымын түсіндіруге тырысты. Егер Фрейд тұлғаның іс қылы-
ғының мотивін түсіндіргенде адам əрекетінің себебін шығаруға 
зейін қойса, Адлер бұл үшін ұмтылудың соңғы мақсатын білу 
«Бейсаналылық өмірлік жоспарды» білу қажет, өмірдің қиындығын 
жеңуге сенімсіздікті жеңуге тырысады. Адлер ілімі бойынша, 
индивид дефект кесірінен денелік орган өсуінде жетілмегендік 
сезімін сезінеді. Бұл сезімді жеңуге тырыса отырып, ол өзінің 
шығармашылық потенциялын белсендіреді. Бұны Адлер компен-
сация деп атаған. Жоғарғы компенсация - жеткіліксіздік сезіміне 
реакцияның ерекше əлеуметтік формасы. Оның негізінде «ұлы 
адамдар», ірі тұлғалар өседі. 

К.Хорни тұлғаның дамуының екi жолын көрсетедi - ол норма 
мен паталогия. Бiрiншi жолда адам өз табиғи дарындарын өзiнiң 
қабiлеттерiне айналдырып, оларды дамытуға тырысады. Екiншiде 
адамның мiнез-құлқында терiс өзгерiстер қорланып, невроз ауру-
ына əкеледi. К. Хорни оны əлеуметтiк себептермен («ауру» қоғам-
ның салдарлары) генетикалық (өзара тұлғалық жəне əке-шеше 
мен бала арасындағы терiс қарым-қатынастардың қалыптасуы) 
жəне «мəндiк» (тұлғаның өз мүмкiншiлiктерiн iске асыру жолында 
жалған жолға түсiп кетуi) өзгерiстермен ұштастырады. К. Хорни 
көзқарасының ерекшелігі - қауіпсіздікке тырысушылық негізгі қоз-
ғаушы мотив деп қарайды. Ол үнемі индивидтің қорқынышы 
үрейлі күйінен шығады. Қорқыныш сезімі индивидтің қылығы үшін 
ең негізгі болып табылады. 

К. Хорни «Біздің ішкі жанжалдарымыз» (1945) жылғы кіта-
бында тұлға қылығының бағыттылығының қоршаған адамдарға 
қатысты үш типін құрған: 
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1. Адамдарға. 
2. Адамдардан. 
3. Адамдарға қарсы. 
Индивид қылығында невротикалық тұлғаның үш типі бар: 
1. Махабатты қолдауды іздейтін. 
2. Қоғамнан бөлектенуге тырысатын. 
3. Агрессивті, престиж бен билікті қалайтын. 
Бұл реакция формаларының бəрі адекватты емес. Неофрей-

дизмнiң  ұлы  өкiлi  есебiнде американ философы Эрих Фроммды 
айтуға болады. Оның ойынша, тұлғаның ешқандай туа бiткен 
психикалық қасиеттерi жоқ. Тұлғаның барлық психикалық өзгерiс-
терi мен өмiрдегi көрiнiстерi оның қоғам өмiрiндегi қатынастарға 
тереңдеу деңгейiмен байланысты. Қазiргi қоғамдағы қатынастар 
«машиналанған», компьютерленген, т.с.с. түрде болғандықтан, ол 
адамның шынайы мəнiн «жаттандырып», оны нешетүрлi невроз 
ауруларына əкеледi. Қазiргi қоғам адамның осы дүниедегi  болуы-
ның орнына  оған  алуды  ұсынады. Сол себептi ол тұлғаның 
«жинаушылық», «нарықтық», «енжарлық», т.с.с. мiнез-құлқын 
туды-рады. Тұлғаның жаттануының ең айқын көрiнiстерi: ол 
адамның ерiктiктен бас тартып қашуы, нашақорлықтың, iшiмдiктiң 
жолына түсiп батуы, қылмыстық, т.с.с. Ал осы көрсетiлген кем-
шiлiктердi тудырған «ауру» қоғамды қалайша «емдеуге» болады? 

Э. Фроммның ойынша, ол үшiн ең бiрiншi қажет нəрсе: 
«гуманистiк жоспарлауды» қоғамға енгiзу, дүниедегi байлықты 
жинау, қорлау, алу психологиясынан бас тарту, қоғамды басқару 
жүйесiндегi қалыптасып қалған шен иелерiнiң жаттанған басқару 
формаларының орнына «гуманистiк басқару» жүйесiн енгiзу, 
соның арқасында қарапайым адамдардың əлеуметтiк өмiрге 
деген ынтасын ояту, дүниеде болуға бағытталған құндылықтар 
жүйесiн тудыру т.с.с. қажеттiктердi көрсетедi. Əрине, ұлы фило-
софтың бұл ойлары өтпелi кезеңдi өз басынан өткiзiп жатқан 
бiздiң қоғамға аса қажет ойландыратын нəрселер. Сонымен 
қатар, Э. Фромм адамның өмiр сүру диалектикасына тоқталып, 
оның ешқашанда жойылмайтын трагедиялық жағын да көрсетедi. 
Бiрiншiден, адам бұл өмiрге өзi сұранып келмейдi - ол белгiлi бiр 
кездейсоқты жерде, уақытта дүниеге келiп, алғашқы сатыдан 
өмiрiнiң соңына шейiн «өмiр мен өлiмнiң екi ортасында» болып iс-
əрекет етедi. Екiншiден, осындай шектелген өмiрдiң шеңберiнде 
адам өзiнiң бойындағы барлық дарындарын iске асырып, алдына 
қойған өмiрлiк мақсат-мұраттарын орындап үлгермейдi, сондық-
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тан олардың көбi, қазақ дүние сезiмiндегi терминдермен айтсақ, 
«жалған, жеткiзбейтiн арман» болып қала бередi. Э. Фроммның 
бұл ойлары бiздi фрейдизмнiң шеңберiнен шығарып, экзистен-
циализм философиясына өткiзiп жiбередi. Индивидте тума 
ештеңе жоқ, - дейді Фромм. Оның барлық психикалық көріністері - 
тұлғаның əртүрлі əлеуметтік ортадағы бейнесі деп санайды. 
Адамның мінез қалыптасуында адам тіршілігінің екі жақтылы-
ғынан: «экзистенциалдық» жəне «тарихи» шығады. Экзистенци-
алдық адам болмысқа екі фактіні қосады: Өлім мен өмір 
арасындағы о баста бар адам. Əрбір адамдық тіршілік иесі 
потенцияның таратушысы деген қарама-қайшылық (Фромм Э., 
Минск, 1990). 

Феноменология - дүниетаным мəселелерiмен айналысқан 
ХХ ғ.  ағым. Негiзiн қалаған Эдмунд Гуссерль (1859-1938 ж.ж.). 
Ойшыл өзiнiң еңбектерiнде «Заттардың өзiне қарай!» деген ұран 
тастады, өйткенi, сол кездегi  И. Канттың  iзбасарлары ғылыми 
таным жолында шындықты ұғымдар арқылы құруға болады деген 
көзқараста болды. Екiншi жағынан, ол неопозитивистердiң шын-
дықтың сезiмдiк деректердiң негiзiнде «тiкелей берiлгенi» жөнiн-
дегi қағидасына қарсы бағытталған болатын. Өз заманындағы 
таным теорияларын сынға алғанда Э. Гуссерль тағы да келесi екi 
ұғымды бiр-бiрiне қарсы қояды. Олар бiлiм мен пiкiр. Еуропалық 
мəдениеттiң дағдарысы - осы ұғымдардың айырмашылығын 
елемегенiнде. Пiкiр дегенiмiз бұлдыр, айқын емес бiлiм, ол жеке 
мүдденiң шеңберiмен шектелген таным. Оған ол қарсы ұғым 
ретiнде «теория» деген грек сөзiн қояды, ал оның алғашқы 
мағынасы - бимүдделi аңлау. Тек қана теорияға бағышталған 
философия дүниенiң универсалдық көкжиегiн көре алады, - деп 
қорытады Э. Гуссерль. Ойшылдың өз алдына қойған негiзгi 
мақсаты - сананы тазарту, оның адамзат тəжiрибесi, тарихи 
процестен тыс өмiр сұретiн алғашқы құрылымын анықтау болып 
табылады (Никитич Л.А., М., 2000). 

Гуссерльдiң феноменi - ол бұрынғы классикалық философия-
дағы басқа терең жатқанды көрсететiн сезiмдiк тəжiрибе арқылы 
берiлетiн құбылыс емес, ол - өз-өзiн ашатын, табатын, тiкелей 
санаға айқын көрiнетiннiң бəрi. Феноменология айқындығы тiкелей 
интуиция арқылы көрiнетiн  идеалдық  мəн-мағынаны зерттейтiн 
iлiм. Санадағы феномендер адамға тiл арқылы берiледi. Сонымен 
қатар, оған адамның жан-дүниесiндегi тебiренiстер, сана арқылы 
ойланатын заттың мəн-мағынасы, т.с.с. бəрi де жатады. Таза 
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сананың iргетасты ерекшелiгi - оның интенционалдығы (intentio, - 
латын сөзi, - ұмтылу),  яғни бiрдеңеге əрқашанда бағытталғаны, 
соның санасы. қабылдау, еске сақтау, қиялдау, еске түсiру, тiлеу, 
ой формалары, т.с.с. бəрiнiң де заттық мазмұны бар. Интенци-
оналдық - сананың құрамдас бөлiктерiн нешетүрлi мəн-мағынаға 
толықтырады. Өзiнiң iс-əрекетiнде адам аңқаулық көрсетiп, өзiнiң 
заттарға қалайша мəн-мағына бергенiн байқамай қалады да, 
оларды санадан тəуелсiз өмiр сүрiп жатқан (объективтi) өзiндiк 
танылатын қасиеттерi бар құбылыстар ретiнде қарайды. Ал 
шынына келгенде, санадан тыс өмiр сүретiннiң бəрiн жақшадан 
сыртқа шығаруымыз керек, өйткенi, санада объект пен субъект 
бiр-бiрiне өтiп ажырамайтын феноменге айналады. Адам сана 
арқылы заттарды қабылдап, оларға белгiлi-бiр мағына берiп, сол 
арқылы олармен қарым-қатынасқа түседi. Бұл арада, бiр жағынан, 
дүние тануға бағытталған iс-əрекет - ноэзис бар, екiншi жағынан, 
осы таным процесiнде ашылған мазмұн - ноэма бар. Э. Гус-
серльдiң ойынша, барлық ғылымның, жалпы дүниетанымның 
негiзiнде «өмiрлiк дүние» жатыр. Ол «барлық адамдарға мəлiм», 
«тiкелей анық», «адамның көзi жеткен», өмiрде кең қолданы-
латын, ол жөнiнде адамдар көп ойланбайтын нəрселер. Сон-
дықтан өмiрлiк дүние бүкiл адамның дүниетаным негiзiнде жатыр. 

Модернизм жəне постмодернизм. ХХ ғасыр көркемдік сана-
сы шексіздік пен қазіргі шындықты көрсетуге мүмкін еместігін оны 
қамтитын бұрыннан бар поэтикалық формулалардың жарамсыз 
екендігін сезінеді. Екіншіден суретшінің хаосты реттілікке айнал-
дыруға ұмтылысының шектеулігі тың, терең де ауқымды көркем 
шығармашылық формалары мен жолсызда жол таба білуі, 
дəуірінен асып түсуі, бəсекеде асып түсуі, ақырзамандық психо-
логияны жеңе білуі мұның бəрінің қамтылуы мүмкін еместігі. Бұл 
диллемалар модернизм мен постмодернизм аумағында көрініс 
тапқан тенденциялар. Ғылымда мұндай құбылыстардың  түсінді-
рілуі əртекті: жалпы түрде түсіндіруге ұмтылсақ модернизм көркем 
практика - кубизм, футуризм, абстракционизм, сюррализм ретінде 
ХХ басында пайда болып екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі 
уақытты қамтыған. Постмодернизм өнері екінші дүние жүзілік 
соғыстан бүгінгі күнге дейінгі барлық көркем бағыттардың жиын-
тығын қамтиды. Оларға тəн ортақ тұстары модернизмнің жасам-
паздық табиғатын постмодернизмнің өлі формаларымен ойынына 
қарсы қойылуы. Модернизм өзінің көркемдік рəміздерін ішкі 
көркемдік қорларын жинақтай отырып құрады, постмодернде 
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мұндай мақсат жоқ. Оның феномені - бұл ойын феномені өзін 
жоққа шығару, парадокстылық. Постмодернизмнің  мəнге  берген  
сипаттамалары  бойынша Лиотар пікіріне сəйкес, «тілдер ойыны» 
жиынтығының ортасында өзіндік статустар легитимациясының 
ұмтылысы «метадискурстардың» пайда болуына əкеледі. Модер-
низм төмендегідей екі наррацияның үкімдігімен: ағарту нарративі 
мен рух нарративі сипатталады. Ағарту нарративінің өкілі ретінде 
Лиотар Кантты атайды, ол «философ əмбебап шындық пен 
адамдықтың» атынан сөйлейді. Ағарту деңгейіне жеткен қоғам 
адамдардың ағартуы мен еркіндігін ақиқатты тану арқылы тану 
арқылы қамтамасыз етеді. Лиотар рух нарративінің өкілі ретінде 
Гегельді атайды. Бұл нарративте философия білім арқылы 
бірлікке жетеді. Қазіргі заман өнер бағыттарына: перформанс, 
акция, энвайронмент, видео арт, авангард, абстракционизм 
туындылары жатады (Затонский Д.В. Модернизм и постмодер-
низм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных 
искусств. М., 2000). 

Постмодернизм бағытын көптеген философтар, əлеуметтану-
шылар, лингвистер, филологтар зерттеген. Постмодернизм  бағы-
тының өкілдері - Жан Франсуа Лиотар, Жиль Делез, Жан  
Бодрийар, Франсуа Гваттари, Жак Деррида, Мишель Фуко. 

Постмодерннің негізін салушы - француз ойшылы философ 
Жан Франсуа Лиотар болып саналады. Өйткені ол ХХ ғасырдың 
60-70 жылдарында «постмодерн» терминін алғаш қолданған. 
«Состояние постмодерна» мақаласының жəне «Постмодер-
нисткий удел» кітабының авторы. Постмодерннің басты 
қызығатын проблемасы - «тіл арқылы билік ету». Оған əлеммен 
байланыс орнату, тану, жазбаша формада қорытынды жасау тəн, 
сондықтан əлем немесе дүние мəтін түрінде танылады (Лиотар 
Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998). 

Жак Дерриданың айтуынша «Мəтіннен тыс ештеңе болмайды, 
бəрі соның ішінде анықталады». ХХ ғасырдығы «мəтін» шын-
дықты бейнелемейді, ол жаңа шындықты қалыптастырады деген 
бағыт постмодернизм еді. 

Жан-Жак Деррида (1930-2004) - 1930 жылы 15 шілдеде Эль-
Биарда (Алжирде) бай еврейлер отбасында дүниеге келген, ең 
атақты француз философы, əдебиет теоретигі, деконструктиви-
змнің негізін қалаушы, пост-стуктурализмнің дамуына елеулі үлес 
қосқан. 19 жасында Алжирден Францияға келіп, университетке 
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түскен, 1960-64 жылдары Сорбонда ассистент болып жұмыс 
істеді. 1964 жылы философия профессоры болған. Ол Хайдеггер 
мен Фрейд идеяларын қолдаған. Ол 80-ге жуық кітап, мыңдаған 
мақалалар мен интервьюлер қалдырған. 1967 жылдан бастап, 
1996 жылға дейін жазған еңбектері: «О грамматологии», «Письмо 
о различие», «Голос и феномен», «Поля философии», «Рас-
сеивание», «Шпоры стиля Ницше», «Призраки Маркса», «Моно-
лингвизм другого», «Психея изобретения другого», «Диссеми-
нация». 

1968-1974 жылдары Джон Хопкинс университетінде сабақ 
берген. 1974 жылы Иельс университетінде сабақ берген. 1983 
жылы ол Сорбонда халықаралық  философия колледжінің  бірінші 
директоры болады. 1990 жылы ол Ресейге келіп семинар өткізген. 
Осы саяхаттан кейін «Жак Деррида в Москве» атты кітабы 
шыққан. Ол 2004 жылы рактан қайтыс болған. 

 
Өзiндiк дайындыққа арналған сұрақтар: 
 
1. А. Шопенгауер философиясының негiзiнде не жатыр? 
2. С.Кьеркогер не үшiн Гегельдiң философиясын сынға 

алады? 
3. Əлемдiк Ерiкке қарсы күресiнде адам қандай сатылардан 

өтедi? 
4. Феноменологиядағы сананың интенционалдығы дегенiмiз 

не? 
5. С. Кьеркогердiң экзистенциалдық диалектикасының маң-

ызы неде? 
6. Герменевтика дегенiмiз не? 
7. М. Хайдеггердiң «болмыстың үйi - тiл» деген ойын қалай 

түсінесіз? 
8. Экзистенциализм, оның мəні. 
9. Экзистенциализмнің француздық өкілдерін атаңыз. 
10. Психоанализ: «Мен»,  «Ол», «Жоғары Мен». 
11. Либидо, сублимация. 
12. Герменевтика – əдіс ретінде. 
13. Модернизм. 
14. Постмодернизм: Деррида. 
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VII тарау. Қазақ философиясы 
 

7.1. Қазақ философиясының даму кезеңдері 
         

Қазақ халқының философиясы қоғамдық санасының, тарихи 
жағдайлардың қалыптасу ерекшелігіне байланысты V-VI ғасыр-
лардан ислам дінінің қоғам өміріне енуінен бастау алады. Ислам 
діні қазақ топырағына араб мəдениетін əкелді, бірқатар ойшыл-
дардың еңбегі араб тілінде жазылды, аударылды. Мысалға алсақ, 
IX ғасырда өмір сүрген Фараби өз еңбектерін араб тілінде жазды. 
Бірақ Фараби туралы «Ортағасыр шығыс араб мұсылман филосо-
фиясында» кеңінен қарастырғандықтан, бұл тарауда біз оны 
қайталамаймыз. Жүсіп Баласағұн “Құтты білік” шығармасын  араб 
əрпімен түркі тілінде жазған. Ал аса көрнекті Ахмет Иассауи өз 
шығармаларын түркі тілде жазғанмен, араб əрпін қолданған. 
Жүсіп Баласағұннан кейінгі түрік ойшылдарының қатарына Ахмет 
Игуники, Махмұт Қашқари, Жамал Қарши, т.б. жатады. Қазан төң-
керісіне дейін бұларды қазақ зиялылары жақсы білген, сонымен 
қатар көшпенділер деген атта қалған. Бұл ойшылдардың көбісі 
араб парсы мистикалық философиясының ықпалында болған. 
Қазақ топырағына араб парсы мəдениеті Шығыс поэзиясы арқылы 
танылған. Фирдауси бастап, Науай деген ақындар бəрі суфизм 
ықпалында болды, сондықтан өнерге, поэзияға жақын. Қазақ 
халқы исламның ортодоксалдық жағына ден қоймай, оның 
философиясын қабылдаған, философия қазақ халқына сырттан 
танылған ілім емес, өзінің төл санасына жататын құбылыс. 
Сондықтан араб-парсы мистикалық философиясын қазақ халқы 
сол күйінде емес, өзінің өмір сүру тəсілі салты ерекшелігіне сай 
қабылдаған (Келімбетов Н. Ежелгі дəуір əдебиеті. - Алматы:  
Атамұра, 2005.  - 25, 35 бб). 

VIII-IX ғасырда данышпан ойшыл Қорқыт ата өмір сүрді, 
«эпостық жыр атасы» деп аталған ол туралы тарихи жыр 
дастандар аңыздар əн күйлер көп кездеседі. Қорқыт атаның негізгі 
көзқарастары адам өмірі тағдырға жазылған деген фатализмге 
қарсы күресіп, адамдарға мəңгі өмір іздеуші тұлға ретінде өзін 
көрсетті, ол өмірдің қиындықтарына мойынсұнбай, үнемі күресе 
білуге шақырды, əр істің ізгілікпен жақсылыққа негізделіп, жүзеге 
асуын уағыздады, бұл ғұламаның кейінгі ұрпаққа берген рухани 
тəлімі. Қорқыт ата қазақ даласында тұңғыш рет қобыз жасаушы 
болып табылады, қазіргі уақытта 22-ден астам күйлері белгілі 
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шартарапқа тараған Қорқыт дүниеде өзгермейтін еш нəрсе жоқ  
деп, “Сынбас темір жоқ - өлмес өмір жоқ”, өлмейтін өмірді 
өнерден табады. Қорқыт бабамыздың артынан қалдырған жыр-
лары өте маңызды. Қорқыт кітабы 12 жырдан тұрады. Бүкіл түркі 
елдеріне ортақ бұл кітаптың 2 түрлі нұсқасы бар: оның бірі -  
Ватикан (Рим), Дрездн (Германия) қаласында кітап қоймаларында 
сақталған.   

Қорқыттың нақыл сөздері қазақ мақалдарына өте ұқсас одан 
көшпелі елдің салт-сана табиғат жəне қоғамға деген көзқарасы 
көрініп тұр. Ол уақытты қадірлеуге шақыру, сол арқылы өмірге 
мəңгілік ену идеясы оның философиясының іргетасын қалайды. 
М. Əуезов Қорқыттың мəңгі өмірі туралы толғаныстарын негізгі 
философиялық түсінігін аша келе, оның болашақ ұрпақ үшін 
дүниетанымдық маңызы зор мəңгілік мұра екенін атап өткен. 
Қорқыт - “Өлім” деген құбылысқа қарсы тұра алатын рухани күш 
таба білген. Жалпы алғанда, «Қорқыт ата кiтабындағы» көтерiлген 
əлеуметтiк мəселелерге келер болсақ - олар: халықтың бiрлiгiн 
сақтау, əлеуметтiк əдiлеттiлiктi жақтау, жер мен суды ақылмен 
пайдалану, қылмыскерлермен заңды жолмен күресу, əдет-
ғұрыпты сақтау, елдi жаулардан қорғау, т.с.с. Халықтың жадында 
қалған аңыздар бойынша, Қорқыт ата өмiрiнiң соңғы кезiнде 
қобызын тартып, нешетүрлi əуендер шығарған. Табиғаттың 
тылсым күштерiн, адам жанының көңiл-күйлерiн, сезiмiн ұлы 
бабамыз қобыз сарынымен жеткiзе бiлген. Ол өлгенде оның 
артында  шығарған күйлерi қалады. «Қорқыт күйлерi» осы уақытқа 
дейiн ойналады (Аюпов Н.Г.,1998). Сонымен, Қорқыт атаның 
қалдырған терең философиялық ойлары (ел қорғау, ар-намыс, 
бiрлiк үшiн күресу, iзгi ниетте болу, ұлағатты iс-əрекеттерiңмен 
халықтың рухында қалып өлместiк дəрежесiне көтерiлу, т.с.с.) 
ұрпақтан-ұрпаққа рухани мұра болып қала беретiне бiз кəмiл 
сенемiз (Мырзалы С., 2008).  
       Орта ғасырлардағы Отандық философияда ерекше орын 
алатын Жүсiп Хас Хаджиб Баласағұн (1017-1083 ж.ж.). Баласағұн 
қаласында дүниеге келген. Негiзгi еңбегi «Құтадғу бiлiг» (Құтты 
бiлiк) - алғашқы түркi тiлiнде жазылған мəдени-эстетикалық, 
философиялық дастан. Онда қазiргi түркi тiлдес халықтардың 
Орта ғасырлардағы тарихы, қоғамдық саяси өмiрi, ғылым мен 
əдебиетi, əдет-ғұрпы, жалпы алғанда мəдениетi жөнiнде қыруар 
мол деректер бар туынды. Ж. Баласағұнның ойынша, Дүние жер, 
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су, от, ауадан тұрады. Адам басқа тiршiлiктерге қарағанда ерекше 
жаратылған пəнде. Оның жан-дүниесiнен өнер, бiлiм, ақыл-ой, 
көңiл, ұятты табуға болады. Дастанның арқауы ретiнде 4 қағи-
даны көрсетуге болады: 

 əдiлеттiлiк, өйткенi, мемлекеттi дұрыс басқару үшiн қара 
қылды қақ жаратын əдiл заңдар болуы қажет. Баласағұнның 
айтуынша: «Кiсiге үш дүние пайдалы. Iзгi iс немесе мiнезi түзулiк.  

 ұят, үшiншiсi - əдiлдiк. Бұл үшеуi арқылы адам шын бақыт 
табады. Iсi iзгi болса, халық сүйедi. Iсi əдiл болса, төрге шығады.  
Екiншiсi - бақ-дəулет. «Барлық iзгi нəрсеге байқап көр»,- дейдi ұлы 
бабамыз.  

 ақыл-парасат. «Бiлiк бердi – адам бүгiн жетiлдi. Ақыл бердi – 
талай түйiн шешiлдi;  

 қанағат-ынсап. 
      «Құтты бiлiктегi» «бiлiк» сөзiнiң екi мағынасы бар. Оның 

бiрi «бiлiм» болатын болса, екiншiсi «билiк ету», «елдi басқару». 
Соңғы мағынада ойшыл: “Бек халықты тек бiлiкпен сендiрер. 
Барлығын да ақылына жеңдiрер. Дана келсе елдi ұзақ билегiң. 
Заңды ұстап, бұрсын елге бүйрегiң», - дейдi. Өзiнiң дүниеге деген 
көзқарасында Ж.Баласағұн рухты бiрiншi орынға қояды. Адам 
ақыл-парасаты бар ерекше пенде, ақыл адаммен қоса жара-
тылады. Сондықтан, дұниеде адам зерттеп бiлмейтiн нəрсе жоқ. 
Адамның ақыл-парасаты құдiреттi. Өзiнiң шығармасында Ж. 
Баласағұн имандылық, əдептiлiк, жалпы тəлiм-тəрбие жөнiнде де 
тамаша өсиеттер қалдырды. Оның ойынша, адамдардың қарым-
қатынасында үш жаман нəрсе бар: 

 жауыздық iстеп, мəмілеге келмей қасарысып тұрып алу, яғни 
келiсiмге келмеу; 

 жалған сөзбен шұғылдану. Тiл, бiр жағынан адамды бiлiкке 
жеткiзсе, екiншi жағынан, адамды өмiрден əкетуi мүмкiн;  

 сараңдық (Баласағұн Ж. Құтағду білік. - Алматы, 1991. -123 
б).   

Орта ғасырдағы ұлы ғұламалардың бiрiне Махмуд Қашқаридi 
жатқызуға болады. Негiзгi еңбегi - Диуани лұғат ат-түрiк (Түркi 
сөздерiнiң жинағы). Бұл қазiргi түркi халықтарының бəрiне ортақ 
мұра. Бұл еңбектен бiз сол кездегi түркi тайпаларының тiлдерi 
мен жалпы мəдениетiнiң деңгейiн, олардың қоғамдық-экономи-
калық, əлеуметтiк жағдайын, көне тарихы мен əдет-ғұрыптары 
жөнiнде сан-алуан мəлiметтер аламыз. «Диуанида» 200-ден 
астам өлең, 300-ге тарта мақалдар, толып жатқан қанатты сөздер, 
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29 тайпаның аты аталады, ондағы көптеген жырлар өте ертеде  
өмiрге келгенiн аңғару қиын емес. М.Қашқари түркi халықтарын 
бiрлiкке, өз халқын сүюге, халықтың бостандығы үшiн жан аямауға 
шақырады, батырларды мадақтайды. Қашқаридiң шығармалары 
көне түрiк тайпаларының дүниесезiмi мен дүниетанымымен 
таныстыратын бiрде-бiр құнды құжат екенiн айтып кетудi жөн 
көрдiк. 

ХII ғасырда өмiр сүрген ұлы ойшылдардың қатарына А. 
Иугнекидi (Əдiб-Ахмед Махмуд Жүйнеки) жатқызуға болады. Ол 
жөнiнде «...ақындардың ақыны, даналардың көш басы, гауһардан 
сөз теретiн, одан ешкiм озбады», - деген өлең сөздер қалған. 
Негiзгi еңбегi «Ақиқат сыйы». Бұл дастанда көтерiлген негiзгi 
мəселе - ол адам өмiрiнiң мəнi. Осы орайда ойшыл моральдік 
мəселелерге көп көңiл бөледi. Адам - саналы түрде iс-əрекет 
жасай алатын пəнде, ал оның санасын, рухын дамытатын - бiлiм. 
Оның ойынша, «бiлiмсiздiк - тiрi өлiк». Ғұлама ақын адамның 
бақытты болуы - бiлiмге, ал бақытсыздық - қараңғылыққа, надан-
дыққа байланысты деп ұғынды. А. Иугнекидiң даналығы - ол 
бiлiмдi қажеттi түрде моральдік санамен бiрге ұштастырып 
қарайды. Ол бiзге «дəрежең өскен сайын ұстамдырақ бол, тəкəп-
парлықтан құтыл, кiшiпейiлдiк ұста. Ұлықсынба, абайла!», - деген 
тамаша өсиеттердi қалдырды. 

Орта ғасырлардағы қалыптасқан философиялық ағымдардың 
iшiнде сопылық философия ерекше орын алады. «Сопы» деген 
сөздiң төркiнi шамасы «sophos» - «дана» деген грек сөзiнен шықса 
керек. Сопылық философия ислам дiнiнiң шеңберiнде пайда 
болған мистикалық (құпия) аскеттiк (өз-өзiн шектеу) ағым. Оның 
дүниеге келу себебiн жете түсiну үшiн бiз ислам дiнiнiң кейбiр 
ерекшелiктерiне өз назарымызды аударуымыз қажет. 

Сопыларды ресми мешiт алғашқы ғасырларда қанша қуда-
ласа да, қарапайым халық арасында олардың беделi өсе бердi. 
Олар тек қана Құранның аяттарын, шариғаттың қағидаларын 
түсiндiрiп қана қоймай, дiндi философиялық тұрғыдан тереңдете 
бiлдi. Сопылардың ойынша, Шариғатты терең игерiп, оның 
талаптарын бұлжытпай орындау - ол құдайшылдықтың бiрiншi 
сатысы ғана. Өйткенi, адамның сыртқы iс-əрекеттерi мен оның 
iшкi пиғылы, ниеттерi бiр-бiрiнен тiптi алшақ болуы да мүмкiн, 
құдайлыққа өтудiң екiншi сатысында адам осы екi ортада 
ешқандай қайшылықтар болмауы үшiн iс-əрекеттер жасауы керек, 
ол Алланың алдындағы ең жоғарғы адалдық дəрежеге көтерiлуi 
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қажет. Ол үшiн адам өзiндiк сана сезiмiне өне бойы тереңдей 
түсiп, оны Жаратушының құдiреттi күштерiне бейiмдеуi қажет - 
бұл адамның екiншi сатыдан - Тариқаттан өтуiмен тең. Сонда ғана 
адам құдайға, яғни үшiншi саты - Ақиқатқа көтерiлiп, Алла-
тағаланы жүрекпен сезiнiп, онымен қауышады. Алайда бұл 
сиқырлық мистикалық қиын жол, ол адамның құдайды iздеудiң 
жолында күндiз-түнi құлшылық етiп, өне бойы рухани iзденiсте 
болуын талап етедi. Сонда ғана оның iшкi көкей көзi (интуиция) 
ашылып, аян арқылы ол Алла-тағаламен сұхбаттаса алады. 

Сопылық философияның өкiлi Қожа Ахмет Яссауи (1094-
1167ж.ж.)  еңбегi «Диуани Хикмет» (Даналық кiтабы). Бұл еңбектi 
негiзiнен алғанда адамның рухани даму жолын жарқырытып 
көрсетiп тұратын шамшырақ ретiнде қарауға болады. Қ.А. Яссауи 
философиясында қойылған негiзгi мəселе - ол адам болмысы, ал 
оның өзiнiң екi жағы бар:  

 бiрiншiден, адам дене, оның қажеттiктерi өтелмей өмiр сүру 
мүмкiн емес;  

 екiншiден, адам рух, ол оның басқа тiршiлiктермен салыс-
тырғандағы негiзгi ерекшелiгi, аса баға жетпейтiн қасиетi.  

Бұл арада Қ.А. Яссауи үзiлдi-кесiлдi адамның терең мəнiн 
оның рухани тұңғиығынан iздейдi - бұл көзқарас немiс ойшылы К. 
Ясперстiң «нағыз адамның өмiр сүру ақуалы - рухани ақуал» 
деген сөзiмен үндеседi. Қ.А. Яссауидiң қойған пендешiлiктi 
шектеу, нəп-сiнi тиу, руханиятты жоғары ұстау, қанағаттыққа келу 
мəселелерi бүгiнгi жер бетiндегi өмiр сүрiп жатқан адамзат қауы-
мына өзiнiң өзектiлiгiмен танылуда, əрине, арада сан ғасырлар 
өттi, өндiргiш күштер ол заманда түске де кiрмейтiн ғажап 
биiктiктерге көтерiлдi, бiрақ, сонымен қатар қоғамның рухани-
адамгершiлiк саласы да сондай биiктiктерге самғады деп айта 
алмаймыз, бұл сала да бiр орнында қалған жоқ, онда да алға 
жылжушылық байқалады, бiрақ оның даму қарқыны материалдық 
саламен салыстырғанда анағұрлым төмен болуда.  

ХV ғ қарай тарихының тамыры көне заманға кететiн  түркi 
тайпаларының өмiрiнде елеулi өзгерiстер басталады. Жəнiбек пен 
Керей бастаған көшпендi тайпалары қазiргi Қазақстан жерiнде өз 
мемлекеттiгiнiң туын тiгедi де, өзiнiң жаңа этнонимiне - “қазақ»,- 
деген атқа ие болады. ХV-ХVIII ғғ дүниеге келген философиялық 
ой-талғамдар негiзiнен алғанда жыраулық түрде таралып өмiр 
сүрдi. Өйткенi, көшпендiлердiң арасында сауаты ашылған, жазыл-
ған сөздi оқитын адамдардың саны көп болмай, олар көбiне 
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ақсүйектерге ғана тəн болатын, қарапайым сөзбен жеткiзiлген ой 
бiреуден-екiншiге тарау жолында өзгерiп алғашқы мəн-мағынасын 
тез жоғалтатыны баршаға мəлiм. Тек қана өткiр де терең, 
нақышына келтiрiлген өлең шумақтары адамның ақыл-ойымен 
қатар оның сана-сезiмiне өзiнiң зор əсерiн тигiзiп, халықтың 
жадында сақталып, оның дүниеге деген көзқарасы мен iс-
əрекетiне өзгертулер еңгiзе алды. Жалпы алғанда, бұл тек қана 
қазақ халқына ғана тəн нəрсе емес. 

Қазақ халқының ақын-жырауларының iшiнен аса көрнектi 
тұлғалар ретiнде Сыпыра жырауды (ХIV ғ), Асан Қайғы, Қазтуған 
Сүйiнiшұлын (ХV ғ), Доспамбет пен Шалкиiз жырауларды (ХVI ғ), 
Жиембет пен Марғасқа жырауларды (ХVII ғ), Ақтамбердi мен 
Тəтiқара, Бұқар жырау мен Шал ақынды (ХVIII ғ) атап өтуге 
болады. Сыпыра жырау Тоқтамыс хан билеген сұрапыл күңгiрт 
уақытта өмiр сұрген жырау болса керек. ХV ғ өмiр сүрген Қазтуған 
Сүйiнiшұлы Едiл мен Жайық арасын мекендеген ұлыстарды өмiр 
бойы бiрлiкке шақырып, ел-жұртына тыныштық, бақ-дəулет 
тiлеген жырау ақынның екi жолынан бiр жағынан оның халқына 
деген махаббатын, екiншi жағынан, оның оған деген аяныш 
сезiмiн байқауға болатын сияқты. Жырау өзiнiң жеке өмiрiн 
халқының тағдырымен ажырамастық тұрғыдан қарастырып, өз 
жұртын Отан-ды сүюге, ата-бабалардың ғұмыр кешкен жағалай 
ортасын əлпештеуге, оны қорғауға шақырады.  

ХV ғ аса көрнектi жыраулардың бiрi - Асан Қайғы. Оның аты 
ғасырлар бойы халықтың жадында сақталып, аңызға айналып 
кеткен. Жырау өмiр сүрген уақыт: Алтын Орда мемлекетiнiң 
ыдырап жаңа қазақ хандық мемлекеттiгiнiң қалыптаса бастау 
кезеңi болатын. Мiне, Асан қайғы осы күрделi де жауапты iске ат 
салысып, жаңа мемлекеттiң iрге тасын қаласқан ұлы тұлға. 
Халықтың қамын көп ойлап, сол кездегi ел басындағылардың 
кемшiлiктерiн, кейбiр  тайыздықтарын көрсетiп, оларға ақыл берiп, 
дұрыс жол сiлтегенi үшiн оны халық Асан қайғы деп атап кеткен. 
Жырау халықтың тарихындағы шешушi кезеңi келгенiн сезiп, жаңа 
мемлекеттiлiктi құру жолында кетiп жатқан қателiктердi əшкер-
елеп, Жəнiбек ханға сын айтқан. Жыраудың қазақ халқының бола-
шақтағы қалмақтармен қақтығысын, бодандыққа ұшырайтынын 
алаңдап сезгенi сияқты ой келедi. Ол жаулардан құтылудың негiзгi 
жолы - бейбiт өмiрдi қамтамасыз ету. Асан Қайғы халықты бiрлiкке 
шақырып қана қоймай, оны қалай қамтамасыз ету керектiгiн 
талдайды, ел бастайтын топты халық қамын ойлауға, əдiлет-



 
 

173 
 

тiлiкке шақырады. Сонымен қатар, Асан қайғы қоғам өмiрiндегi 
моральдік қағидаларға да көп көңiл бөледi. Оның ойынша: 

-əдiлдiк - өтiрiк-өсекпен, алдау-арбаумен қабыспайды;  
-даналық - өткен күндегi шындықты iздеу;  
-қорқақтық - жау мен жауыздың алдында қашқақтау; залым-

дық - əлсiзге жəбiр көрсету; 
-ақымақтық - айтқан ақылға көнбеу; т.с.с. 
Асан қайғы - қазақ жерiнен шыққан алғашқы утопист. Елдiң 

ауыр тұрмысы, табиғат қатаңдығы, оқтын-оқтын болатын жұт, 
аштық, т.с.с. оны қатты күйзелтедi. Табиғатқа қарсы тұру, оны 
өзгерту керектiгi сияқты Батыс қоғамдарында пайда болған 
идеялар көшпендiлерге тəн нəрсе емес едi. Сондықтан, ұлы 
жыраудың назары «жерұйықты» iздеуге бағытталады. Оның суы - 
сүт, топырағы - май, тасы - алтын, онда халық зардабы, соғыс, 
тартыс-қырқыс дегендер жоқ, бай да, кедей де - жоқ, бəрi де - 
жеткiлiктi, бəрi де - бақытты. Ол мұндай «жұпар қорығын» өмiр 
бойы iздедi. Ол, əрине, қай халық болмасын, бақытты өмiрдi 
аңсаған армандарының бiр көрiнiсi едi. 

Жоғарыда көрсетiлген ой-толғаулар ХVI ғ өмiр сүрген жырау-
лардың шығармашылығында өз жалғасын тапты. Бұл кезеңнiң 
көрнектi өкiлi өмiрден жастай кеткен Доспамбет жырау болды (30 
жасқа келгенде Астрахан маңындағы бiр шайқаста қаза табады). 
Оның толғауларынан өткен əскери-демократия кезеңiндегi көш-
пендiлердiң ерiк пен теңдiк, өз елiн қорғаудағы ержүректiк 
қасиеттерiн мадақтап мақтаныш еткенiн байқаймыз. Жыраудың 
ойынша, əңгiме бұл өтпелi фəниде ұзақ та солғын өмiр кешуде 
емес, оны маз-мұнды өткiзуде. Яғни, ол қазiргi тiлмен айтсақ, 
өмiрде алу, иелену, байлыққа масаттану емес, керiсiнше, болуды 
аңсаған ержүрек батыр. 

ХVI ғ көрнектi жырау Шалкиiз Тiленшiұлы болды. Жыраудың 
ой-толғаулары ел-жұртты қорғау, адамның қысқа өмiрiн той-
думанмен өткiзу, əлсiзге қол ұшын беру, т.с.с. əдеттегi тақырып-
тарға арналса да, өзiнiң ерекшелiктерiмен сипатталады. Мысалы, 
халықтың белгiлi бiр орталық билiкке бағыну керектiгi. Жыраудың 
ойынша, халықтың бiрлiгiн арттыратын жақсылық жолы, сондық-
тан ол «жығылғанды тұрғыз, жылағанды уат, қисағанды түзет» 
дейдi. Адамды аспанға көтеретiн де, құзға құлататын да - Тəңiр. 
«Тең атаның ұлы едiң, дəрежеңдi артық етсе - Тəңiрi еттi», - дейдi 
жырау. Өмiрi толығынан қауып-қатерге толы, ертеңгi күнi не 
болатынын бiлмейтiн көшпендiнiң дүниесезiмiне мұндай өмiр 
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философиясы оған тiрек болып, оны батырлыққа итердi.  
Тарих сахнасына келген ХVII ғ əлi басы бiрiкпеген қазақ 

халқына жаңа қиындықтар əкелдi. Бiр жағынан күннен-күнгi 
күшейiп келе жатқан Ресей мемлекетiнiң суық лебi бұрынғыдан да 
гөрi айқын сезiле басталса, екiншi жағынан, осы ғасырдың бiрiншi 
жартысында Шығыста жатқан жоңғарлардың ру-тайпалары баста-
рын бiрiктiрiп, өз хандығын дүниеге келтiредi. Шығыста жатқан 
қытай мемлекетiне бата алмаған қалмақтар өз өрiсiн қазақ 
жерлерiн жаулап алу арқылы кеңейткiсi келдi. Осыдан қазақ 
халқының басына орасан зор қауіп туады. 1723 ж. ойраттар қазақ 
жерiне бас салып, бытырап жатқан қазақ руларын орасан зор 
күйзелiске ұшыратады - халықтың үштен-бiрi қырылып, қыруар 
мал жау қолына түседi. Халықтың санасында бұл апат «Ақтабан-
шұбырынды, Алқакөл-сұлама»,- деген атпен тарихқа кiрдi. Əрбiр-
еуi өз жағына бұратын қазақ билерiнiң есi ендi ғана жиналып, 
жоңғарларға төтеп беру үшiн бiрiге бастады. Мұндай қауып-қатер 
туған жағдайда халық өз iшiнен ұлы саясаткер-билердi - Төле, 
Қазыбек, Əйтеке, т.с.с. тудырды. Халық арасынан Отан үшiн өз 
жанын беруге даяр Абылай, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, 
Жəнiбек, Қарасай, т.с.с. мыңдаған батырлар шығып, халықтың 
басын бiрiктiрдi, шешушi кезең де келiп қалды. 1730 ж.  Балқаш 
көлiнiң төңiрегiндегi шайқаста қазақтар жоңғарларға ойсырата 
соққы берiп, күйретiп өз жерiн жаулардан босатты. Халық бұл 
шайқасқа Аңырақай жеңiсi деген ат қойды. Əлсiреген қазақ халқы 
екi жаққа бiрдей тойтарыс бере алмады. Сондықтан, осы кезден 
бастап, Ресей қазақ жерлерiн өзiне қоса бастады. Мiне, жоғары-
дағы көрсетiлген ауыр қайғы-зардапқа толы тарих кезеңдерi 
халықтың өзiндiк сана-сезiмiн жаңа деңгейге көтердi. Сол уақыт-
тағы өмiр сүрген жыраулардың, ойшыл-билердiң де шығармалар-
ындағы халық тарихы, тағдыры жөнiндегi ойлары пiсiп-жетiлiп, 
жаңа сапалық деңгейде көрiне басталды. Ақтамбердi, Үмбетей, 
Қожаберген, Бұқар, Шал ақынды ерекше атауға болатын сияқты, 
себебі сол кездегi халықтың ауыр жағдайы, арманы мен мұңы бұл 
жыраулардың шығармаларында кеңiнен орын алды. Бұл Дүниеде 
ұзақ өмiр сүрiп, ХVII ғ екiншi, ХVIII ғ бiрiншi жартысын қамтыған 
жыр алыбы Бұқар жырау болды. Жырау өмiрiнiң жас кезiнде Тəуке 
ханның жанында болса, өмiрiнiң соңында - Абылай ханның ақыл-
шысы, кеңесшiсi. Сол кездегi сұрапыл заманды жырау еңбекте-
рінде ұтқыр суреттеген. Ендi Бұқар жыраудың əлеуметтiк-саяси 
көзқарастарынан өтiп оның болмыс, адам жөнiндегi ойларына 
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келер болсақ, ол бұл Дүниенi өтпелi жалған ретiнде қарайды.  
ХVIII ғ қазақ халқының ой-өрiсiне жыраулармен қатар өзiнiң 

үлесiн қосқан дана «қара қылды қақ жарған» билер болды. Атақты 
Қазыбек, Əйтеке мен Төле билердi қазақ халқы өз жадында 
сақтап, олардың қазақ халқының мемлекеттiгiне қосқан үлесiн 
ешқашан есiнен шығармаған. Қазiргi тiлмен айтсақ, бұл билердiң 
шешiмдерi адамдардың «табиғи құқтарына», олардың бiр-бiрiне 
деген теңдiгi мен ерiктiгiне негiзделген болатын. Сонымен қатар, 
олардың өмiр, адамдардың қарым-қатынастары жөнiнде айтқан 
талай-талай нақыл сөздерi осы күнге шейiн бiздi таңғалдырады, 
олардың əрбiреуi үлкен кiтапқа пара-пар.  

Қазақ халқының тарихындағы ХIХ ғ келер болсақ, Ресей 
империясының бодандығына өткен елде, сол алып мемлекеттiң 
шеңберiнде жаңаша, негiзiнен, жерде отырып өмiр сүру 
жолдарына икемделу, осы күрделi де, қиын жағдайда халықтың 
өзiн-өзi сақтап қалу мəселесi өмiрдiң алғышарттары ретiнде 
тарихи сахнаға шығады. Халықтың тарихында бұрын-соңды бол-
маған мұндай өткiр бетбұрыс философия саласында ағартушы-
лық ағымды тудырады. Халық ағартушылары Шоқан Уəлиханов, 
Ыбырай Алтынсарин, Абай Кұнанбаев секiлдi ұлы тұлғалар 
халықты жаңа өмiрге баулып, оны сауаттықты ашуға, бiлiмге, 
еңбекқорлыққа, белсендi өмiр салтына, жасампаздыққа шақырды. 
Қазақ дала-сындағы ағартушылық көшiн бастаған аса дарынды 
ұлы тұлға Шоқан Шыңғысұлы Уəлиханов (1835-1865 жж.) болды. 
Өзiнiң қысқа өмiрiнiң шеңберiнде ол өте көп iстердi тындырып, тек 
қана қазақ халқының өткен тарихын, əдет-ғұрпын, жалпы 
руханиятын зерттеп қана қоймай, сонымен қатар, сол кездегi 
нақтылы өмiршеңдi мəселерге ат салысып, қалың бұқараның 
мүдделерiн аса батылдықпен қорғады. Шоқанның онтологиялық 
(болмыстық) көзқарас-тарына келер болсақ, ол күнбе-күнгi 
адамның тəжiрибесiнен шығатын, сол кездегi жаратылыстану 
ғылымдарына сүйенетiн материалистiк бағытта болды. Оның 
тiкелей болмыс жөнiндегi еңбектерi болмағанмен, оны бiз 
Шоқанның қазақтардың шамандық (бақсылық) өмiрсезiмiн 
талдауынан байқаймыз. Шамандықты көш-пендiлердiң алғашқы 
көне дiнi ретiнде қарап, ойшыл Табиғаттың сиқырлы да үрейлi 
күштерiнiң осы дiнде бейнеленгенi жөнiнде айтады. Яғни, Табиғат 
бiрiншi де, адамның өзi сол табиғаттың төл туындысы болғаннан 
кейiн өзiнiң сана-сезiмiнде жағалай ортаны дұрыс, я болмаса 
қияли бейнелейдi. Ендi ойшылдың əлеуметтiк болмыс жөнiндегi 
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көзқарастарына келер болсақ, ол «географиялық детерминизм» 
бағытын ұстағанын байқаймыз. Қоғамның дамуына жағалай 
қоршаған ортаның жазықтығы, я болмаса, тау-тастығы, ауа-райы, 
жер құнарлығы, т.с.с. факторлары жатады. Олай болмақ түгiл, ол 
бүгiнгi таңдағы мəселелердi тереңiрек түсiнуге көмекте-седi. 
Мысалы, реформалардың басында ауыл шаруашылығындағы iрi 
ұжымдық мекемелердi жойып, олардың орнына жеке шаруа-
шылық қожалықтарын орнату саясаты жүргiзiлдi. Əрине, мұндай 
саясатта елдiң географиялық ерекшелiктерi ескерiлген жоқ. 
Қазақстан АҚШ, я болмаса, Бразилия, немесе Франция емес. Ендi 
бүгiнгi таңда ғана бiз жiберген қателiктерiмiздi байқап талдап 
жатырмыз. Сонау көне заманнан бастап, Жаңа дəуiрге дейiн елдiң 
сайын даласында тек қана көшпендi мал шаруашылығы ең тиiмдi 
шаруашылық формасы болғанын Шоқаннан кейiнгi бiзге де 
мойындауға тура келедi. Тек қана индустриалық-машиналық 
өндiрiс пайда болып, өндiргiш күштер зор даму қарқынын алған 
кезден бастап, қана солтүстiк жəне орталық өңiрлерде жерге 
тұрақтану мүмкiншiлiгi пайда болып, сол кезден бастап, қазақ 
жерлерiне басқа мемлекеттердiң «қызығушылығы» пайда бола 
бастады. 

Ш.Уəлихановтың əлеуметтiк-саяси, құқықтық көзқарастарына 
келер болсақ, ойшыл жан-тəнiмен халықтың қамын ойлап, 
«əдiлеттi басқару» жүйесi арқылы «парасатты реформалардың» 
негiзiнде халықтың хал-ақуалын өзгертуге болатынына сендi жəне 
оны жақындату үшiн барлық күш-жiгерiн салды. Ол 1862 жылы 
Атбасар аймағының сұлтан-басқарушы лауазымын жеңiп алу үшiн 
сайлауға түсiп жеңгенмен, Патша үкiметi оны бұл орынға бекiтпей 
қойды. Одан кейiн Шоқан «Сот реформалары жөнiндегi жазба-
лар» атты өзiнiң ғылыми еңбегiн жазады. Осы кездегi Ресей 
мемлекетiнде буржуазиялық-демократиялық реформалар қомақ-
ты орын алып жүрiп жатқанымен «азиаттық деспотия», пара алу, 
заңды бұзу, қарапайым адамның ар-намысын аяққа басу, т.с.с. 
кертартпалықтар бұрынғыдай болып жатты. Сондықтан, Шоқан 
Ресей мемлекетiнiң құқықтығына зор күмəн келтiредi. Құқықтық 
мемле-кетте заңдардың үстемдiгi əрқашанда сақталуы қажет - 
оны ешкiмнiң де аттап өтуiне құқы жоқ. Заңдар бұзылған жағдайда 
жаза əдiл сот арқылы берiлуi керек, - деп қорытады ойшыл. 

Шоқан Патша үкiметiнiң Ресей сот институтын өзгертпеген, 
бейiмделмеген түрде қазақ қоғамының өмiрiне еңгiзуiне үзiлдi-
кесiлдi қарсы шығып, оның негiзсiздiгiн көрсетедi. Ресей заңдары 
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қазақ қоғамындағы əлеуметтiк қатынастардың ерекшелiктерiн, 
халықтың тарихи қалыптасқан құқтық көзқа-растарын ескермейдi. 
Шоқанның ойынша, таяу болашақта қазақ даласында үйреншiктi, 
халық алдында абыройы бар билер сотын қалдыра тұру қажет. 

Уəлиханов қазақ халқының рухани өмiрiн зерттеуге де 
қомақты үлес қосты. Оның даналығы - болашақтағы халықтың 
рухани жаңаруындағы тарихи қалыптасып ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткен жыр-дастандардың, аңыздар-дың, т.с.с. халық туынды-
ларының маңыздылығын ұғып, олардың əртүрлi түпнұсқаларын 
қағазға түсiрiп, болашақ ұрпақтарға қалдыру болды. Солардың 
iшiнде «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу», «Едiге», «Ер Қосай», «Ер 
Көкше» сияқты жырлар бар. Туысқан қырғыз халқының аса 
көрнектi туындысы - «Манасты» да алғаш рет қағазға түсiрiп, оны 
орыс мəдениет зерттеушiлерiне көрсеткен де Ш.Уəлиханов 
болды. Егер бiз орыс ұлы ойшылы А.Ф.Лосевтың - қайсы бiр 
халықтың мəдениетiнiң биiктiгi мен шоқтығы оның тарихи 
тудырған аңыздары мен жыр-дастандарының байлығына 
байланысты, - деген пiкiрiне құлақ түрсек, Шоқанның бұл еңбегiн 
асыра бағалау өте қиын жұмыс болар. Осы ойларға сəйкес, бiз 
қазақ халқының мəдениетiнiң əлi талай-талай шыңдарға жете-
тiнiне күмəнiмiз жоқ, өйткенi оның iргетасы мықты - ғажап iнжу-
маржандармен безенген, мыңдаған жылдарды артына тастап, 
бiздiң өмiрiмiзге дейiн жеткен - халық мифологиясы. Ол қазiргi 
қазақ тiлi мен мəдениетiне ерекше өзiндiк сипат беретiн сарқыл-
майтын бұлақ, рухани тiрек (под редак. проф. Габитова Т.Х., 
2000). 

Ш.Уəлиханов  халықтың  дiни өмiрiн де терең зерттеп, оны 
ағарту жолында көп еңбек етедi. Ол шамандықты (бақсылықты) 
көшпендiлердiң Табиғатқа табыну жолында тудырған дүниесезiмi 
ретiнде қарайды. Бұл iзденiс жолында халық осы Дүниенi 
жаратқан «Тəңiрдi», адамдарды əрқашанда қолдап отыратын 
бабалардың рухы - «аруақты» табады. Ислам дiнiнiң Орта Азия 
мен Қазақстанға тарауы көшпендiлердiң рухани өмiрiнiң өзгеруiне 
əкелгенiн айтады. Дегенмен де, қазақ дүниесезiмiнде ислам 
қағидалары шамандықпен араласып, бiр жағынан, Аллаға тағзым 
етумен қатар, екiншi жағынан отқа табынумен жалғасып жатты, - 
деп қорытады ойшыл. Жалпы алғанда, ойшыл ислам дiнiне терiс 
көзбен қарайды - молдалар халықты қараңғылық пен надан-
дықтың шырмауынан шығармайды, сол кездегi қазақ жерiндегi 
мешiттердiң көп салынуына алаңдаушылықпен қарап, оларды 
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халықты бодандаудың бiр құралы ретiнде қарайды (Валиханов Ч. 
– Алма-Ата, 1967). 

Ағартушылық ағымының көрнектi өкiлi Ыбырай Алтынсарин 
(1841-1889 ж.ж.) халықты аман сақтап қалудың, жаңа қалыптасып 
жатқан ақуалға сай келуiнiң бiрден-бiр жолы - оның сауаттығын 
арттыру, бiлiмiн жетiлдiру, орыс мəдениетi мен тiлiн игеру деп 
есептедi. Сондықтан, ол өзiнiң барлық күш-жiгерiн жаңа мектептер 
ашуға, балаларға арналған қызықты оқулықтар жазуға жұмсады. 
Өзiнiң Дүниеге деген көзқарастарында ол дiни бағытта болып 
құдайды мойындағанымен, дiни фанатизмге қарсы шығып, шала-
сауатты қазан мен Бұхарадан келген молдалардың халыққа 
тигiзетiн терiс əсерлерiн əшкерелейдi. «Кел, балалар, оқылық!», 
«Жаз», «Өзен», т.с.с. оның өлеңдерi осы күнге дейiн өзiнiң эстети-
калық əсемдiгi, гуманистiк идеялары, тəрбиелiк мүмкiндiктерiмен 
бiлiм беру саласындағы жас ұрпаққа оң əсерiн тигiзуде. 
А.Құнанбайұлы (1845-1904 ж.ж.) - тек қазақ халқы емес, сонымен 
қатар бүкiл дүниежүзiлiк руханиятта өзiнiң өшпес iзiн қалдырған 
ұлы ғұлама. Абайдың онтологиялық (болмыстық) көзқарастарына 
келер болсақ, оны ғажап та терең, өзiнiң ерекшелiгi мен маңыз-
дылығын ешқашанда жоймайтын дiннiң шеңберiндегi филосо-
фиялық антропология деп бағалауға болатын сияқты. Жаратқан, 
Дүние, Адам - осы үш категория Абай философиясының iргета-
сын құрайды. Абай өз философиясының осы негiздерiн өзiнiң 38-
шi қара сөзiнде егжей-тегжей талдайды. Дүние Жаратқанның 
құдiреттi күшi арқылы пайда болып өмiр сүрiп жатыр жəне онда 
белгiлi бiр заңдылықтар, мақсатқа лайықтылық бар - соңғылардың 
негiзi - Ғылымда. Жаратқанның үшiншi сипаты - Хаят, яғни 
Тiршiлiк. Ендi Абайдың философиялық антропологиясына келер 
болсақ, жаратылған адамның ақыл-ойы, күш-қуаты бар, ал ол 
Алланың ғылыми-құдiреттiлiгiнен шығатын қасиеттер. Бұл арада 
ұлы Абай рақымшылдыққа аса көп көңiл бөледi (С. Мырзалы, 
2008). 
        Адам - Ғарыштың өзегi, ерекше пəнде. Бiрақ, соған қара-
мастан, ол шектеулi, өлшемдi, ал Алла-тағала өлшеусiз, шексiз. 
Абайдың саяси-құқықтық көзқарастарына келер болсақ, онда да 
өнегелi көп терең ойларды табамыз. Абай отарлық саясатты 
əшкерелей келе, «бөлiп ал да, билей бер» деген саясаттың 
негiзiнде халықтың iшiнде iрiткi пайда болып, жеке адамның 
құқықтарының өрескел бұзылғанын əңгiме қылады. Абай бүкiл 
болмысымен, жан-тəнiмен өз халқын сүйген, сол себептi оның 
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тарихи қалыптасқан кемшiлiктерiн əшкерелей бiлген. Өз кем-
шiлiгiн сезiну - одан жартылай құтылумен тең емес пе, қалған 
жартысын бiлiм алу, қажырлы еңбек ету жолында жоюға болады. 
Абай  «Жарлы болсаң, арлы болма» деген мақалды талдай келе 
«Ардан кеткен соң, тiрi болып жүргенiң құрысын», - деп қынжы-
лады.  «Атың шықпаса, жер өрте», «Алтын көрсе, перiште жолдан 
таяды», «Ата-анадан мал тəттi, алтын үйден жан тəттi», - деген 
мақал-мəтелдерге сындық көзбен қарап, қазақ дүние сезiмiнде 
қалыптасқан терiс кертартпа қылықтарды қатты сынға алып, 
оларды түзеуге шақырады. Абайдың ойынша, Жаратқанның 
тудырған бұл Дүниесiнiң кiндiгi - адам. Олай болса, «Адам бол!» - 
дейдi. Яғни, əрбiр кiсi əрқашанда өзiнiң тұлға-сының адам 
ұғымына сəйкестiгiн өлшеп өмiрбақи соған жетуге тырысуы қажет. 
Тек сонда ғана адам өзiн жан-жақты дамытып, бойындағы 
ашылмаған табиғи дарындарын сыртқа шығарып, гүлдетiп, бұл 
өмiрде ерекше орны бар тұлғаға айналып, өзiн бақыттымын деп 
сезiне алады (Құнанбаев Абай. Қара сөздер - Слова назидании - 
Алматы, 1995. - 47 б.) 
       Шəкəрiм Құдайбердiұлы (1858-1931ж.ж.) - ХIХ ғ аяғы - ХХ ғ 
басында өзiнiң терең де жан-жақты рухани еңбектерiмен тарихта 
қалған, қазақ руханиятында ерекше орны бар ұлы ойшыл-
философ, тарихшы, ағартушы, ақын. Оның философиялық көзқа-
растарының қалыптасуына ағасы, тəлiм-тəрбие берушiсi - 
Абайдың ықпалы өте зор болды. Өзiнiң аса дарындылығының 
арқасында Шəкəрiм бес жасынан бастап сауатын ашып, араб, 
парсы, түрiк, орыс тiлдерiн өзiндiк жолмен оқып-бiлiп, соның 
нəтижесiнде Батыс жəне Шығыс философиясы, əдебиетi мен 
поэзиясынан сусындап өзiне тəн ерекше дүниеге деген 
көзқарасын дүниеге əкелдi. 

Шəкəрiмнiң онтологиялық (болмыстық) көзқарастарына келер 
болсақ, оны рационалдық дiни философияға, нақтылай келе 
деизм (құдайды Жаратушы ретiнде мойындағанмен, табиғат əрi 
қарай өз заңдылықтарының негiзiнде өмiр сүре бередi)  бағытына 
жатқызуға болатын сияқты. Терең философиялық мəнi бар 
ерекше мəселе - жан мен тəннiң арақатынасы, өзара байланысы. 
Ақынның ойынша, жан мен тəннiң арақатынасында басымдылық 
бiрiншiде, тəуелдiлiк екiншiде, яғни, сана, ақыл тəндi билейдi. 

Ендi танымдық мəселелерге келсек, Шəкəрiм өзiнiң «Анық пен 
танық», «Мұсылмандық шарттар» т.б. еңбектерiнде ол адамдарға 
қоршаған табиғи ортаның жұмбақ-сырын ұқ, танып-бiл, оның 
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ашылған сырларын мақсат-мұратыңа жарат,- деген ой тастайды. 
Оның ойынша, тану, бiлу, нану, ұғыну - бəрi ақыл iсi, ал оның 
iргесi мида жатыр. Бiрақ, ол үшiн адам дүниеден белгiлi ақпа-
раттар алуы қажет. Оны жеткiзетiн түйсiктер.  
       Ғалымның этикалық, ағартушылық идеяларына тоқталсақ, 
ойшылдың негiзгi еңбегi - «Үш анық» - алғашқыда ақын екi анықты 
сөз қылады. Бiрiншi - ол ғылымдағы ақиқаттар, оған адамзатты 
мыңдаған жылдар бойы iзденiп, зерттеп жеттi. Екiншi - дiннiң 
берген аяндары. Бұл, əрине, философия саласында мыңдаған 
жылдар созылып келген ақыл-ой мен сенiм ақиқаттары, олардың 
ара-қатынасы. Осы «екi аныққа» ойшыл үшiншi - ар-ұжданды 
қосып, оның iргелiлiгiн баса айтады (Құдайбердіұлы Ш. Үш анық. - 
Алматы,  1991. -30 б). 
       Шəкəрiм Абайдың «жүрек», «нұрлы ақыл» категорияларын əрi 
қарай тереңдетедi. Оның ойынша ар-ұжданға ынсап, əдiлет, мейi-
рiм кiредi. Шəкəрiмнен кейiн жарты ғасыр өткен шақта Австрияның 
ұлы ғалымы В. Франкл ар-ұжданды «адамның iшкi құдайы», - 
деген болатын. Мұның өзi де бабамыздың өз заманын озған 
ғұлама екенiн дəлелдемей ме? (Құдайбердіұлы Ш. Талап пен 
ақыл // Шығармалары. - Алматы, 1988. - 267, 488 бб). 
         ХХ ғасырдың басындағы аласапыран заманда Ресей импе-
риясы терең күйзелiске ұшырап, оның құрамындағы халықтардың 
ұлттық сана-сезiмi өсiп, олар өзiндiк мемлекет құру, төл мəдениетi 
мен тiлiн, əдет-ғұрпын сақтап қалу мəселелерiн күн-тəртiбiне қоя 
бастады. Бұл көштен қазақ зиялылары да қалысқан жоқ. Қазақ 
халқы ХХ ғ басында өз iшiнен талай-талай дарынды, өз халқының 
бостандығын армандаған, сол үшiн жан-тəнiн берген азаматтарды 
тудырды. Солардың iшiнен ерекше тұлғалар ретiнде Ж. Аймау-
ытов, М. Дулатов, А. Байтұрсынов, Ə. Бөкейханов, Х. Досмұха-
медов, М. Жұмабаевты атап өтуге болар едi. Аталған тұлға-
лардың көбi өз талпынысының арқасында жан-жақты бiлiм алып, 
орыс, басқа тiлдердi игерiп, шын шығармашылық деңгейге 
көтерiле бiлдi (Сегізбаев О. -Алматы,1996). 
       Кең түрде алғанда, аталған ұлы тұлғаларды қазақ халқының 
бостандығын арман еткен ұлттық демократиялық қозғалыстың 
белсендi де, абыройлы жетекшiлерi деп бағалауға болады. Осы 
жолда олар «Алаш» партиясын ұйымдастырып, халықтың ұлттық 
сана-сезiмiн оятып, өз заманының дəреже-сiне көтергiлерi келдi. 
Олардың бəрi дерлiк 1917 ж. болған екi революцияны да қабыл-
дап, олар қазақ елiне шын бостандық, теңдiк, бақытты өмiр 
əкеледi деп ойлады. 
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       ХХ ғ  ғұлама ойшыл, саясаткер А. Байтұрсынұлы (1873-1937 
ж.ж.) кейпi бүкiл сол кездегi ұлттық-демократиялық ағымдағы 
тұлғалардың бəрiн бейнелегендей. Халықтың Жаңа дəуiр келген 
кездегi аянышты да мұңды ақуалын терең ойға салып, оның 
бостандығынан айырылған себептерiн ойшыл халықтың негiзгi 
бөлiгiнiң су қараңғылығы мен надандығынан, ұйқылы-ояу салғырт-
тығынан, жоғарғылардың сатқындығы мен iрiп-шiруi, патша үкiме-
тiне ой-қамсыз берiлiп қызмет етуiнен, т.с.с. себептерден көрдi. 
Олай болса, көп уақыт «ұйқыда жатқан халықты ояту керек, ол 
үшiн басқа амал болмаса, оны маса» сияқты шағу керек, ал М. 
Дулатовқа келсек, ол тiптi «Оян қазақ» деген ашық ұран тастаған 
болатын. Мұндай жағдайда халықтың бостандыққа жетуi - алыста 
жатқан, стратегиялық мақсат-мұрат, ал сол кездегi нақтылы-
тарихи жағдайға байланысты - Ресей мемлекетiнiң шеңберiнде 
Қазақстанның автономиялық дəрежесiне, өзiн-өзi басқару мүмкiн-
дiгiне жетiп, халықты ағарту, мəдениеттi жаңарту арқылы көптен 
берi созылған халықтың ауруы - қараңғылық пен ерiншектiк, 
енжарлықтан құтқару мақсатын қойды, оның ойынша ондай 
жаңару жолына жетудiң негiзгi жолы - демократиялық үрдiстi 
дамыту, адам құқтарын сақтау, «Мемлекеттiк Думаның» мүмкiн-
шiлiктерi қандай шолақ болса да бəрiн заңды жетiлдiру арқылы 
жету деп есептедi. «Тағы да халық соты жөнiнде» деген «Қазақ» 
газетiнде 1911 ж. жарық көрген еңбегiнде ол «Сайлау» деген 
ұғымның мəн-мағынасын егжей-тегжей талдайды - ол рулардың, я 
болмаса, қалталылардың арасындағы тартыс емес. Өкiнiшке 
орай, қарапайым халық дəл солай деп ойлайды. Соның нəти-
жесiнде билiкке тайыз, арсыз адамдар өтiп кетедi де, ойларына не 
келсе соны iстеп, пара алып, жемқорлық жолына түседi. Сон-
дықтан, халық сотына сайлағанда бiлiмдi, таза, əдiлеттi, халыққа 
адал қызмет ететiн адамдарды таңдай бiлу керек деп қорытады 
ұлы ойшыл. Қазақ жерiн қазынаға өткiзiп, одан жерi жоқ орыс 
шаруаларына жер беруге байланысты, соның нəтижесiнде əлеу-
меттiк-саяси ақуал шиеленiсе түсті.  
      А.Байтұрсынұлы жердi тартып алу, халық бостандығының 
жойылу себептерiне тоқтала келiп, көп жағдайда халықтың зардап 
шегуi оның надандығы мен заңдағы белгiленген өз құқықтарын 
қорғай алмауында деген тұжырымға келедi. Сондықтан, ол «қазақ 
жерлерiн алу тəртiбi» заңын егжей-тегжей талдап, халыққа өз 
құқтарының қандай екенiн, жерлерiн заңды жолмен қалай сақтап 
қалуға болатыны жөнiнде айтады. «Жердi жалға алу жөнiнде» 
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деген мақаласында ойшыл қазақтар құқықтық надандығы мен 
келтелiгiнiң нəтижесiнде өз жерлерiнен айырылып жатқаны жөн-
iнде қамыға, қиналып жазады. Əрине, мұндай ағарту жұмыстары 
халықтың оянуына, саяси-құқтық санасының өсуiне өзiнiң пайда-
сын тигiздi (Құр. Т.Ғабитов; ауд. Б. Сатершинов. -Алматы: 2002). 

Қазақ жерiн отарлау барысында, мал жайылымы тарылса да, 
бұрынғыдай көшiп-қонып мал бағып өмiр сүргiсi келген адамдарға 
ол жаңа ақуал өмiрге келгенiн, сондықтан, жаңа шаруашылық 
түрлерiн игеру керек екенiн айтады. қазақтар өмiр-бақи мал 
баққаннан кейiн, кейбiреулер бiз оны жақсы бiлемiз, басқалар ол 
жөнiнде бiзге не айтады деп лепiредi, - дейдi ойшыл. Шынына 
келгенде, мал шаруашылығы өте төмен деңгейде, ол тек қана 
үлкен жайылым бар жерлерге икемделген. Жер көлемi қысқарған 
сайын оның мүмкiндiгi сарқыла түсуде, - деп қорытады ойшыл. 
М.Жұмабаев, М.Дулатов сияқты зиялылар оның тетiгiн қазақ 
əйелдерiнiң эмансипациясымен (теңдiгiмен) тығыз байланысты-
рады. Ж.Аймауытовтың «Ақбiлек», М.Дулатовтың «Бақытсыз 
Жамал» романдарында, М.Жұмабаевтың көптеген өлеңдерiнде 
қазақ əйелiнiң аянышты жағдайы шынайы да нанымды сурет-
телген. Сонымен қатар, «ұлттық дəстүрдi» сақтап, «мұсылмандық 
жолына» түсiп, еркектерге көп əйел алуға заңды жол ашу керек, - 
деп лепiрген надандар да бiздiң қоғамда жоқ емес. 

А. Байтұрсынұлы халықты сақтап қалу мен оның санын 
өсiрудiң негiзгi жолдарының бiрi - сайын далада кең етек жайған 
жұқпалы аурулармен күрес деп бiледi. Ол үшiн ғылыми бiлiмi бар 
кəсiби дəрiгерлердiң көмегi қажет, нешетүрлi халықты алдайтын 
бақсы-балгерлерден бас тарту керек. Қоғам өмiрiнде  кең тараған 
аурулар жөнiнде қызықты да қысқа көлемдi кiтапшалар жазылып, 
халық арасында таратылуы қажет,- дейдi ұлы ойшыл. Бүгiнгi 
өтпелi қоғамдағы халықтың ауыр жағдайына байланысты тубер-
кулез, бруцеллез т.с.с. жұқпалы аурулар тағы да бас көтерген 
жағдайда демократиялық үрдiстi пайдаланып медицина жөнiнде 
күңгiрт «бiлiмi» бар мыңдаған жаңа бақсы-балгерлер пайда болды 
емес пе? Ол алға жылжу ма, əлде керi кетушiлiк пе?, - оны 
оқырман өзi-ақ шешер. Ұлттық демократия бағытын ұстаған 
ойшылдар қоғам жаңаруы, түлеуiнiң қайнар көзiн ұлттық интелли-
генциядан (зиялылардан) көрдi. Сондықтан, А. Байтұрсынұлы 
зиялыларды бiрлiкке, олардың бiлiмi мен жалпы мəдениет 
деңгейiн көтеруге шақырады. Қазақтар адамның екi тiлсiз  жауы 
бар - ол от пенен су, - дейдi ойшыл, үшiншi жау, оның ойынша, 
зиялылардың арасында кең тараған «менмендiк», «көре алмау-
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шылық», «алыс-тартыс», «бiрлiктiң жоқтығы», «сатқындық», т.с.с. 
шендi қуып, патша қызметшiсiнiң жарқыраған түйме мен жап-
сырмасына ие болуға тырысу, өз халқына тəкəппарлықпен қарау, 
пара алу сияқты жоғарыдағылардың терiс қылықтарын ақын қатты 
сынға алады. Ол зиялыларды халық мүддесiне жан аямай iзгi 
ниетпен адал қызмет етуге шақырады (Молдабеков Ж.Ж. Қазақ 
осы мың өліп, мың тірілген. - Алматы: Санат, 1998. - 200 б.). 

 
7.2.  ХХ ғасырдағы отандық философия 

 
Қазақ философиясы туралы зерттеулер жүргізіп,  ерекше аса 

қомақты үлес қосқан ойшылдарымыз, белгілі ғалым, ойшылдар:  
Ж.Абдильдин, А. Нысанбаев, К.Рахматуллин, А.Балгымбаев, 
М.Хасанов, М.Сабитов, З. Муқашев, А.Қасымжанов, Г.Ақмам-
бетов, Б.Казыханова, К.Нұрланова, Д. Кiшiбеков, Н.Джандильдин, 
М.Сужиков, А.Айталы, Т.Сарсенбаев, Р. Абсаттаров, Н.Байте-
нова, Н.Малинин, А.Касабек, Ə.Тұрғынбаев, Л. Байдельдинов, Т. 
Мустафин, М. Баймаханов, Л.Вайсбергтi К. Шулембаев, С. Темір-
беков, Т. Ғабитов, М. Усенова, О.Сегізбаев, Е. Шехтерман, Л.Сла-
вин Қ.Нұрланова, Т.Айтқазин, Т.Бұрбаев, К.Бегалинова, Ғ.Есiмнiң, 
Б. Нұржановтiң есімдерін, т.б. атап өтуге болады.   

Қазақ халқының мыңдаған жылдық тереңдiкке кететiн руха-
нияты, дiлi, дүниесезiмi қайта тексерiлiп, зерттелiп, төл мəдениетi-
мiздi байытты. Бұл мəселерге арналған М. Орынбековтың бiрне-
ше нəтижелi еңбектерi жарық көрдi. Сонымен қатар, бұл салаға 
қомақты үлес қосқан С. Ақатайдың еңбектерiн атауға болады. 
«Қазақтану» саласына бiртұтастық тұрғыдан қарап, тарихи, 
əлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқтық, рухани сараптау жасаған 
көрнекті философ Ж. Молдабековтың еңбектерiн атау қажет. 
Орта ғасырдағы Отандық философияға жаңаша қарап, өз үлесiн 
қосқан Ж. Алтаев болды(Философия. под редак. проф. Габитова 
Т.Х. - Алматы, 2008).  

 
    Өзiндiк дайындыққа арналған сұрақтар: 
 

1. Қазақ дүниетанымының қандай ерекшелiктерiн көрсетуге 
болады? 

2. Көне түркi мифологиясындағы əйел құдайдың аты қандай? 
3. Көне түркi мифологиясындағы өлiмнен қашып өлместiктi 

iздеген кiм болды? 
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4. Гректердiң «Жетi даналарының» бiрi болып саналатын 
түркi бабамыздың есiмi кiм болды? 

5. «Ақыл, əдiлет, дəулет, қанағат» құндылықтары елдi бақ-
ытқа əкеледi,- деген ойшыл кiм? 

6. «Ақиқат сыйын» жазған ойшылды атаңыз? 
7. Сопылық философиядағы «фана» деген ұғымның мағы-

насы неде? 
8. Сопылықтың қай сатысында адам Алла-тағаламен қауы-

шады? 
9. Өмiрде алудан гөрi болуды арман еткен жырауларды 

есiңiзге түсiрiңiз. 
10. Қазақ даласындағы  алғашқы утопист-жырау кiм болды? 
11. Абылай ханның кеңесшiсi болған ұлы жырау кiм едi? 
12. Қазақтың  дана билерiн есiңiзге түсiрiңiз. 
13. Қазақ болмысындағы шамандықтың қалдықтарын терең 

зерттеген ағартушы кiм болды? 
14. «Адам бол!» ұранын тастаған ойшыл кiм едi? 
15. Жаңа мектептер ашып, қазақша оқулықтарды алғаш 

жазған ағартушы кiм болды? 
16. Шəкəрiмнiң танымдық көзқарасын қандай бағытқа жатқы-

зуға болады? 
17.«Оян, қазақ!» өлеңдер жинағын жазған ағартушы-демо-

кратты есiңiзге түсiрiңiз. 
18. Ұлт-аралық қатынасты зерттеген ғалымдарды есiңiзге 

түсiрiңiз. 
19. Өтпелi кезең теориясын терең зерттеген ғалым. 
20. Отандық философиядағы «батысшылардың» көзқарасын 

сипаттаңыз. 
21. «Дiни iргетастық» деп қандай көзқарасты айтамыз? 
 
Бақылау сұрақтары: 
 
1. Мифология дегеніміз не? 
2. Дүниетанымның тарихи типтері. 
3. Философияның əдістері мен қызметтері. 
4. Ежелгi Қытай философиясының ерекшелігі. 
5. Ежелгi Қытайдағы философиялық мектептер. 
6. «Сяо», «У-вэй» ұғымдарының мəнін ашыңыз. 
7. Ежелгi Үндінің ортодоксалды философиялық мектептерін 

атаңыз. 
8. Карма, сансара, атман, нирвана ұғымдары нені білдіреді? 
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9. Антикалық философиядағы əлемдi космологиялық тұрғы-
дан түсiну. 

10.  Алғашқы негiз мəселесiндегі Фалес, Анаксимен, Демо-
криттің көзқарастары. 

11. Сократ, Платон, Аристотелдiң философиялық ұстанымы - 
идеалдық мемлекет, адамның мəнi, таным мəселелерi. 

12. Орта ғасырлық араб-мұсылмандық философиясы. 
13. Орта ғасырлық батыс еуропалық философия. 
14. Теоцентризм, ортағасырлық схоластиканың ерекшелiгi 

номинализм, реализм, таным методтары. 
15.  Қайта Өрлеу дəуiрiнiң философиясы. 
16. Жаңа заман ойшылдары. 
17. Жаңа заман философиясындағы эмпиризм. 
18.  Бэконның идолдары. 
19.  Индукция - тəсілі туралы не білесіз? 
20.  Дедукция - тəсілі туралы не білесіз, кім ашты? 
21.  Неміс классикалық философиясы. 
22.  Кант категориялық императив. 
23.  Гегель - классикалық немiс философиясының көрнектi 

өкiлi ретiнде. 
24.  И. Канттың бостандық, iзгiлiк, сенiм мəселелерiн тану 

туралы ілімдері.  
25.  Фихтенің «Субъективтік Мен» категориясы.  
26.  Л. Фейербахтың антропологиялық философиясының мəнi. 
27. Экзистенционалдық ваккум жəне оның салдары.                     
28. Адам өмiрiнiң дiни сатысының ерекшелiгiн С. Кьеркогер 

неден көредi? 
29. Бейсаналық-психоанализ мəселесi (З. Фрейд). 
30. Неофрейдистер. 
31. Ж.П. Сартр, А. Камю философиясындағы  өлiм мен 

өлместiк, өмiр сүру мəнiнiң  мəселесi. 
32. О. Конт адамзат ой-өрiсiнiң дамуын қандай сатыларға 

бөледi?  
33. Эмпириокритицизм бағытының дүниеге келуiне қандай 

себептер өз əсерiн тигiздi? 
34. «Өмiрлiк дүние» танымға өз əсерiн қалай тигiзеді? 
35. З. Фрейд адам психикасын қандай қабаттарға бөледi? 
36. С. Кьеркогер философияға қандай ұғымдарды енгiзедi? 
37. Экзистенциализм бағытының өкілдерін атаңыз. 
38. Герменевтика. 
39. Структурализм. 
40. Постмодерн деген терминнің мəні. 
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ІІ бөлім.  ФИЛОСОФИЯНЫҢ  НЕГІЗГІ  ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
 

VIII тарау.  Онтология жəне қоғам 
 

8.1. Болмыс философиясы 
        

Əлемнің сыр-сипатын, дүниенің түп мағынасын, ішкі мəнін, 
айнала қоршаған ортадағы заттардың, құбылыстар мен процес-
тердің өзара байланысын, олардың дамуы мен өзгеруін, адамзат 
қоғамының сан түрлі құпияларын танып білу қажеттігін - “болмыс” 
деп аталатын кең мағыналы, терең, ауқымды философиялық 
ұғымның тарихи тұрғыдан қалыптасуының басты себебі əрі 
алғышарты болып табылады. Тарихи дамудың əр дəуірінде өмір 
сүрген ғұламалар мен ойшылдарды бұл ұғымды философиялық 
ой-толғаныстардың түп қазығы, бастапқы негізі деп қараған. 
Болмыс философиядағы негізгі түсінік болмыс туралы ілім, 
антология философия күні бүгінге дейін əртүрлі көзқарастар 
дисскуциялар болып тұрады, себебі болмыс проблемасы күнде-
лікті уақытта адам мен адамзатқа күрделі сұрақтар қояды. 
Болмыс ұғымы - философияның ең ежелгі əрі маңызды катего-
рияларының бірі. Ол жалпылай алғанда “бар болу”‚ “өмір 
сүру”проблемасын қамтиды. “Болмыс түсінігінің арғы түбінде 
“болу”, “бар болу” деген мағынаның қаның аңғару қиын емес. Бұл 
түсінік адамның айнала қоршаған ортаны біртұтас əлем есебінде 
танып білуге ұмтылуынан туындаған. Болмыс - адамның сана-
сынан тəуелсіз, тысқары өмір сүретін объективті, материалдық 
дүниені білдіреді. Философия тарихинда болмыс ұғымын тұңғыш 
пайдаланып, оны мəселе ретінде қарастырған көне грек ойшылы 
Парменид (б.д.д. V-VII ғғ.) еді (Оливер М. История философии. 
Великие мыслители с 2000 г.до наших дней. -  Минск, 1999. -  192 
с.).  

Оның пікірі бойынша, болмыс дегеніміз - бар болу, өмір сүру, 
одан басқа ештеңе жоқ, ал жоқ болу - болмыссыздық. Парменид 
əлемнің болмыс есебінде тұтастығына, тұрақтылығына, мəңгі-
лігіне, ең бастысы бар болуына, өмір сүретіндігіне көңіл бөледі. 
Тұтас дүние өзіндік ерекшеліктерімен дараланатын, бірақ өзара 
байланысты болатын сансыз көп түрлі заттардың, құбылыстар 
мен процестердің, құрылымдар мен жүйелердің, тіршілік иеле-
рінің,  адамдардың жалпы бірлігін, өмір сүруін қамтиды(Бұл да 
сонда - 192 б.).  Болмыстың түрлері туралы проблема философия 
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үшін де өте маңызды. Себебі философияның негізгі мəселесін - 
түбегейлі шешу үшін болмыстың негізгі түрлерін саралап білу 
керек. Осы тұрғыдан алғанда болмыстың бір-бірінен айырмашы-
лығын мынадай негізгі түрлерін ажыратуға болады:  

 табиғат болмысы немесе заттар (денелер) жəне процестер 
болмысы, ол өз кезегінде табиғат заттары мен процестері жəне 
адамдар жасаған заттар, процестер болмысына бөлінеді; 

 адам болмысы, ол заттар  дүниесіндегі адам болмысына 
жəне адамның өзіндік болмысына жіктеледі; 

 рухани (идеалық) болмыс; 
 əлеуметтік болмыс, бұл да өз алдына қоғамдағы жəне 

тарихи процестегі жекеленген адам болмысына жəне қоғам 
болмы-сына бөлінеді. 

Əлеуметтік өмірге қатысты болмыс түрі кейінгі арнаулы тарау-
ларда тереңірек қарастырылатындықтан, біз болмыстың алғашқы 
үш түріне тоқталайық. Болмыстың жоғарыда қарастырылған 
негізгі өмір сүру, көрініс табу түрлерінің əрқайсысының өзіне тəн 
заңдылықтары бар - олар физика, биология, антропология, соци-
ология, т.б. сияқты сан алуан ғылымдардың зерттеу объектісі 
болып табылады. Сондай-ақ, олар белсенді түрде өзара қарым-
қатынасқа түсіп, тұтас байланыс құрайды, бір-біріне өтіп отырады. 
Ең бастысы, дүние болмысы тұтас, тұрақты, үйлесімді, сөйте 
түра, үнемі қозғалыста, өзгермелі, құбылмалы. Оның ашылмаған 
құпиясы, атқарылмаған сыры əлі де көп. Адам оны игеру жол-
ында, игілікке пайдалану ниетінде іздене бермек. Философиялық 
«болмыс» мағынасы «өмір» мағынасынан кеңірек. Себебі 
«болмыс» - жалпы ұғым. Ал «өмір», «өлім», «мəңгілік өмір» адам 
болмысының негізгі ұғымдары. Сөйтіп, «ауру», «денсаулық», «өзін 
өзі өлтіру» ұғымдарын философия жəне медицина тұрғысынан 
қарастыру керек. Философияда «болмыс» - адамзат тіршілігінің 
барлық құбылыстарын қамтитын негізгі ұғым. Ал медицинада 
«болмыс» - өмір құндылықтарын беріктілікке сынап жүрген белгілі 
бір адамның өмірі. Медицинада денсаулық жəне ауру өмір 
құбылыстары ретінде, ал эвтаназия жəне өзін өзі өлтіру өлім 
құбылыстары ретінде қарастырылады. Жалпы философиялық 
болмыс ұғымы медициналық өмір ұғымын аксиологиялайды. 
Сөйтіп, болмыстың философиялық рефлексиясы медициналық 
теория мен практикада қолданылатын онтолого-антропологиялық 
құндылықтарды түсіндіреді. Мəселен, дəрігер «адам өмір сүре ме, 
немесе сүрмей ме?» деген мəселені шешу үшін өзіне өзі 
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филолсофиялық сұрақтар қояды. Яғни, мұндай өлім мен өмір 
шекарасындағы жағдайлардың тереңдігін түсіну, медицинаны 
философиялық «болмыс» ұғымын еске түсіруге итермелейді 
(Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: 
учебник для вузов. - М.,1997. -  352 с.). «Адам болмысы»  туралы 
философиялық білімнің кеңейтілуі осы күнге дейін қажет болып, 
оны гуманитарлық жəне дəл ғылымдар зерттеуде. Сонымен 
қатар, тек ғылыми жəне ғылыми емес білімдерді қолдана отырып, 
қазіргі биомедициналық технологиялар (адамның геномына əсер 
ету жолдарының табылуы, трасгенді тəжірибелер, клондау т.б.) 
күмəн келтіріп отырған адам табиғатына байланысты сұрақтарды 
шешуге болады. Адам болмысы философия тарихында ұзақ 
талқыланып келеді. Бұл философияның бірінші жəне соңғы 
мəселесі десек болады. Оны өлім, өмір, мəңгілік өмір тұрғысынан 
М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен, т.б. зеттеген. Болмыстың бөлін-
бейтіндігі туралы ой В. Вайцзеккермен, В. Дермен жəне т.б.  
айтылған. Ал П.С. Гуревич, З. М. Какабадзе, И. Б. Вишив жəне т.б. 
өмір құндылығын талқылап, оның қайталанбайтындығын  атап 
кеткен. Сонымен қатар, олар өмір мен өлім арасындағы қарама-
қарсылықты көрсеткен. Себебі бір жағынан адамның əрқашан 
өмір сүргісі келсе - бұл жеке болмыстың заңа, ал екінші жағынан 
өлім өмірді реттейтін жəне дамытатын негізгі заң - түрлік 
болмыстың заңы. Сөйтіп, адам əрқашан бейболмысқа қарсы 
тұрады. Ал бұл, өз кезегінде, өмір құндылығын белгілейтін фило-
софиялық рефлексияда көрініс табады. Медицинадағы денсаулық 
жəне ауру феномендерінің философиялық негіздерін И.И. Брех-
ман, В.М. Дильман жəне т.б. зерттеген. Себебі денсаулық - негізгі 
құндылық. Ал қазіргі дамыған қоғам үшін денсаулықты сақтау – 
ғаламдық мəселе. Сонымен қатар медицинадағы эвтаназия жəне 
өзін-өзі өлтіру феномендерін көптеген философтар (Ф.Фут, 
С. Кьеркегор, А. Камю, Н. Бердяев т.б.) жəне психологтар мен 
социологтар (З. Фрейд, Р. Кастенбаум,  В. Франкл, т.б.) зерттеген. 
Олардың айтуынша адам өзін-өзі өлтіруге бейім бірден бір тірі 
жан. Адамдар бұндай жағдайға өмір құндылығын жəне мəнін 
жоғалт-қанда душар болады. Адам мəселесі философия үшін ең 
маңызды, сыры көп, қайшылыққа мол мəселелердің бірі. Э. 
Кассирер жазған: «Антропологиялық философия көптеген адам-
дардың эмоциялары мен бастан кешкендеріне толы», «Соңғы 
сотты көтіп жүрген барлық адамзаттың тағдыры». Яғни, «жалпы» 
деген адам жоқ, өзінің өмірін өзі кешіп жүрген жеке адам бар. 
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Олардың əрқайсысы мəселе. Бұл мəселені шешу үшін «Адам 
деген не?» деген сұраққа жауап беру керек. Бұл өте қиын екеніне 
қарамастан, тек өзімізді-өзіміз түсініп алып қана, біз бүкіл əлемді 
түсіне аламыз. «Болмыс» бұл барлық айтуға келетін нəрсе. Оны 
ұғым ретінде «Болмыс бар, бейболмыс жоқ» деп айтқан 
Парменид енгізген. М.К. Мамардашвили айтуынша, болмыстың ең 
дұрыс анықтамасы күнделікті тілдің грамматикалық заңдарымен 
емес, философиялық грамматиканың заңдарымен құрастыр-
ылған: «Болмыс - ешқашан болмаған жəне ешқашан болмайтын 
құбылыс, ол қазір болып жатыр». Адам өзіне-өзі болмыс жайлы 
сұрақтар қойғанда ғана адам болады. Өйткені, тек қана адамда 
болмыстың екі түрі бар - материалды жəне рухани. Тек қана адам 
өзіне болмыс жайлы сұрақтар қоя алады. Философиялық ой 
өмірді, өлімді, мəңгілік өмірді адам болмысының феномендері деп 
қарастырады.        

Болмыс пен материя мəселесі. 
Болмыс мəселесі келесі сұрақтарға жауап берудің мүмкіндігі: 

Не тіршілік етеді? Дүние. Қайда тіршілік етеді? Осы жəне барлық 
жерде. Қанша уақыт тіршілік етеді? Қазір жəне мəңгілік, дүние 
бұған дейін болды, бар жəне болады, ол - мəңгілік. Жеке заттар, 
организмдер, адамдардың тіршілік еткеніне қанша уақыт? Олар-
дың шегі бар, мəңгілік емес. Мəселенің түп негізі, мағынасы - 
заттың өткінші жəне өткінші емес болмысында, табиғат жəне адам 
сезімінің бірқалыптылығында [3, 17].  

Философия болмыс мəселесін зерттеу шеңберіне ала 
отырып, адамның тəжірибелік, танымдық қасиеттеріне негіздел-
еді. Бұл мəселе болмыс категориясының көмегімен жəне онымен 
тығыз байланысқан болмыс емес, тіршілік, кеңістік, уақыт, 
материя, қалыптасу, сапа, мөлшер ұғымдарымен анықталды. 

Болмыс - танымнан тəуелсіз дүниені, материяны білдіретін  
философиялық түсінік. 

Болмыс  емес /бейболмыс/ - болмыстың антитезасы, оның 
қарама-қарсылығы. 

Тіршілік - əрекеттесуші, өзгермелі, көпүлгілі заттар жиын-
тығы. Дара заттың ішкі мағынасын, болмысын анықтау қиын. Тек 
тіршілік, болмыс, қалыптасу ұғымдары барлық заттардың мағы-
насы мен мəніне түсінік береді.  

Материя - адамзат танымынан тəуелсіз дамитын объективті 
шындылық. Материя түпсіз терең объектілер мен дүние жүйесін 
қамтиды, түрлі қасиеттері мен формалары бар қозғалыстың 
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субстанция негізі болып саналады. Материя тек шексіз көп нақты 
объектілер мен жүйелердің  құрамында болады. Материя сыртқы 
жерден туындамайды жəне жойылмайды, ол - уақыт қатынасында 
- мəңгілік, кеңістік қатынасында - шексіз. Материя қозғалыспен 
тығыз байланысты, үздіксіз даму үстінде болады. Оның дамуы 
белгілі бір сатыда өмір мен ойлау қабілеттігін туғызады. 

Уақыт жəне кеңістік - материя тіршілік етуінің негізгі 
формалары. Философияны уақыт пен кеңістіктің қатынасы жəне 
олардың материяға ықпалы толғандырады, яғни уақыт пен 
кеңістік нақты бар ма, əлде ол танымдағы таза абстракция ма 
деген  сұрақтарға жауап іздейді. Кеңістік бір уақытта бір-бірімен 
тығыз байланысты объектілердің орналасу реттілігін білдіреді, 
уақыт - бір-бірін алмастырушы құбылыстардың орналасу ретті-
лігін білдіреді. 

Қалыптасу - заттар мен құбылысытардың аяқ асты өзгерісін 
– үздіксіз ауысуларын, бір-біріне айналуын білдіретін 
философиялық категория. 

Сапа мен мөлшер - объективті танымның маңызын түсінді-
ретін философия категориясы. Дүние дайын, аяқталған заттарда 
емес, үнемі пайда болып, өзгеріп, жойылып отыратын процестер 
жиынтығынан тұрады. Бұл қасиеттер тұрақсыз, бір-бірінен ажыра-
майды деуге болмайды. 

Өлшем - сапа мен мөлшердің органикалық бірлігін білдіретін 
философия категориясы. Əр өзіндік сапасы бар объектіке мөл-
шерлік мінездеме тəн. Бұл мінездеме үнемі өзгеріс, қозғалыс 
үстінде болады. Дегенмен, өзгеріске бейімділіктің өзі кейбір шек-
термен шектелген. Ол шекарада мөлшер өзгерісі сапа өзгерісіне 
əкеледі. Осы шекараны «өлшем» деп қарастырамыз. 

Болмыстың негізгі формалары: 
1) заттар, процестер болмысы; 
2) адам болмысы;  
3) рухани болмыс; 
4) əлеуметтік болмыс. 
«Біріншілік табиғаттағы» заттар мен процестер адам таны-

мынан тəуелсіз тіршілік етеді. «Біріншілік табиғат» шексіз, өткінші 
емес болмыс, мұндағы адамның тіршілігі өткінші сəт деп қарас-
тырылады. 

«Екіншілік табиғат» - адам тіршілігінің уақытымен, кеңістігімен 
тығыз  байланысқан болмыс, əлеуметтік болмыс.  
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Жеке адам болмысы - адам руханияты мен тəнінің диалек-
тикалық бірлестігі. Адамды адам ететін оның руханияты, басқа тірі 
организмнен табылмайтын, тек адамға ғана тиесілі ішкі таным. 

Дүние бейнелерінің бірнеше түрі бар: мифологиялық, теоло-
гиялық, ғылыми, философиялық. Дүниенің ғылыми бейнесі негізі-
нен жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін қорытып, 
жалпылау нəтижесінде қалыптасатындықтан, бұл тақырып үшін 
физика, астрономия, биология салалары бойынша іргетастық 
білім қажет.   

Онтологияның орталық ұғымы болмыс болып табылады. 
Болмыс дүниедегі барлық өмір сүретін құбылыстарды белгі-
лейтін философиялық категория.Бұл ұғымды философияға 
алғашқы болып Парменид(б.з.д.V-IVғ.) енгізді.Болмыстың негізгі 
формалары: заттар болмысы, адам болмысы, қоғам болмысы, 
рухани болмыс. Бұл категория материалдықты жəне рухани-
лықты, яғни реалдықтың барлық түрін қамтитындықтан мазмұны 
жағынан ең кең болып саналады. 

Ғылым дегеніміз дамып келе жатқан, қозғалмалы білімдер 
жүйесі болғанықтан, дүниенің ғылыми бейнесінің өзі өзгермелі, 
парадигмалық сипатқа ие. Парадигма түсінігімен студентер қазіргі 
заман философиясынан таныс, еске түсіріп өтуге болады. 

Дүниенің ғылыми бейнесінің эволюциясы классикалық бейне-
ден классикалық емес бейнеге, одан қазіргі кезде посткласси-
калық емес бейнеге өту арқылы көрінеді. 

Дүниенің классикалық немесе механикалық бейнесі Галилей 
мен Ньютонның жетістіктеріне негізделген, өте қатаң детерми-
нация бойынша (графикалық бейнесі парабола түрінде), дүниенің 
кезкелген уақыттағы күйі белгілі болса, оның өткенің де,келешегін 
де өте дəлдікпен білуге болады. Бұл модельдің жаратылыс-
танулық базасы Ньютон əлемі болды. Дүниенің механикалық 
бейнесімен студенттер жаңа заман философиясынан таныс.  

Дүниенің бұл бейнесінің орнына келген дүниенің классикалық 
емес бейнесі механика заңдарының универсал емес екенін 
дəлелдеген термодинамиканың алғашқы теорияларының ықпалы-
мен пайда болды, XIX-XX ғасырлар тоғысында жаратылыс-
танудағы төңкеріс, əсіресе Салыстырмалық теориясының ықпалы 
нəтижесінде классикалық емес бейнеге өту жүзеге асты.бұл 
бейнеде өте қатаң детерминация емес, жаңа фактор - кездей-
соқтықтың рөлі ескеріледі. Детерминацияның жаңа түрі «статис-
тикалық заңдылық» деген атпен енді.  
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Дүниенің материалдық бірлігі - материалистік философияның 
негізгі прициптерінің бірі. Жалпы алғанда бұл прицип, дүниедегі 
əр түрлі заттар мен құбылыстардың негізінде, ешқандай рух пен 
санаға тəуелсіз, бір материалдық бастаманың жатқанын мойын-
дау. Ежелгі грек философтары бұл бастаманы бір затпен теңес-
тірді: сумен (Фалес), отпен (Гераклит) жəне т.б. Демокрит атом-
дармен теңестірді, яғни əрі қарай бөлінбейтін кішкентай зат-
тармен. 

Жаңа заман кезінде пайда болған Ньютондық картезиандық 
парадигма - И. Ньютон мен Р. Декарт идеяларына негізделген 
Декарттың айтуынша дүниенің бір біріне тəуелсіз екі түп негізі бар: 
материалдық жəне рухани. Материалдық түп негіздің басты 
қасиеті - оның кеңістікте созылыңқылығы, рухани түп негіздің 
негізгі қасиеті-ойлау қабілеті. Бұл екі түп негіз бір біріне тəуелсіз, 
параллельдер. Бұдан шығатыны материалдық əлемді объективті 
сипаттауға болады, онда бақылаушы адамның субъективтілігіне 
орын жоқ. Декарт пен Ньютонның ілімдерінен шыққан дүниенің 
ғылыми бейнесінде Құдайға орын жоқ. Дүниенің рационалдық - 
механикалық бейнесі дүниені бізге жалғыз, заңдарға ғана бағы-
натын əлем ретінде суреттейді. Онда рух, еркіндік те жоқ, ол 
соқыр мылқау. Алып ғарыштық кеңістіктер,оларда өте қатаң, анық 
траекториялармен материя массаслары қозғалып жүр. Онда мақ-
сат та, мəн де жоқ. Оған адам мен оның санасының ешқандай 
қажеті жоқ.  

Ньютонның механикалық əлемі оның - кішкентай, бөлінбейтің 
тұрақты пішіні мен массасы бар бөлшектер, бір-бірімен тартылу 
заңы арқылы байланысқан. Болмыс классикалық евклидтік 
геометрияның үш өлшемді кеңістігіне ұйымдасқан, ол тұрақты, 
абсолют. Ол үлкен бір заттар орналасқан сыйымдылық, оларға 
ешқандай қатысы жоқ. Уақыт та, дəл, сондай, абсолют, материяға 
ешқандай қатысы жоқ. Ол ылғи тұрақты, біркелкі ағынмен тек 
алдыға қарай жылжиды. Тұтас алғанда əлем, өте үлкен, қатаң 
детерминацияланған, яғни себеп пен салдардың үздіксіз тізбе-
гінен тұратын сағаттық механизм. Бұл тізбектің кезкелген бөлігі 
туралы мəлімет алсаң, оның өткенін де, бүгінін де ешқандай 
қатесіз суреттей аласың. Бұл əлем адам дүниесі, оның тағдыры, 
мақсаты, мəні, құндылықтар дүниесінде ешқандай шаруасы жоқ. 
Адамның өзі абсурд, не үшін пайда болғаны түсініксіз құбылыс. 

Енді материя түсінігінің қалай қалыптасқандығына келсек, 
ежелгі дүниеден бастап, чарвактар (төрт элемент), ежелгі гректер 
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белгілі бір зат, Левкипп пен Демокриттің өзі материяны атомдар-
мен, яғни кішкентай заттармен теңестірді. 

XVIII ғасырда француз материалисі Гольбах «Табиғат жүйесі» 
деген еңбегінде: «...бізге қатысты жалпы алғанда материя, біздін 
сезімімізге əсер ететіннің бəрі» деп жазды. Ол материяның абс-
тракция екеніне түсінік берді, бірақ біздің сезімімізге не əсер 
ететінін түсіндерген жоқ.  

XIX ғасырдың аяғына қарай дүние құрылысының барлық 
принциптері ашылып болғандай көрінді: клетка табылды, энергия-
ның сақталу заңы ашылды, Дарвин тірі табиғаттың эволюциясы 
туралы көзқарасын ұсынды, Менделеев элементтердің периодтық 
жүиесін жасады. Барлық болмыстың, адам болмысынын да, 
заттар болмысынын да негізі болып атомдар, əрі қарай бөлін-
бейтін зат бөлшектері саналды. Материя ұғымы, зат ұғымымен 
теңестірілді. Масса, материя мөлшерін шамасын көрсетті. 
Материя кеңістік пен уақыттан тəуелсіз қарастырылды. Айналып 
келгенде, XIX ғасырдың классикалық физикасында ежелгі ілімнің 
кемшіліктері тəн болды: яғни материяны алғашқы өзгеріссіз 
түпнегіз ретінде қарастыру жəне оны затпен тенестіру. 

 Қазіргі ғылым дамуының деңгейіне сəйкес келетін, материя 
анықтамасын берген В.И. Ленин: “Материя дегеніміз адамға 
түйсіктері арқылы мəлім болатын, түйсіктерге тəуелсіз өмір сүре 
отырып сол арқылы көшірмесі алынып, суреті салынып, бейнесі 
жасалатын объективті шындықты белгілейтін философиялық 
категория”.  

Қозғалыс - материяның өмір сүру тəсілі. Қозғалысты - материя 
атрибуты деп түсінсек қана, дүниенің əртүрлілігін материялдық 
бірлігі арқылы түсіндіре аламыз. Қозғалыс пен материяның арақа-
тынасы туралы əртүрлі көзқарастар болды. Дүниенің механи-
калық бейнесінде қозғалыс деп тек механикалық қозғалысты, яғни 
кеңістікте орын ауыстыруды ғана түсінсе, XX ғасырдың басында 
философия мен жаратылыстануда болған «энергетизм» бағыты-
ның өкілдері табиғаттағы барлық құбылыстарды энергияның 
өзгеруі деп қарастырып, оның ешқандай материалдық негізі жоқ 
деп, қозғалысты материядан бөліп алмақшы болды. Диалекти-
калық материализмде қозғалыс ретінде кез-келген сандық, 
сапалық өзгерістер түсінілінеді Жəне материяның қозғалысының 
себебі оның ішкі қайшылылығы болып табылады. Олар мынадай 
қарама-қарсылықтар: тұрақтылық пен өзгермелік, тартылыс пен 
тебіліс, қарапайымдылық пен күрделілік, т.б. 
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Дүниеде қозғалыстағы материядан басқа ештене жоқ жəне ол 
кеңістік пен уақыт бойынша болады. Материя қозғалысын 
түрлерге бөлуге болады. Оны алғаш тұжырымдаған Ф. Энгельс. 
Ол материя қозғылысын 5 түрге бөледі: механикалық, физикалық, 
химиялық, биологиялық жəне əлеуметтік. Тірі емес табиғаттағы 
негізгі сапалық өзгерістер материяның физикалық жəне химиялық 
қозғалыстарының қатынастарымен аңықталады, тірі табиғатта 
негізінен биологиялық қозғалыс басымырақ. Қозғалыстың əлеу-
меттік түрі қоғамға тəн. 

Энгельс берген қозғалыс классификациясы қазірдін өзінде 
құндылығын жоғалтқан жоқ. Бірақ ғылым жетістіктеріне байлан-
ысты біршама байытылып, нақтыланды, дəлденді десе болады. 
Мысалы, XVIII, XIX ғасырда механикалық қозғалыс тек макроско-
пиялық денелердің кеңістікте орын ауыстыруы деп түсінілсе, қазір 
кеңістікте орын ауыстыру «элементар» бөлшектерден бастап 
барлық материя түріне тəн екені анықталды. Қазіргі ғылым 
механикалық қозғалысты барлық физикалық процестердің ірге-
тасы ретінде қарастыруды қойды. Керісінше денелердің механи-
калық қозғалысы «элементар» бөлшектердің өзара ауысуының, 
əлсіз, күшті, электромагниттік жəне гравитациялық əсерлесу 
нəтижесінде болатыны белгілі болды. 

Материя қозғалысының түрлерін түсіну үшін мыналарды еске-
ру қажет:  

1. Қозғалыстың əр түрлі ерекше, бірақ өзара байланыста. 
Түрлердің кез-келгені сəйкес жағдайда басқасына айналуы мүм-
кін. Олардың негізі дүниенің материалдық бірлігі болып 
табылады.  

2. Қозғалыстың қарапайым түрлері одан гөрі жоғары түрінің 
іргетасы болып табылады. Мысалы, тіршіліктің физико-химиялық 
негізін таппай тұрып, өмірдің мəнін түсіну қиын. 

3. Материя қозғалысың жоғары түрлері сапалық жағынан 
ерекше болғандықтан, оларды төменгі түрлерімен теңестіруге 
болмайды. Мұндай теңестіру «механицизм» деп аталады. Бұл 
бағытты жақтаушылар барлық табиғи жəне əлеуметтік құбылыс-
тарды классикалық механика заңдары арқылы түсіндірмекші 
болған. 

Материя қозғалысының түрлері туралы сұрақты диал-мат  
тұрғыдан шешу, ғылымды классификациалауға мүмкіндік береді. 
Негізгі фундаментальды ғылымдар қозғалыстың негізгі түрлерін 
қарастырса, қозғалыс түрлерінің бір-біріне өтуін, олардың байлан-
ысын қарастыратын да ғылымдар бар. (мыс: биохимия, био-
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физика,астрофизика, т.б.) Материя қозғалысы кеңістік пен уақыт 
бойынша жүзеге асады. 

Материалдық денелердің созылыңқылығы, басқа заттар қат-
ысты белгілі бір орын орын алуы кеңістіктің философиялық 
түсінігін береді. Кез келген құбылыстың ұзақтығы, басталуы, 
аяқталуы, кезеңдері, күйлері болады. Материалдық процестердің 
бір-біріне қатысты белгілі ретпен өтуі, ұзақтығы, кезеңдері болуы 
уақыттық философиялық түсінігін береді. 

Былай қарасаң ап-айқын сияқты кеңістік пен уақыт ұғымы 
ежелден бастап күні бүгінгедейінгі философиялық дискуссия-
лардың өзегі болып табылады. Философия тарихында кеңістік 
пенуақыт туралы көзқарастардың эволюциясы негізінде екі басты 
коцепция қалыптасты. 

1. Субстанциялық (түпнегіздік) концепция кеңістік пен уақытты 
өз бетімен өмір сүретін, материалдық объектілерден тəуелсіз түп 
негіз ретінде қарастырды. Бұл идея кезінде Демокрит тұжырым-
даған, кейін Ньютон абсолют кеңістік пен уақыт концепциясында 
толық аяқталды. 

2. Салыстырмалы (реляциондық) концепция кеңістік пен 
уақытты ерекше түпнегіз түрінде емес, заттардың өмір сүру тəсілі 
ретінде қарастырады. Бұл концепцияның негізін салған Аристо-
тель, ол кеңістік пен уақытты материядан бөліп қарастыруға 
болмайды деген. Лейбниц те кеңістік пен уақыттың өз алдына 
болмыс бастамасы екеніне тойтарыс берді. Гегельдің негізгі 
қосқан үлесі, ол кеңістік пен уақыттың қозғалыс сəттері екенін 
айтты. 

Диалектикалық материализм кеңістік пен уақыттың салыстыр-
малық концепциясын мойындайды.  

Өткен ғасырда орыс математигі, евклидтік емес геометрияны 
жасаушы Н.И. Лобачевский кеңістіктің қасиеттері əрқашанда жəне 
барлық жағдайда тұрақты емес, олар материяның қасиеттеріне 
байланысты өзгереді деген өте батыл тұжырым жасаған болатын. 
XX ғасырдың басындағы физикада жасалған күрт өзгерістер 
кеңістік пен уақыттың қозғалыстағы материяға, оның қасиеттеріне 
тəуелді екенін толық дəлелдеп берді. Мысалы, қара иірімдер 
тұсында кеңістіктің өзгеретіні. Əсіресе, А. Эйнштейннің салыстыр-
малық теориясы осы жөнінде үлкен жаңалық əкелді. Ол микро-
бөлшектердің кеңістіктегі қозғалысы сəуле жылдамдығына жақын-
даған сайын оның массасының шексіз ұлғая беретінің жəне 
уақыттың баяулай түсетінін дəлелдеді. 
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Осымен дүниенің классикалық ғылыми бейнесінен классика-
лық емес ғылыми бейнесіне өту жүзеге асты. 

Дүниенің классикалық емес бейнесінде уақыт пен кеңістіктің 
негізгі қасиеттері мыналар: адам санасына тəуелдігі; абсолюттілігі 
мен салыстырмалылығы материя атрибуты ретінде қозғалыстағы 
материямен жəне өзара байланыста екені. Кеңістіктің жалпы 
қасиеті: үш өлшемді, изотропты (кеңістіктегі барлық бағыттар бір-
дей қасиетке ие). Уақыттың негізгі қасиеттері: анизотроптылығы 
(бағытқа байланыстылығы) бір өлшемділігі, яғни материялдық 
процесс өткеннен қазір арқылы болашаққа бағытталатындығы.  

Сана болмысы. Дүниеде ең ғажап, керемет құбылыс - 
адамның рухани дүниесі, сана, ақыл, ой. Адамзат игілігіндегі 
барлық материалдық жəне рухани жетістіктер зəулім құрылыстар, 
түрлі техникалық табыстар, өнер, дін, əдебиет, философия, ғыл-
ым - осылардың бəрі сол сананың құдіреті. Объективтік дүниеде 
сананың баламасы жоқ. Ол тек адамға ғана тəн. Сондықтан, 
қашан да сананы болмыстан жоғары қоятын ұғым туып, оны 
бастапқы деп санаған. Енді біреулер бұл пікірді мойындамаған. 
Дін иелері сананы материалдан тыс, дербес жəне мəңгі өмір 
сүретін, ешқашан өлмейтін құбылыс деп қарастырады. Қазақ 
философиясына көлемді үлес қосқан Ғарифолла Есім өзінің  
«Сана болмысы» атты еңбегінде болмыс туралы пікірлерін 
жазады. (Мир философии: М., 1991. - Т. 2, ч. 2. - 624 с.) 
 

8.2.  Əлеуметтік философия 
 

Қоғам, адам жəне қоғамдық қатынастар туралы ой-пікірлер, 
идеялар мен ұғымдар алғашқы қауымдық қоғам дəуірінде-ақ 
қалыптаса бастаған. Адамдардың  алдында  қоғам деген не, ол 
қалай пайда болады, ол қалай дамиды, дамудың көздері мен 
қозғаушы күштері неде, қоғамды құбылыстар мен процестердің 
байланысы қандай, өзара əсер, себебі, қарым-қатынастар заңды-
лықтары бар ма деген жəне басқа да көптеген сұрақтар, ой-
пікірлермен идеялар туады. Қоғамдық құбылыстарды процес-
терді, тарихты танып білуге, өзгертуде философия тарихында 
материализммен идиолизмнің арасында ұдайы қарама-қарсы 
күрес болып келді. Қоғамның ілгерілеп дамуы, таптардың пайда 
болуы, ой еңбегімен дене еңбегінің бөлінуі, еңбекші бұқараны 
қанаудың күшейюі қоғам туралы ой пікірлерді, идеяларды одан əрі 
дамыта, тереңдете түсті. Қоғамдық өмірге, оның дамуына 
байланысты көз қараста бұрын идеолизм үстемдік етіп келді. 
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Оның үш түрлі себептері бар, тарихты ғылыми тұрғыдан түсіндіру 
белгілі бір нақтылы объективтік жағдайлар талабына байланысты 
туындаған соның рухани нəтижесі еді. Ол қоғамның, филосо-
фияның, ғылымның жаңа практикалық талабына сəйкес өмірге 
ойдың жетістіктеріне сүйену арқылы, соның жалғасы ретінде жəне 
ғылым, практика жаңалықтарына сүйене отырып, солардың 
талабына сай қалыптаса бастады. Тарихты объективтік тұрғыдан 
түсіну өзінен бұрынғы алдыңғы қатарлы қоғамдық ойдың жəй 
жалғасы емес, қоғам тану тарихындағы мүлдем жаңа сапалы 
кезең. Тарихқа объективтік көзқарастың қалыптасуы табиғатты да, 
қоғамды да қамтитын біртұтас ғылыми-философиялық дүниета-
нымдық негіз болды. Қоғамды ғылыми принциптер негізінде 
зерттеу нəтижесінде оның даму заңдылықтарын ашу барысында 
əлеуметтану, саясаттану ілімдері дүниеге келді. Ол ғылымдар 
адамзат тарихын түсіндірудің кілтін, көзін қоғамның материалдық-
экономикалық қатынастар жүйесінен шығарып, оны жан-жақты 
терең талдап дəлелдеді. Қоғам заңдарын оларды тікелей байқау, 
көру, бақылау арқылы қабылдау өте қиын. Осы себепті қоғам 
заңдарын терең танып-білу арқылы пайдалану оңай емес, ол көп 
күш жұмсап, зерттеуді керек етеді. Олар абстрактілі ойлау арқылы 
белгілі болады. Қоғамды ғылыми тұрғыдан түсінудің басты 
өзгешелігі - ол алуан түрлі қоғамдық қатынастардың, байланыс-
тардың ішінен ең бастысын - материалдық-өндірістік қатынас-
тарды бөліп алады.  Қоғамдық болмыс - адам өмірінің, оның іс-
əрекетінің қажетті шарты жəне қайнар көзі. Адам өзінің жасам-
паздық күш-қуатымен табиғи мүмкіндіктерді шындыққа айналдыру 
арқылы болмысты өзгертіп отырады. Қоғамдық болмыс - адамзат 
тарихының даму кезеңдеріндегі əлеуметтік практиканың нəтижесі. 
Қоғамда түрлі қатынастар бар. Олар материалдық жəне идео-
логиялық қатынастар болып екіге бөлінеді. Материалдық қатынас-
тар адам санасынан тыс, ой елегінен өтпей-ақ, қалыптаса береді. 
Оған жататындарды ең алдымен табиғатты адам арқылы өңдеу 
деп айтады. Қоғамды қатынастардың екінші бір тобы – идео-
логиялық қатынастар оларға адамды адам арқылы өндеу жатады. 
Олар саяси, құқықтық, моралдік, діни, эстетикалық жəне 
философиялық қатынастар болып бөлінеді. Нағыз демократиялық 
қоғам адамдар бостандығынан, еркіндігінен көрінеді. Бірақ 
бостандық ойға келгенді жасау емес, қоғам болған соң, белгілі 
тəртіп болады. Демократияның бір көрінісі либерализм. Ол адам 
құқығы деген ұранды желеу етіп, адам не істесе де ерікті болу 
керек дейді. Қоғам дамуындағы ерекше заңдар əрбір жеке - 
экономикалық формациялардың өзіне тəн ерекшелігін көрсетеді. 
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Қоғамды біртұтас, тірі əлеуметтік организм деп қараудың негізгі 
шарты - барлық дəуірлердің əлеуметтік-экономикалық даму типо-
логиясын құру, яғни қоғамдық-экономикалық фармация туралы 
ұғымды тұжырымдауды қажет етті. 

Сондықтан тарихты əлеуметтік философия тұрғысына пайым-
дау, талдау əдісін - біз қоғамдық құбылыстардың жалпы теория-
сымен методологиясы дейміз. Айта кету керек, қоғамды басқа да 
толып жатқан нақтылы ғылымдар (əдебиет, заң, тарих, саяси 
экономия, саясаттану, əлеуметтану, т.б.) зерттейді. 

Материалистік философия ілімдерінде адамзат қоғамы ешқа-
шан өзгермейтін, əрқашан өзіне тəн құбылыс ретінде қаралып 
келді. Қоғамдық құбылыстар кездейсоқ, оларға тəн ешқандай 
заңдылық жоқ деп санаған, не биологиялық заңдылықтарды қоғам 
өміріне қолданған реттер де кездесті. Қоғамның тарихи үлгілері 
бір-бірінен материалдық игілікті өндіру тəсілі арқылы  ажыраты-
лады, ал қоғамның формацияның саналық ерекшелігі ондағы 
өндірістік қатынастарға байланысты болады. Əрбір қоғамдық 
фармацияның негізінде белгілі бір өндіріс тəсілі болады. Өндіріс 
тəсілінің алмасуы қоғамдық фармацияның ауысуына бастайды. 

Қоғамның қозғаушы күштері туралы мəселенің принципті 
маңызы бар, Өйткені бұл проблеманы шеше отырып, біз 
қоғамның ілгері дауының басты қозғаушысы, оның  жүргізушісі кім, 
адамдардың саналы жасампаздық қызметінің басты ынталанды-
рушысы неде, олардың көріністері қандай деген сұрақтарға жауап 
іздейміз. Қоғам дамуының объективті қозғаушы күштері өздерін 
терең түсінуді, білуді қажет етеді сондықтан олар өздерінің 
идеологтарын қалыптастырады. Қоғамның даму процесі, оның 
жоғары қарай ілгері басуы қозғаушы күштер, қайшылықтар, 
қарама-қарсы күрестер, əлеуметтік өзгерістердің қарқымды 
секірістері арқылы жүзеге асырылатын. Бұл арада қозғаушы 
күштер болып, белгілі бір əлеуметтік топтың жиынтығы да 
шығады. Бұлар қоғам дамуының прогресшіл мүдделеріне сəйкес 
нақтылы тарихи жағдайларға байланысты толғағы пісіп-жетілген 
қайшылықтарды шешуге бағытталған. 

Материалдық-экономикалық мүдделерден басқа рухани 
мүдделерде бар. Рухани мүдделер қоғамның эстетикалық адам-
гершілік діни мүдделері - оның білімге мəдениетке, оқуға 
ұмтылуы. Мүдделердің өзгеру негізіне объективті болмыс жəне 
адамның материалдық дүниеде өмір сүруі, адам мен қоғамдағы 
өзгеру барысының бейнесі жатады. Бір мүдделерді қанағат-
тандыру қоғам дамуында жаңа мүдделерді туғызады. 



 
 

199 
 

Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
 
1. Болмыс ұғымына қарсы тұрған ұғымды атаңыз. 
2. “Екінші табиғат” болмысына нелер жатады? 
3. Болмыстың  түрлерін атаңыз. 
4. Субъективті рух болмысы дегеніміз не? 
5. Объективті рухани болмыс қалайша өмір сүреді? 
6. Рухтың заттануы мен қайта жандануы қалайша жүреді? 
7. Қазіргі ғылымдағы моралдық құндылықтар маңызының өсуі-

нің  себебі неде?  
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IХ тарау. Адам: өмір мен өлім (эвтаназия, суицид) 
 

9.1. Философиялық антропология 
 

Адам проблемасы - философия ғылымында əрқашанда 
қарастырылған мəңгілік проблема. Бұдан философияның өзі 
сонау көне замандардағы ойшылардың адам жөніндегі, оның 
дүниеде атқаратын қызметі мен алатын орны жөніндегі ой-
толғауларынан туғаны дəлел болады. Бір нəрсенің сырын ашып, 
білу үшін алдымен адам бұл туралы ештеңе білмейтінін түсініп, 
соны іште де болса мойындау қажет. Біздің білуімізше, фило-
софияның мəселесі - бұл сананың, рухтың табиғатқа, материяға, 
субъективтің (адамның) ішкі дүниесінің объективтікке (сыртқы 
дүниеге) қатынасы. Бұдан шығатын қорытынды: адамның сана-
сезімі мен ақыл-ойының, тіл мен дүниетанымының жəне оны 
өзгерту қабілетінің өзін қоршаған ортаға қатысы қандай, табиғат 
пен қоғамның  адамға, оның ішкі рухани дүниесіне тигізетін əсері 
қандай - оның бəрі философияның ең түбірлі жəне түбегейлі 
мəселелері болып табылыды. Этикалық ілім ретінде дүниеге 
келген Үндістанның буддизм философиясы өзінің алдына адамды 
қиналу азабынан құтқаруды мақсат етіп қойды. Егер бұған дейінгі 
брахманизм деп аталатын діни - философиялық ілім адамның 
азап шегуін бұрынғы күнəсі үшін тартатын жазасы, одан құты-
лудың жалғыз жолы - құдайға құлшылық етіп, табына білу деп 
білсе, буддизм, керісінше, өмірдің өзі тек азап шегуден тұрады, 
бұл дүниеде (сансарда) одан адамды азат ету құдайлардың 
қолынан келмейді, азаптан құтылудың бір ғана жолы бар, ол 
адамның өзіне байланысты: сансардан кету, безіну деп санады. 

Конфуций ең алдымен адамның адамгершілік əрекетіне назар 
аударады. Оның түпкі тұжырымы “аспан” концепциясы. Əлем мен 
адам дамуын анықтайтын тек табиғат бөлігі  ғана емес, жоғары 
рухани күшті де білдіреді. Ол аспан мархабатымен белгілі бір 
этикалық қасиеттерге ие болған адам мораль заңына - оған 
сəйкес қылық жасауы жəне бұл қасиеттерді оқу үдерісінде жетіл-
діруі тиіс деп жазды. Конфуций концепциясына сай “идеалды 
адам”, “қайырымды ер” деңгейіне жету болып табылады. 

Платон философиясының өте маңызды бөлімі - адамның 
арманынан шығатын “Мемлекет” туралы ілім. Дүниедегі бірден-бір 
əділетті мемлекет қандай болуы керек - философ осыны кескін-
деп, бейнелеп беруді өзіне мақсат етіп қойған. Мұндай мінсіз 
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мемлекетті ең ақылды, білімді адам, яғни Платонның ойлауынша, 
философ басқаруға тиіс (Проблема человека в западной 
философии // сост. П.С. Гуревич; общ. ред. Ю.Н. Попова. – М., 
1988. – 552 с). 

Адам проблемаларына Аристотель де ерекше көңіл бөлген. 
Əсіресе, ол философияның “Этика” бөлімінде түгелдей сол про-
блемаларды қарастырып, оларға тиісті талдау жасады. Аристо-
тельдің айтуынша, мемлекет басындағы заң шығарушының 
міндеті - азаматтарды жақсы қылықтарға, ізгі ниеттілікке үйретіп 
оларды тек игілікті істерден ғана дəрежеге жеткізу. Оның “Алтын 
аралық” деп  аталатын  моральдық  доктринасы адамның жан 
дүниесінің сырын ашуға бағытталған. Жоғары мінез-құлық қасиет-
терінің əрқайсысы біріне-бірі қарсы екі түрлі ұшқары қылықтың 
аралығы болып табылады. Бұлардың екеуі де теріс қылықтар. 
Дегенмен Аристотель де өз заманына сай ойлайды.  Құлдарды ол 
адамға санаған жоқ, “сөйлей білетін құлдар” деп атады. Құл иесі 
құлға қайырымды болуы да міндетті емес, өйткені, ол оның 
меншігі болып есептеледі, ал баланың əкеге қайырымды болуы 
міндетті, себебі, əкесіз бала  дүниеге  келмейді. Адамның ой-
сезімін, мінез-құлқын тəрбиелеп, жетілдіру арқылы оны бақыт 
жолына салу мəселесіне бірнеше күрделі еңбектерін тікелей 
арналған орта ғасырдағы Шығыстың ойшыл философы, біздің 
əйгілі жерлесіміз əл-Фараби болды. Əл-Фарабидің айтуынша, 
бақыт - əр адамның көздейтін мақсаты, үлкен игілік. Сол мақсатқа 
жетуге мүмкіндік беретін адамда үш түрлі тамаша табиғи қабілет 
болады: 

а) ерекше жасаған дене құрылысы; 
ə) жан құмарлықтары; 
б) ой-парасаты (аль-Фараби. Историко-философские трак-

таты. - Алматы, 1985. - 26 с.). Бұл арада адамның қоғамда алатын 
орны мен рөлінің сипаттамасын айтып отырмыз. Ал адам 
дегеніміз өзі кім? Күнделікті өмір көзімен қарағанда бұндай оңай 
сұрақ жоқ тəрізді. Философия тарихында берілген анықтамалар 
көп. Аристотельдің анықтамасы бойынша, адам - қоғамдық 
хайуан. Басқа хайуандардан адамның айырмашылық - ол қоғам-
нан тыс өмір сүре алмайды. Орта ғасырдағы діншіл философ 
Фома Аквинский адамды дене мен жанның бірлігі, хайуан мен 
періштенің аралығындағы нəрсе деп санаған. Жан оның ұғым-
дарында мəңгілік өлмейтін жақсылық сəулесі болса, дене - 
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ынтымақтық аренасы, жанның ұясы. Сондықтан адамдар өмір 
бойы сайтандар тұзағынан босануға жəне құдайдың жарық 
дүниесіне шығуға ұмтылады. 

• Фортуна өте мейірбанды адамдардан гөрі, «не болса сол 
болсын», - деп батыл кірісетін адамдарды сүйеді (Эразм Рот-
тердамский). 

• Менің адалдығым мен сенімділігімнің кепілі - менің кедейлігім 
(Николло Макиавелли). 

• Адам - көп түрлі өзгеретін табиғаты бар жануар (Пико делла 
Мирандолла). 

• Қандай қиындық болса да, өмірден бас тартпа (Мишель 
Монтень). 

Философия тарихында мыңдаған жылдар шеңберінде адамға 
деген сан-алуан анықтамалар жасалды. Шəкəрім “Үш анық” еңбе-
гінде егер де адамның ар-ұжданы болмаса, ол жануарлардан 
қулық-сұмдығы жүздеген есе асатын нағыз жан түршігерлік 
сайтанға айналар еді. Бүкіл көркем əдебиеттің дəріптейтін аса 
құнды адамның қасиеті - оның ар-ұжданы. 

Австрия  ғалымы  В. Франкл Құдайды Ғарыштан, тіпті оның əр 
жағынан іздеу керек емес, ол - адамның ішіндегі оның ар-ұжданы 
деген ғажап ой айтады. Homo Aestetіcus” - сұлулыққа ұмтылған 
адам - деген анықтама да адамның  ғажап жағын бізге көрсетеді. 
Адам дүниедегі кез келген нəрсенің əсем жағын байқап одан 
лəззəт алатын пенде. “Əсемдік Дүниені сақтап қалады”,- деген Ф. 
Достоевскийдің нақыл сөзі жоғарыдағы ойлардан шықса керек.  
Голландия ойшылы И. Хейзинга адамға “Homo Ludens” - 
ойнайтын адам - деген ат қойды. Адам өз өмірінің шеңберінде 
жүздеген əлеуметтік рөлдерді ойнайды. Мысалы, ол - əке, 
жұмыста есепші, біреудің жолдасы, болмаса, туысы, саяси 
партияның мүшесі, ауладағы футбол командасының капитаны, 
т.с.с. Француз ойшылы Э. Кассирер адамға “Homo Sіmbolіcus” - 
нышан, белгі жасайтын адам - деген анықтама берген болатын 
(Кассирер Э. Техника современных политических мифов. – М.: 
Мысль,  1995. - 35 с.). 

Кең түрде алғанда символға қайсыбір халықтың тілі, баба-
лардан қалған аңыз-дастандар, дін, өнер қағидаларын, нешетүрлі 
өмірдегі кездесетін белгілерді, т.с.с. жатқызамыз. Қайсыбір нақыл 
сөздер, көркем əдебиеттегі салыстырма, бейне, т.с. мысалдардың 
əр жағында нешетүрлі мəн-мазмұнның жатқанын байқауға бола-
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ды. Мысалы, Прометей бейнесі бізге нағыз адамды сүю (гума-
низм),  ал Сизиф болса нəтижесіз зардапқа əкелетін еңбек, Қозы-
Көрпеш пен Баян-Сұлу - мөлдір махаббатың символдары ретінде 
көрінеді. 

Ф. Ницше адамға «уəде беретін жануар», Ж.Ж. Руссо  
«бұзылған жануар» деген анықтама берген болатын. Сонымен, 
өмірдің ең биік мəн-мағынасы - шығармашылық сатыға көтеріліп, 
өз қабілеттеріңді іске асыру, соның арқа-сында өз тұлғаңның 
ерекше орнын анықтап, қанағаттану болмақ. Ондай адамға тəн 
нəрселер: 

- өмірдің əрбір күнін теңдесі жоқ сый ретінде қуанышты 
сезіммен қабылдау, басқаларды өзіңді сияқты бағалап қабылдау; 

- басқаларға тəуелді болмау, əр мəселе бойынша өз пікіріңді 
көрсете білу, өзгелердің пікірін де қабылдап сыйлау; 

- өз таңдаған ісіңді сүю, шығармашылық деңгейінде игеру; 
- үне бойы өз қабілеттеріңді əрі қарай дамытуға тырысу; 
- мақсат-мұратқа жететін құралдарды таңдау, жақсылық пен 

жамандықты, сұлулық пен түрсіздікті айыра білу; 
- қай жерде болмасын өзіңді қарапайым күндегідей ұстай білу, 

т.с.с. 
Адам өмірінің мəн-мағынасы жөнінде арнайы еңбек жазып, 

құнды пікірлер айтқан ХХ ғ. өмір сүрген Австрияның ұлы ойшылы 
В. Франкл болды. Ол бүгінгі адамның өмір ақуалына тоқтала келе, 
оның қиындығы жөнінде сыр шертеді. Бүгінгі адам жануарлар 
сияқты инстинкттің, кешегі қоғамдағы сияқты əдет-ғұрыптың тала-
бына сай өмір сүре алмайды. Сондықтан, ол басқалар сияқты 
болғысы келеді (конформизм), я болмаса, басқалардың айтқанын 
істейді (тоталитаризм). Ол оның рухани дағдарыста екенін, 
өмірдің мəн-мағынасын əлі таба алмағанын көрсетеді. Нəтиже-
сінде, адам “экзистенциалдық вакуумға” (өмір сүрудегі мəнсіз-
дікке) келіп тіреледі. Ондай адам əлеуметтік аномияға (ауытқуға) 
ұшырауы мүмкін. Олар: нашақорлық, ішімдікке салыну, қылмыс-
тыққа бару, құдай іздеу жолына түсу, өз-өзін өлтіру (суицид), т.с.с. 
Батыс қоғамында кең тараған жалған көзқарас ретінде В. Франкл 
өмір мəнін байлықтан іздеуді келтіреді. Мысалы, əке-шешесі өз 
баласына барлық жағдай жасап, не қалағанын алып береді де, 
оның алдындағы өз борышын орында-ғандай сезінеді. Ал ол 
баланың ішкі жан-дүниесі қандай, ол кім болғысы келеді, нені 
қиялдайды, т.с.с. оған көңіл бөлуге олардың қолдары да тимейді. 
Ақырында, киімі көк, тамағы тоқ бала көзді ашып-жұмғанша 
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ересектік сатыға келеді. Балалық қиялдарының бəрі артта, 
ерекше тұлғалық дəрежеге көтерілген жоқ, өмірден өз орнын таба 
алмай қалды. Не істеу керек? - бұл сұраққа ол жауап бере 
алмайды. Бұл қиын ақуал кездейсоқ біреудің нашаны ұсынуымен 
аяқталады. Бұл Дүниеде өмірге келген əр адамның өз орны бар, 
сондықтан, əр адам өмірінің мəн-мағынасы өзгеше. В. Франклдің 
айтуынша, бұл өмірде əр адамға өзіне керек іс тауып, қайсыбір 
ақуалдың шеңберінде өмірлік мəн-мағнаны ашуға болады. Біреу 
өмірінің мəн мағынасын балаларын жеткізуден, екінші - табиғи 
дарынын ашудан, үшінші - сүйген адамы үшін өмір сүруден, т.с.с. 
көруі мүмкін. В.Франклдің ойынша, жалпылай келе, өмірлік мəн-
мағы-наны үлкен үш топқа бөлуге болады. Оның ең биігі - шығар-
машылық құндылықтарына жету, яғни, тарихта бұрынғы-соңғы 
болмаған жаңаны тудыру. Ол үшін, əрине, табиғи дарыннан тыс, 
сол саланы толығынан игеріп, шыңына жету керек. Ол негізінен 
элитарлық топтарға тəн нəрсе. 

Көп жағдайда өз өміріңнің мəн-мағынасын жоғалтып алмас 
үшін, белгілі бір алдыңа қойған мақсатқа жете алмасаң, соған 
деген көзқарасыңды өзгертсең болғаны. Оны В.Франкл “құнды-
лықтарға деген көзқарас” деген ұғыммен береді. Адамның 
өмірінде тіпті ойға келмейтін қиын жағдайлар туып (соғыс, жер 
сілкінуі, түрмеге түсу, қатерлі ісіктің пайда болуы, т.с.с.) қолынан 
еш нəрсе келмей, тағдырдың тəлкегіне түскен кезде ол өмірінің 
мəн-мағынасын жоғалтып түңілуі мүмкін. Ондай жағдай болма-
ғанның өзінде əр адам өз өмірінің аяғында “қайғылы үштіктен” 
(зардап, күнə, өлім) өтеді. Осындай жағдайдың өзінде адам өз 
өмірінің мəн-мағынасын жоғалтып алмауы керек, - дейді В. 
Франкл. Ол  “ой-толғау құндылықтарына” көшу керек, сонда 
зардап шегудің өзінен жан-дүниені тазартатын, көп нəрселерге 
жаңа баға берілетін мəн-мағынаны табуы мүмкін. Адамның ақыл-
ой құдіретінен туатын іскерлік, белсенділік қабілеттеріне XVIII 
ғасырдағы француз ағартушылары мен материалистерінің фило-
софиялық ілімінде де ерекше көңіл бөледі. Бұл дəстүр белгілі бір 
мағынада француздардан XIX ғасырдағы неміс философиясына 
ауысты. Канттың адам пробле-масына арналған негізгі принципті - 
əрбір жеке адамның өз алдында мақсатты нысана ретінде қарау 
қажеттігі. Бұл оның адам мүддесі жөніндегі ілімінің басты мəселесі 
болды. Адам деген жүрек жылылығын ол теорияға сүйенген 
салқын ақылдың бұйрықтарына қарсы қойып отырады. Табиғатта 
мақсат жоқ. Мақсат адамның дүниеге келуімен бірге пайда 
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болады. Демек, ол тек адамға ғана тəн, бір-бірімен қарым-
қатынастағы адамдардан қүралатын қоғамға тəн құбылыс. Мақсат 
жəй ғана ермек үшін немесе сол мақсаттың өзі үшін ойдан шығара 
салған жасанды бір нəрсе емес. 

Адам проблемаларының диалектикалық материализмі белгі-
ленген шын гуманистік, ізгілік принципі. Сонымен, ғылыми 
философияның түсінуінде дүниедегі ең бағалы, асыл байлық – 
адам. Ол барлық əлеуметтік қозғалыстармен қимыл əрекеттердің 
негізі, өлшемі жəне мақсаты. Жер шарындағы небір ғаламат 
табыстардың  қайнар көзі, ақыл-ой туындыларының құдіретті иесі. 

Философиялық антропологияның материалистік концепция-
сын ұсынған Фейербахтың айтуынша, жеке-дара, жалғыз өзі ғана 
өмір сүре алатын адамның болуы мүмкін емес. “Менің” болу-
ымның міндетті шартты - “сенің” болуың, басқалардың болуы. 
Адамның жануарлар дүниесінен бөлініп шығуының негізгі өмір 
сүру ортасын өз еңбегімен өзгерту, қайта жасау əдісін, ол үшін 
еңбек құралын оның ең жабайы түрінен бастап, бірте-бірте 
жетілдіру жолын меңгеру қабілеті болған. Тек еңбек процесінде 
ғана адамдар қатысу, байланыс жасаудың қабілеттігін үйренеді. 
Бара-бара адам еңбегі бүкіл материалдық жəне рухани мəдениет 
дүниесінің жасаушы болып шықты. Осыларды еске ала отырып, 
адам дегеніміз - еңбек əрекетімен шұғылдана алатын, əлеуметтік 
қатынастар жасайтын, өзара байланыс жасауға толық қабілетті 
тіршілік иесі деп анықтама беруге болады. Адамзат тарихында 
даму заңдылығын ашып көрсету барысында мынадай əрі 
бұлтартпайтын өмірлік мысалға жүгінуге болады: адамдар 
саясатпен, ғылыммен, өнермен, дінмен, т.б. шұғылданбас бұрын 
ең əуелі тармақтануы керек, үстіне киім, басына пана қажет, ол 
үшін адамдар еңбектенуі, əрекет жасап, тер төгуі, сол арқылы 
қажетті материалдық игіліктерді өндіруі қажет. 

Ал енді өмірге қажетті материалдық игіліктерді адамдар қалай 
өндіреді, неден жасайды, тиісті бұйымдарды қайдан алады ден 
заңды сұрақ туады. Əрине, олар дайын күйінде түспейді. Адамдар 
оны табиғаттан өндіреді, яғни табиғатпен байланыссыз ешқашан 
өмір сүре алмайды. Адам да, қоғам да - табиғаттың төл баласы, 
жалғасы. Тіпті, адам ауасыз, сусыз өмір сүре алмайды дейтін 
болсақ, сол ауа мен судың өзі - жан-жануар, адамзатқа табиғат-
тың тарту еткен ғажайып сыйы.  Қоғам табиғаттың ұзақ эволю-
циялық дамудың нəтижесі, басқаша айтқанда, қоғамның  пайда 
болуы - материя қозғалысының жоғары, əлеуметтік түріне көшуі 
деген сөз. Адамның ақыл-есі, ой-санасы, өзін өзге дүниеден бөліп 
қарай алатын, өзінің ішкі дүниесін танып білуге қабілетті, 
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қоғамнан, ұжымнан жарық өмір сүре алмайтын əлеуметтік 
құбылыс екенін айырамыз. Алдыңғы ұрпақтан қалған мəдени 
мұраға ие болып, оларды жетілдіріп отыратын қасиет тек адамға 
ғана тəн. Басқаша айтқанда, табиғат барлық уақытта да адам-
заттың өмір сүретін ортасы, тіршіліктің қайнар көзі  болған жəне 
солай болып қала бермек. 

 
9.2. Эвтаназия жəне оның түрлері 

 
Эвтаназия «eu» - «жақсы», «thanatos» - «өлім» «merky 

killing» - «қайырымдылықтан өлтіру» деп аударылады. Терминді 
ағылшын философы Ф.Бэкон (1561-1626) енгізген, соңғы 3000 
жыл бары-сында қарастырылған. 

Нидерландияда 1991 жылы Риммелинк баяндамасында 
«Эвтаназияны - адамның өз талап өтініші бойынша арнайы өмірін 
тоқтату» деп есептеген. Сондықтан, ол біреулер үшін адамгер-
шікке қайшылық болып есептеледі. 

Эвтаназия - біздің қоғамдағы медицина мен философиядағы 
əлемдік деңгейдегі өзекті мəселелердің  бірі болып саналады, 
оны гуманизмге қатынасты қарастырсақ, онда ол қылмыс болып 
саналады, себебі, бұл дəрігерлік этика мен деонтологиялық 
қатынастың бұзылуы. Эвтаназия көп жағдайда дəрігер көмегімен 
өтетіндіктен өз күші мен мүмкіндігін адам өмірін сақтауға 
арнайтын дəрігер бір қарағанда - қылмыскерге айналатын сияқты 
көрінеді. Сондықтан салауатты кез-келген қоғам эвтаназияны 
заңдастыруға рұқсат етпейді деген ойдамыз. Бұл құбылыс 
гуманизмге, табиғатқа, дінге қарама-қайшы. Біздің шығыстық 
менталитет үшін, эвтаназия жат нəрсе саналады жəне мүмкін де 
емес, өз бауырын «бауыр етіндей» көретін халқымыз оны 
ешқандай жағдайда қолданбайды. 

Ал  батыс  елдерінде оны жасауға заңды түрде тек Голландия 
елінде рұқсат етілген, əлемдік деңгейде оны практикада қолда-
натын мемлекеттер бар: мысалы Американың екі бөлігінде, 
Нидерланд, Австралияның солтүстік аймағы, Германияда, Нидер-
ландыда дəрігер көмегімен өлтіру практикада қолданылғанымен,  
заңмен  рұқсат  етілмеген. 

1933-1945 жылдар Еуропада германдық, нацистік режим 
кезінде эвтаназия арқылы миллиондаған ауру, мүгедек адамдар 
өлтірілген. Фашистік режим өзінің қылмыстарын пайдасыз өмір-
лерді тоқтатумен ақтағысы келгенмен,  бұндай ақталу мейірімділік 
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пен қайырымдылыққа қарсы еді. Нидерландияда ерікті эвтаназия 
«декриминализацияланған» (яғни, қылмыстық аумақтан шығар-
ылған). 

Голландияда эвтаназияға қатысты жаңа заң қабылданған. Ол 
заң бойынша, ол созылмалы, адам төзгісіз, жазылмайтын науқас-
тарға қолданылады. Заңды түрде рұқсат етілгендіктен, тəуелсіз 
дəрігердің (сарапнамашының) пікірі болуы, пациенттің ақыл-ойы 
дұрыс болуы куəландыруы керек. Өлім туралы талап ерікті, 
табанды, əрі, тəуелсіз болуы керек. Дəрігер ешқашан өз тара-
пынан ерікті өлімді ұсынбауы керек. Эвтаназияны жақтаушылар 
дəрігер маман науқастың кез-келген шешімін («өзін өлтіру» болса 
да) сыйлауы керек, оған жауапты емес. 

Бұған қарсы келушілер болса, қоғамдық саясатты өзгертіп, 
балаларға, мүгедектерге қолданылып кетуі мүмкін дегенді ай-
тады. Олар оны қолдану адам денсаулығы мен өмірінің 
құнсыздануына əкеледі дегенді алға тартады. Данияда төсек 
тартып жату ұятты іс болып есептелген, сондықтан, өз өмірлерін 
қиған эскимостар кəрілік келгенін сезгеннен бастап, тундраға 
суықтап қатып қалуға (заморожение) кеткен. Ерте Грецияда 
суицид арнайы билік органымен қаралатын болған.  Бұның бəріне 
қарамастан, эвтаназияға қарсы медицина атасы Гиппократ «...мен 
ешкімді өлтірмеймін, ондай құралды да жасатпаймын». Оның 
замандастары, Платон, Сократ, Аристотель, керісінше, əлсіз, үміт-
сіз адамдарға «жеңіл өлім» таңдау тиімді əрі табиғи деп есептеген 
[Религия и нравственность в секулярном мире. Кетова Т.Н. // 
Материалы научной конференции. 28-30 ноября 2001 года. С.110-
112].  Ұлыбританияда бұны жасаған дəрігерлер 14 жыл түрмеде 
отыр-ған, Испанияда эвтаназия өлім сияқты түсіндіріледі, Герма-
нияда да дəл сол жағдай. Швейцарияда «енжар» эвтаназия көп 
қолданылады. Ал, Англияда, керісінше, ұзақ пікірталастан соң, 
кез-келген эвтаназия медициналық практикада қолданылмайды. 
Индиана штатында (АҚШ) тірі кезде өсиетхат қалдырады онда 
пациент ресми түрде  өз өмірін жасанды жолмен жалғастыруға 
рұқсат етеді. 1977 жылы Калифорния штатында көптеген рефе-
рендумнан кейін, алғаш рет "Адамның өлімге деген құқығы" заңы 
енді, онда үмітсіз жазылмайтын науқастар реанимациялық 
аппаратураны өшіріп тастауға рұқсат етілген [Романовский Г.Б. 
Эвтаназия: анналы истории // Медицинское право.  Москва, 2007. 
-№3. Стр. 16-19.]. Ол туралы əрдайым бұқаралық ақпарат 
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құралдарында айтылып та, жазылып та жүр. Сан-қилы көзқарас, 
қарама-қайшы пікірлердің болуы заңды құбылыс. Мұнда дəрігер-
дің анты, гумандылығы адамгершілігі, т.б. мəселелер алға шығ-
ады. Дəрігер ешқашан пациентінің өміріне қол сұқпауы керек, 
Гиппократ антына берік болуы міндетті əрі бұл парызы.                                   

 
Діндердің эвтаназияға қатынасы 

 
Құран Кəрімде Ниса сүресінің 29-аятында: «Өздеріңді-өздерің 

өлімге қимаңдар» - деген ескерту бар. Пайғамбар Мұхаммед 
хадистерінде: «Кімде-кім у ішіп өлетін болса, ол тозақта сол уды 
мəңгі  ішетін болады. Егер кімде-кім жардан тастап өзін өлтірсе 
тозақтың түбіне түседі» делінген [Құрани Кəрім. Ниса сүресінің  29 
- аяты, Қазақша мағынасы жəне түсінігі. Мансур Алауддин, 
Алматы-Бішкек, 2006]. Буддизмде бұл мəселеге дəстүрлі діндерге 
қарағанда басқаша тұрғыда қарастырылған. Бір жағынан, эвта-
назия жасау теріс əрекет, себебі, ақылдың жаман күйін, яғни таза 
санадан физикалық қасыреттер басым түскенін білдіреді. 
Үндістер мен сикхалар кармаға сенеді. Дін өліммен оны терістеу 
арқылы яғни, өлім арқылы күреседі,  мезгілсіз өлім  - үлкен бақыт-
сыздық саналған. Жақсы өлім - адам қартайғанда өз міндеттерінің 
барлығын орындап, барлығымен қоштасып болғанда келеді десе, 
жаман өлім - күшпен, мезгілінен бұрын келетін нəрсе. Сондықтан 
эвтаназияны жаман өлім қатарына жатқызады. Ресейдегі қазіргі 
таңдағы буддизм эзотериялық идеялармен араласқан туралы 
айтылады, буддизмнің кей формаларында ол жоққа шығарылады.  
Эвтаназия карманы теріске шығаруды да білдіреді. Далай-лама 
XIV Тэнзин Гьяцо айтуынша, эвтаназия кез-келген формада 
мүмкін емес. Христиандар оған қарсы, олардың дүниетанымында 
адам өмірі құдайдың қолында. Иудаизм дініне келсек, 2005 жылы 
Израилде Кнессет дəрігерлерден өз қайғысын, ауруын жеңілдету 
үшін өз өмірін қиюды өтініш жасауға рұқсат ететін заң қабылдаға. 
Иудаизмде жасанды жолмен өмірді жалғастыруды терістеген. 
дегенмен ауру азабынан қашу өлімді ақтай алмайды. Адам өмірін 
сақтау үшін парыздың табиғи шектері бар [Капинус О.С. Эвта-
назия как социально-правовое явление: дисс..д-ра юридич. наук. - 
М., 2006. - 344 с.] 

Эвтаназия - белсенді жəне енжар болып бөлінеді. Белсенді 
түрінде тез өлім шақыратын дəрі немесе укол салу арқылы 
науқастың өлуі, енжар түрінде дəрігер көмегімен терапия қолдану 
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арқылы өлім. Белсенді эвтаназия «қайырымдылықпен жасалатын 
өлім» - өмір сүруге мүлде үміті мен мүмкіндігі жоқ науқасқа 
қолданылады. Кей жағдайда белсенді эвтаназияны науқастың өзі  
ғана орындайды. Ол өз қолымен аппаратын өшіріп тастайды. 
Сондықтан бұл проблемада моралдік жəне заңдық тұрғыда екі 
мəселе шығады: Моралдік тұрғыда - «Мұны істеген адамның 
мінезі туралы не айтуға болады.Заңдық тұрғыда - «Бұндай 
əрекеттерге заңмен тиым салынуы, жазалануы керек пе?».   Кей-
бір өркениетті елдерде эвтаназия заңмен рұқсат етілмесе де, 
практикада қолданылады. Мысалға өмір сүруге еш мүмкіндігі жоқ 
науқасқа қосқан қымбат аппаратты өмірге мүмкіндігі бар науқасқа 
ауыстыру практикасы. 

 
9.3. Суицид, себептері, түрлері жəне оны болдырмаудың 

алдын-алу жолдары 
 
Суицид  - латынның  sui caedere - сөзінен шыққан, мағынасы 

мəлім - өзін-өзі өлтіру. Өз еркімен, кейде мəжбүрлі түрде, 
адамның мақсатты түрде өмірден өтуі. Ол өз кезегінде шынайы 
жəне демонстрациялық (парасуицид) болып бөлінеді. Парасуицид 
көбіне өзіне айналасындағылардың назарын аударту мақсатында 
жасалады. Ал шынайы суицидте, бəрі алдын-ала ешкімнің пікіріне  
қарамай, жоспарланады. Суицидтің жасырын деп аталатын түрі 
де бар. Ол көбіне өз денсаулығына зиян əкелетінін біле тұра, 
емделмей жүре  беретіндер арасында, алькоголиктер  арасында, 
медициналық көмектен саналы бас тартатындар арасында кезде-
седі. Оны жасайтындар оның қауыптілігін біле тұра, салдарына 
бей-жай қарайды. Суицид жасауға кедергі келтіретін ситуация-
ларды тұлғаның антисуицидтік факторы деп атаймыз. Мұндай 
факторларға жүзеге аспай қалған шығармашылық жоспарлар, 
өзін өлтіруге қолданылатын амалдың дұрыстығына  күмəн келтіру, 
туыстарына күйзеліс əкелуден қорқу жəне діни жəне əлеуметтік 
табулар (тиымдар) жатады. Алдын-ала жоспарланатын суицидте 
суицидент терминалды іс-қылық жасай бастайды, қарыздарын 
өтейді, жауласқандарынан  кешірім сұрай бастайды. Ресми ста-
тистика бойынша, əр жыл сайын  1100 000 адам өз өмірін қияды 
екен. 

Ресми статистика бойынша, əр жыл сайын  19 000 000  адам 
өз өмірін қиюға ұмтылады екен. 

Денсаулық сақтау кəсіптік жүйесі көмегімен суицид жасаушы-
ның төрттен бірі (24%) тірі қалады. 
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Оның ішінде: 
Депрессияда - 15% 
ƏДСҰ  800 себебін атап отыр: 
- 41% - белгісіз - 19% - жазадан қорқу - 18% - жан-жарасы 
- 18% - үйдегі реніштер - 6% - құмарлық 
- 3% - қаржылық проблемалар - 1,4% - өмірден жолы болмау-

шылықты сылтаурату - 1,2% - ауру. 
Жастар арасындағы суицид. Соңғы онжылдықта жастар ара-

сындағы суицид факторы 3 есеге өсіп отыр. 
Суицид себептері: махаббаттағы проблемалар (бақытсыз 

махаббат), ата-анасымен жанжалда болу, болашақтан қорқу, жал-
ғыздық, жеке өміріндегі жолы болмаушылық, айналасындағылар-
дың оны түсінбеушілігі, Жаратушыға сенімнің жоқтығынан, жұмыс-
тағы проблемалар, физикалық күш қолдану, зорлық, қаржылық 
проблемалар (қарыздарын өтей алмау), діни фанатизм, рəсімдік 
суицид, т.б. Психикалық ауруларға қатысты түрлері - депрессия, 
биполярлық аффектілік, көңілсіздік жəне шизофрения, т.б. 

Идеологиялық түрі - саяси-соцуим құндылықтарын қабыл-
дамау жəне өмірдің мəнсіздігі. 

Əскерилікке қатысты түрлері - мəжбүрлі - сот үкімі бойынша, 
жаман өліммен өлтірем деп қорқытулар. 

Ар намыс сақтау үшін суицид жасау - сэппуку немесе хара-
кири деп аталған. 

ƏДСҰ өмірден өтудің 80 амалын атап отыр: 
Аймаққа қарай өмірден өту фактісі де əртүрлі. Мысалы Үнді 

штаты Пенджабта поезд астына түсіп өлу көп, Шри-Ланкада  91 % 
суицид  инсектицид қолданумен өтеді. 

Өзін өлтірудің ең кең тараған түрлері: асылып өлу, батып 
өлу, қылғыну. Химиялық əсерлерден болатын түрі - улану, қыш-
қыл ішу (мысалы сіркесу ішу), радиологиялық əсері - радиоак-
тивтік материалдардан улану, биіктен, көпірден, биік ғимараттан 
құлау. 

• Қарумен атылу, өзін-өзі өртеу жəне аш қалу арқылы өлу. 
• Сэппуку немесе харакири - Жапониядағы рəсімдік суицид. 

Ежелгі Римде де қылышқа қадалып өлу, тамырын кесу сияқты 
рəсімдік суицид түрі  кеңінен етек алған. 

• Техникалық құралдар көмегімен жасалатын суицид мысал-
дарына поездың астына, машина астына түсіп өлу жатса,  
«полициялық суицид» құқық қорғау органдарының адамдарына 
өзіне қару қолдансын деп əдейі соқтығысу (қасақана қылмыс 
жасау арқылы) кіреді. Өзін құрбан ету арқылы суицид жасау да, 
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əсіресе басқалардың өмірін сақтау мақсатында болса ол дінде 
мадақта-лады. Суық қарумен атылу АҚШ та, 60% өйткені қару 
ұстауға рұқсат етілген Канадада 30%, Австрияда - 4% улану. 15-
18% дəріні асыра қолдану арқылы Қытайда. 

Қоштасу хатын 44% қалдырады, көбісі төмендегілерге арна-
лып жазылады: 

- «бəріне» - 20%,- туысына - 12%,- бастығына - 8%,- ешкімге- 
4%. 

- алкогольді өз өмірінде 60% суицидент қолданған қарым-
қатынаста: 

- көпшілікпен араласатын - 24% 
- бірнеше адаммен - 60% 
- тұйық қатынастан қашатын - 16%. 
12% суицидтің мысалы сəтсіз аяқталса да, екі жыл ішінде 

қайтадан қайталануы мүмкін. (www. htpp: // true christianity. Info 
жизнь после смерти psycheya. ru) lib/ suicid). 

Əйелдерге қарағанда, ер адамдар көбірек, 6 есе көп қол 
салады, оның ішінде 30 жасқа дейінгілер көптеп кездеседі жəне 
2800-і балалар. 

Əлемдік денсаулық сақтау ұйымы берген мəлімет бойынша - 
2000 жылы Жапониядағы суицид 100 мың адамға - 24,1  келеді.  
АҚШ-та 10,4, Ресейде - 39,4 тең. Ресейде соңғы жылдары суицид 
бойынша 1995-2003 жылғы статистикалық мəліметтерде  500 мың  
адам өлген. Сондықтан, бұл ел суицид бойынша, əлемдік лидер 
болып отыр. 

Қазақстанда 100 мың тұрғынға шаққанда 53 кісі өзіне қол 
жұмсайды. Венгрия мен Латвиядан кейінгі орында Қазақстан тұр. 
Қазақстан ішіндегі жағдай бойынша қарастырсақ: Оңтүстік Қазақс-
танда 72 оқиға, Ақтауда 64, яғни республикада əр сағат сайын, бір 
адам өз еркімен өмірден өтеді. Қазақстанда 2007 жылы мамандар 
мəліметі бойынша 342 суицид фактсі тіркелген. Оның үштен екісі 
ер азаматтар (www. htpp: //pravmir. ru / suicid - delochelo-
vecheskoe). 

Психолог Анна Құдиярованың айтуынша, өзіне қол жұмсаған-
дар асылып өлуді таңдайды. Ал қыз-келіншектер дəріні қолда-
нады. Мамандар жыл сайын Қазақстанда 17 жас аралығындағы 
жасөс-пірімдер арасында 8 суицид фактісі тіркеледі. Елде 2005-
2007 жылдары кəмілетке толмағандар арасында 1364 өз-өзіне қол 
салу фактісі анықталып, оның 887-і қазамен аяқталған, 2005 
жылы 261, 2006 - 274, ал 2007 - 352 суицид тіркелген. Ал ғалым-
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дар өз-өзіне қол жұмсайтындық адамның тегі арқылы беріледі 
дегенді растап отыр, түрлі компьютерлік ойындар, табиғаттан  
алшақтау, өздеріне айтылған сынды дұрыс қабылдамау, қиын-
дыққа төзе алмау. Көбіне-көп көктем мен күзде суицид фактісі 
көбееді. Таңертең немесе түнде сонымен бірге уақыттың жаздық, 
я қыстық уақыт өлшеміне ауыстырылатын кезінде жасауға 
талпынады (www. htpp://true christianity. Info жизнь после смерти 
psycheya. ru) lib/ suicid- сайтының мəліметтерінен алынған). 

Құран Кəрімде Ниса сүресінің  29-аятында: «Өздеріңді-өздерің 
өлімге қимаңдар» - деген ескерту бар. Пайғамбар Мұхаммед 
хадистерінде: «Кімде-кім у ішіп өлетін болса, ол тозақта сол уды 
мəңгі ішетін болады. Егер кімде-кім жардан тастап өзін өлтірсе 
тозақтың түбіне түседі» делінген (Құрани Кəрім. Ниса сүресінің  
29-аяты, Қазақша мағынасы жəне түсінігі. Мансур Алауддин, 
Алматы-Бішкек, 2006). 

 
Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
 
1. Мына проблемаларға өз пікіріңізді білдіріңіз:  
а) Адам болмысы, өмір-өлім: эвтаназия жəне суицид пробле-

масына көзқарасыңыз қандай? 
б) Неліктен қоғамның техникалық шарықтап тұрған шағында 

қоғамда эвтаназия жəне суицид проблемасы өршіп тұр, жастар 
неліктен суицидке бейім, көзқарасыңыз қандай? 

в) Эвтаназия Голландияда заңды қолданылады, сіздің ойың-
ызша бұл дұрыс па? Өз еліңізде үмітсіз жазылмайтын науқасқа 
бұны қолданса жақтар ма едіңіз? 

г) Белсенді эвтаназияның енжар эвтаназиядан айырмашы-
лығын көрсетіңіз. 

2.  Суицид туралы статистикалық мəліметтерге көзқарасыңыз 
қандай? 

3.  Суицид қай мезгілде көбірек орындалады? 
4.  Парасуицид деген не? 
5.  Суицидтің көп таралған түрлері. 
6.  Суицидтің себептері. 
7.  Сэппеку мен харакири туралы не білесіз?  

 



 
 

213 
 

Х тарау.  Құндылықтар аясындағы мəдениет 
  

10.1. Мəдениет, өркениет 
 

Мəдениет - философиялық ой-толғамның аса маңызды, 
терең теориялық мəнді ұғымдарының бірі. Мəдениет ұғымы қоғам 
өмірі-нің түрлі салаларына байланысты жиі пайдаланылады. 
Мəдениет мəселесін рухани, көркемдік салалармен байланыс-
тыра қарау басым. Шынына келгенде, мəдениет - адам əрекетінің, 
саналы қызметінің көрінісі олай болса, оған рухани да, мате-
риалдық та жетістіктер жатады. 

Материалдық мəдениет құрамына еңбек құралдарымен қатар 
барлық қолмен, ақылмен өнделген еңбек заттары жатады. Олар-
дың мазмұны мен түрі мəдениеттің даму сатысын көрсетеді. 
Сондықтан, мəдениеттегі қазіргі бардың, болашақтың сабақтастық 
байланысын тани білу қажет. 

Мəдениет негізі - еңбек. Еңбек неғұрлым күрделі болған 
сайын, мəдениет те жаңа сипат алып отырады. Алғашқы еңбек 
бөлінісінен қазіргі кезеңге дейін еңбек материалдық өндіріс 
мəдениетін жетілдірудің негізі болып келеді. Мəдениет адамсыз 
жасалмайды. Адам дамуы мəдениетке байланысты. Тек осы 
өзара тəуелдікті анықтай алғанда ғана мəдениеттің адамзат 
тарихында, адам өмірінде алатын орын түсінуге болады 
(Мырзалы С., 2008). 

Мəдениет тарихи процестермен ұштасып жасады, сол тарихи 
процестердің тікелей туындысы болып табылады, ерекшелігі 
оның өз бойындағы сабақтастықты терең сақтай білуінде. 
Мəдениетті түсіне білу үшін тарихи дəуірді білу, оның өндірістік 
қатынастары қандай болғаны анықтау, өмір салты, рухани дүниесі 
қандай ерекшеліктерімен анықталатынын ажырата білу керек.  
Халықтық мұра ол адамның өзі оның өткен жолы, болашағының 
сатысы, сондықтан бұрынғы мəдениет туындыларын қазіргі сана 
дəрежесі негізінде, қоғамның осы заманғы қалпына сəйкес 
бағалау диалектикалық ойлауды қажет етеді. Мəдениет қандай 
түр алса да, адамдық мазмұнда болады. Мəдениеттегі адам 
қызметі өзінің субъективті мазмұнымен анықталады. Мəдениеттің 
ерекшелігі сол - ол тек объективті шындық түрі ғана емес, шығу 
тегі жағынан алғанда оның мазмұны объективті. Адамның өмір 
сүру əдісімен объективтік қызмет негізінде мəдениет материалдық 
сипат алады. 
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Ғылыми жəне ғылыми емес білімдерді қолдана отырып, қазіргі 
биомедициналық инновациялық технологиялар арқылы (адамның 
геномына əсер ету жолдарының табылуы, трасгенді тəжірибелер, 
клондау) адам табиғатына байланысты сұрақтарды шешуге 
болады. Кең мағынада алғанда, мəдениет адамдардың өндірістік 
қызметінің барлық салаларын қамтиды, өйткені, еңбексіз адам 
тарихи процеске қатыса алмайды. Тар мағынада алғанда, мəде-
ниет кəсіптік мамандығы бар адамдардың немесе кəсіптік 
одақтардың қызметі арқылы баянды болады, бұл екі тұжырым да 
орынды. Адам қызметінің қажетті шарты ретінде, табиғат пен 
қоғам адамның мəдени болмысының көрінісі болып табылады, 
өйткені тек табиғи жəне қоғамдық ортада ғана адам өзінің күрделі 
қасиетінің білдіре алады.  Мəдениет - адамдар қызметінің жемісі, 
олардың қажеттерін өтеуге негізделген. Мəдениет субъектісі бола 
отырып, адам əрдайым өз белсенділігін көрсетіп отырады. Ол 
белсенділік ақылға сыйымды болса, мəдениет табиғаттың көр-
кейіп, гүлденуіне демеуші болады. Табиғаттағы барды молайта 
түсіп, азды аялай білу адам мəдениетінің даму деңгейін көрсетеді. 
Мəдениеттің мазмұндылығы рухани арақатынастан айқын көрі-
неді, өйткені адам санасының мəдени-тарихи түрінің негізі 
философиялық дүниетаным болып табылады. Мəдениетпен 
өркениеттілік тарихта ұдайы қатар жүріп келеді. Мəдени көрсеткіш 
неғұрлым жоғары болған сайын, адам еркіндігі де соғұрлым арта 
түседі. Өркениеттіліктің өндірісті дамытпай тұруы мүмкін емес, 
өндірісті дамыту дегеніміз, жаңа материалдық жəне рухани 
қазыналар жасау болып табылады, ал мұның өзі күрделі қоғамдық 
қатынастарды қамтиды. Сонымен бірге өркениеттілік пен мəдени-
еттің өзара байланысының сипаты қоғам құрылысына қарай 
өзгеріп отыратының да айту қажет. Антагонистік қоғамдарда олар 
жолында қиын терең қайшылықтар болады (Ғабитов Т., 2008). 

Мəдениеттің екі түрі бар: бірі - материалдық жасанды дүние, 
екіншісі - рухани дүние. Біріншісіне - үй, өндіріс, киім-кешек, т.б. 
екіншісіне - қисса, ертек, өлең жыр, діни ғылыми ұғымдар, т.б. 
жатады. 

Мəдениетпен тығыз байланысты ұғым мəдениет - өркениет. 
Бұл термин “сіvіlіtas” - деген латын сөзі “қалалық”, “азаматтық”, - 
деген мағына береді. Енді бұл ұғымға берілетін бірнеше негізгі 
түсініктерді атап өтейік: 

1. «Өркениет» - алғашқы қауымдық қоғамнан кейін дүниеге 
келетін адамзат тарихының сатысы (Л. Морган, Ф. Энгельс). 



 
 

215 
 

2. «Өркениет» дегеніміз - қоғамның алып заттық денесінің 
пайда болып, адамдардың материалдық-сезімдік өмірлік бағы-
тына көшуі, руханияттың азғындауы (О. Шпенглер, Ж.Ж. Руссо). 

3. «Өркениет» дегеніміз - белгілі бір географиялық ойкуме-
нада (аймақта) қалыптасатын ортақ дүниесезім мен өмір салты, 
мəдени құндылықтар (А. Тойнби, В. Данилевский). 

4. «Өркениет» - өндіргіш күштер дамуы биік дəрежеге көтері-
ліп, негізгі қоғамдық қатынастардың заңмен ретке келтірілуі, адам 
құқтарының бұлжытпай орындалуы, “тұтыну қоғамының” орнауы 
(Д. Бэлл, З. Бзежинский). 

5. «Өркениет» дегеніміз - сайып келгенде дін арқылы бері-
летін моральдық-рухани құндылықтардың негізінде ұйымдасқан 
қоғам (В. Мак-Нил, С. Хантингтон). 

6. ХХғ. өмір сүрген көрнекті неміс ойшылы К. Ясперс өркениет 
«кіндікті заманда» («осьевое время) б.з.д VIII-II ғ.ғ. дүниеге келеді, 
- деген пікір айтады. Кең көлемде алғанда өркениет - алғашқы 
қауымдық құрылыстан таптық қоғамға көшу, одан тарлау мағына-
сында - əрбір елдің өз алдына даму ерекшеліктері, айталық, Үнді 
өркениет, Вавилон өркениеті, т.б. Жоғары дамыған күрделі 
техника да, ғылыми табыстар да əр түрлі мақсатқа қолданылуы 
мүмкін. Өркениеттілікке оларды тек қоғамдық прогреске қызмет 
еткізу жатады. Мəселен АҚШ - озық дамыған капиталистік ел. 
Мəдениет пен қоғам өзара тікелей байланысты. Қоғамның даму 
сатысы өзіне келетін мəдениет деңгейімен сипатталады, мəде-
ниет қоғам жағдайына тəуелді. Кейде мəдениетті қоғамның белгілі 
бір тармағын ғана қамтитын құбылыс ретінде - сипаттау да 
кездеседі. Бұл пікірдің дұрыс жақтары бар. Дүниежүзілік 
мəдениеттің даму - мəдениетінің бəр сатыда екінші сатыға 
көтерілуі, ол қоғамдық экономикалық формациялар ауысуымен 
анықталатын процесс, яғни мəдениеттің мазмұны қоғамдағы 
өзгерістерге тəуелді болады. 

Рухани күйзеліс, депрессия, адамды клондау, азық-түлікті 
генетикалық модификациялау, (өрмекші кодын картоппен будан-
дастыру cияқты), натуралдық заттар мен өнімдерді органикалыққа 
алмастыру бұл факторлардың бəрі адам организмінің науқастану-
ына алып келеді. Биоэтика философиялық білімнің маңызды 
мəселесі болып табылады. Биоэтиканың дамып қалыптасуы 
дəстүрлі этиканың трансформациясы үрдісімен жəне соның ішін-
де медициналық этикамен тығыз байланысты. Ол негізінен қазіргі 
кездегі адам құқықтарына (медицинада бұл науқас, тəжірибеге 
салынған адам құқығы) көп назар аударылуы мен заңгерлік жəне 
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моральді реттеуді қажет ететін көптеген көкейтесті мəселе 
тудыратын жаңа медициналық технологиялардың шығарылуымен 
шартталған. Өркениет антисциентистік ұғым деп Э. Фромм, М. 
Вебер, постпозитивистер санаған. 

Дiни мəдениет. Дiни мəдениет күрделi, кешендi құрылым 
болып саналады, қоғамдық жүйе ретiндегi дiннiң барлық аспектi-
лерi əлеуметтiк-мəдени салада көрiнедi. Дiни мəдениет - бұл адам 
болмысын iске асыратын, дiни əрекетте қалыптасатын жəне оның 
дiни мəн мен мағына беретiн, ұрпақтан ұрпаққа берiлiп, меңгерi-
летiн өнiмдерiнде көрiнiс табатын дiннiң əдiстерi мен тəсiлдерiнiң 
жиынтығы. 

Дiннiң əсер етуiмен дiни философия, мораль, өнер жəне т.с.с. 
қалыптасады. Дiни дүниетанымдық алғы шарттардан бастама  
ала отырып, дiни философия  ұғымдық аппарат пен теология, 
дiни iлiм тiлiн пайдаланады, онтологиялық, гносеологиялық, логи-
калық, əлеуметтанулық, антропологиялық жəне басқа да 
мəселелердi шешедi. Дiни мəдениеттiң екi бөлiмiн атап айтуға 
болады. Бiрiншi бөлiм дiни iлiмдi тiкелей жəне жанамалаусыз 
беретiн компоненттерден тұрады, бұлар - қасиеттi мəтiндер, 
теология, культтiң əр түрлi элементтерi жəне т.б.  Екiншi бөлiмiн  
тарихи тұрғыдан дiни-рухани жəне культтiк əрекетке тартылатын 
философия, мораль, өнер салаларынан алынған құбылыстар 
құрайды. 

Дiни мəдениет əр түрлi дiндер мен конфессияларда бiрдей 
емес, сəйкесiнше, ру-тайпалық дiндер мəдениетi, индуистiк, иуда-
истiк, конфуцийлiк, синтоистiк, буддистiк, христиандық, исламдық 
жəне басқа да (олардың көптеген конфессиялық түрлерiнде) 
мəдениет ретiнде көрiнiс табады. 
 

10.2. Махаббат 
 

Махаббат - тек сол арқылы ғана адами болмысқа жетуге 
болады. Керісінше жағдайда адам толыққанды өмір сүре ал-
майды. Оны шығармашылыққа жетелейтін, өмірді терең түсінуге 
жол ашатын, басқалардың терең ішкі сырын аша алатын - тек 
қана сүйіспеншілік. Көне грек ойшылы Эмпедокл алғашқы рет 
махаббат ұғымына ғарыштық мəн беріп, оны жек көрушілікке 
қарсы қойды. Оның ойынша, алғашында Ғарыш сүйіспеншіліктің 
негізінде сапа жағынан əлі бөлінбеген біртұтастықты құрайды. 
Содан кейін жаугершілік сүйіспеншілікті ысырып, біртектілікті бір-
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біріне қосып, əртектілікті бір-бірінен ажыратады. Келесі сатыда 
сүйіспеншілік қайта оралып, əртектіні бір-бірімен қосып, біртек-
тілерді бір-бірінен ажыратады. Соның арқасында тіршілік дүниеге 
келеді екен. 

Платон да өз еңбектерінде махаббат мəселесіне көңіл бөледі. 
Ол философиялық деңгейде грек мифологиясындағы Эротты 
(жыныстық сүйіспеншілік) талдайды. Оның ойынша, Эроттың екі 
түрі бар: біреуі - жердегі, сезімдік құмарту болса, екіншісі - аспан-
дағы идеалды, ой арқылы ғана жетуге болатын түрі. 

Эрот - байлықтың құдайы, ол Порос пен кедейліктің құдайы - 
Пенидің баласы. Сондықтан, ол қайшылықты. Ол үне бойы төмен-
нен жоғары қарай жəне əсемдікке ұмтылады. Адамдардың ең 
үлкен арманы - өлместікке жету болса, Эрот шығармашылық 
шабытын тудырып, сүйіспеншілік арқылы жаңа ұрпақтарды дүни-
еге əкеледі, ал оның өзі адамға берілген мəңгілік пен өлместіктің 
бөлігі емес пе? Əсемдікке ұмтылудың екінші - ең биік жағы - Эрот 
жер мен аспандағы идеалды дүние арасындағы дəнекер. Ал 
нағыз əсемдік аспан əлемінде жатыр. Олай болса, Платондық 
сүйіспеншілік - ол Əсемдік, Ізгілік жəне Ақиқатқа деген құмарту. 
Өйткені, олар таза, мөлдір, материалдық қоспасы жоқ, құдіретті 
жəне біркелкі. 

Аристотель махаббаттың 6 түрін көрсеткен: 
1. Агапе - құрбандық махаббат; 
2. Людус - ойын-махаббат; 
3. Эрос - сезімдік махаббат (нағыз махаббат); 
4. Мания - құмарлық пен қызғаныштан тұратын махаббат; 
5. Прагма - пайданы көздейтің махаббат; 
6. Сторгэ - достық махаббат. 
Агапе - өз мүддесін құрбандыққа шалу, бас тарту, шексіз 

қадір-леу, албырттығы басым, строгэмен салыстырғанда шын 
көңілден шыққандағы төмендеу. Ол - құрбандық махаббат.  Бұл 
махаббат түрінде жүрген жігіттер сүйіктісі үшін барлық нəрсені 
істейді. 

Людус - жеңіл, қамсыз қарым-қатынастар, олар терең үйірлік-
пен де, жекеменшік сезіммен де сəйкес келмейді. Мұндай махаб-
бат иелері өткені туралы да, болашағы туралы да, өздерінің 
тəртібі, көңілі өзінен гөрі салмақты, байсалдырақ əріптесінің 
жүрегіне жара салатын адамдар. 

Эрос - өз сипаты жағынан албырт жастық махаббат, бірақ оны 
жас емес адамдар да бір емес, бірнеше рет басынан кешіруі 



 
 

218 
 

мүмкін. Бұл махаббат адамды түгел баурап алады, ғашық адам 
үшін əр бір сəт мейрам көрінеді. 

Ресей зерттеушісі Ю.Б.Рюриковтың пікірінше, эростық махаб-
батқа жақын адамдардың балалық шағы бақытты болған. 
Осындай нəзік сезімге шомылған олардың əр бір клеткасы 
бақытқа ұмтылады. Эростық махаббаттың тəндік жағы мықты, ал 
одан соң міндетті түрде эстетикалық бастау өзгенің сұлулығынан 
рахаттану, қанағат сезімін бастан өткеру. 

Мания (грек. “құштарлық”, “іңкəрлік”) - немесе сезім кернеген 
махаббатты көбінесе өзіне-өзі сенімсіз, өзін бағалауы төмен адам-
дарда болады. Жанының асыптасып, абдырауы, абыржуы, ұйқы-
ның қашуы жəне ештеңеге қызықпаушылық, тіпті ақылынан адасу 
- міне, бұл махаббаттың белгілері. Романтикалық  кейіпкерлердің 
махаббаты. Мания - құмарлық пен қызғаныштан тұратын мах-
аббат; 

Прагма - психологиялық сəйкестік пен салауатты ақыл-ойға 
негізделген сабырлы, байыпты, рационалды сезім, ол дəстүрлі 
мəдениетке тəн махаббат түрі. Прагма махаббаттың басқа түрле-
рімен салыстырғанда, көңіл ауу, ұнатуға, құштарлық пен жақсы 
көруге жақын. Мұндай сезімге əдетте флегматик адамдар, сабыр-
лы жəне өз өміріне есеппен, ұтымдылықпен қарайтын адамдар 
ие. Өзге махаббат түрлеріне қарағанда прагма уақыт өте келе 
жылы-рақ, шын көңілден шыққан болуы мүмкін. 

Сторгэ - нəзік достық, бір-бірін түсінуі жəне қабылдауы, қаты-
настары сенімге негізделген жəне теріс, негативті сезімдерімен 
ластанбаған. Мұндай махаббат өте берік, оны ескішілдік те, 
айырылысу да өлтірмейді.  Сонымен қатар махаббаттың тағы да 
мына түрлері болған. 

- Филиа - жұбайлар арасындағы махаббат (жауапкершілікке 
негізделеді); 

- Филадельфия - аға мен қарындас, бауырлар арасындағы 
махаббат; 

- Филополи  - туған қалаңа, жеріңе махаббат; 
- Филантропия - адамға махаббат; 
- Филаретос - ізгілікке махаббат; 
- Филалетея - ақиқатқа махаббат; 
- Филархия - билікке махаббат (еркіндікке ұмтылады). 
Орта ғасырдағы философияда махаббат мəселесіне көп көңіл 

бөлген А. Августин мен Қ.А.Яссауиді келтіруге болар еді. Киелі 
Августиннің ойынша, “жер қаласында” адамдар Құдайды ұмытып, 
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өздерін ғана сүйеді, өйткені, олар күнəға белшесінен батқан. Ал 
“аспан қаласында” рухани қауым өздерін ұмытып,тек Құдайды 
ғана сүйеді. Ол кісі мынадай тамаша ой қалдырды: “Сүй, содан 
кейін не қалағаныңды істей бер!”. Бұл ойдың мəні мынада: шын 
сүйген ешқашанда зұлымдық жасамайды, ол тек қана əсемдік пен 
жақсылыққа қарай ұмтылады. Қ.А.Яссауи де бұл жалған дүниедегі 
ешнəрсеге құмартпай, Алла-тағалаға толығынан беріліп, Оны 
барлық жан-тəнімен сүюге шақырады. Ренессанс дəуірі кезінде 
махаббат қайта басқа қырынан қарастырылады. Адам өз рухания-
тымен ғана емес, сонымен қатар денесімен де əсем. Ол неше-
түрлі күштерге толы, сондықтан, өз сүйіспеншілігінің арқасында 
ғарыштың барлық жақтарымен үндесті байланыстар жасап, олар-
ды өзгерте алады. Джордано Бруно сүйіспеншілікті лаулаған 
ыстық дүниетануға деген құмартумен теңейді. Адам нешетүрлі 
қайғы-қасірет пен болашақ өлімнен тайсалмай, Дүниенің сиқырлы 
күштерін ашып, шаттық сезіммен шексіз де сарқылмайтын 
құдіретті Табиғатпен бірігеді. 

Жаңа дəуірде Р.Декарт “Жанның құмартуы” деген еңбегінде  
махаббат дегеніміз рухтың ықпалындағы жанның қобалжуы, 
сүйетін затпен жан ерікті түрде қосылады да, басқалардан ажы-
райды, - дейді. Ол сүйіспеншіліктің түрлерін көрсетуге тырысады. 
Біріншісі - сүйген жанға жақсылық тілеу(парыз бен жауапкершілік) 
жəне осы жолда өзін құрбан етуге дайын болу. Оның айқын 
мысалы ретінде əке-шешенің баласына деген сүйіспеншілігін 
келтіруге болады. Екінші - “нəпсіге деген сүйіспеншілік”. Оған мыс-
ал ретінде ердің сүйген əйелге деген құмартуын келтіруге 
болады. Үшінші - бір нəрсеге құмар болу, соған берілу. Мысалы, 
ішкіштің араққа, ойыншының картаға, т.с.с. құмартуы, онда ешқан-
дай сүйіспеншілік жоқ, тек қана соны иелену, тұтыну ғана бар. 

Неміс ойшылы В.Лейбниц “достық-сүйіспеншілікті” бірінші 
орынға қояды. Ол мөлдір риясыз сүйіспеншілікті күңгірт өзімшіл 
лəззəт алуға деген құштарлықтан айыру керектігін айтады. 
Шынайы сүйіспеншілік жетілуге қарай ұмтылдырады. 

Ал В.Шеллингке келер болсақ, ол махаббатты  ғарыштық 
тұрғыдан қарап, оны дүниежүзілік Абсолюттің іс-əрекетінің негізгі 
қағидасына айналдырады. Сондықтан, қоғам өмірінде əр адам өз 
сүйіктісін тауып, ең жоғарғы тепе-теңдікте бір-бірімен қосылады. 
Сүю дегеніміз сүйіктіні тілеу ғана емес, сонымен бірге өзін соған 
құрбан етуге дайын болу,- деп қорытады ұлы ойшыл. 
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Бұл мəселеге өз үлесін қосқан  ұлы  Г.Гегель де болды. Оның 
ойынша, шынайы сүйіспеншіліктің мəні - өзіндік санаңнан бас 
тартып, өзіңді басқаның менінде ұмытып, сонымен қатар, осы 
жоғалту мен ұмытуда өз-өзіңді алғаш қайтадан тауып, өзіңмен 
болу. Біздің ойымызша, мұндай сүйіспеншілік махаббатың ең биік 
шыңы болса керек. 

Л.Фейербах “адамға деген сүйіспеншілік адамның ең жоғарғы 
да бірінші заңы болуға тиіс”,- деген тамаша ой айтады. Сүйіспен-
шіліктің негізін ер мен əйелдің бір-біріне деген жыныс тартуынан 
көреді. Сонымен қатар, ол нешетүрлі рухани, моралдік, эстети-
калық сезімдермен безендіріледі. Сондықтан адамның бір-біріне 
деген сүйіспеншілігін ол діндік дəрежеге көтеру керектігін айтады. 

А.Шопенгауердің ойынша, Дүниежүзілік Ырық сүйіспеншілік 
арқылы адамдардың ұрпақ жалғасын қамтамасыз етеді. Ал неше-
түрлі ғашықтық сезімдерге келер болсақ, олар табиғаттың 
жасаған адамдар ұсталып қалатын торы ғана, - дейді ойшыл. 
Махаббат Дүниежүзілік Ырықтың өз болмысын қамдайды. Ол, 
жалпы алғанда, өмір мен билікке деген сүйіспеншілікті құрап, 
оның көрінісі адам махаббатында қол астындағы болмысты аттап 
өтуге, сүйген адамды жеңіп, көндіруге деген іңкəрді тудырады. 
Сонымен, сүйіспеншілік өмірлік шығармашылыққа əкеліп, бұрын-
ғы өмірді терістейді, олай болса, ол өлімнің табалдырығына 
əкеледі, - деп қорытады ойшыл өз ойларын. Ф.Ницше ер мен əйел 
махаббатын бір-біріне қарсы қояды. Егер ер “Мен сүйемін!”, - деп, 
өзін бақытты сезінсе, əйел “Мені сүйеді”, - деп шаттанады. 
Сондықтан, ер билеп-төстеуге ұмтылады да, əйел көнуді тілейді. 
Екі жақтың бір-біріне деген махаббаты əртүрлі болғаннан кейін 
олардың ішкі өмірінде шаттық пен қатар абыржу, достық пен жек 
көру, таңғалу мен менсінбеу, т.с.с. қайшылықтар пайда болып, 
ақырында сүйіспеншілік алғашқы биологиялық негіздеріне қайтып 
оралады. 

Бұл үрдіске өз үлесін қосқан З.Фрейд болды. Ол адам психи-
касының өзегінде ақыл-ой, парасат емес, бейсаналық, ал соңғы-
ның өзегінде жыныстық күш-қуат - Lіbіdo - жатыр, - деген пікірге 
келіп, бүкіл мəдениет саласы дегеніміз - сол жыныстық импульс-
терді ауыздықтауға бағытталған құбылыс деген пікір айтты. 

Г.Маркузе осы идеяларды əрі қарай дамытып, адамды езетін, 
оларды бір-бірінен алыстатып, жаттандыратын жалғыз ғана мəде-
ниет формалары емес, сонымен қатар, экономикалық үстемдік, 
адамды адамның қанауы, - дейді. Адамның зардап шегуі, ауруы, 
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оның шығармашылық мүмкіндіктерінің сарқылуы, көңіл-күйінің 
жүдеуі, өмірге тұрпайы тұтыну тұрғысынан ғана қарауы, т.с.с. 
себептері - жыныстық жəне экономикалық репрессиялармен бай-
ланысты. Сондықтан, бүгінгі таңдағы адамзатқа қанаудың барлық 
түрлерінен “Ұлы бас тарту” қажет. Ол үшін ең алдымен “жыныстық 
(сексуалдық) революция”, “жаңа сезімталдық”, “жаңа эстетикалық 
өмір көрінісін” тəрбиелеу қажет,- деген анархистік ұранды алға 
тартады. Оның ойынша, сонда ғана “шығармашылық Эрос пен 
лəззаттық”, шынайы “еріктік пен қиял”, “махаббат пен əсемдік” жер 
бетінде орнайды. Мұндай идеялар Батыс қоғамында, əсіресе, 
студенттер қауымында, ХХ ғ. 60 ж.ж. нағыз тұрпайы шын өмірдегі 
“жыныстық революцияға” əкелді. Жоғарыда айтылғанды қорыта 
келе, сүйіспеншілік деп адам мен адамды бір-біріне тартатын, 
қосатын, оларды əсемдік пен ізгілікке, шындыққа ұмтылдыратын, 
бүкіл адамзатты біріктіретін рухтың ең биік көріністерін айтсақ та 
болғаны. Ал оның қайнар көзі - Ғарыштың өз ішіндегі тарту 
күштерінде болса керек, сондықтан, көне заман ойшылдарының  
“Ғарыштық сүйіспеншілік” туралы интуициялары философия тари-
хында оқтын-оқтын қайталануда. Өзінің аса тереңдігі жəне 
риясыздығымен көрінетін сүйіспеншіліктің түрі - əке-шеше мен 
балалардың бір-біріне деген сезімі. Əсіресе, ана махаббатын 
асыра бағалау мүмкін емес. Ана өз балаларын, - олар қандай да 
болмасын, - барлық жан-тəнімен сүйеді, өйткені, олар оның ішінен 
шықты. Ана əрқашанда өз балаларын қорғайды, оларды кешіре 
біледі. Ана баласын шүбəсіз сүйеді, оның жалғыз ғана талабы – 
баласы бұл өмірде аман-есен болса екен дейді. 
     
 

Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
 

1. Мəдениет пен өркениет ұғымдарын анықтаңыз.  
2. Деонтология туралы не айта аласыз? 
3. Биоэтика жəне қазіргі заманғы американдық мəдениеттің 

əдет-ғұрыптары. 
4. Махаббат, оның Аристотель бөлген түрлері. 
5. Людус туралы не айта аласыз? 
6. Сторге қазіргі қоғамда қалай көрініс тапқан? 
7. Агапе махаббаты туралы не білесіз? 
8. Сіздіңше қай махаббаттың түрі асқақ? 
9. Ана махаббаты Э. Фромм көзқарасы. 
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10.  Дін, мораль, құндылықтар арасындағы байланыс. 
11. Платонның махаббат пен сүйіспеншілік ұғымдарына анық-

тамалары. 
12.Қазіргі жастардың махаббатқа көзқарасын қалай түсіндіре 

аласыз, сіздің ойыңызша, ол - прагма, людус - маххаббат түрле-
ріне сəйкесе ме? 

13. Қ.А. Яссауидің сүйіспеншілікке көзқарасын талдаңыз. 
14. Р.Декарт «Жанның құмартуы» еңбегінде махаббатты 

қалай сипаттаған? 
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ХI тарау. Диалектика мен эпистемология 
 

11.1. Диалектиканың теориялық мəселелері 
 

Диалектика түсінігі грек тілінен аударғанда - «ойлау, əңгіме 
жүргізу» өнері, философияда əртүрлі түсініктерде қолданылып 
отыр. Диалектиканың қағидасы əр тақырыпты  дамыту  пікірталас  
өнері. Диалектика болмысты, бүкіл  əлемдік құбылыстарды таби-
ғатты, қоғамды жəне адамның ой-санасын өзгерісте, қозғалыста, 
дамуда жəне өзара байланысты қарастыратын философиялық 
ілім. Ол бүкіл дүниеге тəн байланыстар мен дамудың жалпылама, 
əмбебеп заңдылықтарын зерттейді. Сонымен бірге диалектика 
адамды жəне оны қоршаған ортаның біртұтастығын əрі өзгер-
мелілігін басшылыққа алатын ойлау тəсілі де болып табылады. 
Көне грек философиясында  диалектиканың алғашқы стихиялық  
формасы дүниеге келіп, қалыптасты. Қозғалыстың түп табиғатын 
аңғаруға ұмтылу Элеат мектебінің өкілдерінен-ақ байқалған бола-
тын. Сократ қарама-қарсы пікірлерді қарастыра отырып, ақиқатқа 
жетуді, яғни айтыса білуді, дəлелді, дəйекті сөз жүйесімен қарсы-
ласты жеңуді диалектика деп ұғынды. Қайта өрлеу жəне Жаңа 
заман дəуірлерінде философия мен жаратылыстану ғылымдар-
ында диалектиканың дамуына Дж. Бруно, Н. Коперник,  Н. Кузан-
ский, Р. Декарт, Б. Спиноза сияқты ойшылдар үлес қосты. 

Диалектиканың  екінші  тарихи  формасы  неміс класикалық 
философиясында идеалистік  негізде қалыптасты. Бұл ағымның 
аса көрнекті өкілдері Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель  дүниеге деген 
метафизикалық көзқарасқа жалпы даму идеясын қарама-қарсы 
қойды. Диалектиканы дамытуға, əсіресе, Г. Гегельдің қосқан үлесі 
мол болды. Ол бүкіл дүниеде бардың дамуының қайнар көзі 
абсолюттік идея деп білді. Абсолюттік идея үнемі өзіндік қозғал-
ыста болады, ол дамуының əр кезінде табиғат, адам болмысы 
түрінде нақты көрініс табады. 

Маркс пен Энгельс Гегельдік диалектиканың “мəнді дəнін” -  
даму идеясын ғана сақтап қала отырып, нақты, шынайы матери-
алдық жəне рухани дүниенің біртұтас даму диалектикасын 
қалыптастырды. Диалектиканың ең жалпы заңдары объективті 
дүниеге де, рухани салаға, адам ақыл-ойы мен санасына да 
ортақ, тұрақты əрі мəнді байланыстарды қамтиды. Сонымен 
диалектика дүниені үнемі өзгерісте, қозғалыста, дамуда деп 
қарастырады. Шынында да, қоршаған ортада қозғалыстан тыс-
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қары тұрған, байланыстан шет қалған ештеңе жоқ. Диалектикаға 
қарама-қарсы қалыптасқан даму концепциясы, танымдық жəне 
ойлау тəсілі ретінде метафизикаға көне Грецияда Элаттардың 
мектебінде пайда болды. Диалектикаға қарама-қарсы даму 
концепциясы жəне ойлау тəсілі есебінде метафизиканың негізгі  
белгілері мыналар: біріншіден, метафизика  тұрғысынан алғанда 
объект бөлшектердің механикалық жай қосындысы ретінде 
қаралады. XX ғасырдың басында орыс философы В.И. Ленин 
“Философиялық дəптерлер” деген конспектілерінде диалектика 
мен метафизиканы дамудың екі түрлі концепциясы əрі филосо-
фиялық ойлау жүйесінің екі түрлі концепциясы əрі философиялық 
ойлау жүйесінің екі түрлі тəсілі ретінде салыстырмалы түрде 
қарастыра отырып, мынандай тұжырымға келген болатын. 
Диалектика “өміршең”‚ себебі, ол қозғалыстың, дамудың өздігінен 
іске асуын түсіндіре біледі. Диалектиканың негізгі емес деп 
аталатын заңдары дамудың жəне өзіндік дамудың жеке жақтарын 
ашып көрсетеді. Оларға мəн мен құбылыс, жеке мен жалпы, 
мазмұн мен түр, себеп пен салдар, мүмкіндік пен шындық, 
қажеттілік пен кездейсоқтық арасындағы диалектикалық өзара 
байланыстар жатады. 

Жаңа дəуірдегі категориялар туралы диалектикалық түсінікті 
идеалистік негізде ұсынған Гегель болды. Оның пікірінше, болмыс 
пен ойлау тепе-тең жəне осы тепе теңдіктегі негізгі қорғаушы күш - 
ойлау. 

Маркс пен Энгельс  өздеріне  дейінгі философия тарихындағы 
категориялар туралы ілімдерді сын көзімен тұжырымдай отырып, 
олар жайында дəйекті диалектикалықматериалистік ілім жасады. 
Олар адам ойлауының сезімдік - практикалық тегін ашты. Сөйтіп,  
диалектика - сыртқы дүние мен рухани жан дүниенің байлан-
ыстары мен даму заңдылықтары туралы теориялық білімдер 
жүйесі, дүниеге шынайы, нақты көзқарастың түп негізі, ой-өріс 
əдісі. Диалектиканың заңдары мен категориялары үнемі өзара 
тығыз байланыста болады. Олар басқа ғылымдардың ұғымдар-
ымен салыстырғанда анағұрлым нақтылық жайлы ұғымдар. 
Мысалы, сан категориясы математикадағы сан, шама, жиын, 
құрылым, т.б. ұғымдарына қарағанда нақтылы жалпы ұғым. А. 
Эйн-штейн ашқан салыстырмалық теориясында материя, қозға-
лыс, кеңістік жəне уақыт оның категориялық құрылымын анық-
тайды. Ендеше, категориялар ғылыми теорияны құру мен 
дамытуда, жаңа нəтижелерді іздеуде үлкен методикалық рөл 
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атқарады, демек, теория жасаудың диалектикалық - логикалық 
принциптері болып табылады. 

Логикалық категориялар нақтылы жалпы сипаттама, бірі екін-
шісіне диалектикалық тұрғыда өтіп, жылжымалы, қозғалмалы 
қайшылықта болып тұрады. Олар - адам процесінің жеке 
жақтарын бейнелейтін, негізгі емес заңдар. Диалектиканың негізгі 
жəне негізгі емес заңдары тығыз байланысты. 

Диалектиканың заңдары жəне категориялар жүйесі қоғамдық 
практиканың, мəдениеттің, ғылымның жəне техниканың өскелең 
талабына сəйкес үнемі жетілдіріліп, дамытылып, байытылып 
отырады. Қазіргі ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне 
жəне тарихтың қазіргі кезеңінің бетбұрыстық сипатына байлан-
ысты диалектиканың теориясын жасау мен негіздеу, оның заң-
дары мен категориялары жүйесін одан əрі жетілдіру - күн 
тəртібіндегі мəселе. 

Диалектиканың категориялары: 
Жекеше - заттың, құбылыстың, процесстің өзіне ғана тəн, 

қайталанбайтын ерекшеліктері. 
Жалпы - қамту ауқымы өте кең көлемді кешен. 
Өзгеше - жекеше мен көпшенің арасындағы диалектикалық 

байланысты білдіре отырып, осы екеуінің арасындағы дəнекерлік 
қызметті атқарады. 

Себеп дегеніміз - екі немесе бірнеше құбылыстың, заттың 
олардың ішкі жақтарының өзара байланысқа түсіп, бір-біріне əсер 
етуі барысында ол құбылыстар мен заттарда, олардың жақтар-
ында тиісті өзгерістер туғызуы. 

Салдар дегеніміз - өзара əсер ету нəтижесінде құбылыстарда, 
заттар мен олардың ішкі жақтарында пайда болатын өзгерістер 

Мүмкіндік - əлі жүзеге аспаған, бірақ жүзеге асуы ықтимал 
құбылыс. 

Шындық - мүмкіндіктің заңы объективті, қажетті тұрғыда 
жүзеге асқан түрі, нақты, бар құбылыс. 

Мазмұн дегеніміз - заттың немесе құбылыстың ішкі құрамы, 
оларды құрастырып тұрған элементтердің өзара байланысы. 

Түр дегеніміз - мазмұнның ұйымдасуы, құрылымы, оны құрай-
тын қарапайым бөлшектер 

Мəн дегеніміз - заттардың, құбылыстар мен процестердің, 
тұтас дүниенің ішкі жағын, терең де біршама тұрақты байлан-
ыстарын сипаттайды. 
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Құбылыс дегеніміз - мəннің сыртқы көрініс табуы, ол мəнге 
қарағанда  қозғалмалы əрі өзгергіш. 

Қажеттілік деп зат, я болмаса құбылыстың дамуындағы бол-
май қалмайтын, əрдайым іске асатын жақтарын айтамыз. Қажет-
тілік - заттың өзіндік ішкі себептерінен, оның мəн-мағынасынан 
туындайды. 

Кездейсоқтық - ол болуы, я болмауы да, өмірге енуі, я енбеуі 
де мүмкін, заттардың сыртқы құбылысынан, басқа заттармен 
байланысынан пайда болады. 

Философтардың «уақыт жəне мəңгілік» туралы ойлары: 
Спиноза Б. 
Мəңгілік - атрибут, оның астарында Құдайдың шексіз өмір 

сүруі жатыр, керісінше, ұзақтық - атрибут, оның астарында жеке 
дара заттардың тіршілігі, өйткені олар ұзақтықта болады. 

Уақыт заттардың жағдайы емес, ойлаудың модусы, яғни 
ұзақтықты түсіндіруге қызмет етеді. 

Хайдеггер М. 
Тек тарих ғана емес, табиғаттың да өзіне тəн уақытқа сипаты 

бар. Бұл уақыт шындығына жалпы уақыттан тыс заттарды 
қарама-қарсы қояды, олар тақырыптар мысалы математикалық 
зерттеулер. Осы уақыттан тыс математиканың заттарына басқа 
уақыт асты - мəңгілік - метафизика мен теология. Уақыт жалпы 
заттардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарының «индекс» 
бірлігі болып табылады. Уақыт түсінігі бізге тіршіліктің универ-
салды сферасының амалдары мен мүмкіндіктерін түсіндіреді. Бұл 
түсінік ерекше түсінік, ол философияның негізгі сұрақтарымен 
тығыз байланысты. 

Боэций. 
Біздің «енді» жүгіріп бара жатқандай жəне сонымен бірге 

уақытты туғызады, ал  тұрақты, қоғалыссыз, берік «енді» «мəңгі-
лікті» - туғызады. 

Витгенштейн Л. 
Өлім өмірдің оқиғасы емес. Адам өлімді сезінбейді. Егер 

мəңгіліктің астарын уақыттың шексіз ұзақтығы деп түсінбесе, ол 
уақытссыздық, бүгінгімен өмір сүрсе сол мəңгі тірі. Біздің 
көзқарасымыздың шекарасы шексіз, онда біздің өміріміздің де 
соңы. 

Гегель Г. 
Уақыт өз түсінігінде мəңгілік, немесе  ол белгілі бір уақыт емес 

жəне де нақ осы шақ емес, ал уақыт уақыт сияқты оның түсінігін 
береді. Бірақ соңғысы қандайда болмасын барлық түсініктер 
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сияқты мəңгілікті, сонымен бірге абсолютті бүгінгі шақ. Мəңгі-
ліктілік болмайды, мəңгіліктілік болған жоқ, ал мəңгілік бар. 

Августин Аврелий 
Уақыт ұзақтығы көптеген өткінші сəттерді ұзағырақ етеді, олар 

бір- бірімен ауыса алмайды; ал мəңгілікте ештеңе келмейді, бірақ 
толығымен бүгінгі шақ сияқта болуы мүмкін; уақыт бүгінгі шақ 
тəрізді бола алмайды. 

Аквинский Фома 
Уақыт жəне мəңгілік бір емес. Бұл екеуінің арасындағы айыр-

машылықты кейбіреулер мынадан іздейді, мəңгілі басы мен 
соңынан айрылған, ал уақыт басы жəне соңы бар. Бірақ бұл 
жалпы түсінігі бола алмайды. 

Аскин Я. 
Уақыт ағымында Мəңгілікті қозғалыссыз, қозғалыссыз ұзақтық 

деп қарама-қарсы тұжырымдау  дұрыс емес.  Қозғалыссыз 
ұзақтық деуге болмайды өзінің мəн мазмұны жағынан ұзақтық 
матери-ялардың қозғалысының нəтижесінді пайда болады, ол 
қозғалыссыз болуы мүмкін емес. Мəңгіліктте уақыттың екі 
атрибуты да негіз болады: ұзақтық жəне жалғасы. 

Бердяев Н. 
Өткен шақтың, осы шақтың, мəңгіліктің өз адамдары бар. 

Көптеген адамдар уақыттың əр бөлігінде өмір сүреді жəне 
санаулысы ғана мəңгілікке дараланады. Пайғамбарлар  болашақ-
қа ұмтылады, өйкені олар жан дүниесімен уақыттан өтеді. Жан 
дүниемен уақыттың өлшемі өзгереді, уақыт өшеді, мəңгілік 
басталады. 

Белгілі бір философиялық категориялардың байланысы диа-
лектиканың заңдары түрінде көрінеді. Диалектиканың 3 заңы. 

1. Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күресі заңы. 
2. Мөлшердің сапаға алмасу заңы. 
3. Терістеуді - терістеу заңы. 
Бұлардың ішіндегі ең негізгі қарама-қарсылықтардың бірлігі 

мен күрес заңы. Бұл заң дамудың ең негізгі жағы - оның көзі 
қайшылық (қарама - қарсылықтың бірлігі) екенін ашады. Қарама-
қарсылықтар дегеніміз, өзара үздіксіз байланыстағы, бір жағдайда 
бірін-бірі жоққа шығаратын, белгілі жағдайларда бір-біріне 
айналатын (оң - теріс, ассимиляция - диссимиляция, материалдық 
- идеалдық, теория - практика, т.б.) сəттер, нəрселер. Нақты 
қарама-қарсылықтардың бірлігі (теңдігі) қайшылықты (диалекти-
калық) құрайды. Қысқаша бұл заңды былай өрнектеуге болады: 
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бірліктің қарама-қарсылықтарға бөлінуі, олардың күресі, жəне 
оның жаңа бірлікте шешілуі.Бұл арқылы даму,əр түрлі қайшы-
лықтардың пайда болу,өсу, шиеленісу жəне шешуші процесі 
ретінде көрінеді. Бұл қайшылықтардың ішіндегі дамуда шешуші, 
даму көзі рөлін атқаратыны ішкі қайшылықтар болып табылады. 

Сандық жəне сапалық өзгерістердің бір-біріне айналу 
заңы дамудың жалпы механизмін, яғни ол қалай болотынын 
көрсетеді. Бұл заңдағы негізгі категориалар - сапа, сан, мөлшер, 
секіріс. 

Сапа - заттың сол екенін білдіретін негізгі қасиеттері 
Қасиет - заттың басқа заттармен əсерлесуі түрінде көрінетін 

белгілі бір жақтары . 
Сан заттың өзгерісі белгілі бір шекке жетпейінше зат басқа 

затқа айналмайтын анықтаушысы заттың сандық анықтаушысыны 
жататындар оны құраушы элементтер саны, көлемі, өзгеру жыл-
дамдығы, қасиеттерінің көріну дəрежесі, т.б. 

Мөлшер - затың сандық жəне сапалық анықтаушыларының 
тұтас бірлігін өрнектейді. Мөлшер оған дейінгі сандық өзгерістер 
сапалық өзгеріске айналатын шекара. 

Секіріс - бұрыңғы құбылыстың сандық өзгерістерінің бірқалып-
тылығының үздіксіздігінің үзілуін, қарама-қарсылыққа айналуын, 
қайшылықтардың шешілуін, ескінің жоғалып, жаңаның пайда 
болуын білдіретін философиялық категория. 

Осы категориялардың арасындағы байланыс сандық жəне 
сапалық өзгерістердің бір-біріне өту заңын өрнектейді. Бұл заңның 
мəні мынада. Сандық өзгерістердің біртіндеп жинақталуы белгілі 
бір уақытта заттың түбірімен сапалық өзгерісін тудырады (секіріс), 
ол жаңа сапаның, жаңа заттың пайда болуына əкеледі. Бұл, өз 
кезегінде сандық өзгерістер туғызады (мысалы; атом ядросы 
зарядының шамасының өзгеруіне байланысты бір химиялық 
элементтің екінші химиялық элементке айналуы). 

Терістеуді терістеу заңы дамудың бағытын, сабақтастығын 
көрсетеді. Бұл заңның негізгі категориясы «терістеу». Терістеу 
дегеніміз а) затты негізінен сыртқы күштер мен факторлардың 
əсерінен жоғалуы, яғни тұтас жүйе түрінде өмір сүруін тоқтатуы, 
дамуының аяқталуы (сырттай терістеу, деструкция). 

б) терістеудің дамуы ішкі сəті ретінде, терістелетің заттың оң 
жақтарының сақталып қалуы түрінде. 

Терістеуді терістеу заңы - дамудың алдыға жылжу, сабақ-
тастық, циклдік сипатын жəне оның бағытының «бұрама» (спи-
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раль) түрінде (дөңгелек емес, түзу сызық емес) болатының 
көрсетеді, яғни жоғары сатыда төменгі сатының кейбір қасиет-
терінің қайталанатынын көрсетеді. 

Даму сонымен өткен сатыларды қайталау, түріндегі процес-
терінде көрінеді. Циклдық даму түрі «триада» бастапқы саты - 
оны терістеу - терістеуді терістеу (тезис - антитезис - синтез; 
теория  жəне т.б.). Бұл заңның əсері дамудың кез келген сəтінде 
емес, тұтас салыстырмалы, біршама аяқталған процесте байқа-
лады. 

Диалектиканың принципі дегеніміз оның барлық заңдары мен 
категориаларының бірлігі болып табылады олар өзара байлан-
ыста, оларды бір-брінен бөліп алуға , бір-біріне қатаң түрде қарсы 
қоюға болмайды. 

Диалектика cинергетикамен байланысады. Синергетика 
ұғымы қазіргі ғылыми пікір таластарда, ғылым философиясының 
соңғы онжыл ішіндегі зерттеулерінде кең орын алып отыр. 
Терминнің өзі ежелгі грек тілінен аударғанда қатысу, көмектесу 
немесе қатысушы, көмектесуші деген мағына береді. Ғылыми 
зерттеуде келісімді əрекет, бірігіп қолдану деген мағынада 
пайдаланылады. Синергетиканың пəні өзін-өзі ұйымдастыру, 
спонтанды структуро-генез болып табылады. Синергетика - 
дүниенің қазіргі бейнесін қамтиды: тұрақсыз, орнықсыз дүние 
концепциясын, дамудың белгісіз, көпальтернативтілігі, хаостан 
тəртіптің пайда болуы. Дүниенің қазіргі ғылыми бейнесі қозғал-
малы, қайшылықты. Онда жауаптан қөрі сұрақ көп. Ол таңқал-
дырады, тұйыққа тірейді. Бірақ, танымға ұмьылған сана ізденісінің 
шегі жоқ. Сондықтан, жақын арада, тағыда таңқалдыратын жаңа 
идеялар ұсынылып, жаңалықтар ашылатытына күмəн жоқ. 
Синергетика ұғымы қазіргі дискуссияларда кең таралған. Терминнің 
өзі грек тілінде жəрдем, қатысу, көмекші деп мағына береді. Оның 
іздерін исихазмде - Византияның мистикалық ағымында табуға 
болады. Көп жағдайда ол ғылыми зерттеу контекстінде «келіскен 
іс-əрекет, үздіксіз ыңтымақ, бірлесіп қолдану» деген мағынада 
қолданады. 

1973 ж. Генрих Хакеннің конференцияда сөз сөйлеген жылы 
синергетиканың шығу жылы болып саналады. Г.Хакен синергети-
каның жаратушысы корпаративтік құбылыстар əр жағдайларға 
тəрізді: астрофизикалық құбылыстар, фазалық өтулер, гидро-
динамикалық аума, атмосферада циклондардың пайда болуы, 
популяциялардың динамикасы, моданың құбылыстары. Өзінің 
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«Синергетика» атты классикалық шығармасында Хакен былай 
деген, біз көп пəндерде, астрофизикадан əлеуметтануға дейін 
жүйелердің бөліктерінің кооперациясы макроскопиялық құрылым-
дарды əлде функцияларды шығарады. Синергетика өзінің қазіргі 
жағдайында макромасштабында драмалық жағдайға ұшырады. 
Нақты түрде синергетиканы өзіндік меңгеруге ықпал ететің 
жүйенің бөліктері мен жартысында қандай өзгерістер болады 
сұрақтар қызықтырады. Парадоксалды жағдай - жүйенің ретсіздік 
жағдайынан реттілік жағдайында олар өздерін ұқсас көрсетеді. 

Хакен өзінің жаңа пəнің синергетика деп мынандай себеп-
термен атады: бірінші, ол макроскопиялық деңгейдегі пайда бола-
тын құрылымдар мен олардың қызметтерін негіздейтін жүйе-
лердің бөліктерінің келісім ісін зерттейді; екінші, ол жүйелердің 
өзіндік меңгерудің жалпы принциптерін табуға əртүрлі ғылыми 
пəндердің жігерлерін біріктіреді. 1982 ж. өткен конференцияда 
синергетика-ның жаңа приоритеттері шығарылған. Шағын кəсіптік 
білім аймақ-тарының дағдарысы болғансон, Хакеннің пікірінше, 
білімнің бағдарламасын санаулы заңдар, концепциялар мен идея-
ларға дейін азайту қажет, ал синергетиканы сондай талпыныстың 
бірі деп санауға болады. Ғалымның пікірінше, əртүрлі табиғаты 
бар жүйелер өзіндік меңгерудің ұқсас принциптерін құрастырады - 
электроннан адамға дейін - синергетика табиғи жəне əлеуметтік 
жүйелердің, процесстердің жалпы детерминанттарын іздейді. 
Сөйтіп, синергетика продуктивті ғылыми концепция болып сана-
лады. Оның пəні - спонтанды структогенез. Ол өзіне қазіргі 
ғылыми бейненің жаңа приоритеттерін енгізеді: тұрақсыз теңсіз 
дүние туралы концепция, дамудың анықсыз жəне көп альтер-
нативті феномені, хаостан реттіліктің пайда болу идеясын жалғас-
тырады. 

 
11.2. Эпистемология 

 
Эпистемология - ғылыми таным теориясы болып саналады. 

Ол туралы айтпастан бұрын, таным дегеніміздің өзі не соны 
қарастырып алайық. Таным деп, біз адамның айнала қоршаған 
ортаны зерттеудегі ерекше рухани іс-əрекетін айтамыз. Ол 
əрқашанда даму үрдісінде. Дүниетанудағы негізгі мақсат зерттеліп 
жатқан заттар мен құбылыстардың ішкі сырын ашу. Білім əрқа-
шанда шындықтың идеалды бейнесі. Ғылыми білімнен бұрын 
қарапайым білім келген. Таным теориясы, немесе гносеология  
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танымдық қызмет процесіндегі субьект пен обьектің арақаты-
насын, білімнің шындыққа қатынасын, адамның дүниені танып-
білу мүм-кіндігін, білімнің ақиқаттығы мен айқындық критерийлерін 
зерттейтін философия тарауы. Таным теориясы адамның дүниеге 
деген танымдық қатынасының мəнін, оның бақы жəне жалпы 
негіздерін зерттейді. Таным теориясы туралы философиялық ілім 
болғандықтан, оның қайсысы болсын философияның негізгі 
мəселесін белгілі тұрғыдан  шешеуге ұмтылады. 

Таным теориясы салыстырмалы дербес бөлігі болғанымен, 
танымдық-теориялық түсініктер əрдайым басқа болмыстың таби-
ғаты, этикалық жəне эстетикалық көзқарастар сияқты басқа 
философиялық түсініктермен байланысты болады. Танымдық 
процестерге түйсік, қабылдау, ойлау, сөйлеу жəне қатынас, қиял, 
ес кіреді. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке 
қасиеттерiнiң сезiм мүшелерiне тiкелей əсер етуiнен пайда болған 
мидағы бейнелердi түйсiк деп атайды. Сыртқы дүниенi танып-бiлу 
түйсiктен басталады. Ол бiлiм атаулының алғашқы көзi. Мəселен, 
жолдасыңнан көзiн жұмуын өтiнiп, оның алақанына белгiсiз бiр 
затты тигiзсең, сосын одан оның не екенiн сұрасаң, ол: “қатты, 
жылтыр, мұздай, жұмсақ, жылы, кедiр-бұдыр бiр нəрсе” деп жауап 
бередi. Заттардың нақты атауы емес, тек түрлi қасиеттерiн 
бiлдiретiн осы сөз тiркестерi түйсiк болып табылады. Егер түйсiк 
сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерi мен 
сапаларының миымызда бейнеленуi болса, қабылдау заттар мен 
құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуi болып табылады. 
Сонымен, қабылдау дегеніміз - заттар мен құбылыстардың өз 
қасиеттері жəне бөлшектері жиынтығымен қосылып, сезім мүше-
леріне тікелей əсер етуі кезіндегі тұтас түрде бейнеленуі. Қабыл-
дауда бірнеше талдағыштардың үйлесімді іс-əрекеті организмнің 
тітіркендіргіштердің тұтас жиынтығына жауап беру реакциясы 
нəтижесінде бейнеленеді. Сыртқы дүниенiң заттары мен құбылыс-
тарын қабылдауы селқос үңiлу емес, белсендi қабылдау. Бел-
сендi қабылдау ғана дүниенi тереңiрек тануға мүмкiндiк бередi. 
Қабылдаудың физиологиялық негiзiне бiрнеше тiтiркендiр-
гiштердiң жиынтығы мен олардың қарым-қатынасында пайда 
болатын уақытша жүйке байланыстары жатады. Органи-змнің 
тиісті ортаға, жағдайға икемделіп, əсерленуін дəлірек қамтамасыз 
етіп, нəзік талдау жасай алатын мүше - мидағы осы орталықтар.  
Бiр нəрсенi еске сақтау - оны байланыстыру деген сөз. Ес 
процесiнiң негiзi болып табылатын байланыстарды психологияда 
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ассоциация деп атайды. Егер бұрын бiрнеше объектiнi бiр 
мезгiлде немесе бiрiнен соң бiрiн елестетсек, не ойласақ 
бұлардың арасында байланыс пайда болады. Ақыл парасат, 
сана-сезім иесі ретінде адамның ең басты қасиеттерінің бірі - өзін 
қоршаған ортаны танып-білуге деген ерекше ұмтылыс. Адам 
айналасындағы əлеуметтік дүниені, табиғи əлемді танып білу 
барысында олардың ішкі құпиясына үңілді, қасиеттерін анық-
тайды, даму заңдылықтарын біледі, өзінің орнын, басқа адам-
дармен қарым-қатынасын белгілейді. 

Басқаша  айтқанда, таным барысында адам өзін қоршаған 
ортаны игереді, ол туралы білім кеңейіп, тереңдей түседі; адам-
ның заттар мен құбылыстар туралы жалпы мəлімет ішкі мəнге 
қарай ұмтылып, жүйелі, шынайы білімге айналады. Диалекти-
калық материализмнің таным теориясының метафизикалық 
материализмінің таным теориясының ең басты екі айырмашы-
лығы бар: ол, біріншіден, таным теориясына практика жайындағы 
ілімнің енгізілуі, екіншіден, таным теориясына диалектиканың 
қолданылуы. Диалектикалық материализмнің таным теориясы 
қоғамдық практиканың негізінде дамитын жəне шындықты қоғам 
мүдделері үшін практи-када қайта құру мақсатын көздейтін таным 
процесінің заңдылықтарын зерттейді. Таным объектілері адамның 
практикалық қызметімен тығыз байланысты жəне əрқашан соған 
тəуелді болады. Таным процесінің негізінде адамның объективті 
дүниеге тигізетін белсенді əсері жатады. Себебі таным адамның 
объективті құбылыстарымен байланысына, оларға тигізетін əсе-
ріне жəне оларды өзгертуге байланысты дамып отырады. Осы 
тұрғыдан алғанда, таным дүниенің белсенді əрі нысаналы 
бейнеленуі деп қарастыруға болады. Қоғамдық практика таным 
процесінің қозғаушы күші болып табылады. Ол өмір сүру, іс-
əрекет жасау барысында адамдардың алдына үнемі шешуін 
талап ететін проблемалармен міндеттер қойып отырады. Қорыта 
айтқанда, таным процесіндегі субъект - объект, объект - субъект 
қатынастары, адамның ой санасы мен сыртқы практикалық 
қызмет арқылы байланысқан. Таным болмыстың жай ғана бейнесі 
емес, ол адамның практикалық қызметі барысында іске асады. 
Таным теориясы адамзаттық философия тарихын, мəдениет пен 
ғылым тарихын, техника мен практика жетістіктерін филосо-
фиялық жағынан қорытуының нəтижесі. Сонымен бірге ол қазіргі 
ғылыми-техникалық революция жəне жаңаша ойлау жетістіктеріне 
сəйкес одан əрі тез қарқынмен дамуда. Қазіргі жағдайда біз таным 
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теориясы ретіндегі диалектиканың практикалық жəне теориялық 
рөлі арта түскенің көріп-біліп отырмыз. 

Ақиқат - танымның негізгі мақсаты. Өйткені таным проце-
сіндегі субъект-інің белсенділігіне байланысты қалыптасқан жаңа 
білім зерттеліп отырған объектіге сəйкес келуі немесе сəйкес 
келмеуі мүмкін. Осыған орай ғылым мен философияда ақиқат 
проблемасы алға тартылады. Ақиқат дегеніміз не? Аристотель 
өзінің “Метафизикасында” ақиқатты біздің қоршаған дүниедегі 
заттармен құбылыстардың адам санасында бейнеленуі деп 
түсінді. Дегенмен, ол ақиқаттың дəйекті материалистік ұғымын 
бере алмады. 

Шын мəнінде, ақиқат дегеніміз, біздің біліміміздің бізден 
тысқары түрған объектіге сəйкес келуі, оның санамызда дəл 
көрініс тауып, бейнеленуі. Ақиқатқа жету субъект пен объект 
арасындағы өзара байланыс негізінде жүріп жататын əлеуметтік-
тарихи процесс. Егер объективті ақиқат бар болса, оны білдіріп 
отыратын адамның түсінігі сол ақиқатты бірден, толығы мен, 
тұтасынан абсолютті түрде емес, тек шамамен, біртіндеп, салыс-
тырмалы түрде ғана білдіреді. Бұл жерде салыстырмалы ақиқат 
пен абсо-лютті ақиқаттың ара қатынасын көреміз. Сонымен, 
ақиқат теориясы мынадай қағидаларға сүйенеді: 

1) ақиқат - əлеуметтік  процесс; 
2) объективті ақиқатты мойындау - абсолютті ақиқатты мойын-

дау деген сөз;  
3) ақиқат барлық жағдайда нақты; 
4) практика - ақиқаттық жалпы өлшемі; 
5) ақиқатты тану - қайшылықты, күрделі диалектикалық 

процесс. 
Таным өте күрделі, қайшылыққа толы, ұзаққа созылған 

процесс болғандықтан, оны іске асыру барысында түрлі əдістер 
мен тəсілдер қолданылады. Кең мағынада, əдіс дегеніміз - белгілі 
бір мəселені шешу үшін таңдап алынған жол, қолданылатын айла 
мен əдеттер жиынтығы. Ғылыми таным əдістерін қолданудың 
басты мақсаты шынайы, ақиқат білімге қол жеткізу. Танымдағы 
сезімдік жəне ақыл-ой сатылары ғылымда зерттеудің  екі деңгейін 
құрайды. Олар - эмпирикалық жəне теоретикалық білім. Олар, 
əрине, бір-бірімен өте тығыз байланысты. Теоретикалық таным 
арқылы біз зерттелетін заттың ішкі тұрақты байланыстары мен 
заңдылықтарын аша аламыз. Енді теоретикалық білімнің құрыл-
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ымына келер болсақ, оларға проблема, гипотеза (болжау), 
теория, заңды жатқызуға болады. Ғылыми танымның əдістері өте 
көп, əрі  сан салалы, себебі танып білудің объектісі болып 
табылатын материалдық жəне рухани дүниенің өзі көп түрлі, сан 
салалы. Дегенмен, ғылыми танымның барлық əдістердің шартты 
түрде үш топқа бөлуге болады: 

1) жалпылама диалектикалық əдіс. Ол болмыстың барлық 
жақтарын зерттеуге жəне таным процесінің барлық кезеңдерінде 
қолданылады; 

2) жалпы ғылыми əдістер. Олар ғылымның барлық саласында 
пайдаланылғанымен, таным процесінің барлық кезеңінде қолдан-
ыла бермейді; 

3) жекеше əдістер. Олар нақты құбылыстарды бір ғылымның 
шеңберінде зерттеуге қолданылады. 

Тəжірибелік сатысында қолданылатын ғылыми таным əдіс-
тері: 

- эксперимент; 
- бақылау. 
 
Теориялық деңгейде қолданылатын əдістер: 
- абстрактлеу; 
- жалпылау; 
- анализ бен синтез; 
- индукция мен дедукция; 
- экстраполяция; 
- модельдеу; 
- тарихи мен қисындық; 
- абстрактіліктен нақтылыққа өту. 
Ғылыми танымның жалпы əдістері мен түрлерін қарастыру 

үшін танымның эмпириялық жəне теориялық деңгейлерін  ажы-
ратқан дұрыс, себебі əр деңгейдің өзіндік ерекшеліктерімен 
əдістері бар. Ғылыми танымның эмпириялық деңгейінде кең 
қолданылатын қарапайым əдіс - бақылау деп аталады. Оның мəні 
- зерттеу объектісін белгілі бір мерзім аралығында нысаналы 
ұйымдасқан түрде жүйелі бақылай отырып, ондағы өзгерістерді 
қадағалау. 

 Эксперимент - ғылыми тəжірибе деп аталады, оның ерек-
шелігі - зерттеліп жатқан объектіге адамның, зерттеушіні тікелей 
əсер етіп, ондағы процестерге араласуы. 
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 Модельдеу дегеніміз эксперименттің бір түрі, бірақ мында 
объектінің өзі емес, оның орнын басатын модель зерттеледі. 
Ғылыми теорияның қалыптасуы барысында гипотезаның маңызы 
зор. 

 Гипотеза - ғылыми тұрғыдан дəйектелген болжамға негіз-
делген теория. Əрине, кез келген болжам гипотеза бола алмайды. 
Ғылыми танымның жеңісіне үлкен ізденіс, қажылы еңбек, шыдам-
дылық, терең білім жеткізеді. 

 Абстрактілеу - зерттеліп жатқан объектінің кездейсоқ мəнсіз 
жақтарын ой арқылы «жақшаға алып» мəнді керектілерін жинақ-
тап, сақтау болып табылады. 

 Жалпылау - жинақталған жақтардың жалпы бəріне бірдей 
ортақ қасиеттерін табу. 

 Анализ - зерттеліп жатқан заттың құрамдас бөліктерін ашып, 
олардың қасиеттерін зерттеу. 

 Индукция - белгілі бір текке жататын заттардың қасиеттерін 
зерттеу арқылы жекеліктен жалпылыққа өту 

 Дедукция - жалпылықтан жекелікке өту. Қазіргі ғылымда сан-
алуан зерттеу методтары жасалған. Жалпы алғанда, ғылымдағы 
таным методтарын үшке бөлуге болады: жеке ғылым методтары, 
жалпы дүниетану методтары, ең жалпы (универсалды) методоло-
гиялар. 

 Сипаттама - бұл əдіс негізінде табиғи жəне жасамды 
тілдер арқылы бақылау мен экспериментте табылған нəтижелерді 
бекіту жатыр. 

 Өлшеу - бұл əдіс негізінде объектілерді ұқсас белгілер, 
қасиеттер мен қатыстарды эталон арқылы салыстыру жəне 
олардың сандық сипаттамаларын белгілеу жатыр. 

 Эксперимент - бұл əдістің негізінде жарияланған жағдай-
ларда, айналғанда рационалды біліммен жетілген, объектке деген 
мақсатты ықпал жатыр. 

Теориялық зерттеу əдістері: 
 Ойлау эксперимент - бұл зерртеу əдістің негізінде матери-

алдауға келмейтін образдардың комбинациясы жатыр. 
 Идеалдау - бұл зерттеу əдістің негізінде объекттің реалды 

болу қажеттіліктерін шығару туралы елестердің ойлау құрылысы 
жатыр. 

 Формалдау - бұл зерттеу əдістің негізінде пəндік аймақ 
туралы жалпы таңбалы модельді құрастыру, соның құрылысы мен 
заңдылықтарын таңбалық операциялар арқылы айқындау жатыр. 
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 Аксиоматикалық əдіс - ғылыми теорияны құру тəсілі, 
сондай оның негізінде ақиқат түрінде дəлелсіз қабылдалынатын 
ережелер /аксиома əлде постулаттар/ жатыр, солардан кейін 
формалды-логикалық дəлелдеу арқылы келесі ережелерді шығ-
ару. 

 Гипотетикалық-дедуктивтік əдіс - ғылыми теорияны 
құрастыру тəсілі, оның негізінде бір-бірімен байланысты болжау 
жүйерлерді құру, келесіде солардан дедукциялық жаюдан тəжі-
рибенің нəтижелерімен салыстырылған бекітілімдерді шығару 
жатыр. 

 Математикалық гипотеза - бұл əдістің негізінде нақты 
математикалық құрылыстан /уравнение жүйесі, математикалық 
формализм арқылы зерттелген құбылыс аймағынан зерттелме-
генге экстраполяция жасау жатыр. 

 Абстракциялаудан нақтылыққа жету - бұл зерттеу əдісі 
бойынша, нақты зерттелетін объектің негізгі қайшылығын қайта-
лайтын бастаушы абстракцияны табу, соның теориялық шешімінің 
процесінде эмпириялық материалды ассимиляцияландыратын 
нақты қайшылықтардан шығуының мүмкіндігін ескеріп, зертте-
летін объект туралы нақты-жалпы анықтама құрастырады. 

 Тарихшылдық пен логикалықтың бірлестігі - бұл əдістің 
негізінде объектілердің тарихи эволюциясын зерттеуі мен бір 
бағытқа салатын тарихи талдау арқылы логикалық тұрғыдан 
дəлелделген анықтама жүйесін біртұтас зерттеу ұстанымы жатыр. 

Ғылыми танымның ерекшеліктері. 
Кейде ғылыми білім өзге білім салаларымен салыстырғанда 

өзінің жоғарғы дəлдігімен ерекшеленеді. Бүгінгі күні техникада 
ғана емес, қоғамдық басқару жүйесінде де математикалық 
есептеулер, статистикалық мəліметтер, бүге-шүгесіне дейін дəл 
есептелген жоспарлар мен багдарламалар қолданылады. Ғылы-
ми таным абстрактылы ұғымдармен жұмыс жасаса, көркемдік 
таным нақты тірі адамды бейнелі, көрнекілік тұрғыдан қарасты-
рылады. Бұл тұжырым белгілі мөлшерде əділ болғанмен, ол да 
ғылыми танымның ерекшелігін көрсете алмайды. Бір жағынан, 
күрделі ғылыми абстракциялар құрастыруымен айналысатын 
ғалымға көрнекі бейнелерге, аналогия мен метафораларға жиі 
жүгінуге тура келсе, екінші жағынан, суретшілер (мүсіншілер, 
жазушылар, сазгерлер жəне т.б) өз шығармашылықтарында дəл 
логикалық, кіршікшіз ұғымдарға, пікірлер мен əдістерге сүйеніп 
отырады. Мұны, мысалы, Шостаковичтің бірқатар симфония-
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ларының бағдар-ламалардын оның музыкалық мəтінімен салыс-
тырғанда айқын аңғаруға болады. Дəл ұғымдарға бейнеленген 
білім көптеген ірі жазушылардың шығармаларының негізін 
құрайды (Пушкин, Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов, Паустов-
ский, Булгаков жəне т.б). Бұл ұғымдық жəне бейнелік таным-
дардың бірін-бірі теріске шығармайтындығын көрсетеді. Олар əр 
түрлі «дозаларда» ғылыми шығармашылықта да, көркемдік 
шығармашылықта да кездеседі. Олар сонымен қатар əдеттік, 
кəдімгі санаға да тəн. Бұл тұрғыдан философ - неопозити-
вистердің ғылыми білімнің ерекшелігін оның эмпирикалылығымен, 
яғни ғылымының бүкіл мазмұнын бақылаулар  мен  экспери-
менттерді сипаттау арқылы ғана анықтайтын пікірімен келісуге 
болмайды. Ғылыми білімнің ең жетілген  формасы теория болып 
табылады. Теория деген не? Теория - бұл тəжірибенің, практи-
каның немесе бақылаудың  қорытындысы  деп айтуға болады. 

Танымның  жалпы ғылыми əдістері. 
Жюль Верннің атақты «Капитан Гранттың балалары» рома-

нының кейіпкерінің бірі географ Жак Паганель бірде өзінің 
серіктеріне құс жұмыртқасын дайындаудың жүзге жақын тəсілі  
болатынын айтқан еді. Əрине, бір ғана нəтижеге  бірнеше, тіпті 
жүздеген тəсілдермен жетуге де болады. Оның ішіндегі жақсысын 
таңдау кейде экономикалық тиімділігімен, кейде техникалық  
мүмкіндіктерімен, ал кейде міндетті түрде аз уақытта шешу қажет-
тіліктерімен байланысты болады. Бұл жағдайлардың барлығында  
мамандар не дайын, жинақталған тəжірибеге сүйенеді, не 
болмаса, берілген міндет пен оның шешілу шартына неғұрлым 
сəйкес əрекеттің тəсілін ойлап тапты. Əр түрлі ғылымдардың 
өздерінің арнайы міндеттерін шешу үшін қолданылатын сан алуан 
тəсілдерінен өзге ғылыми білімінің өзін даярлайтын жəне құры-
лымын реттейтін барлық  ғылымдарға ортақ кейбір ережелер мен 
процедуралар да бар. Олар жалпы ғылыми əдістерді  құрайды. 

Абстрактылықтан нақтылыққа көшу - ғылыми теориялар 
құрастырудың логикалық жалғастығын реттейтін жалпы əдіс. 
Ғалымдар көбіне оның барлық бөлшектері мен мүмкіншіліктерін 
аңғармай, стихиялы түрде қолданылады. Бұл əдісті филосо-
фиялық талдау жəне пайымдау оның қолданысын неғұрлым  
адекватты  етуге ықпал етеді. 

Ғаламның қалыптасуының ең маңызды сəттерін бөліп, тарихи 
сипаттамасын жоғарғы деңгейде ұйымдастыруға жағдай жасады. 
Мұнан шығатын қорытынды - зерттеудің тарихи жəне логикалық 
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əдістерді, неокантшыл философтар Риккерт пен Виндельбанд 
жəне шыншыл рационализмнің көсемі Поппер айтқандай, бірін-
бірі теріске шығармайды, керісінше бірін-бірі толықтырады. 

Ғылыми əдістердің типологиясы. 
Əдіс - дегеніміз белгілі бір мəселені шешу үшін таңдап 

алынған жол, қолданылатын айла мен əрекеттер жиын-
тығы. Ғылыми таным əдістерін қолданудың басты мақсаты - 
шынайы, ақиқат білімге қол жеткізу. Тағы бір көңіл бөлетін жəйт, 
зерттеуші ғылыми танымның əдістерін өз қалауы бойынша, қалай 
болса солай белгілей салмайды. Əдістер зерттелмек болып 
отырған объектіге тəн ерекшеліктер мен заңдылықтар негізінде 
таңдап алынады. Бүл тұрғыдан алғанда əдістер объективті 
сипатта болады, сөйте тұра олар адамның рухани қызметінің 
нəтижесі болып табылады жəне де ол тек адам санасында өмір 
сүреді. Сондықтан да əдіс объективтілік пен субъективтіліктің 
диалекти-калық бірлігін қүрайды. 

Ғылыми танымның эдістері өте көп əрі сан салалы, себебі 
танып-білудің объектісі болып табылатын материалдық жəне 
рухани дүниенің өзі көп түрлі, сан салалы. Дегенмен, ғылыми 
танымның барлык əдістерін шартты түрде үш топқа белуге 
болады: 1) жалпылама диалектикалық əдіс. Ол болмыстың бар-
лық жақтарын зерттеуге жəне таным процесінің барлық 
кезеңдерінде қолданылады; 2) жалпы ғылыми əдістер. Олар 
ғылымның барлық саласында пайдаланылғанымен, таным проце-
сінін барлық кезеңінде қолданыла бермейді; 3) жекеше əдістер. 
Олар накты құбылыстарды бір ғылымның шеңберінде зерттеуге 
қолданылады. Мəселен, математикалық индукция əдісі - матема-
тикада, қоспалардың ыстыққа төзімділігін анықтау əдісі - метал-
лургияда, радиоактивті бөліну əдісі - ғарышты зерттеулерде 
пайдаланылады. 

Материалистік диалектика бүкіл əлемді, дүниені біртұтас 
қарастырып, табиғаттың, қоғамның, адам ақыл ойының дамуын-
дағы ен жалпыламалық заңдылықтарды зерттейтін бірден-бір 
ғылым болғандықтан, ғылыми танымның ең жалпылама əдісі 
рөлін атқарады. 

Ғылыми танымның жалпы əдістері мен түрлерін қарастыру 
үшін танымның эмпириялық жəне теориялық деңгейлерін ажы-
ратқан əлбетте дүрыс, себебі əр деңгейдің өзіндік ерекшеліктері 
мен əдістері бар. Эмпириялық деңгейде таным объектісінің 
қасиеттері мен кырлары сезімдік қабілет түрғысынан қабылда-
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нады. Əрине, ғылым мен техниканың дамуына байланысты 
адамның сезімдік танымының көкжиегін əлдеқайда кеңейтетін 
аспаптар, құралдар, компьютерлер іске қосылып жатқанын айта 
кеткен артык емес. 

Теориялық деңгейде таным объектісінің маңызды байланыс-
тары мен заңдылықтары тəжірибе негізінде алынған біліммен қоса 
абстрактілі ойлау нəтижесінде түжырымдалады. 

Ғылыми танымның эмпириялық деңгейінде кең колданылатын 
ең қарапайым əдіс - бақылау деп аталады. Оның мəні - зерттеу 
объектісін белгілі бір мерзім аралығында нысаналы ұйымдасқан 
түрде жүйелі бақылай отырып, ондағы өзгерістерді қадағалау. 
Мəселен, бидайдың бір сортының өсіп-өну ерекшелігін зерттеу 
мақсатында көктемгі егістен күздегі жиын-терімге дейінгі аралықта 
дəн топырақтан көктеп өсіп шыққаннан бастап, астықты орып 
алғанға дейінгі өзгерістері есепке алынып отырады. Сол негізде 
тиісті ғылыми қорытындылар жасалады. Келесі əдіс - экспери-
мент - ғылыми тəжірибе деп аталады. Оның ерекшелігі – зерт-
теліп жатқан объектіге адамның, зерттеушінің тікелей əсер етіп, 
ондағы процестерге араласуы. Зерттеуші объектіні əр түрлі 
кездейсоқ жағдайлардан оқшаулап алып, бөліп қарауы мумкін. 
Қажет болган жағдайда экспериментті əлденеше рет қайталауға 
да болады. 

Осы заманғы кең пайдаланылатын əдістердің бірі - модель-
деу. Модельдеу дегеніміз - эксперименттің бір түрі, бірақ мұнда 
объектінің өзі емес, оның орнын басатын модель зерттеледі. 
Модель (латын тілінен аударғанда үлгі деген ұғымды білдіреді) - 
зерттелетін объектіміен ұқсастық қатынаста болатын, таным про-
цесінде оның орнына пайдаланылатын, нақты өмір сүретін 
немесе ойша алынатын жүйе, кұбылыс. 

Осы заманда адам миының кейбір əрекеттері электронды 
есептеу машиналарында модельденеді. Модельдерді материал-
дық (физикалық) жəне идеалдық (логикалық, ойша алынған) деп 
екі түрге бөледі. Материалдық модель зерттелетін объектпен 
физикалық жағынан ұқсас болады, көбінесе түпнұсқа жасалған 
материалдан (мысалы, агаш, темір, т.б.) құрастырылады. Идеал-
дық модельдер ой шеңберінде қүрылып, түрлі белгілер арқылы 
бейнеленеді. Мəселен, атомның планетарлық моделі, математи-
калық белгілер мен формулалар, сызбалар мен кестелер, т.б. 

Ғылыми таным процесінде анализ (талдау, саралау) жəне 
синтез  (қиыстыру, біріктіру) əдістері улкен рөл атқарады. 
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Зерттелуге тиіс объектіні ойша түрлі құрамдас бөліктер мен 
жақтарға бөліп қарастыруды, сол негізде оның түрлі қасиеттерін, 
ішкі байланыстарын аныктау əдісін анализ деп атайды. Мəселен, 
адам ағашты зерттеп білуі оның тамырын, дінін, бұтақтары мен 
жапы-рақтарын, түрін, сыр сипатын, т.б. ойша жіктеп қарайды. 
Байқап отырганымыздай, процесі анализбен шектелмейді. Объек-
тінің əр құрамдас бөлігін жіктеп қарап, зерттеп алғаннан кейін 
бастапкы түтастыкқа қайта көшу керек. Бұл синтез əдісі арқылы 
іске асырылады. Анализ жəне синтез адамның күнделікті практи-
калық іс-əрекеті негізінде өмірге келген əдістері. 

Фактілерді анализ жасап талдағаннан соң теориялық синтезге 
көшу индукциялық əдіс арқылы жүзеге асырылады. Жекелеген 
тұжырымдар негізінде жалпы қорытынды жасауды индукция əдісі 
деп атайды. Бұған кереғар əдісті, яғни нəтижеден кері қарай жүріп 
жеке-жеке тұжырымға келуді дедукция дейді. 

Жоғарыда айтылғандай, адам сезім органдарының көмегімен 
заттың сыртқы қасиеттері мен ерекшеліктерін қабылдап, біле 
алады, ал оның ішкі мəнін, даму заңдылықтарын тек абстрактілі 
ойлау арқылы игеруге болады. Сонда абстракциялау дегеніміз 
зерттеуге жататын заттың, объектінің маңызды бір жағын, қырын 
ойша бөліп алып қарастыру. Ғылымға тəн негізгі түсініктердің, 
категориялардын бəрі де осы абстракциялық ойлау əдісінің 
нəтижесінде қалыптасқанын айта кеткен жөн. Абстракциялауды 
заттың, объектінің ішкі табиғатына үнілу жолындағы аралық бір 
сəт, кезең деп карау керек. 

Осындай жекелеген абстракциялаудан əрі қарай ой жүйесі 
енді нақты затқа бағыт алып қозғалуға тиіс, сонда ғана таным 
процесі нəтижелі болмақ. Ғылымда бүл əдіс абстрактіліктен 
нақтылыққа қарай өрлеу деп аталады. Зерттеліп отырған объек-
тіні жан-жақты даму устінде қарастыру үшін тарихи жəне 
логикалық əдістер қолданылады. 

Тарихи əдіс мəні объектінің пайда болу, қалыптасу жəне 
даму жолын тарихи тұрғыдан барлық бұрылыстары мен кездей-
соқтықтарын ескере отырып, даму кезендерін хроникалық ретпен 
зерттеп шығуға келіп саяды. 

Логикалық əдіс тарихи процесстің басты мазмұнын, өзегін 
қамтиды. Ол объектінің даму жолындағы елеулі, мəнді кезең-
дерді, негізгі зандылықтарды көрсетеді. Сондықтан тарихи жəне 
логикалық əдістер өте байланыста болып, бірін-бірі толықтырып 
отырады. Мəселен, адамзат тарихы дүниедегі барлык халықтар-
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дың даму жолын, олардың үлттық, табиғи, т.б. ерекшеліктерін 
қамтиды. Дегенмен, олардың бəрінің дамуында ортақ мəнді 
жақтар мен зияндылықтар бар екені сөзсіз. 

Осы заманғы ғылыми танымда жүйелік-құрылымдық əдіс 
кең қолданылады. Бұл əдіс зерттелетін объектіні өте күрделі, 
өзіне тəн құрылымы, құрамындағы элементтердің жүйелі байла-
нысы бар құбылыс ретінде қарастырады. Дүниедегі заттар, 
құбылыстар мен процесстер, олардың қасиеттері мен байлан-
ыстары туралы ғылыми білім сан алуан түрде бейнеленеді. 

Солардың ішіңдегі ең елеулісі - теория.  Ғылыми теория 
зерттеліп отырған объектінің ішкі, қажетті жақтары мен байланыс-
тарын, оның өмір сүру жəне даму зандылықтарын бейнелейді. 
Ғылыми теория мынадай міндеттер атқарады: 

1)түсіндіру - объектінің болмысын, мəн-мағынасын, даму 
зандылықтарын ашу; 

2) болжау - теория зерттеу объектісінің ішкі табиғатын ашу 
арқылы оның болашақтағы даму бағытын көрсете алады; 

3) методологиялық міндет - əрбір теория ғылымның сол 
саласының дамуына жол ашады, танымның ілгерілеуіне негіз 
болады; 

4) практикалық міндет ғылыми теорияны жасау түпкі мақсат 
емес, ол практикада қолданылуға тиіс, қоғамдық дамуға, ғылым 
мен техниканың жетілдірілуіне пайда келтіруі қажет. Ғылыми 
теорияның құрылымына заттардың, құбылыстардың қасиеттері 
туралы пікір алмасу, ой жүгірту (суждение), түсінік (ең жалмы əрі 
маңызды қасиеттер мен байланыстарды білдіретін ұғым), тексе-
руден өтіп, жинақталған фактілер, сондай-ақ идеялар мен 
заңдылықтар кіреді. Теорияның қалыптасуы - ұзаққа созылатын, 
күрделі, қайшылыққа толы процесс. Теория - ғылыми танымның 
ең жоғарғы нəтижесі. 

Ғылыми теорияның қалыптасу барысында гипотезаның маң-
ызы зор. Гипотеза - ғылыми тұрғыдан дəйектелген болжамға 
негізделген теория. Əрине, кез келген болжам гипотеза бола 
алмайды. Бұл үшін, біріншіден, ол болжам ғылымның сол сала-
сындағы осы уақытқа дейін белгілі ғылыми жетістіктерге қайшы 
келмей, керісінше, соларды əрі карай өркендету керек; екіншіден, 
ол болжамның ықтималдығы тиянақталған болуға тиіс. Гипотеза 
практикадан тексеруден өткен жағдайда немесе ақиқаттығы 
əбден дəлелденген мəселелерден туындап тұрған болса, ол 
ғылыми теорияға айналады. 
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Тəсіл - материалды əлде илеалды объект, оның танылатын 
объектпен бағыттық байланысының нəтижесі, мəселенің шешім 
негізін құрастырады. Сөйтіп, бұл ұғым заттық объектермен ассо-
цияланады жəне объектілердің орнын басатын /репрезентация/ 
жəне жиналған білімді концептуалдау /жүйелі түрге келтіру/ 
көрнекі елестер болып табылады. 

Таным іс-əрекетің меңгеретін негізгі формасына əдіс жатады. 
Ғылыми əдіс - зерттеушінің таным процесстерінің, операция-

лары мен процедураларының мазмұндық  тұрғыда регламент-
теуге арналған алдын-ала жазба бұйырықтардың жұйесі. 

Əдіс классификацияның бірнеше түрі бар, оның ішінде: 
философиялық əдістер /зерттелетін реалдылықты анықтайтын, 
синтездейтін, фрагментациялайтын жалпы принциптер /диалек-
тика жəне оның альтернативалары, яғни метафизика мен эклек-
тика, структурализм, феноменологияның, инструменталды опера-
ционализмнің философиялық түрлері/. 

Жалпы ғылыми əдістерге /бүкіл ғылыми салаларда қолда-
лынатын/ сапалық, сандық, структурлы-функционалды, жүйелік, 
кибернетикалық, бағдарламалық, синергетикалық түрлері жатады. 

Нақты ғылыми əдістер /нақты ғылымда зерттеушінің таным іс-
əрекетінің мазмұны мен ізгілігіне регламентация жасайды/: 
физикада - ядерлы-магнетикалық резонанс, калибровты əдіс, 
химияда - хроматографиялық əдіс, психологияда - интроспективті 
əдіс, тарихи зерттеулерде - герменевтикалық шеңбер. Осыған 
қарамай, дəстүрлі классификациялаудың түрлері келесі: фор-
малды өлшемдер бойынша: жалпы логикалық əдістер; ал мазмұн-
дық тұрғыдан: эмпириялық пен теориялық зерттеулер əдістеріне 
бөлінеді. 
 

Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
 
1. Диалектика. 
2. Диалектиканың заңдары.  
3. Диалектика категориялары. 
4. Мүмкіндік пен шындық категориясына мысал келтіріңіз. 
5. Кездейсоқтық пен қажеттілік дегеніміз не? 
6. Мазмұн мен түр. 
7. Сезімдік танымның формаларын келтіріңіз. 
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8. Интуиция (ішкі көкей көз) дегеніміз не? 
9. Ақиқат дегеніміз не? 
10. Ақиқатқа жетудегі жаңылу мен жалғанның айырма-

шылығын көрсетіңіз. 
11. Танымдағы методтардың қызметі қандай? 
12. Теория дегеніміз не? 
13.  Дедукция кеңінен қай ғылымдарда қолданылады?  
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ХII тарау. Жаһандық мəселелер философиясы 
 

12.1. Жаһандану үрдісі 
 

  Жаһандану - қоғам дамуының барлық сферасына ықпал 
етуші, өмірдің барлық жағына əсер ететін, өте тез қарқынды жүріп 
жатқан үрдіс жəне құбылыс. Ол бір-бірімен тығыз экономикалық, 
ғылыми-техникалық, саяси, мəдени байланыстағы біртұтас адам-
зат қауымдастығының қалыптасуы. Жаһандану қоғам дамуының 
барлық сферасына, өмірдің барлық жағына əсер ететінін ескеру 
керек. Əлем мемлекеттері əртүрлі деңгейде бұл құбылысқа 
соқтығысады, сондықтан, бұл құбылыстың негізгі аспектілерін 
қарастыруды жөн көрдік. Жаһандану сыртқы үрдіс ретінде, қоғам-
ның əлеуметтік құрылымына, экономикалық, саяси, мəдени-
құндылықты бейімделулерге қатысты. Біз бүгінде жаһандану 
құбылысының тікелей қатысушысымыз жəне куəгеріміз. Жаһан-
дану бүкіл адамзат ақылының потенциалы ретінде, бүкіл ел мен 
халық игілігін жүзеге асыруы керек.  

 Жаһандану туралы батыста зерттегендер: У. Бек, З. Бжезин-
ский, Ж. Атали, А. Маркос, Ж. Бове, Дж. Сорос, А.Д. Некипелов, 
А.С. Панарин, В.П. Культигин, В.Ж. Келле. 

 Қазақстандағы жаһандану үрдісі мен демократияландыру 
мəселесі  туралы М.С. Əшімбаевтің, И. Тасмағанбетовтың, Ғ. 
Сапарғалиевтің, Ə. Нысанбаевтың, С. Зимановтың, Л.А. Байдел-
диновтың, Е. Ертісбаевтің еңбектерінде зерттелген. Бұған қара-
мастан жаһандану қазіргі таңда өзекті мəселе ретінде сипат алып 
отыр. Елбасымыздың 2003 жылы жарық көрген «Сындарлы он 
жыл» еңбектерінде бұл үрдіс туралы бағыт-бағдар беріліп, 
шешімдер қабылданған.  
Жаһандану үрдісі шеңберіндегі өзекті мəселелер 3 топқа бөлінеді: 

   1. Саяси жəне əлеуметтік экономикалық проблемалар. 
   2. Қоршаған орта экологиялық проблема. 
   3. Қоғамдық проблемалар. 

  
Жаһанданудың теріс жақтары:  
 жаһанданудың стандартизация (біркелкілік) - тенденциясы 

бар; 
 ұлттық еркіндікті өшіру əлеуметтік теңсіздікті күшейтеді; 
 нарық экономикасына өту бізге танымал жұмыссыздық пен 

кедейлік мəселесін əкелді;  
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 олар қылмыс, нашақорлық, қоғамдық депрессия сияқты 
мəселеге əкеліп соқтырып, қоғамдық тұрақсыздық потенциалын 
əкелді; 

 жұмыссыздықтың деңгейінің артуы, уақтылы айлықтың бол-
мауы, экономика мəселесімен байланысты болды; 

 демографиялық мəселелер (оның ішінде ұлтаралық қатынас-
тар, мəдениеттің дағдарысы, урбанизация, денсаулық сақтау) 
яғни, жер бетіндегі халықтың тым тез қарқынмен өсуі; 

 ядролық соғыс қару-жарақтың жетілуі мен халықаралық 
бақылаудың шеңберінен шығып кетуі жатыр. Бұл проблеманы 
шешудің негізгі жолы - барлық ядролық елдерді халықаралық 
бақылау негізінде жаппай қарусыздандыру болмақ; 

 бүгінгі қалыптасқан тəндік-сезімдік өмір бағыт негізінде 
тойымсыздық, табиғи ресурстарды өлшемсіз пайдалану, жағалай 
ортаны ластау - адамзатты болашақ экологиялық апатқа əкелу 
мүмкін; 

 компьютерлік технологияларды игеру; халықтың білім дең-
гейін көтермей, бүгінгі технологияларды игеру мүмкін емес, ол 
компьютерлік технологияларды игермесе, жұмыс істей алмайды. 
Дүниежүзілік практика  «жанұяны жоспарлау» тек сауатты, салау-
атты да білімі жоғары елдерде ғана іске асатынын көрсетеді; 
 денсаулықты сақтау мəселесі. Аурулардың көбі тамақты көп 

ішу, аз қозғалыста болу, шылым шегу, ортаның ластануы, бас-
пана қиындығы, ішетін ас-су сапасының төмендігі жүрек, бүйрек, 
бауыр, СПИД, рак, т.с.с. ауруларын тудырады. Жаһандану үрдісі 
миллиондаған адамдардың бір елден екіншіге, бір континенттен 
келесіге миграция жасауына əкеліп жатыр. Сондықтан, жұқпалы 
аурулар бүкіл Дүниеге кеңінен тарап, адамзаттың үрейін туғызуда 
(Лавров С.Б., 1993).   
       Жаһандану үрдісінің шешуін қажетті деп табатын пробле-
малары жоғарыда аталды. Енді шешімін табу проблемаларын 
атасақ:       
       Жаһанданудың үлгісін өзгерту керек. Бұл үшін қауіпсіздік 
жүйесі мен бейбітшілікті қамтамасыз ету жолында қалыптасқан 
дүниедегі əртүрлі елдердің тəжірибесін ескеру қажет. Өркениетке 
бастар жол - жаһандану біздің өмірімізді түбегейлі өзгертуге қабі-
летті құбылыс.  

  Жаһандану үрдісі елдің экономикасы мен халықаралық қар-
жылық ұйымдарға, экономикалық, саяси, құқықтық сфералармен 
қоса, мəдениет, өнер, ғылым, білім салаларына да əсер етеді. Біз 
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француздық парфюм қолданамыз, жапондық суши мен италяндық 
спагетти жейміз, түрік музыкасын тыңдаймыз, американдық 
фильмдер көреміз, Еуропа елдерінде тігілген киім киеміз, Герма-
ниядан немесе шетелдік үлгідегі машина мінеміз, Жапонияның 
техникаларын тұрмыста тұтынамыз. Бұл да жаһандану көрініс-
терінің бірі.  

 Бірақ азаматтарға өз мəдени, діни, этникалық, тілдік айқын-
далуын ұмытпауы қажет, осыған міндетті осыған жауапты, бұл 
əрбір азаматтың Отаны алдындағы парызы болмақ. Жаһандану 
ұстанымдары мен айқындалудың негізі арасында балансты 
ұстанып, біз ұлттық тамырды сақтай аламыз, ұлттық мемлекетті 
модернизациялай аламыз. Соңғы он алты жыл бойына біз екі 
негізгі стратегиялық мақсатты ұстандық. 
       Біріншіден, Қазақстан тəуелсіз, егеменді мемлекетке айна-
лды. Екіншіден, біз кең масштабта əлеуметтік, саяси, экономи-
калық реформалар өткізуді бастадық. Көрсетілген мақсаттар əлі 
толықтай орындалған жоқ, əйтсе де кейбір бағыттары бойынша 
көзге түсетіндей нəтижелер баршылық. Енді жағдайды терең 
ойластыру керек, өз көзқарасымызды əлемдік тəжірибесімен 
қарастыруымыз керек жəне реформаларымыздың жүзеге асуын 
қадағалауымыз керек. Өз стратегияларымызды жақсы жəне 
жаман жақтарын талдай білгеніміз жөн. Біздің сыртқы мүмкін-
діктеріміздің жақсы жақтарын айта кеткен дұрыс. Оларды атап 
кетсек, артық болмайды: 

 біріншіден - біз өз тəуелсіз,  мемлекетіміздің негізін салдық;  
 екіншіден - біз ескі саяси жəне экономикалық жүйеден кетіп, 

жаңа саяси, экономикалық жүйеге өттік; 
 үшіншіден - біз еркін адам ретінде əрқайсысымыз қалыпта-

суды бастадық. Мемлекеттік - ұжымдық  дүниетанымның  жеке - 
индивидуалистікке ауысуы біздің өміріміздің əр аспектісін өзгертті. 
Біздің табиғи ресурстарымыз байлық болып саналады. Біз нега-
тивті əлемдік тəжірибені де үйренуіміз қажет; 

 төртіншіден - бізде өте кең байтақ жер бар. Біз Канада мен 
Австралияға ұқсаспыз, негізгісі тиімді стратегия, адамдар мен 
капитал; 

 бесіншіден - біздің саяси тұрақтылығымыз бен қоғам бірлігі.  
       Мұның бəрі бүгінгі күннің жаһандық мəселелері, бізден талап 
ететін жауапкершіліктері. Біз қоғам ішінде тура қарсыласудан 
қаша алдық жəне жағдайды тұрақтандырдық. Біздің негізгі мақса-
тымыз - халықтың көптеген топтарын жинау, тұлғалық пен қоғам-
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дық бастамалардың арасында дұрыс үйлесімді табу, қоғамы-
мыздың консенсустық-иерархиялық дəстүрін толықтыру. Бай 
адамдардың аз бөлігі, кедей адамдардың үлкен тобынан 
ажыраса, қоғам еш уақытта өсіп-өркендей алмайды. Əртүрлі 
этникалық, діни топтар əртүрлі құқықпен өмір сүрсе, саяси 
партиялар мен қозғалыстар қарама-қарсы жаққа қарай бағыт-
талса, бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мен жауап-
кершілігі арасында кең дисбаланс болады.  
       Жаһандану үрдісінің оң жақтары:  

 ғылыми-техникалық прогресс, 
 жаңа ақпараттық жəне телекоммуникациялық технологиясы 
 əртүрлі елдермен жақындасу,  
 бүкіл адамзаттың ортақ тағдырын сезіну, 
 ұлттық мəдениет жетістіктері, 
 жаңа технологиялармен алмасу,  
 таза прагматизм,   
 тұтыну мен өндірісті стандарттау режимінің болуы. 

 Жаһандық өркениет қалың халық бұқарасының тұтыну сұран-
ысын қамтамасыз етуді мақсат еткен «əмбебаптық мəдениет» 
болып табылады. Біздің мақсатымыз, экономикалық нарықтық 
тетіктер мен адам шығармашылығының еркіндігіне негізделген 
демократиялық, азаматтық қоғамға жету. Бұл туралы жоғарыда 
айтып кеткенбіз. Француздар ағылшындарға, немістер француз-
дарға, орыстар кейде ағылшын, кейде американдықтар кейде 
немістерге еліктеді. Олар Францияның тарихын сəтсіздік пен 
жабайылық «еркіндік», «теңдік» заңы бойынша қабылдады.  

 
12.2. Жаһандану мəселелерін шешу жолдары 

 
       Жаһандану мəселелерін шешу жолдарын зерттеуде негізінен 
екі бағыт қалыптасты. Олар: технооптимизм (болашақ жарқын) 
жəне технопессимизм (болашақ қасіретті). Технооптимистік көзқа-
растар өз мəресіне ХХғ. 60 жж. жетті. Ол кезде ғылыми-техни-
калық революция (ҒТР) жетістіктерін кеңінен өндірісте пайдалану 
қарқын алған болатын. Дж. Гелбрайт, Р. Арон, т.б. ғалымдар 
ғылым мен техниканың дамуы «бұқаралық нарықты» тудырып, 
болашақта Жер бетіндегі барлық халықтарға тамаша өмір əкеледі 
деген ой тастады. 1980 ж.ж. Д. Бэлл, Ж. Фурастье, А. Тофлер 
сияқты ғалымдар «ғылымның негізгі өндіргіш күшке» айналуына 
байланысты барлық жер бетінде қорланған мəселелерді компью-
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терлік технологияларды өмірге еңгізу арқылы шешуге болатынын 
айтты. Алайда, жақын арада-ақ, ҒТР-дің теріс салдарлары да 
айқындала басталды. Көп елдер экологиялық дағдарысқа ұшы-
рады. Шикізат қорлары шексіз еместігі анықтала басталды. 
Дамыған елдер мен артта қалған елдердің арасында қайшылық 
өсе бастады, т.с.с. Əрине, бұл теріс өзгерістер технопессимистік 
көзқарастарды тудырды (Ғабитов Т., Алматы, 2002). 

Техника философиясы, оның статусы. Техника жəне 
адам. «Техника» терминінің  грек жəне латын тілдерінде, алғашқы 
мағынасында құрылысшының, ағаш шеберінің өнері, шеберлігі, 
кеңірек мағынасында өндірістегі жəне басқа қызмет салала-
рындағы өнер дегенді білдіреді. Орта ғасыр дəуірінде teshne жəне 
ars терминдерінің мағыналары бірдей болды. Оларды жеті artes 
mechanicai жəне жеті artes IiberaIes деп бөлді: механикалық 
өнерлер: жер өндеу, аң аулау, теңізде жүзу, тоқымашылық ісі, 
қару жасау ісі, дəрігерлік, театр ісі; еркін өнер: грамматика (логика 
мен ойлау өнері де кіреді), диалектика, риторика, геометрия, 
арифметика, астрономия, музыка. Кейінірек техника мен өнер 
адам қызметінің екі жеке түрі ретінде беліне бастады: техника 
адам қызметінің рационалды түріне, ал өнер интуитивтік, 
шығармашылық процеске айнадды. Мысалы, құрылыс өнері - 
құрылыс техникасы, фотография өнері - фотография техникасы 
жəне т.б. «Техника» термині қызметтің осы саласында қолданы-
латын құралдар (инструменттер, приборлар, машиналар) мен 
білімдерге (ережелер, теориялар, əдістер) байланысты да айты-
лады. 
         Философияда техника ұғымы əдетте екі оппозициялық 
мағынада қолданылады: біріншіден, қызметтің жасанды мате-
риалдық құралдарының, яғни артефактілердің жиынтығы ретінде. 
Екіншіден, терминнің алғашқы магынасына сəйкес - жасай білудің, 
əдістердің жиынтығы ретінде. Сонымен, техникалық құралдар мен 
инструменттердің материалдық-заттық ерекше саласы; қызмет 
тəсілі, оның ішінде - құралды қолдану тəсілі. 

Біздің ойымызша, техника ұғымы адам жəне адам қоғамы 
ұғымдарымен тығыз байланысты қарастырылуы тиіс, сонда ғана 
оның философиялық мəнін түсінуге болады. Осы тұрғыдан талда-
ғанда, техника - адамның өзін қоршаған ортада, табиғатта оны 
өзгерту арқылы өмір сүре білу жəне өмірінің сапасын жақсарту 
кабілетін көрсететін мəндік сипаты. Техника адамды табиғаттағы 
басқа тірі организмдерден ерекшелендіретін өмір сүру тəсілі 
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деуге болады, ал адамның өзгерту қабілеті оның қызметінің 
материалдық құралдарында көрініс табады. Техника ұғымының 
бұл екі түсінігі бір-бірімен тығыз байланысты. 

Техниканың дамуы бүкіл адамзаттың өмірін өзгертті деуге 
болады. Оның жағымды жақтарын атап көрсетсек: 

1) Техниканың дамуы рационалды ойлауды, дəлдікті, еңбек 
құралдарын үнемді қолдануды қалыптастырды; 

2) Ғылыми-теориялық білім ұсынған жаңа технологиялардың 
өндіріс процесінде жəне ауыл шаруашылығында кеңінен қолда-
нылуы əлемдегі көптеген мемлекеттердің экономикасын өркен-
детті; 

3) Техниканың өндіріс процесіне енуі адам еңбегін айтар-
лықтай жеңілдетті; 

4) Техника мен ғылымның антропогендік сипаты адамның 
күнделікті тұрмысын да түбегейлі өзгертті, бұрын қолмен атқа-
рылатын жұмыстың басым кепшілігін тұрмыстық техника атқара 
бастады. Бұл өзгеріс адам үшін жалпы алғанда оң өзгеріс болды. 

5) Байланыс, араласу салаларында жаңа технологиялардың 
пайда болуы бүкіл адамзатты бір-біріне жақындатып, өзара 
түсіністіктің пайда болуына ықпал етті. 

Техника дамуының жағымсыз жақтары туралы айтатын 
болсақ, олар өте маңызды жəне жағымды жақтарынан басымырақ 
десек те болады: 

1) Техниканың өндіріс процесінде қолданылуы шикізатты, 
табиғат байлықтарын аяусыз пайдалануды ұлғайтты; 

2) Адамның сұраныстары мен қажеттіліктері шектен тыс 
күшейді, техника, əсіресе, əскери техника саясат саласында күшті 
құралға айналды; 

3) Жеке адамның құндылығы төмендеп, оның орнын техника 
жасаған құндылықтар басты; 

4) Техникаға табынудың нəтижесінде қоғамның механика-
лануы күшейіп, тұлғалық сипаты жоғала бастады; 

5) Рационалданудың, біржақты мамандандырылудың нəтиже-
сінде адамның жаттануы пайда болды, адам орасан зор техно-
логияны жалпы басқару қабілетінен айрылып, жеке функция-
ларды атқарумен шектелуге мəжбүр болды; 

6) Техникалық прогресс өркениет критериі ретінде қабылдана 
бастады, мəдени, ұлттық, діни құндылықтардың маңызы төмен-
деді; 
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Қорытып айтқанда, адам қолымен жасалған техника адамның 
өзіне қарсы тұрып, оның өміріне қауіп туғыза бастады, ол 
адамның ырқынан шығып, өзіндік, адам дүниесінен бөлек дүние 
қалыптастырды. Техника адамды озімен санасуға мəжбүр етіп 
отыр. 

Осындай күрделі мəселелердің пайда болуы осыдан шама-
мен 100 жылдан астам бұрын философияның жаңа бағыты - 
техника философиясын қалыптастырды. Техника философия-
сының статусы туралы əр түрлі көзқарастар бар. Ғалымдардың 
бір тобы техника философиясын жеке философиялық ғылым 
ретінде, келесі тобы оны ерекше философиялық мектеп деп 
бағалайды, ал зерттеушілердің үшінші тобы техника философия-
сын жаңа, басқа философиялық бағыттарды жоққа шығаратын 
бағыт деп қарастырады. Біздің ойымызша, техника философиясы 
жалпы философия ғылымының жеке саласы, оны тым əсірелеу 
немесе төмендету дұрыс емес. 

Техника философиясының қазіргі заманғы философиялық 
бағыттар шеңберінде дамуын қарастырайық. 

Позитивизм. Оның дамуының бірінші кезеңінің өкілдерінің, 
негізінен алғанда теориялық физика, математикалық логика, 
машиналар теориясы, техника тарихы салаларының ғалымдар-
ының пікірінше, техника философиясының негізгі міндеті мате-
матика, механика, физика, химияның принциптеріне сүйене 
отырып, көптеген техникалық əдіс-құралдарды реттеу жəне клас-
сификациялау, техниканы жасаушылыр мен пайдаланушыларға 
арналған ұсыныстар дайындау. Э. Махтың тұжырымдауынша, 
техника философиясының пəні техникалық тəжірибені зерттеу, 
техниканың қарапайымдылығына, көрнектілігіне жəне тиімділігіне 
басты назар аудару. Неопозитивистер «рациональді техника» 
немесе  «ғылыми технология» сциентистік концепциясын ұстан-
ады. Бұл концепцияның көрнекті өкілі сыни рационалист, француз 
философы Г. Башлар (немесе Башляр 1884-1962) рациональділік 
пен эмпирикалықты қарама-қарсы қоймайды, керісінше, олар бір-
біріне үнемі əсер етіп отырады деген принципке сүйене отырып, 
идеялардың ғылымдағы маңызын жəне білімнің қоғамда алатын 
орнын зерттейді. Оның пікірінше, білімнің дамуын үш кезеңге 
бөлуге болады: 

-таза эмпирикалық, ғылымға дейінгі, ғылыми кезең - рацио-
нальдік абстрактылық ойлау кезеңі жəне жаңа «ғылыми рух» 
кезеңі - ол тексерулер мен теріске шығаруға, жаңа ғылыми 
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нəтижелерді қорыту мен білімнің əр түрлі салаларының арасында 
байланыстар орнатуға ашық кезең. Бұл ғылым табиғаттан 
алшақтайды, себебі оның мақсаты техниканы құрастыру. 

Ағылшын позитивисі Б.Рассел (1872-1970) осы ойды жалғас-
тыра отырып, «техника дүниесі мен ғылымның идеалды дүниесі 
екеуінің құрылымы бірдей, техника ғылымнан туындайды жəне 
ғылым техниканы басшылыққа алады, яғни ғылым мен техни-
каның байланысы өте тығыз» деген пікір айтады. Б.Рассел, 
сонымен бірге, қазіргі заман ғылымы мен техникасының жетіс-
тігінің адамзат үшін аса қауіпті жағдай (ядролық соғыс) жасап 
тұрғанын қатты ескертті, оны болдырмау үшін бүкіл адамзатты 
бірігуге шақырды. 

Иррационализм бағыты антисциентистік сипатта, ғылыми 
прогреске, дүниені танып-білудің жəне өзгертудің ғылыми əдіс-
теріне қарсы. Олардың пікірінше, техникаландырылған қоғамда 
тұлғаның жаттануы пайда болады. Бұл көзқарас «Өмір филосо-
фиясының өкілі», француз философы А.Бергсонның (1859-1941) 
философиясынан анық байқалады. Бергсон адамның рухани 
дүниесі болмыстың ерекше саласы, оны ғылыми таным арқылы 
танып-білу жəне техникалық деңгейде танып-білу мүмкін емес деп 
тұжырымдайды. Оның пікірінше, өндірістің машиналық-механи-
калық сипаты, ғылымның дамуы адам қызметінің рационалды-
технологиялық мазмұн алуына əкеліп соқты, адам жаттанды, 
оның бойында қарама-қайшылықтар пайда болып, ішкі дүниесі 
екіге бөлінді. Бұл дағдарыстан шығудың жолы ретінде Бергсон 
адамның өзін-өзі моральдық жағынан жетілдіруге ұмтылуын, өнер, 
қолөнер жəне тағы басқа шығармашылық түрлерімен айналысуын 
атайды. 

О.Шпенглер тарихты мəдениеттердің пайда болуы, дамуы, 
құлдырауы, құруы процесі деп қарастырады, бір мəдениеттің 
орнын екінші мəдениет ауыстырып отырады, құрып бара жатқан 
мəдениет техниканың көмегімен өркениетке айналады дейді. 
Оның ойынша, техникалық өркениет Батыс мəдениетін дағда-
рысқа ұшыратып отыр, себебі бұрынғы құндылықтардың орнын 
техника басты. 

Экзистенциализм философиясы да техниканы қатты сынға 
алды. Олардың пікірінше, техника қазіргі заман адамының əлеу-
меттік өмірінде, рухани өндіріс саласында белсенді рөл атқарып 
отыр, бірақ адам бұрынғыдан бақытты болып кеткен жоқ. 
Керісінше, адамның жаттануы, қоғамнан бөлектенуі, жалғыздығы, 
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уайым-қайғысы, үрейі күшейіп отыр. Адам өз болмысын түсінуге 
дəрменсіз, оның нағыз болмысы одан тыс дүние емес, ақиқат 
болмыс - адамның дүниедегі болмысы, оның мəні – экзистен-
ция деп аталады. Экзистенция шекаралық жағдайларда, адамның 
өзімен озі, озінің мəнімен жалғыз қалғанда ашылады. Экзистен-
циалистердің пікірінше, техника дүниесі қазіргі уақытта өте зор, 
оны толық меңгеру, басқару мүмкін емес, адам оның қасында 
кішкене ғана нəрсе, абстрактылық индивид. Техниканың үстем-
дігінің кесірінен адам өзінің тұлғалық ерекшелігін, өзіндік 
қайталанбас руханилығын жоғалтты, сол себепті адамды өзіне-өзі 
көңілі толмаушылық билейді. Бұл дағдарыстан шығудың жолы, 
экзистенциалистердің пікірінше, адамгершілік, дін, өнер жəне тағы 
басқа адамға рухани күш беретін нəрселер. 

К.Ясперстін пікірінше, техника - адамдардың материал-
дық өмірін жеңіддету мақсатымен табиғатты ғылыми меңгеру 
тəсілі, адам қызметінің «заттық» саласы, ол тұлғаның адамгер-
шіліктік-психологиялық дүниесіне қарама-қарсы, бірақ олар бірін-
бірі толықтырады. Техникалық ойлау тəсілі, Ясперстің ойынша, 
қоғам мен адам қажеттілігінен емес, экзистенцияның өз болмысын 
қанағат етпеуінен туындады. Ғылыми-техникалық білім дүниені 
діни-мифологиялық жəне керкемдік тұрғыдан сезінуді ығыстырып 
шығарды, дүние мен табиғат бірте-бірте белгісіз затқа, техноло-
гиялық қызмет объектісіне айналды. Адам табиғатпен бірлігін 
жоғалтты, еңбек процесінің өзі де механикалық, еш қызығы жоқ 
нəрсе бола бастады. 

Неофрейдизм бағыты да адамға техниканың типзіп отырған 
зиянды əсерін атап көрсетеді. Олардың ойынша, техника адам-
ның неврастениялық ауруларының басты себебі, бұл ауруды 
жеңу үшін адамға психоаналитикалық көмек қажет. 

Философиялық антропология техниканы адамның əлсіздігінің 
орнын толтыру үшін пайда болған, табиғи заңдылықтарды жүзеге 
асыру тəсілі ретінде түсінеді, адамға əуелден тəн «табиғи 
технологияның» іске асуы деп қарастырады. Олар техниканың 
зиянды жақтарын да ескереді, бірақ бұл құбылысты жеңу үшін 
адам техниканың мəнін, даму зандылықтарын ұғынуға тырысып, 
адамгершіліктік-ұлттық құндылықтарын дамытуы тиіс деп есеп-
тейді. 

Сонымен, техника философиясы зерттейтін мəселелер қазіргі 
таңда өте маңызды, сондықтан техника философиясы жалпы 
философияның жаңа бағыты жəне ол өзінен басқа онтоло-
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гия, гносеология, философиялық антропология, экзистенциал-
изм, əлеуметтік философия жəне тағы басқа бағыттармен тығыз 
байланысты, болашағы бар бағыт. 

Техника жəне адам. Бұл мəселе туралы техника философия-
сының негізгі ұстанымдары мынадай: Адам техника жүйесінің 
басты элементі. Техника қаншама күшті дамығанымен, оның 
қызметі адамның қатысуынсыз жүзеге аса алмайды, техниканы 
қозғалысқа түсіретін де адам. Адам өзінің еңбегі арқылы техни-
каны жасаушы жəне материалдық-техникалық даму тұтастығын 
қамтамасыз етуші. Техника ешқашан өздігінен дамитын жүйеге 
айналмайды. Техникалық прогрестің басты заңдылығы адамның 
технологиялық функцияларын алмастыру болғанымен, бұл про-
цесс салыстырмалы, ол адамды толық ығыстырып шыға 
алмайды. Техника дамудың қандай сатысына көтерілсе де, оның 
мүмкіндігі адам мүмкіндігінен төмен, себебі адамның мүмкіндігі 
мен қабілеті шексіз, физикалық, психологиялық, интеллектуалды 
потен-циалы жоғары. Əрине, техниканын адамға да, табиғатқа да 
тигізіп отырған теріс əсері жеткілікті. Соңғы уақытта адамзаттың 
қаупі тіпті күшейіп отыр. Дегенмен де адам ақылды тіршілік етуші, 
сондықтан да бұл қайшылық оң тұрғыдан шешіледі деп үміттенуге 
болады. 

Осы орта «өркениет» ұғымы арқылы бейнеленеді. Яғни, 
өркениет белгілі бір технологияның қалыпты қызмет етуі мен 
дамуын қамтамасыз етеді. Өркениет біртипті технологиялардың 
негізінде қалыптасқан қоғамдардағы жалпыны көрсетеді. 

Белдеулері мықты мəдениет өзін сақтап қалады. Өркениет, 
технология, мəдениет бір-бірімен үндестік тапқан кезде қоғам 
бірқалыпты дамиды, ал бір-бірне ықпалдасу болмаған кезде 
дағдарыс-шиеленістер пайда болады. Сондықтан да тəуелсіздік 
жолына түскен біз үшін жаңа технологияны қабылдайтын мента-
литетті қалыптастыру, оның теріс жақтарынан қорғайтын мəдени 
белдеулерді күшейту аса маңызды. 

Дамыған елдерде ХХ ғасырдың ортасынан бастап информа-
ция революциясы басталды, бұл құбылыс 70-жылдардың соңына 
таман күшейе түсті. Қоғамның информатизациясы дегеніміз – 
қоғамдық жəне əлеуметтік маңызы бар, экономикалық, құқықтық, 
саяси, əлеууметтік жəне басқа міндеттерді шешуге қажетті инфор-
мацияны өте тез өндіру жəне тарату əлеуметтік-тарихи процесі. 
Информатизацияның нəтижесі - информациялық қоғамның құры-
луы. Информациялық қоғам - қоғамдық жүйе, ол: 
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1) əрбір индивид, əрбір ұжым, əрбір мекеме өзінің қызметіне 
қажетті барлық ақпаратты ала алуына мүмкіндік береді; 

2) бұл ақпаратты, ең бастысы, ғылыми, саяси, экономикалық, 
технологиялық білімдерді экспоненциалдық (ашық түрде дегенді 
білдіреді) есу заңдары бойынша өндіреді; 

3) алдыңғы екі мақсатты жүзеге асыруға қажетті (бұған 
есептегіш машиналар мен коммуникация құралдары да кіреді) 
қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды өндіреді жəне қол-
данады; 

4) материалдық өндіріс, транспорт, байланыс, технологиялық 
процестер, басқару, білім, ізденістер мен жобалау, сервис, адам-
дардың қызмет саласы бойына жəне жеке араласуының негізгі 
салаларын толық немесе жартылай автоматтандыруды қамтама-
сыз етуге қабілетті. Информатизация индустриальдік қоғамның 
жалғасы жəне оның қондырмасы. 

Эрнст Гартиг (1836-1900) «Техноголика» жаңа ғылымын 
тудыру үшін техникалық материалдың логикасына қөңіл бөлу 
керек. Франц Рело (1829-1905), 1854-56 ж. - Кельндік машина 
заводының инженері 1856ж. - Цюрихтік политехникумының мех-
аникалық-техникалық бөлімінің профессоры 1867-1879 ж. - Кəсіп-
тік академия директоры. Ф.Рело «Машина құрастыру конструкция-
сы» 1854 ж. «Теориялық кеноматика» 1875 ж. «Конструктор» 
1861ж. «Техника мен мəдениет» 1884 ж. 

Техниканың дамуын қарастыратын екі кезең манганизм жəне 
натуризм. Манганизм - manganon (греч.) - епті қалыптасу. Табиғат 
заңдарына негізделіп, ғылымды қолдану. Натуризм - табиғаттар 
қорғану мақсатында табиғат заңдылықтарын қолдану. 

Эрнст Капп (1808-1896) «Техника филососфиясының негізгі 
бағыттары». Адам өзінің барлық туындыларында өз ағзаларының 
жұмысын қалыптастырады. «XX ғасырдың техникалық қорытын-
дысы» technikus (лат.) шығармашылық мұғалімі деген мағынаны 
білдіреді. ingenium латын сөзі (өнерлі орындалған). Инженердің 
қызметі - шығармашылық, Техника қызметі - орындалу. Техника-
ның адамның болашағына тигізетін əсері Футурология тақырыбы 
бойынша философиялық жұмыстар: Элвин Тоффлер «Шок 
будущего»1970г., «Третья волна» 1980г. Маршалл Маклюэн 
«Война и мир в глобальной деревне», «Наш бизнес - культура» 
1960-1970 гг. Фрэнсис Фукуяма «Конец истории и последний 
человек» 1992г. Освальд Шпенглер (1880-1936) «Закат Европы» 
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1922 г. Мəдениет пен өркениет философиясы «Адам жəне 
техника». 

Бердяев Николай Александрович (1874 - 1948) «Рухани жəне 
машина» 1915 г. «Тарихтың ойы» 1922 г. «Адам мен машина» 

Технопессимизм (Г. Маркузе, К. Лоренц, Д. Гудмен, т.б.) 
қазіргі қоғам адамдарды ғылым мен техниканың құлына айналды-
рады, - деген пікір айтты. К. Лоренц  ҒТР адамдарды мыңдаған 
жылдар бойы бейімделген табиғи жағалай ортадан жұлып алып 
«тастан жасалған джунглиге» қамады. Кейбір адамдар жылдар 
бойы табиғатқа шыға алмайды. Автоматтар адамдарды ауыр қара 
жұмыстан босатқанмен, оның жүйкесін анағұрлым тез тоздырады.  
Технопессимистер тəндік-сезімдік өмір бағдарламасынан бас 
тарту, тойымсыздық пиғылды жою, қанағатқа келу мəселелерін 
көтерді. Батыста, Рим қаласында 1968 жылы көрнекті ғалымдар 
«Рим клубын» құрып, адамзат алдында тұрған орасан-зор қиын 
мəселелерді зерттеуге кірісті, дүниежүзілік қауымға əсерін тигізген 
«Өсудің шегі» деген баяндама 1972 жылы дүниеге келді. Осы 
клубтың бірінші президенті А. Печчей адамзатқа ең керекті нəрсе 
– руханияттылық, əсірсесе - адамгершілік деп атап көрсеткен. 
Орыстың ұлы ғалымы  Н. Моисеев  ХХ ғ. адамзатқа ескерту 
жасады. Егер ХХ1 ғ. ол оған мойын сұқпаса, құрып кетуі мүмкін, - 
деген ой тастайды (Ғабитов Т.Ғ. Мəдениеттану: оқулық. – Алматы: 
Раритет, 2002. – 135 б.). 
 

Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: 
 
1. Жаһандану үрдісі туралы қазіргі кезеңдегі пікірлер. 
2. Жаһандану проблемаларына өзіндік көзқарасыңыз. 
3. Жаһандық мəселелердің оң жəне теріс ықпалдары. 
4. Технопессимизм-технооптимизм: айырмашылығы неде? 
5. «Рим клубы» өкілдерін атаңыз.  

 
Бақылау сұрақтары: 
 
1. Болмыс, оның түрлері. 
2. Мəдениет пен өркениет.  
3. О. Шпенглердің мəдениет пен өркениетке көзқарасы.  
4. Ғылымдағы ақиқат мəселелерi.  
5. Объективтiк, салыстырмалы жəне   абсолюттiк ақиқат. 
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6. Адамзаттың алдында тұрған экологиялық мəселелер жəне 
оны шешу  жолдары.  

7. Биосфера мен адам жəне коэволюция принципi. 
8. Материя қозғалысының əлеуметтiк формасының  ерек-

шелiгi. 
9. Қоғам - ашық өздiгiнен дамитын жүйе ретiнде. 
10. Сана жəне шығармашылық. 
11. Ғылым  ретiнде диалектиканың қалыптасуы: Гегель жəне 

Маркс. 
12. Адамдағы табиғилық жəне қоғамдық өзара қатынас. 
13. Адамның табиғи жəне əлеуметтiк жағы. 
14.  Табиғатты, қоғамды жəне адамның iс-əрекетiн танудағы 

материя категориясының маңызы. 
15.   Материяның бiрлiгi, қозғалысы, кеңiстiк пен уақыт. 
16. Философиядағы адам мəселесiнiң мəнi. 
17. Эвтаназия. 
18. Суицид түрлері. 
19. Махаббат түрлері. 
20. Мораль оның қазіргі қоғамдағы орны. 
21. Биоэтика мен деонтология. 
22. Жаһандану процесі туралы өз қөзқарасыңыз. 
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Қорытынды 
 
    Философия күрделі де, қызық та, қайталанбас, əмбебаптық 

ғылым. Оның тарихынан біз ұлы тұлғалардың маржан ойларымен, 
əр мəселеге терең қарағанымен таныстық. Ежелгі дүниетанымнан 
басталып, (Үнді, Қытай, Греция) философиямен қатар діні де 
қарастырылып өтеді. Ибн Сина, əл Фараби сынды ойшылдар, 
олардың философиялық адамгершілік, моралдік, əлеуметтік 
ойлары кеңінен қарастырыла келіп,  сіңірген еңбектері де қалыс 
қалмаған. Əр кезеңнің өзіндік ерекшелігі мен артықшылығы, ұқсас-
тығы қаралады, кестелермен беріледі. 

    Қазақ философиясы кезеңімен жүйеленіп, ойшылдары мен 
тарихи тұлғалары мен олардың философия мен медицина 
ғылымдарына сіңірген еңбектері мен қосқан үлестері тереңінен 
қарастырылған. Ар ождан, намыс, ұлттық сана, адам мəселелері 
қарастырылады. 

    Болмыс, таным, антропология, эвтаназия мен суицид, диа-
лектика, эпистемология, дін, мораль, махаббат, жаһандану 
проблемалары философияның негізгі мəселелерінің қатарынан 
орын теуіп, екінші бөлімде орын алған.  

   Енді ең қиын мəселе - халықтың діліне (менталитет) келер 
болсақ, ол бүгінгі өмірге сай болуы үшін қаншалықты өзгеруі 
керек?,- деген заңды сұрақ туады. Себебі, реформаторлық 
саясатта, əсіресе, алғашқы уақытта, жеке мүдде қауымдық пен 
ұжымдыққа, еріктік теңдікке қарсы қойылды. Халықты өз ділінен 
айыру дегеніміз - оның мыңдаған жылдар бойы жиналған мəде-
ниетінен бас тартумен бірдей. Қауымдық, əлеуметтік мүдденің 
жекеден жоғары болуы - қайсыбір салауатты қоғамның рухани 
өмірі мен адамгершілік құндылықтары негізінде жатыр. Ол 
адамның əлеуметтік табиғатын көрсетіп, тұлға рухының іргетасын 
құрап, қоғамның шынайы бірлігін қамтамасыз ететін құндылық. 
Арам пиғылдық, пайдақорлық, əл-Фарабидің сөзімен айтсақ, 
«динарды қуудың» негізінде ізгі қоғам орнату мүмкін емес. Ондай 
қоғам орнаған жағдайда адамдар мəңгі бітпейтін ұрыс-керіс, 
тартыс, бір-бірінен жаттану, т.с.с. ақуалда болар еді. 

   Қазақ халқының керемет қасиеттерінің бірі - бұл дүниеде 
алудан гөрі болуды жақтауы. Яғни, өз бойыңдағы қасиеттерді гүл-
детіп сыртқа шығару, өзіңнің ерекше болмысыңмен көріну, «сегіз 
қырлы, бір сырлы» болу. Бүгінгі Қазақстан қоғамында адамның 
ерікті еңбек етіп, белсенділік көрсетуіне, бұл дүниеде болуға 
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деген ұмтылысына жағдай жасалған. Бəрі де өз қолымызда. Тек 
қажымай-талмай ізденісте болып, еңбек етіп, самарқаулықтан 
арылуымыз қажет. Қазақстан дүниежүзілік қауымның ішінде өз 
орнын тапты. 

Қоғам əрдайым қозғалыс жағдайында болады. Дегенмен, 
сонымен қатар ол тұрақтылықтың анықталған ережесін қажет 
етеді. Басқаша айтсақ,  диалектиканың дəлелдеуінше шамадан 
тыс мəнді сапалық өзгерістерге əкеледі, ал ол қоғам сияқты қиын 
иерархиялық жүйе үшін үлкен мəселе жəне оның өмір сүруіне 
қауіп əкеледі. 

Мəдениетті жабық, автономды, тек өзін менгеретін жүйе деп 
айтуға болмайды, себебі, оның дамуы ішкі жəне сыртқы, мəдени-
еттану себептермен негізделеді: экономика, мораль, өнер, құқық, 
саясат арқылы. Мəдениет пен ғылым аралығындығы қатынас 
тура-лы тақырып жалпы жəне шексіз, оның көп бөлшекті жағы да 
бар: ғылым табиғи жəне əлеуметтік өмірдің заңдылықтарын 
шығарғанда, оларды меңгеретін қажетті негізіне айналады, сөйтіп, 
қоғамның қажеттіліктеріне əсер етіп, адамзатқа өмірлік страте-
гияны тандау, мəдени даму жолын іздеуге көмектеседі. Ғылым-
ның осы фунциясын атқару қызметі  мүмкін тек  негізгі бір себеп 
арқылы - ғылым мəдениеттін ең жетілген бөлігі болған сон, əлі  
бəріне жетпеген түрлермен  байланысты.  

Мəдениеттің ғылымға əсерін дəлелдейтін бір факт бар, əрбір 
мəдениет ғылымды жаратпайды, мысалы, майя мəдениеті. 
Ғылым-ның пайда болуына мəдениеттану негіздер қалыптасқанда 
қана, мəдениет адамзаттың басқа іс-əрекеттерінің нəтижелерімен 
қоса /мораль, өнер, дін, техника, экономика, т.б./ өзіндік  ойлау 
стильді, дүние бейнесін, танымның стандарттары мен дүниені 
түсіндіруге ықпал етеді. Мəдениет əр-қашанда ғылымнан объек-
тілердің адекватты /шындық, ақиқат / түрін,  деңгейін талап етеді.  

Осы нəтижесінде ғылым өзіне деген мəдениеттің əсерін 
сезеді, қоғамда қалыптасқан мəдени дəстүрге, құндылықтарға, 
нормаларға арқа сүйейді. Мəдениет ғылымға тікелей емес, 
астарлы түрде де əсер ету мүмкін.  

Мəдениет пен ғылым арасындағы қатынастын механизмі 
рельефтік түрде техногендік /батыс/ жəне дəстүрлі /шығыс/ өрке-
ниеттерді салыстырғанда айқын.  

Батыс өркениеті - бірінші түрде, техногенді өркениет, өзінің 
бастамасын ежелгі антика кезенінде тауып 17-18 ғғ. Еуропада 
толық қалыптасып, содан Солтүстік Америкаға, Австралия мен 
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Японияға көшті. Осы өркениет үшін табиғаттын байлығы мен 
күшін меңгеру сипатты: сыртқы əлем адамның ғылыми-техни-
калық қызметінің аренасы, табиғатты жаулау мен өзгертуі, 
құбылыстарды тануда дискурсивтік, логикалық-математикалық 
жүріске негізгі акцент жасау. 

Батыс мəдениетінің профессионалдық жəне басқа сферала-
рына «жетістік» этикасы сипат, «Мен» жəне «Мен-еместі» нақты 
ажырату, тұлғаның индивидуалдылығына, уникалдылығына, қай-
таланбайтындығына акцент жасау. Адам биоəлеуметтік жан, 
экономикалық жəне техникалық прогресс арқылы хайуандықтан 
қазіргі постиндустриалдық  денгейге дейін бірізгілік қозғалыс 
жасады.  

Осының бəрі батыс ғылымының принциптарына, оның бағыт-
тары мен ұстанымдарына əсер еткен: ақиқатқа жету түрінде 
жаналық пен біртуманың құндылығы,  техника мен технологияның 
ғылыми идеяның материализациясы ретінде даму, қоршаған 
ортаның заттары мен құбылыстары мəнгі өзгерісті деген идея, 
жойылмайтын жаңа фактілер мен ескі заңдылықтар арасындағы 
қайшылықтар, сол себепте жаңа теориялардын қажеттілігі - 
осылардын бəрі батыс ғылымның қазіргі негізгі нормалары.  

Жалпы ғылым адамдары үшін, тек техногендік қоғамның 
адам-дары ғана үшін емес шығармашылық пен индивидуал-
дылықтың идеалы, иілмелі динамикалық ойлауда сипатты, өзінің 
ғылыми жəне қарапайым сананың рефлексиялығы мен бағытында 
ашық. Батыстын ғылыми ойлауының классикалық түрі бірізгілік, 
бірсызықты, бинарлық логикамен негізделген, яғни қайшылықты 
жəне оның шешімінің бар екенің мойындамау деген.  

Түбінде, батыс ғылымының даму тенденциялары оны пост-
неклассикалық деңгейіне əкелді; яғни, дүниенің ізгіліксіз бейне-
сіне. Мысалы, плазмадағы ізгіліксіз толқындар, сұйықтық пен 
газдағы турбуленттік, үлкен ұжымдардың мінез-құлықтары, т.б. 

Шығыста ойлаудын ерекшелігі бірізгіліксіздік, ол жетілгендік 
пен сұхбаттылықтын көрсеткіші жəне шығармашылық хаостын 
аланынын себебі деген ой. Осы тұжырымға қазіргі ғылым өзінің 
классикалық емес жəне постнеклассикалық кезеңдерінде жетті. 
Мысалы, үнді философиясындағы адам организімінің түпкі мүм-
кіндіктері туралы білімдер қазіргі медицина мен биологияда жаңа 
түрде қарастырылып жатыр. Осы батыс рационализімі мен шығыс 
данышпандығының интеграциясы. 20 ғ. шығыс психомəдениет-
терінің /даосизм, буддизм, дзен-буддизм/ медиативтік тəжірибе-
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лерін батыс ғылымы пайдаланады /интуитивтік əдісті құбылысты 
тануда қолданады/. Сөйтіп, үнді физик Б. Бозе, пакистан физигі А. 
Салам деген жаңа аттар туылды. 

Қорыта айтқанда, 20 ғ. сонында - 21 ғ. басында адамзат 
өмірді сақтау стратегиясын тандауында шығыстың дəстүрлі 
нəтижеле-рімен, техногендік өркениеттің төнірегінде пайда болған 
құнды-лықпен, көзқарас мағыналарымен келісім түріне жетті. 
Батыс пен Шығыс арасындағы сұхбат конструктивті жəне шексіз, 
солай, адамзат жаһандау мəселерінде шеше алу мүмкін дейміз. 
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СИТУАЦИЯЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 
 

1. Философия мəдениет феномені ретінде. 
1-тапсырманы орындаңыз. «Философия» - даналыққа құш-

тарлық ал «рационализм» - ақыл парасат туралы ілім араларын-
дағы ұқсастық пен айырмашылықты қалай ажыратасыз? 

2-тапсырманы орындаңыз. Онтологияның гносеологияның 
танымдағы орнын атаңыз? 

 
2. Философия, оның пəні жəне функциялары. 
1-тапсырманы орындаңыз. Философияның рационализм бағ-

ыты ақыл-парасат туралы қарастыра ма, əлде бейсаналылық 
туралы қарастыра ма, мысалдар келтіріңіз. 

2-тапсырманы орындаңыз. Философия қандай ғылым сала-
ларымен байланысқан? 

 
3. Шығыс мəдениетіндегі философия феномені. 
1-тапсырманы орындаңыз. Инь-Ян категорияларының үйлес-

імділігін түсіндіріңіз: бұл қос ұғым қайсы жұп ұғымдарына мағына 
жағынан көбірек жақын (Ер жəне Əйел немесе Аспан -Жер). 

2-тапсырманы орындаңыз. Үндінің ортадоксалды мектептері 
не себепті олай аталынған жəне оларға жеке-жеке сипат беріңіз. 

 
4. Антикалық мəдениеттегі философия. 
1-тапсырманы орындаңыз. Аристотельдің: «Адам - қоғамдық, 

саяси жануар» қағидасын түсіндіріңіз жəне бұл анықтамаға 
келісесіз бе, келіссеңіз не үшін, атай кетіңіз. 

2-тапсырманы орындаңыз. Аристотельдің: «Платон менің 
досым, бірақ ақиқат қымбат» деген атақты тезисіне коментарий 
жасаңыз, ненге бұлай айтқанына нақты мысал келтіріңіз. 

 
5. Орта ғасырлық мəдениеттегі философия феномені. 
1-тапсырманы орындаңыз. Комментарий жасаңыз: Адамдар 

мен күллі тіршілік иесін Жаратушы-Алла жаратты ма? 
2-тапсырманы орындаңыз. Төмендегі философтардың ойла-

рына салыстырмалы талдау жасаңыз. А. Кентерберийский: «Сен-
емін, түсіну үшін», П.Абеляр: «Түсінемін, сену үшін», Тертулли-
анның «Түсінемін, немесе бұл ойға сиымсыз (абсурдты)». 
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6. XIX-XXғғ. Мəдениетіндегі батыс еуропалық философия. 
1-тапсырманы орындаңыз. Төмендегі философтардың тұжы-

рымдарын қалай түсінесіз: Р. Декарттың «Ойлаймын демек өмір 
сүремін». А. Шопенгауэрдің: «Ұсақ саудамен айналысушы базар-
да ер адамға əйелдің биікөкше туфлиін, ал əйелге ер адам темекі 
тартатын трубканы ұсынса, қоғам бұны жаппай келеке етер еді. 
Ал философтың базарға шындықты алып шығуы да осындай 
ақылға сиымсыз, өйткені ақиқат адамдар үшін емес». 

2-тапсырманы орындаңыз. Психоанализ философиясындағы 
негізгі ұғымдарды атаңыз («либидо», «сублимация», «Жоғары 
Мен», «Ол», т.б). Олардың бірп-бірінен айырмашылығы неде, 
сабақтастығы бар ма? Талдау жасаңыз. 

3-тапсырманы орындаңыз. Г. Гегельдің диалектиканың үш 
заңы мен категорияларының əрқайсысына өмірдегі ситуациялар-
дан мысал келтіріңіз. 

4-тапсырманы орындаңыз. Кімдікі дұрыс деп ойлайсыз, ой-
пікіріңізді білдіріңіз: 

1. Ақылды мүмкіншіліктің шеусіз жақтарын көре алады 
(Дидро). 

2. Сауатсыз адам бос мүмкіншілікпен жұмыс жасауға бейім 
(Гегель). 

5-тапсырманы орындаңыз. Л. Фейербахтың айтқанын баға-
лап, түсіндіріңіз: «Əлем аянышты адамға, аянышты, əлем бос 
адамға бос». 

 
7. Орыс философиясы (Ситуациялық сұрақтар) 
1-тапсырманы орындаңыз. Орыс философиясының қайсы 

бағыты: (славяншылдық немесе батыстық) сіздің дүниетанымың-
ызға жақын. Өкілдерін атап, неге олай ойлайтыныңызды түсін-
діріңіз? 

 
8. Софистика, схоластика жəне диалектиканың салыстыр-

малы анализі (Ситуациялық сұрақтар) 
1-тапсырманы орындаңыз.  Табыңыз, мына сөзді кім айтқан: 

«Аса данагөй мен есуастың арасында бір ғана ұқсастық бар, екеуі 
де басқаларға тиісті, қол жетімді  əлемде емес, басқа əлемде өмір 
сүреді». Талқылаңыз? 

2-тапсырманы орындаңыз. Табыңыз, мына сөзді кім айтқан 
жəне оның ойымен келісе аласыз ба, не үшін келісесіз немесе 
келіспейсіз: «Ерлер арасында бұрыннан қарапайым салқынқан-
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дылық, ал əйелдер арасында табиғи жауластық сезімі бар. Алғаш 
кездесіп танысқанда, екі əйел бір-бірімен мəжбүрлі жəне құпия-
лылықта танысады, ал ерлер ашық жарқын танысады». 

 
9. Қазақ философиясы (Ситуациялық сұрақтар) 
1-тапсырманы орындаңыз. əл-Фараби өзінің «Қайырымды 

қала тұрғындарының көзқарасы» еңбегінде қайырымды қалалар-
дан басқа қандай қалаларды атап кеткен. 

2-тапсырманы орындаңыз.  Əл-Фараби мен Абай, Əл-Фараби 
мен Платон  арасындағы сабақтастық қай мəселе төңірегінде 
ойыс тапқан?. 

 
10. Болмыс философиясы (Ситуациялық сұрақтар) 
1-тапсырманы орындаңыз. М. Хайдеггердің «Тіл-болмыстың 

үйі» сөзінде болмыс туралы қандай анықтама беріледі? 
2-тапсырманы орындаңыз. Болмыс абсолюттік, ал бейбол-

мыс салыстырмалы болып неліктен есептелінген. 
3-тапсырманы орындаңыз. Болмыс-кеңістік-уақыт-арақаты-

насы қалай байланысады. 
 
11. Философиялық антропология (Ситуациялық сұрақтар) 
1-тапсырманы орындаңыз. «Біреулер ішіп-жеу үшін өмір 

сүреді, ал мен өмір сүру үшін ішіп-жеймін» деп айтқан ойшыл кім, 
бұған сіздің көзқарасыңыз? 

2-тапсырманы орындаңыз.  Адам туралы анықтамалар қалай 
аударылады, жəне мəнін түсіндір : «Homo Sapіens», «Homo 
Faber» - “Zoon Polіtіkon», “Homo Morales”, “Homo Ludens”, “Homo 
Aestetіcus”, “Homo Sіmbolіcus”- (Sensus),  (ratіo)  (іntellectus). 

 
12. Əлеуметтік философия (Ситуациялық сұрақтар) 
1-тапсырманы орындаңыз. Қоғамдық прогресс өлшемдері 

мен эволюция арасында байланыс бар ма? 
2-тапсырманы орындаңыз. Реформа мен революция аражігін 

қалай ажыратасыз? 
 
Мəтінмен жұмыс  
Өзіңіздің сыни көзқарасыңызбен ойшылдардың ойымен келісе 

аласыз ба, не үшін келісесіз немесе келіспейсіз жауабыңызды 
дəйекпен келтіріңіз. Олардың уақыт туралы ой пікірілерін 
салыстырыңыз, сипаттаңыз. 
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1-тапсырманы орындаңыз: Витгенштейн Л.  
Өлім өмірдің оқиғасы емес. Адам өлімді сезінбейді. Егер 

мəңгіліктің астарын уақыттың шексіз ұзақтығы деп түсінбесе, ол 
уақытсыздық, бүгінгімен өмір сүрсе сол мəңгі тірі. Біздің көзқа-
расымыздың шекарасы шексіз, онда біздің өміріміздің де соңы.  

 
Талқылаңыз. 

 2-тапсырманы орындаңыз. Хайдеггер М. 
Тек тарих ғана емес, табиғаттың да өзіне тəн уақытқа сипаты 

бар. Бұл уақыт шындығына жалпы уақыттан тыс заттарды 
қарама-қарсы қояды, олар тақырыптар мысалы математикалық 
зерттеулер. Осы уақыттан тыс математиканың заттарына басқа 
уақыт асты - мəңгілік - метафизика мен теология. Уақыт жалпы 
заттардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарының «индекс» 
бірлігі болып табылады. Уақыт түсінігі бізге тіршіліктің универ-
салды сферасының амалдары мен мүмкіндіктерін түсіндіреді. Бұл 
түсінік ерекше түсінік, ол философияның негізгі сұрақтарымен 
тығыз байланысты.  
 

3-тапсырманы орындаңыз.  
Ницше көзқарасы бойынша тұлға дамуының үш сатысы:  
Бірінші сатысы түйе.  
• Бірінші даму сатысы - адам - түйе.  
• Екінші сатысы - арыстан. 
• Үшінші сатысы - бала 
Бірінші даму сатысы - адам - түйе. Түйенің өз ойы жоқ - ол 

əрқашан да өзіне қойылмаған ережеге бағынады. Мұндай түйе 
біреудің ауыр жүгін арқалап жүреді, қателеседі жəне жаңылы-
сады. Əрқашан да ұмытпа; түйе - төзімді жануар. Түйені бекерден 
шөл даланың кемесі деп айтпайды. Адамның бірінші даму 
сатысында, адам төзімді жəне өмірлік энергиясы өте мол болады, 
мұндай кезде бəрі оның күш қуатын пайдаланғысы келеді. Тұлға  
даму-ының екінші сатысы - адам-арыстан. Түйенің шыдамдылығы 
аяғына жетеді. Бұрынғы жуас түйе арыстанға айналады. Ол енді 
жыртқыш, ешкімді де аямайды. Өзінің өмірге деген көзқарасын 
өзгертеді. Арыстан өзіне керек кезде ғана жемтігін аулауға 
шығады. Ол өзінің жалқаулығына қарамастан патша екенін біледі. 
Түйеден айырмашылығы, ешкімге бағынбайды, өзінің мақсаттары 
үшін жұмыс жасайды. 

Үшінші даму сатысы - адам - бала 
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Өмірін тек күресумен өткізген арыстан да бір күні шаршайды. 
Бұл кезде адам өмірге басқа көзқараспен қарайды. Тек қазіргі 
сəтпен өмір сүргісі келеді, бұрынғы арыстан кезінде жасаған 
жауыздықтарын қайталағысы келмейді. Өмірге деген жоспар-
ларын өзгертеді. Ницше бізге үш жануарды мысал етіп келтірді. 
Себебі адам өмірі осы үш жануардың өмірі сияқты өтуі мүмкін. Көп 
адамдар осы үш сатыдан өтпей, өмірін бір сатыда жалғастыра 
береді, яғни көбісі түйе сияқты. Ницшенің ойлауынша қателес-
пейтін адам жоқ, бірақ адам осы əр сатыдан өтіп өзіне қажет 
дегенін тандайды. 

• Осы ой пікірді түсіндіріңіз жəне өз позицияңызды айтыңыз, 
сыни көзқарасыңызды білдіріңіз. 
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Эссе тақырыптары 
 

1. Мен философияны қалай түсінемін? 
2. Аристотель «Метафизика» еңбегіндегі табиғат туралы адам 

жаны туралы ойлары. 
3. Əл-Фараби «Қайырымды қала тұрғындары көзқарастары» 

еңбегін талдаңыз. 
4. Абайдың «Қара сөздері» жан, ақыл, адам тəрбиесі, заман 

туралы ойлары. 
5. Ницше «Идея о сверхчеловеке» еңбегін қалай бағалайсыз? 
6. Қазіргі замандағы білім: мəселелері жəне перспективалары. 
7. Ақпарат ұғымы жəне оның қазіргі əлемдегі рөлі. 
8. Билік қорқақтыққа сүйенеді ме? Гоббстың билік туралы 

түсінігінің сыны. 
9. Бостандық дегеніміз не? Ақылмен шектелу əлде бəріне 

рұқсаттылық па? 
10. Оптимизм жəне пессимизм: өмірге деген қатынастың екі 

түрі. 
11. Ч. Дарвинның адамның пайда болуы туралы концепциясы 

қазіргі заманның ғылыми тұжырымдамалар 
12. Адамның өмірінде мəн маңызы. 
13. Қазіргі замандағы философиялық жаңалықтар. 
14. Қазіргі заманның адамы туралы сіздің пікіріңіз. Философия 

тарихындағы жетілген адам туралы пікірдің өзгерісі /дамуы/: «текті 
адам» (Конфуций), «жетілген адам» (суфизм), «аса күшті адам» 
(Ф. Ницше), «жанжақты адам» (марксизм). 

15. Ғылым жəне дін: келісім əлде конфронтация ма? 
16. «Сұлулық əлемді құтқарады». Қазірігі қоғамда бұл пікір 

өзекті ме? 
17. Жетілген тұлға. Бұл дегеніміз не? 
18. Жаңа мыңжылдықта адамзат эволюциясы қалай қалып-

тасады? 
19. Евразиялық идея: тарих пен реалдық. 
20. Э. Фроммның «Бегство от свободы» еңбегінде еркіндік, 

мазохистік тенденциялар туралы ойыңызды жазыңыз 
21. Э. Фроммның «Душа человека» еңбегіндегі адам мəселесі 
22. З.Фрейдтің «Психоанализге кіріспе» еңбегіндегі адам 

психо-логиясы мəселесі 
23. Э. Фроммның  «Искуство любви» махаббаттың ең жетілген 

түрін атап, себебін түсіндіріңіз 
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               ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАНУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 
(С. Мырзалының  «Философия» оқулығынан алынған) 

24. Фортуна өте мейрбанды адамдардан гөрі “не болса сол 
болсын,- деп батыл кірісетін адамдарды сүйеді (Эразм Роттер-
дамский).  

25. Менің адалдығым мен сенімділігімнің кепілі - менің кедей-
лігім. (Н. Макиавелли) 

26. Қайсыбір философияның бастауында таңғалушылық, 
даму-ында - зерттеулер, соңында - білместік жатыр. М. Монтень.  

27. Сен өздеріңнің қағидаларыңмен Дүниені төңкеріп тастағың 
келеді,- дейді біреулер. Бірақ, төңкеріліп жатқан бұл Дүниені 
төңкергеннің несі жаман( (Дж. Бруно).  

28. Адам - көп түрлі өзгеретін табиғаты бар жануар. (Пико 
делла Мирандолла).  

29. Қандай қиындық болса да, өмірден бас тартпа (М. 
Монтень).  

30. Білімге деген іңкəрліктен артық батылдық жоқ (М. 
Монтень).  

31. Құдай басқа тіршіліктердің бəрінің бейнесі мен қалпын 
шеңберлеп олардың алатын орнын анықтаған. Тек сен ғана, адам, 
ешқандай шеңбермен қысылған жоқсын, сондықтан, өз бейнеңді 
өз шешіміңмен анықтай аласың (Пико делла Мирандолла).  

32. Неміс ағартушысы Г.Лессинг егер Құдай мені өзіне 
шақырып, бір қолында Дүние жөніндегі толық ақиқат, екіншісінде -
ақиқатқа деген іңкəр бар. Қайсысын таңдап аласың?,- десе, мен 
“О жаратқан, бүкіл ақиқатттың иесі - сенсің, маған тек сол ақиқатқа 
іңкəрлікті берсеңіз болғаны,- дейді. Осы көркем сөзбен берілген 
ойды сіз қалай түсінесіз? 

33. Ешкімде философияны жастық шағында ысырып тастап, 
кəртайғанда одан шаршамасын. … философия жасқа да кəріге де 
керек, біріншіге - жастық жігерді болашақ алдындағы пісіп-
жетілген батылдықпен ұштастыруға, екіншіге - өмірдің соңында 
рухани жаңарып, өткенге қуану үшін, - деген пікірді грек 
философы Эпикур айтқан екен. Бұл ойдың маңызы неде? 

34. Француз ағартушысы Д.Дидро айтқанындай “Ең тамаша 
ойшылдар философиямен ғасырлар бойы айналысты. Бірақ соған 
қарамастан онда бірде-бір дау туғызбайтын пікір жоқ. Неге олай? 

35. Өткен жəне болашақ замандардағы  қасіреттерге фило-
софия жоғарыдан қарағанмен, қазіргі қасіреттер философияға 



 
 

268 
 

жоғарыдан қарайды,- деген ойды француз жазушысы Франсуа де 
Ларошфуко айтқан екен. Бұл ой-пікір біздің қазіргі өтпелі заман-
ымызды бағалағанда қандай тебіреністерді тудырады? 

36. Жалғыздықтың шеңберінде өмір сүру үшін я жануар, я 
болмаса Құдай болу керек - дейді Аристотель. Бірақ, үшінші бар  - 
ол философ,- дейді   Ф.Ницше. Бұл пікірді қалай түсінуге болады? 

37. “Қайғы таныммен бірге басталады, - дейді француз ойшы-
сы А.Камю. Сіз қалай бұл пікірді түсінесіз? 

38. Философия қоғамға тəуелді болмау керек, керісінше қоғам 
философияға тəуелді болуы керек,- деген екен орыс философы 
Н.Бердяев. Бұл тұжырым қазіргі өтпелі қоғамда қандай ойларды 
туғызуы мүмкін? 

39. “Егер өлім болмаса, адамдар философиямен айналысар 
ма еді,- дейді  неміс философы А.Шопенгауер. -Оған қалай 
қарайсыз? 

40. Ешқашанда бұл дүниеде өшпенділік өшпенділікпен жойыл-
ған жоқ; теқ қана өшпенділіктің жоғы оны тоқтатады. Бұл мəңгілік 
Дхамма. Бұл Бүдданың сөзін қалай бағалайсыз? 

41. Жау жауға не істесе де, жалған бағытпен жіберілген ой 
одан да жаман  істейді. 

42. Даосизмнің диалектикалық идеялары: Барлық дүние бол-
мыстан туады. Болмыс бейболмыстан туады. Бірдеңені əлсірету 
үшін ең алдымен оны күшейту керек. Бірдеңені қурту үшін ең 
алдымен оны гүлдету керек. Біреуден бірдемені  алу үшін оған ең 
алдымен беру керек. Бақытсыздықта - бақыт жатыр. Бақытта - 
бақытсыздық бар. Кім оның шекарасын біледі? 

43. Адамдарды білетін - дана; өзін-өзі білетін - ағарған. 
44. Аспанның тілегі - адамдар бірін-бірі сүю керек жəне бір-

біріне пайда əкелу керек (Мо-Цзы(. 
45. Пайда іздегендер адалдықты ұмытады; Ең биік адамды 

сүюшілік туысқандық байланыстарды ескермейді (Чжуан-Цзы). 
46. Аспан қарапайым адамдарды ел басы үшін тудырмайды, 

ол ел басын таққа қарапайым адамдар үшін отырғызады (Сюнь-
Цзы). 

47. Өлген мен тірі, оянған мен ұйықтаған, жас пен кəрі - бəрі 
бір, өйткені бірінші екіншіде жоғалады (Гераклит). 

48. Бейболмыстың өмір сүруі ешқашанда дəлелденбейді. Ой 
елігін бұл жолменен жүргізбе (Парменид). 
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49. Сүйспеншіліктің тартуы мен бəрі де жиналады; қастық 
олардың бəрін кері таратады (Эмпедокл). Философия - 
таңғалудан басталады (Аристотель). 

50. Күн, ай жəне барлық жұлдыздар - жанып жатқан тастар 
(Анаксагор). 

51. Бір заттың себебін табу маған парсы тағынан қымбат 
(Демокрит). 

52. Дене тілегі - ашықпау, шөлдемеу, тоңбау. Осының бəрі бар 
адам, я соған болашақта үмітті - Зевстің өзімен бақыт жөнінде 
дауласа алады (Эпикур). 

53. Тағдыр тілегенді алып жүреді, тілемегенді - сүйретеді 
(Сенека). 

54. Қандай тəлкекке түссең де, олардың бəрі ғасырлар бойы 
анықталған. Себептердің байланысы басынан бастап сені сол 
оқиғалармен байлады (Марк Аврелий). 

55. Ағарту философиясының негiзгi ерекшелiктерi. 
56. Дж.Пристлидiң саяси жəне азаматтық бостандықтардың 

өзара байланысы жөнiндегi идеялары. 
57.  А.Шефтсберридiң мораль жөнiндегi ойлары. 
58.  Дж.Беркли субъективтiк идеалистiк көзқарасын қалай 

негiздейдi? 
59. Ш.Монтескьенiң “заңдық көзқарас жөнiндегi ойлары. 
60.  Ж-Ж. Руссоның теңсiздiктiң пайда болуы жөнiндегi идея-

лары. 
61.  Ф.Вольтердiң христиан дiнiн сынауы. 
62. Адамнан жоғарыға Ф.Ницше қандай мiнездеме бередi? 
63.  Ф.Ницшенiң “Құдай өлдi! деген сөзiн қалай түсiнесiз? 
64.  К.Юнгтың “архетип ұғымы. 
65.  А.Адлердiң “компенсация ұғымы ненi көрсетедi? 
66.  Экзистенциализмдегi ерiктiк мəселесi 
67. М.Хайдеггердiң “das Man деген ұғымының мəнiн көр-

сетiңiз. 
68. В.Франклдiң “экзистенциалдық вакуум ұғымы. 
69. Христиандық философияда “сенiм мен “бiлiмнiң ара-

қатынасы қалай шешiледi? 
70.  Батыс философиясы Шығыс ой-пiкiрiнде сомдалған қан-

дай құндылықтарды ала алады? 
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ЖАҒДАЯТТЫҚ ЕСЕПТЕР 
 

1. Философияның өркениеттің үш орталығы - Ежелгі Үнді, 
Ежелгі  Қытай, Ежелгі  Грекияда бір уақытта пайда болуын қалай 
түсіндіруге болады? 

2. Сіздің өзіндік санаңыз бен өмірлік позицияңызды қалып-
тастыруға философия қандай əсерін тигізеді? 

3. Философия мен философтар туралы не білесіз жəне олар 
туралы не ойлайсыз? 

4. Белгілі ағылшан физигі Кельвин студенттерге: «Новига-
цияны білмегендіктен емес, логиканы білмегендіктен көптеген 
кемелер апатқа ұшырады» - деген екен. Кельвин нені айтқысы 
келді? 

5. Сіз философтардың келіспеушілігін қалай түсінесіз: рацио-
налистер ақылдың жоғарлығын дұрыстай, ал иррационалистер 
бұл жоғарлықты теріске шығарады. Рационалистер Декарттың 
«Мен ойлаймын, демек мен өмір сүремін» қағидасын ұстанса, 
иррационалистер Шекспирлік «Достым Горации, бұл əлемде 
біздің даналарымыздың түсіне де кірмейтін дүниелер өте көп» 
қағидасын ұнатады. 

6. Будда философиясы категорияларының үйлесімділігін 
түсіндіріңіз: нирвана жəне белсенділік күйі (состояние активности) 

7. Конфуций «Бекзаттық ер мінезді» ең басты қасиет санап, 
«жень» мəселесіне көңіл қойды. Жень - бұл ақыл-ой, жүрек, 
адамгершілік парасат. 

8. Абай «үшақ нəрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек.» деген. Екі философтың тұжырымдарының 
ұқсастығы кездейсоқтық па? 

9. Сократтың: «Мен ештеңе білмейтіндігімді ғана білемін» 
қағидасын түсіндіріңіз. 

10. Гераклиттің: «Бəрі ағады, бəрі өзгереді» деген атақты 
тезисіне коментарий жасаңыз. 

11. Пифагордан бір жолдасы: «Ғалым адам ғой, өмірге пай-
далы кеңес сұрайын» деп келсе, ол айтқан кеңесі мынадай екен:  

1. Таразыны елемей өтпе. 
2. Жастыққа отырма. 
3. Отты найзамен көсеме. 
4. Қарлығашты шатырдың астына қондырма. 
Бұл сөздердің астарлы мағынасы қандай? 
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12. Комментарий жасаңыз. Əлем ғасырлар бойы өздігінен 
пайда болды ма, немесе оны құдай жаратты ма? Қайсысын 
таңдайсыз жəне не себептен? 

13. Дүниеде қайсысы көбірек: тəртіптілік немесе тəртіпсіздік? 
14. Төмендегі философтардың ойларына салыстырмалы тал-

дау жасаңыз. 
А. Кентерберийский «Сенемін, түсіну үшін», П.Абеляр «Түсі-

немін, сену үшін». 
15. Философия өз бетінше ғылым бола ала ма? 
16. Классикалық философияның классикалық емес филосо-

фиядан айырмашылығы неде? Талдау жасаңыз. 
17. Г.Гегельдің триадасын қалай түсіндіресіз. Оның схемасын 

сызыңыз. Гегельдің диалектикасы мен дамудың үш тағандық 
принципі сəйкес келе ме? 

18. Егер ақиқат падалы болса, онда ақиқаттың пайдалылығын 
растауға бола ма? 

19. КСРО-ның жəне социалистік жүйенің құлауына байла-
нысты болған саяси өмірдегі өзгерістер ұзақ уақыт бойы «жалғыз, 
дұрыс ілім» ретінде социолистік елдерде өмір сүріп келген 
марксистік философияның маңызы өзгеріп, төмендеуіне əкелді. 
Сіз қалай ойлайсыз? 

20. Александр Македонский Аристотельдің шəкірті болған. Сіз 
қандай философтың шəкірті болғанды қалайсыз? Не үшін? 

21. Тапсырманы орындаңыз. Шəкəрім өлеңіндегі философия-
лық ойларды анықтаңыз? 

 

Тəңіріні іздеп бір мұңғыл,  
Тас суретке шоқынса. 
Өлсе де болып соған құл, 
Иманын бұзбай отырса. 
 
Атақ, пайда іздемей,  
Ойында мақтан жоқ болса. 
Қиянатты көздемей, 
Қанағатқа тоқ болса. 
 
Кімде болса шын мінез, 
Болмас онда екі сөз. 
Өлтірсе де көзбе көз, 
Иманын сатып алмас бөз. 
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Иман да сол, дін де сол, 
Адаспайтын айқын жол. 
Күл де мейлің, ыза бол, 
Бей іске анық кіреді ол. 

 
22. Сіз Абаймен келісесіз бе? «Қара сөздер». 37-сөзі «Адам 

баласын замана өзгертеді, кімде кім жаман болса, замандасының 
бəрі виноват.» 

23.тапсырманы орындаңыз. 
Абай өлеңіндегі болмыс категориясына қандай анықтама 

беріледі? 
 

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, 
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. 
«Мені» мен «менікі» нің айырылғанын,  
Өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. 
Ақыл мен жан - мен өзім, тəн - менікі, 
«Мені» мен «менікінің» мағынасы - екі.  
«Мен» өлмекке тағдыр жоқ əуел бастан, 
«Менікі» өлсе өлсін, оған бекі. 

 
24. Сана тек қана адамның биологиялық дамуының жемісі 

емес, сонымен қатар əлеуметтік тарихи жеміс болып табылады 
деген тұжырымға сіздер қандай факт келтіре аласыздар? 

25. Абай. 19-сөз «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: 
естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды 
таниды  - дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді 
болады».Түсіндіріңіз. 

26. П.Фейерабендтің ойынша, ғылым біздің өмірімізде маңыз-
ды орын алады, сол мəртебесіне сүйене отырып, танымның басқа 
түрлеріне қысым жаасайды: мифология, дін, т.с.с. Сцентизм 
бойынша ғылым-қоғамдық прогрестік басты қозғаушы күші жəне 
моралдың, мəдениеттің, өнердің дамуы ғылымның жетістігіне 
тəуелді.Сіздің ойыңызша қай көзқарас дұрыс. Өз көзқарасыңызды 
дəлелдеңіз. 

27. Мəдениет  шеңберінде дəстүр мен жаңашылдық қалай 
үйлеседі? Мəдениет аясындағы жетістіктер оның дамуының 
алдыңғы кезеңіндегі түрлерінен бас тартуға əкеледі ме? Мəде-
ниет құндылықтары дегеніміз не? Оның объективті мазмұны бар 
ма? Сараптама жасаңыз. 
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Философия пəнінен ғылыми жобалар сұрақтары 
 

1. Неміс классикалық Философиясы И.Кант, Г.Гегель, 
Л.Фейербах философиясы. 

2. Ежелгі үнді философиясы. Буддизм діни-философиялық 
ілім ретінде. 

3. Френсис Бэкон эмпирикалық бағыттың негізін салушы. 
4. Ежелгі Грек философиясындағы адам жəне адамгершілік 

мəселелері (Сократ, Платон, Аристотель) 
5. Гиппократ - антика медицинасының  реформаторы ретінде 
6. Ортағасыр дəуіріндегі философиялық ойлаудың негізгі 

белгілері. Философия мəртебесінің өзгеруі. 
7. Шығыс перипатетизмі: мəні мен ерекшеліктері.  
8. А.Құнанбайұлы философиясындағы əлеуметтік-этикалық 

мəселелер.  
9. Ғылым Жаңа Заман мəдениетінің ерекше феномені 

болады. Философия мəртебесінің өзгеруі, оның жаңа бағыттары 
эмпиризм жəне рационализм.  

10. Конфуцийшілдік жəне оның негізгі категориялары.  
11. Философия мəдениет феномені ретінде. Философияның 

негізгі қызметтері мен əдістері.  
12. К.Маркстың философиялық көзқарастары. Жаттану мəсе-

лесі. Тарихты материалистік тұрғыда түсіну.  
13. Орыс философиясының ерекшеліктері.  
14. Онтология болмыс туралы ілім ретінде. Болмыс түрлері.  
15. Қоғам философиялық талдаудың пəні ретінде. Қоғам 

ұғымы.  
16. Гносеология. Таным философиялық анализдің пəні рет-

інде. Танымның негізгі деңгейлері.  
17. Сана. Оның құрылымы мен қасиеті.  
18. ХІХ-ХХғғ. иррационализм.  
19. Өркениет ұғымы. А.Тойнби, О.Шпенглердің өркениет 

тұжы-рымдамалары.  
20. Қазіргі заманғы жаһандық мəселелер.  
21. Қайта Өрлеу дəуірі ойшылдарының дүниетанымдық мəсе-

лелері жəне философиялық ізденістері.   
22. Қазақ философиясы (V-XVIII).  
23. ХХғ. Философиясының негізгі философиялық мектептері.  
24. Материя ұғымы. Материяның негізгі құрылымдық дең-

гейлері.  
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25. Диалектиканың заңдары мен категориялары. 
26. Агностицизм дегеніміз не? Оның қайнар көздері мен пайда 

болу алғышарттары. Əлем туралы біздің білімдеріміз шектелген 
бе? 

27. «Прогресс» ұғымын барлығын қамтушы ретінде қарасты-
руға болады ма немесе қоғамның бір саласында прогресс 
регреспен байланысты ма? 

28. Философтардың сөздеріне түсіндірме жасап, авторын 
табыңыз: а) «бəрі ағады, бəрі өзгереді»; б) «болмыс бар, бей-
болмыс жоқ»; б) «өзіңді өзің таны». 

29. Адамның пайда болуының ғылыми, діни жəне ғарыштық 
болжамның кемшіліктері 

30. «Түпнегіз» деген не? Бұл ұғымды «элейліктер» , «милет-
тіктер», «атомистер». Аристотель қалай түсіндірді? Субстанция 
дегеніміз не? Аталған категориялар бір-бірімен қалай қалай 
байланысады? 

31. «Болмыс» ұғымының қай анықтамасы Сіздің көзқарасыңыз 
бойынша дұрыс: 

*- Болмыс –бұл материя; 
* -Болмыс - шынайы əлем; 
*- Болмыс - нақты өмір сүретіннің барлығы; 
*-Болмыс - өмір сүрген, өмір сүріп жатқан жəне өмір сүретіннің 

барлығы; 
*-Болмыс – материяны, сананы қамтиды. 
Егер Сіз анықтамалардың ешқайсысымен келіспейтін болса-

ңыз, өз көзқарасыңызды білдіріңіз. 
32. "Aдам», «индивид», «индивидуалдық» ұғымдарымен сал-

ыстырғанда тұлға ұғымыының ерекшклігі неде? 
33. Төмендегідей қай көзқарастар шындыққа сəйкес келеді: 

а)адам табиғатынан зұлым, өзімшіл; сондықтан қатал тəртіппен 
басқару керек; б) адам мейірімді тіршілік иесі жəне қайырым-
дылық жасауға бейім, оны күшпен басқара алмайсың, оны 
мараппаттап отыру керек. Салыстырмалы талдау жасай отырып, 
өз көзқарасыңызды дəлелдеңіз. 

34. Кант тұжырымы бойынша «Біз категорияларлдың көме-
гінсіз ешқандай зат туралы ойлай алмаймыз» - түсіндіріңіз. 

35. Философия мен дүниетаным, философия мен ғылым 
өзара қалай байланысқан? Салыстырмалы талдау жасаңыз. 

36. Конфуцийшілдіктің негізгі категорияларының мазмұнын 
ашып көрсетіңіз. 
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37. Салыстырмалы талдау жасаңыз. Ортағасырларда Платон 
мен Аристотельдің ойлары қалай байланысқан? 

38. Адам туралы анықтамалар қалай аударылады, жəне мəнін 
түсіндір: «Homo Sapiens», «Homo Faber», «Zoon Politikon», «Homo 
Morales», «Homo Ludens», «Homo Asteticus», «Homo Simbolicus»-
...  

39. Ғылым мен философияның дауындағы антика филосо-
фияның маңызын ашып көрсетіңіз. 

40. Философия өркениетінің үш ошағы Ежелгі Үнді, Қытай, 
Грекияда қатар пайда болуын қалай түсіндіруге болады. 

41. «Сананың экологизациясы» дегеніміз не? Оның əлеумет-
тік - мəдени алғышарттары қандай? Қазіргі уақытта оны қажеттілік 
ретінде тануға болады ма? 

42. 1508ж. Папа Юлий 11 Рафаэльді Ватиканға шақырады. 
Рафаэль төрт фреска салды. Олардың арасында «Афина 
мектебі» де бар. Мұнда суретші Платон мен Аристотельдің 
философиясын сипаттайтын жастар бейнелейтін. Антикалық 
ойшылдардың жесттарынан қандай ойды аңғаруға болады? 

43. Мəдениет дағдарысы туралы ойларға қалай қарайсыз. 
Сіздің ойыңызша мəдениеттегі дағдарыс оның жойылуына немесе 
бұзылуына əкеледі ме? Мəдени төңкеріс дегенді қалай түсінесіз? 

44. Тұлға арасында жаттану үдерісі. Тұлға мен қоғам арасын-
дағы жаттану. Жаттану. 

45. Сипаттаңыз. Экзистенциализм шын мəнінде гуманизм 
болып табылады ма? 

 
Семинар сұрақтары: 

 
1. Ежелгі Шығыс философиясының əлемдік философиядағы 

орны. 
2. Руханилықтың шығыстық дəстүрі - ежелгі Шығыс филосо-

фиясының ерекше белгісі. 
3. Ведалардағы дүние, өлім, өмір туралы алғашқы философи-

ялық түсініктер.Үнді философиясының əлемдік адамзаттық ойға 
мықты əсері. 

4. Самхит жинақтары. Брахмандар. Араньяк кітаптары жинағы. 
Упанишадтар - Ведалардың құрамдас бөліктері. Буддизм филосо-
фиясы. Упанишадтардағы философиялық сананың элементтері.  

5. Қытай философиясының прагматикалық сипаты. Қытай 
жазуының ескерткіштері. 

6. Қытай философиясының негізгі мектептері. 
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7. Конфуций ілімі - этикалық-əлеуметтік ілім жəне ерекше 
мемлекеттік саяси концепция. 

8. Ақсүйектік даналық пен қарапайым халықтың сенімдері 
арасындағы сабақтастықты қамтамасыз етудегі даосизм филосо-
фиясының рөлі. 

9. Ғылыми білімнің қалыптасуы - ежелгі Египетте философия-
лық ой дамуының ерекшелігі. 

10. Адамның мəні туралы сұрақтың қойылуы. “Өлілер кітабы”. 
 

СӨЖ: 
 

1. Упанишадтардағы философиялық сананың элементтері. 
Ежелгі үндінің философиялық мектептері. 

2. Буддизм философиясы. Адамның өз күшімен адамгерші-
лікті тұлға болып қалыптаса алу қабілетін жария ету. Адам рухын 
сыртқы материалдық дүниеге қарсы қою. 

3. Үнді философиясының əлемдік адамзаттық ойға мықты 
əсері. 

4. Мо-цзының таным теориясы жəне этикалық-саяси идея-
лары. Қытай практицизмін қалыптастырудағы Мо-цзының он 
принципі. 

5. Легизм адамдардың барлығына ортақ заңдардың негізінде 
қоғамды қайта өзгерту туралы. 

6. Ежелгі Египет философиясының ежелгі Грецияның жəне 
бүкіл əлемнің ғылымы мен философиясына əсері. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары: 

 

1. Ежелгі Шығыс философиясының ежелгі Грецияның жəне 
бүкіл əлемнің ғылымы мен философиясына əсері. 

 
  Антикалық философияның даму кезеңдері, негізгі 

философиялық мектептер 
 

1. Антикалық философия. Ежелгі Грекия философиясының 
генезисі. 

2. Ежелгі Грекия философиясындағы Милет мектебі. Фалес, 
Анаксимандр, Анаксименнің натурфилософиялық ілімдері жəне 
Европа ғылымы мен философиясының қалыптасуы. 
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3. Элей мектебі. Парменид: Ғалам туралы көзқарастар. Ксено-
фанның дүние туралы түсініктеріндегі пантеизм бастаулары. 
Эфестік Гераклит философиясының қарама-қайшылықтары. 
Антикалық философиядағы атомизм. 

4. Пифагордың сандар жəне олардағы сəйкестік туралы ілімі. 
Софистер мектебі. 

5. Сократтың рационалдық этикасы. Платонның мінсіз мемле-
кет туралы ілімі. Аристотель философиясының энциклопедизмі. 

6. Эллинизм философиясының қалыптасуы.Стоиктердің өмір-
лік идеялары. Эпикурдың философиялық пайымдауы. 

7. Гедонизм. Киниктер философиясы. 
 

СӨЖ: 
 

1. Эмпедокл “барлық заттардың тамырлары” болып табыла-
тын төрт стихия туралы 

2. Анаксагор: табиғат - мəңгі жəне өте ұсақ бөлшектердің 
шексіз көптігі. 

3. Демокрит: дүниеде бəрі атомдардан жəне олардың қозғал-
ысынан тұрады. 

4. Риториканы мемлекеттік істерде жеңіске жете білу ретінде 
түсіну. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары: 

 
1. Марк Туллий Цицерон философиясының практикалық 

сипаты. 
2. Пирронның скептицизмі. 
3. Сенека философиясының адам өміріндегі рөлі туралы. 
4. Диогеннің аскетизмі. 
5. Алғашқы философ əйел Ипатияны жазалау - адамзат ойы 

тарихындағы ғажайып антика дəуірінің аяқталуы. 
Ортағасырлық мұсылман жəне христиан философиясы 

  

1. Ортағасырлық араб-мұсылман философиясының қалыпта-
суына əсер еткен факторлар, оның даму кезеңдері. Мұсылмандық 
діни ілімнің қалыптасуы. 

2. Мутакаллимдер мен мутазилиттердің Құранды түсіндіруі. 
«Таза ағайындардың» неоплатонизмі. 

3. Классикалық суфизмнің философиялық қырлары. Мухиддин 
ибн Араби, Əл-Ғазали, Қожа Ахмет Йасауи. 
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4. Араб-мұсылман философиясындағы универсализм, энци-
клопедизм, пантеизм жəне перипатетизм. Əл-Кинди, Əл-Фараби, 
Ибн Рушд, Ибн Сина, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари. 

5. Ортағасырлық араб-мұсылман философиясының Европа-
ның ғылыми ойына айқындаушы əсері. 

6. Ортағасырлық Европада христиандықтың таралуы. Рим-
католик шіркеуінің орталықтандырылған, экономикалық, идеоло-
гиялық жəне саяси мықты ұйымға айналуы. Апологетика. Ориген, 
Юстин, Татиан, Тертуллианның ілімдері.  

7. Патристиканың екінші кезеңі. Августин Аврелий, Дионисий 
Ареопагит,Максим Исповедниктің еңбектеріндегі философияның 
христиандық догматикасы. 

8. Теологияны антикалық философияның элементтері арқылы 
логикалық түрде негіздеу ретінде схоластиканың ерекшеліктері.  

9. Ортағасырлық философиялық ойдың философия тарихын-
дағы рөлі. 

 

СӨЖ сұрақтары: 
 

1.  Северин Боэций мен Иоанн Эриугенаның ілімдері. 
2. Ансельм Кентерберийский: Құдай болмысының төрт 

дəлелі. 
3.  Номинализм жəне реализм. 
4. Фома Аквинскийдің Құдайтанымы. 
5. Уильям Оккам: ақыл-ой мен сенімнің, философия мен 

діннің бөлінуі. 
 

Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 
 

1. Əл-Кинди: ақыл-ой - дүниені танып-білудің жалғыз бастауы 
жəне өлшемі. 

2. Əл-Фарабидің онтологиясы, гносеологиясы, логикасы, 
натур-философиясы, этикасы, өнер философиясы. 

3. Жүсіп Баласағұнның адам мен қоғам туралы гуманистік 
философиясы. 

 
Қайта Өркендеу дəуірі философиясының антропоцентризмі. 

Семинар  сұрақтары 
 

1. Қайта Өркендеу дəуірі философиясының қалыптасуының 
əлеуметтік-экономикалық алғышарттары. 
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2. Өнер мен жаратылыстану ғылымдарының гүлденуі жəне 
оның философиялық ойға əсері. 

3. Теоцентризмнен антропоцентризмге өту. Данте Алигьери, 
Франческо Петрарка, Колюччо Солютати, Пико делла Мирандола, 
Мишель Монтень, Лоренцо Валла, Марсилио Фичино, Леонардо 
да Винчи антропоцентризмі. 

4. Ренессанс дəуірінің əлеуметтік-саяси концепциялары. Ник-
коло Макиавелли, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. 

5. Реформация - адамды ренессанстық асқақтатуға қарсылық. 
Мартин Лютер, Эразм Роттердамский, Жан Кальвин. 

6. Ғылым мен өнердегі платонизм, неоплатонизм жəне арис-
тотелизм концепциялары. Николос Кузанский, Николай Коперник, 
Джордано Бруно, Галилео Галилей жəне Иоганн Кеплердің 
ілімдерінің ортағасырлық схоластикадан арылудағы рөлі. 

7. Дүниенің гелиоцентристік бейнесінің қалыптасуы. 
 

СӨЖ: 
 

1. Теоцентризмнен антропоцентризмге өту. Данте Алигьери, 
Франческо Петрарка, Колюччо Солютати, Пико делла Мирандола, 
Мишель Монтень, Лоренцо Валла, Марсилио Фичино, Леонардо 
да Винчи антропоцентризмі. 

2. Ренессанс дəуірінің əлеуметтік-саяси концепциялары. 
Никколо Макиавелли, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. 

3. Реформация - адамды ренессанстық асқақтатуға қарсылық. 
Мартин Лютер, Эразм Роттердамский, Жан Кальвин. 

4. Ғылым мен өнердегі платонизм, неоплатонизм жəне арис-
тотелизм концепциялары. Николос Кузанский, Николай Коперник, 
Джордано Бруно, Галилео Галилей жəне Иоганн Кеплердің 
ілімдерінің ортағасырлық схоластикадан арылудағы рөлі. 

 

Ғылыми жоба жəне 
баяндамалар тақырыптары 

 
1. Қайта Өркендеу дəуірі философиясының қалыптасуының 

əлеуметтік-экономикалық алғышарттары. 
2. Өнер мен жаратылыстану ғылымдарының гүлденуі жəне 

оның философиялық ойға əсері. 
3. Дүниенің гелиоцентристік бейнесінің қалыптасуы. 
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 Жаңа дəуір философиясы 
  

1. Капиталистік өндіріс тəсілінің қалыптасуы, шіркеу беделінің 
құлдырауы жəне ғылымның өркендеуі. 

2. Жаратылыстану ізденістерін дамытуды көздеген прогрес-
сивті буржуазия табының пайда болуы. 

3. Таным əдістерін іздеу: эмпиризм жəне рационализм, мате-
риализм жəне идеализм. 

4. Дүниенің жаңа, механикалық бейнесі. Фрэнсис Бэкон, Рене 
Декарт, Томас Гоббс, Джон Локк,Готфрид Лейбниц, Джордж 
Беркли, Девид Юм, Бенедикт Спиноза. 

5. XVIII ғасырдағы Европаның ағартушылық философиясы. 
 

СӨЖ: 
 

1. Томас Гоббс пен Дж.Локктың қоғам мен тұлға туралы көзқа-
растары. 

2. Субстанция мəселесін шешудегі Бенедикт Спинозаның пан-
теизмі. 

3. Рационалдық дедукция жəне Декарттың дуализмі. 
4. Ағылшын эмпиризмінің дағдарысы. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 

 
1. Ағартушылықтың адамзат тарихындағы əртүрлі типтерінің 

ортақ жақтары. 
2. Шарль Луи Монтескье табиғи факторлардың негізінде 

қоғамның генезисі мен мəні туралы. 
3. Франсуа Вольтер: теңдік дегеніміз заң мен құқықтың 

алдында тең болу. 
4. Жан Жак Руссоның қоғамдық келісім-шарт теориясы.  
5.Феодалдық ережелердің Дени Дидро шығармаларында 

сыналуы. 
6.Клод Адриан Гельвеций, Жюльен Оффрэ Ламетри жəне 

Поль Анри Гольбахтың материализмі. 
7. Ағартушылық - əлеуметтік прогресс жолы. 
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Классикалық неміс философиясы: Канттың этикасы. 
Гегельдің логикасы. Фейербахтың антропологиялық 

материализмі 
 

1. Ағартушылық идеяларының классикалық неміс философия-
сының қалыптасуына əсері. 

2. Иммануил Канттың трансценденталды философиясы - 
таным теориясы. Антиномиялар туралы ілім. Канттың субъектілік-
тінің танымдық қабілеттерін сынауы. 

3. И.Фихте: «Меннің» автономдығы». Адамның ойлау қызметі-
нің шығармашылық табиғатын ашу. 

4. Шеллинг: объективтілік пен субъективтіліктің тең келуі 
фило-софиясы. 

5. Вильгельм Гегельдің диалектика туралы ілімі. Гегель ғылы-
ми категориялардың объективтілігі туралы. Абсолюттік идея - 
біртұтас əлемдік ақыл-ой. Болмыс пен ақыл ойдың тең келуі. 

6. Людвиг Фейербахтың антропологиялық материализмі. Мах-
аббат діні теориясы. Махаббат - ақыл-ой мен табиғаттың əмбебап 
заңы. 
 

Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 
 

1. Вильгельм Гегельдің диалектика туралы ілімі.  
2. Канттың субъектіліктінің танымдық қабілеттерін сынауы. 
3. Людвиг Фейербахтың антропологиялық материализмі. 

 
XVIII ғ. Соңы –XIX ғ.басындағы  Батыс Европа философиясы 

1. Карл Маркстің ілімі - Фейербахтың гуманизмін əлеуметтік 
сараптаумен ұштастыру. Жаттану концепциясы. 

2. Фридрих Энгельс диалектиканың негізгі заңдары жəне 
материя қозғалысының формалары туралы. 

3. Позитивизм: ғылымның үстемдігін жəне философияның пəні 
мен рөлін өзгертуді жариялау. Огюст Конт, Джон Стюарт Милль, 
Герберт Спенсер. 

4. Позитивизмнің екінші кезеңі - махизмнің негізгі мəселелері. 
Эрнест Мах пен Рихард Авенариустің эмпириокритицзмі жəне 
субъективті идеализмі.  

5. Герменевтика - түсінудің жалпы теориясы. 
6. Логикалық позитивизм, постпозитивизм,экзистенциализм. 
7. Психоаналитикалық философия. 
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8. Постмодернизм, структурализм, прагматизм философиясы. 
9. Философиялық мистицизм. 
10. Орыс философиясы, негізгі бағыттары. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 

 
1. Реализм жəне модернизм. 
2. Мартин Хайдеггер адамның нағыз жəне нағыз емес 

болмысы туралы. 
3. Уильям Джеймс: білімнің ақиқаттылығы оның адамдар əре-

кеттеріне пайдалылығымен анықталады. 
4. Зигмунд Фрейдтің бейсаналы туралы ілімі. 

 
Қазақ философиясы 

 
 Қазақ фольклорының философиялық мазмұны - қазақтардың 

сантүрлі өмірі мен тарихының бейнесі. 
 

1. Мақал-мəтелдердегі еркін ойлау, аңғал реализм жəне 
стихиялық материализм.  

2. Қазақтың батырлық жəне лирикалық эпосының көзқарастық 
маңызы. 

3. Көшпенділердің дүниетанымының ерекшеліктері. 
4. Қазақтардың тұтас халық ретінде бірігуі - XV-XVIII ғғ. Жыр-

аулары мен ақындарының негізгі тақырыптары. Асан Қайғы, 
Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз. 

5. Қазақ жыраулары ойларының XVII-XVIII ғасырдың бірінші 
жартысындағы экономикалық жəне əскери-саяси дағдарыс кез-
еңінде өзгеруі. Ақтамберді мен Үмбетей, Бұқар жырау. 

6. Қазақтардың Ресейге қосылуы кезеңіндегі қазақтың қоғам-
дық ойының даму ерекшеліктері. Махамбет Өтемісов, Дулат 
Бабатаев, Шортанбай Қанаев. 

7. Қазақ Ағартушылығы. Ш.Уəлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құн-
анбаев философиясының антропоцентризмі жəне гуманизмі. 

8. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының жұлдызды 
шоғының қоғамдық-философиялық көзқарастарының ерекшелік-
тері. 

9. Кеңестік кезеңдегі қазақстандық философияның негізгі 
мəселелері. 

10. Посткеңестік кезеңдегі қазақстандық философия. 
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СӨЖ: 
 

1. Қазақ халқының қалыптасуының əлеуметтік-мəдени негіз-
дері. 

2. Жаңа заман көшпелілері. 
3. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың философиялық көзқарасы. 
4. Əлихан Бөкейхановтың саясат философиясы. 
5. Міржақып Дулатовтың тарих философиясы. 
6. Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығындағы білім жəне 

тіл білімі философиясының сұрақтары. 
7. Мұхтар Əуезов философияның адам жəне қоғам өміріндегі 

рөлі туралы. 
8. Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы өмір мен өлім мəселесі. 
9. Шəкəрім Құдайбердиев: ақиқатты іздеу. 
10. Жеті аталық үрдістер негіздері. 
11. Қазақтардың дүние туралы түсініктері. 
12. Қазақ халқының ментальдық ерекшеліктері. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 

 
1. Қазақ фольклорының философиялық мазмұны - қазақ-

тардың сантүрлі өмірі мен тарихының бейнесі. 
2. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының жұлдызды 

шоғының қоғамдық-философиялық көзқарастарының ерекше-
ліктері. 

3. Қазақ Ағартушылығы. Ш.Уəлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құн-
анбаев философиясының антропоцентризмі жəне гуманизмі. 

4. Кеңестік кезеңдегі қазақстандық философияның негізгі 
мəселелері. 

5. Посткеңестік кезеңдегі қазақстандық философия. 
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Философиядағы «болмыс» жəне «сана» ұғымдары 
 

1. Болмыс - онтологияның орталық категориясы. 
2. Материалдық жəне идеалдық болмыс. 
3. Болмыстың негізгі түрлері. 
4. Материя туралы философиядағы жəне ғылымдағы түсінік-

тердің эволюциясы. 
5. Қозғалыстың негізгі түрлері. Кеңістік пен уақыт - материя-

ның атрибуттары. 
6. Болмыс жəне сана. Сананың генезисі.  
7. Философия мен ғылымдағы сана мəселесі. Сана жəне 

өзіндік сана. 
8. Тіл жəне сана. Ақыл-ой - философиялық ойлаушы сана. 
9. Даму принципі: диалектика жəне синергетика 
10. «Тұтастық», «жүйе», «құрылым», «бөлік» жəне «элемент» 

категориялары. 
11. Даму - болмыстың атрибуты. Жаһандық эволюционизм 

принципі. 
12. Диалектика - дамудың философиялық теориясы. Диа-

лектиканың принциптері, заңдары жəне категориялары. 
13. Диалектиканың тарихи формалары. Диалектика туралы 

қазіргі заманғы пікірталастар.  
14. Диалектика жəне синергетика. 
15. Синергетика заңдылықтарының қазіргі замандағы маңызы. 

 
СӨЖ: 

 

1. Болмыс - онтологияның орталық категориясы. 
2. Материалдық жəне идеалдық болмыс. 
3. Философия мен ғылымдағы сана мəселесі. Сана жəне 

өзіндік сана. 
4. Тіл жəне сана. Ақыл-ой - философиялық ойлаушы сана. 
5. Жалпы жəне өзара байланыс принципі. 
6. Қайшылықтар арқылы даму принципі. 
7. Сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге өтуі заңы. 
8. Қарама-қарсылықтардың бірлігі жəне күресі заңы. 
9. Терістеуді терістеу заңы. 

 

Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 
 

1.Материя туралы философиядағы жəне ғылымдағы түсінік-
тердің эволюциясы. 
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2.Қозғалыстың негізгі түрлері. Кеңістік пен уақыт - материяның 
атрибуттары. 

3.Даму принципі: диалектика жəне синергетика. 
 

Таным туралы ілім. Ғылыми танымның ерекшелігі 
 

1. Таным мүмкіндіктері мен шекаралары. Ғылыми танымның 
ерекшеліктері. 

2. Адамның дүниеге танымдық қатынасыныңерекшеліктері. 
3. Танымның субъектісі мен объектісі. 
4. Танымның эмпирикалық жəне теориялық деңгейлері. 
5. Таным жəне шығармашылық. Шығармашылық жəне интуи-

ция. Түсіндіру жəне түсіну. 
6. Қазіргі заманғы эпистемологиядағы релятивизм элемент-

тері. 
7. Əдіс мəселесі. Танымның негізгі əдістері. Логика жəне əдіс-

теме. 
8. Ғылыми таным əдістері. 

 
СӨЖ: 

 
1. Таным - ақиқатқа жету. Ақиқат жəне адасу. Ақиқат жəне 

құндылық. 
2. Ақиқаттың эмпирикалық жəне эмпирикалықтан тыс өлшем-

дері. 
3. Ақиқаттың классикалық конценциясы. 
4. Ғылыми ақиқаттың ерекшелігі жəне оның жаратылыстану 

ғылымдарындағы жəне əлеуметтік-гуманитарлық танымда объек-
тивтендірілуінің формалары. 

5. Рационалдылық феномені. Ғылым - əлеуметтік институт. 
6. Қазіргі заманғы ғылымның даму перспективалары. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 

 
1. Қазіргі заманғы ғылымның даму перспективалары. 
2. Таным - ақиқатқа жету. Ақиқат жəне адасу. Ақиқат жəне 

құндылық. 
3. Таным мүмкіндіктері мен шекаралары. Ғылыми танымның 

ерекшеліктері. 
4. Əдіс мəселесі. Танымның негізгі əдістері. Логика жəне 

əдістеме. 
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13-тақырып. Философиядағы адам мəселесі 
 

1. Философиялық антропология. 
2. Адамның философия тарихындағы негізгі бейнелері. 
3. Адамды табиғи мақұлық ретінде натуралистік тұрғыдан 

түсіндіру. 
4. Адамның   экзистенциалдық-персоналистік концепциясы. 
5. Адамды психоаналитикалық тұрғыдан түсіндіру. 
6. Европа философиясындағы антропологиялық дағдарыс: 

Фрейд,Ницше, Фуко жəне т.б. 
7. Философиялық антропологиядағы адамның «синтетикалық» 

концепциясы: М.Шелер, А.Гелен, Г.Плеснер. 
8. Адам болмысының əлеуметтік-мəдени негіздемелері. Қыз-

мет - адамның мəндік сипаттамасы. 
 

СӨЖ: 
 

1. Адамның философиялық-діни концепциялары жəне тұлға-
ның рухани-адамгершіліктік негіздемелері. 

2. Адам табиғатын түйсінудің əлеуметтанулық стратегиясы 
жəне марксизмнің адамды қоғамдық қатынастардың жиынтығы 
ретінде қарастыруы. 

3. Материалдық-заттық қызмет болып табылатын практиканың 
адамның қалыптасуындағы рөлі. Адамның рухани қызметі. 

4. Əлеуметтену, білім алу, коммуникация жəне олардың адам-
ның қалыптасуы мен дамуындағы рөлі. 

 

Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 
 

1. Əлеуметтену, білім алу, коммуникация жəне олардың адам-
ның қалыптасуы мен дамуындағы рөлі. 

2. Европа философиясындағы антропологиялық дағдарыс: 
Фрейд, Ницше, Фуко жəне т.б. 

3. Адамның философия тарихындағы негізгі бейнелері. 
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Қазіргі заманның өзекті мəселелерін  
философиялық талдау 

 
1. Қазіргі заманның жаһандық мəселелерінің сипаттамасы.  
2. Қазіргі заманғы жаһандық сананың ерекшелігі. 
3. «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: Н.Ə.Назарбаев қазіргі 

заманның он жаһандық сын-қатері туралы. 
4. Тұрақты даму - əлеуметтік прогресстің ұтымды түрі. 

 
Ғылыми жоба жəне баяндамалар тақырыптары 

 

1. Қазіргі заманғы Қазақстан жастарының этикалық құнды-
лықтары. 

2. Қазіргі заманның өзекті мəселелері туралы философиялық 
пайымдаулар. 
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