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I тарау. Мәдениет аясындағы философия және оның адам мен 
қоғам өміріндегі алатын орны § 1. Дүниеге көзқарас және оның тарихи формалары Адам басқа тіршіліктерге қарағанда ерекше пенде: ол өзін бүкіл Дүниеден бөліп алып, оған қарсы қоя алады. Менің осы Дүниедегі орным қандай? Мен бүл өмірге не істеу үшін келдім? Адамды Қүдай, я болмаса «¥лы мәртебелі Табиғат» неге жаратты? Бүл Дүниені адам танып, түбіне жете алар ма екен? Мені жағалай 

қоршаған табиғат неге шексіз, эртүрлі жэне сондай әсем? Ертең-ақ бүл әсем Дүниені өлер шагымда қалайша қиып кетемін? Егер мен бүл Дүниеге уақытша ғана келсем, онда бүл өмірдің мэні неде? деген осындай жэне мыңдаған басқа сүрақтар адамның ойына оқтын-оқтын келеді. Әрбір адам өзінің ой-өрісі, өмірден алған тэжірибесі, жалпы мәдениетінің деңгейіне қарай бүл сауалдарға жауап беріп, өзіне тэн дүниеге деген көзқарас калыптастырады. 'Алайда қайсыбір Дүниеге деген көзқарасты философияға жатқызуға болмайды, өйткені соңғыға тек кана абстрактілік ой-өріс дамуының негізінде Дүниені үғымдармен бейнелеу түрі жатады (abstractio - латын созі, ой арқылы заттың, қүбылыстың эртүрлі жақтарын бір-бірінен бөліп алып қарау). Олай болса, философия -Дүниеге деген дамыған көзқарас түрі. Тарихи дүниеге деген козқарастың тұрпайы түрі алғашқы 
қауымдық қоғамның шеңберінде Дүниеге келеді. Оны біз мифология дейміз (mithos - грек сөзі, баян, аңыз, logos - грек сөзі, ілім деген мағына береді). Миф - табиғат, қоғам жэне адам жөніндегі алгашқы түрпайы фантастикалык түсініктер (phantasia - грек сөзі, қиял, елес). Алғашқы қауымдык қогамдағы элеуметтік дамудың тым төмендігі, адамның табигаттың эртүрлі күштеріне қарсы түра алмауы, сонымен қатар өзінің өмірге деген қажеттіктерін өтеу жолындагы сол табиғат кұбылыстарын сезіну жэне түсіну іңкэрі - мифтердің Дүниеге келуінің қайнар көзі болып табылады. Әрбір халық өзінің дүниеге келу жолында эртүрлі мифтерді ойлап шыгарды. Дүниенің пайда болуы мен тэртібі, жақсылық пен жамандык, көркемдік пен түрсіздік, адам өмірінің мэні мен 
құндылыгы т.с.с. сүрақтардың жауаптары халыктар аңыздарында эртүрлі дэрежеде берілген. Ол жагалай қоршаган табигаттың ерекшелігіне жэне соған сэйкес калыптасқан халық тіліне байла-нысты болса керек. 3 



Бірак тереңірек қарасақ, эртүрлі халықтардың дүниеге койған сүрақтары, ізденістерінің бір-біріне үқсас жақтарын да көруге болады. Олар: Дүние қалай пайда болды? Кім адамды тудырды? Адам неге өледі? Адамдардың сөйлейтін тілдері неге эртүрлі? Аспан мен жер неге бір-бірінен бөлінген? т.с.с. Әрине, бүл сұрақтарға берілген жауаптар бүгінгі адамдарды канагаттандырмайды, оған ол тұрпайы болып көрінеді, өйткені мифтерде табигаттың қүбылыстары сикырлы күштер арқылы түсін-діріледі. Мифтер - адамзаттың «балалық тарихындағы» туынды-лары. Сол кездегі адамдар мифтердегі айтылатын сикырлы күштер-ге өзінің ықпалын тигізе алатынына кэміл сенді. Сонымен олар жагалай қоршаган ортаны, табигаттың зор күштерін киялдық жолмен түсінуге жэне игеруге тырысты. Жалпылай келе, эртүрлі халықтардың мифтерін белгілі бір топтарга белуге болады. Мифтердің ең үлкен бөлігінің бірі космо-гониялық (cosmos - грек сөзі, элем, genesis - грек сөзі, дүниеге келу, пайда болу) аңыздар. Оларда көбінесе Дүниенің алғашкы жагдайы хаос (chaos - грек сөзі, шексіз шашылган бытыраңкы дүние) аркылы көрсетіледі. Сикырлы қүдіретті күштің іс-әрекеті аркылы хаос жер мен кокке бөлініп, Дүниеге тэртіп келіп, эртүрлі табигаттың күбылыстары дүниеге келеді. Дүниеге деген жалган козкарас ретінде мифтің қандай ерекшеліктерін атап отуге болады? Біріншіден, миф алгашқы пайда болган қогамдык сананың формасы ретінде өзінің ішінде болашакта дүниеге келетін өнер, дін, саясат, мораль сияқты кұбылыстардың элементтерін бойында сактайды. Сондыктан мифті галымдар қоғамдық сананың синкре-тикалық түрі деп есептейді (synkretismos - грек сөзі, косылган, араласқан, бөлінбеген деген магына береді). Екінші ерекшелігі - мифтегі адам мен табиғаттың бірлігі, жагалай қоршаган ортаны антропоморфизациялау, адамның озін-дік мэндік касиеттерін бүкіл табигатқа таратуы, табиғаттың кұбы-лыстары мен заттарын олардың адам сияқты жаны, ойы, сезімі, іңкэрі бар деп түсінуі. Мысалы, жерге нэр беретін аспаннан жауган нөсердің мифте Қүдайлардың жыныс катынасынан шыгатыны жоніндегі қияли ойлары. Үшіншіден, мифте элі гылыми үгымдар жоқ, онда қоршаган орта, элеуметтік катынастар көркем сөз арқылы бейнеленеді. Әлемнің пайда болуы жөнінде кейбір Шығыс халықтарының аңыздарында антропоцентрлік козкарас та кездеседі (antropos - грек 4 



сөзі, адам, centrum - латын сөзі, орта, эртүрлі қатынастардың бір жүйеге қосылатын нүктесі). Бүл мифтер: «Дүниеден бүрын алғашқы еңгезердей адам болған, ал ол өлген кезде оның денесінен Дүние жаратылады», - деген пікір айтады. Көне заманда күн мен ай, аспан мен жүлдыздар жөніндегі аңыздар адамдардың өмірінде кең орын алған. Күннің сәулесінің жер бетіндегі тіршіліктің өміріне тигізетін шешуші рөлі сол заманда-ақ анықталып, Күн Қүдайы негізгі табынатын қүдайлардың біріне айналған. Сонау көне заманда пайда болған дөңгелек күнге үқсатылып жасалған. Мысалы, біздің ертедегі бабаларымыз аспанға (тэңір, кытайша - тян) табынып: «Жер мен тіршілікті, адамды жаратқан - сол аспан Қүдайы», - деп есептеген. Жағалай қоршаған ортадағы өзгерістер, қайталау үрдістері, жыл маусымдарының, күн мен түннің ауысып отыруы, жер сілкіну, дауыл, топан су, т.с.с қүбылыстар көне мифтерде жүлдыздар мен планеталардың орналасуымен, солардың ықпалымен түсіндірілді. Аспандағы жүлдыздардан тұратын фигуралар жердегі ахуалды, болашақта болатын оқиғаларды анықтайды, - деп есептелді. Бүгінгі астрологиялык болжамдар (astron - грек сөзі, жүлдыз) сол көне замандағы пайда болған мифтерге сүйенеді. Көп халықтардың мифтерінде ерекше орынды әйел Құдай алады (қазақтың ¥майы, гректердің Деметрасы, т.с.с). Әйел Құдай -
қүнарлықтың, жер бетіндегі тіршіліктің әміршісі. Ол - аңшыларға сэттілік әкелетін, жер мен мал шаруашылығында мол өнім тудыр-татын Қүдай. Әлемдегі Қүдайлар мен адамдардың қарым-қатынастарына арналған мифтердің де орны бөлек. Ертедегі халықтардың мифте-рінде эрбір табиғат қүбылысын тудыратын өз Қүдайлары болды. Мысалы, үнді халқы өз мифологиясында 3000-нан аса Қүдайлардың бейнесін жасады. Қүдайлар грек мифологиясында да өте көп. Біріншіден, Құдайлар - мэңгілік жандар, ал адам болса уақытша Дүниеге келеді. Өйткен себебі - Қүдайлар алғашқы мэңгі-лік табиғат заттарынан жаратылған, ал адам болса ол - бір миф-терде Қүдайлардың саздан жараткан пендесі, екіншілерде 
Құдайдьщ сөзінен пайда болган. Бірақ, дегенмен қайсыбір миф адамға егер сол адам өзінің ізгі өмірімен, тазалығымен құдай-лардың мейірімін туғызса кішкентай да болса мэңгілік өмір сүру мүмкіншілігін қалдырады. Екіншіден, аспандағы Қүдайлардың өмірі жердегі адамдар-дың өміріне өте үқсас. Қүдайлар да адамдар сиякты күледі, жылай-5 



ды, қуанады, өкінеді, ғашық болады, т.с.с. Оны біз мифтегі социо-морфизациялаудың нэтижесі деп түсінуіміз керек (societas - лат. сөзі, 
қоғам, morphe - грек сөзі, форма, түр). Әрине, мифтердің пілдей болігі - батырлар хиқаялары (Кобы-ланды, Шора, Алпамыс, т.с.с.). Батырлар - бүрынгы заманда өмір сүрген бабалар, олар өздерінің өжеттігімен, зор күш-куатымен ерекше бейнеленеді. Олар оздерінің ғажап істерімен халыкка жаса-ған ізгі жақсылыктары арқылы адамдарды неше түрлі киындық-тардан аман-есен алып шығып, бақытты өмірге жетелейді. Мифологиядағы тағы бір ерекшелік - ол адамның жан дүние-сін, сезімдерін ерекше Қүдайдың іс-әрекетінен шығаруы. Бүл сонау коне заманда пайда бола бастаған діннің, адамның өз ішкі рухани өміріне үңіліп, таным жолына қоя бастаганының кепілі болып табылады. Мысалы, грек мифологиясындағы кейіпкерлер ғашық сезіміне шомылса, ал Афродита: «Ғашыктык - Құдайдың ісі», - деп түсінеді. Егер еске түсіру Құдайы - Мнемосина комек берсе, адам есіне откен оқиғаларды түсіреді, егер Муза Қүдайлары көмектессе, онда адамға шабыт бітіп, ол өнерде шығармашылық туындыларын жасайды. Сонымен мифология, қай халық болмасын, оның мэдение-тінің түп нүсқасы ретінде бүгінгі заманга дейін сакталып, қазіргі жазушылар мен күйшілердің, мүсіншілер мен өлеңшілердің шабыт 
қиялын оятып, шыгармашылығына зор эсерін тигізеді. Жэне эр заманның окілдері мифтегі мазмүнга оз уакытына сэйкес бага беріп, осы уақытқа шейін ашылмаған сыр іздейді. Мысалы, Прометей жөніндегі мифті алсак, ол Зевсті алдап, адамдарга от экеліп, онын 
қалай пайдалану керектігін түсіндіріп, әртүрлі қол-өнерге үйретті. Өз еркіне конбегені үшін Зевс оны Колхидадагы биік таудың тасына шынжырлап тастады. Күндіз үлкен бүркіт келіп, оның бауырын шүқып жейді, ал түнде оның бауыры бүрынгы қалпына келіп үлгіреді, келесі күні бүркіт тағы да үшып келеді... Тарихтагы Ренессанс дәуірінен бастап осы уақытқа шейін Прометей кейпі өнер адамдарының, философия, әдебиет қайраткерлерінің шығарма-ларында эртүрлі ойларды тугызып отыр (renaissance - француз сөзі, 
қайта туу). Солардың басымы - Прометейді адамды сүюдің, риясыздықтың, ізгіліктің, ержүректіктің нышаны десе, соңгы кездегі адамзаттың экологиялык дағдарысқа келіп тірелуі, рухани азғындауы Прометейдің кейпіне кейбіреулердің керісінше қарап, оны Қүдайдың көрсеткен алгашкы жолынан тайдырушы, тәкаппарлыктың белгісі деп түсінуде. 6 



Келесі гректің Сизиф жөніндегі мифін алсақ, (Sisyphus -латын сөзі, адамның аты), онда оған берілген Құдайдың жазасы: үлкен тасты домалатып, таудың басына шығарып орнату керек. Бірақ ол тас таудың басында орнықпай төменге қарай домалап кетеді. Ал Сизиф болса тағы да төменге түсіп, оны жоғарыға итеру-ге тиіс... Бірак XX ғасырда өмір сүрген француз ойшысы А.Камю, бұл гректің мифінен адамның Қүдайдың өзіне парапарлығын байқаған. Күнбе-күн үлкен тасты таудың басына шығарып, қайта-
қайта төменге домалаған тасқа бара жатқан шағында ол көкке көз жіберіп, Қүдайдың әділетсіз жазасына қанша қиналса да, өзінің көнбегенін көрсетеді... Бүгінгі өмірде ғылым мен техниканың, гуманитарлық пәндер-дің дамуына қарамастан (humanitas - латын сөзі, адамгершілік, адамзат), мифтерге сену, олардың жаңа түрлерін тудыру осы уақытқа шейін жалғасып келе жатыр. Мысалы, адамдардың ғарыштағы басқа саналы пенделерге кездесуге деген бітпес іңкэрі неше түрлі аспаннан үшып келген тарелкалар жөнінде, ондағы жандардың адамға үқсас екені, жер кызының ғарыштан келген жігітке ғашық болганы жөніндегі мифтерді атап өтуге болады. Сонымен бүгінгі таңца, сонау мыңдаған жылдар өткен замандағы сияқты, қазіргі мифтің мазмүнынан біз жоғарыда көрсетілген антропоморфизациялауды байқаймыз. Әсіресе қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық қиын-дықтар, адамның рухани өмірінің өзегін қүрайтын қүндылықтардың күрт өзгеруі қоғам өмірі жөнінде, билік басында отырған адамдар, олардың отбасылары, өмір салты жөнінде неше түрлі мифтерді тудырып отыр. Әрине, оларды тудыратын - халық, бұл мифтерде адамдардың жақсы өмірге деген іңкэрі, өмірдегі болып жатқан көп эділетсіздіктерді қабылдамауы байқалады. Уақыт өте келе мифологияның шеңберінен дін бөлініп шықты, сонымен қоғамға дүниеге деген көзқарас, дүние сезімінің жаңа түрі келді. Дін де мифологияға ұқсас синкретикалық табиғатымен, сонымен қатар Дүниені фантастикалық бейнелеуімен ерекшеленеді. Сонымен қатар бұл құбылыстардың негізгі айырмашылық-тары: мифте шынайы өмір мен қиял бір-бірімен араласып жатса, дінде «бұл Дүние» мен «о Дүние» бір-бірінен анағүрлым алшақ жатыр. Өйткені егер бүл Дүниедегінің бэрі де өтпелі, кемшілікті, өз-өзіне жеткіліксіз болатын болса, о Дүние - мэңгі, әсем, бақытты, жетілген т.с.с. 7 



Дінде ең қүдіретті жасампаз - Қүдай - табиғаттан жоғары және бөлек тұр. Оны ғылыми жолмен танып-білу мүмкін емес, ол адамға аян арқылы беріледі де, адамның жан дүниесінде терең сенім сезімін туғызады. Сенім дегеніміз - белгілі бір коғамдағы уағыздалатын пікір-лерге, нәрселерге берілу, олардың шындығын тексеру, я болмаса дәлелдеуді қажет етпеу. Осы тұргыдан алғанда сенімді екіге бөлуге болады. Олардың бірі - ғылыми сенімдік. Оған қазіргі адамдардың ғылым мен техниканың жетістіктеріне, олардың болашақта адамзат өмірін түбегейлі өзгертетіне сену. Оны философияда сциентизм ия болмаса технократизм дейді (scientia - латын сөзі, білім, ғылым, techne - грек созі, онер, жасай білу, шеберлік, cratos - грек сөзі, билік). Сенімнің екінші түріне адамзаттың күнделікті тәжірибесінен, я болмаса ғылыми деректерден шықпайтын, тіпті оған қайшы келетін қиялдарға нандыру жэне соларды адамның өз-өзіне нандыруы жатады. Міне, осы соңғы сенімдік түрі қайсыбір дінніц негізін кұрайды. Діннің негізінде Қүдайдың өз еркімен адамдарға пайғам-барлар арқылы берген белгілі бір түжырымдары жатады. Олар адамдардың іс-әрекетін, жүріс-түрысын, ойлау орісін анықтайтын абсолютті қағидалар (absolutus - латын сөзі, шектелмеген, созсіз). Мүндай қағидалардың жиынтығы діни коне қүжаттарды 
қүрайды. Оларға Құран, Тэурат, Талмуд, Інжіл т.с.с. киелі кітаптарды жатқызуға болады. Бүл кітаптарда Қүдайдың қүдіретті күшін көрсететін неше түрлі табиғат заңдылықтарына бағынбай-тын, оларды бүза алатын гажайып оқиғалар жазылған. Солардың ішіндегі ең ғажабы - адамның рухының, жан дүниесінің олместігі. 

Қүдайдың қүдіретті күшін мойындай отырып, қайсыбір дін берген өмір сүру нормаларын эрқашанда қоғамдағы адамдардың толық орындамай, бүзып отыратынын көрсетеді. Діннің зандарын бұзған адам күнэға батады, бірақ ол өзінің ізгі істерімен болашақта 
Қүдайдың кешіріміне жете алады. Діни сенімнің кайнар көзі - адамның дүниені сезімдік-
қүндылық түрғыдан игеруінде, ал Дүниеге деген ақыл-ой, парасат арқылы келген козқарастарға дін қарсы келеді. Ғасырлар бойы жиналып келе жатқан ғылыми деректер жағалай ортадағы білім мен ақыл-ойдың негізіндегі жасалған кур-дел! өзгерістер діннің өрісін тарылтып, оның ғылымға жакын түр-лерін тудырады. Негізінен, біз оларды пантеизм жэне деизм дейміз (pan - грек сөзі, бэрі, theos - кұдай, deus - латын сөзі, қүдай). 8 



Пантеизм дегеніміз Құдайды табиғаттың ішінде еріту, табиғаттын озін Қүдай ретінде түсіну. Мұндай Қүдайға деген көзқарастың шеңберінде «табиғатты жарату» мэселесі қүр босқа 
қалып қояды. Деизмді алатын болсак, онда Құдай мойындалғанмен, оның рөлі тек Дүниені өзінің қүдіретті күші арқылы жаратумен таны-лады. Жаратылған Дүние эрі қарай өзіне тэн ішкі зандылықтары аркылы өмір сүре береді, оның болашақ дамуына Қүдай кіріспейді. Діннің дүниеге келуінен бастап, оның негізгі қағидаларына күмэнданған атеистік көзқарастар да туды (atheos - қүдайсыз, 
қүдайға қарсы, грек сөзі). Бүгінгі заманда Дүниеге деген атеистік көзқарас үстаған адамдардың саны да аз емес. Діннің бүгінгі адамзатқа аса тартымды жағы ол тек қана жағалай ортаны түсіну емес (ғылымның жетістіктері бүл кажеттікті анағүрлым жақсы орындайды), ол - оның адамзаттың рухани тәрбиешісі, адамдардың бір-бірімен байланыстары, қарым-
қатынастарын ретке келтіруші қызметі. Яғни дін қоғамдағы мораль саласын өзіне тартып, бойына сіңіріп, өзінің жүйесінің ажырамас бір бөлігіне айналдырып, оның қағидаларын өз мүддесіне жаратады (mores - латын сөзі, эдет-гүрып). Сонымен қайсыбір дін мындаған жылдар бойы коғам өмірінде қалыптасқан жалпы адамгершілік нормаларды (norma - латын сөзі, басшылықтың бастамы, тэртіп, нүсқа) діни моральдық қағидаларға айналдырады. Моральдық борыш, жауапкершілік, тиістілік дінде Қүдай алдындағы адам-ның борышы, парызына айналады. Адамның жүрегіндегі сүйіс-пеншілік сезімі нақтылы қоршаған адамдардан гөрі, Құдайға деген сүйіспеншілікке айналады. Осының аркасында моральдык құнды-лықтар Құдайға сенудің негізінде адамның жүрегіне, жан дүние-сіне тезірек кіріп, оның жүріс-түрысына зор эсерін тигізеді. Атеис-тік бағыт үстаған адамға қоғамдағы моральдык нормаларды өзінің рухани өміріне кіргізу үшін олардың мазмүнын талдап, оған керек пе, жок па, соны өзінің білімі, парасаты арқылы саналы, дәлелден-ген сенімге айналдыруы керек. Ал бүл жол - өте киын жол. Сонымен қатар діннің ішінде жалпы адамзаттық қүндылық-тардан басқа, соларға қайшы келетін нормалар да болуы мүмкін. Мысалы, Иса пайғамбардың: «Мен сендерге бейбіт емес, қылыш экелдім», - деген қағидасы бар. Ал ислам дініндегі «жихад», «газауат» деген нормалар дінге сенбегендерге қарсы күреске шақырады. Адамзат тарихында талай діни соғыстар болып өтті. 
Қазіргі Балкан елдеріндегі, Израиль мен Ирактағы қақтыгыстардың негізінде де діни, этникалық қайшылыктар жатыр. 



Құдайдың кұдіретті күшіне сенушілік ертелі-кеш соған табынуға әкеліп соғады. Дінге табынушылықтың негізінде эртүрлі діни мекемелер мен үйымдар пайда болады (шіркеу, мешіт, синагога жәнет.б.). Діннің пайда болып даму жолында біршама себептер бар. Біріншіден, дін мифологиялық санага қарағанда, адамның абстрактылық ойлау қабілетінің анагүрлым биік дәрежеде дамуын талап етеді (о дүние, мэңгілік, шексіздік, әсемдік, ізгілік жэне т.б. 
ұғымдардың пайда болуы). Екіншіден, адамның реалдық Дүниедегі, эсіресе қоғам өміріндегі себептік-салдарлық, қажеттік жэне кездейсоқтық т.с.с. байланыстар мен қатынастарды сезініп, соларды түсінуге деген өшпес іңкәрі. Бірақ олардың мэнін дүрыс түсіне алмағаннан кейін, адамдар табигаттағы заңдылықтарды неше түрлі құдіретті күштерге теңеп, соларға табыну арқылы оларды адамға керек бағытга өзгертуге ықпал жасауға болатынына сенді. Үшіншіден, адамның әлеуметтік өмірдегі зардап шегуі, езілуі, зорлық-зомбылықтың жақсылық пен ізгілікке қарағанда басымды-лығы оның көкейінде бұл Дүниедегі өзінің өміріне қанағаттанбай, эрдайым шынайы қүндылықтарды армандап, оның әлемін о Дүниемен теңеуге әкеліп соқты. Төртіншіден, адамның өз өмірінің уақытшалығы, эрдайым оның өлместікке деген қиялын оятып, оның мэңгілік, кемеліне келген бақытты Дүние болуы керек деген ойын туғызды. Басқа қоғамдагы сан алуан қүбылыстар сияқты дін де тарихи өзгерістерге түсіп, өзінің эртүрлі бағыттарын тудырды. Бүгінгі таңда жер бетінде үш негізгі дүниежүзілік діндер бар. Христиан дініндегі негізгі идея - эсхатология (eschatos - соңгы, грек созі, logos - ілім) тарихтың, Дүниенің соңында Мессияның (құтқарушы) екінші келуі, тірі жэне олген адамдарды таразыга салып, біреулерін тозаққа, екіншілерін мэңгі жүмаққа аттандыру. Христиан дінінің негізгі қагидасы - сүйіспеншілік жэне оны уағыздауда осы дін өте биік ягни, жай адамның мүмкіншілігінің шеңберінен шығып кететін дэрежеге дейін котеріледі (оздеріңнің жауларыңды да сүйіңдер!). Ислам діні де осы Дүниені жаратқан бір Қүдайды - Алланы, оның қүдіретті күшін мойындайды. Бұл діннің негізгі ерекшелігі -
Қүрандагы жазылған қагидалар адам өмірінің барлық жагын үйле-сімді түрде ретке келтіріп отыруға тиіс. Сондықтан Ислам діні 
қогамның мемлекеттік істеріне, саясатқа белсенді ықпал жасауға тырысады (Ауғанстан, Пэкістан, Иран). Ислам діні басым елдерде, 10 



шариғаттың негізінде өмір сүретін исламдық кұқықтық мемлекет орнату идеясы көптеген адамдардың мақсатына айналуда. Ислам дінінің негізгі қағидасы - мейірімділік, қайыршыға, кемтар адамдарға қол ұшын беру (садақа), зекет төлеу (адамның өз еркімен элеуметтік салаға кемінде жылдық табысының 2 пайызын беріп отыруы), т.с.с. міндеттері бар. Бүлардың бэрі де ислам дінінің әлеуметтік-демократиялық жақтарының үлкен ықпалын көрсетеді. Үшінші дүниежүзілік дін - Буддизм. Бүл діннің негізгі ерекшелігі - оның этикалық-практикалық бағыттануы (ethos - грек сөзі, әдет-ғұрып, prakticos - грек сөзі, белсенділік, іскерлік). Бүл өмірде (бейнеленген болмыс) адам зардап шегеді. Оның себебі -адамның өмірге деген құштарлығында, оның кызығына тоймауын-да. Ал зардаптан құтылу үшін адам бүл бейнеленген болмыстан бас тартуы керек. Ол үшін адам нирвана (сөну, өшу) дәрежесіне көтері-ліп, бейнесіз болмысқа өтуі керек. Сонда ғана адам өмірдегі зардап-тан қүтыла алады. Дүниежүзілік мэдениетте мүндай өмірден бас тартуға шақыратын бірде-бір философия жоқ сияқты. , Буддизм дінінің тартымды жақтарының бірі - ахимса (зиян-дық жасамау) қагидасы, яғни өмір сүріп жаткан бүкіл тіршілікке тиіспеу, зорлық-зомбылық арқылы залымдыққа қарсы түрмау, адамдар мен халыктардың арасында жеңген де, жеңілген де болмауга тиіс. Буддизмнің бұл қагидалары бүгінгі тандағы Дүниеден лэззат іздеген, гедонизм (gedone - грек созі, рахат, лэззат) жолына түсіп, жер бетінде экологиялық дагдарыс тугызған қазіргі Батые цивили-зациясына наразылық көзбен қарайтын миллиондаган адамдардың жүрегіне жаксы үялайды. XX гасырда бүрынгы Кеңес Одагының шеңберінде социалис-тік коғам қүру барысында жаңа ағаргаи дінді адамдардың жан дүниесіне кіргізу (марксизм-ленинизм) амалы, бүрынғы діндермен күресу, оларды қоғамның рухани өмірінен сырттату саясаты жүр-гізілді. Жалпы алганда, марксизмді Батые Европа ой жүйесінің логикалық соңы ретінде карауга болады. Бүл ілім бойынша адамзат болашақта жер-бетін, қоғам өмірін кайта өзгертіп, сол өзгерісті жасау барысында жаңа адам дүниеге келеді. Оған мемлекеттік басшылық, заңдар керек емес. Ол тек қана адамгершілік нормалардың шеңберінен шықпай өмір сүреді. Жаңа адам жан-жақты жэне үйлесімді түрде өзінің дарындары мен кабілеттерін дамытып, өзіне керек барлық қажеттіктерін кедергісіз отей алады. Алайда мұндай «жердегі жүмақ» орнатуға бағышталган орасан зор ерлік жэне сонымен қатар қайгылы да аянышты әлеу-11 



меттік тәжірибе 70 жылдан кейін қоғамды тарихи түйықтыққа әкеліп тіреді. Коммунизмнен күдер үзген миллиондаған адамдар өздерінің өмірлерінің мэн-мағынасын іздеу жолында бүгінгі таңда бүрынғы дүниежүзілік діндердің шеңберіне қайта оралды. Алайда қазіргі адамзатты бірде-бір дүниежүзілік дін толығы-нан қанағаттандырмайды. Сондықтан, бір жағынан алғанда, қайшы-лықтарға толы цивилизацияға бүкіл адамзаттың басын біріктіретін бір ғана дін болуы кажет сияқты. XIX ғасырдың ортасында Иран топырағында пайда болған Бахаизм діні сол рөлді өз мойнына алып орындауға тырысуда. Екінші жағынан, XX ғасырда болған екі дүниежүзілік соғыс, миллиондаған адамдардың қырылуы, ғылым мен техниканың жетіс-тіктерін пайдалану жолындағы теріс салдарлар, тірі табиғаттың әлсіреуі көп адамдардың қайтадан көне табиғатқа табынатын діндерге жаңа дәрежеде кайтып оралғысы келетінін сездіртеді. § 2. Философия - ғылым әлде өнер ме? Жоғарыда атап өткеніміздей, Дүниеге деген діни көзқарасқа 
қанағаттанбаушылық сонау көне заманның өзінде-ақ пайда болып, аса үлы түлғалардың дүние мен адам қарым-катынасы жөніндегі ақыл-ойға негізделген сүрақтар мен жауаптарының дүниеге келуіне себеп болды. Осы түрғыдан алғанда, «Философия - ақыл-оймен үстап қа-лынған тарихи дэуір» деген Гегельдің берген анықтамасында терең сыр жатса керек. Әрине, дін де философия сияқты шынайы ең биік рухани 
құндылықтарды, адамның өмір жолының адалдығын уағыздайды, бірақ олардың қайнар көзін «о Дүниеден» табады. Философияны алсақ, сонау Коне Грециядағы алғашқы пайда болған «Милет мектебі» окілдерінің қойған: «Дүниенің негізінде не жатыр?» -деген сүрағынан бастап, осы күнгі ойшылдардың: «Адамзаттың болашағы бар ма, ия болмаса ол өзін-өзі экологиялық апатқа, дүниежүзілік ядролық соғысқа экеліп олтіре ме?» - деген сүрағына дейін, бүлардың бэрі де ақыл-ой таразысына салынып, парасат шеңберінде талданады. Философияның басқа өмірге деген козқарастардан айырма-шылығы - оның рационалдыгында (ratio - латын сөзі, ақыл-ой). Жалпы алғанда, философия коғамдық сананың ғылыми саласының шеңберінен шығып кетпеуге тырысады, осы мақсатқа жету үшін 12 



өзінің категориялык (categoria - грек сөзі, белгі, пікір айту, айыптау) бүкіл ғылымның жетістіктеріне, адамзаттың мыңдаған жылдық өмірден алған тэлім-тэжірибесіне негізделген жүйесін қалыптас-тырады. Сонымен қатар философияны басқа жаратылыстану жэне элеуметтік-гуманитарлық ғылымдармен салыстырсақ, оның ерекше-ліктерін де байқауға болады (humanus - латын сөзі, адамдық, адамгершілік). Біріншіден, философиялық категориялардың (үғымдардың) шегіне жеткенше жалпылығын атап өтуге болар еді. Олар бол-мыс пен ойлаудың ең маңызды жэне мэнді терең байланыстары мен катынастарын көрсетеді. Жеке ғылымдар тек қана Дүниенің белгі-лі бір бөлігін ерекше объект ретінде қарап, соның мэнді байла-ныстары мен катынастарын зерттейді (objectum - латын сөзі, зат). Екіншіден, философия басқа ғылымдар сиякты, ғылыми деректерді пайдаланады. Бірак философиялык деректердің айыр-машылығы - ол жеке ғылымдарда сарапталған, белгілі бір теоре-тикалық орта денгейге көтерілген білімді дерек ретінде қоры-тады, эсіресе бүл философияның онтология жэне гносеология (эпистемология) салаларына тэн нэрсе (ontos - грек сөзі, болу, өмір сүру), (gnosis - грек созі, білім, таным). Үшіншіден, философияда гасырлар бойы жиналган сан алуан теоретикалық жүйеге келтірілген козқарастарды кездестіруге бола-ды. Бірақ, соган қарамастан, бүл гылымның саласында үзілді-кесілді шешілген барлық философиялық қауымның бір ойынан шыгатын бірде-бір түжырымдамасы жоқ сыңайлы. Философия саласында қызмет еткен ірі түлганың өзіндік дүние сезімі, түсінігі, козкарасы қалыптасады. Сондықтан біз Платон, Спиноза т.с.с. ірі түлғалардың философиясын ерекше түрде басқалардан боліп алып зерттейміз. Ал жеке гылымдарды алатын болсақ, ондагы ашылган табигат сырларын, жасалган теориялар мен түжырымдамаларды сол саладагы галымдар мойындайды. Мысалы, физика саласында казак, американ ия болмаса араб физикасы жоқ, бүл гылымның жетіс-тіктері бүкіл адамзатқа ортақ, жэне өткен ғасырларда ашылган жаңалыктар мен жасалган теориялар үйлесімді түрде жаңа жасалган түжырымдамалардың ажырамас багынышты бөлігіне айналады, олар бір-біріне қарама-қайшы келмейді. Философияга келер болсақ, ондагы сонау коне заманда 
қойылган метафизикалык сүрақтар осы күнгі үрпақтарды да тебі-13 



рентеді, оларға әр дәуір өзіндік жауабын ұсынады (metaphysica -грек сөзі, физикадан кейін, яғни болмыс жөніндегі тәжірибенің шеңберінен шығып кететін мәселелер). Оқырманның байқағанындай, философия статусы (status -латын сөзі, мэртебе) жеке ғылымдарға қарағанда анағұрлым кеңірек, сондықтан Батыс елдерінде философияны тіпті өнер саласына жатқызатыны мэлім (the Art - ағылшын созі, өнер). Мысалы, А.Шопенгауер: «Философия ғылымының кемшілік-тері - оның ғылым жолымен дамуында, ал шынында философия көркемөнердің бір тұрі ғана», - деген пікір айтқан болатын. Егер біз философияны көркемөнер саласымен салыстырсақ, онда біз олардың бір-бірімен біршама көп үқсас жақтарын ашуымызға болады. Жоғарыдағы көрсеткендей, философия саласында қызмет еткен эр ірі түлға осы ғылымның тарихында өзінің ерекше дүние-танымы, дүниетүсінігі, көзқарасымен ерекшеленіп, ешқашан бүрын-соңды қайталанбас орын алады. Сондықтан қанша ірі тұлға фило-софияға атсалысса, соншалықты философияның түрлері бар деп айтсақ, артық болмайды. Өнер саласындағы туындылар да бір-бірін қайталамайды, онда өнерпаздың дүниеге деген түлғалық-сезімдік қарым-қатынасы озгеше болып корініп түрады. Философиядағы эрбір тұлға озгеше орын алғаннан кейін, біздің алдымызда таңдау мәселесі пайда болады. Философияда талғамдық бар. Біреуге Гегельдің философиясы үнаса, екіншіге Фейербахтан асқан ойшыл жоқ сиякты. Осы себептен кейбір уақытта философияның белгілі бір ағымы басқалардан гөрі басы-мырак эсерін тигізіп, сол дэуірдің рухани өмірінің өзегіне айналуы мүмкін. Мысалы, діни философия - орта гасырларда, маркстік философия - XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың бірінші жартысында, экзистенциализм - XX ғасырдың 60-70 жылдарында т.с.с. И.Фихтенің айтқанындай, философиялық жүйені таңдау -адамның өзінің кім екеніне байланысты, өйткені философиялық жүйе соны жасаған адамның жан дүниесі арқылы жанданған. Бүл жағынан алып қарағанда, философия көркемөнерге үқсас. Жеке ғылым салаларына коз жіберсек, онда талғам мәселесі толығынан жоқ сияқты. Физика, я болмаса биологиядағы теория-ларды жасаған авторларды көбінесе көзі тірі кезінде айтамыз, соңы-нан олардың ашқан жаңалықтары сол ғылымның бір тарауына 
құрап, бейтүлғалық объективтік заңға айналып кете барады (objec-tum - латын созі, зат, карсы коямын). 14 



Шынайы философиялық шығармалар көркемөнердегі ұлы туындылар сияқты, адамның жүрегінде, ой-өрісінде өшпес із қалды-рады, оның жан дүниесін үлылық, қүлаштап жетпес биіктік, әсем-дік, гармониялық сезім билейді (harmonia - грек сөзі, үйлесімді, 
қарама-қарсылықтың бірлігі). Философияны өнерге жақындататын келесі мэселе - Дүниенің біртүтастыгын көрсету, ішке жэне сыртқа қарай шексіз Дүниенің суретін жасау - философия саласындағы ең қиын істің бірі. Өйткені Дүние жөніндегі ғылыми деректер эр уақытта өзінше шектелген. Олай болса, тек кана ғылыми жолмен шексіз Дүниені шектелген білім арқылы біртұтас ретінде суреттеу мүмкін емес. Ал, бірақ адамның жүрегінде Дүниені толығынан түсіну ұмтылысы ешқашан-да бітпес іңкэр болып қала береді де, эртүрлі Дүние суретін тудырады. Ол үшін философ өзінің Дүниесуретін гылыми деректер жетіспеген жағдайда қиял арқылы толықтырады, сезім толқын-дарымен бояйды. Олай болса, философия өзін тудырған мифоло-гиядан толығынан бөліне алмайды. Философия мен көркемөнердің бір-біріне жақындығын, бір-біріне өтіп жатканын айқын көрсететін нэрсе - тарихтағы үлы түлғалардың шыгармалары. Оған Платон-ның «Диалогтарын», нақыл сөздерін, Ницшенің афоризмдерін, Камюдің эсселерін жатқызуға болады, өйткені олардың филосо-фиялық мазмүны көркем созбен берілген. Ал Абайдың өлеңдері мен Әуезовтің романдарында Достоевский, Толстой сияқты орыстың ғүлама жазушыларының шығармаларында терең философиялық сыр жатыр, (dialogos - грек сөзі, екі адамның айтысы. Essentia -мэн, латын сөзі, қысқаша жазылган көркем терең мазмүнды шы-гарма). Философияның тагы бір гажап жагы - оның өз бойына мистикалық транцендентік қасиеттерді сіңіруі (mystikos - грек сөзі, құпия; transcendere - аттап өту, латын сөзі). Дүниені транце-денттік жолмен игерудің керектігі - оның түңғиықтыгында, шексіз-дігінде, құпия элі ашылмаган сырларында. Екінші жагынан алып 
қараганда, адамның озінің де жан дүниесі, ішкі рухани өмірі де шексіз терең. «Өзіңді тани біл» деген коне заманнан бері келе жатқан қагида эрқашанда мазмұнды болмақ. Сонымен ішке жэне сыртқа қарай транцеденттік бір-бірін толықтырып, адамның қол астындагы болмысты, жиналган тәжірибені аттап отіп, Дүниенің ең терең жақтарын мистикалык сезіммен қамтуында, адамның осы шексіз Дүниенің ажырамас тамшысы ретінде сезінуінде жатыр. Транценденттеу дегеніміз - ақыл-ойдың шеңберінен аттап өтіп, 15 



Дүниенің танылмайтын алғашқы негіздерін, өмір сүріп жатқан болмыстың кұпиясын іштей сезіну, өз болмысыңның Дүниенің терең жатқан сырымен біртүтастығын сезіну. Бүл жағынан алғанда, философия діни сезімге жақындап, кейбір кезде діни философияға айналып кетуі мүмкін. Философиялық білімді тек қана Дүние мен танымның ең жалпы заңцылықтарына, универсалияларына теңеуге болмайды (universalis - латын сөзі, жалпы үғым). Өйткені коне заманда бүл пэнге берілген аттың озі - фило-софия (phileo - грек сөзі, сүю, sophia - даналык) оның прак-тикалық, омірге лайықтылық жағын корсетеді. Шығыс пен Батыстағы философия бастауындағы түлғаларды (қытайдағы Кон-Фу-Цзы, JIao-Цзы, гректердің «Жеті данасы», парсы елінің Заратус-трасын алсақ, олар, негізінен алғанда, адам бүл тіршілікте қалай омір сүруі керек, қандай қүндылықтарды сыйлауы керек, жақсылык пен зүлымдық, сүлулық пен түрсіздік дегеніміз не, адам омірінің мән-мағынасы неде? деген сүрақтарды койып, соларға жауап беруге тырысқан. Шынында да, даналық дегеніміздің өзі білімділікпен тепе-тең емес. Оның өзегі - адам өмірінің мән-мағынасын анықтайтын мыңдаған жылдардағы жиналған омір тэжірибесі мен моральдык 
құндылықтар мен ережелерінің біртүтастығында. Философиядағы қүндылықтар адамды жагалай қоршап шек-телген, толымсыз болмыстан тиістілік әлеміне үмтылдырады. Қа-зақстанның белгілі ғалымы, профессор К. Абишев философияның ерекшелігін оның үсынатын бағыты болуға қажетті, болуға лайықты, болуы мүмкін, тіпті болуы парыз нәрселерден көреді. Мүндай пікірмен толығымен келісуге болады. Өйткені адамның рухани омірі сан алуан ойлар мен болжамдарға, күңгірт жэне әсем сезімдерге, жоспарлар мен үміттерге т.с.с. толы. Адам өзін қорша-ған нактылы болмыстың шеңберінен эрқашанда шығып кетіп, элі өмірде жок, бірақ болуға тиіс Дүниеге жетуге тырысады. Сонымен кұндылық әлемі оның омірінің мақсат-мүраты мен мэн-мазмүнына айналады. Бүл күрделі мәселелерді философияның аксиологиялық жағы деуге болар еді (aksios - қүндылық, қүндылықтар ілімі). Адам өмірінің қүндылықтары сан алуан. Оларды, негізінен алғанда, екі үлкен топқа - материалдық жэне рухани қүнды-лыктарға болуге болады. Қарапайым адамдардың копшілігі омір-дің мән-мағынасын материалдық қүндылықтарды жинаудан, байлыкқа үмтылудан көреді. Американ философы Э.Фромм бұл 16 



қүндылық бағытын «алу» категориясымен көрсетеді. Ал екінші бағытты - адамның рухани ізденісін, оның шындық, әсемдік, жақсылыққа, шығармашылык деңгейіне үмтылысын өмірде «болу» категориясымен үштастырады. Бұл түрғыдан алғандағы философияның негізгі қьізметі -
құндылыктар элемін сараптау, элеуметтік өмірде қандай құндылык-тар болуы керек, болуға тиіс, - соларды негіздеу болып табылады. 

Қоғам өміріндегі эрбір әлеуметтік топтың өзінің алатын орны, соған сәйкес мүдделері мен максат-мұраттары болғаннан кейін, олар белгілі бір философиялық бағытта негізделмей қоймайды. Әлеуметтік болмыс белгілі топтың мүддесінен өтіп барып бейне-ленеді, ягни бұрмаланады. Ал мүның өзі сол топтың күндылык элемін тандауына өзінің зор эсерін тигізеді. Біз мүны филосо-фияның идеологиялық жағы деп түсінеміз (idea - идея; logos -ілім, алғашқы кейіп). Сонымен философия таптық қоғамда сондағы идеологиялық жэне саяси қактығыстарға қатыспай қоймайды. Жоғарыда айтылғандарды корыта келе, біз философия пэнінің күрделі де, біріктіргіш білім, Дүниеге деген козкарас екенін байкай-мыз (integratio - латын созі, біртүтас, қалпына келтіру, толықтыру). Философияның тағы бір елеулі ерекшелігін алатын болсақ, ол - XX ғасырда пайда болған тілге деген үлкен қызығушылык. Белгілі орыс философы В.В.Бибихиннің: «Философия - қабылдай-тын түсінік ретінде өзінің Дүниеге ашықтығымен тілге тең», - деген пікірінде үлкен сыр жатса керек. Ал неміс философы Г.Г.Гадамерді алатын болсақ, ол: «Тіл дегеніміз - бэрін қамтитын Дүниенің алдын ала берілген түсінігі», - дейді. Расында да, сәби ананың ақ сүтімен, элди-элди олеңімен бірге өзінің жан дүниесіне туған тілін сіңіріп, жарық Дүниенің есігін алғаш ашып, өмірге деген дүниетанымы мен түсінігін, ер жете келе көзқарасын қалыптастырады. Қайсыбір халық өзінің тарихи мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан тілі арқылы қоршаған болмысты өзінше бейнелеп, сезінеді. Сондықтан атақты неміс философы М.Хайдеггердің «Тіл - болмыстың үйі», - деген накыл сөзінде үлкен мэн-мағына жатыр, олай болса, эр халықтың тіліне сәйкес философиясы, өмір салты, әдет-ғүрпы, рухани омірі, менталитеті бар жэне ол - оның өшпес қүндылығы, ойткені тіл жоғалған жерде халық өз-озінен айырылады. Мүмкін, ол халык тіршілікте болуы мүмкін, бірақ ол тарихтың субъекті ретінде өшеді. Олай болса, қазіргі қазақ халқының XXI ғасырдың басындагы тарихи шешуші сатысындағы негізгі мэселелерінің бірі -ол оз тілін жана дэрежеге көтеру, үмыт қалған мыңдаған сөздерді Д.А. Қонаев J7 атындағы университетінің 



бүгінгі тілге енгізу, ата-бабаларымыздан қалған негізгі байлықты мақтан ету, оны шынайы бүкіл Қазақстан халқы сыйлайтын мемлекеттік тілге айналдыру. Ал қазақ интеллектуалдарының (intellectus - латын сөзі, тану, біЛу, ой еңбегімен шығармашылық деңгейде айналысатын адамдар) негізгі істерінің бірі - туған тілді аса үқыптылықпен тындау, үмыт қалған сөздердің мэнін ашу, уақытпен бүркеленген сөздің сырын, шынайы көне дүниетаным-дарды жандандыру, соның негізінде жаца шабыт, ізденіс, үмтылыс тудыру болмақ. Екінші жағынан, үлттық философиядағы өмір қүндылықтары терең зерттеліп, олардың адамды қалыптастырудағы, тәрбиелеудегі мүмкіншілігі қазіргі өтпелі заманда толығынан пайдаланылуы керек. Өмірдің талабына сәйкес біз «ашық қоғам боламыз» деген 
ұранмен қазіргі мэдениет, рухани саладағы батыс құндылықтарын, үлгілерін жаппай ішке кіргізу (оның өзінде жақсы үлгілерінен гөрі, тұрпайы адамдардың күңгірт, тағы инстинкттерін оятатын үлгі-лерді) халықтың шынайы мәдениетіне, дүниетанымына үлкен соққы жасап отырғаны біздің алаңдатуымызды тудырады. Бүл да болса, біздің элі жас үлт екенімізді, солақай еліктеушілігімізді, басқару жүйесінде отырған көп азаматтарымыздың философиялық рухани тайыздығын көрсетеді. Ал мүның бэрі философияның «филоло-гикалық» (рһііео - сүю, logos - сөз), «герменевтикалық» (herme-neutic - грек сөзі, түсіндіру, мэн-мағынасын ашу) жағын көрсетеді. Бұл айтылған пікір, әрине, аутаркиялық бағыт (autarcia - грек сөзі, оз-өзіне жеткілікті) үстап, басқа дүниежүзілік қауыммен араласпай, өне бойы артқа, батырлық заманға қарау деген ой туғызбауы керек. Қазіргі шешуші уакытта, дэуірдің қойған талабына сай келу үшін біз болашакка батыл қарап, ең алдымен ғылыми-техникалық жетістіктерге негізделген жаңа, экологиялық таза (eikos - грек сөзі, үй; logos - ілім, жагалай қоршаган орта жөніндегі ілім) энергияны аз пайдаланатын технологияларды игеруіміз керек. Мүның өзі жеке адамның бас бостандығын, оның белсенді де шығармашылық деңгейге көтерілуін талап етеді. Бүл мәселелерді толығырак оқулықтың элеуметтік философия сүрақта-рына арналған тарауында қараймыз. Сонымен жогарыда айтылған ойлар, бір жагынан алғанда, философияның филологиялық, гуманитарлық жағын көрсетсе (рһііео - сүю; logos - ілім), екінші жагынан, оның герменевтикалық (hermeneutic - грек сөзі, түсіндіру, мэн-магынасын ашу) мэнін көрсетеді. 18 



Қорытындылай келе, философияльщ Дүниеге көзқарастың мэнін ашу жолында біз оның көпқырлы, көпсырлылығын байқа-дык- Бір жағынан алып қарағанда, философия ғылымменен үшта-сып жатса, екінші жағынан, оның көркем өнермен, идеологиямен, гуманитарльщ біліммеи, күибе-күигі саиа мен моральдық рухани кұндылықтармен, тіпті мистикалық діни сезімдермен байланысты екенін байқадық. Әрине, эрбір үлкен тарихи философиялық түлғалардың шығармашылығында олардың алатын үлестері эртүрлі, біреуле-рінде ғылыми жағы басым болса, екіншілерде көркемөнерлік, үшіншілерде накылдық-моральдық, төртіншілерде діндік-мисти-калык жақтары басым болуы мүмкін. Оның өзі көп жағдайлармен, әсіресе белгілі түлғаның өмір сүрген дәуірімен, сол түлғаны тудырған халықтың тілі мен ділімен (менталитет) оның тәрбие, білім алған жағалай ортасымен,. тіпті жеке мінез-кұлқы, темпераментімен байланысты болса керек (temperamentum - латын сөзі, жеке адамның жан дүниесінің табиғи ерекшеліктері; mental - ағылшын сөзі, ой-өріс). Бірақ, калай дегенде де, философияның эртүрлі жақтарын бір-бірінен ажыратып бөлек алуға болмайды. Философия - біртүтас ерекше Дүниеге деген көзқарастық білім. Философия - адамзат мәдениетінің өзегі. § 3. Философия пәні Философияның Дүниеге деген ерекше көзкарастық мэнін ашканнан кейін, мәселені нақтылай түсіп, келесі сатыда оның пэнін анықтауымыз керек. Бүл мәселе бір қарағанда оңай сияқты болғанымен, бірақ жаратылыстану мен жеке гуманитарлық білім салаларының тез дамуы, жыл сайын жаңа ғылым түрлерінің пайда болуы философия пэнінің өрісін тарылтып, тіпті оны керек қылмай қалуы мүмкін,-деген пікірді туғызуы ғажат емес. Ағылшын драматургы У.Шекс-пирдің «Король Лир» кейіпкері өзінің барлық байлығын үш қызына бөліп беріп, өмірінің соңында кайыршы болып калғанындай, философия шеңберінен болініп кеткен жеке ғылымдар оны оз пәнінсіз қалдырмас па екен деген сүракты неміс философы В.Виндельбанд қойған болатын. Ал француз философы О.Конт философия өз дамуында 3 сатыдан өтетінін айтады. Олар -теологиялык (theos - грек сөзі, Құдай), метафизикалык (meta phisika 19 



- грек сөзі, табиғаттан кейін, болмыстың алғашқы кұдіретті бастамалары жөніндегі ілім) жэне позитивтік. Соңғы сатысында философия тек қана жалпы ғылым жэне таным методтары (method -грек сөзі, әдіс) жөніндегі пэнге айналмақ, қалған мэселелердің бэрі жеке ғылымдардың үлесіне кете бермек. Философия пэніне деген мұндай козқарасты сынға алу үшін, біз бүл ғылымның шығу тарихына коз жіберуіміз керек. Онда біз тарихи өндіргіш күштердің дамуы, ой еңбегінің дене еңбегінен бөлінудің негізінде алғашкы ғылыми түсініктердің пайда болып (жер өңдеу, оған су әкелу, геометриялық, математикалық түсінік-терді, мал багу, көшіп-қону, жүлдыздар мен планеталарга, айға 
қарап, олардың қозгалуы, жерге тигізетін эсерлері жоніндегі білімдердің негізінің пайда болуына әкелді), мифологиялық жэне діни козкарастың бірте-бірте алшақтап, Дүниеге деген ақыл-ойға негізделген білімді тудырғаиын атап отуіміз керек. Негізінен алғаида, бұл алғашкы омірге келген білімнің сиикретикалық табиғатын атаи көрсеткен жон: ол элі философия, ия болмаса физика, психология т.с.с. емес, оның ішінде барлык болашак Дүниеге келген гылымдардың үрығы болса керек. Коне грек топырагында бұл алғашқы білімге философия деген атақ беріліп, ол, шынында, сол кездегі барлық дүние зерттеудегі пайда болган ғылымның алғашқы деректері мен түжырым-дамаларын өз бойына сіңірді. Сонымен қатар философияның оз табиғатына тэн сұрақтары да пайда бола бастайды. Олар: Дүниенін негізінде не жатыр? Адам - ол кім? Ақиқат, Ізгілік, Әсемдік дегеніміз не? т.с.с. сүрақтар. Бүл Дүние жөніндегі шегіне жеткен ең жалпы сүрақтар пайда болып, өзінің мазмүнын ғасырлар өткен сайын тереңдете түсті. Коне заманның үлы ойшысы Аристотель бүкіл философияны үлкен 3 бөлікке бөлді: ол теоретикалык философия (ой өрісінен шығады), практикалық (адамның өмірдегі жүріс-тұрысы мен іс-әрекетін зерттейді) жэне коркемонерлік (шығармашылықты зерттейді). Аристотель өз заманының ғүлама ғалымы ретінде ғылымның жеке мәселелерімен де айналысты, мысалы жануарлардың дене 
құрылысы, я болмаса, риторика т.с.с. (rhetorike - грек сөзі, эсем сөйлеу өнері). Бірак бүл гылым салаларын ол кісі философиядан бөлек ажыратып қараған жоқ. Орта гасырларда дінге, діни сезімге басым орын берілгенімен, философия пэні жоніндегі Коне Замандагы калыптаскан козқарас сол күйінде кала берді. 20 



Алайда бүл жағдай дүниеге Жаңа дэуір келе өзгере бастайды. Ол, біріншіден, философиялык ой-өрістің діннен бас дербестік алуы; екіншіден, капиталистік қарым-қатынастардың дамуының арқасында өндіргіш күштердің жаратылыстану ғылымдарын жандантып, олардың дербес сала ретінде қалыптасуына әкелуі. Әсіресе, бүл үрдістер XV-XVII ғасырларда белсенді жүріп жатты. Механика, астрономия, математика ғылым салалары өздерінің пэндік дәрежесіне көтерілді. XVIII ғасырда химия өзінше дербес ғылымға айналды. XIX ғ. биологиямен бірге антропология дербес ғылым ретінде калыптаса бастады (сонымен қатар қоғамдық-экономикалық пэндер). XX ғасырда философияға өте жақын ғылым салалары - психология, этика, эстетика, саясаттану, элеуметтану пәндері дербес гылым саласына айналды. Ал XX ғасырдың екінші жартысында FTP күрт дамуы жеке ғылымдардың өзінің көпсалалы пэндерге айналуына, сонымен қатар, екі саланың қиылысқан жерінен пайда болған биофизика, астрофизика, биохимия сияқты жаңа гылым салалары дүниеге келді. 'Сонымен ғылымның қалыптасып, сала-салаға бөлінуі (диф-ференциация) бірте-бірте гылыми салалардың түйіскен жерле-рінен жаца пәндердің пайда болуына экелді (интеграция). Ғылым саласындагы Жаца дэуірдегі жэне ең жаца XXI ғ. мүндай шытырман күрделі өзгерістер философия пәніне өзініц 
қандай ықпалын тигізді? Расында да, философия жеке гылым-дардыц өзінше дербес пэнге айналуымен «жалаңаш корольге» үқсас болып қалган жоқ па деген сауалдар оқырманның ойына келуі мүмкін. Мүндай сауалдарға біз үзілді-кесілді: «Жоқ», - дер едік. Өйт-кені жеке гылымдар саласы қалыптаса бастасымен-ақ, философия да бірте-бірте өз шынайы мәселелеріне тереңірек қарап, оның өз-өзін табуын жецілдетті. Тарихи философияның гасырлар бойы «натурфилософиялық мәселелермен» айналысу себебі - жеке гылымдардың дербес пэн ретінде омір сүре алмауы; сондықтан философия жаратылыстану мен әлеуметтік гылыми деректерді бойына жинап, соларды сарап-тап, өз ішінде бірте-бірте дамытуга мэжбүр болды. Философия өзіне тэн, шегіне жеткен ең жалпы мәселелерді ешқашанда сыртқа 
қалдырган жоқ. Сонымен жеке гылымдардың қалыптасу жолында, философия да өзін ауырлататын нагурфилософиялық мәселе-лерден қүтылып, өз-өзіне бірте-бірте келе бастады (natura - табигат, философиялык ой-орістегі табигат жөніндегі түжырымдар). 21 



Қорыта келе, мына пікірді айтуға болады. Философия өзінің тарихи бастауынан бастап, осы заманға дейін - 2,5 мыңжылдық шеңберінде - өзінің пәнін, айналысатын мәселелерін өзгерткен жоқ. Жеке ғылымдардың қалыптасуы философияның орісін тарылт-
қан жоқ жэне тарылта алмайды да, өйткені ешбір жеке ғылым дүниенің ең жалпы байланыстары мен қатынастарын зерттемейді. Керісінше, философия өз пэнін ғылыми деректер оскен сайын дамытып, өз өрісін кеңейтіп жэне тереңдеу үстіиде. Философия пэнінің қайнар көзі - жеке адам, я болмаса әлеуметтік топ, қоғамның Дүние мен адам жэне олардың ара-
қатынасы жөніндегі жалпы мағлүматты қажет етуінде. Басқаша айтқанда, homo sapiens (саналы адам) Дүниені біртүтас ретінде жэне сол дүниедегі озінің кім екені, ондағы алатын орны жөніндегі ойлар мен сезім тебіреністерін тудырады. Философияның пәні Дүние мен адам арасындағы жүйедегі шегіне жеткеи ен жалпы байланыстар мен қатынастар жиын-тығын құрайды. Бүл ең жалпы жақындағанда ғана. Бүл қатынастар мен байланыстарды эрі карай сараптап тереңдетсек, онда оның көп-
қырлылығын көреміз. Ең бірінші философия пэнінің метафизикалық онтология-лык қыр-сырын атап өтуіміз керек (ontos - грек сөзі, барлық, болу; logos - ілім, болмыс жөніндегі ілім). Оған мынандай сүрактарды жатқызуға болар еді. Дүниенің негізінде не жатыр? Ол шектелген бе, я болмаса шексіз бе? Мэңгілік, я уақытша ма? Дүниенің өмір сүруінің ішкі мақсат-мүраты бар ма, ол не үшін жаратылған? Адамзат не үшін жаратылды? Адам болмысының мэні неде? Қоғам болмысын анықтайтын заңдар бар ма? т.с.с. Философия пэнінің екінші үлкен мәселелері - ол оның гносеологиялық жақтары (gnosis - грек сөзі, тану, білу). Оган мынандай сұрактарды жатқызуға болар еді. Біз кімбіз жэне Дүниедегі алатын орнымыз кандай? Адамның акыл-ойы мен зердесінің табигаты неде жэне ол Дүниенің ішкі сырын аша ала ма? Акикат, шындык дегеніміз не? Сезімдік пен ақыл-ойдың ара-
қатынасы қандай? т.с.с. Философия пэнінің ажырамас мәселелерінің бірі - ол оның аксиологиялық, яғни қүндылық жақтары, қүндылық әлемін сараптау. Адам өмірі мэн-магынасының даму багытын анықтауда философияның алатын орны мен қызметі ерекше. Осы түргыдан алғанда, философияда мына сұрақтар бар: шындық, әсемдік, ізгілік дегеніміз не? Адам өміріндегі еріктік, эділеттілік, теңдік, жақсылық, өлшем, парасаттылық, қүндылықтар қандай орын алады? т.с.с. 22 



Философия пэнінің келесі жағы - ол оның праксеолог иялық, прагматикалық мэселелері (prakticos - грек сөзі, белсенді, іс-эрекетшіл; pragmatos - грек сөзі, іс-қимыл). Өйткені адам Дүниені тану барысында тек қана оны ой-өрісімен қамтып қана қоймай, өз іс-әрекеттерімен түйістіріп, Дүниеде бұрын-совды болмаған жаңа нәрселерді, қүбылыстарды тудырады. Кең түрде алғанда, филосо-фияның праксеологиялық мәселелеріне бүкіл адамзат тарихындағы материалдық жэне рухани өндірістегі жетістіктері мен тәжірибесі, соларға жеткізген сан алуан адамдардың табиғатпен жэне оз-оздерімен байланыстары мен іс-әрекеттерін жатқызуға болады. Адам, әлеуметтік топ, я болмаса қоғамның дүниетанымы, дүниені түйсінуі мен оның іс-әрекет белсенділігінің байланысы қандай? Адамның іс-әрекетіне түрткі болатын оның қажеттіліктерінің табигаты неде? Мақсатқа лайықты іс-әрекет деп нені айтамыз? Адамның іс-әрекетінде мақсат-мүрат пен соған жеткізетін 
құралдардың арақатынасы қандай? Адам озінің іс-әрекеттерінен шығатын Дүниеге тигізетін барлық салдарды ескере ала ма? Дүнңені адамзат қаншалықты өзгертуі керек жэне де сол өзгертуде 
қоғам мен басқа тіршіліктің арақатынасы қандай болмақ? т.с.с. сұрақтар философияның праксеологиялық мэселелеріне жатады. Ең соңында біз философия пэнінің ең нэзік, күрделі, терең ой, телегей-теңіз сезімдер, рухани толғау тудыратын жағын атап өтуіміз қажет. Ол Дүниені өзін-өзі танып-білу дэрежесіне көтерген ең эсем күш - адам. Адам мәселесі эсіресе XX ғасырдагы ойшылдардың филосо-фиясында аса үлкен орын алды. Адам кім? Ол рух па, я болмаса дене ме? Ол не үшін Дүниеге келді? Адамның басқа тіршіліктен айырмашылығы қандай? Адам өмірінің мән-мағынасы неде? Ол өлімнен аттап өтіп, өлместікке жете ала ма? Адам ғарышта жалғыз ба, я болмаса басқа рухани пенделердің біреуі ғана ма? т.с.с. сұрақтар философия пэнінің антропологиялық жағын көрсетеді. Орта ғасырдың ғүлама ойшысы А.Августин айтқандай, «адамның өзі Дүниедегі орасан түңгиық, оның сезім толқыны мен жүрек тебіренісін есептеу адамның басындағы шашты есептеуден де қиын». Адамды микрокосм (кіші ғарыш) ретінде макрокосмға (үлкен гарыш) теңеген ертедегі грек ойшылдарының ойында үлкен сыр жатса керек. Әрине, философия пэнінің жогарыда көрсетілген жақтары бір-бірімен өте тығыз байланысты болып, белгілі біртүтас жүйені 
қүрайды. Сонда гана біз күрделі адам мен дүние арасындагы ең жалпы қарым-қатынастарды толыққанды суреттей аламыз. 23 



Алайда эрбір адамның философияны оқып-білудегі, әсіресе оны зертгеудегі ерекше бір салаға деген қызығушылығы болуы мүмкін. Әлбетте, солай болады да. Мысалы, жаратылыстану ғылым-дарының окілдері кобінесе болмыс философиясына (онтология), тэрбие мэселелерімен айналысатындар адам жэне қүндылық философиясына (философиялық антропология мен аксиология), логика жэне математика салаларының өкілдері таным филосо-фиясына (гносеология), өндіріске жақын эртүрлі техникалық мамандар иесі іс-қимыл философиясына (праксиологиялық фило-софия) ерекше көңіл бөлуі мүмкін. Өйткені атап өткен философия салалары олардың мамандығына, білім ерекшелігіне сай келеді. Бірақ, мүның өзі философияның басқа салаларын да ешқашанда естен шыгармай, эрқашанда олардың өзара бір-бірімен байланысын мен біртүтастығын ескеріп отыруды талап етеді. Сонда гана біз философиялық ой-орістің шеңберінде боламыз. Егерде біз филосо-фияның белгілі бір саласын толығынан бөліп алып қарасақ, онда ол бірте-бірте жеке гылымдар саласына қарай жылжып, өзінің филосо-фиялық қасиеттерінен айырылып, жеке гылымдар саласымен сіңісіп кетуі мүмкін. Философия өз-өзін сақтап қалуы үшін, «Адам мен Дүниенің» шегіне жеткен ең жалпы қарым-қатынастарының шеңберінде эрқашанда болуы керек. Бүл философияның ерек-шелігі оның негізгі мәселесін шешу арқылы анықталады. § 4. Философияның негізгі мәселесі. Бірінші жагы Бүгінгі таңца жаңарудагы қогамның философиялық-әлеу-меттік мэселелерін қою жэне шешу жолында бұрынгы кеңестік 
қогамның идеологиялық негізі болған марксизмді сырттатуда философияның негізгі мэселесін де жоққа шығарғысы келетін пікірлер аз емес. Әрине, маркстік философияның шеңберінде «негізгі мәселе» тек қана диалектикалық материализмді дәріптеуге, 
қалған философиялық бағыттарга «бейгылымдылық» бага беру жолында пайдаланылды. Бірақ, соған қарамастан, біз философияның негізгі мәселесі марксизмнің ойлап шыгарған «жалған мәселесі» деген ойдан алшақ болуымыз керек. Өйткені философия дүниеге келісімен-ақ, оның шеңберінде эртүрлі бір-біріне қарсы бағытталган ағымдар пайда болды. Философиядагы эрбір дүниеге деген козқарастың негізінде осы пэннің негізгі мәселесінің шешімі жатыр. 24 



Философияның негізгі мәселесі осы пэннің терең табиғатынан шығады. Дүниенің біртүтастығын, бірлігін ой-өрісімен қамту үшін, біз мына сұракка жауап беруіміз керек: Дүниенің алғашқы негізгі субстанциясы неде? (substantia - латын сөзі, негізінде, астында жатқан). Екінші жағынан, бүл Дүниені ең шегіне жеткен жалпылық түрғысынан алып қарағанда, онда біз екі-ақ қүбылысты табамыз: оның бірі материя (materia - латын сөзі, зат) - табиғат заты, екіншісі - сана - адамның ішкі жан-дүниесі, рухы. Жалпы айтқанда, жоғарыда көрсетілген үш үғымда Дүниені зерттеудегі негізгі үш идея бёрілген. Ол - Дүниенің бірлігі, екін-шіден - оның заттық субстраты (substratum - негіз), үшіншіден -адамның өз ішінен табатын материалдық емес, рухани тебіреністері. Келесі ерекшеліктері - бүл ұғымдардың метафизикалық табиғаты, яғни оларды жеке ғылымдардағы үғымдар сияқты тәжірибе арқылы тексеру мүмкін емес, өйткені олар бүкіл элемді өз мазмұнында қамтуға багытталып, бүкіл адамзат тәжірибесінің сыртына шығып, тек болжамдық магынаға ғана ие болады. Олай болатын болса, қайсыбір философиялық ағым, қалай дегенде де, бұл үғымдардың арақатынасын өзінше анықтамай, әрі 
қарай бір қадам аттай алмайды. Егер Дүниенің субстанциясы материя деген пікірге келеек, онда философияда материалистік агым пайда болады. Керісінше, субстанция дегеніміз жеке адамның жан дүниесі, я болмаса дүниежүзілік абсолюттік идея, pyx т.с.с. деп болжамдасақ, онда философияда идеалистік агым пайда болады. Егер Дүние субстанциясының екі ажырамас - материалдық жэне рухани - жагы бар деген көзқараста болсақ, онда біз фило-софияда реализм багытын тудырамыз. Тек қана бүл үгымды орта гасырлардагы схоластикалык философияның жалпы үгым жоніндегі реализмінен айыруымыз керек. Философияда сирек кездесетін агымдардыц бірі - Дүние субстанциясы екеу - материя жэне рух жэне олар бір-біріне тәуелсіз деген пікір. Мүны алгаш рет философия тарихында француз философы Р.Декарт айтқан болатын. Мүндай көзқарасты біз дуализм багытына жатқызамыз (dualis - латын сөзі, екіжак-тылық). Ал жогарыдагы үш Дүниеге деген көзқарас монистік багытта болмақ (monos - грек созі, біреу). Дүниеге деген материалистік көзқарас элемдегі болып жатқан барлық қүбылыстарды дене, я болмаса сол материалдық заттардың 25 



касиетттері ретінде карайды. Сонау көне заманнан бастап осы уақытқа дейін материалистік философиядағы ағым (жаратылыстану ғылымдарының жетістіктеріне сұйене отырып) материя жөнінде эртүрлі пікірге келгенменен, жоғарыдағы көрсетілген көзқарастан тайған жоқ. Материалистік көзқарастың негізінде сонау көне заманда пайда болған адамдардың жағалай қоршаған ортаның адамнан тәуелсіз, өзімен-өзі өмір сүріп жатқаны жэне сол Дүниедегі заттар мен құбылыстар жөніндегі адамның түйсіктері мен басқа кабылдау мүшелерінің дұрыс дерек беретіндігі жөніндегі алғашқы балама ойлары жатыр. Сондықтан алғашқы философтар Дүниенің негізін «бірінші заттан» (су, от, ауа т.с.с.) іздейді, ал адамның өзі де дене ретінде ғана қаралады. Ал адамның жан дүниесіне келетін болсақ, оның өзін тыныспен теңестіріп «жеңіл зат» ретінде қарайды. Гераклиттің «бірінші заты» отта, Демокриттің жеңіл және 
қозғалыстағы атомдары да адамның жан дүниесін қүрайтын заттар ретінде түсіндіріледі. Ал таным мәселесіне келер болсақ, оның негізгі себебі заттың үстіндегі жеңіл атомдар сезімдік мүшелерге келіп кіреді де, адамның түсініктерін тудырады деген пікір тарады. Дегенмен тарихи мүндай көзқарастардың түрпайылығы жара-тылыстану ғылымдары мен психологиялық түсініктердің жетілуі арқасында анықталды. Адамның рухани өмірі материалдық заттар-дың ерекше жеңіл бөлшектері емес, ол, жалпы алғанда, бүкіл материяға тэн касиет жэне белгілі бір жағдай туған кезде өзін көрсетеді деген пікір кеңінен Жаңа дэуірде тарай бастады. Соңынан түйсік дегеніміз - жалпы материяның ажырамас қасиеті жэне белгілі бір жағдайда ол саналы түйсікке айналуы мүмкін деген ой туды. Олай болса, күрделі психикалық процестер тек қана түйсіктердің эр түрінің бір-бірімен қосылуынан туады деген пікір дүниеге келді. XIX ғасырда жаратылыстану ғылымдарының дамуы, капи-талистік қоғамның элеуметтік саяси қайшылықтарының өршуі маркстік материализмнің дүниеге келуіне әкеліп соқты. К.Маркс пен Ф.Энгельс Дүниеге деген материалистік көзқарасты қоғам өміріне дейін көтеріп, біртұтас материалистік ілімнің негізін 
қалады. Сана, рухани өмірді түсіну үшін олар философияға бейнелеу теориясын енгізді. Материяның ең жалпы қасиеті -бейнелеу, осы аркылы тарихи материя өне бойы даму, күрделену үстінде. Адамның санасы - бейнелеудің ең биік идеалды түрі деген 26 



пікір айтып, мидағы болып жатқан неше түрлі бұлдыр, көмескі үрдістердің өзі адамдардың материалдық болмысынан шығады деген пікірді олар «Неміс идеологиясы» деген еңбектерінде ашық айтты. Сонымен катар марксизм адам санасының өзін тудырған материалдық үрдістерге белсенді кері әсерін тигізіп, оны жетілдіретінін мойындады. Философиядағы материалистік ағым ең көне, бүгінгі таңда жан-жақты дамыған жеке ғылымдардың нәтижелерін өз бойына сіңіріп, адамзаттың ағарған бөлігінің Дүниеге деген көзқарасы ретінде өзін көрсеткісі келеді. Бірақ бүл көзқарастың сонау түрпайы материализмнен бастап диалектикалық материализмге дейінгі негізгі әлсіз жері - мате-риалдык қоршаған ортаның логикасы қайдан шыкты? Дүниенің заңдылыктары, оның дамуының қайнар көзі неде? деген сүрақ. Бүгінгі адамды «ол - Дүниенің ішкі қайшылығында, материяның бейнелеу қасиетімен байланысты» деген жауап толығынан қанағат-тандыра алмайды. Философияның негізгі мэселесін шешу жолындағы материа-лизмге карама-қарсы бағыт - идеализм (idea - грек сөзі, ой, идея). Дүниенін негізінде субстанция ретінде рухани болмыс жатыр деген 
қайсыбір дүниетаным мен дүниені қабылдауды біз идеализм дейміз. Идеализм адам өмірінің рухани жагын бірінші орынға 
қояды. Бүл агым қайсыбір белсенділік, шығармашылықтың кайнар көзі - рухта деген пікір айтады. Материя мойындалғанымен, ол енжар, болмыстың төменгі жаратылган түрі ретінде гана қаралады. Идеализмнің кайнар көзі сонау мифологиялық дэуірдің өзіне барып тіреледі. Өйткені алғашқы қауымның шеңберінде өмір сүріп жатқан адам бүкіл Дүниедегі құбылыстарды адамга үксатып түсіндіреді, оларды жандандырады. Әрі қарай жүре келе, адамның абстрактылық ойлау дэрежесі жогарылаган сайын, идеализмнің дүниеге келуіне толық жол ашылады. Өйткені қайсыбір Дүниедегі 
қүбылыстарды бейнелейтін жалпы үғымдарда сол заттардың ішкі терең мэні берілген. Сезіммен қабылданатын сол заттар күнбе-күн өзгеріп, тіпті өмірден кеткенмен, ұғымның мағынасы түрақты болғандықтан, ол өмірде қала береді. Мәселенің екінші жагы -
қайсыбір нақтылы зат, қүбылыс өзінің үгымына ешқашанда толық сәйкес келмейді (ханның қызында да кемшіліктер бар). Сондыктан үлы Абайдың «адам бол» деген накыл сөзінде терең сыр жатыр. Өйткені бүл Дүниедегі өмір сүріп жаткан миллиондаган 27 



адамдардың ішінен бірде-бір адам идеясына толык сәйкес келетін жанды табу мүмкін емес. Тірі адамның үлесі - өмірінің соңына шейін күнбе-күн өзін жетілдіруге тырысу, сол адам үғымына жеткенінше сай болу. Олай болса, идеалистердің айтуына 
қарағанда, үғым шынайы болмысқа жатса, нақтылы дүниеге келіп, біршама уақыттан кейін дүниеден кетіп жатқан мінді заттар - елес, жалған болмыс ретінде түсіндіріледі. Егер материализм адамның ішкі өмірінен гөрі сыртқы дүниені танып-білуге бағытталса, идеализмнің ең негізгі мэселесі - адам, оның өмірі мен ой-өрісі, тағдыры мен үміті, зардабы мен 
қуанышы т.с.с. Сондықтан идеалистік философияның аксиология-льщ, праксеологиялық жақтары онтологиялық, гносеологиялық жақтарына қарағанда басымырақ болады. Идеалистік филосо-фияның негізгі екі түрін бір-бірінен ажыратуға болады: ол объек-тивті және субъективті идеализм. Батыс философиясында алғашқы рет түжырымдама ретінде жан-жақты біртүтас жүйелік объективтік идеалистік козқарас Платонның философиясында қалыптасты. Платонның Эйдос әлемі - рухани элем жэне сонымен қатар, бүл Дүниедегі нақтылы заттардың алғашқы кейпі (eidos - идея). Философтың ойынша, идеялар заттардың табиғатында көмескі-леніп, бүрмаланады. Сондықтан сезімдік заттар эрқашанда толы-ғынан озінің идеясына сэйкес келмейді. Платонның ойынша, идея элемі мен заттар әлемін бір-бірімен қосқан Демиург - ол мэңгілік өмір сүріп жатқан енжар материядан идеяларға үксайтын, соған сэйкес заттарды жасайды (demieourgos - фек сөзі, онерші, demiourgos - қолөнерші, үста). Платонның таным теориясы адамның жан дүниесінің бүрын-гы идеялар элемінде омір сүрген кезін анамнезистеуге, еске түсі-руіне негізделеді (anamnesis - грек сөзі, еске түсіру). Оган түрткі болатын адамның сезімдік қабылдауы, өйткені ол заттың үгымдық мэніне жете алмайды да, адамның ойлау қабілетін оятады. Адамның жан дүниесі идеялар әлемінен шыққаннан кейін мэңгілік, ол ешқашан өлмейді. Объективті идеализмнің негізгі қагидалары Орта гасыр зама-нында монотеистік (monos - грек созі, біреу; theos - құдай) діндердің қалыптасуына зор әсерін тигізді. Платонның идеялары христиан дінінде Қүдайдыц ойына айналады. Егер Платонның Демиургі мэңгілік өмір сүріп жатқан материяга идеалдық бітім берсе, христиан діні Қүдайдың құдіретті 28 



/ сөзі арқылы жоқтан бар Дүние жаратылды дейді. Сонымен Пла-тежный мэңгілік өмір сүріп жатқан енжар материясы үзілді-кесілді теріске шығарылып, Құдайдан бүрын еш нэрсе жоқ, Дүниенің бэрі соның қүдіретті күші арқылы пайда болады деген қағидаға аса үлкен мэн беріледі. Дінде адамның дүниетанымындағы ақыл-ойы теріске шыға-рылмайды, бірақ ол сенім ақнқаттарымен шектеледі. Адамның ақыл-ойы Құдайдың берген аянынан биік емес, керісінше сенімге сәйкес болуы керек. Платонның көзқарасы бойынша, зүлымдык Дүниенің кемші-ліктерінен пайда болады, ал оның өзі енжар материя мен идея косылған кезде, яғни бұл жалған Дүние пайда болысымен-ақ сонымен бірге өмірге келеді. Діни философияда керісінше: Қүдайдың логосынан (logos -грек сөзі, сөз, мэн-мағына) жаратылған Дүние еш мінсіз, таза, әсем болып дүниеге келеді. Зұлымдықты алатын болсақ, ол - тарихи оқиға, оның себебі - адамның еркінің алгашқы корсетілген Құдай-дың жолынан ауытқуы. Олай болатын болса, тарихтың соңында 
Қүдайдың жасаған таза, әсем жаратылысына қайтадан оралуға болады. Жаңа дэуірде Декарттың философиясында идея бөлек мате-риямен қатар өмір сүретін ерекше субстанция ретінде қаралса, Гегельдің философиясында абсолюттік идеяның озін-озі тану жолындагы белсенділігіне айналады. Ал XX гасырдагы филосо-фияда ерекше өмір сүріп жатқан қүндылық, мэн-мағына әлеміне (феноменология (phenomenon - грек сөзі, қүбылыс), я болмаса гылыми идеялар мен теорияларга айналады (ағылшын философы К. Поппердің «үшінші элем» ілімі). Сонымен 2,5 мың жылға созылган объективтік идеализмнің тарихының негізінде оның эртүрлігіне қарамастан, бүлжымаган бір ғана нэрсе бар, ол - рухтың, ойдың, жан-дүниенің, Қүдайдың біріншілігі мен материяның, жаратылган дүниенің екіншілігі. Идеализмнің философия тарихындагы екінші түрі - субъек-тивті идеализм. Бүл философиялық агымның ерекшелігі - тек қана жан дүниесінің өмір сүруін мойындау. Өйткені адам өз-өзіне үңіліп Караганда озінің жан дүниесінен баска ештеңе таппайды. Субъек-тивті идеализмнің окілі Дж.Берклидің айтуынша «Өмір сүру -
қабылдауга келетін нәрсе гана». Ал адамның санасындагы неше түрлі үғымдарды алатын болсақ, олар бізді алдайтын жалған елестер, өйткені біз оларды нақтылы қабылдай алмаймыз. Әрине, 29 



бұл қағида материализма де, объективті идеализмге де қарсы бағытталған. Мысалы, Дж.Берклидің айтуына қарағанда, материя үгымы - жалған елес, өйткені біз оны өзіміздің жан дүниемізден таба алмаймыз. Біз нақтылы ағашты, үйді, баска жанымыздағы адамдарды, машиналарды т.с.с. қабылдай аламыз, ал материяны ешкім өзінің жан дүниесінде елестете алмайды. Олай болатын болса, шындықтың өлшемі үғымдар емес, адамның түйсіктері, солардың жиынтығы, жалпы адамның психи-калық өмірі ғана (psyche - грек сөзі, жан дүниесі). Мұндай көзқа-расты шегіне шейін қайшылықсыз созсак, онда Дүние дегеніміз сол өмір сүріп жатқан субъектінің жан дүниесі ғана, басқа ештеңе де жоқ. Мұндай көзқарасты философияда солипсизм дейді (solus -латын сөзі, жалғыз, бір; ipse - өзім, жалғыз өзім ғана деген мағына береді). Әрине, мұндай козкарас абсурдка (absurdus - латын сөзі, беймагыналық) экеліп тірейді. Олай болса, адамның дүниетанымының шындығын калай дэлелдеуге болады деген сүрақ пайда болады. Субъективті идеализм оған шарттық түжырымдама аркылы жауап береді. Егер біздің дүниетанымымыз басқа адамдардың сезіміне сэйкес келсе, онда ол рухани болмыстың шындығын дәлелдейді. Ал рухани ортак болмыстың болуының өзі оны тудырған Қүдайды мойындауға әкеледі. Сонымен субъективті идеализм оз шеңберінен шығып, акырында, объективтік идеализммен үштаса кетеді. 
Қорыта келе, идеализмнің қай түрі болмасын рухты алғашкы күш ретінде мойындайды. Ал бұл ағымның әлсіз жағы - қалайша жоқтан бар нәрсе туады деген сұрак, ойткені бүкіл адамзаттың тэжірибесі жоқтан барды туғызуға болмайтынын көрсетеді. Әрине, мүндай козқарас қазіргі козі ашық адамды толығынан канағат-тандырмайды. Бүл арада біз материализм жэне идеализм деген үғымдардьщ жай қарапайым өмірде де баска магынада колданылатынын атап өтуіміз керек. Қарапайым адамдар материалист деп өмірде бардың бэрін алуға тырысатын, байлық пен мансап іздейтін, ләззат 

қуатын адамдарды айтады. Керісінше, идеалист деп өне бойы рухани ізденісте, өзінің мүддесінен гөрі қогамдық мүддені жогары үстаған, басқа адамдарга риясыз комек беретін, озінің ар-үжданына кір келтірмеуге тырысатын адамды айтады. Сонымен бүл ұғымдардың екі магыналығы толыгынан бір-біріне сэйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, өзінің философиялық көзқарасында материалистік багыт үстаган адам нақтылы өмір 30 



салтында идеалист болуы сирек емес. Керісінше, философиялық идеалистік бағыт үстап, өзінің нақтылы өмірінде өзін металға (алтынға) сататын адамдар да аз емес, ал қазіргі заманда тіпті көбейіп келе жатыр. Әңгіме материалист, ия болмаса идеалистік бағытта болу емес, сол шеңбердегі философияны саналы түрде игеріп, өмірдегі оз орныңды табуда болса керек. Философиялық даналықпен 
қаруланған адам бүкіл адамзатпен бірге қазіргі рухани ізденіске атсалысып, бүгінгі өркениеттің тамаша жетістіктерін игеріп, сонымен бірге оның қайғылы да аянышты қателіктерін түзеу жолында белсенділік корсетсе екен дейміз. § 5. Философияның негізгі мәселесі. Екінші жағы (танымдық) Философиялық ағымдардың қайсысы болмасын келесі үлкен сүрақтарға жауап береді. Адам жағалай қоршаған ортаның шындығын танып-біле ала ма элде біле алмай ма? £>үл сүрақ философияның үлкен тарауларының бірі - гносео-логияның өзегін қүрайды (gnosis - грек сөзі, тану-білу, logos - ілім). Кейде гносеология үгымымен қатар эпистемология деген термин 
қолданылады (epistema - грек сөзі, білім). Материалистік бағыттагы философтардың көпшілігі Дүниені адамның танып-біле алатынына ешқандай күмэн келтірмейді. Ал объективті идеализмге келетін болсақ, олардың бір бөлігі Дүниені танып-білуге болады десе, келесілері бүл мэселені теріс шешеді. Адам Дүниенің терең мэнін танып-біле алмайды, ол мүмкін емес деген козкарасқа агностицизм деген атақ берілді (а - теріс бөлшек, gnosis - тану). Осы агымдардың ішіндегі субъективті идеализм гана үзілді-кесілді біржақты шешеді: бізді жагалай қоршаган Дүниені танып-білуге болмайды, өйткені ол - жоқ. Әрбір адамның ішкі жан дүниесінен шыгатын өз дүниесі бар. Ал сыртқы, ягни адамга эсерін тигізіп жатқан, одан бөлек омір сүретін Дүние жоқ. Әрине, мұндай козқарас, бір қараганда, қарапайым қайсыбір адамның дүниета-нымына кайшы келіп, абсурд сияқты көрінеді. Бірақ философиялық деңгейде оны теріске шыгару біршама қиындықтарды тугызады. Енді дүниетануды мойындайтын философияга келетін болсак, олар келесі сұрактарга жауап беруі кажет: Адам Дүниені қалай таниды? 31 



Адам Дүниені тану жолында қаншалықты дэрежеге көтеріле алады? . . . Тарихи бірінші сұраққа үш түрлі жауап бершді. Іарихи алғашқы пайда болған жауап «қайсыбір таным тәжірибеден шығады». Мұндай танымдық тұжырымга эмпиризм деген атақ берілді (етрегіа - грек сөзі, тэжірибе). Сонау коне заманда паида болып, эмпиризм танымдық тұжырымдама ретінде XVII-XVIII ғ.ғ. 
қалыптасады. Сонымен егер танымның негізгі қайнар көзін тэжі-рибеде деп мойындаса, ондай танымдык багытты біз эмпиризмге жатқызамыз. Эмпиризмге өте жақын тұрған танымдық агым, ол -сенсуализм (sensus - латын сөзі, сезім, қабылдау, түйсік). Сенсуа-лизм таным үрдісіндегі сезімдік қабылдауды негізгі жол деп есептейді. Сенсуализмнің негізгі тұжырымдарының бірі мынадаи: «Алғашқы сезімде болмаган, акыл-ойда да жоқ». Келесі таным теориясындагы агым - рационализм (ratio -латын сөзі, ақыл). Бүл агым адамның акыл-ойын, зердесін танымның өзегі, негізі ретінде карайды. Рационализм таным тұжырымы ретінде XIX ғ. дүниеге келеді. Тарихи рационализмнің негіздері сонау коне заманда пайда болады. Грек ойшылы Парменид сол коне заманда: «Сезімдік таным тек кана жалган пікірлер туғызады, ал ақыл-ой арқылы гана нагыз ақиқатқа жетуге болады», - деген ой айткан. Жаца дәуірдегі математика, жаратылыстану гылымдарыныц дамуы адамныц ақыл-ойының құдіретін, оның табигаттын ішкі сырын ашудагы зор мүмкіншіліктерін көрсетті. 17-18 г. гылымнын дамуы тіпті Европа топырагында үлкен идеологиялық агымды - Француз Агартушыларының ақыл негізінде дүние тануга, когамды кайта құруга, адамдарды тэрбиелеудегі акыл-ойдыц қүдіретті күшіне деген зор сенім арттыруына экелш жеткізді. Бұл замандагы рационализмді қолдайтын ойшылдар дүниені ақыл-оймен қорытудың сезімдік танымнан анагұрлым терең екенін корсете білді. Егер сезімдік таным жеке құбылыстарды, кездейсок нэрселерді ғана танып, шегіне жеткен жалпылык, қажеттік ден-гейіне көтере алмаса, ақыл-ой, зерде аркылы адам ондай дэрежеге көтеріле алады. Сонымен ғылыми білімнің қайнар көзі, акикаттың анықтамасының бэрі - ақыл-ой, зердеде. Сондыктан Лейбниц сен-суализмнің «Алгашқы сезімде болмаган, ақыл-ойда да жок» деген түжырымдамасына «ақылдың өзінен баска» деген сөздерді қосып, адамның рационалдьщ танымының құдіретін көрсеткісі келді. 32 



Әрине, ғылымның эрі карай дамуы рационализмнің біржақ-тылығы, сезімдік таныммен санаспау ақыл-ойдың өзінің шындық-тан алшақ кетіп қалып, оның адамды адастыруы мүмкіндігін көрсетті. Сондықтан И.Кант: «Сезімдік таным ақыл-ойсыз толық емес, ақыл-ой сезімдік танымсыз - мазмүнсыз», - деген пікір айтып танымның екі жағын бір-біріне үштастырды. Алайда Кант мұндай көзқарасты тек қана қүбылыстар элеміне таратып, «заттың өз ішіндегісін» танудан бас тартты. Рационализмнің ең биік шыңы ретінде Гегельдің филосо-фиясын алуға болады. Бұл кісі Дүниені абсолюттік идеяның басқа болмысы ретінде қарап, таным үрдісінің өзі абсолюттік идеяның өз-өзін танып-біліп, өзіне жаңа дәрежеде - абсолюттік рух ретінде 
қайтып оралуы деп түсінді. Сондықтан Дүниенің дамуын, адамзат тарихын Гегель абсолюттік идеяның логикалық жолмен өз-өзіне тереңдеуі деп түсініп, панлогизмді тудырады (pan - бәрі, logos -білім, ілім, акыл-ой). 'XIX гасырдың өзінде-ақ рационализмнің, соған негізделген ағарту идеяларының көбі сынға алынып, олардан күткен көп сенімдер жоққа шықты, ойткені ақыл-ойға негізделген тамаша 
қоғамнан адамдар үміт үзе бастады. Осы кезде рационализмді сынға алған, панлогизмге қарсы бағытталған философияның түрлері дүниеге келді. Олар - иррацио-нализм бағыты. Егер А.Шопенгауер «Ерік философиясын», ал Ф.Ницше «билікке деген ерікті» алға қойса, З.Фрейд адамның «бейсаналық» күштерін зерттей бастады. Марксизмде «эмпиризм мен рационализмнің арасындағы 
қайшылық праксеолгиялық жолмен шешіледі, яғни адам мен 
қоғамның қажеттіктері, соларды өтеу үшін жасалатын адамдардың іс-әрекеттері кайсыбір таным үрдістерінің қайнар көзі жэне ақиқаттың анықтамасы» деген пікір айтылады. Соңғы жылдары танымның өте күрделі үрдіс екендігі, оны праксеологиямен үштастырып қоймай, сонымен бірге аксио-логиялық (әлеуметтік-мәдени, моральдық т.с.с. қүндылыктар) түр-ғысынан қарау керектігі анықталды. Енді жоғарыда қойылған келесі сүраққа - дүние тану дәрежесіне келетін болсак, оған да екі түрлі жауап алуга болады. Жаңа дәуірдегі эртүрлі таным теориялары коп ғасырлар бойы «ғылымдардағы ашылган жаңалыктар мэңгілік сол күйінде қалады, егер болашақта ол теріске шығарылса, онда оның алғашқы ашылған 33 



кезінде-ақ ката болғаны» деген пікірде болды. Яғни ғылымдағы тану үрдісіндегі табылған білім эрқашанда толык, кемеліне келген, әрі қарай мазмұнын өзгертпейтін қүбылыс ретінде қаралды. Гносеологиядагы мұндай пікірге «догматизм» (dogma - грек сөзі, шешім, ілім) деген атак берілді. Келесі гносеологиялық ілімдер қайсыбір гылыми жаңалықты, білімді толық емес, салыстырмалы, тарихи, жүре келе тереңцеті-летін кұбылыс ретінде қарайды. Ягни гылымдагы жетістіктерді де шексіз эрі қарай дамытып, терендете беруге болады. Сондыктан гылым эрі қарай дамыган сайын, галымдар откен уакыттагы ашылган білім салаларына жаңа көзқараспен қарап, оның шындык жагын кеңейтілген жаңа теорияның кұрамына кіргізіп, ал жалган жактарын сырттатады. Танымдагы мүндай багытқа «релятивизм» деген атак берілді (relativus - латын сөзі, салыстырмалы). Сонымен тіпті маркстік философияның шеңберінде біз гносеологиялық мэселелерге праксеологиялык шешімдердің кірге-нін байқадық. Мүнын озі бізді философияның негізгі мэселесін эрі карай талдап «адам дүниені не үшін таниды?» деген сүрақка экеледі. Мүмкін, ол Дүниеге таңгалып, соган қызыгушылық сезімнің негі-зінде оны танып-білетін болар? Әлде ол адамның өмірлік мүқтаж-дықтарымен байланысты ма? Мысалы, Аристотельдің айтқанындай, «философияның негізінде адамның Дүниеге деген таңгалуы жа-тыр». Сонымен адам Дүниені танып-білудің негізінде оны өзгерте ме, я болмаса өзінің табиги омірге деген қызыгушылығын қана-гаттандырып қана қоя ма? Баскаша айтқанда, адамның дүниетанымы, санасы, рухы айнала қоршаган ортаға өзінің эсерін тигізе ме, элде Дүние сол калпында қала бере ме? Бұл қойылган сұрақтар философияның праксеологиялық (іс-әрекет) жэне аксиологиялық (қүндылык) жақтарын құрайды. Мысалы, адам материалистік козқараста болып, дүниенің танылатынын мойындаганмен, айнала қоршаган ортаны - табигат пен когамды озінің белсенді іс-эрекеті арқылы өзгерте алатына күмэн келтіруі мүмкін. Бір қараганда, бүл сүрақка жауап жеңіл сияқты. Оган жауап ретінде адам тағы табигатта жоқ калаларды, асфальт, темір-жолдарды, ұшақтарды т.с.с. көрсетуі мүмкін. Мүның бэрі де - адам-ның саналы іс-эрекетінің нәтижесі. Бірак экологиялык апаттар мен 34 



дағдарыстардың дүниеге келуі, көп өсімдіктер мен жануарлардың түрлерінің келмеске кетуі, жалпы айнала коршаған табиғатгың азғындауы, тіпті адамдардың өздерінің физикалық табиғатының әлсіреуі, осынын бэрі - жоғарыда көрсетілген жеңіл жауапқа күмэн келтіруі мүмкін. Олай болса, бұл сұрақ қазіргі адамзаттың рух тебіренісінің негізгі мәселелерінің бірі болып саналады. Негізінен алғанда, материалистік жэне идеалистік бағыттағы көп ойшылдар адамның шығармашылық іс-эрекетін, оның қорша-ған ортаны өзгертудегі мүмкіндіктерін мойындайды. Әсіресе, бүл мэселеге еш күмәнсіз қарап, рухтың құдіретін көрсететін ағым - ол субъективті идеализм. Оның себебі, олардың пікірінше, адам өз-дүниесін өзі құрайды. Мұндай шешім адамның шығармашылық іс-әрекетін жеке корсетеді. Осыған орай, неміс философы И.Фихте айтқан: «Әрекет ет, әрекет ет, тағы да әрекет ет!» - деген үранын келтірсек болғаны. Бүл салада тағы да бір үлкен сұрақ пайда болады. Егер адам Дүниені саналы түрде қайта кұра алатын болса, онда ол оны 
қаншйлықты өзгерте алады? Бірінші жауапты, негізінен, томендегі козқарасқа теңеуге болады. Біздің шығармашылық іс-әрекетіміз Дүниені толығынан өзгертіп, жаңа, өзіміздің ойымызга сай өмірді туғыза алады. Мыса-лы, марксизмнің коммунистік идеясын осы бағытқа жатқызуға болар еді. Сонымен адам өз болмысын шығармашылық іс-әрекеті арқылы толығынан Дүниені озгертіп жасайды. Екінші жауап мүндай абсолюттік көзқарастан бас тартып, «Адам Дүниені озінің саналы іс-әрекеті арқылы өзгерткенмен, оны толығынан қайта қүра алмайды, тек кана салыстырмалы түрде ғана басқа өзгертілген Дүние келуі мүмкін» деген пікір айтады. Жэне бүл көзқарас Дүниені озгертуде адам «жеті рет ойланып, бір рет кесуін», бүгінгі таңдағы керектіктерін болашақтағы омірмен үштастырып, волюнтаризмге жол бермеу жағын, айнала қоршаған ортаға оте үқыптылықпен қарап, адамның пенде екендігін, оның 
Құдай еместігін алаңдаушылық сезіммен бізге жеткізеді. Бүл мәселе эсіресе біздің жаңару үстіндегі қоғамдағы жүргі-зіліп жатқан іс-әрекеттермен тығыз байланысты. Дүниені комму-нистік түрғыдан толығынан озгерту жолынан бас тартып, біз келесі біржақтылыққа - «нарықтық жүмақ» орнату жолына түсіп кеткен жоқпыз ба? Біз неге өткен қоғамның тиімді жақтарын үстап қала алмадық? Біз қаншалықты өзгерген қоғам орнатуымыз керек? т.с.с. 35 



Бұл сүрақтар - ашық сұрақтар. Окырман Дүниеге деген өз көзқа-расының шеңберінде бұларга өзі жауап табуға тырысса екен дейміз. 
Қорыта келе, философияның негізгі мэселесінің бірінші -онтологиялык жағы «Бүл Дүние не?» деген сұракка жауап берсе, екінші - гносеологиялық, праксеологиялық, аксиологиялық жақта-ры «Бүл дүниені қалайша танып-біліп, бағалап, өзгертуге болады?» деген сүраққа жауап береді. § 6. Философияның негізгі функциялары (functio - латын сөзі, орындалу жасалу, істейтін қызметі) Жогарыда көрсетілгендей, философия - гылым мен онер салаларына үқсас, сонымен катар адамзаттың мэдениетінде ерекше орын алатын пэн. Ол озінің әртүрлі қырларымен қогам мен адам өміріне жан-жақты әсерін тигізеді, бүгінгі рухани дагдарыстагы адамзатқа оның жаңа өмір багытын іздеудегі талпыныстарында философияның орнын асыра багалау киын. Философия Дүниеге деген адамның көзқарасын қалып-тастырады. Бүл - осы пэннің ең негізгі функцияларының бірі. Әрине, қайсыбір адамның да Дүниеге деген көзқарасы бар. Ол түрпайы, фантастикалық, діни, мифологиялық т.с.с. болуы мүмкін. Ертедегі гректердің айтканындай, адам озінің толық кемеліне, эсіресе рухани жагынан алганда, пісіп-жетілуі сатысына 40 жаска келгенде келеді екен. Оны олар «акме» деп атаган. Ягни адам өмірде сол жасқа шейін шыңдалып, талай рет мандайы тасқа согылып, күнделікті өмірден тэжірибе қорытып, осы қоршаган Дүние, қогам өмірі, адамдардың бір-бірімен қатынасы жөнінде белгілі бір көзкарасқа келеді. Әрі карай жүре келе, ол тіпті белгілі бір даналық сатысына көтеріліп, қартайган шагында филосо-фиядагы ашылган омірге деген көп қагидаларды сол пэнді оқымай-ак өз-өзіне тагы да ашуы мүмкін. Алайда, бүгінгі таңда, қазак мемлекеті жаңа гана қалыптасып, өзінің күшіне кіріп жатқан уақытта, бүкіл дүние жүзіндегі халықтар мен мемлекеттерге есігімізді кең ашып жаткан шагымызда, өз келбетімізді сақтап қалуымыз үшін (оны ғылымда идентификация дейді (identifico - латын сөзі, теңеймін), біз дүниежүзілік филосо-фияны зерттеп, қазақ халқының дүниетанымы онда қандай орын алатынын анықтауымыз керек. Сонымен қатар бүгінгі адамзаттың рухани дагдарысы неде, қаншалықты биік дэрежеге гылым мен техника көтерілгенмен, қазіргі миллиондаган адамдар өздерін неге 36 



бақытсыз сезінеді, біз өзіміздің реформаларымызда қандай елдердің тэжірибелерін үлгі ретінде алуымыз керек жэне оларды өзіміздің ерекшеліктерге сай етіп пішуіміз керек деген т.с.с. сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бүл сүрақтарға жауап жеке адам, я болмаса бүкіл 
қоғамның болашақ тағдырына әсерін тигізбей қоймайды. Ал олардың бэріне де терең жауап беру философия аркылы болмак, өйткені олардың бэрі де - Дүниеге деген козқараспен байланысты мэселелер. Бүгінгі таңдағы еліміздегі коп қиындықтар, тіпті қателіктер, біздің омірді жаңарту жолындағы үстірт еліктеу, қайсыбір аки-
қаттың нақтылығын ұмыту, жалпы алғанда, біздің жаңа қалыптасып жатқан саяси жэне экономикалық элитамыздың философиялық дайындык дәрежесінің тайыздығымен, интеллектуалдық элитаға мэн бермеумен коп жағдайда байланысты болып отыр. Әрине, сонымен катар коп мәселелердің түп-тамыры біздің соңғы ғасыр-лардағы бодандығымызға кетеді. Бірак оған каншалықты сілтей береміз? Дүниеге деген терең философиялык козқарас эсіресе біздің жастарға керек. Өйткені жастар - елдің болашағы. Философияны терең окып-білген адамның ғана Дүниеге коздері ашық, казіргі адамзат өміріндегі болып жатқан шым-шытырык тартыс, қайшы-лықтардын мәнін аша алады. Олай болса, өз өмірінің мән-мағынасын жете түсініп, осы өмірде өзінің шынайы орнын ала алатын болады. Философияның келесі функциясы - оның әдістемелік 
қызметінде. Әр ғылымның саласында озінің пэнін зерттеуде белгілі бір іс-эрекеттер, эдістемелер колданылады (methodos - фек созі, зерттеу жолы). Әртүрлі эдістер жеке, жалпы, ең жалпылық (философиялык) болып бөлінеді. Әдістер жоніндегі жалпы ілімді біз методология дейміз. Бірде-бір таным, әсіресе философиялық, қайсыбір саналы адамның іс-әрекеті белгілі бір эдістерсіз, олар аркылы соған сәйкес методологиялық түсініктерсіз болуы мүмкін емес. Жаңа Дэуірдегі философия негізін қалаушылардың бірі Ф.Бэкон адамның дүние-танудагы қолданатын эдістерін караңғыда жол корсететін шамшы-ракпен салыстырған болатын. Орыстың үлы галымы И.П.Павлов: «Ғылымда қолданатын әдістермен кобінесе зерттеудің нэтижелігі тығыз байланысты. Жаксы әдістер арқылы оте талантты емес ғалым да көп нәрсені ашуы мүмкін. Ал қолданылатын әдістер нашар болса, онда данышпан ғалымның өзі бостан-боска өзінің күш-37 



қуатын жұмсайды», - деген болатын. Француз галымы И.Лаплас үлы ғылыми жаңалыққа жеткізген жолды сол жаңалықтың өзінен кем емес екендігі туралы пікір айтқан. Философия болмыс пен ойлаудың ен жалпы формаларын зерттегеннен кейін, олардың эдістемелік қызметі объективтік шындыктың универсалды модельдерін жасау арқылы, сол тұрғыдан жеке ғылымдардың орнын, зерттеуге керек таным қүралдарын -категориялар, зандар, принциптер, - үғымдарды анықтау арқылы жүреді. Әсіресе гуманитарлық пәндерді зерттеуде философияның 
қүндылық, өмірдегі мән-мағыналык бағытты анықтаудағы кызметін асыра бағалау өте қиын. XX ғасырдағы гылым мен техниканың өте тез дамуына байланысты философияның әдістемелік кызметінің де мэні өсуде. Бір жағынан, жаца ғылым салалары пайда болып жатса, екінші жағынан, эртүрлі ғылым салаларын жақындататын «шека-ралық» пәндер дүниеге келіп жатыр. Қазір адамзаттың алдында неше түрлі экологиялық, демографиялық, урбанизациялық, ғарыш-тық т.с.с. мэселелер түр. Оларды шешу үшін эртүрлі жеке ғылым-дардың басын біріктіріп, үлкен күрделі ғылыми бағдарламаларды жасау керек. Ал мүның өзі белгілі философиялық көзқарастың, әдістемелік принциптердің негізінде ғана іске аспақ. Енді философия жөнінде алғашқы түсініктерді алғаннан кейін, келесі тарауда біз осы пэннің тарихи жолын зерттейміз, яғни ол - философия тарихы. Өзін-өзі тексеруге арналган сүрақгар: Дүниеге көзқарас дегеніміз не? Мифологияның дүниеге деген көзкарас ретіндегі айырма-шылыгы неде? Діни көзкарастың ерекшеліктері неде? Дүниеге деген философиялык көзкарастың миф пен діннен айырмашылығы неде? Философия мен ғылымның аракатынасы кандай? Философияның өнерлік жағын неден коресіз? Философия қандай рухани қүндылықтарды зерттейді? Философия мен тілдің байланысы қандай? Философияның негізгі мэселесінің үш жағын көрсетіңіз. Философияның қандай функциялары бар? 38 



Рефераттар тақырыптары: Философия жэне миф. Философия жэне дін. Философия жэне онер. Философияның негізгі бағыттары: материализм, идеализм, реализм. Философия - дүниеге деген ерекше көзқарас. Философия кұндылыктары жэне бүгінгі отпелі қоғам. Философияның жоғары білім саласындағы алатын орны. Философия мен жеке ғылымдардың байланысы. Философияның танымдағы әдістемелік қызметі. XX ғасырдың аяғындагы адамзат тудырған жалпы мәсе-лелерді шешудегі философияның ролі. Ойланыңыз: Неміс ағартушысы Г.Лессинг: «Егер Қүдай мені өзіне шақы-рыш «Бір қолымда Дүние жоніндегі толық ақиқат, екіншісінде ақиқатқа деген іңкэр бар. Қайсысын таңцап аласың?» - десе, мен: «О, Жаратқан, бүкіл ақиқаттың иесі сенсің, маған тек сол ақиқатқа іңкэрлікті берсеңіз болғаны», - дер едім» - дейді. Осы көркем сөзбен берілген ойды сіз қалай түсінесіз? «Ешкім де философияны жастьщ шағында ысырып тастап, 
қартайғанда одан шаршамасын. ... философия жасқа да, кэріге де керек, біріншіге жастық жігерді болашақ алдындағы пісіп-жетілген батылдықпен үштастыруға, екіншіге өмірдің соңында рухани жаңарып, өткенге қуану үшін» деген пікірді грек философы Эпикур айтқан екен. Бүл ойдың маңызы неде? Француз агартушысы Д.Дидро айтқандай, «Ең тамаша ойшылдар философиямен ғасырлар бойы айналысты. Бірак соған 
қарамастан, онда бірде-бір дау тугызбайтын пікір жоқ». Неге олай? «Өткен жэне болашак замандардагы қасіреттерге философия жогарыдан қараганмен, казіргі қасіреттер философияга жогарыдан 
қарайды» деген ойды француз жазушысы Франсуа де Ларошфуко айтқан екен. Бүл ой-пікір біздің қазіргі өтпелі заманымызды багалаганда, қандай тебіреністерді тудырады? 39 



«Жалғыздықтың шеңберінде өмір сүру үшін я жануар, я болмаса Құдай болу керек» - дейді Аристотель. Бірақ үшінші бар, ол - философ», - дейді Ф.Ницше. Бүл пікірді қалай түсінуге болады? «Қайғы таныммен бірге басталады», - дейді француз ойшысы А.Камю. Сіз бүл пікірді калай түсінесіз? «Философия қоғамға тәуелді болмауы керек, керісінше, қоғам философияға тәуелді болуы керек», - деген екен орыс философы Н.Бердяев. Бұл түжырым қазіргі өтпелі қоғамда қандай ойларды туғызуы мүмкін? «Егер өлім болмаса, адамдар философиямен айналысар ма еді?» - дейді неміс философы А.Шопенгауер. Оған калай 
қарайсыз? 
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I БӨЛІМ. МӘДЕНИЕТ АЯСЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТАРИХИ ТИПТЕРІ II тарау. Көне заман мәдениеті аясындағы философия § 1. Философия тарихы дегеніміз не? Философия 6.Ғ.Д. VI-V ғ.ғ. пайда болып, өзінің бүгінгі ахуа-лына келді. Қайсыбір философия, Гегельдің айтуына қарағанда, оймен үсталып қалынған өз заманы, дэуірі. Философия тарихы| олай болса, адамзаттың ой-өрісінің даму тарихы, шегіне жеткен ең жалпы адам мен Дүниенің қарым-қатынасы жөніндегі мэселелерді шешудегі өз заманымен шектелген ойлау, рух талпынысы. Философия тарихы сонау коне заманнан бері қалыптаса бастады. Оның қайнар көзі - Дүние мен адамның байланысы жөнін-дегі алғашқы жиналған ойлар мен пікірлер, оларды белгілі бір жүйеге келтіріп, сараптау кажеттігі, соның негізінде эрбір философ-тьщ озінің ой-пікірін жеке көрсетуге тырысуында жатса керек. Сондықтан Кон-фу-Цзы, Платон, Аристотель сияқты коне заман-дағы ірі ойшылдар оздерінің козқарасын бұрынғы тарихта қалып-тасқан пікірлермен салыстырып, оларға баға береді. Сонымен катар сол коне заманда оз шығармашылық еңбегін тек қана эдейі философия тарихына арнаған ойшылдар да болды. Оған, мысалы, III ғ. өмір сүрген Диоген Лаэртийді, Секст Эмпирик-ті жатқызуға болар еді. Д. Лаэртийдің «Атакты философтардың өмірі мен ілімдері, нақыл сөздері», С.Эмпириктің «Ғалымдарға 
қарсы» деген еңбектері арқылы біз коне замандағы философия ішіндегі ой-тартысты, эрбір ойшылдың шығармашылық тәжіри-бесінің ерекшелігін байқаймыз. Орта ғасырларды алатын болсақ, онда философия тарихы көбінесе тарихтағы болған үлы философия еңбектеріне жасалган комментарийлер (түсініктер) арқылы көрінді. Мысалы, Әл-Фараби Аристотельдің шығармаларын тек қана араб тіліне аударып қана койған жоқ, сонымен қатар өзінің кең түсініктемелерінде оларга бага беріп, басқа грек ойшылдарының еңбектерімен салыстырып, олардың бір-бірімен сабақтастығын қорсете білді. Алайда Гегельдің еңбектеріне дейін XV-XVII ғ.г. философия тарихтарында бүл пэн элі белгілі бір жүйеге келтірілген жоқ, оның ішкі байланыстары, қисыны элі ашылган жоқ-ты. 41 



Гегель өзінің «Философия тарихы жөніндегі лекцияларында» адамзаттың философиясыидағы ой-пікірдің тарихи бір-бірімен сабақтастығы, эрбір дэуірдің белгілі соған сәйкес философия ой-орісіи туғызатындығы, сонымен қатар сол дэуірдің шеңберінде шектелетіндігі, келесі дэуірдегі ойшылдардың өз заманына сәйкес бұрынгы козқарастарды дамытатындыгы айқындалды. XIX ғ. екінші жартысында пайда болған марксизм ілімі философия тарихын таптық түргыдан қарап, бүл пәннің шеңберінде 
қалыптасқан материализм жэне идеализм ағымдарының күресі -осы ғылымның өзегі деп есептеді. Қоғамды материалистік түрғыдан түсінудің негізінде, олар «философия ой-өрісі дамуының ең түпкі 
қайнар көзі - өндіргіш күштер, соған сәйкес ғылым мен техниканың дамуында» деген терең пікір айтты. XX гасырдағы ойшылдардың копшілігі философия тарихын-дағы тарихи сабақтастықтан гөрі, эрбір қалыптасқан философиялық жүйенің ерекшеліктеріне, соны тудырған тарихи түлғаның кайта-ланбауына, оның дүниетанымы мен сезімінің оқшау түрған рухани 
қүндылық екендігіне аса коңіл аударды. Әрине, философия тарихының қалыптасуы мен дамуының ішкі заңдылықтары бар. Эр философ, қайсыбір адам сияқты, өз дэуірінің түлғасы, сондықтан оның ой-толғауында сол заманның мүң-мүқтаждықтары, философиялық ой-өрісі корінбей қоймайды. Әрбір географиялық аймақтағы түратын халықтардың сол жерге мыңцаған жылдардың ішіндегі бейімделуінің негізінде озінің дүниетанымы мен дүниені түйсінуі, өзінің философиясы қалып-тасады. Оны ғылымда менталитет деген үғыммен береді (mental -ағылшын сөзі, ой-оріс). Сондықтан біз Шығыс, Батые филосо-фиясы, Африка, Америка т.с.с. философиясы деп оларды ерекше 
қараймыз. Сонымен бірге философияның келесі күрделі ерекшелігі оның тарихына өз әсерін тигізбей қоймайды. Ол - Дүниеге деген көзқарастың көптүрлілігі, ішкі жэне сырткы жағына шексіз Дүниені танып-білудегі кемеліне келген соңғы ақиқаттың үзілді-кесілді түрде болмауы. Сондықтан соңгы ақиқат - ешбір филосо-фиялық агымда, ешбір аса ірі түлганың колында жок жэне ол болашақ тарихта да болмайды. Бұл философияның іргетасты ерекшелігі тарихтагы пайда болган эр философия агымының, эр ірі түлғаның дүние сезімінің, тебіренісінің қайталанбауын, оның орны болек рухани қүндылық екенін корсетеді. Сондықтан эрбір философиялық агымның ішінен 42 



бүгінгі таңда бізге керек даналык пікірді, көзқарасты табуға болады. Мысалы, көне замандағы Шығыс ойшылдарының «ортаңғы жолымен жүру» қағидасы бүгінгі тандағы біздің «біржақтылы-ғымыздың» қателігін көрсетпей ме? Көшпенділердің Дүниеге деген көзқарасындағы табиғатты аялау, оған табыну қажеттігі бүгінгі таңдағы Дүниені қайта өзгерту жолында экологиялық дағдарысқа келіп тірелген адамзатқа қанша-лықты қажетті десеңізші!!! Ал үнді философиясының негізгі қағидаларының бірі -ахимсаны (ешқандай тіршілікті зэбірлемеу) алсақ, оның мэн-мағынасы да осы уақытқа шейін соғыстан қүтыла алмай келе жатқан адамзатқа сабақ болатындай. Мүндай мысалдарды көбейте беруге болар еді. 
Қорыта келе, біз оқырманды философия тарихын жете игеруге шақырамыз. Оның шеңберінде телегей-теңіз дана ойлар, нэзік дүниесезімді, таңғаларлық ой-өрістерін табуға болады. Ол сіз-дің рзіңіздің ой-орісіңізді кеңейтіп, Дүниеге терең козқарас қалып-тастырып, оміріңіздің терең мэн-мағынасын табуға комектеседі. Ендеше сол философия тарихына саяхатымызды бастайық. Философияның дүниеге келу мәселесі Философияның дүниеге келу уақыты ғылымда нақтылы көрсетілген. Жалпы алғанда б.ғ.д. VI-V ғ.ғ. Шығыста да, Батыста да адамзаттың үлы ойшыл-бабалары дүниеге келіп, философиялық ой-пікірді туғызды. Олар: Қытайда - Лао-Цзы, Кон-фу-Цзы, Парсы елінде - Заратустра, үнді елінде - Гаутама Сидхартха, соңынан Будда (ағарған) аталған, Грецияда - Сократ, Фалес, Анаксимандр т.б., Палестинада - Илия, Исая, Иеремия т.б. XX ғ. немістің үлы философы К.Ясперс бұл заманды «кін-дікті уақыт» дейді. Өйткені бүл заманға дейінгі адмзаттың өмірі шектеліп, қайталана беретін оте баяу рухани омірдің негізінде өтіп жатты жэне оның өзі саналы түрде танылмаған болатын. Ал «кіндікті уақыт» келген заманда «Адам болмыстың өзін жэне өзімен өзінің шекарасын сезінеді, озінің алдына ең биік мақ-саттар қойып, озінің санасының тұнғиығынан абсолютті таниды. Осының негізінде философтар Дүниеге келді. Адам жеке пенде ретінде тәуекел деп, озін бүкіл Дүниеге қарсы қойды», дейді К. Ясперс. 43 



Ал мұның себебін іздей келе, К.Ясперс діни жауапка жакын-дап қалып, дегенмен: «Бүл мэселе шешілмеген, ашық сүрақ», -деген пікір айтады. К.Ясперстің бұл айтқан сөздерін қорытсақ, философия адам рухының оянған кезінде, яғни оның өзіндік сана-сезімі пайда болып, өзін-өзіне, басқа адамдарға, бүкіл дүниеге карсы қоя алатын уақытында дүниеге келеді. Әрине, философияның дүниеге келу мэселесін идеалистік жолмен түсіну, белгілі бір «қүдіретті күшке», «абсолюттік идеяға», «абсолюттік рухқа» сілтеуге әкеледі. Ол бізді қанағаттандырмайды. Сол себепті осы мэселені материалистік түрғыдан талдап көрелік. Философияның дүниеге келген тарихы қола заманнан темір дэуіріне өтумен тығыз байланысты. Темірді игеру адамзат тарихына түбегейлі озгерістер экелді. Соқаның басына кигізілген үшкір темір жерді терең жыртуға, яғни оны өндеуді жетілдіруге экелді. Нэтижесінде мол өнім алынып, байлықтың көзі ашыла бастады. Қоғамдық қарым-қатынастардың дамуы тереңдей түсіп, әсіресе ерекше атап өтуге түратын - ақшалық-тауарлық байла-ныстар тез өсті. К.Маркстің уақытында айтқанындай, алтынның «сезімдік затгык» мағынасынан отіп, адамдар оның «абстрактылық» кұдіретті қасиетін ашты. Алтынның ең қүдіретті қасиеті - оны басқа заттарға теңеу мүмкіндігі. Әрине, алтынды колға алып, оны көзбен коріп, салмағын байқап, тіске салып жүмсақтығын анықтауға, оны «сезімдік зат» ретінде қарауға эбден болады. Бірак, сонымен қатар ой арқылы белгілі алтын көлемін торт қойға, болмаса екі сиырға, жылқыға теңеуге де болады, яғни адамдар заттардың күнын анықтап, оларды бір-бірімен салыстыра алатын жағдайға кошеді. Мүның өзі адамдардың абстрактылық ойлау дәрежесін көтеріп, коғамдық сананың пайда болуына әкеліп жеткізді. Темір заманында болған үлкен өзгерістердің бірі - ол интел-лигенцияныц (intellegens - лат. сөзі, ақылды) дүниеге келуі. Яғни байлық көзін өсуінің негізінде дене еңбегінен арылып, озінің омірін толығынан ой еңбегіне арнаган адамдардың пайда болуы (дін кызметкерлері, онердің эр түрімен айналысатындар, ойшылдар, тарихшылар т.с.с.) Осы ой еңбегінің дене еңбегінен бөлінуі ғылым мен өнердің өте тез дамуына, Дүниеге деген философиялык көзқарастың тууына өзінің зор эсерін тигізді. Тағы да К.Ясперсті тындасак, «Адамның рухани оянған кезінде, басқа ғылымдардан бұрын философия пайда болады». 44 



§ 2. Көне Қытай мәдениеті аясындағы философия f£)3 уақытында Гегель айтқандай, Күннің өзі шығыстан шыкканнан кейін, біз де философияның тарихын Шығыс елдерінен бастаймьщ Бірақ мұның өзі «Шығыстық» түжырымға әкелмеуі керек. Жоғарыдағы корсеткеніміздей, философия бір уақытта дүние жүзінің кемінде үш жерінде - Қытай, Үнді, Грецияда дүниеге келе-ді. Философияның мэселелері бір болғанымен, бүл үш цивилизация оларға үш түрлі жауап береді, үқыпты оқырман оны оқыған кезде байқайды ғой деген үміттеміз. Сол үш цивилизацияның бірі - үлы Қытай елі. Ол - бүгінгі танда заманның қойған Талабына сэйкес жақсы Жауап тауып, өте тез дамып келе жатқан ел. Галымдардың айтуына Караганда, XXI ғасырдың отызыншы жылдарында Қытай дүние жүзіндегі ең дамыған елге, дүние жүзінің экономикалық орталығына айналмақ. *Қытай елінде болып жатқан жаңару үрдістері сол елдің терең түп-Тамыры - 4-5 мың жылға кететін мәдениетімен, сол халықтың дүниетанымы мен дүниесезімі (менталитеті), философиясымен байланыстыдСинологтардың (кытайтанушылар) айтуына қарағанда, 
Қытайдың моральдық философиясының негізгі қағидалары бүгінгі заманның талабына сай келіп, реформаларды жеделдетуге өзінің зор ықпалын тигізуде. Ендеше сол халыктын тудырған философиясын зерттеп, өзімізге керек жактарын ойымызға түйейік. 

Қытай философиясына кіріспестен бүрын, бір-екі ауыз сөзді осы халықтың мифологиясына арнау керек, ойткені кай халық болмасын оның мәдениеті мен философиясының түп-тамыры, 
қайнар көзі сол коне аңыздарға барып тіреледіДҚытай аңыздарында Дүниенің жаратылуына көп көңіл бөлінген. «Алғашқы тұңгиықтың (хаостың) ішінде үлкен жүмыртқа пайда болып, оның ішінен дэу алғашкы адам - Пань-Гу шықты», - дейді Қытай мифологиясы.' Содан кейін ол он қолымен сермеп қалғанда, хаос қак жарылып, жер мен аспан пайда болыпты. Әрі карай оның тынысы желге айналып, дауысынан күн күркірейді, бір көзінен күн туса, екіншісінен ай пайда болады, Дүниенің торт бөлігі оның екі қолы мен екі аяғынан, өзендері оның қанынан, жаңбыр шыққан терінен пайда болыпты. ГҚытай мифологиясында Дүниенің екі бастауы - еркектік жағы - ян - ол жеңіл, ақшыл бөлшектерден, ал әйелдік жагы -45 



инь - керісінше, ауыр, қараңғы түсті бөлшектерден тұрады. Олардың бір-бірімен эртүрлі өлшемде қосылуы бүкіл болмыстағы барлық заттар мен қүбылыстарды қүрайдьЦ Б.ғ.д. VI-V ғ.ғ. Қытай елінде мифологиялық дүниетанымнан философияға қөшу үрдістері басталады.І Сонау көне заманнан бастап^ Қытай философиясында үш негізгі ағым пайда болды. Олар: даосизм - бүл ағымды Қытайдың натурфилософиясы деуге болар еді. Екінші ағым - Конфуциандық - ол Қытай халқының морал-дық философиясы, үшінші - Фа-цзя мектебі -ол Қытайдың әлеу-меттік-саяси философиясыДБұл ағымдар сонау коне заманда пайда болып, осы уақытқа шейін осы халықтың дүниетанымында елеулі орын алады. г Даосизм ағымы Даосизм бағытының негізін қалаушы - JIao-Цзы (VI-V ғ.б.ғ.д.) «Даодецзин» деген кітапта бүл кісінің айтқан ойларын оның оқушылары мен ізбасарлары IV б.з.д. ғ.ғ. жинақтаған. Даосизмнің онтологиялық (болмыс) мәселелері Лао-Цзы философиясының негізгі үғымы - Дао қытай тілін-дегі көп сөздер сияқты, озінің бойына эртүрлі мағына сіңірген үғым. Дао, бір жағынан, Дүниенің кайнар көзі, алғашқы негіз ретінде түсіндірілсе, екінші жағынан ол - аспан заңдылықтары, бүкіл Дүниедегі заттар мен қүбылыстар оған бағынышты. Дүниенің негізінде жатқан Даоны біз: «...мэңгілік, ол өзгер-мейді, бітімсіз, танылмайды», - дейміз. Оған қаншалықты мүқият 
қарағанмен, ол көрінбейді, зер қойып тыңдасақ - естілмейді, оған ат 
қояйық десек, калай атарымызды білмейміз: оның аты жок- Ол - еш нәрсе, бейболмыс. Дао - бүкіл өмірге келетіннің терең қақпасы. Ал біз өмір сүріп жатқан нақтылы Дүниеге, бізді қоршап жатқан сан алуан заттарға келер болсақ, олардың әрқайсысының аты бар. Олардың бэрі де қозғалыста, өзгерісте, олар уақытпен шеңберленген, яғни бүл Дүниеге келіп, аяғында Даоға айналып мэңгілікке кетеді. Дао тудырған болмысты, заттар әлемін Лао-Цзы «Де» деген созбен береді. Дао заттарды тудырса, Де оларды асырайды. Денелік заттардың бітімін қүрайды, инь мен янның күштері арқылы зат 
қалыптасады. Сондықтан бүл Дүниеде Даоны қүрметтейді, «Дені» бағалайды. 46 



Адам жерге бағынады, жер - аспанға, аспан - Даоға, Дао - оз-өзіне. Дао - мәңгілік жэне аты жоқ-ты. Солай бола тұра, оны ешбір бүл Дүниедегі нэрсе озіне бағындыра алмайды. Теңізге эр жерден келіп қүйылып жатқан кіші-үлкен өзендер сияқты, Дао өзінің бойына Дүниедегі барлық заттар мен құбы-лыстарды сіңіріп, қайтадан өз бойынан оларды тудырып отырады. Сонымен Бейболмыс - бірінші, нақтылы дүние, болмыс -екінші. Дүниедегі барлық заттар болмыстан шығады, ал болмыс бейболмыстан туады. Қазақстанның философ-ғалымы А.А.Хамидов атап көрсеткендей, «Шығыс философиясында бейболмысқа креа-тивтік (creatio - лат созі, тудыру) күш беріледі. Сондықтан Батыстағы белгілі түжырым «Ех nihilo nigil fit» (жоқтан еш нәрсе тумайды) шығыс ой-пікіріне сэйкес келмейді. Шығыстың ой-пікірінен шығатын түжырым - «Ех nihilo totum fit» - лат. (жоқтан барлығы пайда болады). Даосизмде дүниенің қайшылығы, қарама-қарсылықтың бір-біріне' айналып жатқаны айкын корсетіліп, адам өзінің жүріс-түрысында, іс-эрекетінде оны қалай ескеру керектігі айтылады. «Сүлудың сүлулығы білінген кезде, түрсіздік те пайда болады. Жақсылықтың жақсылығы білінген уақытта жамандықта пайда болады... Сондықтан болмыс пен бейболмыс бірін-бірі тудырады, 
ұзын мен қысқаны бір-бірімен салыстырып қана білеміз, биік пен аласа бір-бірімен майысады, эртүрлі дыбыстар бір-біріне қосылып, гармония (harmonia - грек сөзі, үйлесімді) тудырады. «Қарама-
қарсылыққа айналу - даоның қозғалысы». «Мінді мінсіздікті сақтайды». Бүл бос сөз бе? Ол - адамның жетілуінің жолын көрсететін қағида. Сондықтан қиындықтан өту үшін жеңілден бастау керек, ұлы нәрсе кішіден басталады, көп нэрср аздан тұрады, бақытқа жету үшін бақытсыздықтан өту керек...Йсім көп жинаса, соншалықты көп жоғалтады. Кім өлшемді сақтаса, сәтсіздікке 
ұшырамайды. Кім өз шегін білсе, қауіптен қүтылады. Егер жеңілдікті іздесең, қиындықтар оз-озінен пайда болады». Даосизмнің жогарыда корсетілген нақыл создері өзінің терең даналығымен бізді таңгалдырады. Онда Дүниенің терең мэні, адамның өмір сүруіне қажетті қ^сиеттер корсетілген. Тек оқы да, бойыңа тоқы. Аз күнде үлылық дэрежеге көтерілем деп, белінді шойыртып алма, күнбе-күн аз-аздап, шаршамай-талмай еңбек ет, сонда гана белгілі нәтижелерге жетуге болады. Даосизмнің бұл нақыл создері жастарға, я болмаса қарапайым адамдарға гана емес, біздің саяси жэне экономикалық элитаның кейбір окілдеріне қандай керек десеңізші!!! 47 



Даосизмдегі дүниетанымдык мәселелер Даоны тану жолында сезімдік, іңкэрлік бізді оған ешқашанда жеткізбейді. Адам сезімдік жолмен тек кана шектелген нақты заттарды ғана тани алады. Сондықтан адам іңкәрліктен арылып, тыныштық жағдайға келгенде ғана Дүниеге тереңдей алады. «Дүние эртүрлі заттардан түрғанмен, олардың бэрі де гүлдейді де, соңынан тамырына қайтып оралады. Оны біз тыныштық дейміз, ол бізді мэн-мағынаға жеткізеді, мэн-мағына түрақтылыққа әкеледі. Тұрақтылықты білген адам жетілудің шыңына жетеді. Жетілген адам іңкәрліктен айырылады, іңкәрліктен айырылған адам даоға жетеді. Даоға жеткен адам - мэңгілік. Даоны түсінген адам қауіптен қүтылады». Дүниетану жолындағы жасалған үғымдарды сараптап, олардың біртекті мән-мағынасын анықтау қажеттігін даосизм асыра көрсетті. «Тэртіпті орнаткан кезде аттар қойылды. Заттардың аттары пайда болғаннан кейін, оларды шектеу кажет. Ол қате-ліктерден қүтылдырады». Өзіңді танысаң, басқаларды да білесің. Бір отбасынан басқалардың бэрін де тануға болады. «Бір елді танып білсең, бүкіл жер бетіндегі елдерді білгенің», - дейді даосизм. Әсіресе жастарға ой салатын мынандай нақыл сөзбен аякгайык: «Дана адам білімі бола түра, оны көрсетпейді, надан адам білмесе де, білімді сияқты болып корінгісі келеді». Даосизмнін моральдық, әлеуметтік-саяси көзқарастары Даосизмнің моральдық ілімі Кун-фу-Цзы іліміне қарама-
қарсы. Конфуций адамдардың бір-біріне жақсылық жасау керектігі 
қағидасын сынға алып, олар оны «мен - саған, сен - мағанға» теңеп, «оның ешқандай моральдық мэні жоқ, тек кана пайда табушылыкка итереді» деген ойды айтады. Даосизмнің этикалық идеалы - жақсылык жасауға үмтылмау. Сондықтан ондай адам - ізгі адам. Мүндай идеяға оларды итерген өмірде көп кездесетін жақсылықтың жамандық болып оралуы болса керек. Сондықтан даостардың ізгі адамы еш нәрсе жасамай жеңіске жетеді. «Күреспей-ақ жеңіске жетеді», - дейді даостар. Даосизмнің әлеуметтік-саяси козқарастарына келетін болсақ, 
қоғам өмірінде адамдардың тэтті тамағы, жылы киімі, түрақты үйі болса, онда олардың өмірі куанышты. Сонда ғана көрші 48 



мемлекеттер бір-біріне алыстан қарап, бір-бірінің әтештерінің шақыруын, иттерінің үруін тындап, оздерінің қартайып өлгендеріне шейін бір-біріне тимейтіндігін айтады. Даосизм ілімі адамдарға білім беруге, оларды ағартуға қарсы, ал білімді адамдардың өзін іс-әрекет жасауға жібермеу керек деген пікір айтады. Өйткені эрекет жасамау, барлық заттардың өзінің мақсатына лайьщты өзгеруіне, өзіне-өзі жеткілікті болуына экеледі. Ал енді басқару мәселесіне келетін болсақ, онда олардың пікірінше, «ең жақсы елбасын, яғни тек оның бар екенін ғана халық біледі. Ал хальщ сүйетін жэне көтеретін елбасы - екінші дәрежеде. Содан кейін халықты коркытып үстайтын елбасы келеді. Егер халық елбасынан жиіркенсе - онда ол ең жаманы». Даосизм елдің әділеттік аркылы басқарылатынын, соғыстың 
қулық арқылы жүретінін айтады. Елді басқару дэрежесіне көтерілу еш нэрсе жасамау арқылы болмақ (У-.Вей - заттың табиғи 
қалыптасуына тежеу жасамау). , Егер елбасы еш нэрсеге килікпесе, онда қоғам омірінде тыныштық орнап, барлығы да өз орнымен келе береді. Егер үкімет тыныш болса, онда халықтың көңілі де жайлы. Бірақ үкімет неше түрлі іс-әрекетте болса, онда халық бақытсыздыққа ұшырайды. Даостар үкімет басындағы адамдарды байлықка, қымбат заттарға қызықпауға шақырады. Әсіресе тэкаппарлықтың зиянды-лығын аса көрсетеді. «Ең бақытсыздық - оз іңкэрінің шегін білмеу-де, ең қауіптілік - асқан байлыққа жетуге үмтылуда». Даостар - соғысқа қарсы. Согыста болған жеңісті мадақтау -адамдарды өлтіргенмен тең. Сондықтан ізгі басшы көршілермен тату түруға, егер қайшылыктар пайда болса, оны бейбіт түрде жол беру арқылы шешу керектігін айтады. Сондықтан қашанда соғысты бірінші болып ашудан бас тартқан жөн деп есептейді. Конфуций ілімі - Қытайдын моральдық философиясы Конфуций (551-479 б.ғ.д.) - Қытай халқының үлы ойшыслы, саяси қайраткері, тәрбиешісі, осы уақытқа дейін өзінің ықпалын тигізіп келе жатқан философиялық ағымның негізін қалаушы. Негізгі еңбегі - «Лунь-уй» (әцгімелер мен пікірлер). I Конфуций философиясында қойылған онтологиялық (болмыс) мәселелерге келер болсақ, ойшыл озінің болмыска, дүниеге деген жалпы көзқарасында сол кездегі қалыптаскан ой-орістің шецберінде болған. Аспандағы дао зандылыктарына 49 



табынып, тағдырға сенген. Мысалы,|«Лунь-уй» кітабында: «Аспан жөнінде не айтуға болады? Жылдың торт маусымының ауысуы, болмыстың дүниеге келуі. Басқа не айтуға болады? Егер кімде-кім тағдырды мойындамаса, оны нағыз ерге жатқызуға болмайды», -дейді үлы ойшылі. Моральдық мәселелер Конфуцийдің адамзат тарихында үлы ойшыл ретінде осы күнге дейін сақталуы - оның моральдық-этикалық көзқарастарында. Оның әлеуметтік-саяси козқарастарының озі осы моральдың тиістілік шеңберінде қаралады. Конфуций еңбектерінен біз «бес түрақтылықты» (у-чан) табамыз. Олар: адамгершілік, адамды сүю (жень), әділеттілік (и), әдеттілік (ли), даналық, ақыл-оймен тоқулық (чжи), сенімділік (сань). Осы бес түрақтылық арқылы адам дао жолына шыға алады. Конфуций моральдың «алтын ережесін» алғаш көрсеткен деген пікір эдебиетте бар. Оқушы бүл кісіге: «Бір сойлеммен сіздің моральдық іліміңізді бізге жеткізе аласыз ба?» - деген сүрақ қойып-ты. Оған ол: «Өзіңе тілемейтінді басқаға да жасама», - деген екен. Конфуций озінің моральдық ілімінде «адамдардыц озара-лықтығына» «алтын ортаңғылыққа», әке-шеше мен аға-апаны сыйлауға, адамдарды сүюге шақырады. Ол кісі жақсылықтыц жақсылық болып қайта оралуына сенген. Біздің баса көрсеткіміз келетін «түрақтылық» - ол «ли» (әдеттілік). Конфуцийдіц айтуына қарағанда, халық озінің ғасырлар тарихында қалыптасқан эдет-ғүрыптарын сақтап, сыйлауы керек. Әдет-ғұрпынан айырылған халық тарап кетеді. Расында да, қазақ халқы бодан болған өзінің тарихында, әдет-ғүрпынан толықтай айырылып қала жаздады. Әсіресе кеңес заманында эдет-гүрпын сыйлаған адамдарға «үлтшылдық» таңба тагылып, қудаланған болатын. Сондықтан халықтыц «мәңгүрт-тенуі» де көбінесе осыған байланысты болды. Бүгінгі таңдағы жацару үстінде біз өз мәдениетіміздің коп жағымен «қайтадан танысып» халықгық дэрежемізді котерудеміз. Конфуцийдің айтуына қарағанда, адамдарды екі түрге белуге болады. Олар: «ізгі адам» (цзюн-цзы) жэне «үсақ адам» (сяо-жень). «Ізгі адам» өз алдына үлкен талаптар кояды, ал «үсақ адам» талапты басқалардың алдына қояды. 50 



Ізгі адамға үлкен істерді тапсыруға болады, ұсак адамға сенуге болмайды. Ізгі адам баска адамдармен тіл тауып, бірақ өмірде өз жолын іздейді. ¥сақ адам басқа адамдармен бірге болғанымен, ұрыс - керіс тудырады. Ізгі адам адамгершілік жолында өзінің өмірін қиюға дайын, үсак адам өзінің өмірін ит сияқты орда бітіреді. Әлеуметтік-саяси көзқарастар Конфуций өзінің әлеуметтік көзқарастарында эрбір топтың тарихи қалыптасуында өз орны болуы керектігі жэне олардың арасындағы қарым-қатынастары әдет-гүрыптың негізінде ретке келіп отыруы керектігін көрсетті. «Елбасы эркашанда ел басы орнында, қызметші - кызметші орнында, эке - эке орнында, үл -
ұлдың орнында», - болуы керек дейді үлы ойшыл. Сонау коне заманда Кун-фу-цзы заң мен моральдың арасын айқын ашып, өзінің таңцауын моральдық нормаларға, адамдарды зандардың талабын орындауға мэжбүр еткеннен гөрі, адамның сана-сезіміне ыкпал жасап, керекті талаптьщ эділеттілігіне козін жеткізу арқылы қоғамды басқарған ұтымды деген пікір айтты. «Егер адамдарды зандардың негізінде жазалап, шектеп үстасақ, онда олар 
қылмыс жасамауы мүмкін, бірақ олардың жүрегінде жаман 
қылықтарға деген жиіркеніш қалыптаспайды. Егер адамдарды моральдық талаптарға сай тэрбиелесек, онда олар өздерінің жаман 
қылықтары мен пиғылдарынан үялып, шынайы дұрыс жолға түседі». «Мемлекеттік істерді қалай жүргізуге болады?» - деген оқушыларының сұрағына Конфуций былайша жауап береді: «Азык-түлік молынан болуы керек, қару-жарақ та жеткілікті болып жэне 
қарапайым адамдардың үкімет басындағыларға сенімі болуы керек». «Егер мемлекет басына күн туса, онда қайсысын қүрбан етуге болады?», - деген келесі сүраққа ол былайша жауап береді: «қару-жарақты күрбан етуге болады. Ал тагы да кұрбан етуге керек болса? Онда азык-түліктен бас тарту керек. Сонау коне заманнан осы уақытқа шейін адамдар аштықтан өледі. Бірак халықтың жүрегінде үкіметке деген сенім азайса, онда ол мемлекет түрақты болуы мүмкін емес». Бүл пікірді біздің қазіргі заманымызға таратып, реформаларга бага берсек, Қытай реформаларының алга басуы -халық пен үкімет басындагы адамдардың арасындагы берік 51 



сенімдіктің болуы. Халык саяси-экономикалық шешімдерді жүмыла іске асырады, ал басшылар өз халқына таза пиғылмен қызмет етеді. Таным мәселелері Конфуцийдің айтуыша, өздерінің табиғатына карағанда адамдар бір-біріне өте үқсас, бірақ өмірден алған дағды мен тәлім-тэрбие адамдарды эртүрлі қылады. Тек кана ең биік даналық пен ең шегіне жеткен ақымақтык тұрақты. Конфуций білімді эртүрлі дэрежеге бөледі. «Ең биік білім -ол туа біткен білім. Одан томен білім - игерілген, келесі -киындықтарды бастан кешіп алынған білім. Бірак оңбаған адам басынан өткізген қиындыктардың озінен сабак алмайды», - деп окінеді Конфуций. Конфуций білімнің адам өміріне деген қүндылығын жете көрсетті. «Барлық көргеніц мен естігеніцді жүрегіцде сакта. кажымай-талмай окудан тойынба, басқаларға біліміңді жеткізе біл», - деген накыл сөздерді айтады. Конфуций ойынша, білім саласында ерекше моральдык тазалык керек. «Білгеніңді айт. Білмесең -білмеймін де. Тек осындай білімге деген көзқарас даналықты корсетеді». Ойшылдың айтуына Караганда, оқып-білудің озі де оте киын жүмыс, ол адамныц дербес өзіндік оймен тоқуын талап етеді. Конфуцийдің ілімін эрі қарай дамытқан Мен-Цзы болды. «Егер тек кана оқып, оқыганды ой елегінен откізуге үмтылмасақ, онда ол еш нәтиже бермейді. Ал күнбе-күнгі ой толгауы білім мен надандьщты айырмайды. Аккан су сиякты, оган Батые пен Шыгыс бэрібір», - деген Конфуцийдіц ойына қарсы шыгып, Мен-Цзы «Аққан су Батые пен Шыгысты, расында да, айырмайды. Бірақ ол жогарыга ага алмайды, тек кана томенге агады. Сол сиякты адамдардың бэрі де жақсылыкқа ұмтылады», -деп жауап береді. Мен-Цзы адамдардыц табиги берілген баска адамдарга деген аяныш, көңілін жүбату сезімі, үяттык жэне ызалану сезімі, сыйлау жэне табыну сезімі, шындык жэне жалгандык сезімдері бар деген пікір айтады. «Осы сезімдердіц негізінде адамды сүю, эділеттілік, әдеттілік, тану-білу қабілеті қалыптасады. Ал жамандық адамның табиғатынан, ия болмаса Аспанның еркінен емес, өмірдегі тапшы-лықтан, аштык-жаңалаштыктан пайда болады», - деген пікір айтады. 52 



Мен-Цзы айтқан мына нақыл сөзге көңіл аударайық. «Мен өмірді бағалаймын, бірақ одан да қымбат - әділеттілік. Егер мен осы екеуін бірдей үстай алмайтын жағдайда болсам, онда мен эділеттілікті таңдар едім». Мен-Цзы Кун-фу-цзының адамды сүю принципін эрі қарай дамытуға көп көңіл бөледі. Біздің бүгінгі күннің ахуалына сай келетін мына нақыл сөздерді ойымызға тоқиық. «Қүрметті Ван! Біз неге тек қана пайда жөнінде сөйлесеміз? Мен тек адамды сүю жэне парыз жөнінде айтқым келеді. Егер Ван мемлекеттің пайдасы жөнінде айтса, онда қүзыр иелері өзінің үйін қалай байыту керектігін ойлайды. Қалғандары өз пайдасын қалай табу керектігін ойлайды. Мұндай жағдайда жоғарыдағылар мен төмендегілердің арасында үрыс-керіс басталып, мемлекетке қауіп төнеді. Егер борыштан гөрі пайда табу басым болса, адамдар бірінікін-бірі тартады». Сондықтан өкімет басындагылар қандай болса, халық та сондай. «Басшылар жел сияқты, ал карапайым халык шөпке 
ұқсайДы. Қайда жел үрлесе, шоп сол жакка майысады», - дейді Мен-Цзы. II ғ. б.з.д. заманда ресми мемлекет дініне айналып, Кун-фу-цзы ілімінің негізгі кұндылықтары осы уакытқа дейін Қытай мемлекетінің идеологиясының негізінде жатыр. Фа-Цзя мектебі - көне Қытайдын әлеуметтік-саяси философиясы (Коне Қытай философиясының тағы да бір ерекше ағымы - ол фа-цзя мектебі («фа» - заң). Бұл ағым, негізінен алғанда, конфу-циандық ілімге қарсы бағытталған (әсіресе оның адам, мораль мәселелеріне) ілім^ Фа-Цзя мектебінің негізін қалаушы - Хань-Фэй-Цзы (280-233 б.ғ.д.). Ол озінің болмыс ілімінде Даоны бүкіл дүниедегі барлық нэрселердің табнгн заңы ретінде қарады: «Әрбір зат пен істің өзінің заңдары бар. Аспанның өз заңдылыктығы, ал адамдарды алатын болсақ, олардың өздерінің орнатқан заңдары бар».J Дао - жалғыз жэне бөлінбейді деген пікірдегі Хань-Фэй-Цзы сондықтан елбасы да тек өзіне ғана сенуі керектігін айтады. Даоның өзіне үқсас басқа ештеңе болмағаннан кейін, оны жалғыз дейміз. Сондықтан ақылды елбасы Даоның іске асканын бағалайды. Әрі карай елбасын Даоның қасиеттерімен салыстыра келе, оның қандай болу керектігін корсетеді. 53 



«Дао бос, қозғалмайды жэне жалғыздықта, сондықтан елбасы да бәрін өзінің ішінде терең сақтауы керек, адамдардың алдында ашылмағаны жөн. Елбасы даосын ешкім көрмеуі керек, ал оны 
қолдануды басқалар түсінбеуі керек», - деген пікір айтады. «Фа-цзя» мектебінің ел баскару мэселелеріне келетін болсақ, олар адамның табиғатының өзімшілдігіне негіздеп, оны шешті. Мысалы, Хань-Фэй-Цзы, халык тек кана пайда мен жалақыны жақсы көреді де, жаза мен дарға асуды жек көреді. Ал оның бэрі елбасының қолында. Сондықтан елбасы коғамда тэртіп орнатуы үшін, бэрін заң арқылы ретке келтіруі керек. Заң қысқа, эрбір адамға түсінікті болуы керек. Қоғамда жаза көп, қүрметтеу аз болса - жақсы. Қайсыбір заңцы бүзушылык катты жазалануы керек. «Бірақ кімнің заңды орындамағаны, бүзғанын қалай білуге болады?» - деген сүраққа фа-цзя мектебі өз айлаларын алға салады. Ол үшін адамдар өзара бір-бірін бақылап жүрулері керек. Оны 
қалай істеуге болады? Ол үшін адамдардың жүрегіне қорқыныш сезімін кіргізу керек. Заң бүзған адамды жазалағанда, оны халык алдында жасау керек. Сондай жағдайда адамдардың өздері-ак бір-бірін корсете бастайды. Фа-цзя мектебі заң мен басқару өнерін бір-бірінен айырып 
қарайды. Заңды калай шығарып орындату керектігін біз жоғарыда айтып кеттік. Ал басқару өнері ше? Баскару онері елбасының жүрегінде оте терең тығылған. Елбасының ойын оның жанындағы ешкім де білмей, сандалуы керек. Өйткені «Елбасының ізін аңдып, арыстандар жүр». Егер ол озінің қүпиялығын жоғалтса, онда арыстандар (жанында жүрген басқа лауазым иелері) оны жеп қояды. Елбасы бэріне самарқаулықпен карап, еш нәрсе жасамауы керек. Оның күші - ештеңені жасамауда. Сонда ғана ол өзінің жауларының пиғылын біледі. Осы «Фа-цзя» мектебінің талаптарын үкіметтің саяси идеоло-гнясына айналдырып, Қытай императоры Цинь-Ши-Хуан оз елінде аса қатыгез басқару жүйесін орнатқан болатын. Сонымен Қытай халқы кобінесе моральдық жолмен тәрбие-ленгенмен, «зандық» басқарудың да барлық қиыншылықтарын өз басынан өткізді. Соңында моральдық тәрбиені заң жолымен коғамдық қатынастарды ретке келтірумен үштастырды. Фа-цзя мектебінде ашылган саяси технологиялар (techne -грек созі, өнер) мындаган жылдар откеннен кейін, тоталитарлық диктаторлық тэртіптер орнаган жерлерде кеңінен пайдаланылды. 54 



Мысалы, Сталиннің қудалауының негізінде миллиондаған адамдар оның құрбаны болды. Оны біз эрқашанда өз есімізде сақ-таймыз. Сонымен бірге коп адамдар сол құрбандарды уақытында корсеткен, соларды бір жагынан коре алмай, екінші жагынан, біреуді көрсетіп өзінің өмірін сақтап калуга тырысқан миллион-даган адамдарды есімізден шыгарып жібереміз. Ал бүл сұрқия-лықтың озі мемлекеттік репрессиялық машинаның совет адамда-рының жүрегіне тіпті адамдық емес, «хайуандық қорқынышты» еңгізгендігінен болды. Сталнннің елді басқару технологиясында да озінің «кұпиялыгын» сақтауы, өз жанындагы мемлекеттік қызмет-керлердің арасына «алауыздықты», озара сенбеушілікті енгізіп, олар жөніндегі ақпарат жннау т.с.с. бэрі де «барлық уакыт пен халықтардың көсемінің» «фа-цзя» фнлософиясын жақсы нгергенін корсетеді. Материалистік ағымдар , Әрине, Қытай философнясында материалистік ағымдар да болды. Мысалы, «ци» ұғымы Демокриттің «атом» үгымымен тең, олар көзге көрінбейтін, эртүрлі салмақты үсақ бөлшектер. Мысалы, Сюнь-цзы (298-238 б.г.д.) Қытайдың «аспанга» табынуы эдетіне 
қарсы шыгып былай дейді: «Аспанга соқыр сенімдіктің негізінде табынғанша, затгарды көбейтіп, аспанды неге багындырмаймыз? Біреу сүрады: - Егер рух болмаса, онда Қүдайға табынып сүраганнан кейін неге жаңбыр жауды? - Мүнда ешқандай таңгалатын нәрсе жоқ, ойткені жаңбыр Қүдайга табынғанга дейін де, кейін де жауады» т.с.с. Дегенмен Қытай философиясында идеалистік агымдар басым болып, негізгі философиялық толғаулар адам мәселесіне, қоғамның элеуметтік-саяси жақтарына, басқару жүйесіне, моральдық сұрақ-тарға арналды. § 3. Үнді мәдениет аясындағы философия Үнді халқының, корші Қытай елі сияқты, 4-5 мыңжылдық оркениеттік тарихы бар| Олай болса, оның озіне тэн ерекшеліктері біршама. Үнді елінің гажап ерекшелігі - оның әлеуметтік үйымдас-тырылуында. Ондағы адамдар үлкен жабық әлеуметтік топтардан түрады. Оны - варна, я болмаса каста дейді.\ 55 



Негізінен алғанда, Үндістан қоғамында 4 каста тарихи пайда болды. Олар: Брахмандар (ақтар); айналысатын істері - ой еңбегі, негізінен, діни қызметкерлер, ел баскарушылар. Кшатрилер (кызылдар); айналысатын істері - жауынгерлік істер. Вайшьилер (сарылар); еңбек етеін адамдар, негізінен, егін егу, мал бағу, қолөнермен айналысу т.с.с. Шудралар (қаралар) - ең ауыр, кір жұмыстармен айналы-сатындар. Тарихи алғы үш каста - б.ғ.д. 1500 жылдары Үнді еліне басқа жактан келген арий тайпалары. Шудралар - жергілікті сол жерде пайда болган аборигендер болып есептеледі (ab origine - латын сөзі, басынан бастап). Әрбір кастаның өзінің әдет-ғұрыптары жэне басқа касталармен қандай қатынаста болу керек жөніндегі ережелері бар. Үлкен касталардың өзі іштей эртүрлі топтарга бөлінеді. Басқа жактан келген адамдар бірде-бір кастаның ішіне кіре алмағаннан кейін, озінше дербес каста болып қалыптаса бастайды. Касталық қоғам қалай пайда болғаны, оған әкелген қандай себептердің болғаны белгісіз болса да, оның негізінде жатқан 3 принципті көрсетуге болады. Олар: Әрбір кастаның ішкі тазалығы жэне басқалардың сол тазалықты бұзуы мүмкіншілігінен пайда болатын үрей, қорқыныш сезімі; Касталык коғамның пирамидальдык құрылымы. Эр каста өзінен төмен жатқан топтарға жоғарыдан қарап, өзінің қадірлігін сезінуге мүмкіндік алады. Реинкарнация, ягни адамның жан дүниесінің келесі омірде ауысып кету мүмкіндігі. Әрбір адамның негізгі құндылығы сол өзі туып-өскен каста болғаннан кейін, индустар қоғамның саяси өміріне, жерге, билікке онша көп мэн бермеген. Үнді еліне жер ауып келген баска халықтар ерекше каста болып, өзінің әдет-гүрыптарын, тілін сақтауга жаксы мүмкіндік алып, сол қогамның ерекше кұрамдас болігі ретінде жеңіл сіңісіп кетеді. Үнді халқының тагы бір орасан-зор ерекшелігі - оның оте бай мифологиясында. Жер бетіндегі бірде-бір халықтың аңыздарын үнді аңыздарымен салыстыруга болмайды. 56 



Үнді аңыздарында 3 мыңнан артық Құдай кейіптері сурет-телген! Олар да адамдар сияқты сүйінеді, күйінеді, туады, қар-таяды, согысады, бір-біріне көмектеседі т.с.с. ІҮнді мифологиясындағы негізгі Құдайлар мен негізгі ұғымдар: Индра - найзағайдың, күн күркіреудің Қүдайы; Митра - күн Қүдайы; Варуна - аспан Құдайы; Агни - от Қүдайы; Яма - өлім Құдайы; Тапас - дене іңкэрі, жылылық; Рита - ғарыштағы тэртіп; Пуруша - ғарыш адамы, рух, жан; Карма - адамның тағдырын құрайтын жан-дүние; Сансара - ғарыштағы қысылған, күйзелген жан-дүние әлемі; Мокша - бүл дүниедегі азаптан құтылып, дүниежүзілік рухқа 
қосылуға мүмкіншілік алу; Дхарма - заң мен әділет Қүдайы. Үнді мифологиясындағы негізгі кітаптар: Ригведа, Упани-шада, Махабхарата, Бхагавадгита т.с.с. Үнді космогониясына (Дүниенің пайда болуы) келер болсақ, онда ол Пуруша - ғарыш адамымен байланыстырылады. Құдайлар оны кұрбандыкка шалып, оның денесінен бүкіл Дүние пайда болады. «Пуруша неше бөлікке бөлінді? Оның аузы мен бөксесі, қолы мен аяғы не нәрсеге айналды? Оның аузы - Брахманға, қолы -кшатриге, бөксесі - вайшьиге, аяғы - шудраға айналды. Ай -ойынан, күн - көзінен, кіндігінен - кеңістік, тынысынан - жел, басынан - аспан, аяғынан - жер. Осылай Дүние келді», - дейді Ригведа. Ал Упанншадаға келер болсақ, Дүниені жараткан Брахман болып саналады. «Брахман - ең бірінші Қүдай, бэрін жараткан, бэрін сақтайды. Ол - Дүниенің ең басы, себебі байланыстырушы». Оны қалай танып-білуге болады? деген сұракка, «нети-нети» (ол емес, ол емес) деген жауап береді. «ол танылмайды, бұзылмайды, байланбайды, ауыспайды ...» Үнді мифологиясында адам - табигаттың осімдіктер мен жануарлар сияқты ажырамас болігі ретінде қаралады. Адам дене мен жаннан тұрады. Адам Дүниеге келгенде оның бойына жан келіп кіреді жэне ол сол адамның кармасын анықтайды. Мысалы, егер сәбидің денесіне қылмыскердің жан дүниесі ұяласа, онда ол осе 57 



келе қылмысқа баруы мүмкін. Бірақ ол өзін дұрыс ұстап, эрқашанда өзінің рухани тазалығын сақтаса, мокшаға (құтылу) - сансарадан 
қүтылу дэрежесіне көтеріліп, бүрынғы кармасынан айырылып, аспандағы рухқа қосылып, мэңгілікке жетуі мүмкін. Мифологиядағы моральдық мәселелерге келер болсақ, онда Дүниеге байланбау, кемдерге көмектесу, еш нәрсені зэбірлемеу, өтірік айтпау сияқты талаптарға көп көңіл бөлінген. «Адам байлыққа қуанбауы керек: біз байлыққа ие бола аламыз ба, егер сені корсек-Яма!» (Яма - өлім Қүдайы). «Менің білетінім - байлықта түрақтылық жоқ, өйткені мәңгі-лікке уақытшамен жетуге болмайды» деген дана сөздерді Үнді мифологиясында табуға болады. Үнді мифологиясының негізгі қағидалары соңынан пайда болған философиялық козқарастарға озінің зор эсерін тигізді. Джайнизм философиясы Джайнизм (Джина - жеңіс) философиясының негізін қалаған Махавира деген ойшыл болған. (Джайнизм «жеңіс» деген созден шыққан. Адам кімді жеңу керек? Басқаларды ма, элде бүкіл Дүниені ме? Жоқ, бұл Дүниедегі шынайы жеңіс - ол адамның өзін-өзі жеңуі.| Джайнизм философиясында 9 үғым бар. Олар: тірі (джива), өлі (аджива), ізгі, күнэ, жанның бүзылуы (ашрава), самвара - жан-ның тазалануы, тәуелділік, карманы бұзу - нирджара, жанның денеден құтылуы - босауJ Джайнизм философиясының негізгі үғымдарының бірі - свят-вада (свят - белгілі бір жағдайда) эрбір заттың шексіз эртүрлі 
қасиеттері мен белгілері бар. Уақыттың шеңберінде олардың бэрі өзгеріп отырады. Сондықтан бірде-бір затты толығынан танып-білу мүмкін емес. Зат жөніндегі біздің түжырымдарымыз шектелген болуы керек. Джайнизмнің «үш маржаны», ол - дұрыс сенім, дұрыс білім, дүрыс жүріс-түрыс. Адам оз-өзін жеңуі үшін бірнеше қағидаларды үстауы керек. Олар: Апариграха - дүниедегі заттарға қызыкпау, байланбау, самаркау карау; Сатья - эрқашанда ол қандай қиын болса да шындықты айту; Астея - үрламау, өлейін деп жатсаң да, еш нәрсені рүқсатсыз алмау, сүрап қана алу; 58 



Ахимса - еш нэрсеге зәбірлік жасамау, өйткені барлық тірші-ліктің жаны бар} Тарихта мыңцаған жылдар өтсе де, джайнизмнің адам алдына 
қойған талабына элі де болса қазіргі өркениет жеткен жоқ. Уақытында Үнді елінің XX ғ. ұлы азаматы Махатма Ганди ахимса қағидасына сүйене отырып, өз халқын бейбіт жолмен ағылшындардың бодандығынан алып шыққан болатын. Ал бүгінгі танда ахимсаның рөлі бүрынғыдан да жоғары болып отыр. Мысалы, бүгінгі таңдағы «аңшыларға» келетін болсақ, олар күннен-күнге әлсіреп келе жатқан табиғатқа қаншалықты теріс әсерін тигізіп жатыр! Жануарды өлтірген - бір қадам адам өлтіруге жақын, ал адам өлтірілген жағдайда - соғыстың да бітпейтіні хақ. Сондықтан аң аулап, хайуандық инстинктерді оятқанша, табиғатқа тек «фото аулауға» шығу - бүгінгі таңның талабы. Нарыктық заманға өту жолында бүгін көп адамдар бірін-бірі алдау жолына түсіп, біреу мың теңгенің затын үрлап түрмеге түссе, екіншісі миллиондаған теңге түратын байлықты басып калып, іскер дегең атақ алып жүр. Егер джайнизм дүниеге байланба десе, біздің журналистер «Бай жэне бақытты болған жақсы» деген бағдар-ламаларды телеэкраннан корсетеді. Сен бай болып, айнала 
қоршаған адамдар қайыршы болса, ондай өмірден қандай лэззат алуға болады?! Сонымен джайнизм философиясының гуманистік моральдық 
құндылықтары - үлы Үнді халқының рухани акмаржаны, ол бүгінгі таңға шейін қоғамдық сананың ажырамас бөлігі. Әсіресе бұл 
құндылықтар бүгінгі барлық адамға керек материалдық қажет-тіктерді өтеп, күнбе-күн жалған қажеттіктерді жасап, жарнама арқылы солардың жолына миллиондаған адамдарды салып қойған Батыс қоғамына ауадай қажет. Мүның өзін кейбір Батыс ойшылдарының өздері де мойындап отыр. Буддизм Үнді елінде пайда болып, дүниежүзілік үшінші дінге айналған философия ілімі - буддизм. 1 Буддизмнің негізін қалаған Үнді елінің шакья тайпасынан шыққан Гаутама Сидхартқа (563-483 б.ғ.д.). Будда жөніндегі аңыздарға қарағанда, ол үлкен гүлдеген бақтың ішінде туып-осіп тэрбиеленіпті. үйленіп, балалы болыпты. Бірақ күндердің бір күнінде қалаға келіп, халықтың шексіз 59 



зардабын көріп, 29 жасында тэтті өмірден бас тартып, ел аралап кетеді. 6 жыл ел кезіп, өзінің тэнін кинап, ел кезген брахмандармен сұхбаттасып, Дүниенің терең мэнін іздейді. Бірақ одан еш нэрсе шықпағаннан кейін, ол адамның зардап шегуінің себебі неде жэне одан қалай қүтылу керектігі жөнінде ойланады. Күндердің бір күнінде ол алып ағаштың түбіне келіп отырып, ақырында ақиқатқа жетеді - ол Буддаға - яғни ағарған, даналық деңгейге көтерілген әулиеге айналады. Сол күннен бастап ол өзінің ашқан ілімін кеңінен халыкка тарата бастайды. Будданың ашқан «Төрт ақиқаты»: Бүл Дүниедегі өмір зардапқа толы. Оның көбін ешбір адам аттап өте алмайды, өйткені адам бүл дүниеге жылап келеді, жылап кетеді; адам ауырып зардап шегеді; эке-шешесінен, ағайын туғанынан, сүйген жарынан, жолдас-жораларынан айырылып 
қайғырады. Мүның сыртында өмірден тілегеніне жете алмай, 
қиналады. «Адам болу өте қиын. Өтпелі пенденің өмірі қиын». Зардапты жеңу үшін оның шыққан кайнар көзін, себебін білу керек. Оның себептері: өмірге деген қүштарлық, өмірде болуға деген іңкәрлік, ләззатқа тоймаушылық. «Қүмарлықтан күшті от жоқ; жек көруден артық пэле жоқ; денеден артық бакытсыздык жоқ; тыныш өмірден артық бақыт жоқ». «Ол мені аяғына басты, ол мені үрды, ол мені жеңді, ол мені жалаңаш қалдырды». Мүндай ойларды ішінде сақтаған адамның жек көруі токталмайды. «Адамдар дамыл таппай, қорқып қашқан кояндай, айнала жүгіріп жүр». Зардаптың себебі анықталғаннан кейін оны тоқтатуға бола-ды, «өйткені ешқашанда бүл дүниеде жек кору жек көрумен тоқта-тылмайды, тек қана жеккөруді жоқ қылу аркылы оны тоқтатуға болады. Міне, бүл - мәңгілік шындык. Егер адам кұмартудан кұтылса, надандық пен жек көруден арылса, еш нәрсеге байланбаса ғана әулиелік жолға түседі!» Зардапты тоқтатын жол бар, ол - сегіз кырлы. Олар: Дүрыс козқараста Дүрыс сөйлеуде Дүрыс бағытта ойлауда Дүрыс өмір салтында Дүрыс жүріс-түрыста Дүрыс бетбүрыста Дүрыс күш салуда Дүрыс зейін қоюда. 60 



Міне, осы сегіздік жолына түскен адам толығынан зардаптан айырылып, нирванаға жетеді. Сонымен лэззат пен құмарту жолына түскен адамдар түрпайы, пайдасыз, дөрекі, ал денесімен күресіп, оны қинаған адам-дар зардаптан шыға алмайды. Тек ортаңғы жол дүниені көрсетіп, білім әкеліп, екі жолдың ортасымен отіп адамды тынышталуға, кұдіретті білімге, даналыкқа, ннрванаға экеледі. Буддизмнің айтуына қарағанда, бүл Дүниедегі заттар мен 
құбылыстардың бэрі де бір-бірімен байланысып, бір-бірінен туып, бір-бірін алмастырып жатыр. Дүниеде өзімен-өзі омір сүріп жатқан еш нәрсеге тэуелсіз екі-ақ нәрсе бар, ол - кеңістік пен нирвана. «Нирвананы ешкім тудырған жок, нирвана жөнінде ештеңе айта алмаймыз: ол пайда болды ма, элде пайда болмады ма, пайда болуы керек пе, элде керек емес пе, ол өткенде ме, элде болашықта ма, оны көзбен көруге, қүлақпен естуге, иісін сезінуге, дэмін алуға, үстап қарауға бола ма, элде болмай ма». Онда нирвана болмағаны ғой. ' «Нирвана бар, оған зердемен жетуге болады. Ақиқат жолымен омір сүріп жатқан оқушы, егер ол сезімдік құмартудан айырылса, нирванага жетеді. «Дүниеде жел бар ма?» «Бар». Онда маган желдің түсін, бітімін, көлемін: үлкен бе элде кіші ме, ұзын ба элде кысқа ма, көрсетші», - дейді Будда. Шэкірті оған былай дейді: «Ол мүмкін емес, мен оны корсете алмаймын, желді колмен үстауға, 
қүшақтап қамтуға болмайды, бірақ ол бар». Будда оған жауап ретінде: «Сол сияқты, нирвана бар болғанымен, мен оны саган корсете алмаймын», - деп корытады. 

Қорыта келе, буддизм ілімі зардапты тоқтату үшін адамды бүл Дүниедегі қызықка байланбауға шакырады, өйткені ол адамды өзінің шексіз бір-бірімен байланысты ағымына салып, Дүниеге тэуелді келу заңының шеңберінен шығармайды, олай болса, бітпейтін зардап шектіреді, өйткені бұл Дүние - «Мая» - үлы сагым, елес, алдамыш. Сондықтан қүмартуды суытып, Дүниеге кызығудан бас тартып, бірте-бірте сөну, өшуді буддизм нирвана дейді. Яғни нирвана дегеніміз - өмірден бас тарту, бейболмысқа өту. Сонымен, 
Қытай философиясы сияқты, буддизмде де біз бейболмыс 
ұғымының іргетастылығын байқаймыз. Буддизм философиясы дүние жүзінде бірінші болып адам рухын ашып, оның құдіретті күшін көрсеткен философия. Касталарға бөлінген, адамды аяққа басып, хайуаннан томен көрген 61 



қоғамда, «мен табиғаттың, қоғамның сокыр зандылықтарынан, тэуелді Дүниеге келу заңынан жоғарымын, мен - адаммын» деген философияны буддизм дүниеге экелді. Адам сыртқы табиғатқа карап, оған: «Мен сенен жоғарымын, өйткені мен сені өз ішімде болса да құрта аламын, мен өз еркіммен сенімен байлайтын қүмартуды тоқтата аламын», - дейді. Адамзат тарихында мүндай батыл өмірден бас тартушылық ешқашан еш жерде болған жоқ. Сонымен қатар буддизмнің гүманистік-адамгершілік жакта-ры - ой тазалығы, іс-әрекет тазалығы, тіршілікті зәбірлемеу, зүлымдыққа зорлықпен қарсы шықпау, дүние қумау, кем-тар адамға қол үшын беру т.с.с. адамзат рухының эрі қарай шыңда-луына зор әсерін тигізді. Үнді философинсындағы материалистік көзқарастар Әрине, Үнді философиясында идеалистік ағымдар басым болғанымен, сонымен қатар онда материалистік көзқарастар да пайда болды. Үнді философиясындағы натурфилософиялық козқарастарға келетін болсақ, олар дүниені 5 тұрактыдан түрады деп есептеген. Олар - жер, су, от, ауа, кеңістік. «Осы дүниеде бес түрақты 
қосылған, оған джива неге керек (джива - жан-дүние). Егер 5 түрақтының бірі болмаса, онда ол қосынды да жоқ- Ет, кан, май, сүйек, жэне оларды біріктіретін тарамыстан дене түрады. Бірақ дживаны ешкім көрген жоқ. Жүрт джива естиді деп айтады. Бірак 
қүлақпен біз естиміз бе?» - деген материалистік көзкарастарды біз кездестіреміз. «Джива (жан) дегеніміздің өзі - дене. Ал дененің бэрі 
қартаяды, озгереді, қүриды. Ең алдымен ескіріп, тесіліп, содан кейін 
қүлайтын үй сияқты, сезім, манас (ақыл), жел де, ет пен қан да, сүйек те шіріп, эрбіреуі озін тудырған заттарға айналады», - деген создерді оқуға болады. Екінші материалистер мэселені тереңірек қарап, Дүние алғашқы материядан - пракритиден жаратылған деген пікір айтады. Пракритидің 3 гуны (гун - қасиет) бар. Олар - саттва, раджас және тамас. Саттва - ашық, оған ешқандай таңба түспеген, бізге біліммен бақыт әкеледі. Раджас - қүмарту қасиеті, ол іс-әрекетке итереді. 62 



Тамас - жайбарақаттық пен жалқаулықты, ұйқы мен мигүла-jibiKTbi көрсетеді. Үнді материалистерінің ойынша, праіфитидің бұл 3 гуны бір-бірімен күреете болады. Егер раджас пен тамас жеңілсе, онда саттва үлкейеді. Раджас пен саттва жеңілсе, онда тамас үлғаяды. Тамас пен саттва жеңілсе, раджас күшейеді. Саттва ұлғайған адам олгенде таза әлемге жетеді. Раджас үлғайған адам олгенде, ол тағы карманың шеңберінде туады. Тамас үлгайган адам олгенде, олар адасқандардың ішінде 
қайта дүниеге келеді. «Саттвага түрақтылар жогарыга багыттайды, раджасқа -ортада қалады, тамасқа - төменге, қараңгыга кетеді». Үнді фнлософнясында чарвака бағытының қагидалары 
қарапайым адамдардың арасында кең тараганга үқсайды. "Осы өмірде бақытты болуга тырысайық! Өлмейтіндер бұл омірде жоқ екен. Ол олген сэтте күлге айналады. 

Қалайша, ол бүл өмірге тагы келеді. Олай болса чарвактар өмірдің мэнін байлық пен ләззат алудан көрген, олар о дүниені мойындамаган. Дүниеге қүмарту, одан лэззат алудан ол бізге зардап әкеледі деп неге қашамыз? Біз өмірден лэззат алып, зардаптан 
құтылуымызга болады. Ол балықты үстап алып етін жеп, сүйегін лақтырып, күрішті қабыгымен алып, оны тазалап жеген сияқты деген пікір айтады. Чарвактар әсіресе брахман дініне қарсы шыгып, о дүние, жүмақ, тозақ үгымдары адамдарды қорқытып, сондай көзқарасты тарату арқылы өзін асырап жүрген, ақылы мен еңбекқорлыгы жоқ адамдардың айласы деген пікір айтады. «Егер құрбандыққа шалынған жануар аспанга аттанса, Онда соны жасаган адам өзінің әкесін неге шалмайды?» «Бұл өмірде ойнап күл де, қарызга алсаң да іхид іш (іхид -шараптың бір түрі). Ертең-ақ күлге айналғанда, қайта өмірге келесің бе? Егер денеден кеткен басқа элемге аттанса, онда ол өзі сүйетіндерге неге қайта оралмайды?» - деген откір сүрақтар қойып, өз заманындагы брахмандармен күрескен. Үнді философиясында Дүнненің негізін екі бастамадан -пракрита (материя) жэне пурушадан (жан) шыгармак болган агымды да кездестіруге болады. 63 



«Білгің келсе, пракрита мен пуруша екеуінің де бастауы жоқ; біл, сананың өзгеруі пракритиден шығады; себеп пен іс-әрекеттің 
қайнар көзі пракритиде. Пуруша пракритидің тудырған гунда-рынан лэззат алады», - дейді. 

Қорыта келе, біз көне Үнді философиясынан тамаша ойлар кездестірдік. Олардың көбі біздің қазіргі заманға лайық, бүгін өмір сүріп жатқан адамдарға өзінің зор әсерін тигізеді. Бүгінгі қоғамның интеллектуалдық топтарында кейбір адамдардың Үнді дініндегі секталарға қызыға карауы, соған кейде мүшелікке кіруі ол, эрине, бүгінгі тандағы елдегі рухани дағдарыспен байланысты. Сонымен катар Үнді халкының бейбіт рухы, адамның бұл өмірде орын табу жөніндегі толғанысы өзіне баурап, тартпай коймайды. § 4. Антикалық мәдениет аясындағы философия Коне шығыс философиясынан кейін біз Батыс философия-сына көшеміз. Әдебиетте оны антикалық философия дейді. Оның Отаны - қазіргі Греция. Грек философиясының әлеуметтік-эконо-микалық негіздері - патриархалдық-құлдық қоғамынан дамыған қүл иеленушілік коғамға кошу, қосымша құнды осірудің негізінде байлықтың көзі ашылып, қала-мемлекеттердің калыптасуы, интеллегенциянын дүниеге келуі т.с.с. Бұл үрдістер VI-V б.ғ.д. отті. Грек философиясының кайнар козі оның бай мифология-сында, гректердің оте терең нақыл создер калдырып кеткен 7 дана аталарында. Сондықтан кыскаша оларға тоқтап кетпеуге болмайды. Грек мифологиясы Грек мифологиясы - осы күнгі уақытқа дейін адамзатты таңғалдыратын мэдени құбылыс. Ол - бүкіл Европа өркениетінің іргетасына сіңген, бүкіл ағарған адамзаттың рухани оміріне осы уакытқа дейін ықпалын тигізіп, шығармашылық шабыт туғызатын коне мәдениет туындылары. Грек мифологиясынан сонау коне замандағы адамдардың өмір-салтын, олардың қиялдары мен үміттерін, табиғатгың кұбылыстарына оның ашылмаған сырларына деген козқарастары мен корқыныш сезімдерін, Дүниенің қалайша пайда болғаны жөніндегі алғашкы түсініктерін байкауга болады. 64 



Грек мифологиясының кейіпкерлері осы уақытқа дейін онер, философия, әдебиетте қолданылады. Кейбіреулерін атап отейік! Грек мифологиясында ең жоғарғы қүдай - Зевс - Кронның баласы Ол өзінің інілері Посейдон мен Аидпен Дүниені бөліп алады. Зевске аспан, Посейдонға мүхит, Аидқа жер тиеді. Зевс аспандағы бүлт-тарды жинап, жерге жаңбыр жаудыртып, найзағайды жібереді, ол -үй шаруасына көмектесетін Құдай. Грек мифологиясында егер Эрот махаббаттьщ Қүдайы болса, өмірдегі қуаныш пен бақытты корсетсе, Танатос олім Қүдайы болган. Ал оның інісі Гипнос - үйқы Қүдайы. Егер Афродита сүю мен құнарлықтың әсем Қүдайы болса, онда Пандора әсем зүлымдықты көрсетеді. Зевстің бүйрығы бойынша, үста Құдайы Гефест Пандораны өте әсем қылып жасап шығарды. Ол адамдарға келгенде өзімен экелген қобдишасын ашып, бүкіл зүлымдықтарды жер бетіне шығарып жіберді, тек қана оның түбінде үміт қалыпты. Коне гректердің Құдайларының ішіндегі эділ қазысы - Феми-да, әділеттілікті қадағалап байкап отыратын - Дике. Егер Эфир күн Құдайы болса, онда Нюкта - түн Қүдайы. Нюкта ешкімге қосылмай жалғыз өзі алдауды, құмартуды, қайғыны, аштықты, кэрілік пен өлімді тудырыпты. Ал адамга келетін болсак, грек мифологиясында оның жаны (психе) жэне ақыл-ойы (нус) бар. Жануарлардың жаны болганымен, олардың акыл-ойы жоқ. Нус - адамдарга гана тэн қүбылыс. Адам өмірінің үзақтығын, жасын анықтайтын Құдай - ол Мойра, ал адамның тагдырын анықтайтын - Ананке. Ал Тихе деген тагдыр Қүдайы белгілі бір кездейсоқтықтың негізінде адамның тагдырын күрт өзгертіп жіберуі мүмкін. Адамның ақыл-ойы мен сезімінде шабыт тудыратын қүдайлар - Музалар. Эрато - махаббат пен поэзияның, Клио - тарихтың, Мельпомена - трагедияның, Терпсихора - бидің, Талия - комедияның, Урания - астрономияның музалары. Оқырманның байқаганындай, бүлардың бэрі - қазіргі мэдениет, білім салаларында осы уақытқа шейін айтылатын кейіпкерлер. Гректердің «Жеті даналары» Грек философиясының пайда болып қалыптасуына озінің тікелей эсерін тигізген - олардың «Жеті даналары». Олар б.з.д. 7-г. омір сүрсе керек, аттары - Фалес, Клеобул, Питтак, Биант, Солон, Хилон, Анахарсис. Соңгы кісінің шыққан тегі - қазак жері болса 65 



керек. Білім іздеп сонау Грецияға барып, Солон патшаның кеңесші-сі болыпты-мыс деген аңыз бар. «Сіз калай ойлайсыз, жер бетінде өлі көп пе, тірі коп пе деген сұракка ол кісі сұракпен жауап 
қайтарған екен: «Түбінің қалындығы 3 елі тақтайдан жасалған 
қайықтағы теңіздің толқынында жүзген адамдар өлі ме, элде тірі ме?» Осы жауаптан Анахарсистің XX ғ. пайда болған экзистен-ционализм философиясының негізгі қағидаларының бірі - адам өмірінің нэзіктігі, ол тек «шекаралық», яғни өмірмен өлімнің екі ортасында қалған жағдайда өзінің өмірінің мән-мағынасын ашатыны жайлы шындықты болжай білгенін байкаймыз. Гректің «жеті даналары» үлкен философиялық туындылар 
қалдырмаған, олар кітап жазбаған. Бірақ олардың Дүние, адам, таным мәселелеріне арналған біршама накыл сөздері калған. Кейбіреулерімен таныстырайық. Клеобул: «Өлшем - ең жақсы», «Әкенді сыйла», «Көбірек тыңда, азырақ сөйле», «Лэззатты ауыздықта», «Әйелді теңіңнен ал» т.с.с. деп айтқан екен. Солон патшадан мынандай нақыл сөздер қалыпты: «Зардап тудыратын лэззаттардан аулақ бол», «Әке-шешеңнің пікірлері әрқашанда дүрыс» (бұған күмэн келтіруге, эрине, болады. - С.М.), «Елді басқару үшін, ең алдымен көнуді үйрен», «Көрмегенді айтпа, білмесең - үндеме». «¥лы істермен бэріне жақсы болу қиын». Хилон былай депті: «Өзінді тани біл», «Тойды арзан ақыға жаса» (әсіресе қазақтарға керек. - С.М.), «Өлгенді котер, үлкенді сыйла», «Тілің ойыңнан озып кетпесін» (эсіресе бізге керек нақыл сөз. -С.М.). Фалес: «Әке-шешенді калай сыйласаң, балаларың соны жасайды», «Ең жаман нәрсе - тэрбиесіздік», «Өлшемді сақта», «Елді басқару үшін ең алдымен өзінді-өзің басқара біл». Питтак: «қорқыныш пен үрей болашакта, тыныштык өткенде», «Кек алудан горі кешіру жақсы». Биант: «Күнде айнаға қара: әсем болсаң, дұрыс жүр, кемшілігің болса түзетуге тырыс», «Өзімдікінің бэрін өзіммен бірге алып жүрмін». Периандр: «Талаптан. Сонда ғана барлық арманыңа жете-сің», «Дүниедегі ең тамаша тыныштықта». Әрине, осы жэне басқа нақыл сөздерде жеті даналардың омірден алған тәжірибесі, олардың дүниетанымы, адамдардың 
қарым-қатынасы жоніндегі терең ойлары берілген. Осындай рухани тебіреністерден кейін грек даласында философияның озі туады. 66 



Алғашқы философтар. Натурфилософиялық кезең Алғашқы грек философтары Иония (Кіші Азияның батысы) топырагында дүниеге келеді. Олар тарихка «фисиологтар» (physis -табигат, грек сөзі, natura - табиғат, латын сөзі), яғни табиғатпен айналысатын ойшылдар ретінде кірді. Дүние жөніндегі мифо-логиялык көзкарасқа канағаттанбай, олар бүкіл Дүниені бірік-тіретін, соның негізінде жатқан алғашқы затты іздеді. Олардың ойынша, ол зат, біріншіден, сезіммен танылатын, ең кең тараған, эртүрлі касиеттері бар зат болуы керек. Сонымен олар Дүниенің бастауын мифологиядағы Қүдайлардан іздемей, табиғаттың өзінен табуға тырысады. Егер мифология Қүдайлардың аяны ретінде есептелсе, Дүние-ге келген ойшылдар өздерінің «даналыкка деген қүштарлыгын», білімге деген талпыныстарын көрсеткісі келеді. Пифагор айтқандай, «Толығынан дана - ол Құдай гана, ал біз тек сол даналыкка 
қүштармыз». Тарихи бірінші рет осындай ой-өрісіне көшіп, Милет қала-сынан шыккан Фалес (625-547 б.г.д.): «Алгашқы Дүниенің негізін 
қүрайтын зат - су», - деді. Өйткені су ең эртүрлі өзгеріске үшырайтын табигаттың заты, сондықтан ол табигаттагы барлык өзгерістердің негізінде жатуы мүмкін. Фалес барлық заттардың 
қорегі дымкыл болып келеді, барлык тіршіліктің үрыктары мен дымқыл табигаты бар деген ойларды айтыпты-мыс деген қагидалар тарихта қалган. Қүргакшылык тіршіліктің оліміне экеледі. Өмір әркашанда сумен байланысты, бэрі де судан шыгады, су арқылы өмір сүреді де, суда омірі бітеді. Аңыз бойынша Фалес - жүзімнін шырынын қысып шыгаратын күрал жасаган адам. Мүмкін, бүл нәрсе де оның ойына судың, дымқылдың тірі өмірдегі маңызын көрсетсе керек. Ал адамның жан дүниесіне келер болсақ, Фалес оны барлық Дүниедегі заттарга теңеген. Магнит темірді тартады, олай болса темірдің де жаны бар деген екен. Олай болса, бүкіл Дүние тіршілікке толы. Мүндай көзқарасты біз гилозоизм дейміз (һуіе -грек сөзі, материя, zoe - өмір,тірі). Сонымен Фалес жанды бүкіл дүниедегі заттардың ішкі қозгайтын күші ретінде қараган. Фалестен калган кейбір нақыл создерді «Жеті дана» жоніндегі тарауымызда айттык. Тагы да баска ойларын осы арада келтіруді жөн дейміз. Плутархтың айтуына Караганда, Фалеске берілген сүрақтардан мынандай жауаптар алыныпты. 67 



«Бәрінен де жасы үлкен кім?» «Құдай, өйткені ол тумаған». «Бэрінен де не үлкен?» «Кеңістік, өйткені ол бүкіл Дүниені 
қамтиды.» Не нәрсе ең эсем? -Дүние, өйткені әсемдіктің бэрі оның 
құрамында. «Ең дана не?» - Уақыт, ол бэрін тудырды, тағы да тудырады. «Барлыққа ортақ не?» «Үміт. Қолында еш нәрсе жоқтардың да үміті бар өмірден». т.с.с. Сонымен Фалеспен бірге грек ой-өрісі бірте-бірте аңыз-
қиялдан айырылып, ғылым жолына қарай бетбұрыстың есігін ашты. Милет мектебінің келесі үлкен ойшысы - Анаксимандр. Ол Фалестің жан досы, оқушысы болған деген пікір бар. Анаксимандр алғашқы негіз мәселесін терендете түседі. Судың өзі нақтылы заттың түрі ретінде алғашқы негіз бола алмайды. Алғашқы негіз (агсһе - бастау, грек сөзі) шексіз жэне бейнақтылы болуы керек. Оны Анаксимандр апейрон деген үғыммен береді (ареігоп - шексіз, бейнактылы, грек созі). Апейронның кеңістікте сыртқы шектеуі жоқ, яғни сандық жағынан шексіз, сонымен катар ішіне карай да шектелмеген, яғни сапа жағынан да анықталмайды. Сонымен ішкі жэне сыртқы жағынан алғанда шексіз апейрон Дүниедегі шектелген эртүрлі заттарды тудырады. Апейрон бүкіл Дүниені қамтып, коршап, бүкіл заттарды тудырып, ауыстырып отырады. Бұл шексіз алғашқы негіз жоғарыда айтқандай құдіретті болғаннан кейін, ол Қүдайға тең, өйткені ол өлмейді де кұрымайды. Егер грек мифологиясындагы Құдайлар дүниеге келіп мэңгілік өмір сүрсе, Анаксимандрдың Қүдайы - апейрон - мэңгілік, шексіз, оның басы да соңы да жоқ. Анаксимандр - дүниедегі заттардың табигатының карама-
қарсы жақтарын аңгарган ойшыл. Олар жылы мен суық, құргақ пен дымқылдың күресі. Анаксимен (585-525б.г.д.) деген ойшыл да Милет қаласында өмір сүрген. Табигаттың негізінде жатқан алгашқы негіз шексіз жэне біреу болганымен ол бейнақтылы емес, керісінше, нақтылы -ол ауа (аег - грек созі, ауа). Бірақ ауаның ерекшелігі - ол көрінбейді, сонымен қатар ол үне бойы қозгалыста, олай болса озгерісте. Ауа сирей келе отты тудырады, қысыла келе желге, содан кейін бұлтқа, содан кейін жерге, сосын тасқа т.с.с. айналады. Грек мифологиясындагы жанды адамның тынысымен теңеуін, Анаксимен өзінің философиясында пайдаланады. Ауа адамның жан 68 



дүниесін де тудырады. Олай болса, Қүдайды да тудырған ауа деген пікірге келеді. Алғашқы грек философиясының негізін қалаушылардың арасында оқшау түрған - Гераклит (Уқ-Уб.ғ.д.). Ол Эфес 
қаласында дүниеге келген. Гераклиттің нақыл сөздерінің мэнін түсіну қиын болғаннан кейін, оған «күңгірт» деген ат қойылған. Гераклит «Бүл ғарыш, барлық өмір сүргенге бір, еш Қүдай, я болмаса адам жаратпаған, болған, болып жатқан жэне болатын жаркыраған тірі от, өлшемді түрде сөніп, жанып отырады». «Алтын тауарларға, тауарлар алтынға алмастырылғандай, бэрі де отқа, от бэріне алмастырылады». Гераклит Дүниенің мэңгілік өзгерісте, калыптасу үстінде екенін ашық көрсетеді. Пан та реи (pan ta rhei) бәрі де қозғалыста, бэрі де ағым, еш нәрсе қозғалмай түрақты түрмайды, бэрі де өзгеріп басқаға айналады деген терең пікір айтады. «Өзен суына екі рет кіруге болмайды. Біз өзен суына кіреміз, сонымен қатар кірмейміз, біз срл өзімізбіз, сонымен қатар баскамыз». Ойшылдың бүл ойлары бізге түсінікті. Бір қарағанда өзен сол өзен болып корінгенмен, оның суы өне бойы ағыста болғаннан кейін жаңарып отырады. Сондыктан екінші реттей өзенге түскенде, алгашқы сулар ағып кеткен. Сонымен қатар біздің өзіміз де осы уақыт шеңберінде өзгердік. Гераклиттің шэкірті Кратил: «Біз бір реттей де озенге түсе алмаймыз, өйткені біз суға кіріп жатқанда, олар сол сәтте ағып кетеді, оның орнына жаңа су толқындары келеді, біз озіміз де сол сэтге озгеріп жатамыз», - дейді. Гераклит Дүниенің мэңгілік қалыптасу екенін корсетіп 
қоймай, сонымен қатар оның қайнар көзін іздейді. Гераклиттің түсінігінше, қалыптасу дегеніміздің озі қарама-қарсылықтың бір-біріне отуі: суық ыстыққа, ыстық суыққа, дымқыл қүргаққа, қүрғак дымқылға, жас кәріге, тірі оліге т.с.с. айналады. Өмір садақка, лираға үқсайды (лира - гректердің музыкалык аспабы, эртүрлі тартылған ішектерден түрады). Заттардың карама-карсы жақтары ошпейтін күресте. «Соғыс - бар заттың анасы жэне басқарушысы», - дейді Гераклит. Бірақ ол біржақтылықтан аулақ. Соғыс белгілі бір уақытта бейбітке, не үйлесімділікке айналады. «Олар (надандар) түсінбейді: айырмашылығы бар нәрсе ғана оз-озіне келеді. Ауру саулықтың тэттілігіне, аштық тоқтықтың жақсылығына, ауыр еңбек демалысты бағалауга кепіл. Әділеттіліктің не екенін біз ренжу болмаса білер ме едік», - дейді үлы ойшыл. 69 



Қарам-қарсылықтардың бэрі бір-біріне өтіп, гармонияға (harmonia - грек сөзі, қарама-қарсылықтың үйлесімге келуі) келеді. Жоғарыға кететін жолмен төменге кететін жол - сол жол, өлі мен тірі - біреу. Сонымен «Бэрі де - бір, біреуден - бэрі де шығады». Бүл Дүниенің гармониясын кадагалайтын - Логос. Логос - грек сөзі жэне оның магынасы эртүрлі - ол ілім, сөз, сөйлем, баяндау, есептеу, қатынастарды анықтау т.с.с. Гераклнттің филосо-фиясында Логос заң үгымына жақын. «Акылдылыққа үйрену үшін Логосқа жақынырақ болу керек, каланы өркендету үшін оның зандарын күшейту қажет», - деген Гераклиттің нақыл сөздерінен Логосты Дүниенің озгеру заңдылықтары деп түсінуге болады. Гераклиттің Логосын, ол кісінің айтуынша, қайсыбір адам түсіне бермейді. «Маган Логосты тыңдау, даналыкты мойындау, бэрі де - бір». Гераклиттің «Аіоп - асықтармен ойнап жатқан сэби» деген ойы жөнінде осы уақытқа шейін философтар эртүрлі түсініктемелер береді. Біздің ойымызша, ол заңды түрде соніп, тагы да лапылдап от болып жатқан Дүниедегі кездейсоқтықтың үлкен орнын көрсеткісі келгендей. Ал мүндай козқарас қазіргі философиядагы Дүние жоніндегі, оның өз бойында орасан зор эртүрлі даму мүмкін-шіліктерінің бар екені, олардың өмірге кездейсоқтык арқылы кішкентай гана болігінің іске асатынын еске түсіреді. Сонымен алгашқы грек философтарының ішіндегі Герак-литтің орнының ерекшелігін, оның аса гұлама түлга екенін, қорыта келе, тағы да атап өтуіміз керек. Келесі үлкен тұлга - Пифагор (VI-V б.г.д.). Жас кезінен бастап білімге деген құштарлыгы оны шыгысқа - Мысыр еліне тартты. Еліне қайтып оралганнан кейін, ол өзінің күпия мектебін ашып, өзінің философиясын шэкірттеріне таратты. Пифагор математика гылымымен айналыса келе, Дүниедегі 
қүбылыстардың зандылықтарын математикалық сандық олшемдер-мен беруге болатынын байқайды. Олай болса, Дүниенің алгашқы негізі суда, ауада, жерде т.с.с. емес, санда болар деген ой келеді. Міне, осы сэтген бастап, дүниетанымга жаңа козқарас кіріп, батыс мэдениетінің ерекшеліктерінің қалыптасуына зор әсерін тигізді. Музыка саласында дыбыстардың арақатынасы матема-тикалық түрде көрсетіле басталды. Жердегі ауа райының өзгеруі, маусымдардың келу ерекшеліктері, тіршіліктің даму циклдары -бэрі де математикалық зандылықтарды корсетті. Өздерінің космо-логиясында, олар геоцентризмнен (geos - грек сөзі, жер; centrum -70 



латын сөзі, орталық) бас тартып, жердің шарға үқсастыгын, күннің тұтылуы айдың жер мен күннің екі ортасынан өтуінде екенін т.с.с. көрсетті. *» Сонымен сан - заттардың алғашқы негізі. Бүгінгі таңдағы біздерге сан - абстракция, ақыл-ойдың туындысы. Бірақ антикалық ой шеңберінде - сан - ол шындықтың алғашқы негізі, ол заттардың «фюзисі», яғни табиғаты. Элея мектебі. Парменид пен Зенон Парменид (VI-V б.ғ.д.) Элеяда дүниеге келеді. Өсе келе, ол озінің философия мектебін құрады. Парменидтің философия ғылымындағы жасаған жаңалығын асыра бағалау өте қиын, өйткені ол грек ой-өрісінің шеңберінде алғашқы рет Болмыс мәселесін қойып, оны өзінше шешеді. Сонымен философия ғылымының негізгі тарауларының бірі -онтология дүниеге келеді (ontos - грек созі, болмыс, logoc - білім). Парменидтің ойынша, Дүние жөніндегі ақиқатқа бір ғана жол бар,' ол: «бар нәрсе бар, ал жоқ нэрсе жоқ, өмір сүрмейді. Олай болса, бізге жалгыз гана жол қалады - ол Болмыс». Жогарыдагы көрсетілген ой-пікірден келесі түжырымдар шыгады: 1. Бар нэрсе бар, болып жатыр; 2. Жоқ нэрсе жоқ, өмір сүрмейді; 3. Олай болса, пайда болу (дүниеде болмаганньщ пайда бо-луы) жэне кұру (бар нәрсенің жоқ болып кетуі) деген жоқ, омір сүрмейді; 4. Кеңістік (қуыс) жэне уақыт (қазіргінің откен шаққа ауысуы) жоқ, өмір сүрмейді; 5. Бар нәрсенің бэрі - толы; 6. Барлықтың құрамдас боліктері жоқ (олай болса, кеңістікті мойындауга тура келер еді), ол - біртүтас; 7. Барлық біреу болганнан кейін, ол кемеліне келген; 8. Қозғалыс жоқ, өйткені кеңістік жоқ. Болмыс туған жоқ жэне жогалмайды да. Өйткені болмыс бейболмыстан пайда бола алмайды, оның себебі, бейболмыс жоқ. Болмыстан еш нэрсе пайда болмайды, өйткені ол омір сүріп жатыр. Болмыстың уақыты - мэңгілік қазір, өйткені өткен шақ - ол жоқ, ал болашақты алатын болсақ - ол да элі жоқ. Болмыс түрақты жэне қозгалыссыз, өйткені қозгалысты мойындау бейболмысты 71 



мойындауға тең, ал ол - жоқ. «Мүндай тұжырымдарга мен ақыл-ой арқьілы келдім», - дейді Парменид. Екінші жалған жол - ол сезімдік таным жолы. Ол жол бізге өлім мен әмірдің бар екенін, Дүниедегі заттар мен құбылыстардың бэрінің өзгеріп отыратынын, бір нәрсенің Дүниеге келіп, екіншінің Дүниеден кетіп жатқанын көрсетеді. Бірақ осы күнделікті өмірден алған тэжірибеге қарамастан, Парменид Дүниедегі сандық жэне сагіалық өзгерістерді ешқандай мойындамай-ақ қойды. Оның мүндай көзқарасының қателігін көрсеткісі келетіндер ой-шеңберінде оны жасай алмады, өйткені оның негізгі себебі - ой арқылы қозғалысты қамтудың, бейнелеудің орасан зор қиындығы. Керісінше, қайсыбір өзгеріс пен қозғалысты ой арқылы теріске шығару - анағүрлым жеңілірек. Міне, осы жолға түсіп, Парменидтің тұжырымдарын қолдаған ойшыл Зенон болды. Зенон Элея топырағында б.ғ.д. VI ғ. аягында дүниеге келеді. Аңыздар бойынша ол өз заманының саяси оміріне атсалысқан ойшыл болса керек. Тиран Неарх оны тұтқынға алып, оның билігіне 
қарсы шыққан адамдарды айт деп қинаған кезде, Зенон өз тілін тістеп кесіп, тиранның бетіне түкіріпті-міс деген аңыз тарихта 
қалған. Екінші аңыз, керісінше, тиранның ең жақын достарын соның жаулары ретінде көрсетіп, Зенон оларды бір-біріне айдап салу арқылы елді сол тиранның билігінен қүтқарды ғанын айтады. Ал енді Зенонның философиялық козқарастарына келетін болсақ, ол Дүниенің болмысын мойындаған, бірақ кеңістікті жоқ деп есептеген. Дүниедегі болмыстың табиғаты жылы мен суық, дымқыл мен қүрғақтың қосындыларынан тұрады. Адамның өзі жерден, ал оның жан дүниесі жоғарғы корсетілген 4 элементгің тең 
қосындыларынан түрады деп есептеген. Зенонның еңбектерінің негізгі жақтары - Парменидтің козқа-расын жақтау жолындагы көптік пен қозғалыстың жоқтығы жөнін-дегі дәлелдемелері. / Белгілі бір нәрсе қозғалыста болып, шыққан жерінен басқа нүктеге жетуі керек. Бірақ ол мүмкін емес, олай болса дүрыс емес. «Неге?» «Өйткені зат алдағы нүктеге жету үшін қашықгықгың жартысын өту керек, ол үшін - жартының жартысын т.с.с. шексіз-дікке кете береді. Олай болса, зат қозғалмайды, бір орнында қала береді» дейді Зенон. Екінші дихотомия (грек сөзі, қақ болу деген магына береді) -«Ахилл». Жүйрік Ахилл өте баяу қозгалатын тасбақага жете алмайды. Оның дэлелдемесін жогарыда корсеткенбіз. 72 



Үшіншісі - «Оқ». Садақтан атылған оқ түракты, қозғалмайды. Өйткені эрбір уақыттың сәттісійде атылған оқ белгілі кеңістікте тұрақты орын алады. Келесі сәтте келесі кеңістікте түрақтайды. Ал тұрақтаулардың қосындысы түрақтылықты береді. Олай болса, атылған оқ қозғалмайды. Зенонның көптікті теріске шығаруға арналған дәлелдемелері де қызықты. Көпшілік көп бірліктерден түрады, бірақ ол мүмкін емес. «Егер Дүние көп болса, онда қажетті түрде, олардың саны өздеріне тең. Бірақ олар шексіздікке кетеді, өйткені екі дүниенің ортасына тағы бір дүниені, олардың екі ортасында тағы да екі дүниені орналастыруға болады, яғни бүл да шексіздікке кетеді. Олай болса, тек біреу ғана бар, ал көптік жоқ». Зенон өзінің дәлелдемелерімен Логостың мәртебесін жоғары көтеріп, қозғалыс пен көптікті эрі қарай оймен зерттеудің, бейнелеудің қажеттігін басқа ойшылдарға көрсетті. Элей философиясы өкілдерінің бардың біреу екені ғана жэне оның қозғалмайтындығы, туралы түжырымдары басқа ойшылдарды 
қанағаттанд ырмады. 'Дүниедегі қозғалыстың бар екені барлық адамдарға аян. Олай болса, ол мүмкін. Ал қозғалыс болса, онда Парменидтің бірлігіне негізгі соққы тиеді. Бүл пайда болған жаңа ой-өрісті дамытқан Эмпедокл болды. Эмпедокл (490-430 б.ғ.д.) жан-жақты дамыған ірі түлға болған: ол философиямен қатар өлең жазған, саясатқа араласқан, адамдарды емдеген. Эмпедоклдың айтуынша, Дүниенің негізінде 4 стихия (stoicheion - грек сөзі, табиғат қүрамы) - от, су, жер мен ауа жатыр. Оларды бір-бірімен біріктіретін Сүйіспеншілік, ал ажыра-татын - Жаугершілік. Бірақ Эмпедокл Парменидтің бейболмыс жоқ деген қағи-дасын үстайды. Олай болса, қалай Дүниеде қозғалыс болады деген заңды сұрақ туады. Қозғалыс заттардың құрамындағы 4 стихияның бір-біреуінің араласқандагы көлемге байланысты болады екен. Сонымен 4 стихия Дүниенің алғашқы негіздерін қүрайды. Олар мэңгілік жэне тұрақты, бірақ бір-бірімен қосылып, мэңгілік 
қозғалыста. Ал Сүйіспеншілік пен Жаугершілікке келер болсақ, Эмпе-доклдың ойынша, олар рухани күштер емес, олардың табиғи 
қасиеттері бар. Сүйіспеншіліктің үзындығы мен ені бүкіл Дүниеге бірдей тарап кеткен, оның қасиеті ылғалдығында. Ал Жаугер-шілікке келетін болсақ, ол отқа жақын. 73 



Кейбір уақытта Дүниеде Сүйіспеншілік билеген кезде 4 стихия толығынан бір-бірімен араласып, шар сияқты болып көрінеді (Сфайрос - шар). Ол кезде Жаугершілік шардың шетінде. Ал Жаугершілік шардың ішіне кіре бастағаннан-ақ, эрбір стихия өзінше жиналып, бір-бірінен бөліне бастайды. Келесі сатыда бірінші процесс тағы да басталады... Дүниеде 4 стихиядан басқа тіршілік - өсімдіктер, жануарлар, адамдар бар. Олар 4 стихия арқылы қалай пайда болады? Әрине, бүл сүраққа Эмпедокл түрпайы жауап қайтарады. Оның айтуынша, ең алдымен 4 стихияның эртүрлі бір-бірімен қосындысынан бөлек-бөлек жануарлардың денелерінің бөлшектері пайда болды. Жер бетінде бір жерде қол, екінші жерде аяқ, үшінші жерде коз т.с.с. жатады. Екінші сатысында олар бір-бірімен ретсіз қосылып, басы адамға, денесі бүқаға үқсаған т.с.с. қүбыжықтардың пайда болуына әкеледі. Бірақ олардың өмір сүруі мүмкін емес, сондықтан олар өмірден кетеді. Үшінші сатысында пайда болған жануарлардың екі жыныс-тық қасиеттері бар, сондықтан олар өсіп-өне алмайды. Ең соңғы төртіншісі сатысында ғана бір жыныстық жануарлар дүниеге келіп, тіршілік әлемі өмір сүре бастайды. Эмпедоклдың берген жауабы түрпайы болғанымен, оның астарында тіршіліктің «мақсатқа лайықтылық» табиғаты бар екені жатыр. Ал бүл мәселе діннің Қүдайды мойындаудағы негізгі дәлелдемелерінің бірі болып, мыңдаған жылдар бойы ғылымда эртүрлі дау-дамай тудырды. Тек XX ғ. ғана бүл «мақсатқа лайықтылық» барлық тіршіліктің миллиондаған жылдардың ішін-дегі күн мен түннің, жылдың маусымдарының т.с.с. ауысуына бейімделуінің арқасында табиғаттағы үрдістерді «алдын ала бейнелеудің» негізінде келгені дэлелденді. Эмпедокл коптік пен қозғалыс Дүниеде бар екенін корсет-кенімен, бірақ қалайша бір нэрсе дүниеге келіп, екіншісі дүниеден кетіп жатыр деген сүраққа қанағаттанарлық жауап берген жоқ. Сондықтан Анаксагор бұл сұраққа жауап іздейді. Анаксагор (500-428 б.ғ.д.) бай жэне кең танымал ақсүйектер отбасында дүниеге келеді. Бірақ ол осе келе, байлықтан бас тартып, өзінің өмірін толығынан гылым мен өнерге арнайды. Ол кісінің ойынша, Күн - ол Қүдай емес, орасан зор жанып жатқан от, Ай жер сияқты жэне онда тіршілік бар, күннің күркіреуі, найзағайдың жарқылдауы - бүлттардың бір-бірімен соқтығысуында т.с.с. 74 



Афина қаласында Анаксагор ең бірінші болып, филосо-фиядан сабақ бере бастады. БіраіС ол қудаланып (гректердің 
Құдайларын мойындамағаны үшін), Афинадан қашуға мэжбүр болады. Өзінің философиялық еңбектерінде Анаксагор қалайша шаш еместен шаш, ет еместен ет пайда болады деген нақты сүрактар қояды. Эмпедоклдың стихияларының ішінде ет, сүйек, шаш, қан сияқты элементтер жоқ еді гой. Анаксагор бүл сұраққа: «Әр нәрсе озіне оте ұқсас болшек-терден - «түқымдардан», гомеомериялардан пайда болады». -деген жауап қайтарады. Ол түқымдар стихиялардың ішінде қалқып жүріп, бір-бірімен қосылып заттарды тудырады. Ал барлық заттар-дың пайда болуына түрткі болган, оларды ретке келтіріп отыратын ол НУС (nous - грек сөзі, ақыл-ой) - дүниежүзілік ақыл-ой. 

Қорыта келе, Анаксагор Афинадагы гылымның, философия-ның дамуына өзінің зор әсерін тигізді. Демокриттің атомистік ілімі Элеаттардың котерген мэселелеріне Эмпедокл мен Анакса-горга Караганда басқаша жауап берген Левкипп пен Демокрит болды. Егер біріншілер Дүниенің негіздерін қүрайтын эртүрлі сападагы стихиялар, заттардың түқымдары т.с.с. деген түжырымга келсе, Левкипп пен Демокрит оздерінің атом жөніндегі ілімдерінде Дүниенің негізінде жатқан сандық жағынан эртүрлі үсақ бөлшектер жөніндегі ілімдерін үсынады. Левкипп (V б.г.д.) Милетте туганымен, Элеяга келіп, өз ілімін таратады. Демокрит (460 б.г.д. туган) Левкиптің шэкірті болган. Левкипп пен Демокрит гылымга атом (atomos - болінбейтін) үгымын, эрі қарай бөлінбейтін, көзге корінбейтін, өте үсақ, сапасыз, тек қана бітімі, көлемі жагынан бір-бірінен айырмашылыгы бар үсақ бөлшектерді үсынады. Атомистер бейболмыс өмір сүрмейтінін қолдады, ойткені бірдеме Дүниеге келгенде, бар үсақ бөлшектердің косындысынан пайда болады, ал ол бөлшектер тарай бастаса, ол зат қүриды. Әрине, атомдар қозгалуы үшін кеңістік керек, сондықтан олар Дүниені орасанзор қуыс ретінде қарады. Егер біз кеңістіктен атомдарды алып тастасақ, онда ештеңе жоқ, тек қуыс қана қала береді. Олай болса, ештеңе омір сүреді. 75 



Дүниедегі атомдардың саны шексіз болғаннан кейін, кеңістік те шексіз, өйткені шектелген кеңістікке шексіз атомдар сыймас еді. Дүниенің кеңістіктегі шексіздігі уақыттың да мэңгілігін, 
қозғалыстың да бастауының жоқтығын мойындауға мэжбүр етеді. Атомистика Дүниенің пайда болуын қозғалыс арқылы түсін-діреді (бірінші сатыда). Алғашында атомдар кеңістікте ешқандай тәртіпсіз түрде өмір сүреді. Олар оны күннің көзі түскен кездегі үй ішінде сәулеге шалынып көзге көрінетін, қалқып жүрген өте ұсақ шаңмен салыстырады. Екінші сатысында ауыр салмақты атом-дардың жеңіл бөлшектермен соқтығысуының нэтижесінде пайда болатын дауылға ұқсас қозғалыс туады. Бұл «дауылда» бір-біріне 
ұқсас атомдар басқалардан бөлініп, Дүние өмірге келеді. Үшінші атомдардың қозғалысы - ол заттың бетіндегі өте жеңіл атомдар. Олар заттан үшып, біздің түйсіктерімізге әсерін тигізіп, иісті тудырады. Атомистердің айтуына қарағанда, 4 стихияның атомдары эртүрлі. Оттың атомдары ең кіші жэне дөңгелектеу болып келеді, 
қалған атомдарының бітімі кубқа ұқсайды. Олардың ішіндегі ең кішісі ауаны қүрайтын атомдар, орташа көлемдісі суды, үлкендері жерді қүрайды. Атомдардың жалпы саны шексіз болғаннан кейін, ғарышта әртүрлі Дүниелер бар. Біреулерінде күн мен ай болмауы мүмкін, кейбіреуінде екі-үштен болуы мүмкін, біреулерінде тіршілік болса, келесілерінде болмауы ғажап емес ... Сонымен Демокриттің Дүние жоніндегі ілімінде ешқандай 
Құдай, я болмаса басқа рухани күш жоқ: ол бэрін де механистік көзқарастың шеңберінде түсіндіргісі келеді. Атомистердің философиясының тамаша жері: олар алғашқы рет себеп, қажеттілік деген үғымдарды философияға еңгізеді. Демокриттің ойынша, эр нәрсенің оз себебі бар, ол қажеттіктен туады. Сондықтан Дүниеде ешқандай кездсйсоқтық жоқ. Белгілі бір 
қүбылыстың себебі ашылмаған кезде, оны адамдар кездейсоқ деп атайды. Адам мен таным мәселелеріне келер болсақ, Демокрит адамның жан дүниесін мойындайды. Ол дөңгелек, тез қозғалатын, оттың атомдарына ұқсас бөлшектерден түрады. Олай болса, адам олгенде оның жан дүниесі де жойылады, атомдар кеңістікке тарап кетеді (жан-жаққа). Ал түйсік пен ойлау мэселелеріне келеек, онда жан дүниені қүрайтын атомдардың түйсіктік қасиеттері бар екен. Заттардың үстінде орналасқан жеңіл атомдар адамның түйсіктеріне 76 



жетіп, өзінің әсерін тигізген кезде, біздің жан дүниемізде неше түрлі сезімдер мен түсініктер пайда болады. Сезімдік жэне ақыл-оймен тануда Демокрит сезімдік танымның адамды қателестіруі мүмкін екеидігіи, сондықтаи оны ақыл-ойға тоқу керектігін айтады. Атомистика шеңберіндегі әлеуметтік жэне моральдык мэсе-лелерге келетін болсақ, демократиялық саяси тэртіп - ең тиімді 
қоғамды үйымдастыру түрі. Демократия бүзылмауы үшін, адамдарды тәрбиелеу керек. Адам өзінің табиғаты бойынша өмірден лэззат апуға, зардаптан қашуға тырысады. Бірак Демокрит лэззатты өлшемді табумен теңестіреді. Адамға ең жақсы нәрсе - еутемия (eythymia) -жақсы көңіл-күйде болу, ешқандай коркыныш сезімі, я болмаса аса 
қүмартудан алшақ болу. Дүниеге салқыи сезіммен карап, даналыққа котерілу - адамның ең биік мүраты. § 5. Дүниені зерттеуден адам мәселесіне бетбүрыс. , Софистика. Сократ ілімі Натурфилософия өз уакытының шеңберінің шегіне келіп, эрі 
қарай Дүниені зерттеуде жаңа идеялар тудыра алмады. Екінші жағынан, гректердің қала-полистеріндегі саяси өмір-дің жандануы, әсіресе тікелей демократияның дамуы, халық жина-лысының, соттың мәнінің өсуі философия саласында жаңа бетбұрыс тудырады. Жалпы Дүние жөніндегі тебіреністерден ойшылдар 
қоғам мэселелеріие, адамиың өміріне, мэн-мағыналыкты ашуға коп коңіл боле бастайды. Осы кезде грек топырагыиа софистика ағымы келеді (sophia - дана, даналық). Бүл үғымның мағынасы даналықты, білімділікті көрсеткенмен, уақытында теріс мағынада «жалған білімділік» ретінде қолданыла басталды. Оның негізгі себебі - софистердің оқытушылық қызметі, өйткені сол уақыттағы саяси өмірдің дамуы риторика, логика, философия гылымдарына деген үлкен сүранысты тудырды. (риторика - әсем жэне әсерлі сөйлеу онері, логика - ойлау зандылықтарын зерттейтін пэн). Өйткені саяси омірде белсенділік корсету үшін, жиналган адамдарга озіңнің көзқарасыңның дүрыстыгын дэлелдеп, олардан қолдау табу қажет болды, ал оның өзі оңай жүмыс емес, оган оқу керек болды. Өмірде пайда болган сұраныс софист-оқытушыларды дүниеге әкелді. Олар тек қана даналыққа емес, сонымен катар өзінің саяси оппоненттерінің (қарсыластарының) көзқарастарының түжырымдарын қалайша 77 



теріске шығаруға болады, қалай білдіртпей алдап кетуге болады т.с.с. қазіргі саяси технологияларда қолданылатын эдістерге үқсас нәрселерді үйрете бастайды. Екіншіден, софистер өздерінің сабақтарына ақша алады. Негізінен, билікке таласатын ақшалы адамдар - аристократтар мен плутократтар (aristos - ең жақсылар, ақсүйектер, plutos - байлық, cratos - билік) болғаннан кейін, олардың табыстары да аз болған жоқ. Ал ол кездегі ерікті адамдар еңбекпен ақша тапқан адамдарға менсінбей, жоғарыдан қараған. Сондықтан қоғамдық санада софистер жонінде теріс пікір туып, оларға «жалған дана» деген ат берілген. Ал, шынына келгенде, софистер философия саласында үлкен төңкеріс жасап, ой-орісін физис, космос мәселелерінен этика, саясаттану, риторика, тіл, дін, тәрбие мэселелеріне аударды. Олай болса, оларды антикалык философияның гуманистік-адамгер-шілік бағытын ашты деген пікірге келуге болады. Софистердің арасындағы ең кең танылған түлға - Протагор (481-411 б.ғ.д.) Оның «Еватл» деген софизмімен танысайық. Протагор озінің оқушысы Еватлмен келісімге келеді: егер Еватл алғашқы рет сотта жеңіске жетсе, онда Протагорға акша төлеуге тиіс. Бірақ Еватл асықпайды. Онда Протагор Еватлга: «Мен сені сотқа беремін», - деп қоркытады. Оган Еватл: «Келісім бойынша мен сотта жеңіске жетсем гана толеймін, мен элі бір сотты да ұтқан жоқпын», - дейді. Сонда Протагор айтыпты: «Егер мен сотта сені үтсам, онда соттың шешімі бойынша сен толейсің, егер сен үтсаң, онда бэрібір төлейсің, келісім бойынша». Оган Еватл былай депті: «Егер мен ұтылсам, онда төлемеймін, келісім бойынша, ал егер үтсам, онда төлемеймін соттың шешімі бойынша». Осындай софизмдердің негізінде Протагор мынандай түжы-рымга келеді: эр нэрсе жонінде бір-біріне карама-қарсы тұрган екі пікір айтуга болады. Олай болса, мэселенің бір жагына шыгу керек, оның кепілі - адамның озі. Сондықтан Протагор озінің атақты нақыл созін айтады: Адам - барлық заттың өлшемі, олардың бары-ның барлыгын, жогының жогын корсетеді. «Адам - олшем» дегеніміз, маган кандай болып зат көрінсе, ол - сондай, ал саган керісінше корінсе, ол саган - сондай. Оны казак: «Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді», - деген. 78 



Сонымен Протагордың айтуынша, бэрі де салыстырмалы, еш жерде соңғы ақиқат, ең кұнды моральдық қағидалар, нормалар т.с.с. жоқ. Олай болса, өз пікіріңді дәлелдей ал, айтыста өз ойыңның артықшылығын көрсете біл, кате пікірдің әлсіз жағын тауып алуға тырыс. Тіпті эйдік болсаң, нэзік дәлелдемені күшейтіп, күшті дәлелдемені теріске шығара біл. Протагордың оқушылары саяси мінбелерге шығып, өздерінің 
қарсыластарын жеңе білген, өздерінің табиғи дарындарын ашып, саяси өмірге белсенді қатысқан. Ал мұның өзі Протагордың даңкын арттырған. 

Қорыта келе, мынаны айту керек. Егер адамның жететін ақиқатының бэрі салыстырмалы болса, онда оларды салыстырып, пайдалысын таңдай біл жэне оның сондай екенін басқаларға дэлелдеп, қоздерін жеткіз. Сонда ғана даналык деңгейге қөтерілуге болады, - дейді Протагор. Софистердің философияға енгізген жаңылықтары - ақыл-оймен Дүниенің қайшылығын бейнелеу аркылы жасалатын үғым-дардың аумалы-төкпелілігі, іштей қайшыльщтары. Ой-орісінің дамуын зерттей келе, олар логиканың, риториканың көп мәселелерін котеріп, осы уақытқа дейін ғалымдар ойландыратын нәрселерді қалдырды. Мысалы, мына софизмді алсақ: «Егер алдаушы мен алдадым десе, онда - оның шындықты айтқаны». Бүл софизм осы уақытқа дейін шешілген жоқ. Оқырман, кэне, сен оны шешіп көрші! Сократ ілімі Сократ (469-399 б.ғ.д.) Афина қаласының қарапайым адам-дарының отбасында дүниеге келеді. Өз заманының халық сыйлайтын, сонымен катар байлары мен билері үрейлене карайтын ірі түлғасы болса керек. Сократ жөнінде тарихта эртүрлі пікірлер қалған Арис-тофанның «Бүлттар» деген комедиясында Сократ «өтірікпен шындықты жеңетін» софистердің біреуі деп қөрсетілсе, Ксенофон оны заңды сүйгіш, эдет-ғүрыпты сыйлаған адам ретінде, ал оның оқушысы, шэкірті Платон ең ақылды, кемеліне келген дана ретінде суреттейді. Сократ - жазба еңбектер қалдырмаған адам. Байлық қумаған. Сондықтан өз заманының софистерін олардың ақиқатты тым салыстырмалы кылганы үшін жек көрген. 79 



Сократ софистердің «Адам - өлшем» деген түжырымдарымен келіседі, бірак ол нақтылы, өз заманының пайда іздеген адамы емес, ол - тек адам ретінде алынғандагы адам. Сонымен оны негізінен толғандыратын мәселелер: олар -адам табиғаты, оның терең мэні. Оның айтуынша, адамның терең мэні - оның жан дүниесінде. Ал адамның жаны - ол оның ойлауға деген қабілеті, оның парасаты, адамгершілікке негізделген жүріс-түрысы мен іс-әрекеті. Адамды дене ретінде емес, сана ретінде түсіну керек. Ол - өз-озін санасы арқылы сынай алатын, ар-үжданы бар түлға. Олай болса, адамның жан дүниесін тәрбиелеу кажет, оны осіп-ондіруіміз керек. Өз қаласының адамдарына арнап: ол «Сендер оз денелеріңді я^ болмаса байльщты, басқа керек заттарды бірінші регге ойламаңдар, ең алдымен өз жан дүниелеріңді тэрбиелеп осіріп, тазалаңдар, ойткені ізгілік байлықтан емес, байлык пен басқаның бэрі ізгіліктен шығады», - дейді. Сократтың ойынша, ізгілік (даналық, әділеттілік, тұрақтылық, 
қанағаттылық т.с.с.) эрқашанда білім, ал залымдық - надандық. Ешкім де саналы түрде жамандық жасамайды, ал жамандық жасайтындар оны білмегендіктен жасайды. Ізгілік дегеніміз - жақсылықты білу жэне соның негізінде іс-әрекет ету; батылдық - ол қауіп төнген жағдайда не істеу керек-тігін білу; әділетті адам озінің мемлекетпен қарым-қатынасын біледі т.с.с. Оның себебі, ізгіліктің табиғаты жөнінде адамдар ойланбайды, өйткені олардың копшілігі эдет-ғұрып арқылы беріледі. Ал егерде біз оларды ақыл-оймен танып-білсек, онда біз озіміздің жан дүниемізді байытып, жамандықка бара алмаймыз. Әрине, ізгіліктен ауытку, күнэға бату - ол тек қана білме-гендіктен шықпайды, ол адамның еркімен де тығыз байланысты. Бірақ ерте замандағы адамдарға ерік элі таныс емес, оны тек Орта ғасырдың діни ойшылдары ғана ашқан болатын. Сократтың ойынша, адамның ең тамаша қасиетінің бірі - өз-өзін үстауы. Қандай көңіл-күйде болсаң да: шаггық, қайғы-қамы-ғуда да, неше түрлі құштарлықта да адам өзін-өзі билеп, ұстауы 
қажет. Сократ грек ойшылдарының бақыт жөніндегі түсініктерін тереңдете түсті. «Менің ойымша, тек ізгі адам бақытгы; шындығы жоқ, арам пиғылды - эрқашанда бақытсыз». Сократ адамның жан дүниесінің терең мэнін ашып кана 
қоймай, сонымен бірге оны жетілдірудің жолын корсетгі. Оның жолы - ирония мен маевтика. Ирония дегеніміз сұхбат бары-80 



сында білмеген сияқты болып талқыланып жатқан мәселе жөніндегі 
қарсыда отырған адамның түжырымдарының неше түрлі сүрақтар арқылы ішкі қайшылығын ашып, ең ақырында оны: «Менің біле-тінім - тек қана ештеңе білмейтінім», - деген ойға экелу. Бірақ мүнымен сұхбат бітпейді. Егер осы сатыда әңгіме бітсе, адам толығынан күмэнға батып, дүниеде не істерін, қалай өзін үстайтынын білмес еді. Сүхбаттың екінші сатысында маевтика басталады. Ол сәби-дің Дүниеге келуіне көмектесетін кіндік шешенің қызметі сияқты. Бірақ сәби емес, Дүниеге ақиқат келеді. Ол үшін жоғарыдағы талданған мәселе жөніндегі пікірлер салыстырылып, олардың ішіндегі ақиқатқа экелетіндері алынады. Бірақ Сократтың максаты - одан да эрі тереңцеу. Қандай мэселе талқыланса да, эңгіме акырында адам өмірінің мән-мағынасына келіп тіреліп, осы мен калай омір сүріп жатырмын, не істеп, не қойдым, менің ар-үжданым таза ма т.с.с. деген сұрактарға экеледі. Міне, негізгі максат енді ғана орындалды, осы уакытка дейій озінің жан дүниесі жонінде ойланбай келген адам іштей тазарып, өмірге баска көзбен карай бастайды. Олай болса, адамның өз-өзін танып-білуі - оның ең биік мүратына айналуы керек. Сонда ғана адам мен коғам арасындағы 
қайшылықтар шешіледі. Ол үшін адам күнделікті өмірдегі «үсақ мәселелердің» жолын табуы емес, ол бүкіладамзаттық акиқат деңгейіне котеріліп, өзінің жан-дүниесін толтыруы керек. Бүл пікірді колдайтын бір аңыз бар. Сократтан: «Сіздің туған жеріңіз 
қайда?» - деп сүрағанда, ол: «Мен ғарыштанмын», - деп жауап берсе керек. Сократтың үлы түлғалыгы, міне, осында. § 6. Классикалық кезең. Философияда үлы жүйелерді жасаушылар. Платон мен Аристотель Б.з.д. IV ғ. Антикалық коғамда бүкіл мәдениет, соның ішінде философия да өзінің ең биік сатысына көтеріледі. 

Қогамды элеуметтік-экономикалык, саяси жагынан алып Караганда, бүл уақыт кала-полистердің мүмкіншіліктері таусылып, дагдарыска ұшыраган кезі болганымен, рухани омір, керісінше, үлкен шабытта болып, ең үлы туындылар пайда болды. Мүның өзі рухани жэне материалдық өмір дамуының бір-бірінен тәуелсіз екендігін дэлелдегендей, әрине, салыстырмалы түрде гана. 81 



Ал философияның өзінің ішкі даму заңдылықтарына келер оолсак, натурфилософиялық кезең жэне софистика ұлы жүйелерді жасауға жақсы мүмкіншіліктерді тудырды. Сол антикалық фило-софияда үлкен төңкеріс жасаған ұлы ойшылдар Платон мен Аристотель болды. Платон (б.з.д. 427-347 ж.) өзінің осы атын кең иықтылығы-ның арқасында Сократтан алыпты-мыс деген аңыз бар. Оның шын аты Аристокл (platos - грек созі, кең). Платонның әкесі атақты рудан шыққан, ол жас кезінде жақсы білім алады, өлең шыгарумен әуестенеді. 20 жасында Сократпен, танысып озінің өмірінде үлкен бетбұрыс жасайды, сөйтіп ол өзінің өмірін толыгынан философияга арнайды. Платонның еңбектерінің ерекшелігі - ол оның бэрін сұхбат ретінде жазады. Ол әдісті, шамасы, Платон 8 жыл бойы Сократпен бірге болған кезде игерген. Екінші ерекшелігі - сұхбат-тың негізгі кейіпкері - Сократ. Сонымен Платон озінің ойларын осы Сократ кейпі арқылы жеткізеді. Платонның негізгі еңбектері «Сократты жақтау», «Критон», «Мемлекет», «Федон», «Парменид», «Софист», «Заңдар» т.с.с. Платонның козқарасының қалыптасуына зор эсер еткен -Гераклит. Ол оның негізгі тұжырымы «Бэрі де ағым», «бітпейтін өзгерісті» толық қабылдайды, бірақ тек ол біз өмір сүріп жатқан Дүниеге тэн. Екіншіден, оған Элея мектебінің негізгі қағидалары да зор эсерін тигізді. Ол - қозғалмайтын, мэңгі, бір Болмыс идеясы. Үшіншіден, Сократтың моральдық философиясы, оның непзгі ұғым-құндылықтары - Ақиқат, Ізгілік, Әсемдік. Тортіншіден, Пифагордың сандық философиясынан шығатын өлшемдік ұғымы. Платонның философия саласында жасаған төңкерісі - оның «Эйдос» (идея) элемін ашканы. Платонды сезімдік таным канағат-тандырмайды, өйткені Дүние - агым, заттар өне бойы өзгерісте, тұрақсыз. Ал біз өзіміздің білімімізде тұрақтылыққа, жалпыға ортақ, өзгермейтін ұғымдар жасауға, яғни Дүниені түсінуге тыры-самыз. Ал ондай білімді біз бұл сезімдік элемнен таба алмаймыз Олаи болса, оның қайнар көзі «Шынайы болмыста» - Эйдос әлемінде, «қол астындағы болмыстан» біз оны таба алмаймыз. Біз Платонның бұл жаңалығының негіздемелерін оның эртүр-лі диалогтарындағы Әсемдік, Ізгілік, Әділетгілік, Батылдық т.с.с. 
ұғымдарды Сократтың атынан талдағанда көреміз. 82 



«Үлкен Гиппий» деген диалогында Сократ мынандай сүрақ кояды: «Расында да, ізгіліктен барлык ізгі істер, эділіттіліктен барлык әділеттік, эсемдіктен барлык эсем заттар тумай ма?» - Әрине, - деп жауап береді Гиппий. - Әсемдік ол - эсем 
қыз, мысалы. Оган Сократ: «Неге эсем би, ия эсем құмыра емес?» - деген сұрак кояды. Әрбір зат бір жагынан эсем, екінші жагынан, баска заттармен салыстырсақ, түрсіз болуы мүмкін. Ал бізге барлык заттарга ортак жалпы эсемдік керек кой. Гиппий оны алтыннан, баска заттардан, неше түрлі мораль-дык кұндылықтардан іздейді, бірак таба алмайды. Платонның козкарасы бойынша, заттардың әсемдігі эсемдік идеясында жатыр. Оның кайнар көзі «Эйдос элемінде». Сонымен сезімдік элемнен баска тұракты, мэңгілік қозгалмайтын, кемеліне келген баска элем - идеялар элемі бар екен. Егер бүл элемдегі затгар сезім аркылы танылса, онда акыл-оймен танылатын үғымдарга идея элемі сэйкес келуі керек. Олай болса, идеялар - ой емес,- ойдын зерттейтін пэні, ол - шынайы болмыс. Идея заттардың терен мэнін кұрайды, оның бітімін калыптастырады, сол себептен оны Дүниеге экеледі, оның «парадигмасын» қүрайды (paradeigma -грек сөзі, үлгі). Өзінің идеялар әлемі түсінікті болуы үшін Платон «Үңгір жөніндегі аңызды» пайдаланады. Соңында бұл аңыз метафизика, гносеология жэне диалектиканың символына айналды. Көзімізге үңгірде, я болмаса зынданда, аяқ-колы байланган адамдарды елестетейік. Үңгірдің аузы күншыгыска қараган, сондықтан оның сәулелері сондагы адамдар қарап отырган жакка түсіп тұр. Жер бетінде керуен кетіп бара жатыр, адамдар эртүрлі заттарды көтеріп, бір-бірімен сойлесіп келеді. Үңгірде камалган адамдарга солардың козгалып бара жаткан колеңкелері корінеді, түсініксіз күңгірт дыбыстар естіледі. Олар бірак жер бетінде шын өмір барын білмейді, сол көлеңкенің өзін шын өмір екен гой деп есептейді. Бірак сол қамалган адамдардың біреуі ойланып-толганып, ақырында озінің колеңке элемінде түрып жатқанын түсінуі мүмкін. Ал екіншісі аяқ-колын қалайда шешіп, үңгірдің сыртына шығып, күн көзінің сәулесіне көздері үйрен-геннен кейін, шынайы өмірдегі адамдарды, заттарды, соңында жаркырап түрган күннің озін кореді. Үңгір аңызынан қандай философиялық түжырымдар жасауга болады? 83 



Біріншіден, болмыстың эртүрлі деңгейлігі жөнінде - сезімдік болмыс пен құдіретті болмыстың бар екендігі; үңгірдің ішіндегі көлеңкелер - сезімдік элем, ал жер бетіндегі адамдар мен заттар -нағыз болмысты, құдіретті әлемді көрсетеді, ал күн - ол ізгілікті көрсететін идея. Екіншіден, танымның деңгейлерін байқауға болады - ол сезімдік таным, ақыл-оймен тану, интуитивтік жолмен соңғы себептерге жету (intuitio - латын созі, акиқатты еш дәлелдемесіз-ақ оймен кору). Үшіншіден, бүл аңыздың моральдық, аксиологиялық жағын да байқауға болады. Өмірде тек қана сезім толқынының шеңберінде болу - ол үңгірдегі өмір. Рухани өмір сатысына көтерілу - ол нағыз болмыс әлеміне котерілумен тең. Ал күннің өзін коріп-тамашалау -ол қүдіретті күшті көрумен тең. Ал идеялар әлемі бар болса, ол қай жерде екен деген сүрак заңды түрде пайда болады. Оның орнын Платон «Гиперуранияда -ол аспаннан да жоғары орналасқан», - дейді. Олай болса, ол материалдық элемнен баска, оны тек акыл-оймен ғана түсінуге болады. Платон идеялар әлемін белгілі бір жүйе ретінде карайды. Олай болса, оның томенгі жэне жоғары дәрежеде орналасқан кұрамдас бөліктері бар. Жүйенің ең шыңында ізгілік идеясы орналасқан. Ол - Бірліктің көрінісі. Оған қарсы тұрған екінші бастау - ол Диада - шексіз көптіктің бастауы, үлкен мен кішкентайдың, шексіз үлкен мен шексіз азды қамтиды. Осы екі бастаудың қосылысы идея элемін құрайды. Әрбір идея бір жағынан шексіз, екінші жағынан шектелген. Бірак эңгіменің ең қиындығы - идея әлемі материалдық Дүниені қалай тудырады? Материалдық емес нэрсе - материалдық сезімдік өзгеріп жатқан элемді қалайша дүниеге экеледі? Платонның ойынша, материя - мэңгілік өзімен-өзі омір сүріп жатқан енжар нәрсе. Оны хаостық жағдайдан (chaos - түңғиық, белгісіз, бітімсіз, еш тәртіпсіз деген мағына береді) космосқа, тәр-тшке келтірілген Дүниеге экелген - Демиург. Ол идеалды элемді үлп ретінде алып, материяға бітім беріп, бүл Дүниені тудырды. Идея әлемі - парадигма - ол мэңгі, алгашқы, Демиург та 
Құдай ретінде мэңгі, бірақ сезімдік әлем, түпнұсқа емес, жасалган, кошірмелі болганнан кейін - өтпелі, жалган, көлеңке. Әрине, бүгінгі таңдагы білім тұргысынан біз Платонның идея элемін катты сынга ала аламыз. Әрбір Дүниедегі жеке заггың тек 84 ь. 



өзіне ғана тэн жақтарымен бірге баска заттарға оны жақындататын жалпы жақтары бар. Адам таным процесінде заттардың жалпы 
қасиеттерін зерттеп, оны белгілейтін үгымдарды туғызады. Оны адам тіл арқылы береді. Олай болса, эрбір сөз Дүниені жалпылайды, эсіресе, ғылыми үгымдар. Мысалы, адам үгымы жер бетінде өмір сүріп жатқан 6,3 млрд адамзатты қамтиды. Нақтылы жеке адам Дүниеге келіп, кетуі мүмкін, ал адам үғымы қала береді. Бірақ осы нақтылы тірі омір сүріп жатқан адамдар болмаса, онда адам үғымы да болмас еді. Мэселе Ппатонның идеалдық әлемінде емес, эңгіме сол идеялар әлемін тудыратын үғымдарда. Платоннан кейін үғымдарды зерттеу, олардың табиғатын ашу, бір-бірімен байланысын корсету -философияның негізгі мәселелерінің біріне айналды. Енді Платонға қайта оралып, оның таным теориясына (гносеология) келетін болсак, онда оның негізінде анамнез (anam-nesis - грек сөзі, еске түсіру) жатыр. Адамның жан дүниесі мэңгі-лік, оның шыккан тегі - идеялар элемі. Сондықтан дүниетану жолында біздің жанымыз өзінің идеалды элемінде болган шағын еске түсіре отырып қана үгымдарды тудырады. Ал сезімдік танымга келетін болсақ, ондагы білім кобінесе жалган, ойткені бүл омірдің озі өтпелі, түрақсыз. Сондықтан сезімдік жолмен танылган пікірді Платон докса (doxa - грек сөзі, пікір) дейді. Егер пікірді біз соган сэйкес үғыммен негіздесек, онда ол гылымга (episteme - грек созі, хат, ғылым) айналады. Платонның ойынша, бүл өмірде бізді идеялар әлемін жалгас-тыратын жалгыз гылым, жан дүние гана емес, сонымен бірге Эрос жэне сүйіспеншілік. Олар бізді қүдіретті әлеммен байланыстыратын копірге үқсайды. Эрос бізге канат-күш беріп, эсемдіктің эртүрлі сатыларынан өткізіп, соган ақырында жеткізеді. Ал сүйіспеншілікке келетін болсақ, ол - сүлулық пен ізгілікке 
қүмарту. Олай болса, ол - философия, даналыкты сүю, өйткені даналықтың өзі сүлулық пен ізгілікті сүюмен тең. Сүюдің бірінші баспалдагы - ол жыныстық сүю, эсем денеге деген қүмарту жэне соның ішінде басқа өмірді келтіру; онда да өлместікке деген қүштарлық бар: үрықтандыру жолында жаңа өмір Дүниеге келеді - ол өлместіктің кепілі. Екінші сатыда сүюдің басқа бітімі Дүниеге келеді: біз денеге емес, басқа адамның жан дүниесімен тіл табысып, оны сүйеміз: онда шашылатын түқым рухты жандандырып, байытады, өнерге, білімге, әділеттілікке, ізгілікке деген қүштарлық пайда болады. 85 



Үшінші сатыда Сүйіспеншілік бізді идея әлеміндегі әсемдік-тің өзімен ұштастырады. Платон метафизикалық, гносеологиялық, этикалық мәселе-лерді әлеуметтік саяси мэселелермен байланыстыра білген. Ол оның «Саясаткер», «Мемлекет», «Заңдар» деген еңбектерінде көрсетілген. Ойшыл қоғамның пайда болуын терең қараған. Егер жануар-лар өзіне керектінің бэрін тағы табиғатта дайын күйінде тауып алса, адамдар жеке-жеке өзіне керек қажеттіктерді өтей алмайды, екіншіден, ол қажеттіктердің көбі еңбек процесінде жасалады, даяр түрінде табиғатта жоқ. Сондықтан адамдар қоғам болып бірігіп өмір сүреді. Біреуі жер жыртады, екіншісі - бала оқытады, үшіншісі үй салады т.с.с. Жалпы алғанда, Платон қоғамдағы адамдарды бірнеше әлеуметтік топтарға боледі. Томенгі топ шаруалар, қолөнершілер, саудагерлер т.с.с. түрады. Олар қоғамның материалдық қажетгік-терін қамтамасыз етеді. Адамды ішкі жэне сыртқы жаулардан қорғау керек, ол үшін полиске жауынгерлер керек. Мемлекетті басқару өнері оте қиын. Оны эділіттіліктің, ізгі-ліктің негізінде жүргізу керек. Ал оған даналық керек. Оны жүргізе алатын - философтар. Біз, философтар, осы уақытқа дейін Платонға озіміздің алғысымызды айтамыз. Бірақ философтар елді басқара алмайды: ол үшін олар көп моральдық адамгершілік қасиеттерінен арылуы керек, өйткені саясатта ашық шындық талаптарының оқтын-оқтын моральдық нормалар беретін талаптар кеңістігінен шығып кетуіне әкеледі. Бүл үш элеуметтік топтың қажеттігін Платон психологиялық түрғыдан да толықтырады. Адамньщ жан дүниесінде ақыл-ой, ерік, іңкэрлік қалай бір-бірімен үйлесімді болса, қоғамда да әлеуметгік топтар соған байланысты өмір сүруі керек. Үкіметті басқаратын адамның жан дүниесінде ақыл-ой, дана-лық басымырақ болуы керек; жауынгерлердің жүрегінде қызбалық, 
қүштарлық басым болуы керек. Ал копшілік халықтың жан дүниесінде - омірге, байлыққа деген іңкэрлік басым болуы керек. Жекеменшік олшемді түрде, негізінен алғанда, халықтың 
қолында болуы қажет, ал жекеменшік бар жерде отбасы, бала-шаға, мүрагерлік деген бар. Ал жоғарыдағы екі топта жекеменшік болмауы қажет. Мемлекет баскарып отырған адамдарда байлыққа деген ынта болса, 86 



онда олар заңдарды өздерінің мүдделеріне сай етіп бұрмалауы мүмкін, ол халықты эрі қарай кедейлетіп, байларды эрі қарай байытады. О л үшін олардың отбасылары болмауы керек, сонда ғана ол байлыққа кызықпай, елді эділ жолмен басқарады. Жауынгерлерге келер болсақ, жекеменшік олардың негізгі 
қызметіне - елді корғауға, тэртіпті қадағалауға үстірт карауларына, 
қолындағы кару-жарақты оз жеке мүддесіне пайдалануы мүмкін. Мемлекет жоғарғы топтардағы еркектер мен эйелдердің 
қарым-қатынасын арнаулы үйымдар арқылы ретке келтіріп оты-рады; олардан туған балаларды арнаулы мекемелерге жіберіп, мемлекет тәрбиелейді: олар өздерінің эке-шешелерінің кім екенін, ал эке-шешелері балаларын танымаулары керек. Оқырманның байқағанындай, Платон мемлекетінің кейбір жақтары екі мыңжылдан артық уақыттан кейін XX ғасырда пайда болған тоталитарлық тәртіптерден көрінді. Бүрынғы кеңес қоға-мындағы мемлекеттің ролі Платонның мемлекетінен кем болған жоқ, шығар. Мемлекет жекеменшікті жойып, барлык үлттық байлықты оз қарамағына алған болатын, тек отбасыларды жойып, әйелдерді ортақ қылмағаны болмаса. Германиядағы фашистер соғыс кезінде соғыстың алдыңғы шегіндегі офицерлерді санато-рийлерге кезекпен демалуға шақырып, оларды сүлу, денсаулығы жақсы неміс әйелдерімен уақытша қосып отырған. Ондағы мақсаттары - арий түқымын жақсарту, болашақ қоғамның элитасын 
қүратын ұрпақты жасау. Алайда ол әйелдер көбінесе мүгедек сэбилерді дүниеге экелген, өйткені жаңа омір махаббаттың туындысы емес пе? Сонымен фашистер Платонның ойын іске асырып, одан дүрыс нәтиже ала алмады. Шынында да, тарихта айтылған бірде-бір философиялық ой жай қалмайды, ол белгілі бір жағдайда шын өмірде іске асады. Ал оның өзі нәтижелі бола ма, оны үлы мәртебелі тарих көрсетеді. Аристотель жэне оның философиялық жүйесі Аристотель (384-322 б.з.д.) - көне заманның ең үлы фило-софы, заманының ең дарынды, жан-жақты білімі бар түлға болған. Аристотель сонымен бірге оз заманының үлы колбасшысы, үлкен Империя жасаушы Александр Македонскийдің окытушысы ретінде де тарихта аты қалған. Аристотельдің тағы да жасаған бір үлкен жүмысы - ол Афина 
қаласында даңқы бүкіл Дүниеге эйгілі мектеп - Ликейді ашады 87 



(қазіргі лицейлердің аты содан шыққан). Мектептің жанында үлкен бақ болған, онда адамдар серуендейтін үсті жабық жолдар болған, оларды грекше «перипатос» дейді. Тарихта Аристотельдің филосо-фиясын қолдап, эрі қарай жалғастырған мектепті перипатетиктер дейді. Аристотель жан-жақты терең білімді түлға болғаннан кейін, оның мүрасын ғалымдар бірнеше топқа бөледі. Логикалық еңбектері (негізгі кітап «Органон», «Катего-риялар» т.с.с. Табиғат философиясына арналған еңбектері: «Физика» 8 кі-тап, «Аспан жайлы» 4 кітап, «Аспандағы қүбылыстар жайлы» T.C.C.). Жан дүниесі философиясына арналған: «Жан дүниесі жөнінде», «Өмір мен олім туралы», «Тыныс алу туралы» т.с.с. Тіршілік философиясына арналған: «Жануарлардың дене мүшелері жайлы», «Жануарлардың дүниеге келуі жайлы». Бірінші физика 14 кітаптан тұратын. Соңынан «Мета-физика» деген атаққа ие болды. Моральдық философияға арналған: «Никомахтың этикасы», «Үлкен этика». Саясат пен экономикаға арналған: «Саясат», «Экономика», «Афинанын саяси омірі». Коркем сөйлеу мен көркем созге арналган: «Риторика өне-рі», «Өлең сөз жөнінде». Логика мәселелері Логика гылымының іргетасын қалаушы - Аристотель. XVII г. немістің үлы философы Канттың: «Аристотельден кейін осы уақытқа дейін логикага еш жаңалық енгізілген жоқ», - деген созінің озі коп нэрсені көрсеткендей. «Категориялар» деген еңбегінде Аристотель алғаш рет егжей-тегжейлі талдау арқылы он негізгі ұгымдарды үсынады (kategoria -грек созі, анықтаймын, белгілеймін). Олар: мән, сапа, сан, қатынас, орын, уақыт, орналасу, иелену, әрекеттену, зардаптану. Олар мынандай сұрақтарга жауап береді: «Не бар», «қандай», «қанша». Аристотельдің категориялары, бір жагынан алып Караганда, болмыстың мінездемелері, екінші жагынан, ойдың бітімдері ретінде 
қарал ады. Бұл категориялардың ішіндегі негізгісі - мэн. Аристотель бірінші мэн ретінде нақтылы омір сүріп жатқан жеке заттарды 88 



жатқызады. Ал оларға тэн жалпылықты ол - «тек», «түр» ретінде екінші мэн дейді. Сонымен бұл арада Аристотель Платонның көзқарасымен қайшы келеді: жеке заттардан бөлек жалпылық өмір сүре алмайды. Жүре келе ойшыл «тек», «түрді» морфе (morphe), яғни бітім деген үғымға ауыстырып, заттың терең мэні сонда деген пікір айтады. Аристотельдің «Органон» деген еңбегінде жеке категориялар емес, эртүрлі түжырымдар талданады, олардың кұрылысының негізінде жатқан ойлау зандылықтары көрсетілді. Олар: Тепе-тендік заңы (А = А), яғни белгілі бір ұғым эрқашанда бір мағынада гана колданылуы керек. 
Қайшылықты жоққа шығару заңы (А = В). Үшіншіні жоққа шығару заңы (А=А, ия болмаса А= В, яғни екеуінің біреуі дұрыс (үшіншіге жол жоқ). Бүл логиканың үш заңы ұғымдарды тек бір мағынада пайда-ланып, олардан шығатын тұжырымдардың бір-біріне қайшы кел-меуін талап етеді. Осы талаптың негізінде силлогизмдер қүрылады. Мысалы: Барлық адамдар өлмек; Сократ - адам; Олай болса, Сократ олмек. Аристотельдің логикасында адамдардың ой-түжырымды-рында кездесетін қателіктер талданады. Олар көбінесе создердің коп мағыналығынан шығуы мүмкін (омономия). Мысалы, шаш - бір жағынан шашу, лақтыру, екінші жағынан адамның басындағы шашы ретінде қолданылады. 
Қателіктер белгілі ойларды бір-бірімен дүрыс қоспай, ия болмаса дұрыс бөлмеуден шығуы мүмкін, ия болмаса мэннің орнына кездейсоқтық қасиет колданылуы мүмкін т.с.с. Аристотельдің бірінші физикасы Аристотель «бірінші физика» деп табиғат зандылықтарын, нақтылы жаратылыстану зандылықтарын зерттейтін физика ғылы-мының ар жағында жатқан Дүние жоніндегі ең шегіне жеткен жалпы сүрақтарды түсінеді. Антика заманының ойшысы Андроник Родосский сондықтан оған «метафизика» деген атақ қойған болатын. Бүл үғымның «бақытты тағдыры» болып, осы уақытқа шейін жетіп, философияда кеңінен қолданылады. Аристотель Дүниенің алгашқы негізін екі себептен шығарады, олар - материя жэне бітім, форма. Материя бітімсіз, бітім мате-риясыз өмір сүре алмайды. Егер Платон материя оны қалып-89 



тастыратын идеясыз өмір сүре алмайды десе, онда Аристотель форманың өзі де материясыз болмыста жок деген пікірге келеді. Тек бір-біріне қосылып кана олар заттың шынайы болмысына, суб-станцияға экеледі. Олай болса, Дүниенің алғашқы негізін кұрайтын материя жэне форма арқылы омір сүретін жеке заттар ғана. Сонымен Дүниенің алғашқы негіздері материя мен форма болатын болса, олар қалайша бір-бірімен косылып нактылы зат-тарды тудырады? Бүл сұрақты шешу жолында Аристотель гылымга екі жаңа үғым экеледі. Олар «мүмкіндік» (грекше - dynamis, латынша - potentia (жэне шындық (грекше - energeia, латынша -actus). Бұл ұғымдарды ол материя жэне формамен тыгыз үштастырады. Материя - тек белгілі бір затгарға айналатын мүмкіндік қана. Ал формаға келетін болсақ, ол - шынайыльщ. Сон-дықтан форма материяны мүмкіндіктен нақтылы шындыққа экеледі. Мысалы, кірпіш - саздың формасы, сонымен қатар бола-шақ үйдің мүмкіндігі, ал саз - кірпіштің мүмкіндігі. Сәби - болашақ ересек адамның мүмкіндігі. Сонымен қайсыбір Дүниеге келу -мүмкіндіктің шындыққа айналуында. Жоқтан еш нэрсе пайда болмайды. қайсыбір қозғалыстың қайнар көзі Дүниенің сыртында емес, заттардың ішкі мүмкіндіктерінде. Материалдық жэне формалдық себептерден баска Аристотель әрекеттік жэне мақсатқа лайықтылық себептерді корсетеді. Расында, белгілі бір нәрсенің Дүниеге келуі басқа нәрсенің эрекеті арқылы іске асады. Ал Дүниеге келген зат не үшін келді деген сүрақ заттың мақсатқа лайықтылық себебін корсетеді. Оны Аристотель энтелехия (entelechia - бітімге келген, кемеліне келген, грек сөзі) деген үгым арқылы корсетеді. Енді соңгы үлкен мэселе, оны қазақ дүниетанымы түргы-сынан қойсақ, бүл жалган Дүниенің неге барлық жагы тең емес, оймен сэйкес келмейді? Аристотель бұл мәселені материя катего-риясы арқылы шешеді. Материя - енжар, кертартпа зат, сондықтан формамен қосылган кезде табигаттың қажеттілігі, кездейсоқтық пайда болады. Сондықтан бүл Дүниеде еш нәрсе мақсатқа лайықты дамыганымен, өзінің ішкі энтелехиясына толыгынан сэйкес келмейді. Дүние, өмір жэне адам мәселелері Енді Аристотельдің метафизикалық көзқарастарын нақтылай «ай астындагы Дүниеге», ягни оның натурфилософиялық козқа-90 



растарына келер болсақ, онда бүл Дүниенің бүрынғы философтар айткан төрт стихиясына қайтадан ораламыз. Аристотель алғашқы материя қанша енжар, сапасыз, сансыз т.с.с. болғанымен, дегенмен оның жылылық, суықтық, құрғақтык пен дымқылдығы бар. Ал олардың бір-бірімен жүп-жүп болып 
қосылуы Дүниенің негізінде жатқан торт стихияны тудырады: жылы мен құрғак - отты, жылы мен дымқыл - ауаны, суық пен дымқыл - суды, суық пен құрғақ - жерді. Ал аспанды алар болсақ, - ол құдіретті Эфирден - квинтэс-сенциядан (бесінші мэн) түрады. От пен ауа жеңілірек болғаннан кейін, Дүниенің шекарасына, ал жер мен су ортасына қарай жылжиды. Сондықтан оттың жалыны, жылы ауа жоғарыға көтеріліп кетеді, ал су төменге қарай ағады, ауаға лақтырылған жер қайтадан төменге түседі. «Ай астындағы Дүние» осы торт стихиядан кұралады. Егер Демокрит, я болмаса Анаксагор заттарды үсақ болшектердің бір-бірімен араласуының негізінде пайда болады десе, Аристотель олар бір-бірімен сіңісіп кетеді деген пікір айтады, яғни затгы біртүтас нәрсе ретінде оның қүрамдас бөлшектеріне теңеуге болмайтынын көрсетеді. Сонымен дүниеге келген заттардың формасы болғаннан кейін олар өзінің ішкі мақсатына лайықты өзгеріске, қозғалысқа түседі. Аристотель қозғалыстың торт түрін көрсетеді: Пайда болу мен құру. Сапалық өзгерістер, яғни заттардың қасиеттерінің өзгеруі. Сандық өзгерістер, яғни заттың үлкеюі мен кішірейуі. Орын ауыстыру. Бірінші қозғалыс түріне келер болсақ, бірдеңе дүниеге белгілі бір мүмкіндіктің іске асуы арқылы келеді. Олай болса, пайда болу дегеніміз бір нәрсенің қүруына, қүру басқа бір нәрсенің Дүниеге келуіне экеледі. 

Қозғалыс белгілі бір кеңістікті талап етеді жэне уақыттың шеңберінде болады. Аристотель кеңістікті заттың алатын орны ретінде түсінеді, ол Демокриттің козқарасына бұл мәселе бойынша 
қарсы келеді. Уақыт - қозғалыстың саны. Санды есептейтін адамның жан дүниесі ғана. Олай болса, ол - жан дүниенің қасиеті ғана. Шын дүниеде тек қозғалыс қана бар. Енді тіршілік әлеміне келер болсак, Аристотель оған материя жэне форма түрғысынан қарайды. Тірінің денесі материядан түрса, 91 



жаны формадан тұрады. Тіршіліктің жаны оның ішкі энтеле-хиясынан құрайды да, белгілі бір мақсатқа лайықты етіп қозғалтып дамытады. Дүниедегі тіршілік негізінен үшке бөлінгеннен кейін, Арис-тотель жанды да үшке бөледі: Өсіп-өнетін жан (өсімдіктер элеміне тэн). і Сезінетін жан (жануарлар элеміне тэн). Ойлайтын жан (адамдарға тэн). Адамның орны тіршілік әлемінде - ерекше. Ол - ақыл-ойдың иесі. Сондықтан оның жан дүниесі, дене қүрылымы да озгеше. Ол тік жүреді, еңбек етіп, сөйлей алады т.с.с. Адам түйсіктері арқылы заттардың формасын қабылдай алады, барлық түйсіктер бір-бірімен байланысқа түсіп, затты біртүтас кұбылыс ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Адам ақыл-ой арқылы сезімдік кейіптерді қабылдап, шығар-машылық жолмен игереді. Олай болса, ол қабылдайтын ақыл-ойға жэне шығармашылык ақыл-ойға бөлінеді. Соңғыны Аристотель «әрекетті ақыл-ой» дейді. Оның қайнар козі - «форманың формасы» - Құдайда. Коп адамдар өмірдің мэнін лэззат алумен теңестіреді. Ол, шынына келгенде, - құлдың арманы; Екіншілер сый-сияпатқа боленіп, даңқты армандайды, олар-дың бэрі де баска біреулердің ықпалымен байланысты, бүгін бар, ертең жоқ; Үшіншілер байлық қуып шаршайды, бұл соңғы - ең мәнсіз, өйткені ол - табиғатқа қайшы келетін нэрсе, ойткені байлық басқа мақсаттарға жетудің қүралы ретінде пайдаланылуы мүмкін, мақсат ретінде оның ешқандай мағнасы жоқ, - дейді Аристотель. Адамның барлық іс-әрекетінің мақсаты - рақатқа жету. Адам ақыл-ойдың иесі болғаннан кейін, эрине, рақатгың ең биік түрі -Дүниені ақыл-оймен шолу (theoria). Бірақ адам тірі пенде болғаннан кейін, ең алдымен өмір сүру керек, ол үшін басқа адамдармен 
қарым-қатынасқа түсуі қажет. Әрине, кедейлік, оне бойы керекті нэрселердің жетіспеу-шілігі, ауру, бақытсыздық т.с.с. адамды рақаттан алыстатады. Егер бай болсаң, калағаныңның бэрі қол астыңда болса, денсаулығың, күш-қуатың мол болса, онда өзіқці бақытты сезінесің. Бірақ ол рақатқа жақындатқанымен, оның өзі емес. Рақатқа жетудің негізгі жолы ол - арете (arete - грек сөзі, ізгілік, ішкі салмақтылық). Сонымен рақат дегеніміз - ізгілікті іс-92 



әрекеттің нэтижесі, яғни ақыл-оймен шектелген лэззат. Олай болса, ол туа бітпеген, оған үйрену керек. Әңгіме біржақтылықтан аулақ болып, эр нэрсе, іс-әрекет, жүріс-түрыстың ортаңғы жолын табуда. Оған ақыл-оймен току арқылы жетуге болады. Мысалы, кеңпейілдік - даңғойлық пен жансауғалаудың екі ортасында; ерлік - ессіз батылдық пен 
қорқақтықтың ортасында; мырзалық - шашып-төгу мен сарандық-тың ортасында т.с.с. Сонымен еш нэрсе «оте» болмауы керек. Аристотель ізгіліктің екі түрін көрсетеді: біріншісі -дианоэтикалық, екіншісі - этикалық. Біріншіге жету үшін адам жақсы білім алып, оны өмірдегі тәжірибемен үштастыруы керек. Этикалық кұндылықтар әдет-ғүрып арқылы беріледі (ethos - эдет). Дианоэтикальщ құндылықтарға акыл-оймен жетсек, этикалық 
құндылықтарға іс-эрекет, жүріс-тұрыс арқылы жетеміз. Батыл болу үшін батыл іс-әрекеттер жасау керек, эділетті болу үшін әділеггілік жолымен жүру керек т.с.с. Соңгы қүндылық Аристотельді эсіресе кызықтырады. Оған біз де тоқтаңқырайық, өйткені бүгінгі отпелі заманда эділеггік деген созді біз тіпті үмытып кеткен сияқтымыз, ал откен кеңес заманында әділеттілікті саясатта адамдарды кедейліктің негізінде теңеуге экеліп тіреген болатын. Аристотельдің айтуынша, эділеттілік, бір жағынан, адамдар-ды теңеу аркылы, ал екінші жағынан, игіліктерді эр адамның, 
қоғамдағы алатын орны арқылы болу керектігінен шығарады. Әділеттік мэселесі бізді мемлекетке тікелей жеткізеді. Аристотель адамды «zoon politicon» - саяси жануар ретінде анық-тайды, ойткені адам жануарлар сияқты жалғыздан-жалғыз омір сүре алмайды. Мемлекет сондықтан адамдардың бірігіп өмір сүруінің жолында пайда болған қажетті қүбылыс. Аристотель мемлекет мәселесін жекеменшікпен жэне ерікті-лікпен үштастырады, құлдар мемлекеттің азаматы бола алмайды. Егер Платон жекеменшік жойылу керек деген болса, Аристотель, керісінше, оның қажеттігін көрсетеді: «Жекеменшіктің коп пайдалылығын айтпағанның өзінде-ақ, - дейді ойшыл, - бір нәрсенің иесі болу адамга түсінбейтін лэззат сезімін экеледі. Сонымен катар байлықтың иесі мырза болып, қарапайым халыққа, кемтарларға көмектесіп, оларды колдап отыруы қажет, басқа жағдайда қоғам тұрақтылығынан айырылып қалып, мемлекетке 
қауіп төнуі мүмкін». Соңғы мәселеге көп көңіл бөліп, ойшыл ел тұрақты болуы үшін оның негізгі халқы орта дәрежеде омір сүруі 93 



керектігін айтады. XX ғасырда әлеуметтік философияда бұл «орта таптың теориясына» айналды. Аристотельше оиласақ, бүпнгі тандағы біздің қоғамның құрылымындағы орта топтың элсіздіп, кедейлер мен байлардың айырмашылығының шектен шығуы 
қоғамның түрақтылығына теріс эсерін тигізш жатыр. Аристотель өз заманының саяси тарихын зерттеп, мемле-кеттің басқару формаларының заңды түрде алмасып отыратынын байқайды. Мемлекетге де ол форманың белсенділігін, өзінщ философиясына сэйкес көрсеткісі келеді. Мемлекетгің баскару формалары билікті ұстап отырған адамдардың санына карай болінеді, ал оның озі баилыктың көлемімен тығыз байланысты. Екінші жағынан, билік басындағы отырған адамдардың мақсаты кандай: халықтың мүддесін, я болмаса өздерінікін корғаумен байланыстырады. Осы екі тұрғыдан Аристотель басқарудың үш дұрыс түрін, үш бұрыс формаларын ашады. . Дұрыс тұрлері: монархия (monos - бір, агсһе - билік) - бір адамнын билігі, аристократия (ariston - ең жақсы, асыл) - аз аксүи-ектердің бірігіп баскарған билігі, полития (polis - қала) - ерікті адамдардын байлығына карай байланысты кұрылатын үкімет билігі. Бүрыс биліктерге келер болсақ, монархия, қандаи жақсы билеу түрі болса да бірте-бірте тиранияға - бір адамның зорлығына, заңсыз баскаруына әкелуі мүмкін. Аристократия да жүре келе бір-бірімен сыбаилас болып қыз алысып-берісіп, халыкка кызмет етпей, олигархияға ауысуы ғажап емес. Полития да бірте-бірте демократияға ауысып (Аристотель де-мократия ұғымын казіргі мағынасынан горі баскаша қарайды), кез келген надан адамның кеудесін қағып «мен басқарамын» деген пиғылын туғызып, мемлекеттің билігіне олардың келуін тудырады (казіргі отпелі коғамдағы кейбір сайлаулар кезіндегі үрдістерге 
ұқсас). Сонымен Аристотельдің біршама элеуметтік-саяси көзқарас-тары бүгінгі таңға дейін өзінің маңызын жойған жоқ. Онын көтерген көп мэселелері болашак дэуірлердегі ғалымдарға рухани азык болып, олардың шығармашылык шабытын оятты. § 7. Эллинистік-Римдік философия Егер Платон мен Аристотельдің шығармаларын антикалык дэуірдегі философиялық ой-пікірдің ең биік шыңына жатқызсак, 94 



б.з.д. IV ғ. - V ғ. екі ортасындағы 8 ғасырды көне заманның фило-софиясының бірте-бірте әлсіреп сөнуімен байланыстырамыз. Бүл 8 ғасырда неше түрлі соғыстар, құлдардың көтерілістері, ұлт-азаттық 
қозғалыстар - бэрі де болды. Бүл уақыт - құлдық қоғамның пісіп-жеткен сатысынан өтіп, сонымен катар баска даму жолын таба алмаған заман. Өндіргіш күштер сол бұрынғы мал мен адамның күшіне негізделген, жаңа күш-куат көздері элі ашылған жоқ. Сондықтан биіктігі 135 м. Александрия Фаросы теңіздің жаға-лауында салынғанымен, оған сол бүрынғы қүлдардың күші пайда-ланған болатын. Птоломей Филопатер өз заманының ең үлкен соғыс кемесін жасады, ал оны 4 мың қүл ескекпен козғайтын. Ондай кемені 
қандай жерде пайдалануға болады? Бірақ бұл заманның ғылым саласында Римде құқ теория-сының іргетасы қаланып, соңында бүкіл Еуропа мемлекеттерінің калыптасуына өзінің зор эсерін тигізеді. Осы уақытқа шейін заңгерлердің негізгі пәндерінің бірі - ол Рим кұқы. Ёұл дэуір жонінде орыстың үлы философы А.Ф.Лосев айткандай: «Филоорфияда кажу мен түңілу байқалады... Мэресіне жете алмай ошкен, бірак болуға тиіс болса да, дегенмен болмысқа айналмаған ілімдер...». Бұл ойды эллиністік-римдік философиялық ой-пікірдің жалпы мінездемесі ретінде келтіруге болады. Киниктер Әрбір дағдарысқа үшыраған эділеттілік жойылған қоғамда сондағы тэртіпке ашықтан-ашык қарсы шығатын белгілі бір философиялық саяси ойлар, я болмаса бүкіл омір салтымен сол 
қоғамды айыптайтын әлеуметтік топтар пайда болады. XX ғасырдың екінші жартысында біз оларды «хиппи» қозғалысынан, «битниктерден», «кришнаиттерден» т.с.с. байқадық. Міне, осындай дағдарысқа ұшыраған антикалық дэуірде фи-лософия мен этика саласында киниктер мектебі пайда болады. Оларды Грециядағы сократгық мектептердің окілдеріне жатқызады. Олардың атын біреулер Киносарг аталатын гимназиямен теңесе, келесілері «куоп» (ит) деген созбен теңейді, ойткені осы мектептің негізін қалаған Антисфен: «Адам «ит сиякты омір сүруі керек», - деген екен. Киниктердің тарихта аты қалған екінші тұлғасы - Диоген Синоптық. 95 



Олардың мақсаты белгілі бір болмыс жөнінде ілім жасау емес, керісінше, жаңа өмір салтын жасап, оны сынау болды. Мысалы, Диоген теңіздің жағасында үлкен бөшкеде өмір сүреді, шалшықтан қолымен су алып ішеді, жұрттың көзінше дәрет алады; күндіз шам жағып жүреді. «Неге шам жағып жүрсіз?» - деген сүраққа: «Адам іздеп жүрмін», - деп жауап береді. Атақты Александр Македонский мүндай қызық адамды көрейінші деп оған келгенде, Диоген: «Былайырақ түршы, күннің сәулесін жауып тұрсың гой», - деген екен. Киниктердің ілімі бойынша, адамның ең соңғы талгамы -ізгілік. Ал оның өзі - бақыт. Ізгілік дегеніміз - аз нәрсеге канагат ету, залымдықтан аулак жүру; ізгілікке үйренуге болады, бірак оган білімнен горі ерік керек; ізгілік адамның созінен емес, жүріс-түрысынан байқалады. Азга канагат ету адамды біреулерге тэуелді болудан арылтады. Бірак Киниктердің дербестігі бүкіл мәдениет, элеуметтік нормалар, онер, отбасы, мемлекетті теріске шыгаруга экелді. Мұның бэрі де, әрине, сол кездегі қогамдагы қалың бүкараның оте аянышты жагдайымен байланысты болса керек. Киниктер жекеменшікті, элеуметтік айырмашылықты жою керек, адам әлемнің азаматы (космополит) болуы керек деген пікір айтты. Эпикур философиясы Эпикур (342-270 б.г.д.) - Демокриттің қолдаушысы. 306 ж. Афина каласында озінің мектебін ашты. Ол соңынан «Эпикур багы» деген атак алды. Мектептің қақпасында мынандай жазу бар екен: «Жолаушы, мүнда саган жақсы болады: мұнда лэззат алу - ең биік ізгілік». Эпикур ілімі үш кұрамдас бөліктен тұрады. Ол - каноника (таным теориясы), физика (табигат жоніндегі ілім) жэне этика (мораль, әдет-гүрып). Эпикурдың каноникасында сезімдік танымга коп көңіл болінген. Дүниені кабылдаудың негізінде заттардың үстіндегі жеңіл атомдардың біздің денемізге кіруі жатыр. Біздің түйсіктерімізге кіріп, олар шынайы қабылдауды тугызады, ал біздің басқа мүшелерімізге кірсе, онда неше түрлі қиялдар пайда болады. Олай болса, сезімдік таным бізді ешкашан алдамайды. Жалғандықтың кайнар көзі ақыл-ойда, түжырымда. Өйткені акыл-ой сезімдік танымга неше түрлі қосындылар жасайды. Ал ой дегеніміз - ол 96 



сөздердің мән-мағынасы. Сондықтан ойлауда қате жібермес үшін, сөздердің алғашқы мағынасынан таймау керек. Эпикур адамдар, жалпы алғанда, Дүние жэне адамдардың жүріс-түрысы, іс-эрекеттері жөнінде түсініктер жасайтынына күмэн келтірмейді. Ал жеке ғылымдағы мәселелерге келер болсақ, онда эртүрлі пікірлер болуы мүмкін, тек эр адам өзінің ойын жаксы дэлелдей білуі керек. Эпикур физикасына келер болсақ, оның негізгі қағидалары мынандай: Еш нэрсе жоқтан пайда болып жэне жоққа кетпейді. Ғарыш эрқашанда осындай болған жэне болашакта да осындай болады, өйткені басқаға айналатын еш нәрсе жок. Ғарыш денелер мен кеңістіктен түрады, денелер жөнінде біздің сезімдеріміз айтады, ал кеңістік болмаса денелердің 
қозғалысы болмас еді. Денелер бөлінбейді жэне тұракты (атомдар), жэне солардан эртүрлі заттар қүрылған. Ғарыштың көлемі шексіз - атомдар мен денелер жағынан да; кеңістік жағынан алғанда да Ғарыштағы дүниелердің саны шексіз. Оқырманның байқағанындай, мүндай көзқарас Демокриттің іліміне оте жақын. Тек Эпикурдың козкарасының айырмашылығы -атомдарға көлемі мен бітімінен тыс салмақ қосылады. Екінші негізгі Эпикурдың жасаған жаңалығы - өзінің салмағы арқылы кеңістікте қүлдырап бара жатқан атом алғашқы бағытынан ауытқып кетеді. Олай болатын болса, бүл Демокриттің Дүниеде тек қана қажеттілік пен себеп бар деген козқарасына үлкен соққы болды. Атомдардың ауытқуын Эпикур оның ішкі қасиеттерінен шығады деп түсіндіреді. Эпикурдыц этикасы мен теологиясы (thcos-күдай, logos-ілім) Эпикур: «Дүниені зерттеу - ол адамның негізгі максаты емес», - дейді. Адамның негізгі мақсаты - бакытты омірге жету. Ал оған жету үшін адамдар Ғарыштың қандай екенін, Қүдайлар бар ма, элде жоқ па, өмір мен өлім жөнінде, табиғаттағы адамның үрейін туғызатын қүбылыстар жөнінде өздерінің түсініктерін қалыптас-тыруы керек. Сонда ғана адам бақытты өмірге жете алады, ал ол үшін философияны оқу керек. Ол ешқашанда ерте де емес, кеш те емес. Эпикурдың ойынша, бақыт дегеніміз - еш нэрсеге кеселі тимеген лэззат. Ол адамның жаратылысы, табиғатынан шыгады. Адам дүниеден лэззат алуға, зардаптан кашуга тырысады. 97 



«Сондықтан біз лэззатқа жетуді бакытты өмірдің басы мен аяғы деп есептейміз», - дейді Эпикур. Осы айтылған жэне де басқа ойлардың негізінде, жүре келе философияда эпикуреизм деген үгым пайда болды. Бүл үғым өмірдің мән-мағынасы лэззатты қууда, қүмартуда, Дүниенің барлық 
қызығын қамтуға тырысуда деген мағына береді. Тарихта, өкінішке 
қарай, ірі түлгалардың кейбір ойлары бүрмаланып, сол түлгалар жөнінде болашақ ұриактардың санасында қисық пікір пайда болады. Мәселенің шынына келеек, Эпикур лэззат алу үгымын тіпті басқаша түсінді. Егер адамның табиғи қажеттіктері өтелсе (ішетін тамағы, киетін жылы киімі, ауасы жететін жылы баспанасы болса), онда адам өзінің табиғи дарындарын сыртқа шығарып, шығар-машылық дәрежесіне көтеріліп, өзін нағыз бақытты адаммын деп сезінеді. Эпикурдың мектебіне оқуға келген адамды алғаш рет 
қарсы алғанда, оның аяқ-қолын таза сумен шайып, содан кейін бір шелпек нан мен бұлақтың суын беріп: «Ал енді өзіңізді бақытты сезініңіз», - дейді екен. Эпикур лэззаттың өзін дүрыс түсінуге шақырады, өйткені адамның қажеттіктерін табиғи жэне жасандыға белуге болады. Ал соңғылардың біршамасы тіпті керек те емес. Олардың анық-таушысы - адамның ақыл-ойы, әділеттік жэне адамгершілік сезімдері. Лэззат алудың соңғы мақсаты - ол дененің зардабы мен жан дүниесінің қобалжуынан аулақ болу. Оны ол кісі атараксия деген 
ұгыммен береді (ataraxia - грек сөзі, кобалжымау). Егер адам тыныш өмірге үмтылса, жан дүниесі тұрақты болса, дене ауруы болмаса, болашақ зардаптан, өлімнен қорықпаса, онда оның ішкі рухани өмірінің бақыты арта түседі. Қарапайым тынық жерде, жолдастарыңның арасында, мемлекеттің жүмысына араласпай, озің-мен-өзің болып омір сүрсең, сен бақытқа жетесің. Эпикурдың жақсы коретін нақыл сөзі - «Lathe biosas» - байқалмай омір сүр. Эпикур материалистік козқараста болганмен, Қүдайлардың бар екенін мойындады. «Бірақ Құдайлар гарыштагы дүниелердің ортасында оздерімен-өздері омірден лэззат алып өмір сүріп жатыр, олардың адамдарга еш қатысы жоқ. Егер олар адамдардың ісіне 
қатысса, онда олардың рахатқа толы өмірі тоқталар еді», - дейді Эпикур. Ал адамга келер болсақ, онда оның денесі мен жан дүниесі атомдардан қүралганнан кейін, ол олгенде, оның жанын қүрайтын 98 



жеңіл атомдар да тарап кетеді, яғни жан да келмеске кетеді. Ол -табиғи нэрсе, сондықтан одан қорықпау керек. «Өлім мэселесіне келер болсақ, оның бізге ешқандай қатысы жок, біз бүл Дүниеде болсақ, онда өлім элі жоқ, ал өлім келген кезде, біз жоқпыз», - дейді ойшыл. 
Қорыта келе, Эпикурдың философиясы эсіресе моральдык ой-пікірлері өз заманындағы рухани өмірге және содан кейінгі 

ұрпақтарга өзінің зор әсерін тигізді. Стоицизм (Стоя) философиясы Стоя философиясын (stoa - Афина қаласындағы философтар-дын жиналатын гимараты) б.г.д. 300 ж. Китионнан шыккан Зенон деген ойшыл қалаған. Ол мектеп 500 жылдай уакыт омір сүрген. Оны Коне Стоя (3-2 ғ.ғ.), Орта Стоя (2-1 ғ.ғ.), Соңғы Стоя (1-2 ғ.ғ.) деп үш уақытқа боледі. Коне жэне Орта Стоя мектебінің өкілдерінің толык бір шығармалары қалмаған. Көбінесе Стоя философиясында этика Мэселелеріне көбірек назар аударылған. Зенон озінің философиясында бүкіл әлемдік мемлекет жоніндегі ілім жасаған (космополис). Бүл мемлекетте толык теңдік орнаған: еріктелер мен қүлдар, байлар мен кедейлер, еркектер мен әйелдер - бэрі де тең қүқылы. Бүл елде тек даналық сатысына жеткен адамдар омір сүреді. Олар табигат заңына сэйкес өмір салтын үстайды. Алайда табигатқа сэйкес өмір сүру ол өмірдегі материалдык 
қүндылықтарды кеңінен пайдалану, қазіргі замандагы сиякты жаңа кажеттіктерді тудыру жэне оларды өтеу жолдарын іздеу емес, керісінше, адамды қоршаган сыртқы дүниеден тэуелсіз өмір сүру; егер біздің жануарлар элемінен негізгі айырмашылыгымыз ақыл-ойда, саналылыгымызда болса, онда ақыл-ойдың, ар-үжданның басшылыгымен омір сүру - ол нагыз табигатқа сэйкес өмір сүру болады. Әрине, бүл ойлардың бэрі, шамасы, үлкен қалалардың тез өсуін, рухани өмірдің тайызданып, азгындауын, тэтті өмірге деген копшіліктің үмтылысын сол кездегі ойшылдардың жаратпагын-дыгынан туса керек. Олай болса, сыртқы Дүниеде кандай тоңкерістер жүріп жатса да, сені тағдыр қандай тәлтекке салса да, ақыл-ойга негізделген адамгершілік жолдан таймауың керек. Сыртқы Дүниеге қызыгу, оган қүмарту эр түрлі залымдықтарды тудырады. Стоиктер Аристо-99 



тельдің «ортаңғы жолын» катты сынға алады. Ақыл-ойдың, зер-денің шын қызметі екі карама-қарсы жатқан құмартудың арасын-дағы ортаңғы жолды табу емес, олай болса ақыл-ой элі де өмірге деген кұмартудан толық арылған жоқ. Сондықтан адамның негізгі мақсаты - кұмартудан құтылу, еріктік алу, самарқаулык дэрежеге жету (apatia - самарқаульщ). Соңғы стоиктер оны даналық - София дейді. Байлықты аңсап, соның соңына түскен адам бақытсыз, өйткені ол оз-озіне зардап әкеледі, ол жаман адам, ойткені ізгіліксіз; ол ақымак адам, ойткені акылсыз. Стоиктердің айтуынша, мүндай адамдар халықтың копшілігін кұрайды. Адамдардың сыртқы бір-бірінен элеуметтік айырмашылығы надандықтан шыкқаннан кейін, оған тіпті мэн беріп, я болмаса оған 
қарсы күреске шақыру - керек емес нэрсе. Оған, әдемісі, коңіл аудармау керек. Сондықтан тағдырға көніп, ешқандай іңкэрлік жолына түспеу 
қажет, өйткені ол адамның жан дүниесін түтіндетуі мүмкін. Бірақ адамның өзіне қарамастан, сыртқы қолайсыз жағдай адамның жан дүниесінің тыныштығын бүзып, өне бойы зардап әкеле берсе, ондағы ең жақсы жол - адамның өзін-өзі өлтіріп, бүл Дүниеден кетуі. Өздерінің натурфилософиясында Стоиктер Гераклиттің козқарасына жақын болған. Дүние шығармашылық алғашқы оттан пайда болып, уақыты өткеннен кейін, лаулаған дүниежүзілік отта жанып кетеді. Содан кейін тағы да Дүние басқа түрде келіп, тағы да жанып кетеді, ол - мэңгілік алмасу. Қүдай табиғаттың барлық жақтарынан өтеді, сіңеді. Сонымен қатар ол бүкіл Дүниені басқарады жэне барлық болатын жер бетіндегі оқиғаларды біліп отырады. Мүндай көзқарас адам өмірінде фаталистік көзқарасты тудырады (fatum - лат. созі, тағдырға сену). Скептицизм Антикалық философияның соңғы сатысындағы тағы бір ағым - ол скептицизм (skeptikos - ізденуші, зерттеуші). Олар оздерінің аты ізденуші болса да, барлық Дүние жөніндегі білім, заңдылыктардың ақиқаттылығын теріске шығарады, бэріне күмән-данады. Скептицизмге карсы түрған ілім - ол догматизм (dogma -ілім), ғылымда ашылған белгілі теорияларды өзгермейтін, абсо-лютті ретінде қарау. 100 



Егер скептицизм ағымын осы сөздің мағынасы арқылы түсінгіміз келсе, онда бүкіл философияны осы ағымға жатқызуға болады, өйткені бүл пэннің саласында бірде-бір бүкіл ғылым кауымы мойындаған акиқат жоқ. Әртүрлі философиялық ағымдар Дүниенің ең жалпы сүрақтарына озінше жауап береді. Филосо-фиялық дүниетаным өте күрделі де қиын, болмыс элі көп 
қүпияларын өзінің бойында сақтап жатыр, эрбір үрпақ үлкен ізденіс пен толғау арқылы өзінің дүниетанымын тереңдете түседі... Ал бірақ танымның киындығын скептицизммен теңеуге болмайды. Скептицизм барлық дүниетанымға күмэндану, таным-ның ақикатқа жетуге болатынын теріске шығарған кезде ғана дүниеге келеді. Скептицизмнің түп-тамыры Софистика мектебіне кетеді. Протагорды еске түсірейік. «Эр зат жөнінде кемінде екі карама-
қарсы пікір айтуға болады», - дейді ол кісі. Ал мүның өзі скеп-тицизмге жол ашады. 

Қазіргі таным теориясындағы қайсыбір білімнің салыстыр-малы екендігі де белгілі бір жағдайда скептицизмге экелуі мүмкін. Скептицизм бағытының ірі түлғасы - Пиррон (360-370 б.ғ.д.). Пиррон жазылған еш нәрсе қалдырмаса керек. Ол өзініц ойла-рын оқушыларына эңгіме етіп жеткізіп отырған. Ол еш нәрсені су-ду, ия түрсіз деп, әділетті, ия болмаса әділетсіз деп айтпаған. Оныц ойынша, ақиқат жоқ, ал адамдар тек қана әдет-ғүрып арқылы омір сүреді. Заттар сезіммен де, ақыл-оймен де танылмайды, сон-дыктан олар жоніндегі кайсыбір пікір болмасын акикатқа жеткіз-бейді. Пиррон озінің осы пікірлерін дәлелдеу үшін былай дейді. «Еш нәрсені заттар жонінде айтуға болмайды, өйткені олар эртүрлі тіршіліктердіц бір-біріне үксамайтын түйсіктерін тудырады: біреулеріне ол зат пайдалы, екіншілеріне зиянды; эртүрлі адамдар да, заттардан эртүрлі эсер алады. Белгілі бір нәрсе адамның эртүрлі түйсіктерінде эртүрлі қабылданады (күннің сәулесі көзге жарық болып, денеге жылылық әсерін тигізеді). Адам өзінің жан-дүниесінде эртүрлі жағдайда белгілі бір затты эртүрлі қабылдайды. Заттар эртүрлі басқа қүбылыстармен бірге қабылданады да, эр жағдайда эртүрлі болып көрінеді; белгілі бір түжырымға екінші оған қарсы пікірді айтуға болады жэне олардың біреуі екіншісінен гөрі ақиқатқа жақын деп айту қиын. Сондықтан Дүние жөніндегі ақиқат тек Құдайдың колында». Олай болса, адам еш нэрсенің ақиқатын білмегеннен кейін, олар жөнінде ешқандай түжырым жасаудан аулак болуы керек. 101 



Пиррон жөнінде мынандай аңыз қалған. Кемемен теңізде жү-зіп келе жатқанда үлкен толқындар пайда болып, адамдардың көңіл-күйі түсіп кетеді. Бірак Пиррон айналаға самаркаулыкпен қарап, адамдарға кемедегі тамак күйсеп жатқан торайды көрсетіп: «Неге 
қорқасындар, осы торай сияқты еш нэрсеге аландамай, өздеріңці дана адамға үқсас сияқты үстамайсындар ма?» - деген екен. Атақты орыс философы А.С.Богомолов: «Скептицизм адам-дык дэрежеге сай емес, одан томен түрған ілім», - деген пікір айта-ды. Өйткені қауіп туғандағы қорқыныш сезімі адамдықка лайықты болмағанмен, қорыққан адам ең болмаса өзінің өміріне кауіп төніп түрғанын біледі. Ал нағыз адамдық нәрсе - ол содан кейін барлык күш-жігерін жинап, сол қауіпқе қарсы түру, осы күресте барлык өмірдегі алган тәжрибесін, білімін жүмсау болса керек. Богомо-ловтың бүл пікіріне толығынан қосылуға болады. Сонымен скептицизммен антикалык философия аяқталады. Грек философиясында ең алдымен оптимистік дүниетаным пайда болды. «Білемін жэне соган сэйкес эрекет етемін» деген қағида коне гректердің ең биік идеалы. Эпикурлықтар: «Білемін, сондықтан бас тартамын», - деді. «Білемін жэне оған көнемін», - деп стоиктер айтты. Ал Скептиктер: «Білмеймін, сондыктан қалай болса солай өмір сүремін», - деп, коне грек ой-пікірін аяқтады. Ал мүның өзі Коне Заманның тарихи мүмкіншілігінің (күл иеленушілік қогам-ның) сарқылганын, жаңа ой-өрісіне өрлеу керектігін қажет етті. Бүл жаңа талапқа сай келген Орта Гасырларда пайда болган тамаша философия діннің шеңберінде пайда болган сенім филосо-фиясы еді. Келесі тарауда соны талдауга кошеміз. Өзін-озі тексеруге арналған сүрақтар Философияның дүниеге келуінің қандай себептерін айтар едіңіз? «Кіндікті уақыттың» ерекшелігі неде? Даоның екі мэн-магынасын көрсетіңіз. 

Қытай философиясындагы болмыс пен бейболмыстың ара-
қатынасы қандай? Даоны сезімдік жолмен танып-білуге бола ма? Даосизмнің этикалық-саяси козқарастарының ерекшеліктері кандай? Конфуцийдің «алтын ережесін» есіңізге түсіріңіз. Конфуцийдің «бес тұрақтылыгын» атаңыз. 102 



«Цзюн цзы» (ізгі адам) мен «Сяо-жень» (надан адам) айыр-машылығы неде? Конфуций оқу мен ой елегінің байланысын қалай түсінеді? «Фа-цзя» мектебі адамның табиғатын қалайша түсінеді? Үнді мифологиясындағы «Санеара», «Карма», «Мокша» 
ұғымдарының мағынасын корсетіңіз. Каста дегеніміз не? Апариграха дегеніміз не? Джайнизм ілімінде адам кімді жеңуі керек? Ахимса дегеніміз не? Буддизм деген ұғымның мэні неде? Зардап шегудің себептері неде? Нирванаға қалай жетуге болады? Үнді философиясындағы материалистік козқарастардың ерек-шеліктері неде? Грек мифологиясындағы Құдайлардың атын айтыңыз. Гректің «Жеті Данасының» қандай нақыл сөздері есіңізде 
қалды? Алғашқы грек натурфилософтарының атын атаңыз. Апейрон дегеніміз не? Гераклиттің «Логосы» деген не? Парменидтің «Болмыс» дәлелдемесін корсетіңіз. Зенонның қандай «апорияларын» білесіз? Эмпедоклдың «Сүйіспеншілік», жэне «Жаугерлік» күштері гарышта қандай роль алады? Демокрит дүниедегі қажеттілік пен себептікті неден шыга-рады? Софистиканың бетбұрысын қандай философиядагы мэселеге теңеуге болады? Протагордың «Адам - барлық заттардың өлшемі» деген нақыл созін қалай түсінесіз? Сократтың «ирония» мен «маевтикасын» қалай түсінесіз? Платонның «идеялар элемі» дегеніміз не? Платонның «анамнезис» теориясының магынасы неде? «Платондық сүйіспеншілік» деп нені айтамыз? Платонның мемлекетіндегі «үш әлеуметтік топтарды» атаңыз. Платон неге жекеменшікке қарсы? Аристотельдің «Платон маған қымбат, бірақ ақиқат одан да 
қымбат» деген сөзін қалай түсінесіз? Аристотельдің логика саласындагы ашқан заңдарын айтыңыз. 103 



Аристотельдің материя жэне форма үғымдарын қалай түсінесіз? Аристотель жан дүниесінің қандай үш түрін көрсетеді? Аристотельдің 10 категориясын есіңізге түсіріңіз. Аристотельдің этикалық көзкарастарыньщ ерекшелігі неде? Аристотельдің ашкан басқару формалары қандай? Киниктердің көзқарасы қандай болды? Эпикуреизм деп этика саласында нені айтамыз? Скептицизмнің көрнекті өкілі кім? Рефераттар гақырыбы 
Қытай философиясының негізгі ерекшеліктері. Даосизмдегі диалектикалык көзқарастар. 
Қытайдағы бүгінгі реформалар мен конфуциандық идеоло-гияның байланысы. «Фа-цзя» мектебі мен XX ғасырдағы тоталитарлық мемле-кеттер (тарихи салыстыру). Үнді мифологияларындағы негізгі түсініктер. Джайнизм философиясының қағидалары. Буддизм - үнді философиясы. Грек натурфилософиясы. Платонның философиялық көзкарастары. Аристотельдің онтологиялык ілімі. Адам дүниенің олшемі бола ала ма (Протагормен сүхбаттасу). Аристотельдің еаяси-этикалык козқарастары. Демокриттің атомистік козқарасы. Стоя философиясы. Ойланыныз: Ешкашанда бүл дүниеде ошпенділік өшпенділікпен жойылған жоқ; теқ қана өшпенділіктің жоғы оны тоқтатады. Бүл - мэңгілік Дхамма. Бүл Бүдданың сөзін қалай бағалайсыз? Жау жауға не істесе де, жалған бағытпен жіберілген ой одан да жаман істейді. Даосизмнің диалектикалык идеялары: Барлық дүние болмыс-тан туады. Болмыс бейболмыстан туады. Бірдеңені элсірету үшін ең алдымен оны күшейту керек. Бірдеңені қүрту үшін ең алдымен оны гүлдету керек. Біреуден бірдемені алу үшін оған ең алдымен беру керек; Бакытсыздыкта бақыт жатыр. Бақытта бақытсыздық бар. Кім оның шекарасын біледі? 104 



Адамдарды білетін - дана; өзін-өзі білетін - ағарған. Аспанның тілегі - адамдар бірін-бірі сүю керек жэне бір-бірі-не пайда әкелулері керек (Мо-Цзы). Пайда іздегендер адалдықты үмытады; Ең биік адамды сүю-шілік туысқандық байланыстарды ескермейді (Чжуан-Цзы). Аспан карапайым адамдарды елбасы үшін тудырмайды, ол елбасын такка қарапайым адамдар үшін отырғызады (Сюнь-Цзы). Өлген мен тірі, оянған мен үйықтаған, жас пен кэрі, бэрі - бір, өйткені бірінші екіншіде жоғалады (Гераклит). Бейболмыстың өмір сүруі ешқашанда дәлелденбейді. Ой елегін бүл жолменен жүргізбе (Парменид). Сүйіспеншіліктің тартуымен бэрі де жиналады; кастык олар-дың бэрін кері тартады (Эмпедокл). Философия - таңғалудан басталады (Аристотель). Күн, ай жэне барлық жүлдыздар - жанып жатқан тастар (Анаксагор). ,Бір заттың себебін табу - маған парсы тағынан кымбат (Демокрит). Дене тілегі - ашықпау, шөлдемеу, тоңбау. Осының бэрі бар адам, я соган болашақта үмітті адам Зевстің өзімен бақыт жөнінде дауласа алады (Эпикур). Тағдыр тілегенді алып жүреді, тілемегенді сүйретеді (Сенека). 
Қандай тәлтекке түссең де, олардың бэрі ғасырлар бойы аңықталған. Себептердің байланысы басынан бастап сені сол оқиғалармен байлады (Марк Аврелий). Менің білетінім - ештеңені білмегенім (Сократ). Уақыт - өзінің істегендерін қарап отырған мэңгілік (Платон). 
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Il l тарау. Орта ғасырлар мәдениеті аясындағы философия § 1. Ортағасырлық философияның ерекшеліктері Тарихшылар Орта ғасырларға Коне Рим Империясының 
құлауынан бастап, Қайта Өрлеу (Ренессанс) заманына дейінгі уақытты жатқызады (V ғасырдан XIV ғасырға дейін). Яғни бұл заман - кұл иеленушілік қоғамның Дүниеден кетіп, оның орнына феодалдық қоғамның келіп өмір сүрген уақыты. Демек, оның негізі - белгілі өндіріс тәсілінің орнауында. Философтар бұл мэселеге біршама баскаша қарайды. Олар-дың ойынша, Орта ғасырлар Европа топырағына Христиан дінінің пайда болуымен бірге келіп, Қайта Өрлеу заманына дейін созылды. Ал мұның өзі бірқүдайлыққа көшуменен (монотеизм), философияда адам жэне Құдай мәселелерінің бірінші орынға котерілуімен байланысты. Сонымен тарихшылар Орта ғасырларды 1 миллениумға (мыңжылдық) теңесе, философтар оны 1.5 мың жылғы уақытқа дейін созады. Коп жылдар бойы Орта ғасырларға көп көңіл бөлінбей, оны бір-екі ауыз сөзбен айтып өтіп, әрі қарай кете беретінбіз. Орта ғасырлар тарихтағы бір кертартпалық, діни түнек, бір орында тұрып 
қалу, алға жылжымау, ғылым мен техниканың алға баспауы, адамдардың рухани езіліске түсуі, ерікті ойдьщ қудалануы, өндіргіш күштердің тұрақтап қалуы ретінде суреттелген болатын. Мұның негізгі себебі - Кеңес заманындағы Орта ғасырларды атеистік (кұдайсыздық) идеологиясының тұрғысынан сынау, баға-лау болды. Бүгінгі таңда біз Орта ғасырлар дэуіріне қызыға қарап жатырмыз. Әңгімені өндіргіш күштерден бастасақ, эрине, құлдық 
қоғаммен салыстырғанда, бүл заманда үлкен алға жылжу байка-лады. Шаруалар байларға тіркелгенмен, олардың өздерінің отбасы, малы, жері болды. Олар жартылай ғана тәуелді адамдар болды. Ғылым мен техникада да белгілі жаналықтар болды. VI ғ. 
Қытайда фарфор өндірісі дами бастады. Бұл елде 1041 ж. алғашқы баспа дүниеге келіп, кітаптар шыға бастады, шараптан спирт шығарыла бастады. 1010 жылы Солернода (Италия) алғашқы медициналык мектеп ашылды. XII ғ. ауыр соқамен жер жырту басталды, компас дүниеге келді. 106 



1215 ж. Париж университінің жарғысы жарияланып, 1222 жылы Падуя (Италия) қаласында университет ашылды (салыстыр: Ресейде - 1725 ж., Қазақстанда - 1934ж.). XIII ғ. аяғында көзіл-діріктер істеле бастады. Осы кезде механикалык сағаттар жасала бастады. 1320 жылы күкіртпен атылатын зеңбіректер пайда болды. Бұлардың бэрі де қоғам өмірінде алға жылжулықтың болғанын көрсетеді. Ал Орта ғасырдағы рухани ахуалға келетін болсақ, ондағы ^ғажап өзгеріс - адам өзінің ішкі жан дүниесінде рухты тауып, өзінің Қүдаймен байланысты пенде екенін аңғарады. Мүның өзі философияның жаңа түрінің пайда болуына әкелді. Ол - сенім шеңберіңдегі философия, pyx саласын зерттеу философиясы. Еуропа топырағында бүл заманда дүниеге келген философия, негізінен, діни көзқарасқа жақын, екінші жагынан, адам тағдыры, ел 
қандай болуға тиіс т.с.с. мәселелерді қамтыды. Бүл жаңа рухани ахуалдың бірінші ерекшелігі - монотеистік (біркұдайлық) козқарастың негізін жасау. Ертедегі гректер Құдай біреу ме элде коп пе? деген ой шеңберіңце болды. Аристотель аспандағы жүлдыздарды құдайлықпен теңеп, ал Плотин Ғарышты «Көрінген Қүдай» деп есептесе, енді бірде Қүдайдан басқа еш нәрсе жоқтығы айтылды. Екінші ерекшелігі - креационизм, (creatura - лат. созі, жасау, жарату). Бүл - Дүниені жоқтан бар қылып жасаған Қүдайды мойындау. Грек философиясында Дүние эртүрлі стихияның қосын-дысы ретіндс, я болмаса Платонның Демиург туралы ілімі, Арис-тотельдің «Мәңгілік қозгалтқышы» аркылы түсіндірілсе, Орта гасырда Дүние мен адам Құдайдың қүдіретті күші арқылы жара-тылды деген пікірден таймайды. Үшінші ерекшелік - Антропоцентризм (antropos - адам, cent-rum - орталык). Грек философиясының негізгі мэселесі - гылым. Адам мен гылым бір-біріне қарсы койылмайды, Ғарыш макрокосм болса, адам - микрокосм. Адамды қандай дәріптеп биікке қойган-менен, ол Гарыштың шеңберінен шықпайды. Аристотельдің айтуын-ша, «адамнан да горі анагүрлым жетілген заттар табигатга коп, оларды көруге болады: мысалы Ғарыштагы жүлдыздар». Басқаша көзқарас Орта гасырда пайда болды. Ол бойынша адамды еш нәр-семен салыстыруга болмайды, өйткені оны Қүдай озіне үқсас қылып, ерекше басқадан бөліп жасады. Олай болса, ол - жаратылган Дүние-нің қожайыны, бәрінен де биік түр. Сонымен қатар оның Құдай ал-дындагы ерекше пенде екендігі оган үлкен жүк артады: ол эрқашанда өзінің ар-үжданын, жан дүниесін таза үстауга тырысуы керек. 107 



Тертінші ерекшелік - Қүдайдын еркіне кону мәселесі. Егер Грек философиясында табиғат (физис) заңы деген ұғым пайда болса, оған адам да, қүдайлар да көнуі керек. Өйткені оны ешкім жасаған жоқ, ол мэңгі болатын болса, Орта ғасырда, керісінше, адамға заңды беретін - Қүдай, адам оның еркіне көнуі 
қажет (ешкандай қарсылықсыз). Ал Қүдайдың еркіне көнбеуден жаман күнә жоқ. Иса пайғамбардың өзі Қүдайдың еркіне көніп, талай-талай зардаптан өтіп өлді. Олай болса, адам да өзінің Қүдайға деген сүйіспеншілігін көрсетіп, Иса пайғамбар жасап кеткен жолмен жүруі керек. Бесінші ерекшелік - Қүдайдың қүдіретті көрегендігі. Егер гректер тағдырға (фатум) табынса, ал оның өзі табиғаттың қажет-тілігінен шығатын болса, Қүдай өзі жараткан бүкіл Дүниені баска-рып қоймай, ондағы эрбір адамның - күнэлі, кемтар, данышпан болса да, жүріс-түрысын, іс-эрекетін бағалап отырады. Оған сенген адамға «Сұраса - беріледі, іздесе - табылады, қақса - ашылады». Алғашқы тектік күнә, оның салдары жэне одан кұтылу -алтыншы ерекшелік. Алғашқы адам Қүдайдың айткан ізгілік пен жамандықты танитын ағаштың жемістерін алмау жөніндегі ескертуін тыңдамады. Ол адамның тэкаппарлығында, өзімшілігінде, ешқандай шектеуді жаратпауында, өзінің Қүдай болғысы келуінде. Керісінше, адам шайтанның «Сендер алманың дэмін татқан кезде-рінде Құдай сняқты ізгілік пен жамандықты білетін боласыңдар» деген ақылын тыңдап, күнэға батып, жердегі жүмақтан қуылды. 
Қүдай оларды жамандық, зардап өлімге толы дүниеге өзінен алыстатып қоя берді. Адамның жасаған күнәсі бүкіл адамзат күнэ-сіна айналды, сонымен «өлім адамдың тағдарының үстінен өтеді, өйткені бэрі де күнэкар» (апостол Павел ). Сонымен алғашқы тектік күнэ жеке адамды, ол қалай тырыс-са да өзінің шегінен шығармайды, одан қүтылу үшін қүдайдың 
қолдауы керек; бұл рухани жаңа көзқарас грек ой-пікірінен қанша алшақ түр десеңізші! Грек философиясында күнэ үғымы бар болға-нымен, оның мэні жонінде сүрақ элі қойылмаған болатын, сонымен катар, олар жан-дүние өлген адамнан тірі адамға көшкен көзде жанарып отыратына сенген, ал философтарды алатын болсақ, олар дүниетаным арқылы оздерінің ақыл-ойының арқасында жан дүниесін тазарта алатынына күмэн келтірмеген. Ал Орта ғасырдың адамы Қүдайдың қолдауынсыз күнэліктің шеңберінен шыға алмайтынына сенеді. 108 



Жетінші ерекшелік - Рухани сенімнің дүниеге келуі Гректердщ ойынша, сенім сезімдік танымнан шығады, ал сезіммен 
қабылданатынның бэрі - жалған, өтпелі, өзгергіш т.с.с. сондықтан олар ақыл-ой арқылы (episteme) Дүниені тану, игеруге көп көңіл бөлді. Орта ғасырдағы ахуал ақыл-ойды шектейді, ғылымның эр жағында сенімнің бар екендігін мойындайды. Сонымен адамның үшінші өлшемі ашылады: егер гректер адамды тек дене жэне жан-дүние деп алып қараса, қазір оған рухани сенім косылып, «дене-жан-рух» адамның үш кұрамды бөлігіне айналады. Сегізінші ерекшелік - Қүдайдың сүйіспеншілігі. Егер Гректердің эросы адамды жетілдіруге ұмтылдыратын күш, сезімдік күдіретті әлеммен байланыстырушы ретінде қаралған болса, Орта ғасырдағы діни түсінік бойынша, сүйіспеншілік («агапэ») ол адамның жоғарғы игілікке ұмтылысы емес, ол Құдай-дың адамдарға түсуі. Ол адамдарға берілген сый жэне ол қайы-рымды талап етпейді. Егер гректердің ойынша сүйетін - адам болса, жаңа рухани ахуаЛда - ол Қүдай, оның сүйіспеншілігі - риясыз, ол күштіні де әлсізді де, кемтарды да - бэрін сүйеді... Сондықтан адамдар Қүдайға еліктеп, бірін-бірі сүю керек. Кімнің сүюге қабілеті жоқ, ол элі 
Құдаиды таныған жоқ, өйткені Құдай дегеніміз - ол сүйіспеншілік. Христиан діні жақыныңды, алысыңцы сүйіп кана қоймай, сонымен бірге жауыңды да сүй деп, адамның мүмкіншілігінің шеңберінен шығып кететін талап қояды. Адамзат Тарихының жаңа мән-мағынасы - соңғы ерекше-ліктердің бірі. Гректердің ойынша, тарих Ғарыштың тағдырымен тығыз байланысты. Ғарыш оттан пайда болып, дүниежүзілік өртге құриды да, тағы жаңа Дүние келеді. Ол тағы да өртге құрып, тағы да жаңарады. Ал жаңа Дүниеге келген көзқарастың шеңберінде тарих 
қайталанбайды, ол өзінің соңына бара жатыр. Уақытгың соңы сонымен катар жаратылған Дүниенің сарқылуымен тең. Соңғы сот -
Қүдайдың патшалығының толыкканды келуіне тең. Орта ғасырдағы алғашқы діни философтар Александриядан шыққан Филон (1 ғасырда өмір сүрген) Грек философиясындағы кейбір ұғымдарды Христиан дінінде пайда-ланып, христиандық діни философияның негізін калайды. 109 



Филонның айтуынша, Библияны екі түрде оқуға болады: бірінші - ондағы жазылғанды тікелей түсіну; екінші - ондағы сөздермен көмкерілген астыртын жатқан метафизикалық, моральдық, рухани мэн-мағынаны ашу. Ол ақиқаттарға жету үшін адам жан дүниесі ерекше жағдайда болуы керек. Филон Грек философиясына беймэлім «Жарату» үғымын кіргізеді. Құдай Дүниені жоқтан жаратты. Бірак материал-дық Дүниеден ерте ол «интеллигибелдік Дүниені», яғни «идеялар әлемін» тудырды. Оны ол гректердің «Логос» үғымы арқылы береді. Сонымен Логос - Қүдайдың ойы, сөзі, сол арқылы Дүние өмірге келеді. Филонның айтуынша, Құдайдың екі потенциясы бар: бірінші-сі - жаратушылық, екіншісі - басқарушылык (жаратылған дүниені). Адам мэселесін де Филон жаңаша көзбен қарайды. Ол адамның хайуандық жағы - дене; 2 - жан, ақыл-ой; 3 - рух - Құдай-дан пайда болған. Олай болса, адамның жаны табиғаттан шықкан-нан кейін қүрып кетуі де ғажап емес. Бірак ол рухпен бірге өмір сүрсе, онда өлместік дэрежесіне котерілуі мүмкін. Сондыктан адам Ғарышты танудан гөрі, ең алдымен өзінің ішкі өмірін тануға тырысуы керек. Адам өзін танып - біліп, сыртқа серпіліс жасаған кезде, өзінің толығынан бишара екендігін мойындайды. Тек қана өзінің пенделігінен отіп, жаратылмаған мэңгілік Қүдаймен байланысқа түссе ғана масайрайды. Гностиктер ілімі «Гносис» деген грек сөзі «тану-білу» магынасын береді. Алайда бүл сөзбен біздің дэуірдің басында өмір сүрген, акыл-оймен танудан горі, мистикалық, (құпия) жолмен Дүниенің сырын ашуга болатынына сенген діни сектаны айтамыз. Гностикалық агым Қүдайды жэне адамды құтқаруга арналган. Оган мынандай сүрақтар кіреді: 1. Біз кім едік, енді не болдық? 2. Біз қайда болып едік, енді қайда қуылдық? 3. Енді қайда болгымыз, неден кұтылгымыз келеді? 4. Туу және, қайта туу дегеніміз не? Гностикалық тэжірибеде қамыгу мен алаңдау аркылы сананың астары ашылып, сонда игілік пен зұлымдықтың бір-бірімен ымыраласпайтыны аныкталады. Адам өзінің жаратылысы бойынша игілікке жаратылган. Өйткені ол зүлымдыктан зардап шегеді, одан 110 



аулақ жүргісі келеді. Ал бүның өзі адамның баска Дүниеден шыққанын жэне сол Дүниеге қайтып оралуы керек екенін көрсетеді. Ол үшін адам өз-өзін терең танып-білуі керек. Бүл қайта оралуда Құтқарушы - Иса пайғамбар көмектеседі. Гностиктер адамдарды үшке бөледі: 1. пневматикалық адамдар, олардың рухы басым; (pnevma -грек сөзі, алғашқыда - тыныс, соңында - рух); 2. психикалық адамдар, олардың жаны - псюхе басым (psyche - грек сөзі, жан); 3. гиликалық адамдар (gile - грек сөзі, материя, зат) дене 
қажеттіктері басым. Соңғылар өмірін өліммен бітіреді, біріншілер құтқарылады; екіншілер біріншілердің жолын қуса, құтқарылуы мүмкін, бірақ үшіншілердің ізімен жүрсе, Дүниеден мэңгі кетеді. Гносиктердің айтуынша, бұл Дүние - зүлымдыққа толы, сондықтан оны Құдай жаратқан жоқ. Оны жаратқан Қүдайға қарсы, арам пигылды - Демиург. Олар гностикалық ілім - Христостың өзінің ең жақын оқушыларына ашқан аяны, ол «Ізгі Хабардан» (Евангелие) бөлек деген пікір айтқан. Әрине, мүндай гностикалық көзқарастар элі христиан дінінің философиясы күш ала алмай, сонымен қатар ескі грек ілімдері, рухы элі біршама өзінің рухани өмірге әсерін тигізіп жатқан кезде пайда болса керек. Неоплатонизм (жаңа платонизм) ілімі Осы кезде пайда болган жаңа ілім - неоплатонизм плато-низмнің іліміне жаңа тыныс беріп, «идеялар әлемі» мен «жердегі әлемді», «Эманация» ұгымы арқылы қосты (emanatio - лат. сөзі-тасу, агу, тарау). Ілімнің негізін қалаган - Плотин. Сатылы болмыс-тың ең биігінде Бір игілік үгымы жатыр, оны ақыл-ой елегінен өткізуге болмайды, оган тек құдіретті экстаз жолымен гана жетуге болады (extasis - грек сөзі, ерекше буырқану сатысына жетіп ақыл-ой елегінен тыс тікелей аңгару). Бір игілік соншалықты жетілгендігінен арнасынан шыгып, шалқып-тасып, эманациялайды (агады). Сол себептен Дүниеге таза болмыс - ақыл (нус) элемі келеді Ол да шеңберінен шыгып, жан-дүние (псюхе) элемін тудырады. 111 



Плотиннің жүйесінде дүниежүзілік ақыл-ой Платонның «идеялар әлеміне» тең келеді. Жанға келер болсақ, дүниежүзілік ақыл-ой соншалықты жетілген элем болғаннан кейін, басканы тудырмай қоймайды, ол жан элемін дүниеге экеледі. Ал жанның өзі барлық тіршілікті Дүниеге экеледі, жердегі, судағы, аспандағы ма - бэрі дүниежүзілік жанның туындылары. Аспан пен күнді де тудырған - сол жан. Сонымен жан-дүние материяны жарып өтіп, оған мэн-мағына, күндық, әсемдік береді. «Жан-дүниесіз материя - күңгірт тұңғиык, өлі, мүлде бейболмыс, одан Құдайлардың өздері де қорқады», - дейді Плотин. 
Қорыта келе, біз неоплатонизм ағымының философиялық ой елегінен гөрі діни шеңберіне карай жылжып бара жатқанын байқаймыз. Эманация жоніндегі ой-пікір - осы дінге қарай козға-лыстың айғағы. § 2. Патристикалық философия. Киелі Августиннің ілімі. (patris - лат. сөзі, - эке). Патристикалық философияның негізгі мақсаты христиан дінінің қағидаларын белгілі бір жүйеге келтіріп, оған фило-софиялык тірек жасауда болды. Ертедегі Грек философиясындағы ерікті ой елегі патристикада аян идеясына келіп тіреледі. Яғни философияның мақсаты Библияның негізгі қағидаларын терең түсіндіру мэселелеріне келіп тіреледі. Патристикадағы онтологиялық (болмыс) мэселелері Құдай-дың төнірегінде қаралады. Патристика монотеизмді (бірқұдай-лықты) қорғайды, коне замандағы көпкүдайлыкка қарсы шығады. 
Құдай идеясы патристикада, бір жағынан, толық игілік, әділеттілік, қүдіреттілік түрғысынан каралса, екінші жағынан, ол абсолютті болғаннан кейін, оның ешкандай касиетін сипаттауға болмайды, ешкандай анықтама берілмейді, ойткені Құдай - бүл болмыстың аржағында. Бұл Дүние - жаратылған, сондыктан Жара-тушыдан анағүрлым төменде; материя жаратылған нәрсе болған-нан кейін, оның шырмауынан құтылуға болады. Сонымен қатар бұл Дүниені Құдай мақсатка лайықты әсем, игі кылып жаратты. Патристикалық философияның терең түп-тамыры мистикаға кетеді. Мысалы, христиан дінінің «дүниені жоктан жарату», троица (үштік) қағидасы - карапайым сананың да, теоретикалық ойлаудың 112 



да шеңберінен шыккан түсініксіз мистикалык нэрсе. Сондықтан Тертуллианның «credo, quia absurdum est» (сенемін, өйткені ақыл-ойға сыймайды) деген нақыл сөзі сол кездегі философиялық ахуалды шынайы бейнелейді. Енді патристиканың көп өкілдерінің ішіндегі аса ірі тұлғасы киелі Августинге тоқтап, оның филосо-фиялық көзқарастарын талдайьщ. Бүкіл Христиан философиясының ірі түлгаларының бірі -киелі Августин. Ол 354 ж. Тагаст қаласында (Африка) Дүниеге келеді. 19 жасқа келгенде Августин манихейлік дінді қабылдайды. Бұл діннің негізін калаган - парсылық Мани (3 г.). Ол өз ілімінің 
қайнар көзі Зороастра, Будда жэне Христос деп есептеген. Манихейлік ілім Дүниеде екі бір-біріне карсы түрган негіз бар дейді. Олар күн мен түн, игілік пен зүлымдық. Алгашқы уақытта олар бір-бірінен бөлек өмір сүреді. Екінші дэуірде зұлымдық (материя) сәуле әлеміне кіріп, екі негіз бір-біріне араласып кетеді. Уақыттың үшінші сатысында сәуле мен түнектің өзара күресі ізгіліктің жеңісіне экеліп, материяның калдықтары дүниежүзілік өртте қүриды. Адамга келер болсақ, ол - түнектің туындысы. Оның денесі жанды (сәуледен шыққан) өз ішінен жібермей түтқындап түр. Иса пайгамбар осы адамдардың жанын кұтқару үшін жіберілген. Күнэ мэселесіне келер болсақ, манихейліктер ол адамның еркінің ауытқуынан емес, ол Дүниенің екінші түнек жагының адамның жан дүниесіне кіруінен шыгады дейді. 10 жылдан кейін Августин манихейлік дінді тастап, көп ізденіс, зардап шегіп, ақырында Христиан дінін кабылдап, омірінің соңында осы діннің үлкен түлгасына айналады. Августиннің негізгі философиялық еңбектері: «Құдай қаласы жонінде», «Сыр шегу», «Академиктерге қарсы», «Жанның олмес-тігі» т.с.с. Августиннің шыгармашылық жолында оның христиан дініне өтуі жэне оны бүкіл жүрегімен, жан-тәнімен қабылдауы үлкен із 
қалдырды. Егер жас кезінде ол ақыл-оймен дүниені тану - ең биік жетіс-тік, ал диалектика - ойлаудың ең негізгі кұралы деп есептесе, Хрис-тиан дініне өтіп, оны іштей қабылдаганнан кейін, онын философия-сында негізгі орынды Қүдайга сену алады. Сенімнің арқасында пайда болатын «ішкі сәуле» анагүрлым биік санала бастайды. 113 



Бірақ, Августиннің ойынша, сенім ақыл-оймен қайшылыққа келмеуі керек. 2 ғасырда өмір сүрген Тертуллианның: «Сенемін, өйткені абсурдты» (credo guia absurdum), яғни ақыл-ойға сыймайды, 
қарсы келеді», - деген пікірін Августин қабылдамайды. Керісінше, ой елегінен өткізілмеген сенім - сенім болмайды. Ақыл-ой арқылы адам озінің Қүдайга деген сенімін эрі қарай нығайтуы керек. Сонымен сенім мен ақыл-ой, зерде бірін-бірі толықтырады. «Сенемін түсіну үшін», «Түсінемін сену үшін» деген козқарасқа жол ашылады. Августин «Сені шақырамын, Құдай - ақиқат, сенде, сенен, сенің арқаңда барлық ақиқат - ақиқат. Құдай - дана, сонымен, содан, сол арқылы даналыққа жететіндер жетеді. Қүдай - зерделі сэуле, сонымен, содан, сол арқылы қайсыбір зерделі сэуле жарқырайды», - деп толганып айтады. Адам мәселесі «Адамдар алые жолға шыққанда қалайша таудың биік шыңы-на, қаһарлы теңіз толқынына, мүхиттың кеңістігіне, жүлдыздардың ағуына тамсана қарап, сонымен катар өз-өздерін үқыпсыз 
қалдырады?» - деген Августин создері, эрине, эр адамды толган-дырады. Философиядағы шынайы мәселе - ол Ғарыш емес, ол -адам. Құпия - Дүние емес, ол - біз. «Қандай сыр жатыр адамның ішінде! Сен, Жаратқан, адамның басындагы шаштың санына шейін білесің, сенсіз оның бірде-бірі түспейді. Сонда да адамның шашын есептеу - оның жан-дүниесіндегі іңкэрлері мен... қобалжуына, шайқалуына қараганда анагүрлым жеңіл», - дейді үлы ойшыл. Августинді адам мэселесі өзінің жалпылыгымен емес, керісінше, нақтылыгымен қызықтырады. «Мен өзім өзіме үлкен мәселеге айналдым», - дейді ойшыл. «Мен өзімдегі барды қамти алмаймын», - деп ол кынжылады. Өзінің «Сыр шерту» деген еңбегінде Августин еш нәрсені жасырмай, озінің жан дүниесін толыгынан сыртқа шыгарады, оз ішіндегі талай қайшылықтардың қаншама зардап әкелгенін, соларды шешу жолында қалайша Қүдайды мойындаганы жөнінде айтады. Августин адамның терең қайшылыгын оның еркінен көреді. Ол Қүдайдың еркімен коп жагдайда сэйкес келмейді. Осы 
қайшылықты аңгару адамның өзінің «Менін» ашуга көмектеседі. 114 



Августинге Христиан дініндегі қүдайдың үш кейіптігі зор әсерін тигізді. Егер адам Құдайга ұқсатып жаратылған болса, онда оның тұлгасында осы үштікті табу керек. Олар - біздің өмір сүріп жатқанымыз, болмысымыз, біз өмірді сүйеміз. Жэне біз айнала 
қоршаған ортаны танып-біле аламыз. Сонымен өмір сүру, білу, сүю - адам болмысының үш жағы, олай болса, біздің жан-дүниемізде Құдай бейнеленеді. Ақиқат және оған жету мәселесі Августин философиясында ақиқат - жан-дүние мен Қүдайды бір-бірімен қосатын үғымдардың бірі. Таным үрдісі түйсіктерден басталады. Қоршаған заттар біздің сезімдерімізге өзінің әсерін тигізеді, ал жанымыз олардың бэрін белгілі бір тэртіпке келтіріп, заттың кабылдануына экеледі. Ал ақыл-ойға келетін болсақ, ол диалектикалық жолмен жүреді. Мысалы, «Егер дүниеде 4 стихия болса, ол 5 емес; Егер күн біреу болса, ол екі емес; Бір жан-дүниені алсақ, ол өліп, сонымен катар тірі болмайды. Бір адамды алсак, ол масайрап, сонымен катар бакытсыз бола алмайды». Августиннің айтуынша, сезімдік Дүние бізді тұрақтылыққа экелмейді, ол өне бойы өзгереді. Адамның денесі де өзгерісте, ал ақыл-ой - түракты. Олай болса, «ақыл-ой» дегеніміз - жан-дүниенің жанары мен жүзі, сол арқылы ол ешқандай дененің көмегінсіз ақиқатты коре алады. Айнала қоршаган заттарды кору үшін күннің сәулесі керек; Сол сияқты ақиқатқа жету үшін ерекше сәуле түсү керек. Ол үшін 
Қүдай идеясы керек. Онда танымның 3 бастауы бар. Ол - оның өмір сүріп жатқандыгы, тануға-білуге болатындыгы жэне соларды біліпта н ылаты н қылатындығы. Августиннің ойынша, Құдай мен ақиқат - тең. Бірақ олардың арасында, сонымен қатар айырмашылық та бар. Ақиқат - Қүдайдың ойы. Бүл арада бізге Платонның «Идеялар әлемі» есімізге келеді. Тек қана Августиннің идеялары Жаратушының дүниені тудырар алдындагы ойлары ретінде түсініледі. Сонымен Қүдайда ойлау заттардан ерте, ал адамдарда заттардан кейін жүреді. Енді, міне, біз Августиннің Қүдай үгымына тікелей жетіп қалдық. 115 



Қүдай мәселесі Августин христиан философиясында Құдай болмысының 3 дэлелдеуін ұсынады. Бірінші дәлелдеуде ол Дүниенің жетілгендігін ұсынады. Дүние қаншалыкты эртүрлі жэне озгерісте болғанменен, ол хаос емес, онда тэртіп, әсемдік бар. Дүние ешқандай сөзсіз-ақ бізге Жаратушыны, оның қүдіретті күшін көрсетіп тұрғандай. Екіншіде бүкіл адамзаттың Құдайдың болмысы жоніндегі келісімі, оны мойындауы, конуі жатыр. «Құдайдың Дүниедегі билігін, адамның ақылы болса, аңғармайтын адам жоқ. Егер біз аз-муз табиғаты бұзылған адамдарды есептемесек, қалған бүкіл адамзат Құдайдын болмысын мойындайды». Үшінші дэлелдеу игіліктің баспалдақтық табиғатынан шыға-ды. Ең соңында біз ең жоғарғы игілікке - Құдайға келіп тірелеміз. Расында да, Дүниеде тегіс дала бар. Соқпақтар, таулар бар. Дүниеде бір зат әсем, ал екіншісі одан да әсем, бір зат пайдалы, ал екінші зат одан да пайдалы. Ал олардың бэрін салыстырып анықтау үшін, біз еш нәрсемен салыстырылмайтын өзіне-өзі тең, таза игілікті қажет етеміз, ол - Қүдай. Сонымен Болмыс, Игілік, Ақиқат - Қүдайдың мән-мағыналык касиеттері. Олай болса, біз Августин Қүдайдың үштік (троица) табиғатын қалай түсінетініне назарымызды аударайық. Үштік мәселесі Христиан дінінің негізгі ерекшеліктерінің бірі - үштің сиқыр-лы мағынасын ашу (шамасы, пифагореизмнің жұрнағы болса керек). Құдай біреу болганымен, оның үш тұлғалық жақтары бар. Ол - Құдай-әке, Құдай-ұл жэне киелі рух. Қүдайдың осы үш түлға-лық жағының біреуі де басқаларынан басым емес, сондықтан бір: 
Қүдай - ол эке де, ұл да, киелі рух та, бір-бірінен Болмыста бөлінбейді. Бірақ оларды бір-бірінен айыру керек. Августиннің айтуын-ша, «киелі рухты айырамыз, бірак басқа Құдайдың жақтарынан боле алмаймыз. Ол мэңгілік игілік пен тұрақтықта. Бүл үш тұлға -бір Қүдай. Әке болған жерде ұл бар, жэне ол ұл емес; үлдың әкесі бар, бірақ ол эке емес. Егер ұл белгілі бір уақытта Дүниеге келсе, онда күндердің бір күнінде ол Балалық шагын тастар еді, бірак 
Құдай-ұл - мэңгіліктен. Сондықтан Қүдай-эке де, Құдай-ұл да -мэңгілікті, тұракты». 116 



Құдай үш тұлғалык болғаннан кейін, жаратылған Дүниеден де оның іздерін табуға болады. Дүниедегі заттардың бірлігі, бітімі жэне тәртібі бар. Ал адамның ақыл-ойына келер болсақ ол да бір мен үш: ақыл, таным, сүю. Сонымен біз айнадағы өзіміздің сәулемізді көргендей, Құдай біздің жан-дүниемізде, сондықтан 
Қүдайды тану - жан-дүниені танумен, жан-дүниені тану - Қүдай арқылы танумен тең. Дүниенің жаратылу мәселесі Августин Дүниенің жаратылу мәселесін ертедегі гректерге Караганда басқаша шешеді. Плотиннің Демиургі Августиннің 
Қүдайынан тіпті бөлек. Өйткені оның жоғарысында «Идеялық элем» үлгі ретінде, ал төменгі жағында мэнгілік өмір сүріп жатқан еш бітімі жоқ материя жатты. Сондықтан Демиург бір нәрседен екіншіні жасаган үста сияқты, өйткені материя мен «Идеялар әлемін» ол тудырган жоқ, олар мэңгілік өмір сүріп жатты. Августин мүндай көзкарасқа үзілді-кесілді карсы шыгып: «Дүние жоктан (ex nigilo - лат. созі, еш нәрседен) Қүдайдың кұдіретті күші арқылы пайда болды», - дейді. Ойшылдың айтуынша, шындықтың пайда болуының үш жолы бар. 1. Генерация жолымен (generatio - лат.сөзі, туу, үрпақ) ягни тіршілік өзін-өзі тудырып отырады. Мысалы, сиырдан бүзау, жылқыдан қүлын, шешеден бала туады; 2. Фабрикация жолымен (fabricatio - лат. сөзі, жасау), ягни бір заттан екінші затты жасау. Мысалы, агаштан үй жиһазын, я болмаса үйді жасау, салу, саздан кірпіш кұю т.с.с. 3. Жоқтан барды тудыру (creatio - лат. созі, жарату) ягни оз денесінен, я болмаса баска сырткы заттан емес; Ол - тек Қүдайга гана тэн нэрсе. Адамга келер болсақ, ол бірінші жэне екінші жол аркылы өмір сүреді, оз-озін тудырып, табигаттагы заттарды озгертіп, озіне лайықты керек нәрселерді Дүниеге экеле алады. Бірак ол нагыз жаратудың не екенін білмейді, өйткені оның озі жаратылган, олай болса, мэңгілік емес. Олай болса, адамдардың тудырган заттары мен Қүдайдың жаратуының арасында шексіз айырмашылық бар. Өйткені Қүдай бүрынгы-соңгы болмаган нәрселерді Дүниеге экеледі. Бүл Қүдай-дың «өлшемсіз сыйы», ойткені ол еш нәрсені талап етпейді, ол -оның қүдіретті еркінің, игілігінің туындысы. 117 



«Қүдай қаласы» деген еңбегінде Августин: «Біз жаратушы деп бақты өсіргенді, тіпті бәрін асырайтын ана-жердің өзін де айтпаймыз. Тек кана Құдай - барлығын жаратқан, эртүрлі жолмен озін солар арқылы көрсеткен... Егер ол болмаса, онда еш нәрсе болмас еді», - дейді. Дүниені жарату жолында Құдайдың ойының алатын орны ерекше. Августиннің айтуынша, «идеяларды мойындамау - Дүние акыл-ойсыз жаратылды дегенмен тең... эрбір заттың озінің идеясы, негізі бар. Ал идеялардың бэрі қайда, егер Жаратушының ойында болмаса?» - деген сұракпен Августин бұл мәселені қорытады. Мәңгілік пен уақыт мәселесі «Дүниені жаратпастан бұрын Қүдай-тагала не істеді?» - деген сүрақ Августинді үлкен ойга қалдырды. Оның берген жауабы мынандай: «Бүл сұрак мэнсіз, ойткені уақыт жаратылган дүниемен бірге берілген». 
Қүдайдың омірі - мэңгілік казір, ол қайсыбір болашақтан басым, өйткені болашақ эрқашанда ертелі-кеш өткен шаққа айналады, ал «Сен болсаң сенің бүгінің - мэнгілік», - дейді Авгус-тин. Ал бүл Дүниедегі уакытты алатын болсақ, ол өткен, қазіргі жэне болашактан түрады. Өткен шақ - ол қазір жоқ, болашак - ол эзір жоқ. Ал қазір егер откен шаққа айналмаса, уакыттан мэңгілікке айналар еді. Августиннің ойынша, уақыт - рухани өмірдің өлшемі. Адам оз өмірін өткенге, қазірге, болашакка бөледі. Өткеннің қазірі естегі нәрселер, қазірдің казірі - ол ішкі сезім (intuitio - лат.созі, кадагалап қараймын), болашақтың қазірі - ол бір нәрсені күту, тосу, үмітгену. Тек кана біздің жан-дүниеміз үміттенеді, еске түсіреді. Оның күткендерінің бэрі іс-әрекет арқылы Дүниеге келіп, содан кейін естелікке айналады. Зүлымдық және оның дүниедегі орны Августин бұл мәселені егжей-тегжейлі талдап, онын онтоло-гиялық-метафизикалық, моральдық жэне физикалык жактарын карастырады. 118 



Метафизикалық-онтологиялық тұрғыдан келгенде, Ғарыш-та ешқандай зүлымдық жоқ, тек қана болмыстың эртүрлі сатылары ғана бар (өлі табиғат, өсімдіктер, жануарлар, адам т.с.с. Кейбір тіршілікте болып жаткан зүлымдық сияқты нэрселер, шынына келгенде, бүкіл Ғ арыштық біртұтастык тұрғысынан алғанда көрінбей кетеді, біз тек бүкіл Дүниенің үйлееімділігін, керемет екенін, үлы гармонияны байқаймыз, өйткені Дүниені мейірімді 
Құдайдың өзі жаратгы. Әрине, шын өмірде бір нәрсе пайдалы, екінші зиян, бір нәрсе эсем, екіншісі түрсіз деп баға береміз, ал оның негізінде адамның өзінің ғана мүддесі мен мақсаты жатыр. Ал Ғарыштық біртұтастық түрғысынан Караганда, бүл Дүниеде эр жэндіктің, эр заттың өзінің болмыстық орны, мән-мағынасы бар. Олай болса, ол - дүниежүзілік гармонияның қажетті бөлігі. Моральдық түрғыдан алып Караганда, Августин зүлымдық-тын түп-тамырын адамның бүзылған еркінен табады. Әрине, адамның еркі, өзінің табигаты бойынша, жақсылыққа ұмтылуы керек. Апайда шынайы өмірде неше түрлі қызықтыратын өтпелі заттар болганнан кейін, кейбір жанның еркі Қүдайдың көрсеткен жолынан ауыткып, жогаргы игіліктерге үмтылудың орнына төменгі 
қүндылықтарды тандайды, Құдайдың орнына оның жаратқан нәрселеріне үмтылады. Сонымен Дүние күрылысының эртүрлілігі, баспалдақтык табигаты адам еркінің ауытқуына, зүлымдыктың Дүниеге келуіне себепкер болады. Адамның күнэга батуы 
Қүдайдың шексіз игілігіне шектелген уақытша нэрселерге берілу, дүниенің гармониясын бүзуда. 3. Физикалық түрғыдан алып Караганда, өмірде кездесетін бақытсыздықтар, ауру, өлім, жан-дүниенің қобалжып, денені 
қысуы, езуі т.с.с. мүның бэрі де - «алгашқы текті күнэнің» салдары, ягни моральдық бүзылудың нэтижесі. Августиннің айтуынша, «жан-дүниенің күнэлікке батуы бүзылган денеден емес, керісінше, бұзылган, күнэга батқан жан-дүние денені ауырлатып бүлдіреді. Бүл пікірге толыгынан косылуга болатын сияқты. Ерік, бостандық және игі дәнекерлік Дүниедегі зүлымдықтың түп-тамыры адамның еркінде болганнан кейін, Августин оны егжей-тегжейлі талдап, еріктің түрақсыздыгын көрсетеді. «Ол мен едім, оны тілеген, сонымен бірге одан бас тартқан. Сонымен өз-өзіммен күресіп, оз-озімді тырнадым», - дейді ойшыл. 119 



Сократ уақытында: «Адамның зұлымдылыққа баруы - оның білмегенінде», - деген тұжырымга келген болатын. Алайда адамдарды толғандыратын нәрсе - ол білім мен еріктің бір-бірінен алшақтығы. Жаксылық пен жамандықтың не екенін біле тұра, еоңғыға ұмтылу - адамдардың өмірінде жиі кездесетін кұбылыс. Августин бұл мәселеге «коперникандық төңкеріс» жасап, «бостандық - ақыл-ойдың емес, еріктің қасиеті» деген пікірге келеді. Ерік - акыл-ойдың басқаша көрінісі. Акыл-ойдың қабылдай-тынынан ерік бас тартады. Ақыл-ой танып-біледі, ерік - тандай-ды жэне оның таңдауы көбіне акылға сыймайды. Алғашқы тектік күнэ - ол адамның тэкаппарлығынан шықты, ерік ауытқып, Құдай талабына сай келмеді. Адамның кеудесінде бос ұлылык пайда болып, менмендікке экеледі, содан кейін тек өзін гана мадақтап, өзін гана сүйеді. Августин: «Адамның еркі сонда гана шынайы, егер ол зұлымдыкка бармаса», - дейді. Ондай талап адамга алдын ала койылган болатын. Бірак ол Құдайдың талабын бұзды, ал оның өзі оның еркін әлсіретті. Сондықтан бірде-бір адам тек өз күшімен, қанша тырысса да, күнэлік шеңберден шыга алмайды, өйткені ол өз-өзіне жеткілікті емес. Оган эркашанда Жаратушының көмегі керек. «Адам тек өз күшіне гана сеніп, Қүдайдың қолдауынан бас тартса, ол эрқашанда күнэнің олжасы. Бірак эр адамның 
құткарушысына сиынып, ерікті түрде Құдайдың сыйына жетуіне мүмкіншілігі бар. Адам эркашанда Қүдайына сену арқылы өзінің күш-жігерін зүлымдыққа қарсы күреске жұмсап қана нағыз еріктікке ие болады». Енді біздің Августиннің қогам мэселелерін калай шешетіні жөнінде қарауымызга мүмкіншілік келді. «Жердегі қала» мен «Қүдай қаласы» Сонымен залымдыктың түп-тамыры адамның озін гана сүюінде болса, игіліктің тамыры Құдайды сүюде, ягни ақиқатты, игілікті сүюде. 

Қүдайды сүйетін адамдар бірігіп, «Аспан қаласын» (ягни шіркеуді) құрайды, ал қалгандары - «Жердің каласының» пенделері. Соңгылар адамның даңкын іздейді, ал біріншілер 
Құдайдың даңқын арттырады. 120 



Бұл жердегі өмірде олар Кайн мен Авельдың түқымдары ретінде бір-бірінен бөлінеді. «Жер қаласының» адамдары бұл Дүниеде өздерін элемнің патшасы ретінде сезінеді, ал «Аспан қаласының» адамдары дэруіш сияқты жүреді. Августин адамзат тарихының басы болғаннан кейін, оның соңы да бар деген пікір айтады. Дүние соңында адамдарды қайта тірілтіп, қаһарлы соттан өткіздіретініне ол сенген. 
Құдай адамға сүйіспеншілікті сыйға тартты. Сондықтан адам жақынды да, алысты да, дүниедегі заттарды Қүдайдың риясыз жаратқан кейпі ретінде сүйсе, онда ол - нағыз сүю (charitas). Ал адам өзін ғана сүйіп, жердің қызықтарына гана қүмартса, онда оны жалган сүю (cupiditas), (ындын қүмартушылық) деп атауға болар еді. 
Қорыта келе, Августиннің сенім шеңберіндегі философиясы өзінің гуманистік-адамгершілік бағытымен адамзаттың рухани 

қазынасында ерекше орын алады. Адамның өлшемі оның басқаларды сүю салмагымен анықталады. Августин айтқандай: сүй, сонда гана не істегің келсе де, жасай бер! § 3. Схоластикалық философия (scholastica - лат. сөзі, оқушы, ғалым) Патристикалык философия христиан дінінің негізгі қагида-ларын жүйеге келтіріп, XI гасырга қарай діни философияның екінші сатысына отуге жагдай жасады. Патристиканың мистикалық жагы жаңа жагдайда коп ойшылдарды қанагаттандырмай, Тертуллиан-ның жогарыда келтірген нақыл сөзі басқага «credo ut intelligam» (сенемін - түсіну үшін) ауысады. 
Қүдайга сену бұрынгыдай бірінші орында болса да, қазір одан кейін білім қойыла бастайды. Негізгі мақсат - күдіретті аян арқылы берілген үгымдардың мазмүнын анықтау, ақыл-ой елегінен өткізу, бір-бірімен үйлесімді түрде үштастыру т.с.с. ХІ-ХІІ ғасырларда алгашкы рет универсалиялар (жалпы 

ұгымдар) жонінде қарама-қарсы түрган екі багыт - номинализм жэне реализм пайда болды (realis - лат. сөзі, шындық, заттық; nominis - лат. сөзі, затқа қойылған ат). Схоластиканың пісіп-жетілген уақыты XIII-XIV гасырларда. Негізгі идеялар университеттерде шыңдалады. Негізінен алғанда, бүл уақытта платонизмның негізгі идеялары сыртталып, аристо-телизм оның орнына келеді. 121 



Схоластиканың соңында (XV ғғ.) сенім мен акыл-ойдың үйлесімді болуына күмэн келтіріліп, бірте-бірте «екі ақиқат» ілімі тарала бастайды. Бүкіл схоластика шынайы өмірмен байланысы жоқ, өткен ғасырлардан жеткен кітаптардағы ой-пікірлерді зерттеп, солардың ашылмаған сырын табуға бағытталған философия болды. Сондыктан жаңа заман келіп, «тәжірибелік білім» етек жайған кезде, «схоластика» деген ұғым теріс мағына алып, мазмүны жок, өмірден алшак, бос соз ретінде қаралып жэне бүгінгі өмірде де солай түсініледі. Схоластиканың алғашқы кезде койған мэселесі универ-салиялардың табиғаты (universalis - лат. сөзі, жалпы) жонінде бол-ды. Бүгінгі таңда универсалиялар деп біз филоофиядағы ең жалпы үғымдарды айтамыз. Универсалиялар жөніндегі ілім алғаш рет Плотиннің филосо-фиядағы «идеялар» теориясында кездеседі. Плотиннің ойынша, 
қайсыбір жалпы үғымға сэйкес келетін идея бар, олар нағыз болмыс -«идеялар әлемін» кұрайды. Жердегі сезімдік заттар болмысын алсақ, олар көптікке жатады, жалпылық өзгеріске түсіп, бөлініп, жеке затта ешқашанда толығынан көрінбейді. Аристотель танымдағы жалпылық жеке заттардың болмысын бейнелейді деген болатын. Қыскаша айтқанда, универсалия мәсе-лесін Орта ғасырдағы философ Порфирий былайша қойды: «Тек пен түр өзінше өмір сүре ме, олай болса олар дене ме элде денесіз бе? Егер тек қана ақыл-ойда болса, олар бөлек өмір сүреді, элде олар сезімдік қүбылыстарда ма?» XI ғасырдың аяғы мен XII ғасырдың басында бұл мэселені шешуде үш агым пайда болды. Олар номинализм, реализм жэне концептуализм. Номинализм (nominis, - лат. сөзі, заттың аты) - схоластика-дагы жалпы үғымдардың болмыстық мағынасын мойындамайтын, олар тек қана ой-өрісте гана деп санайтын агым. Номиналистер: «Шын өмірде тек кана заттар өмір сүреді, универсалиялар - жалпы үғымдар, тек кана заттардың аты, біздің аузымыздан шыгатын дыбыстар гана», - деген пікірге келеді. Осы тұргыдан олар 
Қүдайдың үш түлғалығын да қатты сынга алды. Реализм багытына келер болсақ (realis - лат. сөзі, шынайы зат), олар номинализмге карсы багыталган. «Универсалиялар -жалпы үгымдар, шынайы жэне адамдардың санасына тэуелсіз омір сүреді», - деген пікірді үстайды. 122 



Концептуализм бағыты (conceptus, - лат. сөзі, үгым): «Жалпы ұғымдар бөлек өмір сүре алмай, болмыстық орны болмағанмен, бірақ олар тек қана заттарға қойылған ат емес, негізінде акыл-оймен қорытылған заттардың жалпы қасиеттерін бейнелейді», - деген пікірге келеді. Сонымен концептуализм бір-біріне қарсы түрған екі бағыттың сыңаржақтығын байқап, универсалия мәселесін дүрыс шешу жолына шығады. Схоластика философияның пісіп-жетілген кезінде омір сүрген Орта ғасырдағы аса үлы түлғалалардың бірі - Фома Акви некий (1221-1274 жж.). Италия елінде бай ақсүйектердің отбасында дүниеге келген. Неаполь университетінде оқыган. 1256-59 жж. Париж университетінің теология кафедрасын басқарған. Өмірінің соңында ел аралап, Европа университеттерінде лекциялар оқиды. 1323 ж. «эулие доктор» атағы беріліп, шіркеудің бесінші гүламасы болып есептелген. Өмірінің жэне өзінің жазған еңбектерінің түкке түрғысыз-дығы Фомаға өлерінің алдында ашылса да, соған карамастан ол кітаптарын жазуды қоймады. Өзінің көмекшісінің демалыңызшы деген тілегіне: «Жок, себебі менің осы уақытқа дейін жазғанымның бэрі қазір менің коз алдыма келген аянмен салыстырганда күл сияқты», - деген жауабы аңыз болып калган. Фома Аквинскийдің негізгі еңбегі «Теология жинагы», «Табигаттың бастамалары», «Мэн мен өмір сүру жайлы» т.с.с. Ортагасырлық схоластикада Фома Аквинский ең колемді, жан-жақты Қүдайдың болмысын дәлелдеулерін келтіреді. Олар -бесеу. 1. Қозғалыс арқылы дәлелдеу. «Бұл Дүниеде бірдеңе қозга-латынына ешкім күмэн келтірмес», - дейді ойшыл. Мысалы, оттың актуальдык жылуы агаштың потенциалдық жылуының актуальдық жылуына өтуіне, ягни оны өзгеріске, қозгалысқа экеледі. Бірақ белгілі бір зат бір уақытта потенциалды жэне актуальды бір 
қатынаста бола алмайды. Актуальды ыстық зат потенциалды ыстык бола алмайды. Олай болса, бірдеңе бір уакытта қозгалушы жэне 
қозгалтушы бола алмайды, ягни заттың өзі - оз қозгалысының кайнар көзі емес. Онда қайсыбір козгалыс басқа қозгаушы күшті талап етеді, соңгы тагы да басқаны т.с.с. Бірақ оны шексіздікке кетіру мүмкін емес. Олай болса, біз бірінші өзі қозгалмайтын 
қозгаушы күшті қажет етеміз. Ол - Қүдай. 123 



2. Тудырушы себеп арқылы дэлелдеу. Сезімдік заттарға на-зар аударсақ, біз тудырушы себептердің бірінің артынан бірі келіп отыратынын байқаймыз. Алайда бірде-бір өзін-өзі тудырған затты ешкім көрген жоқ. Олай болатын болса, зат өзінің алдында өзі Дүниеге келер еді, ол мүмкін емес. Алайда тудырушы себептерді шексіз соза берсек, онда бірінші себеп болмас еді, ол жоқта салдарлар да жоқ болар еді. Ол ақыл-ойға сыймайды. Олай болса, алғашқы Дүниені тудырған себепті мойындау керек. Ол - Құдай. 3. Мүмкіндік пен қажеттілік аркылы дэлелдеу. Біз Дүниеде болулығы мүмкін жэне мүмкін емес заттарды күнбе-күн көреміз. Бүгін бар, ертең жоқ. Бірдеңе Дүниеге келіп, содан кейін кетеді. Мүндай заттардың мәнгілік болмысы жок. Бірдеңенің бейболмыска өтуі мүмкін болса, ол ертелі-кеш оған өтеді. Олай болса, Дүние-дегінің бэрі де бір күні жоқ болуы мүмкін. Олай болса, біз шынайы, бейболмысқа өтпейтін мэңгі Қүдайды кажет етеміз. 4. Сатылық арқылы дэлелдеу. Біз заттардың ішінен эртүрлі сатыдағы кемеліне, игілігіне, сүлулығына келгендерді көреміз. Дүниедегі заттарды біз бір-бірімен салыстыру арқылы бағалаймыз, бірақ мүның өзі ең кемеліне келген, сүлу, игінің қажет екенін талап етеді. Сүлулықтың, Ақиқаттың, Игіліктің соңғы себебі - ол Қүдай. 5. Табиғаттағы тәртіп арқылы дэлелдеу. Табиғаттағы ақыл-ойы жоқ заттардың болмысы белгілі бір мақсатқа лайықтылыққа багытталган. Ал олардың санасы жоқ болса, олар белгілі-бір сананың, еріктің басшылығымен өмір сүреді деген ойға келеміз. Ол атылған оқты еске түсіреді, бірак ол оқты жіберген садақшыны естен шығармауымыз керек. Олай болса, бүкіл Дүниеге мақсат берген саналының бар екенін мойындауымыз керек. Ол-Қүдай. , Онтология (болмыс) мәселелері і Фома Аквинскийдің болмыстық ілімінің қайнар козі Аристотельдің «потенция» жэне «акт» деген ұгымдарына кетеді. Потенция (мүмкіндік) дегеніміз ол болуы да, болмауы да мүмкін, шайқалган, түрақталынбаган, озгеруге ашық, аяқталынбаган, кемеліне келмеген. «Таза потенциалдық» - ол материя, болмыстың ең әлсіз түрі. Ол тек өзгертіледі, сыртқы әсерлер қабылдайды. Актуальдықты (шындық) алатын болсақ - ол іске асқандық, өмірге кіргендік, аяқталгандык, кемеліне келгендік. Актуальдық - ол 124 



форма (бітім), сол арқылы заттар өзінің болмыстық дәрежесіне көтеріледі. Абсолютті актуальды - Құдай, қайсыбір бітімнің қайнар көзі. Олай болса, Құдай - болмыстың өзі де, ал Дүние - болмысқа ие ғана. Тек Құдайда болмыс пен мэн-мағына бір-біріне сэйкес келеді, сондыктан ол - таза акт (шындьщ), озіне-озі жеткілікті болмыс. Ал Дүниедегі жаратылғандардың бэрі - омір сүруге бағытталған ғана. Дүниедегі заттар бүл Дүниеде болуы да, болмауы да мүмкін, ол қажетті емес. «Олардың өмір сүруімен мэн-мағынасы толығынан бір-біріне сэйкес келмегеннен кейін, оны бүкіл жаратылған дүниеге таратып, ол болуы да, болмауы да мүмкін еді, онда бұл Дүние мүмкіндік пен кездейсоқтықтан пайда болды», -деген пікір айтады. Фома Аквинскийдің бүл ұлы ойларын талай ғасырлар өткеннен кейін, XX ғасырда ғалымдар растады. Қазіргі Дүние жөніндегі түсініктер бойынша Дүние өзінің ішінде орасан зор потенцияны (мүмкіндікті) сақтайды, соның кішкентай ғана бөлігі кездейсоқтық арқылы іске асады (актуальділікке айналады), потенция-шындықтың толқыны, қай толқын дүниеге айналады, ол кезденсоқпен байланысты. Тольщ болмыс тек Құдайда ғана болса, жаратылған дүние болмыстыққа катысады. Сондықтан болмысқа келген заттардың өзінің мән-мағынасын ашудағы, шындыкка айналдырудағы мүмкіндігі зор, олай болса Фома Аквинскийдің философиясы - оптимистік философия. Өйткені біздің бүл Дүниеге келуіміз де, келмеуіміз де мүмкін еді. Бірақ біз бағасы жоқ 
қымбатты сыйға - өмірге ие болып, коз алдымыздағы болмыстағы таңғажайып құбылыстарға шаттанып караймыз, өзіміздің ішкі мүмкіндіктерімізді, табиғи дарындарымызды өмірге өткізуге, іске асыруға тырысамыз. «Адам ақыл-ой иесі болып жаратылғаннан кейін, ол эр заттың ішкі мақсатын, не үшін жаратылғанын біле алады. Сондықтан адамның іс-әрекетінің алдында не істейтінін түсіну жатыр. Жердегі заттар мен адамдар жаратылған Дүниеге жатқаннан кейін (Жара-тушы біреу ғана, ол - Қүдай), олар эртүрлі сатылық деңгейде бола-ды, ал ақыл-ойға келер болсақ, оның эртүрлі кұндылықтарының ішінен өзіне керектерін таңдап алуына мүмкіншілігі бар. Ақыл-ойдың осы еріктігінде зүлымдьщтың түп-тамыры жатыр», - дейді Фома Аквинский. Әрине, адам Қүдайды, Дүниеде не істеу керектігін - бәрін біледі. Ерікті адам белгілі бір мақсатқа жету үшін озін-озі жетектейді. Ол садақшының жіберген оғы, адамдардың ойнайтын эуен қүралы емес. 125 



Бірақ Дүниені түсіну мен соған сэйкес іс-әрекет ету - екі түрлі нәрсе. Адам күнэға батканда, сол өзіне тэн еріктіктің негізінде ақиқаттан алшақтап кетуі, тіпті оны ұмытып кетуі мүмкін. Фома Аквинский Дүниеде үш түрлі заңдар бар дейді. Олар: 1. мәңгілік зан (lex aeterna); 2. табиғи заң (lex naturalis); 3. адамдардың қабылдайтын заңдары (lex humana); 4. Бүлардан оқшау түрған Қүдайдың аяны бар (lex divina). Мэңгілік заң - ол Қүдайдың ойынан шыққан жоспар, жаратылған Дүниедегі заттардың тэртібі, эрбір зат пен құбылыстың ішкі мақсаты (Аристотельдің тілімен айтқанда - энтелехиясы). Бұл заң тек Құдай мен эулиелерге мэлім. Адам да, әрине, саналы пенде ретінде болмыстың мэнгілік өміріне жартылай қатысты болуы мүмкін. Табиғи заң адамның ақыл-ойдың иесі ретіндегі жаксылық пен жамандықты айыруынан шығады. «Жақсылыққа ұмтыл, зүлымдық-тан аулак бол» деген қағида - ол табигаттан шығатын заң. Табиғатгың ең биік кұндылыгы - өмір. Олай болса, адам өз өмірін сақтауы керек, ол табиғи заңға жатады. Табиғи заңға еркек пен әйелдің қосылуы, балаларды тәрбиелеу, басқа адамдармен бірге өмір сүру, өзара адамдардың бір-біріне көмектесуі, істеген нэрсе-лерімен алмасуы, бэрі де - табиғн, адамның ақыл-ойынан шығатын нәрселер. Адамдардың кабылдаған заңдарына келер болсақ, олар 
қылмысқа, зұлымдықтың қайсыбір түріне қарсы багытталган заңдар. Олар - адамның акыл-ойының туындылары. Заңда қандай мақсатқа жетіп, оған жету жолында қандай қүралдарды пайдалану керектігі көрсетіледі. Егер Августин зандардың керектігін адамзатгың алгашқы тектік күнэсінан шыгарса, Фома Аквинский оны табиғи қажеттіктен шығарады. Адамдардың шыгаратын заңдары табиги заңдардан өзінің қайнар козін бастап, соларға сэйкес келуі керек. Ой арқылы табиғи зандардан адамдардың құкы 
қүрастырылады. Ал соңгыдан оны нақтылау арқылы азаматтық кұк пайда болады. Мысалы, табиги заң - өмірдің құндылығы, оны сақтау керектігі. Одан «Өлтірме» деген адам кұкы пайда болады. Ал азаматтық кұқта нактылы түрде адам арам пиғылдың негізінде өлтірілді ме, элде кездейсоқтық жагдайда каза болды ма, элде мае адамның іс-эрекетінен өлді ме, зерттелу негізінде эртүрлі жагы 
қолданылады. 126 



Қайсыбір заң зүлымдық жолына тосқауыл қойып, оны бұзу-шыларға күш жүмсау, қамау арқылы, қалған адамдардың бейбіт өмірін сақтайды. Сонымен табиғаты бұзылған адамдар заңның күші арқылы, алғашқы уақытта сырттай оның талаптарына көнеді, жүре келе ол әдетке айналады. Мүмкін, олар соңында ізгі адамдарға айналуы да ғажап емес. Олай болса, қайсыбір заң тек қана қоғамды зұлымдықтан қорғау ғана емес, сонымен қатар тәрбиелік қызмет аткарады. Адам - міні коп, кемеліне келмеген пенде. Заңның керектігі осы іргетасты қағидадан шығады. Адамның барлық кемшіліктерін есептеп оны заң арқылы тежеу мүмкін емес. Ал, бірақ бүкіл 
қоғамға, басқа адамдарға кеселін тнгізетіндерін заң аркылы тежеу керек. Мысалы, адам олтіру, ұрлық жасау - ол бүкіл қоғамның өміріне қауіп туғызады. Оларға заңдық тосқауыл қойылуы қажет. Аса көңіл аударатын нәрсе - егер адамдардың шығарған заңы табиғи заңға қайшы келсе, - ол зандық мәртебесін жояды. Қайсыбір заңның негізінде эділеттік жатуы керек, басқаша жағдайда, біз түгел шарпыған жемқорлыққа келеміз. Мүмкін, бүгінгі кең етек жайып кеткен жемқорлықтың себептерінің ішінде осы да болса керек. Фома Аквинскийдің осы ойлары бізді моральдық, адамгершілік мэселелеріне әкеліп тірейді. Заңның моральдық қүндылығы табиғи заңмен байланысты. Әділетсіз заң зорлық-зомбылыққа жеткізеді. Адам заңы Қүдай заңына қайшы келсе, одан үзілді-кесілді бас тарту керек. Тиранияға қарсы көтерілісті де ақтау керек, ойткені одан артық зұлымдық қоғамда жоқ. Фома Аквинскийдің айтуына қарағанда, монархиядан артық билік формасы жоқ, ол - тэртіп пен мемлекет бірлігінің кепілі. Ең жаман билік формасы - ол тирания, өйткені ол зорлық-зомбы-лыққа, заңсыздыққа негізделген, қоғамға зұлымдық әкеледі. Бүл билік күшейген сайын, оның зүлымдығы да арта түседі. Мемлекет адамдарды игілік жолына бағыттап, бүзылған адам-дарды тәрбиелеп, ізгілікке сілтейді. Адамдардың жасаған заңдары арқылы қоғам өмірінде тэртіп орнап, адамдар бір-бірімен эртүрлі 
қарым-қатынасқа түседі. «...Бірақ мемлекет адамдардың барлық рухани үмтылысын мақсаттарын өтей алмайды. Табиғи заңцар да, адамдардың жасаған заңдары да оған жеткіліксіз. Сондықтан Қүдай адамдарды сүйіп, оларға аянмен берілген заңдарды ұсынды (lex divina). Сол себепті адамның басшылыққа алатын заңдарын эрқашанда Библиядағы зандармен толықтырып отыруымыз керек», - деп қорытады Фома Аквинский. 127 



Фома Аквинский философия тарихында өзінің ерекше ізін калдырды. Оның сэулелі ойы, молдір логикасы, Құдайға деген шын ниеті, адамды сүюі осы күнгі заманға дейін үлгі болып, қазіргі адамзаттың рухани оміріне эсерін тигізуде. Уильям Оккам ілімі Орта ғасырдағы ой-пікірдің көрнекті окілдерінің бірі -Уильям Оккам (1280-1349жж.) Оксфорд университетін бітірген. Негізгі еңбектері: «Логика жинақтары», «Қүпиялықтар жөніндегі трактат», «Сұхбаттар» т.с.с. Егер Фома Аквинский схоластикалық философияда озінің ең биік шыңына жетсе, Уильям Оккамнан бастап, оның тек кұлдырауы басталады. Біріншіден, сенімнің ақыл-ойдан дербестігі оларды бір-бірінен ажыратады. Уильям Оккам сенім мен акыл-ойды бір-бірінен айырып алыстатуға тырысады. Логикаға негізделген акыл-ой сезімдік дүниені тануға мүмкіндік береді, оларды тексеруге, дәлелдеуге болады. Сенім акиқаттарына келер болсақ, оны ақыл-ой арқылы түсіну де, дәлелдеу де мүмкін емес. Аян ақикаттарын біріктіретін логика емес, Сенім ғана. Мысалы христиан дінінің үштік 
қагидасына Уильям Оккам мынандай бага береді: «ол қайсыбір мэн-магына, ақыл-ойдан басым». Сондықтан ақыл-ой сенімге тірек бола алмайды. Сезім, акыл-ой мен діни қагидаларды талдаудың өзі күнэга жақын, ойткені Құдай бізді сүйіп, өзінің аянын сыйлады, оны біз сол күйінде іштей қабылдауымыз керек. «Егер Құдайдың қүдіретті күші сондай шексіз, ал біздің Дүние оның ерікті түрде тудырган мүмкіндігінің бірі гана болса, онда Құдай мен шектелген отпелі Дүниенің арасында Қүдайдың жасампаз еркі мен қүдіретті акыл-ойынан баска не бар?» - деген өткір сұрак қойып, өзі қойган сұраққа: «Олай болса, Августиннің универсалды мэндері жер мен Қүдайды дэнекерлік етіп жалгас-тырып түратын ол адамның бос тэкаппарлыгы емес пе! - деп ашык жауап береді. Уильям Оккамның номинализмі 

Қүдай мен жердегі өтпелі элемді бір-бірінен айырганнан кейін, Уильям Оккам: «Әлемде жекеліктен басқа еш нэрсе жоқ», -деген пікірге келеді. «Ақыл-оймен танылатын жанның сыртындагы 128 



еш нэрсе өзіне, я болмаса, басқаға универсалды емес, ол адамның 
қай жағынан алғанда да есек емес екені сияқты». Универсалиялар -(жалпы үғымдар) заттарға қойылған аттар ғана, олар шындықтың негізі бола алмайды. Универсалияларды тудыртатын - заттардың бір-біріне үқсастығы. Мысалы, Сократ - ол нақтылы адамның аты, ал «адам» - универсалия. Олай болса, Дүниенің ешқандай ең жалпы зандылықтары, олардың баспалдақтық бір-бірімен байланыстары т.с.с. жоқ. «Универсалиялардан түратын білім ешқандай нақтылы нәти-жеге экелмейді, оның ешқандай жемісі жоқ. Егер біз тэжірибеде кездесетін заттардың арасындағы қайталанулықты зерттеп, оның болашақта болуы туралы болжам жасасақ, сол жеткілікті», - деген пікірді Уильям Оккам үсынады. Ал мүндай козқарастан белгілі бір таным принципін шығару мүмкіндігі пайда болды. Уильям Оккам үстарасы «Мән-мағынаны қажеттіктен жоғары кобейтпеу керек». Бұл - Уильям Оккамның үстарасы. Ол аркылы Уильям Оккам метафизикалық үғымдардың көбін теріске шығарады, ойткені олар дәлелденбейді жэне пайдасыз. Біз заттардың сапасы мен қасиет-терінен басқа тәжірибелік зерттеуде еш нэрсе таппаймыз. Олай болса, метафизикалық жалпы үғымдар мэнсіз, тек таным процесін 
қиындатады. Сондықтан тек тәжірибелік танымға ғана сүйену керек. Ол - танымның іргетасы. Әрине, мүндай козкарас схоластикалық философияға үлкен соққы жасап, болашақ тәжірибелік танымға жол ашты. Ал оның қоғамның элеуметтік-саяси оміріне тигізген әсерін алатын болсақ, онда жекелікті, жалқылықты ғана мойындау, діни көзқарасты ғылыми білімнен болу идеясына келеміз. Қоғамның саяси саласында діни биліктің саясаттан боліну керектігі жоніндегі идеяны туғызады. Ал Дүниеге келген жаңа идея іске аспай қоймай-ды. Оның ар жағында жеке адамньщ қүқы, оның мүддесінің жалпы 
қоғамның мүддесінен басымдығы жоніндегі идея да алые емес. § 4. Исламдык ортағасырлық мәдениет аясындагы арабтык-мүсылмандык философия Дүниежүзілік философия тарихында Шығыстағы Коне Қытай, Үнді, Парсы т.с.с. елдеріндегі пайда болган философиялык козка-растардан тыс Орта ғасырларда дүниеге келіп, өзінің ерекше 129 



болмысымен тарихта танылған Орта Азия мен Араб елдеріндегі ұлы философиялық ой-пікірлерді айтуға болады. Коне заманның аяғында кұл иеленушілікке негізделген 
қоғам саркылып, Орта ғасырларда «тарихи белсенділік» Шығыс халыктарының үлесіне тиеді. Оның негізгі себебі - тайпалық-рулык, соғыс демократиясының негізінде өмір сүріп жатқан, копқүдайлыкка табынған араб тайпаларының басын біріктіру 
қажеттігі еді. Осы қажеттіктің негізінде Ислам дүниеге келіп, сол діннің негізінде Арабтар империясы пайда болады. Ол Индтан Атлантика мүхитына дейін созылған мемлекет болды. Көшпенді араб тайпалары бастарының бірігуі олардың арасындағы 
қактығыстарды тоқтатып, жаулап алынған Батыс пен Шығыс, Орта Азиядағы халықтардың мәдениетімен танысуға, бейбіт жағдайда өндіргіш күштердің дамуына, сауда-саттык пен теңіз арқылы байланыстардың өсуіне әкелді. Араб империясы Батыста Испанияға дейін жетіп, өзінің мәдениеті, діні, философиясын жаңа елдерге таратты. Мысалы, бүгінгі таңда дүниежүзілік сөздікке кірген «арсенал», «адмирал» «тариф», «авария», «медицина», «алгебра» т.с.с. создер араб сөздіктерінен шыққан. Аз уақыттың ішінде арабтар мемлекетті баскару, соғыс жүргізу, мэдениетті дамыту салаларында үлкен жетістіктерге жетті. Оның бэрі баска халықтардың мәдениетіндегі жетістіктерді өз дүниетанымен үштастыру арқылы келсе керек. Дүниежүзілік мэдениетке қоскан арабтардың үлесі көп. Соның ішінде философияға келетін болсақ, олардың ошпес еңбегі -Антикалық дэуірде пайда болған философиялық ілімдердің бэрін үқыпты зерттеп, өз тіліие аударып, оны әрі қарай дамытуы. Бүл үлкен «аудармашылық козғалыс» ретінде тарихта 
қалды. Эвклидтің еңбектері мен Плотомейдің «Альмагестінен» бастап, Платон мен Аристотельдың шығармаларының бэріне дейін араб ғалымдары өз тіліне аударып, халықтың рухани өмірінің ажырамас бөііігіне айналдырды. Бұл қозғалыс VII ғасырдың аяғынан бастап XI ғасырға дейін созылды. Ал арабтардың өздерінің ғылымға қосқан үлесіне келер болсақ, Абу-Миамардың «Зидж Абу-Миамар» деген еңбегі сол кездегі астрономиялық ілімнің биік шыңы болды. Аль-Батанидің жасаған астрономиялық кестелері латын тіліне аударылып, Еуропалық астрономия оқулығына айналды. Синус пен косинус -тарды астрономиялық есептеулерге алғаш енгізген де - сол кісі. 130 



Ибн-Юнус уакытты өлшейтін маятник ойлап шығарды. Джабир Ибн-Афьян - алғашқы обсерваторияның негізін қалаған адам, ал Абу-Муса Джабирді «химия ғылымының экесі» деп атайды. Закария Разидің «Барлығын камтитын кітабы» да латын тіліне аударылды, ол заманының ең ұлы дәрігерлерінің бірі болған. Арабтардың философия саласына енгізген еңбектері - ерекше эңгіме. Оны осы тарауда талдайтын боламыз. ХІ-ХІІ ғасырларда арабтардың барлык игерген мэдениет кұндылыктары Батые Европа халықтарының тілдеріне аударыла бастайды. Араб мәдениеті, эрине, Орта Азия халыктарының тағдырына, мәдени дамуына озінің зор әсерін тигізді. Негізгі нэтижелердің бірі Орта Азия халыктарының біркұдайлыққа көшіп, Ислам дінін кабылдауы болды. М.Вебер уақытында айткандай, ислам - кошіп-конған жауынгер халықтарының діні. Біздің жартылай жерде отырған, жартылай көшпелі өмір салтын үстаган қазақ халқының дүние, сезіміне бүл дін сай келіп, оның бергі тарихы осы діннің аясында өмір сүріп жэне бүгінгі таңға дейін дамып келеді. Аль-Кинди - араб философиясын бастаушы үлы түлға Аль-Кинди (800 Ж.-879 ж.) аксүйектер отбасында дүниеге келеді. Багдад қаласында білім алып, өзінің пісіп-жетілген уақытын осы қалада откізген. Аль-Кинди оз заманының жан-жақты дамыған ғалымы болды, ол айналыспаған ғылам саласын табу қиын. Ол 200-ден артык кітап жазған, бірақ көбі осы уақытқы шейін сақталмаған. Негізгі еңбектері: «Аристотельдің кітаптарының саны жэне философияны 
ұғу үшін не керек?», «Бірінші философия жөнінде», «Бес мән-мағына жөніндегі кітап» т.с.с. Аль-Киндидің онтологиялық көзқарастары Аль-Кинди болмыс мэселелеріне тоқталған кезде, екі субстан-ция жөнінде айтады. Бірінші субстанция - ол сезімдік заттар, оларды сан мен сапалык жақтарын зерттеу арқылы білуге болады. Субстанцияның сандық жактарын сан жөніндегі гылым зерттейді; екінші гылым - сапалық үйлесімдіктерді, заттардың мөлшерлік 
қатынастарын салыстырады. 131 



Заттардың сапалық жағын геометрия жэне астрономия ғылымдары зерттейді. Бүл ғылымдарды біз математика саласына жаткызамыз. Оларды игермей, адам субстанцияны білмейді. Соң-ғыны білмеген адам философияны білмейді. Философияны білмеген адамға екінші субстанцияға жетуге жол жабық. Өйткені ол -түрақты жэне өзгермейді... Аль-Кинди: «Адамзат онерінің ішіндегі ең ғажабы - фило-софия», - дейді. Оның мақсаты - заттардың шынайы табигатын ашу, соның негізінде өзіміздің жүріс-түрысымызды, іс-әрекетімізді анықтауымыз, сэйкестеуіміз керек. Ақиқатты ашу үшін себебін табу керек. қайсыбір затты танудың себебі - ақиқатқа жету, өйткені болмыстағы бардың ақи-
қаты да бар. Ақиқат қажетті танылады. Ең ізгі нәрсе - бірінші ақиқат - Алла-тағала жөніндегі ғылым. Бір денені табу үшін ең алдымен 4 сүракқа жауап беру керектігін ойтады ойшыл. Ол бар ма? Ол не? Ол қандай? Себебі неде? Аль-Кинди жағалай коршаған болмысты Ай астындағы Дүние санайды. Ал айдьщ ар жағында элемде ешкандай қозғалыс: деп Дүниеге келу, кету, кұру жоқ. Ол - тек кана жер бетіндегі болмысқа тэн нэрселер. Бізді қоршаған болмыс 4 элементтен түрады: от, ауа, жер, су, олар өзгермейді, тек солардан түратын заттардың элементтері гана азайып, кобеюі мүмкін. Адам дүниетанымының екі түрі бар. Біріншісі бізге жақын, бірақ мэн-мағынадан алыста. Ол - сезімдік тану. Ол өне бойы өзге-рісте, түрақты емес, уақытша ғана өмір сүретін заттарды танумен байланысты. Оның сан жагы түрақты емес: үлкейеді, кішірейеді, теңеледі, теңсізденеді. Оның сапасы жагы да өзгерісте: ол өзіне үқсайды, үқсамайды, күшіне енеді, элсізденеді... Осы өзгеріп жаткан Дүниедегі заттардың бітімі кабылданады да, оны адам есіне, ақыл-ойына жбткізеді. Екінші таным түрі мэн-мағынаға жақын болғанымен, бізден алыс, ол - ақыл-ой танымы. Жеке материалдық заттар сезімдік кабылдауда гана болады. Қос түрақты мен текті алатын болсак, оларды түйсіктер аркылы қабылдай алмаймыз, бірак оларды акыл-ойдың елегінен откізе алуға болады. Қорыта келе, Аль-Кинди адамның дүниетану мүмкіншілігін мойындап, айнала коршаған ортаны зерттеп, гылымды дамытуға шақырады. 132 



Аль-Киндидің философиялық көзқарастарын эрі қарай дамы-тып, Аристотельдің еңбектерін араб тілінде аударып, оған көлемді түсініктер жасап жэне өзінің ерекше философиядағы ойларымен тарихта қалып, философия тарихында «Екінші мүғалім» атағын алған Әл-Фараби болды. Әл-Фараби (толық аты Абу Насыр Мухамед Ибн Тархан Ибн Узлақ ат Тюрки) Қазақстан жерінде, Отырар қаласында 870-950 жж. дүниеге келген. Жас кезінде білім іздеп, Таяу Шығыста Багдад пен Алеппо қаласында білім алып, араб тілі мен грек тілін меңгеріп, антикалық философияны зерттейді. Әл-Фарабиді араб философы деп толыгынан багалауға болады, ойткені ол, араб рухынан нэр алып, оз еңбектерін сол тілде жазган. Сонымен катар оны қазақ халқының философы деп те атауга болады, өйткені ол біздің елде дүниеге келіп, сонынан казак халқын кұраган коп түрік тайпаларының біреуінен шыққан, біздің сол кезде өмір сүрген бабаларымыздың дұниені түйсінуі мен дүние-танымын бойына жас кезінде сіңірген. Бірақ ең жақсысы - оган Шыгыс философиясының жүлдызы, тіпті дүниежүзілік философияның ең ірі түлгаларының бірі деген бага берсек, ол дүрыс болар еді. Әл-Фарабидің философиялық еңбектері коп. Солардың іші-нен «Ғылымдарды іріктеу жөнінде», «Ізгі қаланың тұргындарының көзқарасы жонінде», «Азаматтық саясат», «Мемлекет қайраткерінің нақыл создері», «Бақытқа жету жөнінде» деген еңбектерін атап өтуге болады. Онтологиялық (болмыстық) ілім Әл-Фараби онтология ілімінің негізінде неоплатонизмнің «эманация» (тасу, агу) ұгымы жатыр. Бүл агымның негізін қалаушы Плотин Дүниежүзілік Бір мен материялық омірдің екі ортасында дүниежүзілік акыл-ой (nous) жэне дүниежүзілік жан (psyche) бар деп есептесе, Әл-Фараби бұл козқарасты анагүрлым күрделейді. Өзінің «Ізгі қала жоніндегі» еңбегінде Әл-Фараби: «Дүниені тудырган - «Бірінші Мэн», - дейді. Ол бүкіл баршаның өмір сүруінің алгашқы себебі, ол кемеліне келген, ешкандай мінсіз (одан басқа-лардың бэрінің де ең болмаса бір, я бірнеше кемшіліктері, міндері болады). Алгашқы Мэнде қайшылық пен бейболмыстық жоқ, өйткені олар - тек қана «ай астындагы Дүниеге» тэн нэрселер. Сол себепті 133 



ол - мэңгілік, ол өзінің өмір сүруі үшін ештеңені: себепті, бітімді, мақсатты, ұмтылысты т.с.с. кажет етпейді, ойткені оларды ол кажет етсе, онда ол бірінші себеп болмас еді. Әл-Фараби «Алғашкы Мэнге» оның мән-мағынасын көрсе-тетін басқа ұғымдарды қолданады: «Ол - барлығынан биік, барлығын білетін, Дана, Ақиқат, Тірі, Өмір», - дейді. Бірінші Мэн материя емес. Сондықтан ойшыл оған «белсенді ақыл-ой» (активті интеллект) деген ат қояды. «Бірінші Мәннен бүкіл Болмыс пайда болады. Өйткені ол өз-өзіне сыймай, тасып ағады (эманациялайды). Ал Болмыстың Дүниеге келуі - оны тудырған Бірінші Мэннің жойылуы деп түсіну 
қате», - дейді ұлы ойшыл. Мысалы, сәбидің Дүниеге келуі оны тудырған әке-шешесінің Дүниеден кетуімен тең. Ал ол - біздің «ай астындағы» болмысқа ғана тэн нәрсе. Ал Алғашқы Мэнге келер болсақ, ол баска Болмысқа өмір бергенменен, өзі жойылмайды, мэңгілік, егер ол жойылса, онда ол оның Алғашқылығын жояр еді, оның сыртында одан да жетілген басқаның бар екенін көрсетер еді. Олай болса «Алгашкы Мэн» өзі үшін өмір сүреді, басқа Болмыстар соның ішінде, соған қатысты гана өмір сүре алады. «Бірінші Мэн» өз-өзіне сыймай тасыған сәтте, екінші Барлык дүниеге келеді, ол абсолютті денесіз, өзінің мән-мағынасын ашып жэне Алғашқы Мәннен пайда болғанын түсінеді. Ол арнасынан шығып, қажетті түрде «үшінші Барлықты» тудырады. Ол да материя емес, өзінің мән-мағынасын ашып, Бірінші Мэнді түсінеді. Үшінші Барлықпен «Бірінші Аспанның» болмысы бітеді. Үшінші Барлық қажетті түрде төртіншіні тудырады. Ол элі материя емес. Барлық кажетті түрде «қозгалмайтын жүлдыздар» әлем болмысын төртінціі тудырады. Әл-Фараби оларды Сатурнның болмысынан бастайды. Ол Юпитерді тудырады, содан кейін Марс, Күн, Венера, Меркурий, Ай болмыстары дүниеге келеді. Аспан болмысы Аймен бітеді. «Ай астындагы Болмыс», ягни біз омір сүріп жатқан Дүние. Сонымен ол бірінші «Бірінші Мэннің» тудырған Болмысы болып шықты. Бұл болмыстың ерекшелігі - ол көптік әлемі, оның негі-зінде торт табиги нэрсе жатыр, ол: жер, от, су, ауа. Олардың эртүрлі 
қосындылары жер бетіндегі заттарды тудырады. Тіршілік әлеміне келер болсак, Әл-Фараби оны үшке бөледі - осімдіктер, ақыл-ойы жоқ жануарлар, ақылды жануар (адам). 134 



Әл-Фарабидің интеллект (акыл-ой) жөніндегі ілімі «Бірінші Мән» - белсенді ақыл, ол өзі тудырған Дүниеде төрт негізгі интеллекті (ақыл-ойды) тудырады. Олар потенциалды (potentia - лат. сөзі, мүмкіндік), актуальды (act - лат. сөзі, шындық, іс-әрекет), игерілген жэне іс-әрекеттік ақыл. Потенциалды интеллект (ақыл-ой) - ол жеке пенденің жан дүниесінің болмыстағы заттардың бітілімін тану-білу мүмкіншілігі. Ал Дүниедегі заттарды алатын болсақ, олардың мән-мағынасы, бітімінің танылатындығында жатыр. Актуальды интеллектіге келер болсақ, Әл-Фараби ойын-ша, болмыстағы заттардың табиғатында олардың ақыл-оймен танылып, оның бітімінің ақыл-ойда өзінің материалдық негізінен бөлініп өмір сүру мүмкіндігі жатыр. Сонымен тану процесінде заттардың бітімі абстрактылау арқылы ерекше болмысқа ие болып, оймен жететін актуальды интеллектінің объектіне айналады. Игерілген интеллектіге келер болсақ, ол жеке пенденің Дүниені, заттарды танып, олардың мән-мағынасын озінің жан дүниесінің ажырамас болігіне айналдыруында жатыр. Іс-әрекеттік интеллект - Әл-Фарабидің ең күрделі үғымда-рының бірі. Ол ешқашанда материяда болмаған. Ол потенциалдық ақыл-ойдың шындыққа айналуына дэнекерлік жасайды. Оны жете түсіндіру үшін, Әл-Фараби көздің сәуле күші арқылы кору мүмкіншілігімен салыстырады. Коз қараңғыда тек қана кору мүм-кіншілігіне ие. Ал күннің сәулесі козден басқа заттарға түскен кез-де, коз актуальды түрде Дүниені көре бастайды. Оның себебі күннің сэулесі тек қана көзге түскен жоқ, сонымен бірге заттарды да жарқыратып көрсетті. Іс-әрекеттік интеллект, Әл-Фараби ойынша, күннің сәулесі сияқты таным үрдісінде өз дәнекерлік ролін ойнайды. Сол арқылы потенциалдық интеллект актуальдіге айналады. Әл-Фарабидің әлеуметтік-саяси, этикалык көзқарастары Жоғарыда көрсетілгендей, Дүние Алғашқы Барлықтан саты-саты болып төмендеп омір сүретін болса, онда қоғам өмірі де соған 
ұқсас. Тек мұндағы «Бірінші Мән» - ол Халиф, Имам. Ол өзінің жан дүниесі, ақыл-ойы, рухымен өзін қоршаған уәзірлерге, олар өздерінен томен басшыларға т.с.с. ықпалын тигізіп, ең соңында ол 
қарапайым халыққа жетеді. 135 



Қоғамның қажеттігін Әл-Фараби адамның жалғыз өзі өзіне керектерінің бэрін жасай алмайтындығынан, екінші жағынан, басқаларсыз өзін жетілдіре алмайтындығынан шығарады. Сондық-тан адамдар бірігіп, өзара бір-біріне көмектесіп, қажетті заттармен бөлісіп өмір сүрген. 
Қоғамды Әл-Фараби толық жэне толық емес қылып, екіге бөледі. Бүкіл жер бетіндегі, қоғамдық дэрежеде үйымдасқан адамзат: ол - белгілі халықтың өмірі, кіші - ол белгілі бір жерде орналасқан кешен-қала, ауыл - сондағы түратын адамдар. Ал толық емес қоғамға келер болсақ, ол белгілі бір ауылда, я болмаса қаланың бір көшесінде түратын адамдар. Олар өз-өздеріне жеткіліксіз, сондықтан оларды ол толық емес деп атайды. Әсіресе біз оқырманның назарын Әл-Фарабидің мына ойына аударғымыз келеді: «ұлы игілік», ең биік жетістіктерге ең алдымен 

қала жетеді, ал ауылды алатын болсақ, оның негізгі қажеттілігі -оның тек қаланы қамтамасыз етуінде. Әл-Фарабидің өмірден кеткеніне 1000 жылдан артық уақыт өтсе де, қазақ халқына бүл ой осы уақытқа дейін өзекті мәселе болып жатыр. Бүгінгі өте қиын дағдарысты ахуалда қазак халқы аянышты ауыр жағдайда урбанизация процесіне қатысып, қала халқына айналуда. Тек қала халқы қоғамның әлеуметтік-саяси өміріне белсенді қатысып, өзінің мүдделері үшін тиімді күресе алады (urbanus - қалалық, лат. сөзі). Әл-Фараби қалалардың озін екіге бөледі, олар игілікке бағытталған қала мен надандар каласы. Игілікке бағытталған қалада адамдар бір-біріне көмектесіп, бақытқа жетуге тырысады. Ол қала кемеліне келген адамның денесіне ұқсайды. Онда барлық дене мүшелері бір-бірімен тығыз үйлесімді байланыста, олар эртүрлі өздерінің табиғаты мен қабілеті бойынша өмір сүреді. Сол сияқты қаладағы адамдар да эртүрлі болса да, қала^ басшысына багынып, бір-бірімен келісіп іс-әрекет жасап, өмір сүрулері керек. Надан қала игілікке бағыт үстаган қалаға қарсы тұр. Ол адамгершілігі жоқ, айырбастау қаласы, адаскан қала. Надан қаланың адамдары ешқашанда бақытты білмеген, сондықтан олар оған үмтылмайды да, оған сенбейді де. Олардың ойынша, өмірдің мақсаты - денсаулық, байлық, рахатқа бату, ерікті түрде қүмартуға берілу, даңқ пен үлылықты армандау. Осылардың әрбіреуінің өзі осы қаланың түрғындарына бақыт болып көрінеді. 136 



Ал айтылғандардың бэрі қосылса, онда одан асқан бақыт болмайды деп ойлайды олар. Әл-Фараби надан каланын түрлеріне тоқтайды. Бүгінгі таңда біз де элі өзіміздің даму бағытымызды, жалпы ұрандар болмаса, айқын анықтаған жоқпыз. Сондықтан ойшылдың мінездемелеріне тоқгай кетелік, мүмкін, оқырман одан озінше дэріс алып, ойға 
қалар. 

Қажеттілік қаласында адамдар өмірге ең негізгі керек заттарды өндіру үшін бір-біріне көмектеседі. Айырбастау қаласында түрғандардың бэрі де байлыққа жету үшін бір-біріне көмектеседі, ол - сол қаланың негізгі мақсаты, басқа мақсаттарға жету жолындағы қүрал емес. 
Қүлдыраган бақытсыз қалада адамдар тек тамақ табудан, ішуден, жыныстық қатынастан тек қана ой өрісіне көтерілмей, сезімдік лэззат алуға тырысады. Баққүмар қаладағы адамдар бір-біріне көмектесіп, өздерін басқалардың алдында керемет етіп корсеткісі келеді (біздің бүгінгі тандағы кейбіреулердің «жаманымызды жасырайық, жақсымызды асырайық» деп жүргендері бүл қалаға жақын келеді, оларға «ауру-ын жасырған - өледі» деген нақыл сөзді айтқымыз келеді. - С.М. Билікті сүйгіш қаладағы адамдар басқаларға жоғарыдан 

қарап, оларды тәуелді етіп үстағысы келеді. Оларды тек жеңіс қана 
қуантады. Адамгершілігі жоқ қаланың түрғындары нгіліктің не екенін жақсы біле-түра, өздерінің іс-әрекеттерінде басқаша істейді. 

Қүбылмалы қаланың адамдары бүрын игілікке бағытталған болатын, ал соңынан басқа құндылықтар жолына түсіп кеткен. Адасқан қала адамдарыының ойынша, бақытты өмір о дүниеге барғанда болады. Бірақ кейін келе, олардың көзқарасы 
Құдайға да, шын өмірге де өзгеріп, бұзылады. 

Қоғам өмірінің дамуы, Әл-Фараби ойынша, негізінен, Ел басында басқарып отырған адамның қасиеттерімен байланысты болғаннан кейін, ойшыл оның қандай болуы керектігіне аса зор назар аударған. Ойшыл ондай адамның 12 қасиеті болу керек дейді. Сонында олардың бэрін 6 түлғалық қасиеттерге әкеліп тірейді. Енді соларға назар аударалық. Біріншіден, ол даналық дәрежеге жетуі керек, яғни барлық істі ақыл-ой елегінен өткізіп, халықтың тарихи тәжірибесіне, әдет-ғұрыптарына, адамгершілік түсініктеріне сай келтіруі керек; 137 



Екіншіден, ол білімді адам болуы керек, өзінің есінде өткен тарихтағы заңдар, әдет-ғүрып нормалары мен ережелерін жақсы білуі керек; үшіншіден, эрқашанда тапқырлық корсету керек, өйткені өмір өне бойы өзгерісте, олай болса елдің алдында бұрын-соңды болмаған жаңа ахуал пайда болып, бұрынғы басқару тәсілдерінің бэрін жоққа шығаруы мүмкін. Сондай жағдайда өмірге жаңаша 
қарап, шығармашылық түрғысынан жаңа шешімдерге жету қажет; Төртіншіден, аңғарғыш, көреген болу қажет. Ел басшысы тек бүгінгі күнді ғана ойлап қоймай, болашақ ұрпақтардың өмірі 
қандай болмақ; негізгі мақсат халықтың эл-ауқатын өсіру екенін естен шығармауы керек; Бесіншіден, өзінің сөзімен халықты елдің заңдарын бұлжытпай орындауға бағыттау болмақ; Алтыншыдан, Елбасының денсаулығы, дене күші жақсы болуы керек; ол оған соғыс жүргізген кезде әсіресе қажет болады; Әл-Фараби ел басшылығына лайықты, осы көрсетілген 
қасиеттердің бэрі бойында бар түлғаның сирек кездесетінін атап отеді. Сондықтан бұл қасиеттер екі түлғада жиналса, онда олар бірігіп басқарсын дейді. Ал екі адамның бойынан табылмай, 4-5 адамнан табылса, олар бірге қосылып басшылық жасауы керек. Сонымен қатар ел басына керек негізгі қасиет - ол даналық. Егер белгілі бір уақытта елдің басшылығында даналық болмай 
қалса, онда елдің бірінші басшысы тіпті болмай-ақ қойсын, ондай 
қалага қауіп төнетінін ескертеді ұлы ойшыл. Біздің бүгінгі қоғамдағы қиындықтарды жеңу үшін, үкімет басындағы саяси элитаның биік дәрежеде болуы - қажетті нәрсе. Оларды Әл-Фараби қалдырған өсиеттерімен салыстырсақ, онда жетістіктерімізді жэне кемшіліктерімізді көруімізге болады. Біздің саяси элита аз уақыттың шеңберінде дүниеде жиналған 
қоғамды жаңарту жоніндегі білімді тез игеріп жатыр. Тапқырлық көрсетіп, шетелдерден экономикага инвестициялар (қаражат) тартып жатыр; көрегендіктен де кем емеспіз: қандай қиын-дықтарды басьщыздан өткізіп жатсақ та, қазақ елі 2030 жылға қарай 
қандай дэрежёге көтерілуі керек, - оны да ойлыстырып қойдық; дүниежүзілік заң шығару дәрежесіне сай етіп, біршама заңдарды да тудырдық; саяси элитаға талантты жастарды тартып жатырмыз. Соған қарамастан, жеткен нәтижелер аздау. Оның негізгі себептерінің бірі - даналықтың жетіспеуі. Жалғыз технократизм (білім билігі), нақтылы жағдайды, тарихи тәжірибені ескермейтін, 138 
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Ибн-Синаның Болмыс ілімінде «өмір сүру» мен «мән-мағынаға» көп көңіл бөлінген. «Өмір сүру - нактылы, мэн-мағына -абстрактылы. Мысалы, нактылы адам мен итті алсақ, олар өмір сүріп жатыр. Ал олардың мән-мағынасы - адамгершілік, хайуандық - ол абстрактылы, олар нақтылы адам мен иттің алдында өмір сүрген», - дейді ұлы ойшыл. Нақтылы адамдар, жануарлар т.с.с. Дүниеге келеді, кетеді, ал олардың мэн-мағынасы - мэңгілік, оз-озіне жеткілікті, болу я болмаумен, қажеттілік, я мүмкіндікпен байланысты емес. «Дүниеде нақтылы омір сүріп жатқан нэрселерді біз болуы мүмкін дейміз, өйткені олардың өз-озіне негізделетін болмысы жоқ. Олар белгілі бір себеп, кездейсоқтықтың негізінде Дүниеге келеді, басқа жағдайда Дүниеге келмеуі де мүмкін еді. Ал қажетті барлықты алатын болсақ, ол бар жэне оның болмауы мүмкін емес, өйткені ол өзін негіздей растай алады. Ол, эрине, Алла-тағала, ол бұл Дүниедегі болуы мүмкін жэне болып жатқан нәрселерден болек», - деген пікірге келеді ұлы ойшыл. Ибн-Сина өзінің онтологнялық ілімінде діндегі «Қүдай жоқтан барды тудырды» деген пікірге қарсы шығады. Егер Дүние жоқтан пайда болса, онда Дүниенің пайда болуының іс-әрекетгік себебі Қүдайдың жаратуға дейін іс-әрекеттік себебі болмаган екен ғой деген ойға экеледі, онда Құдайдың ол қасиеті қажетті емес, оның терең мэн-мағынасынан шықпайды. Олай болса, ол өзгереді, ал оның өзі оның кемеліне келмеген, жетілмегендігінің корінісі 
Қүдайдың абсолютті жетілген алғашқы себептігіне кайшы келеді. Ибн-Сина Құдайды діндегі сияқты табиғатқа оның жарату-шысы ретінде қарсы қоймайды. Құдай Дүниедегі барлықтың алғашкы себебі болғаннан кейін, материалдық Дүние Қүдайсыз, ал 
Қүдай бүл Дүниесіз омір сүре алмайды деген пікірге келеді. Сонымен Ибн-Синаның болмыстық козқарасы пантеизмге оте жақын болды. Ибн-Синаның дүниетану іліміне келер болсақ, ол адамның жан дүниесінде потенцналды ақыл-ой бар дейді. Яғни адамның өз алдында жаткан дүниенің мэн-мағынасын аша алатын мүмкіндігі бар. Бірақ ол : оте күрделі. Таным түйсіктердің қабылдауы арқылы басгалады, оны ол сезімдік тэжірибе дейді. Жалпылыққа адам заттардың касиеттерін салыстыру арқылы жетеді. Ақиқат дегеніміз - заттардың ішкі мэн-мағынасы. Әр заттың ақиқаты оның өмір сүруінің ерекшелігінде, ал оның өзі сол заттың өзіндігін құрайды. Ақиқатқа жетудің бірде-бір қажетті қүралы - ол 140 



логика. Логика заңдары арқылы біз жалқылық пен жалпылықты ойлай аламыз. Жалпы жеке заттардың мэн-мағынасын күрап, жалқымен бірге өмір сүреді. Ибн-Синаның әлеуметтік-еаяси көзқарастарына келер болсақ, ол эділеттік мэеелесіне көп көңіл бөліп, оны қайсыбір коғамдағы тұрақтылықтың негізі деп есептеді. Егер қоғамды басқару эділетсіз жолмен жүріп жатса, онда халықтың оған қарсы карулы көтерілісі заңды деген пікір айтады. Бүгінгі философияда Ибн-Сина араб ілімін ислам қағидаларына қосып, оны христиан дініне жақын-датқаны, оның негізгі өшпес еңбегі деп есептейтін козқарас та бар. Шығыс философиясының келесі үлы түлғасы - Ибн-Рошд (1126-1198 жж.). Латынша аты - Аверроэс. Өмірге Испаниядағы Кордова қаласында келеді. Жас кезінде мүсылман құқын, араб әдебиеті мен поэзиясын, соңынан дэрігерлік ғылымды, математика мен физиканы оқиды. Содан кейін философиямен айналыса бастайды. Ибн-Рошд коп жылдар Севилья мен Кордовада қадилық (соттың) қызмет атқарады. Өмірінің кейбір кезендерінде өзінің козқарастарына бола діни қуғындауға ұшырайды. Ибн-Рошд ғылы-ми еңбектерінің копшілігін Аристотельдің еңбектеріне түсінік-темелер жасауға арнайды. Еуропа философиясында «¥лы коммен-татор» (түсініктемеші) деген атаққа ие болған. Негізгі еңбектері: «Терістеуді теріске шығару», «Аспандағы денелердің қозғалысы жонінде», «Алғашқы қозғаушы жөнінде», «Жан-дүние ғылымы жонінде» т.с.с. Соңынан оған Данте «Біле-тіндердің үстазы»деген ат береді. Өзінің философиядағы козқарастарында Ибн-Рошд Дүниенің мэңгілігі мен шексіздігі жонінде айтады. Әрине, ол - өз заманының туындысы болды, сондықтан ол Құдайды мойындады. Құдай-шындыктың мэңгілік кайнар козі болса, материя - Дүниенің мүм-кіндігінің мэңгілік қайнар козі, ойткені «егер Жаратушы мэңгілік болса, онда жаратылған Дүние де - мэңгілік». Қүдай - қажеггі барлық, ол Дүниенің мүмкіндігі - материяға бітім беріп, оны шындыкка айналдырады. Дүниедегі еш нэрсе пайда болып, я қүры-майды, о л озгеру арқылы басқа затқа айналады. Материя заттың ішкі мүмкіндігін кұраса, бітім (форма) оның сыртқы іске асуына, өмірге келуіне әкеледі. Ибн-Рошд Аристотель философиясының негізгі қағида-сының бірі - «материя ешқашан бітімсіз, ал бітім материясыз өмір сүре алмайды» деген ойын толығынан қолдап, оны эрі қарай 141 



тереңдетеді. Егер материя мен бітімді біз ажырата алмасақ, онда мүмкіндік пен шындык та - бірегей, олардың айырмашылыгы салыстырмалы гана. Дүние мэңгілік болғаннан кеиш, каисыбір мүмкіндік ертелі-кеш шындыкка айналуға тиіс. Ибн-Рошдтын таным ілімінде ақыл-ой непзгі орын алады. Әрине, Қүранда да Дүние жөніндегі белгілі қағидалар берілген. Бірақ олар калың бұқараға багышталганнан кейш, соларға түсшікті болуы үшін тұрпайы түрде көрсетшген. _ . . Ал философияны алатын болсак, ол - акыл-оиы терең, бшімді адамдардың айналысатын нәрсесі. Бұл пэннің непзшде зердеш дэлелдемелер жатыр. „ . „ Философия мен дін адамды ақикатка жетуге үиретеді. Онда олардың алдына койған максаттары - бір. Бірак кейбір мэселелер бойынша қайшылыктар пайда болуы мүмкін. Олай болған жағдаида діннің қағидаларын философиялык ой елегінен өткізуіміз керек, өйткені ақиқат біреу жэне ол зерделі. Өзінің таным ілімінде Ибн-Рошд бүкіл адамзатты құраитын жеке адамдардын акыл-ойының бірегейлігін, потенциалдық интел-лект құрайтынын айтады. Расында да, адамдар шектелген, Дүниеге уақытша келген пенде ретінде универсалияларды, потенциалдык ақыл-ой болмаса жасай алмас еді. Жеке адамның танымдык мүмкіндіктері шындыкка айналуы үшін, оган дүниежүзілік белсенді акыл-ой (Қүдай) түрткі болуы керек. Ол потенциалды акыл-оиға тікелей емес, онын сезіміне, киялы мен елестетуге әсерш типзш, мэн-мағынаның ашылуына, оның шындықка айналуына экеледі. Сол сэтте жеке адамньщ ашкан ғылымдагы жаңалыгы адамзатгын потенциалдык интеллектінің ажырамас болігіне айналуына, оның бірте-бірте Құдайдың белсенді актуальды интеллектіне жакындап, еоңында қосылуына жеткізеді. . . Сонымен Ибн-Рошдтын потенциалдық интеллекті - ол казіргі философиядагы қогамдык сана деген ұғымга жакын. Ойшыл- «Адам - отпелі пенде, оньщ денесімен бірге жан дүниесі де келмеске кетеді», - дейді. «Бірақ адамзаттың потен-циалдык интеллекті - мэңгілік, ол Құдайдың ақыл-оиымен косылуга тырысады, ал ол орындалған кезде дүниежүзшік адамзат тарихы сонымен аяқталады», - деген көзқараста болган. Бүл тұжырымнан екі қорытынды шығуы мүмкін. Жеке адам мэңгілік болмаса да, адамзатгын рухы потенциалдық интеллект ретінде өмір сүргеннен кейін, адам мистикалык-аскетикалык өмір еалтын ұстауы керек. 142 



Екінші қорытынды оған қарсы: егер адамның өмірі біреу-ақ болса, онда неше түрлі қызықтардан лэззат алып, осы Дүниеде бақытқа жетіп, ойнап-күлу керек. Ибн-Халдун - үлы тарихшы, әлеуметтік жэне саяси философ Ибн-Халдун (1332-1406жж.) - Шығыс философиясының жұл-дыздарының бірі, сонымен қатар тарихшы, мемлекет қайраткері. Солтүстік Африкадағы біршама елбасыларын тэрбиелеп, сол елдерде мемлекет тарабында жұмыс істеген. Ибн-Халдун бірнеше реттей философ-елбасының басшылығымен «эділетті қоғам» орнату жоспарларын жасап, бірақ сэтсіздікке ұшыраган. Тағы бір айта кететін мәселе, Ибн-Халдун бірнеше рет Ақсақ Темірмен кездесіп, оған өзінің ақылын айтқан. Негізгі еңбегі - коптомды «Араб, парсы, берберлердің тарихынан алынған өнеге болатын мысалдар кітабы». Бұл еңбекке ол кісі эдейі ерекше кітап ретінде «Кіріспе» (Аль-Муккадима) жазады, онда негізінен қоғамға деген үлы ойшылдың элеумеггік философиялық козқарастары корсетілген. Енді Ибн-Халдунның философиялық козқарасына келер болсақ: «Дүние ретке келтірілген, жетілген, бір-бірімен үйлесімге келген заттардан тұрады. Барльщ заттардың негізінде алғашқы 4 элемент жатыр (су, от, ауа, жер). Олар әртүрлі бөлшектік олшемде бір-бірімен қосылғаныменен, біреуі басым болуы кажет, әйтпесе зат өмір сүре алмайды. Заттың өмір сүруінде шешуші орынды «туа біткен жылу» алады, ал оның қайнар көзі - отта». Ибн-Халдун табиғатта болып жатқан үрдістердің адамға тәуелсіз екенін білген. Ал табигатта орлеу бар ма? - деген сұракқа ол кісі былай жауап береді: «Дүниедегі күрделі субстанцияларға 
қараңызшы - ол минералдардан басталып, одан кейін өсімдіктер, жануарлар бірінің артынан бірі Дүниеге келеді. Ең күрделі минерал-дар ең түрпайы өсімдіктерге - мүктерге, үрықсыздарга айналады. Ең жоғарғы дәрежедегі өсімдіктер, мысалы, жүзім, пальма сияқтылар, түрпайы жануарларға, мысалы моллюскілерге, айна-лады. Жануарлар әлемі кобейіп жэне коптүрлі болып, ақырында ойлау қабілеті бар адамға әкелді. Маймылдың түйсіктері мен 
қабылдау қасиеттері бар, ал ойлау жэне түсіну мүмкіндіктері жоқ». Сонымен Еуропа топырағында XIX ғ. дүниеге келген Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының түп-тамыры осыдан 400 жылдай бұрын түрпайы түрде Шыгыстагы араб топырагында пайда болган. 143 



Ибн-Халдунға философ ретінде адам жэне қоғам мәселесін шешу қажет болған. Онын ойынша, адамдар ең алдымен азық-түлік табу үшін (онсыз өмір жоқ) бірігеді. Екіншіден, олардың бірігуіне себеп болған - ол айнала ортадағы қауіпсіздікті сақтау қажетогі. Негізінен, адамға екі қауіп төнеді: бірінші, тағы жыртқыштардан, екінші, адамдардын оздерінен. Егер бірінші қауштен адамдар бірігу арқылы неше түрлі құралдарды жасап, оларды паидалану арқылы 
қорғанса, екінші кауіпті жену үшін адамдар элеуметгік ұйымдар жасап, қоғам омірінде тэртіп орнатулары керек. Сонымен адам табиғаттан шыққанымен жүре келе, оның шеңберінен асып, элеуметгікке котеріледі. Бірақ, соған қарамастан, адам «табиғаттын туғызған пендесі» ретінде толығынан аинала 
қоршаған ортадан тэуелсіз бола алмайды. Табиғаттың қоғамға тигізетін негізгі әсері - ол ауа раиы (ик-лим) Ол жердін бетіндегі ауа райына байланысты 7 аймаққа боледі. Ең суық жерлер (7-6), ең ыстық (1,2) жэне қоңыржай (4) аймақтар. Ал 3-ші жэне 5-ші аймақтар - отпелі, қоңыр-жайға жақын аимақтар. Ең суық жэне ең ыстық аймақтарда тұратындардың мінез-
құлқында шеттен шығу бар, олар қиын жағдайларда омір сүреді. Олардың дене кұрылысы мен түсінің өзі осыған байланысты. Африкадағы адамдардын қаралығы ыстықпен, солтүстіктегі адамдардын ақгығы, суықпен байланысты деген шкірге келеді. Табигат халықгардың мінез-құлқының қалыптасуына, ал жейтін тамақтары - дене-құрылысына әсерін тигізеді. Қазіргі ұғым-дармен айтқанда, мұндай көзқарастарды «Географиялық себептік-ке» (детерминизм) жатқызамыз. Оны уақытында Кеңес заманында маркстік тұрғыдан сынағанбыз да. Ал мәселенің терең мэн-мағы-насына келер болсақ, онда «оның түйіні бар ма» деген сұрақ туады. Бұл сұрақтың біздін бүгінгі өміріміз үшін жалгыз теориялық қана емес, сонымен қатар практикалық үлкен магынасы бар. Мысалы, 
Қазақстан қогамының ерекшеліктері: оның ауа райының қаталдыгы (7 ай қыс) судың аздыгы, жер көлемінің адамдардың санымен салыстырганда кең-байтақтыгы, қүм-шол жерлердің коптіп т.с.с. Реформа барысында бұл ерекшеліктерімізді ескерін, басқа елдердщ жинаган тэжірибелеріне үстірт еліктемей, нақтылы саясат жүргізгенде гана көп мәселелерді дұрыс шешуге болады. Ибн-Халдун қогамдагы жагдайдың бэрі деген табигатқа байланысты емес тігін айтады. Бір ауа райы аймагында омір сүрш жатқан эртүрлі халықтар біркелкі өмір деңгейінде емес. Біреулері бай болса, екіншілері - кедей. 144 



Ибн-Халдунның даналығы бүл деректі айтып коюында емес, сонымен қатар оның себебіне жету болды. «Біл, ұрпақтардың өмір сүру айырмашылықтары олардың өмір сүруіне қажетті нәрселерді 
қалайша табатынына байланысты», - дейді Ибн-Халдун. Бүл -
қоғам өміріне деген таза материалистік көзқарас. К.Маркс оны 500 жылдан кейін тағы да ашып, теорияға айналдырған болатын. Сонымен ұлы ойшыл қоғам омірінің дамуын экономика саласымен тығыз үштастырады: ол өндіру, болу, тұтыну мәселеле-рімен тығыз байланысты. Адамдар бэрінің өмір сүру қажеттігі жолында бірігіп, айнала коршаған табиғатты өзгерте бастайды, мәдениетті тудырады, соның негізінде өздері де ғасырдан - ғасырға жетіле береді. Ибн-Халдун қоғамдағы дамудың негізгі екі сатысын көрсе-теді. Оны ол екі үғым аркылы береді: бірінші сатысы - «Бидави», екіншісі - «Хидари». Бұл сөздердің этимологиясын (алғашкы берілген мағынасын) қарасак, онда Бидави кошіп-кону, ауылдық, алғашкы деген магына береді. Ал Хидари болса, ол - калалык, астаналық деген мағнада. Егер бидави сатысында адамдар мал бағу жэне егін егумен айналысса. Хидари сатысында оларға қолөнерлік, сауда, ғылым мен өнер үсынылады. Алғашқы бидави сатысынан Хидари (цивилизациялык) сатысына отудің негізгі себебі - ондіріс дамып, қажеттіліктен артық заттардың пайда болуы. Қажеттіліктен артык оңдіру 
қымбат бағалы заттарды тудырып, соған ие болуға тырмысуды әкеледі. Қымбат киім, тэтті тағамдар, эсем сарайлар пайда болады. Ал соңғылардың өзі қолөнерді эрі карай дамытуға, оның жаңа түрлерінің пайда болуына әкеледі (Теріні өте нэзік өңцеу жэне бояу, моншақтардың эр түрін жасау, алтынды, қымбат бағалы тастарды өңцеудің жаңа түрлерін ашу т.с.с.) Сонымен қатар молшылық ой еңбегінің кәсіби түрін тудырып, ғылым тез дами бастайды, кітаптар шығарылады т.с.с. Ибн-Халдун жоғарыда көрсетілген ойларымен шектеліп 
қоймай, мәселенің екінші жағын көрсетеді. Ол - алғашкы салыстыр-малы теңдіктен толық теңсіздікке кошу мэселесі. Бүл процесті ол екі үғыммен (қосымша) береді. Олар - «асабийя» жэне «мульк». Бүл үғымдар арқылы ойшыл коғамның элеуметтік-саяси деңгейіне котеріледі. «Асабийя» ұғымының этимологиясын ғалымдар «рух», «бірігу», «ұлггық сезім» ретінде сипаттайды. Бүл үғым екі сөзден 145 



кұрылган. Біріншісі - «асаба» (топ) жэне «асаб» (байлау). Ибн-Халдун бүл үгымды «ру бірлігі», «тайпа бірлігі» ретінде қолданды. Екінші мағынасы - сол белгілі әлеуметтік топтағы адамдарды бір-бірімен қосатын байланыстар. Ибн-Халдун алғашқы әлеуметтік байланыстар рулық-қандық екенін мойындағанмен, оның сыртындағы материалдық кажет-тіктер, қауіп-қатерден сақтанудың маңызын көрсетеді. Сондықтан элеуметтік топтардың қүрамы рулык, туысқандық шеңберден шығып, эртүрлі сипатта болуы мүмкін. Мысалы, белгілі бір руға, басқа жерден келген адам қабылдануы мүмкін, кейбір топтар сол тайпаның қарамағына бассауғалап, жан сақтап кіруі мүмкін т.с.с. Алғашкы сатыдағы адамдардын карым-катынастары теңдікке негізделген, өйткені онда материалдық нгіліктерді бөлу мәселесі күн тэртібінде жоқ, артық кундылыктар элі өндірілмейді. Тайпа-ның көсемдері басқару ісімен айналысады. Ибн-Халдунның ойынша, басқарудың өзегінде болашақ теңсіздіктің үрығы жатыр. «Өйткені бір-бірімен тең адамдарды тайпа көсемі өз еркіне кондіріп, тыңдамағандарға зорлык-зомбылық жасауы қажет. Сонымен баскарудың өзегіндегі үрық бірте-бірте өсіп, күш ала бастайды. Ең алгашқы көсемнің ізімен бірге ерікті жүру бірте-бірте соның еркіне көнуге айналады. Ол пайда болған биліктен алдағы уақытта көсем ешқашанда бас тартпайды, керісінше, оның мәртебесін өсіруге тырысады», - дейді Ибн-Халдун. Жоғарғы айтылған үрдістер жаңа мүлікке негізделген қаты-настардың пайда болуына экеледі. Біз бүл жерде бізге жақсы таныс арабтың «мүлік» деген созінің этимологиясын ашуымыз керек. Бүл сөз біздің сөздікке араб тілінен еңген. Бізге таныс мүлік, байлық, меншік деген мағынасынан тыс араб тілінде бүл сөздің екінші мағынасы бар. Ол - билік. Түрік тілінде де бүл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын: «бай», «би»; орыс тілінде де «власть», «владеть» деген сөздердің түп-тамыры бір. Сонымен Ибн-Халдун «мүлік» деген сөздің екі магынасын «байлык-билік» ретінде бірге қолда-нады. «Мүліктің иесі адамдарды оз еркіне көндіріп, қазынаға ақша жинайды, басқа елдерге елшілік жіберіп, шекараны қоргайды». Мүлік қатынастары, қорыта келе, байлықтың қайнар көзі ашылып, артық нәрселер пайда болған кезде келеді. Ол артық байлықты болу кезінде тайпаның көсемі қолындағы билікті өзінің мүддесіне жаратып, толығынан пайдаланады, жанындагы туыстарын алыстата бастайды, өйткені олардың жүрегінде көреалмаушылық пайда болса, көсемде қызганушылық сезімі пайда болады. 146 



Тайпалык шеңберінде пайда болған теңсіздік сыртқа қарай бағытталып, басқа ру-тайпаларды соғыс, я болмаса қорқытып көндіру арқылы жүре бастайды. Ал мүның өзі мемлекеттің пайда болуына жағдай жасайды. Ибн-Халдунның мемлекеттін пайда болуы мен өмір сүруі жөніндегі ілімі Мемлекеттің пайда болуы, өмір сүріп, соңында күйреуі Ибн-Халдунды өте қызықтырып, оның терең ойларын туғызған. Мемлекет, эрине, мүлік пайда болған кезде дүниеге келеді. Оның өзегін уақытында өте биік дәрежеде ұйымдасқан, ауызбірлігі биік ру, я болмаса тайпа қүрайды. Бірақ уақыт өткен сайын мемлекет басшысы сол мемлекеттің баскару жүйесін қүрайтын өзінің туыстарынан бірте-бірте алшақтай бастайды. флардьщ орнына баска топтардан адамдар тартылып, неше түрлі котеріңкі жағдайлар (привилегиялар) жасалып, оларға басқару істері тапсырылады. «Осы сәттен бастап мемлекеттің күйреуі басталады», - деген ойға келеді Ибн-Халдун. Оның себебі - сол мемлекеттің негізін қалаған ішкі бірлігі мол алғашқы ру, я тайпа 
қуылғаннан кейін, оның орнына келген адамдар тек жалақы үшін ғана қызмет етеді. Егер мемлекет үстіне қауіп төнсе, ол үшін жан-тэнін беретін адамдар олардың ішінде тым аз. Ибн-Халдун - мемлекет пен өндірістің, бүгінгі сөзбен айтқанда, экономикамен өзара байланысын терең зерттеген ойшыл. Оның жасаған бүл мәселе жоніндегі кейбір түжырымдары бүгінгі біздің хал-жағдайымыздан көшіріліп алынғандай. «Мемлекеттің өз табиғаты, өндірістің де өзінікі бар. Мысалы, тауарлардың бағасы өндіріске жүмсалған қаражатқа, оны әкелуге кететін ақшаға, нарықтағы сұранысқа т.с.с. байланысты», - дейді ойшыл. Оның сыртында қажетті түрде салынатын салықтар да өндірелетін тауарлардың бағасын өсіреді. Мемлекет, эрине, салықсыз өмір сүре алмайды. Ол бүгінгі мемлекеттің басына келген кешегі кошпенділерге тэтті өмір сүру үшін, әскер ұстап, шекараны күзетіп жэне ел ішінде өзінің саяси 
қарсыластарымен күресу үшін керек. Мемлекет, бір жагынан, салықтың колемін осіруі мүмкін, екінші жагынан, экономикага тікелей араласып, ішкі жэне сыртқы сауданы бақылауга алып, одан пайда табуы мүмкін. 147 



«Салық үлкен болса, онда халық әлсірейді, сонымен бірге мемлекеттің озі де әлсірейді», - дейді Ибн-Халдун (біздің үкіметке Ибн-Халдуннан осыдан 500 жыл бүрын өмір сүрген дэріс алса да болғаны). Елдегі бай адамдар мемлекеттегі оздерінің алтынын алып, басқа жаққа кетеді. Қарапайым адамдардын озі де тамақ, киім іздеп' дүниенің торт жағына қаңғып кетеді. Ал мұның бэрі де мемлекетгің өзін жояды, өйткені мемлекет - коғамның бітімі (формасы), ал оның материясы - ол сол елді құрайтын, оның ондірісінде істейтін адамдар. Сонымен мемлекет күйреді. Бірақ ол мемлекет атаулының бәрінің де жойылуы емес. Оның орнына басқа мемлекет бітімі келіп, ол да тарихтағы өзінің қажетті сатыларынан өтіп, өз орнын жаңа мемлекетке береді. Ибн-Халдун бойынша, эр мемлекеттің оз өмір сүру ғасыры бар. Оның үзақтығы орташа алғанда үш үрпақтьщ өміріне тең. (Кеңес мемлекетінің пайда болып күйреуін алайық, ол үш ұрпақтың шеңберінде болды. - С.М.) Бірінші буын сол мемлекетгің негізін калап, өздерінен горі жалпы мемлекеттік мэселелердің камын ойлайды. Екінші буын жаңа пайда болып жетілген мемлекеттің жинаған байлығын пайдаланып, рақатқа батуға тырысады, үшінші буын сол мемлекетті элсіретіп, оның тнтықтауға дейін жеткізеді. Сонымен мемлекет пен цивилизацияньщ дүниеге келуінің негізгі себебі - бір. Ол - өндірістік дамудың негізіндегі байлыктың, артықшылықтың пайда болуы. "Мемлекет оздерінің адамдарынан ақша жинап, баскарып отырған адамдарға жүмсайды. Ол байлык карапайым адамдардан келген мемлекет лауазымдарына, одан калса, солармен байланысты астанадағы адамдарға жүмсалады. «Қайсыбір мемлекет пен цивилизацияның әлсіреп күруының алғышарты - ел басқарған адамдардын аса қымбат заттарға ие болуға ұмтылуы, өмірден барынша лэззат алуға тырысуы, өйткені ол кымбатшылықты туғызып, салықты осіріп, экономиканы күйретеді. Мемлекеттің соңғы сатыларында мораль саласында азғындаушылык ашык корінеді. Адамдар бұзылып, бір-бірін алдайды, бір-біріне жау сияқты карайды, қулық-сұмдык кең етек алады. Соның бэрі тек байлыкка жетуі үшін жасалады», - дейді Ибн-Халдун. у «Егер адамдар үйлерінің алдына жеміс ағашын отырғызбай, кипарис отырғызса, онда - ол болашақ күйреудің нышаны. Өйткені кипаристің жемісі де, жақсы иісі де жоқ, оның тек әсем түрі ғана бар», - деп ой салады Ибн-Халдун. 148 



Сонымен Ибн-Халдунды ұкыпты оқыған адамға бүгінгі таңдағы болып жатқан күрделі үрдістерді жете түсінуге жол ашылады. Ибн-Халдун сонау көне замандағы ой-пікірден бастап біздің заманға деиінгі біршама коғамды терең зерттеп, өзінің артына мол ошпес із калдырған. Ол - қазіргі «әлеуметтік философия мен саясаттанудың атасы» деген завды биік баға берілген тұлға Біз оған толығымен қосыламыз. Өзін-озі тексеруге арналған сүрақтар: Орта ғасырлар адамзат тарихының қай уақытгарын алады? Монотеизм дегеніміз не? Креационизм дегеніміз не? Антропоцентризм дегеніміз не? Алғашқы тектік күнэ дегеніміз не? Манихейлік діннің негізгі қағидалары қандай? „ Августиннің болмысының пайда болуының үш жолын аитыңкз. Августиннің зұлымдықтың себебі жоніндегі ойлары Неоплатонизмнің Эманация үғымының маңызы неде? Номинализм мен реализм универсалияларға (жалпы ұғым-дарга) қалаи қарайды? Фома Аквинскийдің Қүдай болмысын дэлелдеу жолдарын есщізге түсірщіз. F Фома Аквинскийдің сенім мен ақыл-ойдың қарым-қатынасы жөніндеп оиы. У.Оккамның үстарасы деген не? Аль-Киндидің философиялық көзқарасы. Әл-Фарабидің онтологиялық ілімі. Әл-Фарабидіц актуальды интеллект дегені не? Әл-Фарабидің надандық қала түрлерін есіцізге түсіріңіз. Игілік қала түрлерін есіңізге түсіріңіз. Әл-Фараби елбасыныц қандай қасиеттері туралы айтады? Ибн-Синаның өмір сүру мен мэн-мағына жоніндегі ілімі. Ибн-Рошдтың потенциалдық интеллектін қалай түсінесіз? Ибн-Халдунның қоғам жөніндегі пікірі қандай? Ибн-Халдун мемлекет пен цивилизацияны біріктіретін нэосе-ні неден кореді? 1 Ибн-Халдунның мемлекеттіц пайда болуы жөніндегі ілімі. 149 



Рефераттар тақырыбы: Ортағасырльщ философияның адамзаттың рухани өміріндегі алатын орны. Августин - ортағасырлык философияның үлы түлғасы. Фома Аквинскийдің сезім мен ақыл-ой байланысы жөніндегі ойлары. Әл-Фарабидің элеуметтік-саяси көзқарастары. Ибн-Синаның философиялық көзқарастары. Ибн-Рошдтың потенциалды интеллект жөніндегі ілімі. Орта ғасырдағы номинализм мен реализмнің арасындағы 
қайшылықтар. Схоластикалық бағыттың философияға сіңірген қызметі. Ибн-Халдунның адам жөніндегі ілімі. Ибн-Халдун жэне қазіргі элеуметтік философия. Ойланыңыз: Адам Қүдайдың жолымен жүрмей, адамның жолымен жүрсе, ол шайтанға үқсайды. (А.Августин). Философия дегеніміз не? Даналықты сүю. Философия деге-німіз не? Әсемдікті сүю. Даналық дегеніміз не? Ол нағыз эсемдік емес пе? (А.Августин). Жетілгендік - адамның өз жетілмегендігі жоніндегі білімі. Біз бақытқа әсемдік арқылы, эсемдікке - философия өнері арқылы жетеміз, ал олай болса, біз философия арқылы бақытка жетеміз. Ал философияға ақыл-ой, шындық арқылы жетеміз. (Әл-Фараби). 

Құдайдың қүдіреттілігін дэлелдеу мүмкін емес, оған тек қана сенім арқылы жетуге болады. (У.Оккам.) 
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IV тарау. Қайта өрлеу (Ренессанс) - мәдениеті аясындағы философия § 1. Қайта өрлеу дәуірінің ерекшеліктері 
Қайта өрлеу дәуірі (Renaissance - фр.) - Орта ғасырдан Жаңа іаманға өту дэуірі болды. Оның шеңберін біз XIV-XVI ғ ғ бел гшейміз. ' ' 
Қайта өрлеу заманы Италия елінде басталды. Оған себеп болған элеуметок-экономикалық жағдайларды алатын болсақ 6ҮЛ кезде солтүстік Италияда, эсіресе теңіз жағалауларындағы аймақ-тарда^ орналасқан қалаларда сауда, қолөнер өндірісі тез дами оастаиды, мұның өзі феодалдық қатынастардың сарқылып, көп іскер шаруалардың өз қожайындарынан акша төлеп бас бостан-дығын алып қалаларға келуіне, алғашқы капиталистік экономи-калық қатынастардың дамуына әкелді. ,Жартылай үйқылы-ояу өмір сүріп жатқан бір үлгідегі феодал-дық қоғам оянып, жаңа өмірге аттанады, қалалар тез өсіп, ондағы әлеуметтік өмір өзінің эртүрлілігімен, күнбе-күнгі өзгерістерімен 

қызықтығымен көзге түседі. ' Жоғарыда көрсетілген өзгерістер біршама қоғамның рухани өміріндеп жаңаруларға экеледі. Біріншіден, өндіргіш күштерді дамыту қажеттігі схоластика-лык ои-өрістен жаратылыстану ғылымдарына бетбүрыстың паида болуына экелді. Ал оның өзі бірте-бірте материалистік оағыттың философияда күш алуына әкеліп соқты. Табигаттың заңдылықтарының бірден-бір зерггеу жолы - ол тәжірибелік зерттеу - эмпиризм (emperia, - грек созі, тәжірибе) оағытын тудырды. Тэжірибе арқылы алынған деректерді пайымдау 
қорыту кажетгігі рационализм ағымын дүниеге экелді Ал бүлардың 031 ой еңбегінің бағалануына, эсіресе оқыған, көзі ашық интеллигенцияның дүниеге келуіне себеп болды Егер Орта гасырдағы қогамда ой еңбегі, негізінен, дін шеңберінен шыға алмаған болса, қазір жағдай күрт озгере бастады. Орта ғасырдагы қауымдық негізде ұйымдасқан эртүрлі кэсіби топтар жаңа жағдайда бірте-бірте ыдырап, оның орнына жеке адамдардың іс-эрекеті көбірек бағалана бастайды: табиғи мол дарыны бар адамдар өздерінің мүдделері мен мақсаггарына сай суретші, мүсшші, дэрігер, жазушы, сэулетші т.с.с. болуга тыры-сады. Ал мұның өзі ресми гылымға, сол кездегі схоластикалық 151 



нәтижесі жоқ ой-өрісіне карсы сезімдерді туғызады, өйткені олардың ой-өрісі, дүниесезімі, шығармашылық ізденістері діннің шеңберінен шығып, жаңа көзқарасты талап етеді. Ал бұл айтылған ойлардың айкын көрінісі - Орта ғасырдағы университеттер мен шіркеуден тыс жаңа үйымдардың көптеп пайда бола бастауы. Оларды «Studia Humanitatis» (гуманитарлык пэндерді зерттеу) деп атады. Сонымен Қайта өрлеу заманының өшпес нэтижесі - гуманистік (Humanus - латын сөзі, адамгершілік, адамдық) ағымның сол кездегі коғам мэдиниетінің саласында пайда болып, оған жан-жақты зор әсерін тигізуінде болды. Бүл ағым философиялық ой-оріске ғана емес, сонымен катар саясатқа, моральдық нормаларға, әдебиет пен коркемонерге, діннің озіне үлкен ықпалын тигізді. Негізгі идеясы жеке адамның бойындағы табиғи дарындарын өмірге әкелу, адамның құдіретін, ар-абыройын корсету болды. XIV ғ. екінші жартысынан бастап, Коне классикалық грек жэне латын әдебиеті мен өнеріне, философиясына деген сүраныс жылдам осе бастайды. Оларды мэдени саладағы мандайалды үлгі, білім алғысы келетін адамға ең қажетті нәрсе ретінде бағалай бастайды. Гуманистік эдебиет білім мен «virtus» (лат. сөзі) ізгілікті ракымшылдықпен теңей бастады. «Қайта орлеу» деген үғымның мазмүнының өзін, міне, осы антикалық мәдениетке деген қүштар-лыктан шыгаруға болады. Алайда бүл талпынысты біз коне заман-ның мәдениетіне, философиясына тұрпайы түрде қайта оралу деп түсінсек, ол қате болар еді. Оны біз қайта оралу, коне мәдениетке баға беріп, өз заманынан болу, сонымен қарым-қатынасқа түсу, кұштарлыктан деп түсінуіміз керек. Сонда гана біз «Өрлеу» дегенде әрі карай даму, жетілу мағынасына ие боламыз. Міне, «Қайта өрлеу» деген үғым осыны көрсетеді. § 2. Қайта өрлеу заманындағы адам мәселесіне жаңаша бетбүрыс Адам мэселесі - бүкіл философияның - сонау Конфуций, Будда, Сократтан бастап, Орта ғасырдағы діни ілімдерге дейін өзекті философияның сұрағы болғаны белгілі. Қайта өрлеу заманында бүл мәселе жаңаша карала бастайды. Орта ғасырдағы бүл мәселенің шешімі адамның қайшылыкты пенде екендігін ашуда болды: бір жагынан, адам - жан дүниесі, рухы бар пенде ретінде эр-кашанда аспанга ұмтылган, басқа тіршіліктен оқшау түрган Құдайга 152 



жакын түлга. Екінші жағынан, оның денесі бар, ол оны жердегі 
қызықтарға құмартуға, оның еркінің соған қарай жетелеуіне экеліп, оны күнэға батырады, тіпті кейбір жағдайда күмарту жолына түскен адам хайуанның деңгейінен де томен түсіп кетеді. Ал Қайта өрлеу дэуіріне келер болсақ, ондағы негізгі жаңалық - ол адамның рухы мен жан дүниесін ғана емес, сонымен қатар оның тэнін, денесін де ақтау, оның керемет әсемдігін корсету, адамның дүниесезімінің телегей-теңіз тереңдігін анықтау болды. Бүл мәселеге өзінің ошпес ізін енгізген Джаноццо Манетти (1396-1459) болды. Өзінің «Адамның абыройы мен артықтығы жөнінде» деген еңбегінде ол Қүдайдың адамға арнап жасаған Дүниесінің сұлулығына тоқталып, сонымен катар сол жаратылған Дүниенің ең биік шыңы - ол адамның өзі дейді. Адамның дене қү-рылысы, оның әсемдігі басқа Дүниедегі денелерге карағанда ерек-ше биік орын алады. Мысалы, эртүрлі нәрселерді жасай алатын адамның қолдары қандай әсем, қандай ғажап! Егер жануарлардың 
қайсыбірі белгілі бір ғана нәрсемен айналыса алса, адам бар-лығымен айналыса алады. Рухани денеден түратын адамның әсемдігі соншалықты, адамдар Қүдайдың өзін өзіне үқсатып түсінеді. Егер Құдай бүкіл Дүниені жаратса, адам өзін жағалай 
қоршаған мәдениеттің үлы да әсем туындыларын тудырады. Сонымен адамның қүдіреттілігі, оның Қүдайдың өзімен пара-парлығы - Қайта өрлеу заманындағы ойшылдардың негізгі идея-ларының біріне айналды. Адам мәселесін қайта қарауға өзінің зор үлесін косқан келесі ойшыл - ол Лоренцо Валла (1407-1457) болды. «Лэззат алу жөнін-де» деген еңбегінде ол адамның дүниетанымы оның ақыл-ойымен 
қатар сезімдік іс-эрекеті арқылы ғана болады», - деген пікірге келеді. Табиғаттың тіршілікке берген ең негізгі заңы «өзінің өмірі мен денесін сақтап, оған зиян келтіретіндердің бәрінен жалтару» сезімдік іс-эрекетсіз болмайды. Сондықтан бүл занды орындау жолында адам өмірден лэззат алуға тырысуы керек. Лэззат - «жан мен дененің рахатқа батуы» ретінде игілікті іс. Мүндай көзқарастың ортагасырлық аскеттікке (asketos - грек сөзі, қүмартудан бас тарту, адамның өзін-өзі шектеуі) қарсы багытталганын байқау киын емес. Жастай өмірден кеткен талантты ойшыл Пико делла Миран-долланың (1463-1494 жж.) еңбектерінде Қайта орлеу заманындагы адам мәселесіне деген гуманистік көзқарас озінің биік шыңына көтеріледі. Өзінің «Адамның абыройы жөніндегі создер» деген еңбегінде ол: «Қүдай өзі жаратқан гарыштың ортасына адамды 153 



орналастырды», - дейді. Ол оны жаратылған Дүниенің даналығы, 
ұлылығы мен әсемдігінің айқын көрінісі ретінде карайды. Оның ойынша, адам - бүкіл жаратылған Дүние мен Қүдай арасындағы дәнекер. Сонымен қатар Жер бетінде адамнан биік, ал адамда ақыл-ой, параеат пен жаннан биік еш нәрсе жоқ. Құдай адамды жаратқанда, оған эртүрлі өмірдің үрықтарын салды. Адамның рухының ең ғажабы оның еріктігінде, оның алдындағы эртүрлі өмір жолдарын таңдап алу мүмкіндіктерінде. Сол мүмкін-діктерді дұрыс пайдаланса, адам тіпті періштелерден де жогары биіктікке көтерілуі мүмкін. Адамның таңдау еріктігі - ол Қүдайдың берген ең кұнды сыйы. Оны Сократтың айтып кеткен «өзінді тани біл» деген жо-лынан іздеу керек, ол өмірдегі күресте шыңдалып, моральдық жеті-лудің терең түңғиығына жету керектігін ойшыл асыра көрсетеді. Сонымен Пика делла Мирандолла адамның еркін тек қана күнэға апаратын жол деп түсінген Орта ғасырдағы ойшылдарға 
қарсы шығып, керісінше, ол адамға берілген қүнды сый деп түсінді. Мүндай гуманистік көзқарас философия тарихында үмыт болып қалмай, керісінше, оның эрі қарай дамуындағы негізгі мәселенің біріне айналады. § 3. Николай Кузанский - Қайта өрлеу заманы философиясының үлы түлғасы Николай Кузанский (1401-1464 жж.) жас кезінде Падуя университетінде (Италия) окып, соңынан діни қызметпен айна-лысады. Ол озінің ой-орісінде ортағасырлық философия мен Қайта өрлеу заманындағы гуманистік ой-пікірді үштастырды. ¥лы ойшылдың діни еңбектерінен басқа философиялык туындылары да біршама. Соларды^ ішіндегі ең таңдаулысы «Ғылыми білім-сіздік» деп аталады. Енді сол «ғылыми білімсіздік» деген қайшылықты үғымның мән-мағынасына тоқталайық. Белгілі бір нәрселер жоніндегі ақиқат-ты іздеу жолында біз анықталмағанды анықталғанмен, белгісізді белгілімен т.с.с. салыстырамыз. Сондықтан бүл өмірдегі шектелген заттар жөнінде белгілі бір пікірлер айту онша қиын емес. Ал енді шексіздікті зерттеген кезде, біз басқаша жағдайға кез боламыз. Шексіздікті біз коз алдымызға елестете алмаймыз, оның көлемі 154 



бізге белгісіз, біз оны еш нәрсемен салыстыра алмаймыз. Бұл адамның (эрқашанда шектелген) ақыл-ойы мен шексіздіктің арасындағы қайшылык Н.Кузанскийдің ойынша, ғылыми білім-сіздікті тудырады. Осы тұрғыдан келгенде, Құдай үзілді-кесілді түрде таныл-майды, өйткені ол шексіздік, оны ешқандай шектелген бұл Дүние-дегі заттармен салыстыру мүмкін емес. Егер Құдай шынайы шексіздік болатын болса, онда ол жаратқан Дүние шексіздіктің мүмкіндігіне гана ие, олай болса, бір көкжиектің ар жағында екін-шісі, одан эрі үшіншісі т.с.с. ашылады. Сондықтан Құдай таныл-мағанмен, ол жаратқан Дүниені танып, бір белестен екіншісіне өтіп, тереңдей беруге болады. Бұл ойын дэлелдеу үшін Н.Кузанский шеңбердің ішіндегі көпбұрышты келтіреді. Оның бұрыштарының санын кобейткен сайын ол шеңберге ұқсай береді, ал шексіз осірсек, шеңберге ұла-сады, екі жағы тең үшбүрышты да ұзарта берсек, оның екі жағы бір-біріне жақындап, шексіздікке жақындаған сайын бір сызыққа айна-лады, ягни қарама-қарсылық-бір-біріне отіп, бірегейлікке үласады. Олай болса, адамның шектелген ақыл-ойы шексіздікке, ягни 
Құдайга карама-қарсылықтың бірлігін түсіну арқылы жақындай береді. Шектелген заттарды біз шексіздікпен байланыстырып карауымыз керек. Ал адам оның сыртында ақыл-ой иесі болганнан кейін, озінің санасында бүкіл болмыстағы шынайы жэне болуы мүмкін заттардың кейпін сактайды. Адам - сондықтан шығарма-шылыққа жаратылған пенде. Олай болса ол - адамдық Құдай (Humanus Deus). Адам Құдайға, эсіресе озінің ақыл-ойы арқылы жақындайды. Ол күрделі жэне үш құрамдас бөліктен тұрады. Ол сезім мен елестеу (Sensus), ақыл-ой (ratio) жэне зерде, парасат (intellectus). Ақыл-ой - сезім мен зерденің арасындагы дэнекер. Сезіммен тыгыз байланысты ақыл-ой гылымды тудырады. Бірак адамның таным мүмкіндігі ол екеуімен сарқылмайды. Тіпті сезім мен ақыл-ойдың тұрпайы түрлері жануарларда да бар. Адамның басқа тіршіліктерден үзілді-кесілді айырмашылығы ақыл-ойдың зердемен байланысында. Соңгы толыгымен жануарларда жоқ. Зерде арқылы біз Дүниедегінің ең терең алгашқы негіздеріне дейін жете аламыз, метафизикалық сұрактарга жауап береміз. Зерденің «сезімдік-денелік» Дүниеге еш қатысы жоқ «Ол уақыттан да, өтпелі дүниеден де тыс, олардан абсолютті ерікті». Егер сезімдік жэне ақыл-ой танымы айнала қоршаган ортага тэуелді болса, зерде 155 



олардың бәрінен тәуелсіз, ол Құдайдың ақыл-ойына жақын, сондықтан ол ең жалпы, түрақты, өшпейтінді аша алады. Әрине, эр адам қанша үлы болса да-өз заманының түлғасы. Сондықтан Н.Кузанский Сенім мен Зердені салыстыра келе, сенім-ді жоғары түтады. Бірақ ол соқыр сенім емес, өйткені «Зерде сеніммен бағытталады, ал сенім зерде аркылы анықталады». Тек Зерде аркылы ғана біз шексіз Құдайға жақындай аламыз. Қүдай барлық жерде болғаннан кейін - ол «бәрі», ал еш жерде оның түрақ-танып қалмағаннан кейін, ол - «бэрінің 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 миниму-мның екі ортасында көз алдымыздағы бүкіл Дүние орналаскан. Ақиқатқа жету мәселесіне келер болсақ, бұл жолда өзінің 
қарама-қарсылығы - жалғандықпен бірге беріледі. Акиқат пен жалғандық күн мен түн, сәуле мен түнек сиякты. Ең жоғарыдағы жарыққа толы дүниенің өзінде қараңғылық бар, ал төменгі дүние 
қараңғыға толы болғанымен, сәуледен толығынан қүр емес. Олай болса, ең терең білімнің тайыздығы айқындала түседі. «Нағыз білетін өзінің білмейтінін біледі». 

Қорыта келе, Н. Кузанский философиялық қөзкарастарының болашақ, Жаңа дәуірдегі ой-пікірге өзінің зор әсерін тигізгенін атап өтуіміз керек. § 4. Қайта өрлеу заманындағы әлеуметтік философиялық көзқарастар. Николло Макиавелли 
Қайта өрлеу заманындағы элеуметтік-саяси өзгерістер, алғашқы капиталист сауда-саттық, экономикалық қатынастардың дамуы, адамдардың бас бостандығы мэнінің өсуі, үлттық сана-сезімнің қалыптаса бастауы т.с.с. көп ойшылдардың қоғамға, үкімет билігіне, мэдениет, дінге деген жаңа ойларын туғызды. Сол ғалым-дардың ішіндегі еҢ ірісі осы уақытқа дейін аты кеңінен айтылып жүрген түлға - Н.Макиавелли. Николло Макиавелли (1469-1527 жж.) өз уақытындағы гуманистер сияКты классикалық білім алмағанмен, өзінің табиғи дарындылығының арқасында өз бетімен тарихи, философиялык коне еңбектерді окып, эсіресе озі омір сүріп жатқан Флоренцияның сол кездегі күрделі әлеуметтік-саяси оміріне тэнті болды. Коп үзамай, ол мемлекеттік жүмысқа шақырылып, эртүрлі саяси жэне 156 



дипломаттық істерді атқарады. Ол оның үйымдастыру қабілетін дамытып қоймай, сонымен бірге сол кездегі қоғам жөнінде көп деректерді жинап сараптауға мүмкіндік берді. Ол ертеден келе жатқан «алдымен өмір сүру, содан кейін фәлсәфәлау» айдарымен өмір сүруге тырысты (privus vivere deinde philosophari). Алайда саяси кызметте ешқашанда түрақтылық болмайды. Сондықтан Флоренциядағы Республика қүлап, оның орнына Медичилер келген кезде, ол жүмысынан куылып, өзінің жеке иелігіне кетеді. Осы кезде рухани кемеліне келген Н.Макиавелли озінің негізгі еңбектерін жазады. Олар: «Патша», «Флоренция тарихы», «Тит Ливийдің бірінші декадасы жонінде» т.с.с. Макиавеллидіц адам түжырымдамасы Адам мәселесін Н.Макиавелли діни козқарастан айырып, толығынан табигаттың туындысы ретінде шешеді. Адам өзінің жаратылысы бойынша өзімшіл келеді. Шамасы, мүндай көзқарасқа келуге алғашкы капиталдың корлануы, басы бос ерікті адамдардың «озім дегенде түйедей күшім бар» деген сияқты іс-әрекеттері себеп болса керек. Сол кездегі экономика саласындагы ең белсенді топ -саудагерлер мен қолөнершілердің омір салтын мүқият карап, Н.Макиавелли адамның іс-әрекетінің ең терең түрткісі - ол оның мүддесі деген тұжырымга келеді. Адамдардын мүдделерінің коптүрлілігіне карамастан, оның негізгісі - өзінің меншігін сақтау, жэне оны осіруге, көбейтуге тырысу. «Патша» деген еңбегінде Н.Макиавелли «Адамдар меншігінен айырылганнан горі, әкесін олтіргенді кешіруі мүмкін», - дейді. «Меншік жөніндегі мүддеден кейін гана абырой (опоге) жэне сый-сияпат (опогі) келеді», - дейді үлы ойшыл. Осындай адамга деген козқарасты универсалды аңықтама ретінде пайдаланып, Н.Макиавелли өткен адамзат тарихын (ерте-дегі Греция мен Римді) осы түргыдан қарайды. Мүндай көзқарастың тарихтагы пессимистік нышанын айтпаса да көруге болады. «Адамдар жөнінде, жалпы алганда, мынаны айтуга болады. Олар рахымсыз жэне түрақсыз, алдау мен екіжүзділікке жақын, қайсыбір төнген қауіптен қашады, оңай олжага жүгіреді». Адам табигатының өшпес өзімшілдігі қажетті түрде мемле-кеттік ұйымдардың пайда болуына әкеледі. Тек мемлекеттік күш, билік қана адамдардын өзімшіл іс-әрекетіне тоскауыл коя алады, өмірдегі тэртіп қалай болуы керектігі жөніндегі кагидалар мен 157 



нормаларды тудырады. Сонымен Н.Макиавеллидің ойынша, мем-лекет адамдардың өз іс-эрекеттері аркылы дүниеге келеді, ал 
Құдайдың оған ешкандай қатысы жоқ. Н.Макиавеллидің адамға деген көзқарастарының ғажап жері ол тек жеке адамның мүдцелерін мойындап қоймай, сонымен қатар адамдардың ортақ мүддесінің негізінде әлеуметтік топқа айналу мүмкіндігін көрсетуінде. Ол Ертедегі Рим тарихын сараптай келіп, ондағы қабылданған зандардың сипатының ерекшелігі ондағы халық пен басқару топтарының арасындағы күрестерден шығады» деген пікірге келеді. Сонымен өзінің әлеуметтік-саяси философия-сында, Н.Макиавелли Құдайдың керектігін кажет етпейді, бэрі де адамның табиғаты мен тәлім-тәрбиесінен шығады. Оның ойынша, христиан діні алғашқы қалыптасқан идеалдардан анағұрлым алшақтап кетті. Католик дінінің қызметкерлері Папамен бірге жемқорлық жолына түсіп, халық алдындағы абыройынан жүрдай болды. Екінші жағынан, христиан дінінің моральдык кағидалары өзінің қасиетті, киелі адамдары ретінде мүсәпірлерді, омірдің 
қызығынан бас тартқан адамдарды жүмаққа озінің батыл іс-әрекеті арқасында емес, озінің көнбістігінің, зардап-азап шегуінің негізінде барғысы келгендердеп есептейді. Соңынан XIX ғ. Ф.Ницше хрис-тиан дінінің моральдык қағидаларын сынағанда, осы Н.Макиа-веллидің идеяларына үқсас пікірлер айтады. Ал мүның озі Н.Макиавеллидің айтуына қарағанда, кертарт-палықка әкеледі. Ол откен Грек жэне Рим тарихында болған көп-
құдайлыққа сүйсіне карайды, ойткені олар белсенді адамдарды, батырлыкты паш еткен. - Дегенмен қоғамға дін керек, ойткені езілген, зардап шеккен халық дін аркылы өзіне рухани сүйеніш тауып, өмірдің қиын-дығына төзе алады, мемлекеттік тэртіп дінсіз мүмкін емес, - деген ащы пікірге келіп тбқталады үлы ойшыл. Н.Макиавеллидің фортуна (сәттілік) үгымының мән-мағнасы 

Қайта орлеу заманындағы көп ойшылдар сияқты Н.Макиа-велли де өмірге деген самарқаулыққа теріс қарап, оған белсенділікті 
қарсы қойды. Ал адамның өмірін ол фортунамен тығыз байла-ныстырды. Макиавелли заманындағы фортуна үғымы, коне замандағы фатумнан анағүрлым бөлек (fatum - латын сөзі, тағдыр). Егер фатализм адамның өмірі, жүріс-тұрысы мен іс-эрекеті алдын 158 



ала болжанған, онда ешқандай таңдау, еріктік, кездейсоқтық жоқ, оған қарсы тұруға болмайды деп есептесе, фортуна үғымы элеуметтік қажеттілікпен теңелгенмен, ол ешқашанда адамның ерікті іс-әрекетін толығынан жоя алмайды. Н.Макиавелли: «Елу де елу» формуласына жакын фортуна біздің іс-әрекетіміздің жартысын озіне кондірсе, екінші жартысы біздің өзіміздің еркіміз, өжеттілігіміз, қайрат-күшімізбен байланысты», - дейді. Сондықтан «абайлаудан гөрі батылдық жақсы», өйткені «фортуна - әйел, ал онымен тіл табысу үшін оны оқтын-оқтын сабап алу керек», неге десеңіз, ол «әйел ретінде жастардың досы, ал олар алды-артына 
қарамай, батыл түрде тарпа бас салып, оны өз еркіне көндіреді». Алдына үлкен мүрат-мақсаттар қойып, оларды іске асыру жолында адамның батыл, тиімді іс-әрекеттер жасауын Н.Макиа-велли «вирту» (virtu - лат. сөзі, айбындылық, қайраттық) деген сөз-бен береді. Алайда толыққанды виртуды іске асыру эрбір адамның қолы-нан келе бермейді. Қарапайым адамдар әлбетте оте жақсы да, жаман да емес, өздерінің жүріс-тұрыстарында «ортаңғы жолды» ұстайды, оның өзі үлкен нәтижелерге ешқашанда экелмейді. Ал тарихтағы 
ұлы түлғаларға келер болсақ, олардың жүріс-тұрысы, іс-эрекеті тіпті басқаша, олар алдына үлкен мақсаттар қойып, бүкіл сана-сезімін, еркін, күш-қуатын сол істі өмірге енгізуге тырысады. Н.Макиавелли ұлы адамдардың іс-әрекетінің нэтижелілігі тек кана олардың айбындылығы, виртумен гана байланысты деген пі-кірден аулақ. ¥лы адамдардың қайратты іс-эрекетінің жемістілігі -сол заманның қойған талаптарына сай келуінде. 

Қорыта келе, «вирту» үғымы жаңа гуманистік моральдың негізгі көрінісі ретінде Қайта орлеу заманының негізгі қүнды-лығына айнала бастады. Өзінің мүдделерін омірге кіргізу жолында адам фортунаны ауыздықтай алады. Адам - ерікті, саналы, айбын-ды, күш-қуаты мол пенде, ол алдына қойган мүраттарды іске асыра алады. Бүл Н.Макиавеллидің идеялары Жаңа заманның ой-өрісіне зор эсерін тигізіп, жалпы алғанда, жүре келе Батыс менталитетінің озегіне айналады. Н.Макиавеллидің саяси және моральдық философиясы Н.Макиавелли көбіне өзінің саясат жөніндегі толғаныстары-мен тарихта қалған. Оның негізгі себебі феодалдық-қауымдық коғамның ыдырап, оның орнына ерте капиталистік қатынастардың келе бастауы еді. Егер саясат осыған дейін діннің қолдауында 159 



болып, моральдық тұрғыдан эрқашан ақталып отырса, ол негізінен алғанда «ақсүйектердің ісі» болатын болса, енді жаңа заманда төменгі қабаттардан шығып, аз уақытта сауда-саттық жасау арқылы байып, билікке үмтылган адамдар пайда болды. Мүндай жағдайда саясат моральдық-діни шеңберден бірте-бірте шығып, өзінше дербес элеуметтік құбылыс ретінде озін корсете бастады. Н.Макиавеллидің корегендігі - саясаттың дербес қүбылыс ретінде үлкен қоғамды озгертуші кұрал екенін анықтау, оның моральдық құндылықтардан болек табиғатын ашу, саяси билік үшін күресін, содан кейін оны үстап түру эрекетін (казіргі тілмен айтқанда, саяси технология) жасау болды. Енді бұл арада біз макиавеллизм деген үғымнан Н.Макиа-веллидің шынайы көзқарастарын боліп алып карауымыз керек. Макиавелизм үғымы бүгінгі танда саясаттың арсыз, барып тұрған опасыздық түрін көрсетеді. Саясат кұбылысында кездесетін екіжүз-ділік, алдап-арбау, қорқыту, куш жүмсау, айдап салу, сатып кету т.с.с. бэрін макиавеллизм дейді. Ягни саясаттың толық моральдык шеңберден шығып кетуін, оның талаптарын аяқка басуды біз Н.Макиавеллидің атымен айтамыз. Алайда мұндай көзқарас дүрыс болар ма екен, мүмкін мұның өзі шынайы Н.Макиавеллидің өзінің шыгармашылығынан туатын козқарасқа сай келмеуі де ғажап емес болар. Осы багалау түргысынан алып Караганда, біз расында да, үлкен қайшылықты байқаймыз. Әрине, Орта гасыр шеңберіндегі саясат жоніндегі түсінік қайта қаралды, саясаттың моральдан дербес, озінше кажетті құбылыс екені анықталды, ал сонымен қатар Н.Макиавелли қайсыбір саясаткердің зорлық-зомбылыгын, опасыз іс-эрекетін ақтаудан, эрине, аулак болды. Н.Макиавеллидің ойынша, мемлекет пен саясаттың қоғам-дағы негізгі қызметі эртүрлі таптардың, әлеуметтік топтардың басын біріктіріп, бүкіл үлттық келісімнін шеңберінен шыгармау, 
қогамды ыдыратып жібермеу, орталық билікті мықты қолда үстау болды. Ал саясаттың моральдык сипатына келер болсақ, «мүм-кіндігінше ізгіліктен алыстамау керек, ал керектік қылса зұлым-дықтан кашпау қажет» деген пікір айтқан болатын. Бірақ саясатгы толығынан моральдьщ шеңберде ұстау мүмкін емес. Н.Макиавелли: «Тек қана озінің ар-ұжданының талабына сэйкес іс-эрекет жасайтын саяси қайраткер озіне мола қазады», - деген пікір айтады. Оган себеп - когам оміріндегі кейбір жагдайда калыптасатын «ащы шындықтыц ақикаты». Оны шешу үшін мемлекет басшысы зорлық-зомбылыкқа шейін баруы мүмкін. Осындай жагдай 160 



қалыптасқанда, ол «қаталдықпен коп эуестенбеу керек, қажет болтан жағдайда оны тез арада қолданып, озіне қарсылардың быт-шытын шығаруы керек». Халық мемлекеттік билікке, бір жағынан, корқынышпен, екінші жағынан, сүйіспеншілікпен қарайды. Бірак тандауға келген жағдайда, халыкты қорқынышта ұстау - сенімдірек. Саясаткер бір жағынан батыл, екінші жағынан, абай болуы керек. Бірак шешуші жағдайда батылдык қажет. Ел басшысы, бір жағынан, арыстанға, екінші жағынан, түлкіге ұксас болуы қажет. - Қоғамдағы қайшылық өршіп, адамдардын өкіметке деген сенімі жойылған жағдайда күш қолданбай болмайды. Бірақ калай дегенде де, жеңіс әркашанда саясаткердің негізгі мақсатына айналуы керек, ал оган жететін құралдар эртүрлі болуы мүмкін. Сол жолда зорлық-зомбылық жасалса, ол қоғамдағы жағдайды дүрыстауға, тэртіпті орнына келтіруге ғана жұмсалып, тоқталуы керек. Екінші рет зомбылықты қолданудан алшақ болу керек, -деген пікір айтады ұлы ойшыл. Н.Макиавелли жөніндегі адамгершіліксіз саясаттың жақтау-шысы деген пікір жүздеген жылдар бойы сақталып келді. Тек XX ғ. екінші жартысында ғана бұл ойшылдың еңбектері терең зертгеліп, басқаша пікір калыптаса бастады. Ағылшын елінің ұлы философы Б.Рассел бұл кісінің еңбектерін жоғары бағалап: «Н.Макиавелли Ренессанс дэуірініц ең терең ойшысы», - деген пікір айтты. Батыс елдеріндегі коп ғалымдар Н.Макиавеллиді қазіргі саяси философияның негізін қалаушы ретінде бағалайды. Біздің ойымызша, XIV ғ. өмір сүрген араб ойшысы Ибн-Халдунды бүл орынға қоюға әбден болар еді, өйткені ол Н.Макиавеллиден бір жарым гасыр ерте омір сүрген болатын. Бірақ, калай дегенде де, біздің ел сияқты ондаған мемлекеттер демократия жолына түсіп, 
қоғамда терең саяси озгерістерді тудырып жатқан уақытта Н.Макиавеллидің саясат пен моральдың айырмашылығы жөніндегі терең ойлары ешбір адамды жайбарақат калдырмайды. § 5. Діни реформация жэне онын капиталистік қагынастардың калыптасуы мен дамуындағы рөлі 

Қайсыбір отпелі заманда рухани омір де түбегейлі озгеріс-терге түседі: ескі омір кұндылықтары элсіреп, жаңа әлеуметтік нормалар, дүниесезім мен дүниетаным өмірге келеді. Осы тұргыдан Караганда, Қайта өрлеу заманы христиан дінін-де үлкен өзгерістерді тудырды, ойткені моральдык жагынан азгын-161 



даған рим-католик шіркеуі халықтың санасында теріс баға алып, Римнен жіберілген әртүрлі аймақтардағы дін басшылары жемқор-лық жолына түсіп, қалың бұкараның санасында негізгі езушілер ретінде түсінілді. Мұндай жағдайда христиан дінінің алғашқы нүсқаларына 
қайта оралып, оны орта ғасырлық схоластикалық бүркемдерден тазарту өзекті мәселелердің біріне айналады. Осы үлкен көлемді іске барлық жан-тэнін берген неміс теологы Мартин Лютер (1483-1546 жж.) болды. М.Лютер рим-католик шіркеуінің Қүдай мен адам арасын-дағы дэнекерлік кызметін теріске шығарып, адамның жалғыз ғана 
Құдайга деген сенімі оның қүтқарылуына жеткілікті деген пікірге келді. Құдайға қызмет ету ол жалгыз дін қызметкерлерінің ғана ісі емес, бүкіл халықтың, эр адамның борышы деген пікір айтты. Ал мұның бэрі шіркеудің билігін әлсіретіп, оның догматтарын 
қысқартты. Мысалы, 7 құпиялыктың екеуі гана қалды ол - крестеу мен қатысты болу (причащение). Икондар алынып тасталды. М.Лютер дін мен философияның, сенім мен ақыл-ойдың ара-
қатынасына үлкен ор қазып, христиан дінінің негізгі қүжаттарын, киелі кітаптарын ақыл-оймен талдаудың мүмкін еместігін айтты. М.Лютер: «Акыл-ой - шайтанның жезтырнағы жэне сенімге қарсы 
қылмыс», - деген созге дейін барды. Олай болса, адам өз ақылы мен еркінің шеңберінде күнэдан 
құтыла алмайды, өйткені алғашқы текті күнэ оның табиғатын бүзды. Бүл мәселе бойынша оның пікірі Августиннің ойына жақын болды. Христиан дінін жаңа өмірге сай етіп өзгертуге өзінің үлесін 
қосқан екінші ойшыл - ол Жан Кальвин (1509-1564 жж.) «Хрис-тиандық сенімге тэлім» деген еңбегінде: «Сенгеннің надандығы білем дегеннің өркокіректігінен жақсы», - дейді. Ж.Кальвин адам-ның өмірінің өркөкіректігінен толығынан Құдайдың еркіне, алдын ала болжауына тәуелді екенін айтады. Ең акыры, Иса пайғамбардың озі барлық адамзат үшін емес, тек қана оның кішкентай таңдалған бөлігі үшін зардап шегіп өлді. Ал, бірақ ол ешкімге белгісіз. Ж.Кальвин Қайта өрлеу заманындағы гуманистердің «фор-туна» ұғымына үзілді-кесілді қарсы шыгып «фатум» ұғымын биік дәрежеге көтерді, ойткені ол - Құдайдың адам тағдырын алдын ала болжауы. Ж.Кальвин Библиядағы айтылған «Шақырылғандар көп, тандалғандар аз» деген қағиданы толықтырып, «тек кім тандалды, оны ешкім білмейді» деген пікірге келеді. Олай болса, эрбір адам мен тандалдым деп ойлауы мүмкін. Егер ол өз кәсіби еңбегінде 162 



белгілі бір жетістіктерге жетсе, онда ол оны Құдайдың мені қолда-ғаны деп есептеуіне болады. Ал біз ол кезде алғашқы капиталдың корланғанын еске салсак, Кальвиннің бүл қағидасы алғашқы іскер адамдарға өздерінің Құдай калаған адамдар екенін сезінулеріне зор әсерін тигізді. Батыс Европадағы жаңа калыптасып жатқан капитализмге адамгершілік бағыт берген эсіресе, Ж.Кальвиннің аскеттік ілімі. Егер сенің істерің саган олжа әкелсе, онда сен масаттанба, тэкаппарланба, керісінше, Қүдай қолдағаннан кейін, кемтарларға комектес, байлығынды шашпа, жаңа жұмыс орындарын аш т.с.с.. Сонымен Кальвинизм капиталдың қорланып өсуіне, кэеіби іскерліктін Құдай калайтын, адамның абыройын көтеретін, сонымен катар оте жауапты іс екеніндігіне, Жаңа дэуірдің моральдық кұндылыктарын анықтауға атсалысты. Бұгінгі Қазақстан қоғамындагы отпелі дэуірдегі нарықтық экономика, жекеменшіктің қалыптасуы рухани қолдау таппай отыр. Біз басқа елдердің омір салты, деңгейі, түтынатын тауарлары, мэде-ниеті' жонінде көп ақпараттар аламыз. Біздің адамдар «көпшілік мәдениеті» атанған шетел фильмдерін коріп, ондағы өмір жөнінде «безендірілген», кобіне ақиқатқа сай келмейтін пікірлерге ие болады. Сондықтан жаңа пайда болған іскерлер жинаған акшалары, капиталын халық ізгілігіне жүмсаудың орнына (жаңа жүмыс орындарын ашу, мэдениетті қолдау, кемтарларға, кэрілерге көмек-тесу т.е.), дереу үлкен сарай салып, астына шетелдегі байлар сиякты кымбат машина мінеді. Осы түргыдан Караганда, қазір бізге де сонау Қайта өрлеу заманында болған реформацияға үқсас рухани-адамгершілік қүндылықтарды қалыптастырып, оны коғамдық 
қатынастарға тезірек тиімді түрде енгізуіміз қажет. § 6. Қайта өрлеу заманындағы гылыми жетістіктер жоне олардын философиялық-ой пікірге тигізген эсері 

Қайта орлеу заманындағы жаңа келе жатқан капиталистік қа-тынастар жаратылыстану ғылымдарына карай бетбүрысты туғызды. Негізінен, гылым Орта гасырдағы ашылган университетгер мен суретші, мүсінші, сәулетші т.с.с. онер кайраткерлерінің онер-ханаларында дамыды. Егер университеттерде схоластикалық агым осы уақытқа шейін элі де болса басым болса, өнерханаларда математика, геометрия сияқты гылымдар жақсы дами бастады. Адамның дене кұрылысының өлшемі терең зерттелді. Сэулетшілер үлкен гимараттардың жобасын жасау жолында олардың геомет-163 



риялық пропорцияларын зерггейді. Механикалык заңцылықтарга көңш бөледі. F Ғылым мен өнер саласындағы Қайта өрлеу заманының ең жан-жақты дамыған тұлгасы, тарихта өз ізін қалдырған Леонардо да Винчи болды (1452-1519 жж.) үлы суретші, мүсінші, инженер оилап тапқыш - ол өз заманы емес, бүкіл адамзат тарихында болган шығармашылық мүмкіншілігі ғажап адам еді. Оны біз тіпті жан жақты дамыған адамның идеалы деп те атасақ артық болмас Ол өзінің эйплі «Джакондасымен» (Мона Лиза) я болмаса «Қүпия кешкі отырыс» суретгерімен ғана емес, сонымен қатар ғылыми-анатомиялық, физиологиялық зертгеулерімен, неше түрлі техникалық жобаларымен (қазіргі танкті, мата тоқу станогін әуе үшагын, парашют, гидротехникадағы шлюздерді ойлап шығар-ған) тарихта мэңп қалды. Ол оз заманындағы механика, физика астрономия, геология, ботаника, анатомия жэне физиология мэсе-лелерімен айналысты. Өзінің философиялық козқарастарында Л. да Винчи адам мен табигатты салыстырып, адамның дүниедегі барлык тіршіліктен жогары екенш, ал ол жасаған мэдениет туындылары табиғатгың «жасаган» заттарынан анағүрлым биік екенін корсетгі Өз заманындағы схоластикалық ғылымға карсы шығып Леонардо да Винчи эмпиризмнің алғашқы нышандарын жасады' Гэжірибе арқылы ғана акикатқа жакындауға болады. Әрі қарай тереңдеу үшш мақсатқа лайыкты тэжірибе-эксперимент керек Ьірақ табиғат тэжірибеден тыс қалған көп себептерден де тұрады' Сондықтан ақикатка жетудің соңгы жолы - теория. «Ғылым 
қолбасшы болса, практика - эскер», - дейді Л. да Винчи Адам айнала қоршаған Дүниені тек қана ғылыми жолымен танып гана қоимаиды. Өнер - ол да танымның ерекше жолы Егер гылым Дүниенің сандық жагын гана зертгей алатын ' о н д а ө н е Р ДҮНиенің сапалық, қайталанбайтын, эсем нақтылы жағын корсете алады. Бұл жагынан үлы суретші онер гылымнан д е г е н П1К1Рге к е л с д і - Расында да, Л. да Винчи шыгармаларын алып қарасақ, онда адамның дене құрылысының олшемдері анатомия гылымына сэйкес, ал бет-элпеті мен жан дүниесін ол терең психолог ретінде корсете білген. Н.Коперниктің дүниеге деген көзқарасқа енгізген тоңкерісі Астрономия гылымы коне заманда пайда болган ілімдердің Р ж а т а д ы - Е Р т е д е г і кошпенділер аспандагь. жұлдыздар мен 164 



планеталарға қарап, өздерінің бағыттарынан таймай көшіп-қонып отырған. Біздің қарастырып жатқан Қайта өрлеу заманындағы астрономияның эрі қарай дамуына түрткі болған теңізбен сауда-саттық жасау, алыс елдерге мүхитгы қақ жарып бару болды. Ол үшін теңіз жолдарын эрі қарай мүқият анықтау қажеттігі астрономиялық ізденістерді жандандырды. Екінші үлкен мәселе -Юлий Цезарь заманында жасалған күнтізбені түзеу, ол да астроно-миялық зерттеулермен байланысты болды. Үшіншіден, сонау коне заманда жасалган Птоломейдің Геоцентрлік жүйесі діннің қағидаларына сай келгенмен, жаңа уақытта практикалық жагынан ескірді. Осындай. жағдайда поляк ғалымы Н. Коперник (1473-1543 жж.) астрономия гылымына өзінің түбегейлі өзгерісін енгізді. Негізгі еңбегі - «Аспан аймақтарының айналуы жөнінде». Бүл еңбектегі негізгі идея - Жер ғарыштың ортасы емес, ол біріншіден, өзінінің діңгегінен айналады, екіншіден, Күнді айналады; Күн -дүниенің ортасында түрған шамшырак (Гелиоцентризм) Бүл жаңа болжам күн мен түннің ауысуын, планеталардың орбиталарын жете түсінуге мүмкіндік берді. Н.Коперник айдың жерді айналатыны жөнінде де алгаш болжам жасады. Сонымен қатар Н.Коперник бүрынғы аристотельдік-птоло-мейлік жүйенің кейбір қағидаларын қалдырды. Ол - алыстағы қоз-ғалмайтын жүлдыздарды бүл Дүниенің шеті деп түсіну жэне жер мен басқа планеталардың орбиталарының бэрі де дөңгелек, ал 
қозгалыстары біртекті деген пікірлер. Бірақ мүндай кемшіліктеріне қарамастан, Н.Коперниктің ашқан жаңалығы діни көзқарасқа үлкен соққы жасап, Жаңа дәуірдегі ғылымға аттанатын жол ашты. Джордано Бруноның натурфилософиялык ілімі Джордано Бруно (1548-1600 жж.) Қайта өрлеу заманының үлы түлғасы, гылыми ақиқатты батыл қорғап, сол кездегі инквизицияға қарсы шықты. Ол Дүниеге деген пантеистік козқараста болды. «Қүдай дегеніміз - шексіздіктегі шексіздік, ол барлығында: барлық жерде, олардан бөлек, я болмаса жоғары емес...». «Табигат дегеніміз - ол заттардың ішіндегі Қүдай» деген пікір таратқан. «Барлық заттар Гарыштың ішінде, Гарыш барлық заттарда, біз оның ішінде, ол бізде», - деген Д.Бруно ойы ертедегі философиядағы микро жэне макрокосмның теңдігін корсеткендей болады. 165 



Құдайдың өзі сол табиғат болғаннан кейін, Д.Бруно бүкіл Дүниенің жаны бар деп түсінеді. Дүниежүзілік жан - заттарды 
қалыптастыратын, олардың ішкі күш-қуаты. Олай болса, бэрі де мақсатқа лайықты өмір сүреді (телеологизм). Ал оны білу -ғылымның негізгі ісі, - деп түсінді Д.Бруно. Д.Бруно тағдырына аянышты әсерін тигізіп, оны тарихи тұлғалық дәрежеге көтерген, әрине, оның космологиялық идеялары. Ол Н.Коперниктің идеяларын эрі қарай дамытып, «Күн - біздің Дүниенің орталығы ғана, ал Ғарышты алатын болсақ, ондағы саны шексіз жүлдыздардың әрбіреуі - өзінше күн жэне олардың да планеталары бар. Ал онда омір, pyx болуы мүмкін», - деген батыл болжам айтты. Әрине, мүндай көзқарастың тарауына христиан шіркеуі үзілді-кесілді қарсы болды. Сондықтан ол 1592 ж. ұсталып, түрмеге түсті. Инквизиторлар 8 жыл бойы үлы ойшылға: «Козқарастарыңнан бас тартсаң, өміріңді 
қалдырамыз», - деді. Бірақ Д.Бруно олардың ықтиярына көнбей, ақырында отқа жагылды. 

Қорыта келе, философия бірте-бірте діни көзқарастан алшак-тап, ақыл-ой елегінен откізілген нақтылы өмірден алған тэжірибеге сүйене бастады. Табиғат жөніндегі ғылыми деректердің, табиғи қүқ жэне моральдық мэселелердің мэні осе бастады. Ал бұл үрдістер Жаңа дәуірдегі ғылымның, жалпы танымның негіздерін қайта 
қарауға, философияның жеке ғылымдармен тығыз байланысының орныгуына әкелді. Сонымен келесі тарауда Жаңа капиталистік 
қоғам дүниеге келіп тудырған философияға тоқталатын боламыз. Өзін-өзі тексеруге арналған сүрақтар: 1. Қайта орлеу заманы деп қай гасырларды айтамыз? 2. Гуманизм дегеніміз не? 3. Қайта орлеу заманы адам мэселесін қалай шешеді? 4. Н.Кузанский озінің негізгі еңбегін «Гылыми білімсіздік» деп атауының сыры неде? 5. Н.Кузанский сенім мен ақыл-ой мэселесін қалай шешеді? 6. Н.Макиавеллидің адам туралы ілімінің ерекшелігі неде? 7. Н.Макиавелли саясат пен моральды қалай бір-бірінен айырады? 8. Фортуна дегеніміз не? 9. Діни реформациядағы М.Лютердің енгізген өзгерістері кан-дай? 10. Жан Кальвиннің діни философиясының ерекшелігі неде? 166 



11. Протестанттық этиканың негізгі кұндылықтары қандай? 12. Н. Коперниктің ғылымға енгізген төңкерісі неде? 13. Дж.Бруноның натурфилософиясының ерекшелігі неде? Рефераттар тақырыбы: 
Қайта өрлеу заманы философиясындағы гуманистік ағым. Николай Кузанский - Қайта орлеу заманының корнекті философы. Н.Макиавеллидің элеуметтік-саяси қөзқарастары. Н.Макиавеллидің саясат пен моральдың карым-қатынасы жоніндегі қөзқарастары. Діни реформация - Қайта өрлеу заманындағы рухани озгерістердің айқын көрінісі. JI. да Винчи - Қайта орлеу заманындағы жан-жакты дамыған тұлға Н.Коперниктің ғылымда жасаған тонкерісі. Дж.Бруно және оның философиялык қозқарастары. Протестанттық этика жэне оның маңызы. 
Қайта өрлеу заманындағы фатум жэне фортуна мәселелері. Ойланыңыз: Фортуна оте мейірбанды адамдардан гөрі, не болса сол болсын деп батыл кірісетін адамдарды сүйеді (Эразм Роттер-дамский). Менің адалдығым мен сенімділігімнің кепілі - менің кедей-лігім. (Н. Макиавелли). 
Қайсыбір философияның бастауында таңғалушылық, дамуын-да зерттеулер, соңында білместік жатыр. (М.Монтень). Сен оздеріңнің қағидаларыңмен Дүниені төңкеріп тастағың келеді, - дейді біреулер. Бірақ төңкеріліп жатқан бұл Дүниені тоңкергеннің несі жаман. (Дж.Бруно). Адам - коп түрлі өзгеретін табиғаты бар жануар. (Пико делла Мирандолла). 
Қандай қиындык болса да, өмірден бас тартпа. (М.Монтень). Білімге деген іңкәрліктен артық батылдық жоқ. (М.Монтень). 
Құдай баска тіршіліктердің бэрінің бейнесі мен қалпын шеңберлеп, олардың алатын орнын анықтаған. Тек сен ғана, адам, ешқандай шеңбермен қысылған жоқсың, сондықтан өз бейнеңді өз шешіміңмен анықтай аласың. (Пико делла Мирандолла). 167 



V тарау. Жаңа Уақыт мәдениетіндегі Батыс Еуропалық философия Кіріспе сөз XVII ғ. бастап Батыс Еуропа топырағында капиталист 
қатынастар қаркынды дами бастайды. Жалпы алғанда, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, саяси ахуалы, қоғам меи табиғаггы танып-білу қажеттіктері философия саласында онтологиялық (болмыстық) мэселелерден горі, ғылымды дамыту қажеггіктері жаңа ұйымдардың, мекемелердің пайда болуына себеп болады Оларды сонау Платонның заманынан келе жаткан «академия» деген созбен атай бастайды. 1560 жылы Неаполь қаласында «Табиғат құпиясын зерттеу академиясы», осы кезде Англияда «Лондондагы корольдық қоғам», Парижде «Жаратылыстану академиясы» құрылды. Бұл академиялардан тэрбие алған Роберт Бойль қазіргі физика мен химия ғылымдарының алғашкы к.ршштерш қалаған, Исаак Ньютон механика гылымының негіздерін жасаган, Христиан Гюйгенс алғашқы маятникті сағатгы оилап шыгарған т.с.с. тұлғаларды айтып отуге болар еді. Бұл уақытта жаратылыстану саласында алға озып шыққан механика ғылымы болды. Оның негізгі себебі - ондіргіш күштерді дамыту, жаңа машиналар мен неше түрлі механизмдерді жасау 
қажеттіктері болатын. Әрине, жаратылыстану саласындағы мұндай күрделі озгерістер философия саласына зор эсерін тигізіп материа-лизм агымының механистік түрін тудырды. Ол Қайта орлеу заманында дүниеге келген органистік материализму ауыстырды М¥НЬІҢ өзі сол кездегі қогамдық санадагы басым діни көзкарасты төңкеріп тастамаганмен, оның бітімін озгертгі. Біріншіден діни фанатизм бірте-бірте азайып, оның орнына діни төзімділік,' эрбір адамның қандай дінге сенуге деген құқы мен талгамы болмасын іс жүзшде сақтала басталды. Гылым мен діннің арақатынасы оұрынгыдаи «қос ақиқат» принцип! аркылы шешіліп, сонымен катар деиспк (deus - латын сөзі, құдай) багыт күш ала бастайды Деизм багыты Құдайды мойындаганмен, оны тек алгашқы Дүниені жаратқан куш ретінде ғана түсінеді, ал содан кейін жаратылган аоигат оз завдылықтарының негізінде өмір суре бастайды Қүдай тагала оның өмірше енді ешкандай эсерін тигізбейді. Мүндай козкарас галымдардың Табигаттың терең жаткан сырларын ашуына кеңінен жол ашты. 168 



Ал жаратылыстану ғылымдарының өзіне келер болсақ, онда бір-біріне қарсы тұрған екі эдіс кеңінен қолданыла бастады. Ол, бір жағынан алғанда, табиғат құбылыстарын тәжірибелік жолмен байқап зерттеу, екінші жағынан, Дүниені математикалық-абстрактылық жолмен сараптау. Мұндай жағдайлар философия саласында ғылымға деген ұлкен үміт тудырады, жаңа зерттеулер тұрғысынан Орта ғасырларда дүниеге келген схоластикалық ойлау жүйесі қаггы сынға алына бастайды. Ешқандай тарихтағы болған 
ұлы тұлғалардың ой-пікірі жаңа дамып келе жатқан жаратылыстану ғылымдарына кедергі болмауы керек, олар ерікті түрде оз пэнін зерттеуі қажет деген ой қоғамдық санада басымдыққа ие болады. Ғылым Құдайға қарсы емес, керісінше, ол табиғаттың терең заңдылыктарын ашып, Жаратушының қүдіреттілігін көрсетеді деген пікір кеңінен таратылады. Мінеки, осындай қайшылықты жол Жаңа дәуірдегі философияны тудырып, оны эрі қарай дамытады. Енді нақтылы түрде соған назарымызды аударайық. § Ф.Бэкон - Жаңа дәуірдегі философиянын алгашқы окілі Ағылшын философы Френсис Бэкон (1561-1626 жж.) - сол кездегі ақсүйектер тобынан шыққан, Кембридж университетінде білім алып, соңынан саясатпен, дипломатикалық жүмыспен айна-лысқан тұлға. Оның мемлекеттік қызметте жеткен шыңы - ол 1618 ж. ең жоғарғы - лорд-канцлерлік - экімшілік орынға ие болады. Король Яков I оган Верлуам деген жердегі үлкен қорганды сыйга тартып, «Верлуам лорды» деген атақ береді. Алайда саясатта тұрақтылық жоқ, сондықтан жүре келе, ол бұл саладан кетуге мәж-бүр болады. Енді оның философиямен айналысуына жол ашылады. Ф.Бэконның қол астынан шыққан еңбектерінің ішінде «Ғы-лымдардың кадірліліғі мен кобеюі жөнінде», «Жаца Орга-нон», «Жана Атлантида» деген еңбектерін атап отуге болады. Ф.Бэконның шыгармаларының ерекшеліктері - ол білімнің өмірге деген қажеттіліктен пайда болатындыгын асыра корсетуі. Ол әсіресе табиғатты зерттеудің қажеттігіне коп көңіл бөледі, ал оның негізгі жолы - тәжірибелік зерттеулер. «Не іс-әрекетте пайдалы болса, ғылымда да ақикатты», гылымның жетістіктері мен жеміс-тері - оның ақикаттыгының көрінісі», - дейді үлы ойшыл. Тәжірибені талдай келе, Ф.Бэкон оны екіге бөледі. Олар -жемісті тэжірибе мен сәулелі тэжірибе. Бірінші омірге пайдалы нәтижелер экелсе, екінші табигаттың терең сырларын ашуга 169 



көмектеседі. Сәулелі тэжірибелер өмірге дереу пайда әкелмеге-німен, жемісті тэжірибелерді жүргізуге көмек береді, басқаша жағдайда олар сарқылып қалар еді. Ғылымның дамуына сондай үлкен мэн берген ғалым, оны сала-салаға бөлу мэселесіне (классификацияға) көп көңіл бөледі. Оның ойынша, адамның жан дүниесіндегі үш қабілеті гылымды топтастырудың негізінде жатуы қажет. Олар: 1. есте сақтау; 2. қиял; 3. ақыл-ой. Есте сақтау қасиетіне сай ғылым - тарих, қиялға -поэзия, ақыл-ойға - философия. Тарих ғылымын Ф.Бэкон екіге бөледі. Олар - жаратылыс-тану тарихы (historia naturalis), екіншісі - азаматтық тарих (histo-ria civilis). 
Қиялға негізделген поэзия дүниені шынайы бейнелемей, керісінше, адамның жүрегінен, сезімінен шыгатын талаптар түрғысынан көрсетеді. Ал енді философияға келер болсақ, оның пэні үш мәселені 

қамтиды. Олар - Қүдай, Табигат жэне Адам мәселелері. Өз заманындағы түсініктерге сай, Ф.Бэкон Құдай мэселесін «қос ақиқат» тұжырымы арқылы қарайды. Философия саласында 
Құдайды ақыл-оймен танып-білу мүмкін емес. Сондықтан ол теологияның шеңберінде сенім арқылы қаралуы керек. Ал табигат философиясына келер болсақ, Ф.Бэкон оны да екіге бөледі. Олар - теоретикалық жэне практикалық философия. Теоретикалық философия сэулелі тэжірибелерге негізделсе, практи-калық философия жемісті тәжірибелерге сүйеніп, табиғагга бүрын-соңды болмаган жаңа заттар мен құбылыстарды тудырады. Адам мәселесі де екіге бөлінеді. Табигат туындысы ретінде оны философиялық антропология (philosophia humana), ал қогам-ның мүшесі ретінде азаматтық философия (philosophia civilis) зерттейді. С Таным мәселелері Ф.Бэконның ойынша, гылым салаларында гасырлар бойы 
қалыптасып, адамның дүние тануына кеселін тигізетін нэрселер бар. Ең алдымен оларды сыртқа шыгарып эшкерелеу кажет. Сонда гана жаңа эдістерге жол ашылып, зерттеулердің тиімділігі артады. Сол гылымдагы кедергілерді Ф.Бэкон «идолдар», я болмаса «елестер» дейді. Олар - тортеу. 170 



Бірінші елее - тектік идолдар (idola tribus). Олар адамның жаратылысынан, жалпы табиғатынан шығады. Оны біз қазіргі тілмен «антропоморфизациялау» деп айтар едік. Ол сонау көне заманда пайда болған мифологияға келіп тіреледі. Адам табиғаттағы сырлы кұбылыстарды танып-білуге бағытталған кезде, оларды «өзіне ұқсатып» түсіндіруге тырысады. Текті елестер ең тұракты, оларды толығынан жою мүмкін емес. Ф.Бэконның бұл айтқан ойларын растау үшін мынандай мысал келтірейік. Адам-дардың мыңдаған жылдар бойы арман еткен баска Дүниелердегі ақыл-оймен, рухпен кездесу қиялы XX ғасырда ғарыштан үшып келген тарелкалар жөніндегі неше түрлі аңыздарды тудырды. Ол 
қазіргі заманның тудырган мифтері бойынша, үшып келген тарел-калардың ішінен шыққан пенделер нақ жердегі адамдар сияқты екі аякты, қолды, екі көзді, тек олардың түсі көкшіл екен т.с.с. Әрине, кең ғарыштың кеңістігінде баска жүлдыздар аясын-дағы планеталарда өмір жэне сол өмірдің биік ғажап шыңы - рух пайда болуы мүмкін. Бірак ол рухтың иесі тек адам сияқты болуы тіпті қажетті емес. Бірақ адам оны өзіне үқсатып коргісі келеді... Ал бізге ең жақын орналаскан жұлдыздың қашыктығы 5 сэулелік жыл екенін ескерсек (яғни секундына 360 мың км. жылдамдықпен үдайы 5 жыл ушу қажет !!!) және А.Эйнштейннің салыстырмалы теориясына сай ондай жылдамдықтың шеңберінде заттың салмағы күрт өсіп, кеңістіктегі алатын орны қысқарып, уақыт баяуласа, онда кайсыбір тіршілік түрі мүндай қашыктықты оте алмайтындығына көзіміз жетеді. Сонымен ғылыми түрғыдан Караганда, «тарелка мифінің» орынсыз екенін көруге болады. Міне, бұл - Ф.Бэконның айткан тектік идолдарының бүгінгі таңдағы бір корінісі ғана. Екінші елес - ол үңгір идолы (idola specus). «Әрбір адам белгілі бір отбасында, белгілі бір жерде дүниеге келіп, тәрбиеле-неді, ересек адамға айналады. Біреу адам түгіл құдай да үмытқан ауылда, екіншісі аудан орталығында, үшіншісі астанада, ия болмаса үлкен қалада туып - тәрбиеленеді. Біреу кедей, екінші ауқатты отбасында өсіп-өнеді, көбінесе соган сэйкес білім алуга, омірде оз орнын табуга мүмкіндіктер ашылады. Ол адамның болашақ тағдырына озінің зор ықпалын тигізбей қоймайды. Ол сол өзін 
қалыптастырған «үңгір-ден» дүниеге қарайды, ал оның өзі «табиғаттың сәулесін әлсіретіп бүрмалайды», - дейді үлы ойшыл. Ал бүл елестен қүтылу жолы - дүниеден алған жеке тәжірибені жалпыхалыктық тэжірибемен үштастыру болмақ. 171 



Үшінші - алаң, ия болмаса базар елестері (idola fori ). Олар карапайым адамдар жиналған жерлерде пайда болады. Оның қайнар козі - зат пен соны корсететін, бейнелейтін созді толығынан теңеу. Ал шынына келеек, сөз - затқа қойылған ат қана. Сөз кобіне затгың не екенін емес, оның адамдарға деген маңызын ғана корсетеді, -дейді үлы ойшыл. Егер сөзді затқа теңесек, онда көбіне біз «жалған даналық» жолына түсіп кетеміз. Бұл елеске берген сыннан біз схоластикалық философияға қарсы бағытталған Ф.Бэконның козқа-расын болжаймыз. Тортінші, соңғы елес - ол театрлар идолы (idola theatri). Олардың дүниеге келу себебі - тарихтағы омір сүрген даналарға, 
ұлы түлғаларға толығынан сену, солардың уақытында жасаған ғылыми түжырымдамаларын «соңғы өзгермейтін мэңгі ақиқат» ретінде түсіну. Мысалы, белгілі бір мэселе бойынша Аристотель былай деп айтқан, ал сіз Аристотельден де ақылдысыз ба? - деген дау-дамайдан сол адамның «театр елесінің» шеңберінде екенін байқаймыз. «Ақиқат беделдің емес, тек оз заманындағы уакыттың кызы», - деп корытады Ф.Бэкон. Жаңада ғана келмеске кеткен Кеңес заманының негізгі елесі осы «театр елесі» болды емес пе? Тек беделділердің аттары гана озгерген жок па? Олар К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин т.с.с. болды. Бүгінгі таңдагы қогамды демо-кратизациялау, коппікірлік принципке кошу бұл елестің омірден кетуі не себеп болуда. Сонымен жогарыда корсетілген идолдар қандай күшті бол-ганмен, гылым жолына түскен адам озінің ақыл-ойын, дүниесезімін олардан тазарту керек деп корытады ұлы ойшыл. Бүл пікірге толыгынан қосылуга болады. Тәжірибелік-индуктивтік әдістеме жасау V Ғылым жолын неше түрлі елестерден тазалаганнан кейін, Ф.Бэконның алдында жаңа зерттеу жолдарын жасау мэселесі пайда болды. Ол үшін ең алдымен сол кездегі философиядагы абстрактілі-схоластикалық әдістерді сынау қажет болды. Олар - нәтижесіз. Белгілі бір жалпы үгымдарға негізделген Табигаттың озіне, сондагы 
құбылыстарға назар аудару керек. «Табигаттың нэзік сырлары көп түжырымдардан анагүрлым терең», - дейді Ф.Бэкон. 172 



Әрине, ойшыл жалпы ұғымдар керек емес деп оларды толығынан теріске шығарды деген пікірден біз аулақпыз. Әңгіме сол жалпы ұғымдардың калай шығарылганында. Егер олар кездей-соқтык деректерді жалпылаудың негізінде пайда болса, онда олар-дан шығарылған тұжырымдар бізді жалған жолға түсіреді, адастырады. Жалпы ұғымдар тәжірибеден шығуы керек. Бірақ біз оны әркашан сынап, ой елегінен откізіп отыруымыз қажет. Ғалым адам жолында жатқанның бэрін жинай беретін құмырсқаға (сол кездегі алхимнктер), сонымен қатар бэрін оз ішінен шығарып, өзінің торын тоқитын өрмекшіге (сол кездегі схоластар) ұқсамауы керек. Ол әрбір гүлге қонып, оның нэрін жинап, оларды кайта өңдеп балға айналдыратын араға ұқсас болуы қажет, - деп қорытады Ф.Бэкон. Жекеден жалпылыққа орлеуді - индуктивті эдістемені -алғаш рет Ф.Бэкон дүниеге келтірді десек, онда ол шындыққа лайықты болмас еді. Өз заманында ұлы Аристотель жалқыдан жалпыға кошу әдістемесін жасаған болатын. Орта ғасырларда да бұл әдістеме мүлде умыт болған жоқ-ты. Ф.Бэконның бұл әдістемеге енгізген негізгі жаңалығы - тек 
қана белгілі бір ұғымды дәлелдейтін деректерді ғана емес, сонымен 
қатар оған қайшы келетіндерді де зерттеу, олардың себебін табу болды. Жалқыдан жалпыға жету жолында үш кесте жасау керек. Олар: tabula presentiae - деректердің болу кестесі, екінші - tabula absentiae - деректердің болмаған кестесі, ушінші - tabula graduum -деректердің азды-көпті болуының деңгейін корсететін кесте. Зерттеу жолында бұл кестелер толтырылғаннан кейін, соларды салыстыру арқылы белгілі бір ұғымдарды тудыруға мүмкіндік пайда болады. Сонымен Ф.Бэкон - жаңа дәуірдегі калыптасып жатқан тәжі-рибелік ғылымның дамуына зор әсерін тигізген ұлы тұлға. § 2. Р.Декарттың рационалдық философиясы Француз философы Рене де Карт (1596-1650 жж.) - Жаңа дэуір философиясына оз үлесін қосып, негізін қалаған ірі тұлға. Уақытында өз заманының жақсы оқу орындарында оқып білім алған. Егер біз оны Ф.Бэконмен салыстырсақ, ол - бүкіл өмірін ғылым жолына арнаған тұлға. 173 



¥лы математик, механик, физиологияның негізін жасаушы, психолог Декарт Аристотельден кейінгі жан-жакты дамыган^ философияны жеке ғылымдардың нәтижелерімен ұштастыра білген бірден-бір ойшыл болды. Негізгі еңбектері: «Диоптрика» күн сэулесін зерттеуге арналған, «Метеорлар» метеорологиялық мәселелерге арналған «Геометрия», «Философияның бастаулары», «Әдістемелер жөніндегі ойлар» т. с.с. Онтологиялық (болмыс) мәселелер Болмыс жөніндегі көзқарасында Р.Декарт дуалистік (екілік) көзқараста болды. Оның ойынша, жалпы дүние жөнінде екі суб-станцияны мойындауға тура келеді. Олардың біреуі - материалдық, заттық, денелік субстанция. Оның негізгі атрибуты (қасиеті) - созы-лу, кеңістікте белгілі бір орын алу. Екінші субстанция - pyx. Оның негізгі атрибуты - ойлау. Жан-дүние бір сәт те тоқтамай, тұрақты ойлайды. Б ^ екі бір-бірінен тэуелсіз жатқан субстанция адам мэселесіне келген кезде үлкен қиындықтарды тудырады. Қалайша адамның денесі оның рухына, жан дүниесіне, ал соңғы оның денесіне сондай үйлесімді өз эсерін тигізе алады? Оны өз кезіндегі жаратылыстану тұрғысынан түсіндіре алмай, Р.Декарт Құдай идеясына келуге мэжбүр болады. Оныц ойынша, тек Құдай гана дене мен ойдыц үйлесімді қарым-қатынасын тудыра алады. Бірақ Р.Декарт өзінің космогониялық (ғарыштың дүниеге келуі жөніндегі) болжамында Құдайдыц рөлін тек қана материяны жаратып, оны алгаш рет қозгап жіберуімен шектейді. Әрі қарай Дүние озінің табиги зандылықтарының негізінде қалыптаса бастай-ды. Құйын сияқты қозғалган материалдық болшектер қыза келе жүлдыздарга, күнге айналады. Екінші үсақ дөңгелек қозғалгыш элементтерден аспан пайда болса, ең соцында үлкен аз қозгалатын болшектер бір-бірімен қосылып, жер жэне басқа планеталардың денесін кұрайды. Ал жер бетіндегі өмір сүріп жатқан тіршілікке келгенде, Р.Декарт бұрынгы философиядагы гилозоистік козқарастардан бас тартады. Өз заманында Аристотельдің болжаған осімдік пен сезімдік жандарын Р.Декарт жоққа шыгарады. Оган себеп болган 1628 ж. Гарвейдің ашқан кан айналысы болса керек. Соган сэйкес, Р.Декарт жануардың өмірлік мүшесі - ол оның жүрегі деген пікірге 174 



келеді. Ол ғылымда алғашқы болып, жануарлардың сыртқы әсерге жасайтын ішкі реакциясының механизмін ашты. Оның ойынша, сырткы эсерді миға жеткізетін - артериялар ішінде қозғалатын ең 
ұсақ қан болшектері. Әрине, бүгінгі физиология ғылымының тұрғысынан мұндай пікірді тұрпайы деп бағалауға болар еді. Бірақ шартсыз рефлекстің алғашқы болжамын жасаған Р.Декарт екені сөзсіз. Сонымен егер жануарлардың жан дүниесі болмаса, онда олар өте күрделі машиналар. Адам дене ретінде жануар әлеміне жақын, сонда ол да машина ма? деген сұрақ заңды түрде ойга келеді. Оган Р.Декарт үзілді-кесілді теріс жауап береді. Біріншіден, адам мақсатқа лайыкты іс-эрекет жасай алады. Ол қандай да болсын сырттагы 
қалыптасқан ахуалга үйлесімді жауап бере алады, өйткені ол ақыл-ой елегінен барлыгын откізіп, шешімін табады. «Адамның ақыл-ойы, зердесі - жан-жақты құрал», - дейді Р.Декарт. Адамның екінші ерекшелігі - ол сойлей алатын пенде. Олай болса, адамның басқа тіршіліктен негізгі айырмашылыгы - оның рухында. Дүниетану мәселелері. Күмәндану принципі Өзінің философиясының мықты негіздерін жасау үшін Р.Декарт «бәріне де күмэндану керек» деген шешімге келеді. Осы тұргыдан сезімдік танымга келеек, ол көбіне бізге дүние жөнінде жалган пікір тудырады. Төртбұрышты нәрсеге алыстан қарасақ, ол дөңгелек сияқты болып көрінеді. Суга салынган таяқ сынган сиякты, күн кішкентай жэне жылы зат сиякты корінеді. Кейбір кезде көзбен коргенді уйқыдагы түспен шатастырып алуымызга болады. Ғылымдагы деректерге де күмэндануга болады. Сонымен, ең ақырында, біздің жан-дүниеміз толыгынан күмэнга толады, онда бірде-бір күмэнданбайтын ақиқат қалмайды... Олай болса, мұндай тұңгиықтан шыгатын жол бар ма? Өзінің шашынан ұстап, озін судан шыгарган Мюнхаузен сияқты, Р.Декарт бұл тұңгиықтан шыгаратын сол баягы күмэндану дейді өйткені барлыгына күмэнданганмен, сол сэтте күмэнданып отырганыңа кү-мэндана алмайсың. Онда мынандай тұжырымға келуге болады: «Ойлаймын, олай болса, өмір сүремін» (cogito ergo sum). Р.Де-карттың ойынша, бұл тұжырым жонінде ешкім күмэндана алмайды. Бұл тұжырымнан шыгатын бірінші қагида: адам, негізінен алғанда, - ойлай алатын пәнде. Біздің ойымыз өзімізге тікелей берілген. Ал сезім арқылы берілетін адамның денесі жэне айнала 175 



коршаған заттардың қасиеттері ой елегінен өткенде, тек кана бүл дүниеде болуы мүмкін сияқты беріледі. Мысалы, егер мен ойлау 
қабілетінен айырылсам, онда менің өмір сүріп жатқанымның дәлелі дереу жойылар еді. «Ойлаймын, олай болса өмір сүремін» қағи-дасының тағы бір гажаптығы - ол түсінікті, ашық жэне мөлдір. Р.Декарт ойлауды өте көлемді де кең түрде түсінеді. Ойлана алатын зат күмэнданады, түсінеді, кабылдайды, түжырымдайды теріске шығарады, киялданады, сезінеді, керек қылады т.с.с. Ең ақыр аяғы, ұйқы кезіндегі түс көрудің өзі ойлаудан шығады. Адамның танымдық іс-әрекеті Р.Декарггың ойынша ү ш идеялар тобынан түрады. Біріншісі - сыртган қабылданатын сезімдік мүшелерге өзінің эсерін тигізетін идеялар. Мысалы, күн идеясы, ол әрбір адамның санасында бар. Екінші - адамның ақыл-ойындагы идеялар. Олар сыртган 
қабылданған әсерді өзгерту арқылы пайда болуы мүмкін. Соңғы үшінші идеялар - олар бізбен туа біткен, ең маңызды таным процесінде шешуші рөл атқарады. Оған адам интеллек-туалдық интуиция арқылы жетеді. Ал оған жеткізетін адамның жан дүниесіндегі табиғи ақыл сэулесі (lumen naturale). Туа біткен идеялардың ерекшеліктері - олар сырткы заггардан толыгынан дербес, анық, тұрнайы, адамның еркінен тәуелсіз. Бүган мысал ретінде Р.Декарт «екі шама үшіншіге тең болса, онда бір-бірімен де тең», «ештеңеден ештеңе пайда болмайды», «бір нэрсенің белгілі бір уақытта болуы мен болмауы мүмкін емес» т с.с. жатқызады Туа біткен идеяға Р.Декарт «Ойлаймын, олай болса өмір сүремін» принципін де жатқызады. Рационалдық әдіс Егер Ф.Бэкон сезімдік, тэжірибелік білімді арка тұтып ғылымдағы негізгі эдістемені индукциядан корсе, Р Декарт керісінше, сезімдік білімнің құндылығын теріске шығарып' дедуктивті эдісті негізгі тану жолына айналдырды. Дедуктивті эдістің непзгі талаптары - ол, біріншіден, туа біткен интуиция арқылы ақиқатқа тек оте анык шынайы ой елегінен корініп түрғанды ғана алу; зерттелетін мэселені ой өрісі арқылы барынша 
ұсақ, түрпаиы бөлшектерге болу, содан кейін гана жоғарыға қарай күрделілікке өрлеу; Негізінен алғанда, Р.Декарттың эдістемесі - ол интеллек-туалдық интуиция арқылы алынған негізгі үғымдарға сүйене 176 



отырып, басқа ұғымдарды, түжырымдарды тудыру. Егер интуицияда ақиқат тікелей ашық берілсе, онда дедукцияның дэнекерлігі арқылы ақиқатқа күрделі жол арқылы жетуге болады. Осы күрделі жолда бір ұғым байқалмай түсіп калса, онда нәтижеге жету мүмкін болмай қалады. Сондықтан бүкіл дедукция жолын 
ұқыпты есептеп бақылап отыру қажет. Дедуктивті эдістеме аркылы эртүрлі нэтижелерге жетуге болады. Сондықтан Р.Декарт оны жасанды тәжірибе қойып, (эксперимент) тексеріп отыру қажет деген пікір айтады. Р.Декарттың этикалық көзқарастары Р.Декарттың этикалық көзқарастары адамның кұмарту сезім-дерімен байланысты түрде қаралады. Олардың бэрін негізгі алты сезімге экеліп теңеуге болады. Олар: таңғалу, сую, жек кору, тілеу, 
қуану мен қайғыру. Олардың көбі адамның сезімдік заттарға деген іңкәрінен туады да, адамның жан дүниесін зардапқа толтырады. Акыл-ой аркылы оларды жою мүмкін емес. Олай болса, олардың бэрін адамның жан дүниесіне сэйкес келетін бір құмартумен алмас-тыру керек. Ол қандай қүмарту сезімі болуы керек деген сұраққа ойшыл өзінше жауап береді. Оның ойынша, ол - дүниетануға деген жанның қүмартуы, адамның дүниедегі құбылыстарға қызы-ғушылықпен қарауы. 

Қорыта келе, Р.Декарттың философиясының болашақ дүниеге деген козқарастардың дамуына зор эсерін тигізгенін атап отеміз. Сонымен қатар философияда эртүрлі қайшылықтар етек алып, эртүрлі багыттардың арасындағы күрестер күшейе түседі. Солар-дың ішінде Ф.Бэконның философиясын эрі карай дамытып, сонымен қатар Р.Декарттың философиясын сынға алған ойшыл-дардың ішінде әсіресе Т.Гоббсты атап өтуге болады. § 3. Т.Гоббстың философиялық көзқарастары Томас Гоббс (1588-1679 жж.) - ағылшын философы, Окс-форд университетінде окып, білім алған. Негізгі еңбектері: «Азамат жонінде», «Левиафан, я Материя, шіркеу мен азаматтык мем-лекеттің билігі мен бітімі» т. с.с. Жаңа дэуірдегі алғашқы философтармен салыстырғанда, Т.Гоббс философия пэнін ақыл-ой арқылы дүниетанумен теңеп, оның шеңберінен үзілді-кесілді теологияны шығарып тастады. Сонымен катар ол дінді, Құдайға сенуді қарапайым халыкка керек 177 
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көтеріле алады. Р.Декарттың «туа біткен идеяларына» қарсы шығып, ол оның қайнар көзін тілдің сөздерінен іздейді. Оның ойынша, ойлау тілмен тең. Сөздер аркылы біз ішкі ойымызды сыртка шығарып, басқа адамдарға жеткізе аламыз. Сонымен Т Гоббс тілді белгі түжырымдамасының шеңберінде түсінеді. 
Қайсыбір сөз - ол затқа қойылған ат (nomina) қана. Ол эр түрлі мағынаны көрсетуі мүмкін. Мұндай жағдайда адамдар бір-бірімен түсінісе алмайды. Ал адамдар белгілі бір келісімге келіп, сол койылған атқа, таңбаға нақтылы мазмүн беретін болса, сонда ғана ол белгіге айналып, соның негізінде адамдар бір-бірімен түсінісе алады. «Адамның ақыл-ойының сәулесі - ол көпмағыналықтан тазартылған, нақтылы анықтамасы бар сөздер», - дейді үлы ойшыл. Т.Гоббс «Ойлаймын, олай болса өмір сүремін», - деген Р.Декарттың принципін өзінің танымдық ілімінің түрғысынан қатты сынға алады. «Мен ойлаймын, олай болса өмір сүремін» деген 
қағида бізді ойлана алатын дене бар екенін мойындауға әкеледі. Ал Р.Декарттың ойлайтын адам ойлауға тең деген пікірін «серуендеп жүрген адам серуен деген түжырымға тең», - деп, материалистік тұрғыдан қатты соққыға жығады. Т.Гоббс таным әдістемелері жонінде де ерекше пікір айтады. Индуктивті жэне дедуктивті эдістерді бір-біріне қарсы қоймай, олардың екеуін де ғылымн зерттеулерде кең түрде қолдану қажет. Бірақ индуктивті эдіс табнғатты зертгегенде басымырак қолдан-са, математика саласында жэне этика мен саясатты зерттегенде дедуктивті әдіс басым болуы кажет деген пікір айтады. Адам мәселесі Р.Декарттың «Адам - машина» деген көзқарасын эрі карай жалғастырып, Т.Гоббс адам да дене ретінде күрделі механизм деді. «Өмір - бөлшектердің эр түрлі қозғалыстары «жүрек - серіппе, жүйке - жіптер, адамның аяқ-колдары - машинаның дөңгелектері сияқты бүкіл денеге қозғалыс береді» т.с.с. Егер Р.Декарт адамның денелік емес жан дүниесін мойындаса, Т.Гоббс психиканың озін механистік түрғыдан түсіндіргісі келді. Адамның моральдық қасиеттерін ойшыл оның табиғаты аркы-лы түсіндіреді. Бүл жагынан келгенде, оның көзкарасы Н.Макиа-веллиге оте жақын. Адам табигаты өзімшілдікке негізделген. «Адамдар оз табигаты бойынша қомагай, тойымсыз, корқак, долы т.с.с. хайуандыкка толы», ал когамдьщ пенде ретінде олар «пайда мен мансап» іздейді, тек өздерін гана сүйеді, - дейді ұлы ойшыл. 179 
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Т.Гоббстың ойынша, эр халық өзінің тарихында екі сатыдан өтеді. Олар - мемлекеттікке дейінгі табиғи (status naturalis) жэне мемлекеттік (status civilis) саты. Алғашқы табиғи сатыда мемлекет те, жекеменшік те, мораль да элі жоқ, тек қана адамдардын табиғи кұкы бар. Ол адамның керек қылатын нәрселерінің бэріне деген қүкы. Өзінің өмірін сақтап калу жолында адам кандай іс-эрекет жасаса да, шектелген жоқ. Сондықтан мүндай жағдайда эр адам өмірге керек қүндылыктарды өзіне тартқаннан кейін, «бэрінің бэріне қарсы согысы» (bella omnia contra omnies) басталады. Адамдар бір-біріне қаскыр сиякты (homo homini lupus est) болады. Мүндай жағдайда адамдардын өз-өздерін кұрту каупі туып, табиғи жағдайдан азаматтық мемлекеттік деңгейге кошу қажеттігі пайда болады. Сондықтан адамдар өздерінің кейбір қүктарынан ерікті түрде бас тартып, оларды күшті орталандырылған билікке береді. Соны-мен коғамдык осындай шарттың негізінде мемлекет дүниеге келеді. Т.Гоббстың ойынша, қоғамдық шартқа өту тілсіз іске аспас еді. «Тілсіз адамдарда мемлекет, қоғам, шарт, бейбітшілік те болмас еді». Адамдардын мемлекеттікке өтуінде олардың табиғатында бар зан (lex naturalis) үлкен рөл атқарады. Ол заң - «өзіңе тілемейтінді баскаға да жасама». Оны біз моральдың «алтын ережесі» дейміз. Екіншіден, эрбір адам өлімнен қорқады, сондықтан ол бейбіт өмірдің қажеттігін сезінеді, ал мүның бэрі оны мемлекеттілікке карай итермелейді. Мемлекетке шарттық негізде өз еркімен берілген адамдардын 
құқтары енді қайтып алынбайды. Адамдар мемлекет заңдарын бұлжытпай орындаулары қажет. Сонымен қатар Т.Гоббс - қүқ пен заңның арасындағы айырмашылықты анық байқаған адам. Бір жағынан алганда, мемлекетте зандылық, тэртіп болуы керек. Екінші жағынан, заңдар молшерден шығып, барлык коғамдағы қарым-
қатынастарды ретке келтіруге тырысса, онда адамдардың белсен-ділігіне нұсқан келеді. Бүл жерде Т.Гоббс тоталитаризмнің болуын болжаган секілді. Сондықтан заңдар акыл-ой елегінен откен қажет-ті қатынастарды гана ретке келтіруге тиіс. Әрине, мемлекеттің дүниеге келу мәселесі - оте күрделі 
қүбылыс. Ол жонінде эртүрлі болжамдар бар. Т.Гоббстың жасаған «конвенционалдық» (шарттық) тұжырымы, әрине, бұл мэселенің мэнді бір жағын ғана көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда, қайсыбір мемлекетті шарттық негізде омір сүреді деп эбден айтуға болады. 181 



Біздің жас мемлекет те өзінің екінші «Ата заңын» (Конституция-сын) 1995 ж. Бүкілхалықтық референдумда қабылдаған болатын. Ал мүның озін белплі шарт деп айтуға, әрине, болады. § 4. Б.Спиноза философиясы Барух Спиноза (1632-1677 жж.) Амстердам қаласында еврей отбасында дүниеге келеді. Ең алдымен ол діни училищеде оқиды бірақ оны әкесі саудаға тартып, ол оқу орнын бітіре алмай қалады' Сондықтан ол оз білімін дербес озіндік дайындық арқылы толтырады. 1656 ж. Библияны сынағаны үшін оны жергілікті еврей 
қауымы оз қатарынын шығарып, оған лағынет айтады. Сондықтан ол жеке басын асырау үшін өмір бойы көзілдірік шыныларын өндеп өте ауыр жағдайда өмір сүреді. 45 жасқа келгенде өкпе ауруына шалдығып, өмірден ерте кетеді. Негізгі еңбектері: «Ақыл-ойды жетілдіру жоніндегі трак-тат», «Этика», «Саяси трактат» т.с.с. Онтологиялық мәселелер. Құдай-Субстанция-Табиғат Спиноза болмыстың ең соңғы себебі Қүдайда деп есептейді «Құдаи... барлық заттардың бірінші себебі жэне оз-озінің себебі өз-озі арқылы танылады». Ол Құдайдың болмысын дэлелдеу үшін онтологиялық дэлелдемелер келтіреді. Бірақ ол Құдайға пантеистік мағына береді, яғни оны бізді қоршаған табиғатқа теңейді. Олай болса, Құдай табиғаттан тыс мэңгілік өмір сүріп жатқан рухани түлға емес, оны тек қана зерде (intelligere) арқылы ғана түсінуге болады. Мұндай көзқарас сол кездегі Қүдай жөніндегі деистік шкірлерге қарсы болды. Егер деистер Құдай дүниенің ең алшақтағы соңғы себебі деп есептесе, Б.Спиноза ол дүниенің ең тікелей жақын себебі деген тұжырымға келеді. Табиғатпен теңелген Қүдай сонымен қатар субстанция ретінде қаралады. Егер Р.Декарт Дүниенің негізінде екі бір-біріне тәуелсіз субстанция жатыр, ал олардың үстіндегі Құдай екеуін бір-бірімен үйлестіреді деген болса, Б.Спиноза Құдай мен субстанция-ны бір-бірімен қосып, оларды табиғатпен теңейді. Сондықтан оның метафизикалық-онтологиялық негізгі формуласы - ол Құдай, иә Субстанция, иә Табиғат, өйткені оның бэрі - бірегей. 182 



Табигаттың өзі Қүдаймен тең болғаннан кейін, онда «Жаратушы» жэне «Жаратылған» деген діннің негізгі ұгымдары керек болмай қалады. Субстанция, я Табиғат, Б.Спинозаның ойынша, «өзіне-өзі себепті» (causa sui - латын сөзі, себеп өзінде). Онымен бірегей Құдай ешқандай жаратушылық қасиеттерімен танылмайды. Осыған орай, Б.Спиноза деизмнің де негізгі қағида-ларын теріске шығарады, өйткені ол, аз да болса, Қүдайдың алғашкы сатыдағы Дүниені жаратқан қызметін мойындайды. Табиғаттан жоғары Дүниені жаратқан Құдай болмағаннан кейін, Құдайдың өзі Табиғатпен тең болған соң, ол екі үғымды пайдаланады. Ол «тудыратын табиғат» (natura naturans) жэне «туды-рылған табиғат» (natura naturata). Бірінші үғым - ол интуитивтік ой елегі арқылы түсінілетін табиғат. Екінші үғым - ол сезімдік білім тудыратын бізді қоршаған жеке заттар мен құбылыстар. Б.Спиноза озінің болмыс ілімінде Дүниенің бірлігіне аса коп көңіл бөледі. Оның негізінде бөлінбейтін субстанция жатыр. Ол -шынайы шексіз, абсолютті үзақтық. Болмыстың екінші жағы - бір-бірінен бөлінген, сезім арқылы бізге берілген шектелген жеке заттар мен құбылыстар. Жоғарыда корсеткендей, бірінші екіншіні туды-рады. Егер субстанция мэцгілік болса, жеке заттар уақыт шең-берінен шыға алмайды, сол шецберде озгереді, туады, қүриды. Б.Спиноза нақтылы заттарды субстанцияның тудырған «модустары» ретінде қарайды. Заттар-модустар арқылы субстанция өз-өзін шектейді. Ал шектеу дегеннің озі - ол терістеу (determinatio est negatio). Нақтылы заттың шектелгені оны басқа заттардан боледі, өзіне ғана тэн айырмашылығын тудырады. Сондықтан эр зат болмыста өзініц орнын алады, өйткені ол - сол зат, басқа оған толығынан үқсас еш зат жоқ. Сонымен қатар ол бейболмыста, өйткені басқа жағынан алғанда анықталмайды. Субстанцияның модустарынан басқа бірнеше атрибуттары (қасиеттері) бар. Олар - созылу (extensio) жэне ойлау (cogitatio). Адам дүниені таныганда, оның осы қасиеттері арқылы нақтылыққа жете алады. Сонымен Р.Декарттың екі субстанциясы Б.Спинозаның бір субстанциясының екі негізгі қасиеттеріне айналады. Енді субстанцияныц осы екі негізгі қасиеттеріне сипаттама берелік. Сонымен Б.Спиноза заттықтың негізгі қасиетін созылудан, яғни кеңістіктен корді. Онда мынандай сүрақ ойымызға келеді: осы айтылган кецістікте саны шексіз болганымен, неше түрлі шектелген заттар қалай пайда болады? Оныц негізгі себебін ойшыл қозғалыс пен түрақтылыктан көреді, ойткені олардың бір-біріне деген қаты-183 



насы мен көлемі нақтылы шектелген затгарды қүрайды Раеында ля эрбір затгың көлемі бар, ол б,р жагынан, "үракты, екш ш і ж"гынан Үнем, козгалыста. Ягни козгалые пен түрактылык е у б с т а ^ я н ы н созылу қасиеті мен нақтылы шынайы омірдеп заггавдыГапасын дағы дәнекер ретінде каралады. ^ттардың арасын-Субстанцияньщ келесі атрибуты - оның «шексіз ойлау болса Т г K " e P С ЗҚ ' ° Л ~ 6 Ү К І Л Т а б и ғ ™ - н нэрсе. Олай болса, Б.Спиноза бүкіл дүниені тірі деп есептейді Мүндай козкарасты гилозоизм (hileo - грек сезі, зат, zoo - т,р") д е й д Н е к адам гана емес, сонымен катар барлык табигагтын за^арь ' мен 
қүбылыстары әр-түрл, деңгейдеп тіршілһсте, - дейді үлЫ ойшыл Гносеология (дүниетаным) мәселелері б а г ы т ь ш Г Г а т ™ п Р 0 . е ^ ^ Б С п и н о з а н ь . рационализм агьпьгна жаткызамьи. Ол эрқашанда сезімдік танымды ой елегінен откізген бшшнен айыру керек екендігін басым айтқан Сезімдік таным эркашанда бүлдыр, комескі. Тек аҚыл-ой гана айқын бшТм береді Гылымдардың ішіндегі ен айқыны - математика гя„я Д , К Т а И Ы М Н Ы Ң б^дьірлыгы ол тек кана сырткы затгы ғана корсетіп қоймай, сонымен катар оны озінің денесінд^г өзгерістермен, әсіресе сезім мүшелерімен байланыстырады « и finm Б ф а к с е 3 1 М Д 1 к танымды толыгынан жалган деп есептеуге де болмаиды, олардың қайсыбірінде аз да болса а к и қ т ь Г в д ш ры бар. Мысалы, надан адамньщ «күн - кішкентай зат жГнГжеп^ оте жақын орналаскан», - деген жалган пікірінің озінде к Г н ш o L l ^ Z S T Т И П 3 1 П — — — K ^ S - Күнбе-күнгі омірден алатын сезімдік таным - калын букяпя сонын аркасында олар ^«SSSSST 
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Сондықтан біреулерге адам - тік жүретін жануар, екіншіге - күле-тін пенде, ал үшіншіге, ол ойлай алатын тіршілік т.с.с. Сондықтан сөз заттың кейбір ғана қасиеттерін белгілеуі мүмкін, яғни оның мағынасы затпен толық тең емес. Ал схоластика мектебі универса-лияларды (ең жалпы үғымдарды) дүниемен теңеп, оларды шынайы болмыс деп есептейді. Философия саласындағы коп дау-дамайлар кобіне «ойды дүрыс корсететін создерді қолданбағаннан, иэ бол-маса басқаның айтқан сөздерін дүрыс түсінбегеннен туады», - дейді үлы ойшыл. Б.Спиноза нағыз шынайы білімге тек қана ақыл-ой, зерде (ratio, intellectus) арқылы жетуге болады деген пікірде болды. Ақыл-ой арқылы сөздерді жалпы үғымдық дәрежеге көтеріп, оның мэн-мағынасын айқындауға болады. Ғылымдағы ең қүнды үғымдар математика саласынан шығады. Олар бір-бірімен байланысты, жүйелі, сондықтан сезімдік танымға қарағанда анағүрлым биік дәрежеде. Егер Б.Спинозаның ойынша, сезім заттың сыртқы жағын бейнелесе, онда ақыл-оймен біз заттың ішкі сырын ашамыз. Сондықтан болар, Б.Спиноза озінің «Этика» деген еңбегінде «геометрикалық эдісті» пайдаланып, анықтама, аксиома, теорема деген үғымдарды мораль саласын талдауға пайдаланады. Б.Спинозаның ойынша, шындықты танып-білудің үшінші түрі - ол интеллектуалдық интуиция. Интуиция дегеніміз - тікелей, сезім мен ақыл-ой елегінен откізбей-ақ ақиқатқа жету. Ол бүкіл Дүниенің біртүтастығын тануға мүмкіндік береді. Адам рухының шыгармашылық қасиетінің негізінде біз шынайы аяқталған шексіз-дік идеясын ашамыз. Ол бізге интуиция аркылы ғана беріледі. Тағы да бір ерекше атап кететін нэрсе - ол Б.Спинозаныц таным теориясының (гносеология) оның болмыс ілімімен (онто-логия) қосылып жатқанында. Оның себебі - субстанция-табигаттыц ойлау қасиеті бар. Адам, ерік жэне сезім қысымы ( аффект) мэселелері Б.Спинозаныц ойынша, адам табигаттың ажырамас бір бөлігі, олай болса, ол толыгынан табигат зандылықтарына тэуелді. Егер Дүниеде механикалық зандылықтар үстем болатын болса, адам аркылы табигаттың екінші ойлау қасиеті озінің корінісін табады. Бірақ адамның дене қүрылысы толыгынан табигатқа багынады. Сезімдік идеяларда да адамның денелік, табиги жактары басым болады. Ал адамның жан дүниесініц өзінен шыгатын идеялар, егер 185 



олар сезімдік танымнан анағуплым ягття^ я™™ айқын, хаза, аҚиҚаггы. Оньщ Х н ш а , Г н е жан д у н и е Т о Т ^ = е алмайды, ал жан да денені к о з ^ „ Г б о Г а Г а ^ Г ^ ^ р с ү р і п ( ^ ф а д і л таНЦИЯНЫҢ б ¥ Л * ™ £ £ Адамның жан дүниесінде бір-бірінен бөлек неше ТҮПЛІ идеялар болғаннан кейін, онда еүю, керек «ылу, е р і к Х і a Z v сияқты күрделі қүбылыстар болуы мүмкін емес дейді Б^пиноза Табиғаттың ажырамас бөлігі петінле я т ы « • ^ п и н о з а . (appetitus), ол денет сақтап қалу жолында пайда б о л а д Г ж Г r i z — е Г ' гтарлық іңкэрлікке ағы екі күшті сезім - ол қуаныш пен қайғы (laetitia & tristitia) Б.Спиноза коне замандағы Платон мен Сократқа уКСап Оишыл Дүниедегі е к жоғаргь, „гілік - ол L 7 A Z Z Z Р г һ Т Құдаидың субстанция мен табиғатқа тең екенін ( Z ше іГбо а С аҚ ' " а Д а М З а Г Г Ы Ң Р У Х Ы Н Ы Ң с о л ^битат ьж моду ы Әлеуметтік, мораль мәселелері дегенш13 - оЛ адамга пайда әкелетін, ләззатка ж ж Л ^ с ж » ал залымдық, жамандық дегенімһ ™ . нэрселер, „ — = 186 



Моральдык саланың ең терең себептері адамның «өзін-өзі сактау» заңында жатыр. Әрбір адамның өз мүдделері бар, сол үшін олар бір-бірімен күреседі. Б.Спинозаның ойынша, адамның омірі тек қоғамның шең-берінде ғана болмақ. Әр адамның өз өмірін сақтап қалуға деген талпынысы олардың бэрін қоғамға біріктіреді. «Ал мемлекеттік дэрежеге өту, негізінен, Т.Гоббстың «шарт жасау» мәселесінде емес, еңбектің болінуімен, адамдардын сан алуан қажеттіктерін отеу керектігінен туады», - дейді үлы ойшыл. 
Қоғамның рухани өміріне тоқтала келіп, Б.Спиноза бүл саладағы Библияның қүндылығын оте томен бағалайды. Діни күжаттардың қайсысы болмасын өте көп қайшылықтардан түрады. Олардың тек қана қарапайым халықтың моральдық касиеттерін тәрбиелеуге деген маңызы бар. Ал дүниетанымға келер болсақ, оған тек акыл-ой, зерде арқылы жетуге болады. Діни сокыр сенімді алатын болсақ, оның дүниеге келуінің негізгі себебі - карапайым надан халыктың табиғаттың қаһарлы, түсініксіз күштерінен корқуында жатыр. Мысалы, олім мәселесін алайық. Адам қандай амал қолданса да, одан қүтыла алмайды, сондықтан өлімнен үрейпеніп қайгыру - босқа уақыт откізгенмен тең. Өлімнен қорқу -

қүлдықтың бір түрі. Оны ойлағаннан горі, адам озінің күш-куатын омірлік мэселелерге арнағаны жон. Адамның қуаныш пен зардапқа, 
қайғыға толы өмірі - ол тек бүкіл Дүниенің шексіз кішкентай омірінің бөлігі ғана. «Мүндай ой адамға жүбаныш әкеледі», - деп 
қорытады үлы ойшыл. § 5. Г.В.Лейбниц және оның монадологиясы Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716 жж.) - XVII ғасырдағы неміс рухы туғызған терең де жан-жақты дамыған ғалым-философ. Екінші жағынан, ол - математик, физик, саясаткер, тарихшы, қүқтанушы. Лейпциг университетін бітірген. Онда ол 
қүқтанумен қатар логика жэне математика пәндерімен айналысқан. Универ-ситетті бітіргеннен кейін, екі ғылым саласынан докторлық диссер-тация қоргайды (логика мен қүқтанудан). Аз уақыт дипломатикалық қызметте Париж қаласында болып, Германияға 
қайтып келгеннен кейін, омірінің аягына дейін гылыми жүмыстар-мен айналысқан. Негізгі ецбектері: «Адам зердесі жоніндегі жаңа тәжіри-белер», «Теодицея», «Монадология» т.с.с. 187 



Онтологиялық мәселелер Лейбницті алдында өткен философтардың (Декарт, Спиноза) оолмыс жөніндеп шімдері канағатгындырмайды. Расында да Декарттың екі бір-біріне тэуелсіз субстанциялары дүниені қак оөлш, олардың бірегейлігін дэлелдеу ұшін ол Қудай идеясын енгізуге мэжбүр болды. Ал Спинозаға келсек, ол бір ғана субстан-цияны моиындағанымен, оның екі атрибуты - созылу мен ойлау -бұрынғысынша бір-бірінен тэуелсіз болып қала берді. Бұл екі ұлы философ дүниенің шексіз эртүрлілігін оздерінің онтология-сында дүрыс түсіндіре алмады. Олай болса, Лейбництің қойған негізгі мақсаты түбі бір — қатар шексіз эртүрлі субстанцияларды табу кажетгігінде _ Лейбництің ойынша, жалғыз ғана субстанциядан қайталан-баитын шексіз эртүрлі заттар пайда болуы мүмкін емес, сондықтан сапалы коптүрлі субстанция ұғымын мойындау қажет. Болмыстың терең табиғатының озі көпсапалықтан тұруы керек. Сондықтан дүниедегі субстанциялардың саны шексіз жэне сапа жағынан эр-түрл,. Бірақ олар бытыраған (хаос) емес, белгілі бір тэртіпке кел п жүиеленген. Мұндай ой-орісі Лейбницті дүниенің негізінде жатқан өте 
ұсақ, өз-өзіне жеткілікті, іштей неше түрлі күштерге толы монада-ларды (monos - грек сөзі, бір) мойындауға экелді. Монадалар, негізінен алғанда, физикалық ұсақ бөлшектер емес, онда ол Демокриттің атомына ұқсас болар еді. Олар кеңістікте ешқандаи орын алмайды, оның заттық олшемі жоқ. Монадалар -рухани-жандық, органикалық сапалы нүктелер, эрбіреуі тек озіне тэн даму сатысында. Өзіне ғана тэн ерекшеліктері бар, бір-бірін 
қаиталамайтын түлгалар сияқты, монадалар да эртүрлі. Олардьщ бір-біріне үқсастығы - тек кана олардың болінбейтіндігі мен мәңгшіпнде. Созсіз, мүндай ойларға Лейбницті Левенгуктың микроскоп жасап, адам ұрықтарын үлкейтіп көрсетуі себеп болса керек Леибництщ монадалары іс-эрекетке толы, олардың эрбіреуі мэңгілік озгеру, жетілу толқынында. Монадалар рухани нүкте болғаннан кейін эртүрлі ішкі күштерге толы, олар оздерін шындыкка аиналдыру жолында материалдық омірді, физикалық процестерді тудырады. 188 



Монадаларды жете түсіну үшін ойшыл адамдардың өмірімен оларды салыстырады, өйткені адамның жан дүниесінің өзі эртүрлі монадалардан тұрады. Мысалы, эрбір түлға өзінің өмірінің шеңбе-рінде өне бойы өзгергенмен, бірақ сол түлға болып қалады, монадалар да сол сиякты. Адамдар бір-біріне ұқсамағанмен, қоғамда эртүрлі топтарға болініп омір сүреді, монадалар да сол сияқты.. Әрбір монада - өзінше жабық ғарыш. Лейбниц: «Монадалар-дын әйнегі жоқ, сондықтан еш нәрсе оған кіріп, еш нәрсе одан шыға алмайды», - дейді. Монада басқа монадаларға өзінің әсерін тигізе алмайды, басқалардан да эсер ала алмайды. Олардың әрбіреуі - өз-озіне жеткілікті жэне өзін-өзі шектеген. Бүл арада өте қиын сұрақ туады. Егер олар бір-біріне өз әсерін тигізе алмаса, онда Дүние бытырап, тэртібі жоқ түңғиық болып кетпей ме? Лейбництің ойынша, бізді қоршаған Ғарыш, Дүние - болуы мүмкін дүниелердің ең тамашасы, ондағы монадалар жүйеге келтірілген, үйлесімді түрде омір сүреді, ойткені олар алдын ала орнатылған сәйкестіктің негізінде өмір сүреді. Дүниеде алдын ала сәйкестік орнату мэселесі Лейбництің Теодицея деген үғымымен беріледі (teos - грек сөзі, қүдай, dike -әділеттілік, бүкіл соз Құдайды ақтау идеясын береді). Монаданың ішкі өзгеру даму сатысын корсету үшін Лейбниц тағы да оны адамның жан дүниесімен салыстырады. Түйсіктер, андау, кабылдау, өзіндік сана - бұл рухани даму сатылары. Мона-далар адамдар сияқты осындай сатылардан өтеді. Ец төменгі дэрежедегі монадалар, негізінен, тау-тас, жер, шөптерден тұрады. Олардың рухани дамуы оте томен, олар «түс кормей ұйықтайды». Екінші сатыдагы монадалардың түйсіктері, ацдаулық касиет-тері бар. Олардың сана-сезімі элі комескі, іс-әрекеттері элі енжар болып келеді. Оларға, негізінен, жануарларды жатқызуға болады. Үшінші бізге белгілі монадалар - адамдардын жан дүниесі. Бұл монадалардың есі, ойлау қасиеті, озіндік сана-сезімі бар. Төменгі дэрежедегі монадалар жоғарылауға, келесі сатыға отуге тырысады. Адамның жан дүниесін құрайтын монадалардың озі енжарльщ сезімдіктен, ғылыми үғымдар мен фантастикалық 
қиялдарға дейін орбиді. Жоғарғы сатыдағы монадада төменгі еатылар сақгалады. Олай болса, монадалар дамуының ең «соңғы» сатысы қандай болмақ жэне олар каншалықты адамныц рухынан қашықтықта? 189 



Лейбниц бүл сүрақтарга жауап беру мүмкін емес деген пікір айтады, өйткені жоғары дәрежедегі монадаларды төмендегілер танып-біде алмайды. Бірак күмэнсіз бір нәрсе бар - Ғарышта жердегі адамдардан да жоғары дамыган тіршілік болуы мүмкін. Жалпы алғанда, монадалардың даму мүмкіндіктері шексіз. Ал шексіздіктің шеңбері жоқ, бірақ шексіздіктің өзін шеңбер ретінде 
қарасақ, онда біз Қүдай идеясына келіп тірелеміз. Ол - шегіне жетіп, жетілген монада. Бүл идеялардың негізінде Лейбниц қогам өмірін жақсартуға да бірте-бірте реформалар арқылы жетуге болады деген пікір айтады. Ал қайсыбір революция, негізделмеген терең төңкеріс 
қоғамды көп зардапқа әкелуі мүмкін. Әрине, Лейбництің бүл идеясында терең сыр жатыр, оны біз өзіміздің қоғамды жаңарту барысында есте сақтауымыз қажет. Гносеология (таным) мәселелері Лейбниц танымныц терец негізін сезімнен тыс омір сүретін зердеден көреді. Ягни ол Декарттың танымга деген козқарасын 
қолдайды. Бірак Декарттың зерделік «айқын жэне анық ақиқатына» Лейбниц қанагаттанбайды. Оныц ойынша, алгашқы ақиқаттар кисынныц «тепе-тендік заңына» сэйкес келуі кажет. Содан кейін «қайшылық зацы» аркылы зерделік білімді тереңдетуге болады. Бүл - қажетті ақиқаттар, - оларды, негізінен, математика саласынан табуга болады, - дейді үлы ойшыл. Әрине, бүған қарамастан, біз өмірден алган адамдардын тэжірибелерін де багалап, пайдалануымыз керек. Бірак қайсыбір тәжірибе - ол кездейсоқтықтың туындысы. Ол болуы да, болмауы да мүмкін. Ол нақтылы деректер ақиқаты - эрқашанда жеткіліксіз, кездейсоқтық. Оларды гылыми тұргыдан сараптауга болады, ол үшін біз «жеткілікті негіздеу заңына» сүйенуіміз керек, ойткені кайсыбір деректің, қүбылыстың себебі, негізі бар. Сол негізді анықтау бізді белгілі бір табигат зандылықтарына әкелуіге тиіс. Дегенмен тәжіри-белік білім бізді тек қана эртүрлі деңгейдегі ықтималдық, болуы мүмкін нәрселерге гана жеткізеді. Егер жан-дүние арқылы біз түйсіктерге (перцепция) сэйкес кабылдау дэрежесіне котерілсек, рух арқылы біз өзіміздің таным-дық мүмкіндіктерімізді талдай аламыз. Ақырында, өзімізді-өзіміз тану дэрежесіне котерілеміз. Осындай адамның озініц ішкі рухани оміріне терендеуін Лейбниц апперцепция дейді. Апперцепция -190 



адамның дүниетануының шыңы, сананың белсенді қызметін көрсетеді. Егер танымдағы сенсуализм бағыты адамның білімі айнала қоршаған ортадан эрқашанда кем деп есептесе, Лейбниц, керісінше, адамның ішкі рухани білімі басым деген пікір айтады. Олай болса, Лейбниц сезімдік танымды толыгынан ақыл-ойдан бөліп алып, анағүрлым томен дэрежеде бағалады. «Өзімізді ойлау аркылы біз болмысты, субстанцияны, тұрпайылык пен күрделілікті, бейзаттық пен Қүдайды ойлай аламыз», - деп қорытады ұлы ойшыл. Мүндай козқарас, шамасы, болашақ И.Канттың танымдық теориясына зор эсер етсе керек. §6. Д.Локктың философиялық көзқарастары Джон Локк (1632-1704 жж.) - XVII г. философия ғылымына зор әсерін тигізген үлы ағылшын ғалымы. Оксфорд университетінде оқып, білім алған. Алгашында медицина ғылымымен айналысып, соңыңда саясатқа бетбұрыс жасаған. Өмірініц соцғы кезеңінде философияға коп көңіл бөлген түлға. Негізгі еңбектері: «Адамның зердесі жөніндегі тәжірибе-лер», «Мемлекетті басқару жөніндегі екі трактат», «Тәрбие жөніндегі кейбір ойлар» т.с.с. Онтологиялык мәселелер Өзінің Дүниеге деген жалпы көзқарасында Дж. Локк тэжірибе арқылы зерттелетін заттарды эмпирикалық субстанция дейді. Соны-мен катар ол философиялык субстанция деген үғымды тудырады, оган ол барлық материалды заттарды жатқызады. Материя - орасан зор өлі кесек, ол озінің күшімен ең ақыр аяғы қозғалысты да тудыра алмайды. Өлі материя оның сыртында тіршіліктен де соншалықты алыс. Онда дүниедегі козғалысты, тіршілік элемін кім тудырды деген занды сұрақ пайда болады. Өз заманындагы коп ойшылдар сияқты Дж.Локк бүл арада Құдай идеясына қайтып оралады. «Осы жоғарыдағы көрсетілген қозғалыс пен тіршілік Қүдайдың құдіретті күші аркылы пайда болды. Бірінші, мэңгілікті ойлайтын пенде жаратылған өлі материяның кейбіреулеріне белгілі бір дәрежедегі сезім, қабылдау жэне ойлау қасиеттерін беру мүмкіндігінен ешкандай қайшылықты коріп түрған жоқпын», - дейді үлы ойшыл. 191 



Сонымен Құдай жараткан Дүние эрі карай өз заңдылықтарының негізінде дамиды. Ал Құдай мәселесінің өзіне келсек, ол жөнінде бір нәрсе айту өте қиын, әсіресе, оның денееі бар ма, нэ болмаса ол таза pyx па деген сүракқа ешкім жауап бере алмайды. Бірақ оның өмір сүруінде күмэн жоқ. «Жаратылған Дүниеде айқын даналық пен күдіретті күш соншалықты көрініп түр, сондықтан кім ол жонінде терең ойланса, Құдайдың болмысын ашпай қоймайды», - дейді үлы ойшыл. - Сонымен Қүдай идеясына адам ойлау тәжірибесі арқылы жетеді, эрі қарай ойлау аркылы біз Қүдайдың шексіздігі мен мэңгілін аша аламыз, - дейді Дж.Локк. Гносеологиялық мәселелер Өзінің таным теориясында Дж.Локк сезімдік танымды (сенсуализм) білімнің қайнар көзіне жатқызады. Сондықтан ол «адаммен туа біткен идеялар» жөніндегі ағымдарды сынға алады. «Егер біз қандай да болмасын білімнің пайда болған жолын көрсетсек, онда біз оның туа бітпегенін дәлелдейміз», - дейді Дж.Локк. «Туа біткен білімді» сынау жолында ол балауса психо-логиясын, тарихи артта қалып койған қоғамдардағы адамдардың психологиясындағы ерекшеліктерге оз назарын аударады. Мысалы, «бүтін бөлшектерден үлкен» бұл идея салыстыр-малы жэне тэжірибеден туады. Ал «тепе-тендік» заңымен «қайшы-лық заңын» алсақ, балалар бұл заңның не екенін білмейді. Бүл зандар біздің жан-дүниемізге туа бітсе, онда оны сәби де, жас жеткіншек те білер еді ғой, - дейді Дж.Локк. Дж.Локктың ойынша, қайсыбір білім, идеяның негізінде тәжірибе жатыр. Ол саналы, иэ болмаса бейсаналы жолмен біздің рухани өмірімізде жиналуы мүмкін. Сондықтан біздің жан-дүниеміздегі неше түрлі үғымдар мен идеялар, гылым мен онер біз-бен бірге туа келмейді, ол өмірлік тәжірибе арқылы қалыптасады. 
Ұғымдар сияқты, моральдык нормалар да шынайы омірде бірте-бірте калыптасады, ғасырлар өткен сайын өмірдің өзгеріс-теріне сэйкес өзінің мән-мағынасын жетілдіріп отырады. Әртүрлі халықтардың моральдық нормалары, әдет-ғүрыптары бір-біріне 

ұқсас емес, бүл деректердің өзі бүкіл адамзатқа тэн туа біткен моральдык кұндылықтардың жок екенін көрсетеді. Адамдардын 192 



ізгілікті, жақсылықты жақтауы оның туа біткенінен емес, негізінен, онын пайдалығында жатыр, - дейді Дж.Локк. Сонымен егер адамның жан дүниесінде ешқандай туа біткен идеялар болмағаннан кейін, оны «таза тақта» (tabula rasa) ретінде 
қарауға болады. Адам өмірге келіп, тәжірибе жинап сол «таза тактага» жазады. Мундай сырттан алынатын тэжірибені Дж.Локк сезімдік тэжірибе (sensation) дейді. Ал адамның ішкі рухани өміріндегі тебіреністерді, неше түрлі киял, идеяларды қайда жібереміз? Әрине, Дж.Локк оларды теріске шығармайды. Ол оның бәрін терең ішкі тэжірибе, сезім, ой-өрісі ретінде қарайды да, оған рефлексия (reflection - бейнелеу) деген ат береді. Егер сыртқы тэжірибеден алган идеяларга біз козбен кору, 
құлақпен есту, иісті сезіну т.с.с. арқылы келеек, ішкі тәжірибе адамның өзінің ішкі ой-өрісін талдау аркылы келеді. Ал енді осы екі тәжірибенің карым-қатынасы қандай? Әрине, уакыт тұрғысыиан алганда, сырткы тэжірибе алгашкы, эсіресе адамңың сэбилік жэне жастык уақытында, негізінен, сыртқы тэжірибе басым болып, оның психологиясының қалыптасуына шешуші рөл атқарады, эрі карай жүре келе, адамның әлеуметтік 
құрылымындагы орнына байланысты оньщ ішкі тэжірибесі: оның Дұние жөніндегі ойлары, уміті, күмэні, сенімі, қуанышы мен 
қайгысы т.с.с. пайда болады. Кейбір адамдардың ішкі рухани өмірі ерте, кейбіреулерде оте кеш оянады. Ал уақытында дамымай қалып, надандықтың шеңберінен шыга алмагандардың тіпті ішкі өмірі оянбауы да мүмкін деген ойга келеді Дж.Локк. Мундай терең пікірмен, жалпы алганда, толыгымен келісуге болады. Сонымен катар Дж.Локк терең ойшыл ретінде бұл мәселеге біржақты гана қарап қоймай, салыстырмалы түрде алганда, ішкі тәжірибенің дербес өмір сүре алатынына да біздің назарымызды аударады. Өйткені ішкі тәжірибе түрактылыгы мен озінің мэнділігі жагынан дербес өмір суре алатын дәрежеге көтеріле алады. Екінші жагынан алганда, адамның ішкі өмірінің қалып-тасуына оның туа біткен табиги дарындары да зор әсерін тигізеді. Ал табиги дарындарды алсақ, олар сырткы тэжірибеге тэуелді емес және адамның іс-әрекетін, мамандыгын тандауда шешуші рол атқа-рады. «Біркелкі тэрбие алган адамдардың эртүрлі қабілеттерінің бар екенін байқаймыз», - деп корытады ойшыл. Олай болса, адамды тәрбиелеу жолында біз сыртқы тәжірибемен қатар ішкі тәжірибені де дамытуымыз керек. Бұл пікірмен тагы да келісуге болады. 193 



Сонымен Дж.Локктың ойынша, танымның негізінде түйсік тер мен ойлау қабілеті жатыр. Ең алғашында олар Дүние жөніндегі тұрпаиы идеяларды тудырады. Бұл жерде біз Дж.Локктың «идея» 
ұғымына жаңа мазмүн бергенін байқаймыз. Егер Платоннан бастап Орта ғасырдағы схоластикада, Декартта идея ұғымына онтоло' гиялық, яғни болмыстық дәреже берілген болса, - олар дербес өміп сүреді деп есептесе, Дж.Локк оларды тек Дүниенің кейбір жақтарын беинелеитін үғым, түйсік, тіпті қиял ретінде түсінеді ... Сьфткы жэне ішкі тэжірибені бір-бірінен айырып қарағаннан кеиін, Дж.Локк идеялардың бірінші жэне екінші сапасының бап екенін моиындайды. Енді соларға мінездеме берейік. Бірінші сапалар - олар заггардан ешқашанда болінбейтін непзп қасиеттер - созылу, бітім, қозғалыс, түрақтылық, тығьп-дық, заттың сандық жактары т.с.с. Екінші сапалар - эрқашанда озгерісте, бір жағынан пайда болып, екінші жағынан жоғалып жатқан заггардьщ қасиетгері иларды біз түйсіктеріміз арқылы ашамыз: түрлі-түсті нэрселерді көзбен көреміз, әртүрлі дыбыстарды қүлақпен естиміз, неше түрді иістерді мүрнымыз арқылы сезінеміз, ащы-тұщыны тіліміз арқылы сезінеміз т.с.с. «Бірінші сапалық идеялар ұқсастықтан туады, ал екшшілер олай емес. Тэгтілік, жасылдық, жылылық т с с заттардың өзшдегі белгілі бір бітім, колем, көрінбейтін бөлшек-тердің қозғалысы ғана», - дейді ұлы ойшыл. Сонымен екінші сапалар тек адамның өзінде ғана болғанымен, оны тудыртатын соңғы себеп - ол заттардың бірінші қасиетгерінің эртүрлі біп-оірімен қосылуы деген пікірге келеді. Ал енді тұрпайы идеялардан күрделіге көшетін болсақ оны Дж.Локк субстанция үғымы арқылы береді. Ол тұрпайь, идеялар-дың бір-бірімен қосылуынан болады. Дүниедегі/эртүрлі заттарды Дж.Локк эмпирияльщ, яғни тэжірибеден туатын субстанция дейді. Ол: нан, су, қаз, үйрек, жер, т : с : с ' А л Философиялық деңгейге көтерілсек, онда ол - материя pyx. Мысалы, біз күнді алатын болсақ, ол дөңгелек, жарык, жылы' өне боиы қозғалыста т.с.с. түрпайы идеялардың қосындысынан паида болады. Оның бэрін біз тэжірибе арқылы жинаймыз. Ал бүл түрпаиы идеяларды біріктіретін оның ар жағындағы негіз (support -ағылшын сөзі, негіз) неде деген сұраққа біздің сыртқы жэне ішкі тәжірибеміз ештеңе айтпайды, - дейді Дж.Локк. Гносеология саласындағы келесі күрделі мэселе - ол жалпы-лық. Дүниедегі омір сүретіннің бәрі - жалкы, жеке, накты. Жалпы 194 



ұғымдарды алатын болсақ, ол ақыл-ойдың әрекетінен пайда болады, заттардын бір-біріне ұксас касиеттері олардан ой арқылы бөлініп жалпыланады. Қайсыбір тілдегі сөздер арқылы біз жалпылықты көрсетеміз. Тілдін жалпы азаматтық жэне философиялык жақтары бар. Онын бірінші жағын алып қарасақ, ол нақтылы элеуметті өмірде колданылады, адамдар бір-біріне тіл арқылы неше түрлі ақпараттар, өздерінің сезімдерін т.с.с. жеткізеді. Ал тілдің философиялык мағынасына келер болсақ, онда эрбір ұғымнын нактылы колемі, мазмұны айқын анықталуы керек. Неше түрлі ғылым саласындағы дау-дамайлар, түсінбеушілік, тілдегі үғымдардың эртүрлі мағынада қолданылуымен байланысты. Әсіресе ғылымға зор әсерін тигізетін нэрсеге неше түрлі мазмүны тайыз, нақтыланбаған сөздерді ойлап шығарып, оны ғылым саласына кіргізу жатады. Әлеуметтік-философиялық, саяси идеялар Адам - бақытты омірге үмтылатын пенде. Ізгілік, жақсылық дегеніміздің бэрі - адамды рақатқа, қуанышты сезімге экелетін нэрселер. Жамандық пен залымдық дегеніміз - ол адамға зардап, 
қайғы, өкініш әкелетіннің бэрі. Адам бақытты болуы үшін, ең алдымен оның материалдық мүдцелері іске асуы қажет. Т.Гоббс сияқты Дж.Локк та коғамның табиғи жэне азаматтық ахуалы жөнінде айтады. Табиғи жағдайда адамдар ерікті, тең, бір-бірінен тәуелсіз өмір сүреді. Табиғи ахуалдағы адамдардың өзін-өзі сақтау жолында еңбек етіп, белгілі бір байлықтардың қайнар көзін ашатындығын Дж.Локк басым айтады. Сонымен ол меншік мәселесін табиғи жағдайдағы адаммен өзара біріктіріп, оны қоғамның мэңгілік мәселесі ретінде қарайды. 

Қүдай адамға бүкіл өлі жэне тірі табиғатты бергенмен, олар өзінің ең пайдалылығын жекеменшікке айналғанда ғана корсете алады. Ал меншіктің өзі әуеден түспейді, оған тек қана еңбектің негізінде жетуге болады. Еңбек пен меншік қоғамның, бүкіл мәдениеттің негізін қүрайды. Бір акр өңделген жер сол көлемді өңделмеген жермен салыстырғанда 10 есе кымбат, өйткені ондел-ген жерге адамның еңбегі сіңген. Еңбек - қайсыбір қүндылықтың, бағаның қайнар көзі. 195 



Мемлекет мәселесіне келер болсақ, оның пайда болуы коғамдық шартқа байланысты. Мемлекетпен бірге азамаггык ахуал пайда болады. Табиғи ахуалдан азамаггыққа өткенде, адамдардьщ еріктігі мен қолындағы меншігі сақталуы қажет. Мемлекеттің негізгі мақсаты - азаматтардың меншігін қорғаү Мемлекет түнп карауылшыға ұқсауы қажет. Күндіз азаматгад өздерінщ меншігін өз еріктерімен пайдалануы керек. Тек мемлекет олардың іс-әрекеттерінің заңға сэйкестігін қадағалап отыруы кажет Дж.Локк алғашқылардың бірі болып, өзінің саяси филосо фиясында окімет билігінің бөлінуінің қажеттілігін корсетті Заң билігі парламентте, атқару билігі сот пен армияда, федеративтік билік (басқа мемлекеггермен қарым-қатынас орнату) король мен үкіметтщ қолында болуы қажет. Дж-Локк өз заманының ойшылы ретінде діннің мемлекеттен оөлінуін, бір-бірінщ істеріне озара қол сұқпау керектігін басым көрсетеді. Адамдар басқалардың да дінін сыйлауы қажет бш салада үлкен төзімшілдік керек, өйткені қайсыбір қоғам діни-рухани тірексіз омір суре алмайды. Міне, осымен XVII ғасырда омір сүрген ең ұлы философ-тардың Дүниеге деген көзқарастарын осымен аяктап, келесі сөзді XVIII ғасырға береміз. Өз бетінше дайындыққа арналған сүрақтар: атайды? Ф Б Э К 0 Н Т а Н Ы М — н д а кездесетін елестерді қалай деп „ 2" «Жемісті» тэжірибелердің «сэулелі» тэжірибелерден аиырмашылығы қандай? 3. Танымдағы индуктивті эдістің маңызы қандай? 4. Р.Декарттың философиясының негізгі принциптепін есіңізге түсірщі^. ' 5. Р.Декарттың «күмэндану» принципінің маңызы неде? 6. Дедуктивті эдіс қай ғылым салаларында кобірек 
қолданылады? ^ 7. Т.Гоббс «субстанция» ұғымын қалай түсінеді? 8. Т.Гоббс тіл мен ойдың арақатынасын қалай анықтайды? 9. Т/Гоббс мемлекеттің пайда болуы жонінде қандай теория жасаиды I 10. Б.Спиноза субстанциясының ерекшелігі неде? И. Б.Спиноза неліктен математика ғылымын ең жетілген деп есептеиді? 196 



12. Б.Спинозаның. «аффектілер» теориясына баға беріңіз. 13. Монада дегеніміз не? 14. В.Лейбництің «алдын ала берілген сэйкестік» идеясын калай түсінесіз? 15. Дж.Локктың эмпириялық жэне философиялык субстан-цияларының айырмашылығы неде? 16. Дж.Локк екінші сапаға нелерді жатқызады? 17. Дж.Локктың мемлекет, жекеменшік жэне азаматтык коғам жөніндегі ойлары. Рефераттар тақырыптары: 1. Ф.Бэкон - Жаңа дәуірдегі философияның негізін қалаушы. 2. Р.Декарттың рационалдық философиясы. 3. Б.Спинозаның пантеистік ілімі. 4. Ф.Бэконның танымдағы елестері. 5. В.Лейбництің монадологиясы. 6. Дж.Локктың жекеменшік пен азаматтық қоғам жөніндегі ойлары 7. Дж.Локктың танымдық ілімі. 8. В.Лейбництің теодицеясы. 9. Ф. Бэконның танымдық теориясы 10. Т.Гоббстың мемлекет жөніндегі ілімі. 
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VI тарау. XVIII ғасырдағы Ағарту философиясы XVIII ғ. Еуропа топырағында дүниеге келген философияға Агарту философиясы деген атак берілді. Біріншіден, олар діннен аулақ, ғьшымға жақын, ағарған білімді, болмыс жөнінде айкын түсінікті философиялық қағидалар тудырғысы келеді Екншпден, олар халықты надандықгың құрсауынан шыгарып оларға бшім берт , коздерін ашып, қалайша аКыл-ой арқылы бакытгы өмір орнатуға болатыны жөнінде насихат жүргізеді Немістің үды философы И.Канттьщ айтуына Караганда Агарту дегеніміз - ол адамзат тарихындагы қажетг, дэуір - онын нетал максаты - әлеуметтік алга жылжудагы аКыл-ойдьщ зерден н кеңшен паидалануының керектігі. Агарту дәуірін адамза^ь.н тек мэнінен шыгатын қүбылыс ретінде каран, И.Кант оны ұзакка созылатын процесс жэне соньщ шецбершде адамдар мораГьдық жэне бшімдік жагынан жетіліп, караңгылык пен надандыктан 
құтылган ерікті қогам кұрады деп есептейді Марксизм агымы XVIII г. Агарту философиясын оте биік багалан, олардың тарихи орнын буржуазиялык революциянын рухани негізін жасагандығынан корді. ишицияның Піг і„ . Ж а Л П Ы ^ Г а н д а ' А ғ а Р т У ш ы л а Р акыл-ой, зерденің зор мүмкін-допне сенді. Олар аҚыл-ой, зерде аркылы діни, метафизикалық схоластикалық, бұрыннан калыптасып қалган ой-өр.стен қүтылу 
қажеттігін асыра корсеггі. Олар адамдардын арасындагы карым катынастарды залымдықтан күтқарып, мемлекеггі басқарудағы зорлық- зомбылыкты жоюды талап етгі. XX ғ. неміс философтары М.Хоркхаймер мен Т.Адопно «Ағарту диалектикасы» деген еңбектерінде бүгінп таңдагы агарган 
қогамда бұрынгыдаи залымдықтың салтанат қүрганына қарамастан Ағартушылар к0ң түрде ойлауды дамыту қажегтігін, адамдарды коркыныш, надандыктан жұлып алып, оздерінщ тагдырын озгер туге болатындыгына сенді. F Ағартушылардың үраны «Sapere aude!» («Даналыкка ЦС Ь"ткендей.Ғ а С Ы Р Д а Ғ Ы ° Й Ш Ы Л Д а Р д ы ң з е Р д е г е Д^ген терең сенімін Агарту философиясының тагы бір ерекшелігі - оның теопе-гері — — Бүл идеологияның негізгі қагидалары: 198 



а) адамның ақыл-ой зердесі арқылы адамзаттың жарқын болашағының келетініне сену; б) артта қалған дәстүр, әдет-ғүрыптарды ақыл-ой түрғысынан сынап, адамдарды олардың шырмауынан босату; с) ғылым мен техникаға кеңінен жол ашу қажеттігі, олардың бақытты коғам орнатудағы рөлін көрсету; е) философия саласындағы дэлелдеуге келмейтін абстракті-лік-метафизикалық жүйелерден бас тарту; ж) дін саласындағы соқыр сезімнен құтылу, материалистік, атеистік бағытқа бетбурыс жасау. Мәселені нақтылай келеек, онда жоғарыдағы көрсетілген идеялар сол кездегі улы тулғалардың еңбектерінде қалай бейнеленді, енді соған назар аударарлық. § 1. XVIII ғ. ағылшын философиясы Ағылшын философиясының XVIII ғ. көрнекті окілі Джон Толанд (1670-1722 ж.ж.) Англия, Шотландия, Голландия елдерін-дегі университеттерде оқып, білім алған. Негізгі еңбектері: «Христиандық қупиясыз білім», «Пан-теистикон». Бул еңбектерінде Д.Толанд христиан дінінің мистикалык, ақыл-ойға сыймайтын жақтарын қатты сынға алады. Оның ойынша, 
қайсыбір Дүние жөніндегі ақпарат түсінікті болуы керек, ал істейтін іс мүмкін болуы қажет. Ақыл-ойға сыймайтын, оған қайшы келетіннің бэрі жоққа шығарылуы керек, өйткені ол мүмкін емес, я болмаса еш нэрсе емес. Д.Толандтың ойынша, христиан діні алғашқы пайда болған кезінде өте жақсы дін болған. Бірақ, жүре келе, діни кызметкерлер неше түрлі діни рәсім, ырымдарды ойлап шығарып, оның мән-мағынасын бүрмалаған. Өзінің онтологиялық (болмыстық) көзқарастарында ол деистік қағиданы үстаған. Құдай материалдық Дүниені жаратқанда оған ішкі күш беріп, белсенділік қасиеттерін берген. Сондықтан материя өне бойы қозғалыста (moving force - қозғаушы күш). Ал адамның ойлау қабілетіне келер болсақ, ол - адамның миының қызметі. Идеяны денеден боліп алып қарауға болмайды. Ойлауды табиғи нәрсе ретінде корсету үшін, Д.Толанд: «Бүкіл табиғат тірі (гилозоизм), өйткені оны тудырған Қүдай - ғарыштың ақыл-ойы мен рухы», - деген көзқарасқа келеді. 199 



Келесі ағылшын философы - Антони Коллинз (1676-1729 жж.) Итон жэне Кембридж университетгерінде оқып білім алған. Негізгі еңбектері: «Адамның еріктігі жөніндегі философия лық зерттеулер», «Ерікті ойлау жөніндегі қағидалар» т.с.с. Өзінщ шығармаларында А.Коллинз адамның еріктілігіне карсы шығып, адам - қажеттіліктің пендесі деген пікірге келеді Адамның идеяларды қабылдауына, яғни оның түйсіктері мен дүниетануына келер болсақ, олардың бэрі де сыртқы дүниеге солардың бізге типзетін эсеріне байланысты, біз олардан ерікті емесшз. Сондаи-ақ, адамның ойлау кабілетін алар болсақ, ақиқатқа жету де сол қаралып жатқан біздің ойымыздағы заттардың табиға тына байланысты. Ал адамның ынтық болып тілейтінінің озі д е оның қажеттіліктерімен байланысты, ал оларды да ол сырткы Дуниеден табады. Ал біз іс-эрекет жасауға кіріссек, ол іс те сыртқы бір кедергі кездескен кезде заңды түрде тоқтап қалады т.с.с. Сонымен А.Коллинз қажеггілікті асыра корсетіп, адамның еріктігін жоққа шығаруға тырысады. Ал өзінің болмыска деген козқарасында А.Коллинз деистік оағытта болды, Дүниенің алғашқы рухани себебі бар деген пікірге келді. Осы тұрғыдан алганда, Дүниедегі қажегтілік - ол Құдайдын алдын ала бэрін болжауы. „ Сонымен кажетгіліктен еріктік тумаса да, А.Коллинздің оиынша, еріктікпң «екінші түрі» бар. Адам өзіне қалай ұнаса солай .с-эрекет жасай алады. Адам ерікті түрде Дүние, қоғам жонінде оилаи алады. Әрине, ең соңында, біздің іс-әрекетіміз де, ой-орісіміз де заттың өзіндік табигатымен анықталады. Бірақ адамның ерікті ойынан жақсы еш нэрсе жоқ Нағыз акиқатқа бізді жеткізетін құрал - ол ерікті ой-оріс. Ақыл-ой аркы-лы тек қана табигатты зерттеп коймай, діннің кағидаларын да сынға алу керек. Өиткені ұзак гасырлар бойы діни қызметкерлер діннің негізгі мәселелері жонінде ортақ пікір таба алмай, дауласып келеді Мысалы, Құдай дене ме, жоқ па? Адамга ұқсай ма, элде жок па/ Ол ашуланып, я болмаса қуана ала ма? Ол кекшіл ме иэ тек 13Г1Л1КТ1 жақтай ма? т.с.с. - Біреулер киелі кітан деп Библияны есептесе, екіншілер Құ-ранды, үшіншілер Авестаны т.с.с. санайды. Христиан дінінің үштіН каита тіршу, о дүниедеп жүмақ пен тозақ, алғашқы күнэ сияқтьі мэселелер бойынша осы уақытқа дейін дүрыс түсінік жоқ, - деп корытады А.Коллинз. 200 



Сондықтан эр адам өзінше ерікті ойлау керек, сонда ғана діндегі неше түрлі бұрмалаулардан қүтылуға болады. А.Коллинз дін саласында төзімшілдік керек екенін баса айтып, кайсыбір діни фанатизмге карсы шығады. «Коне жэне қазіргі тарихтағы болған қандай оқиғаларды діни фанатизмнің қатыгез-дігімен салыстыруға болады? Дінге бола каншама қан төгіліп, елдер дағдырап қалды? Бүл А.Коллинздің уакытында қойған сүрақтары бүгінгі тандағы адамзатқа да өзекті мәселе емес пе? Джозеф Пристли (1733-1804 жж.) - ағылшын философы, Девентри деген жердегі Рухани академияда білім алған, жаратылыс-тану ғылымдарын зерттеген. Фотосинтезді ашқан, аммиакты жасап, оттегін ашқан адам. Негізгі философиялық еңбегі «Материя мен рухты зерттеу жөнінде». Бүл еңбегінде Д.Пристли: «Материя дегеніміз - ол созылатын касиеті, тарту мен итеру күштері бар субстанция», - деген анықтама береді. Материя енжар (inert) емес, ол - нешетүрлі күштерге толы субстанция. Егер сіз материяның тарту жэне итеру күштерін алып тастасаңыз, онда материя да жогалады. Д.Пристли гылымда үстаган материяның откізбейтін қасиеті бар зат деген пікірге қарсы шыгып, заттар бірін-бірі өзара откізеді деген пікірге келеді. Ол осы тұжырым арқылы материяның сезімі мен ойлау қасиеттерінің бар екенін дэлелдегісі келді. «Менің ойымша, - дейді Д.Пристли, - адам құрамы жагынан біртекті, ал оның қабылдау қасиеті мен басқа да қабілеттері мидың 
қүрылымымен тыгыз байланысты». Ягни адамның табигатында екі бір-біріне тәуелсіз қарсы жатқан нэрсе жоқ - адам толыгынан ма-териалдық дене. «Адамның мүшелерінсіз, жүйке мен миынсыз бізде сезім де, идеялар да пайда болмас еді», - деп қорытады Д.Пристли. Ойшының әлеуметтік-саяси көзкарастарына келер болсак, ол адамдардын саяси жэне азаматтық бостандыктарын қоргайды. Оның ойынша, «ең жетілген саяси бостандықтар болган жерде, барлык қогам мүшелерінің саяси құқтары тең болады». Ал мем-лекеттің лауазымды кызметтеріне адамның тегі мен байлыгына карай қойган қогамда ешқандай саяси бостандық жок. Барлық азаматтық биліктің кайнар козі халықта болуы керек. Ал енді азаматтық қүқтарга келер болсак, ол эр адамның өзінің қалауынша іс-әрекет жасау құқы, оган мемлекеттің лауа-зымды иелері ешқандай қол сүқпауы керек. Мемлекет билігіне келер болсақ, оның негізгі мақсаты - әрбір адамның меншікке, 201 



өзінщ қауіпсіздігіне, бақытты өмір сүруіне деген құқтарын қамта-масыз ету. Саяси бостандық пен азаматтық бостандық өте тығыз байла-нысты. Бүл диалектикалық өзара байланыста саяси бостандық ше-шуші рөл атқарады. Егер саяси бостандық болмаса, онда халық өзі-нің азаматтық бостандығын дұрыс қорғай алмайды. Саяси бостан-дық кобірек болса, онда азаматтық бостандық та күштірек болады. Адамдардың өмірге, еріктікке, меншікке деген табиғи қүқта-рын сақтау үшін олар мемлекет құруға келіседі. Ал бірақ жасалған шарттың қағидалары бұзылса, «халық ол шарттан бас тартып, жаңа тэртіп орнатуға құқы бар», - деген Д.Пристлидің ойы оның демо-кратияшыл қайраткер екенін корсетеді. Шефтсберри мен Мандевиль. Моральдық мәселелер Антони Шефтсбери (1671-1713 жж.) философия тарихына жазушы-моралист ретінде кірді. «Адамдардың, әдет-ғүрыпгардың, пікірлер мен уақыттың мінездемелері» деген еңбегінде ол «эсемдік пен ізгілік - бір», -деген пікір айтады. А.Шефтсбери моральдық кұндылықтарды адамның ізгі таби-ғатынан шығарады. «әсемдік, эділеттілік, адалдық жоніндегі түсі-ніктер мен принциптер адамның табиғатынан шығады, басқа олардың қайнар көзі жоқ», - деп ашық айтады. Бұл мәселе бойынша ол Т.Гоббс пен Д.Локқа қарсы шығып, «Ізгілік пайда табу жолында, я болмаса марапаттау мен жазалау мүмкіндіктерінен пайда болатын 
қорқыныш сезімнен емес, ол оз-озін тудырады, ізгілік жолындагы адам өзін бақытты сезінеді. Ізгі адам өзінің сана-сезімі, іс-эрекетімен озі мүше болып отырған әлеуметтік топтың, қоғамның жетілуіне бар күшін салуы керек. Ізгілік адамның ішкі табиғатында орын алғаннан кейін, әрине, ол Құдайға сенумен тікелей байланысты емес. Керісінше, діннің кағидаларының озі моральдық сананың сынынан өтуі қажет. өйткені, адамзат тарихы діннің коп жағдайда моральдық санаға тигізетін теріс ықпалын көрсетеді. КімХе-кім ізгілікке Қүдайдың мейірбандығы тиюі үшін, я болмаса жамандыққа Оның жазалауынан қорқып бармаса, оны моральдық пенде деп атауға болмайды. «Ондай адамда адам-гершілік, ізгілік, әулиелік шынжырға байлап қойған арыстанның момындығынан коп емес», - деп қорытады А.Шефтсбери. 202 



Алайда бүл келтірілген пікірлер ол Қүдайды мойындамаған екен деген пікірге әкелмеуі керек. Оның ойынша, «Қүдай дегеніміз _ эсемдіктің негізгі қағидасы, себебі, қайнар көзі». Оның негізгі рөлі - сондай әсем, тэртіпке келген Ғарышты тудырғанында. Осы сырткы эсемдікке адамның ішкі руханн өмірінің «бақтары мен көгорайы» сэйкес келуі керек, - деп өзінің моральдык философия-сын корытады А.Шефтсбери. Екінші осы замандағы көрнекті ағылшын философы Бернард Мандевиль (1670-1733 жж.) А.Шефтсберидің моральдық филосо-фиясының іргетастарын аударып тастап, оған қарама-қарсы жатқан идеяларға келеді. Негізгі еңбегі - «Аралар жөніндегі ертегі». Араның ұясында байлық пен қайыршылық, күнбе-күнгі той-думан мен ауыр еңбек қатар өмір сүріп жатыр. Онда бэрі де сатылады. Ашқарақтық, тэкаппарлық, көреалмаушылық, алдап-арбау қай жерде болмасын кең етек алып, бэрі де баюга тырысып жатыр. Осының нәтижесінде араның үясында гүлдеу, жақсы өмір сүру байқалады. Күндердің бір күнінде барлық аралар моральдық жолға, ізгілікке бетбүрыс жасайды. Сол сәтте үяда таңғаларлық өзгерістер пайда бола бастайды. Байлық пен той-думан келмеске кетіп, үя бірте-бірте әлсіреп, соңында қүриды. Бүл ертегіден шығарған Б.Мандевильдің қорытындысы: бір жағынан, жақсы өмір сүріп, екінші жағынан, адал болу мүмкін емес. Онын негізгі себебі - адам өзінің терең табиғатына сэйкес өзімшіл, тек өзіне болганын қалайды. Әрине, мүндай идеяны Б.Ман-девиль тарихта бірінші болып айтып отырғаны жоқ, оның алдында Т.Гоббс та осындай пікірде болған. Бірақ, оның ойынша, адамның моральдык түрғыдагы теріс жақтары қоғамның өмір сүруіне кедергі емес, керісінше, оны күшейтіп біріктіреді. «Біздің бүл дүниедегі залымдық дегеніміз, моральдық, я физикалық түрғыдан алсақ, шынына келгенде, үлы принцип, соның арқасында біз әлеуметтік пенделерміз, егер залымдық күндердің бір күнінде жойылса, онда 
қоғам күйреп, тіпті ыдырап кетуі мүмкін», - деп қорытады Б.Ман-девиль. Егер А.Шефтсбери моральдың қайнар көзін адамның табиға-тынан шығарса, Б.Мандевиль, керісінше, «мораль - қоғамның туын-дысы, ал моральдық қүндылықтарды тудырған - үлы түлғалар» деген пікірге келеді. Олар адамдарды өздерінің іңкәрлеріне тосқауыл қоюға, қоғамдық жалпы мүдделерді биік дәрежеде үстауға үйретті. 203 
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Ал көп адамдардың белгілі бір Дүниедегі заттар жөніндегі ортак пікірі, олар жөніндегі ортақ пікірлері, бір-біреуімен келісімі 
Қүдайдын құдіретті күшінде жатыр. Сонымен, қорыта келе, Д.Беркли алғашында тек қана жалқыны мойындап, материалистік көзкарастан бастап, келесі сатыда субъективтік идеализмге келіп, соңында теологиялық көзқарасқа келіп тіреледі. Д. Юм және оның сындық скептицизмі Давид Юм (1711-1776 жж.) - ағылшын философы. Негізгі еңбегі - «Адамның табиғаты жоніндегі трактат». Бұл еңбегінде Д.Юм барлық ғылымдардың іргетастарының тұрақсыздығын жэне білімі бар оқыған, білімді адамдардын сол кездегі философияға 
қана-ғаттанбайтынын корсетеді. Ал оның негізгі себебі, Д.Юмның ойынша, адамның табиғатының терең зерттелмегенінде. Адамның дүниетаным мүмкіндіктері қандай? Д.Юм қайсыбір философияның негізгі мэселесі осы болуға тиіс деген пікірге келеді. Ол дүниетануда бірінші жэне екінші сапалар қағидасының 
қүндылығын мойындамайды. Тек қана сезімдік қабылдау адамның дүниетанымының негізінде жатыр. Олай болса, ол - философиядағы сенсуализм бағытының өкілі. Бірақ Д.Юмның ерекшелігі - ол сезімдік танымнан метафизикалық, яғни ең жалпы дүние жөніндегі 
қағидаларды тудыруға болмайды деген пікірге келуінде. Егер өзінің философиясының негізін Д.Беркли Құдайға әкеліп тіреген болса, Д.Юм «материя» үғымы сияқты, Құдай идеясының өзін біз дәлелдей алмаймыз деген ойға келеді. Бізге берілген - тек 
қана түйсіктер мен олардың эртүрлі байланыстары. Олай болса, философияның негізгі мақсаты - түйсіктердің өзара байланыстары арқылы берілетін идеялардың алғышарттарын зерттеу ғана. Олай болса, философиядағы «субстанция», «себеп» т.с.с. үғымдар - объективті өмір сүріп жатқан «мэн», я болмаса тәжі-рибеге дейін берілген «идея» (apriori) емес, өзінің эмпириялық, яғни тэжірибеден шығатын мазмұны бар ассоциациялар. Мысалы, таныс адамның суреті өзінің үқсастығымен ол жөніндегі біздің идея-ларымызды оятуы мүмкін. Екіншіден, ол - кеңістік пен уақыттың шеңберіндегі қатар пайда болатын ассоциациялар. Мысалы, егер үйден бірнеше шақырым гана алшақта болсақ, жақындарың жөніндегі ассоциа-циялар мыңдаған шақырым алшақтыктан гөрі анағүрлым айқын. 205 



Үшіншіден, танымдағы көп кездесетін ассоциациялар себеп тілікке негізделген. Себептік, Д.Юмның ойынша, Дүниедегі затгап дың арасындағы қарым-қатынастан пайда болады. Себептік іс әрекеттен алда болуы қажет. Бірақ ол себептіктің іс-эрекетті туды ратынын мойындамайды, оны біз дэлелдей алмаймыз. Сонымен Д.Юмның оиынша, себептік дегеніміз тек қана бірінің артынан біпі келетін сезімдік эсерлер, алдыңғысын біз себеп, соңғысын іс-кимь , деиміз. 1 - Осылайша қоғамның моральдық саласына да қарауға болады. Ол да күнделікті өмірде қалыптасатын ассоциациялапға негізделеді. Солар арқылы біз жанымыздағы адамдардың ж а н дүниесін сезініп, оның қайғысын, я болмаса куанышын бөлісеміз -деиді ағылшын ойшылы. § 2. Француз ағартушылары Дүниежүзілік философия тарихында француз ағартушыла-рының орны ерекше. Бүл философиялық-саяси бағыттың негізін 
қалаган Вольтер мен Монтескье болды. Олардың ецбектері француз ағартушыларының екінші буынының қалыптасуына зоо әсерш тигізді. Оларға Ламетри, Дидро, Кондильяк, Руссо, Гольбах сияқты оишылдар жатады. Француз ағартушылары философияның деңгейін өте биік дэрежеге көтерді. Адамзагты тебірендіретін барлык мэселелер философиялық зерде тұрғысынан шешілуі қажет, бұл - олардын негізгі қағидасы. Ой еріктігі бұрын-соңды болмаган дэрежеге көтерілді: дш, табиғатты түсіну, қоғам, мемлекеггің құрылымы мен оасқарылуы - бәрі де үзілді-кесілді сыннан өтгі, бүкіл бұрынғы 
қалыптасқан Көзқарастардың копшілігі теріске шыгарылып Дүниеге деген жаңа таным қалыптаса бастады. Француз ағартушыларыныц еңбектерінде табигат жэне ондағы адамның орнына деген материалистік козқарас қалыптаса оастады, эсіресе олардың элеуметтік-саяси козқарастары сол кездегі 
қоғамдагы/ахуалға озінің зор эсерін тигізді. Егер ағылшын ағартушыларының кобі король билігін жақтап, я болмаса аристократияны қолдаса, француз ойшылдары феодалдық тэртінке үзілді-кесшді қарсы шығып, саяси-құқтық мэселелерді күн тэртібіне ашық та айқын қоя білді. 206 



Монтескьенін философиялық көзқарастары Шарль Луи де Монтескье (1689-1775 жж.) француз ақсү-йектерінің семьясында дүниеге келеді. Сол кездегі беделді оқу орындарында окып, білім алады. Негізгі еңбектері: «Персия л ық хаттар», «Зацдардың рухы жөнінде», «Римдіктердің өрлеуі мен күлдырауының себептері». Өзінің ең алғашқы «Персиялық хаттар» атты еңбегінде Монтескье монархиялық тэртіпті, ақсүйектердің дүние шашуын, діни кызметкерлердің екіжүзділігін айыптап, сынға алады, оларды Щығыстағы «Азиаттық деспотиямен» салыстырады. Әсіресе ол христиан дінін қатты сынайды. Христиан діні сүйіспеншілік діні болуға тырысқанымен, озінің тарихында талай-талай қақтығыс пен соғыстарды экелді. Христиандарда ақылға сыймайтын мәселелер коп: оларға үш бірмен тең, жеп отырған нандары - нан емес, ішкен шараптары - шарап емес т.с.с. Бірақ ол христиан дінін сынағанмен, Қүдай идеясын толығынан теріске шығарған жоқ. Ол бұл мәселе бойынша деистік козқараста болды. 
Құдай озінің құдіретті күшінің негізінде табиғатты жэне оның зандылықтарын тудырды, ал содан кейін Ол табиғаттың эрі қарай өмір сүруіне килікпейді. Екіншіден, ол дінге гуманистік-өмірлік бағыт бергісі келді. Мысалы, оның ойынша, егер Құдай дінді адамдарға ізгілік үшін берсе, онда адамдардын осы Дүниедегі бақытка ұмтылуы күнэ емес. Егер Құдай адамдарды сүйсе, онда адамдар да бір-бірін сүюі керек, бір-біріне бақытқа жету жолында көмектесуі қажет. Монтескье өз заманының күрделі мәселелерін терең түсіну үшін адамзат тарихына үңіліп, «Римдіктердің өрлеуі мен күл-дырауы жонінде» деген еңбегін жазады. Мұнда оның тарих философиясын байқаймыз. Ол тарихты діни жолмен түсіну (хрис-тиандык провиденциализм), я болмаса оны нешетүрлі кездейсоқ-тык уақиғалардың жиынтығы ретінде қараудан бас тартады. Оның ойынша, «эрбір мемлекеттің өрлеуі мен құлдырауының, күшеюі мен әлсіреуінің жалпы рухани жэне физикалық себептері бар». Коне замандагы Римдіктердің орлеп, күшеюін Монтескье азаматтық қүндылықтардан, адамдардың өздерінің жеке мүдде-лерінен горі қоғамның жалпы мүддесін жоғары қойып, соны жан-тэнін салып қорғауға тырысқанынан көреді. Ал мүндай патриоттық, азаматтық қүндылықтардың озі саяси бостандықтың, респуб-ликалық баскару жүйесінің болуымен байланысты. 207 



Монтескьенің «Заңдардың рухы жөнінде» деген еңбегінп оишыЛДЫҢ элеуметтік-философиялық кезкарастарын баГкайм Г 
Қоғамның өмір сүруі мен дамуын Монтескье завдардың са™ ' ғымен баиланыстырады. Егер бедгід, бір коғамньщ ерекшелТгт түсшпщз келсе, онда сод еддегі кабылданган завдарды з е р ™ ? 
Қогам жөніндегі мұндай түсінікті жүре кеде галымдар «зГвд^ көзқарас» деп атап кетгі. Монтескье қоғамдағы завдарды екіге бөледі. Біріншіден ол «табиғи заңдар», олар адамның бнологиялық табнғатынан шы'ғаДы Екіншіден, элеуметтік заңдар. шығады. к е о е к Т ғ а г б Г т ' г Г Р Д Ы Н " ^ 3 ™ " Ө М ' Р С ™> о л ҮШ1" азық табу керек. Егер Т.Гоббс ол үшш адамдар тартысқа түсіп, «бәрі б ә о і ^ карсы согысады деген болса, Монтескье" керісінше, ж ^ г ы з 7 Z әлс.3 болгандыктан басқалардан комек .здейді, баскаларменбейбТ омір сүруге тырысады деген пікірге келеді. Сонымен біз Мон тескьенщ адам алгашқы сатысынан бастан, әлеумеггік пенде боллм деген оида болғанын көреміз. Л 0 0 л д ы я п а к я ы К ° Ғ Т Ө м і р і н д е г і қайшылықтардың пайда болуының негізінде адамның басқалардьщ есебінен пайда табу ұмтылысы ж а т ы р А мұнын 03, адамдардын карым-катынасын занмен ретке к е д т , ! керектігін туғызып, дүниеге мемлекет келеді Р У пм. „ М ° Н Т е С К Ь е К ¥ К Т Ы Н Үщ ТҮРІН анықтайды. Бірінші, халыкара-р е ™ е Т л ^ д Г Л е К е Т ' Х а Л Ы К Т а Р З Р а — - Р ~ н а с т Х а р а с ь п ^ " ^ ^ б ~ а р -ретке 2 ~ М а Т Т Ы К Щ К Т а Р ~ а Д а М Д а р Д Ы Ң Ө з а р а «атынастарын Монтескье мемлекетті басқарудың үш түрін анықтайды Олап республика, монархия жэне деспотия. Р О н ь , н Д Г ° ™ Л Ы К / а С К а Р У е ш к а н д а й ВДлыкты мойындамайды. Оньщ 031 елді бақытсыздыққа экеліп, неше түрлі зоплык зомбылыққа жол береді. Ү Р зорлық-тяп " е С П У / Л И К а Л Ы Қ б а с қ а р у с а я с и з а ң м е н бекітілген бостандык-тардың нерізінде іске асады. д қ Монархиялық басқару жүйесі жогарыда көрсетілген баскапу-лардың екі ортасында орналасқан оасқару гі т я н ^ Т е С К Ь е Н Щ СаЯСИ Филос°Фиясындагы жасалган және бүгін-Т а Ң Ғ а Д С И Ш ө з е к т і жаңалығы - ол мемлекет билігін болу идеясы. 208 



Шынайы саяси бостандық болу үшін республика, я болмаса монархия басқару жуйесінде заң беру, атқару жэне сот биліктері бір-бірінен болінуі қажет. - Ал енді «зандардың рухына» келер болсақ, олардың эрбір еддердегі ерекшеліктері коп жағдайлармен байланысты. Олар: жерДІН кұнарлығы, ауа райы, таулы-жазықтығы, әдет-ғұрыптар, піни сезімдер, халықтың саны мен материалдық хал-ахуалы, заң берушілердін мақсаты, саяси биліктің, елдегі жалпы тэртіптің көріністерімен байланысты, - деп қорытады үлы ойшыл. Мұндай козқарасты әдебиетте «географиялық детерминизм» (себептілік) деп айтады. Өйткені жоғарыда корсетілген жағдайлар-дын ішіндегі негізгілері деп, ол «жердің құнарлығын, ауа райын жэне таулы-жазықтығын атайды. Мысалы, ыстық ауа райы адамдарды әлсіретіп, енжар қылады, ал суық ауа райы ой мен дененің күшеюіне, олардың өмірге деген 
қажырлы еңбегіне, ұлы істерді жасауға мүмкіндік береді. СондЫктан ыстық ауа райында өмір сүретін халықтар қулдыққа келді де, суық жерде өмір сүретін халықтар өздерінің бостандығын сактап қалды, - деп ойлайды Монтескье. Әрине, бугінгі тандағы адамдар мұндай козқарасқа кулкілі козбен қарауы әбден мумкін. Дегенмен қоғамның дамуында географиялық жағдайлармен санаспаудың озі, таза технократиялық козқарастар қандай салдар-ларға әкелетінін біз бугінгі таңда ауылдағы осы уақытқа дейін жүргізілген реформалардың теріс жақтарынан көріп отырмыз. Кең түрде алғанда, біздің ата-бабаларымыздың мындаған жылдар бойы көшпенділік өмір салтын үстауының өзі (жаңа дәуірге дейін) сол айнама қоршаған ортаға байланысты болатын. Әрине, Жаңа дэуір тарихқа келіп, машиналық техника пайда болған кезде, көшпенділік өмір салты мүмкіншіліктері сарқылып, казақ халкы жаңа өмір қүндылықтарына өтуге мэжбүр болды. Монтескьенің ойынша, жоғарыдағы көрсетілген жағдайлар-мен қатар, жер көлемі жэне оның таулы-жазықтығы да қоғамның саяси бітіміне өзінің зор әсерін тигізеді. «Біріншіден, таулы елдер көлемі жағынан үлкен бола алмайды. Ал кіші елде азаматтар 
қоғамдық мәселелерді талдап шешіп, қабылдауға жиі қалыптасады. Ал орта көлемді елдерде көбінесе монархиялық басқару жүйесі орнайды. Жері жазық жэне өте көлемді елдерде деспотиялық басқару жүйесі қажет, ойткені тек күш жүмсау мен қоркыту арқылы ғана алыста жатқан елдерді орталық билікке көндіруге болады», -деп қорытады Монтескье. 209 



Қоғам көзкарастар ез заманыньщ мТселГлеоГ ж а н а ш а Т , Б ф а К түсініктерге тойтарыс беруде кенінен п а й ^ н Г д ы " Д Ш И Вольтер Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694-1778 жж> л ағарту-шыларының улы өкілі. Негізгі еңбектепі ~ І^ Р а Н Ц у з хаттар», «Метафизикалық т о а к т а т Т / т І Т " < < Ф и л о с о Фияль ІҚ Вольтердің дүниетаньшп^ ' Р " Х Ф и л о с о Фиясы» т.с.е. кездегі кеңінен т а р а і а Г д е и с ^ Н е г і з і н д е ^ алуан м а т е р и а л д ы Г з а ™ Т е н . Г Р И а Л И З М б ° Л Д Ы ' Дүниедегі саі" сезімдік т а Р н у ^ ™ Р а м ь l ^ T u ^ Z T ^ орнын ала алмайтынымды өте ж а k L IZ К С З Д е ' о н ь 'Н арада кеңістікте орын алып ж а т Г Л і п « Т ' ° Л З Й б ° Л с а ^ дейді ойшыл. К З Н б ф н э р с е б аРын түсінемін»,-а т о м и с т і к к ө з к а р а с ы « « ТІН созылған сГбстанпия> ? . M A T E P ™ « K жэне олар отк.збей-И . Н ь к ж ш н ы ц К е Л е Д І " С 0 Н Ы М е Н ҚЗТаР нетізгі қасиеттерінің б і р ^ н Г т а б и ^ ' ° Н Ы ° Л м а т с Р и я » ь „ 
қасиеттері бар ^ с а н міз - адамның ойлауга жоне S «Жан-дүние дегені-денеден басқа ом.р сүріп жаткан жа Л " " ' " 0 л а й б ( ™а, дай түсінігім ж оқ Р - деп к о п ы т я Г " Ү е Ж Ө Н Ш Д е м е н і ң е ш к а н -әрине, дінге қарсы М ә с е л е н Г к ь п м ^ " °И Ш Ы Л- М ұ Н Д а Й Вольтердің діни ж м м е ^ дәлелдеуге тыпы С°Л Д ! рГе қ а Р с ы пікірді дүниені Қүдай жараткан бппгя « т ьфысуы. «Егер осы ғажап түйсіктері мен ~ о н ь , н сезіиіп, бұддыр д а C a ^ S S a л Г , Д ү ™ е " ' Өзінін шығармалапынла Rnm^l ~ д е г е н пІКІРГе келеді. - і л б е л ™ . Адам - 210 



тану жэне оны кайта озгерту жолында айқын көрсетеді. «Адамнын табиғатындағы «өзін сактау», «озін сүю» т.с.с. олар адамдарды бір-біпінен алыстатпай, керісінше, бір-біріне жакындатып, іштесіп, ю г е экелетін инстинктер. Адам жалғыздан-жалгыз өмір сүре алмайды. Табиғи түрде пайда болатын еркек пен әйелдің ара-сындағы байланыстар жас ұрпақтарды дүниеге әкеліп, қоғамды біріктіреді», - дейді Вольтер. 
Қоғам озінің ішінде миллиондаған адамдарды біріктіргеннен кейін, олардың моральдык жэне кұктық қарым-қатынастары саяси зандар мен ережелер аркылы ретке келтіріледі. Оларды адамдардын өзі тудырады. Оған Қүдайдың еш катынасы жоқ. Моральдык табиғи заң - ол «өзіңе не каласан, басқаларға да соны жаса» - бүкіл адамзатқа тэн нәрсе. «Сиамнан бастап Мексикаға дейін шындық, қайырымдылық, достыкты сыйламайтын халык жоқ». Құдай болмаса, адамдар ойларына не келсе, соны істейді, тізгінсіз кетеді деген осы уақытка дейін кең тараған пікірге карсы шығып, Вольтер ондай адамдарды коғамның өзі-ақ неше түрлі заңдар аркылы ауыздьщтай алады деген пікірге келеді. Екіншіден, халыктың өзі-ақ ондай адамдарға теріс карайды, бұның өзі - ондай адамдарға ең күшті тізгін. Олай болса, эр адам жетіле келе, коғам өмірінде өзін таза ұстау керектігін, өзінің баска адамдар алдындағы борышын бұлжытпай орындау қажеттігін түсініп орындайды, - деп қорытады Вольтер. Тарих философиясы Вольтер адамзат тарихын философиялық жолмен сараптауда алғашқы із салғандардың қатарына жатады. Біріншіден, тарихшылар көсемдердің жасаған істерінен горі, халықтардың өміріне көбірек коңіл болулері керек. Екіншіден, тарихшылар белгілі халықтың рухани мәдениеті-нің мазмұнын мұкият зерттеуі қажет (оған ол мораль, онер, философия, құқтық жэне саяси көзкарастар, ғылыми деректер, эдебиет пен мифологияны жатқызады) жалғыз ғана халыктың діни сенімін қарастыру жеткіліксіз. Үшіншіден, адамзаттың дүниені игеру жолындағы жасаған материалдық мәдениет те мұқият зерттелуі керек. Төртіншіден, христиан елдерінің тарихы - ол бүкіл адамзат тарихымен тең емес. Сондықтан басқа халықтардың да тарихын зерттеп, оларды бүкіл адамзаттық тарихқа енгізу қажет. 211 



Вольтер қоғам дамуының, өзгепұінін кяйн™ „ • дардың ой-өрісінен, пікірлерінен Z І Г Р З Ш а д а м~ дүниені басқарады» - д е й д і о Т к і п я . Т < < А д а м д а Р д ы « пікФлері 
қолдауы керек' Олай Ц Г Г " * керлердің ойы мен .с-эрскеітепГ^Г б а С Қ а р ы п °™Рған саясат-бақытсыз өмірге әкеледТ а ^ з а Г ИЭ б ° Л М а с а жылдағы болган бакьпсьпдык запляп Т а р И Х Ы Н Д а ғ ы ^ңдаган бақандықтың бәрі Ш С Г у ' қы ™ыс, опер-болды деген қорытындыға к^ледГ Р Д Ы Ң 3 р С Ы З б и л і г і н д е Бірақ, сонымен қатар, Вольтер оз заманына YVirr үміт артады, ойткені ғылымнын n L Z , а М а н ь ш а ~ Х Ү Ш ғ. коп непзделген философияльГойл р кең7нен Z T З С Р Д е г е НЫҢ рухани деңгейін осіріп ж а і Р - ' Х а Л Ы Қ б № а с ы -ойынша, өкімет билігіне «яғ-япғ М ^ Н д а и о р л е У Вольтерд,„ болады. Ол қоғамдағы залымТыктһі13"3 П а Т Ш а н ы « » келУ'не се'беп өмір сүруіне керек " жТдайляп, а д а м д а Р д ь Щ бақытгы оміршеңдак °ймеіГозінің^арщГф^ оптимистік 
қателіктерді б ^ Г х ^ к а ^ ^ К С М « Р мен кайталама'йдыдеп б Г в Т л ь ^ ^ Г о й Г / п Г 1 4 ^ ^ Ол - әсіресе КазаҚ халҚЫна ^ Z V Z Z ^ " Жан-Жак Руссо к а л а с ь " " Х і ш ш Л Г 8 Женева еңбектері: < < К о Г а Г д Г к У ~ Г ы Г , ^ Г Г жонінде» т.с.с. жөнінде», «Эмиль, я тәрбие Адам мәселесі н з р с е ^ Д П л ™ ™ ™ , 1 Г Г а Ш К Ы т Ы т 6 І р г е Ч " ™ » суруге ьжташвдыреТ е" taS S ' M ™ С а е т а п ' ж а к с ы ">">> — S riSW 6 ~ = 5 адамның озін с у ю с е з Ы Z Z К Ө р с е г е ^ РУ^оның ойынша. аяу сезшімен " ен ледТ к о Z T ' c К ° р Г С " Д е о л а Р д " басқалардьщ кайғььқасфетіне^ртақ болуға экеле^. ^ ^ 212 



- Өзінің табиғи жағынан алсақ, адам - ізгілікке үмтылатын пенде. Егер адам ізгі іс-әрекет жасап, өзінің өзімшілдігімен күресе білсе, оның бүл қасиеті терең етек жаяды. Бірте-бірте ізгілікке 
ұмтылу қажеттікке айналып, адамға рақат экеледі. Басқалардың алдындағы адамның борышы - ол ізгіліктің сыртқы көрінісі ғана. дл табиғи сезімнен шығатын басқа адамдарға деген ізгі іс-әрекет -ол ен биік дәрежедегі адамгершілік, - деп қорытады Руссо. Бірақ адамның басқаларға деген ізгі сезімін дамытуға тежеу жасалса, ол өзінің қарама-қарсылығына айналып, эгоизмді, яғни өзімшілдікті тудырады. Өркениетті қоғамдағы адамдардың, бір жағынан алғанда, адамды сүюі, әділеттілік, ізгілікке деген іңкэрі байқалса, екінші жағынан, ол сыртқы сезімнің, өзімшілдіктің шеңберінде екенін көреміз. Осы екі бір-біріне қарсы сезім тарихта қалай пайда болды? Бүл сұраққа жауапты ол адамдардың арасындағы теңсіздік 
қалайша пайда болды деген сүраққа жауап беру арқылы шешуге тырысады. Теңсіздік мэселесі Егер Руссоға дейінгі ойшылдар теңсіздіктің түп-тамыры, бір жағынан, зорлық-зомбылыққа, екінші жағынан, діни- рухани алдау-арбауда деп есептесе, Руссо оның шынтуайт себептері бар деген ойға келеді. Оны ол адамның ақыл-ой иесі ретінде жетілуге деген 
қабілетінен кореді. Адам еңбек етіп, озін-озі асырау жолында 
қармақ пен жіпті, садақ пен жебені, малдың терісінен киімді т.с.с. ойлап шығарды, отты игерді. Олар үлкен аңцарды үстау үшін бір-бірімен октын-октын бірігіп, оның пайдалылығын байқады. Руссоның ойынша, үй салу адамдардың өміріндегі алғашқы үлкен тоңкеріс болды, өйткені үймен бірге отбасы дүниеге келді, ол тарихи алғашқы әлеуметтік бітім еді. Бүл кезде элі мемлекет дүниеге келген жоқ, сондықтан бүл уақыт - алтын заман, адамдар бір-бірінен тәуелсіз, олар табиғаттың бақытты балалары. Екінші төңкеріс тендікті жойып, адамдарды құлдык пен 
қайыршылыққа экелді. Ол - жекеменшіктің пайда болуы. Оның негізін қалаған бірінші адам өз үйінің маңайын қоршап: «Бүл -менікі», - деді, ал қапган адамдар оны мойындады, - деген пікір айтады. Әрине, Руссо бүл кұбылыстың терең тамырына шейін жетеді, өйткені жекеменшіктің пайда болуы алгашқы когамның экономикалық дамуымен тыгыз байланысты болатын. 213 



Жерді өңдеп, егін егудің өзі оны бөлуге экеліп сокты CW, жекемешшк, теңсіздіктің өзі-аК пайда болады ттті б Т м ы ' Т * жер тепе-тең болініп еді деп есептесекте. алғашЫНДа «Ең күшті өзінің еңбегімен басқалардан roDi кобіпе*- «и • снонерл, т а„кыр озініц еңбегінен пайданГкобфек^ко£ » д 2 ' Руеео. «Жерді өвдеп, егін егу азык-түлікт, кобейтт Каж'етгшТР артық қалатын байлықтың көзін ашты Ал шдаын взГ™ " кэсіптерді тугызып, ондіргіш күштерді әрі карай дамы,ть 2 Ү № = балқытып, игеру a y L J S p & S S ^ T ^ ^ Ж е Т Ш Д І р Ш 3 J , a™H ӨНІМД1 м о л а й Х Байл " Т 0 П Т Ь Щ «олында шоғырланып, көпшілік қайыршылык жагГй келеді, осыдан баетап адамзат табиғн сатыдан циГлизацияға^ЕГ «когамдык шарт» теориясы аркылы жауап беруге т і ы с ш ы " б Г д Г К с?™" а Д а " СРІКТІ « ^ Р ™ ™ к „ ° " м Ь а 
сезінет°НяЫМеН Қ 0 Ғ а М Ө М І р І Н Д е ә р б і р а д а м өзінің күш-қуатын сезінеді, адамдар жеке түлға, дене ретінде теңсіз болғаньш™ моральдық, қүқтық теңдікке не болады Ьолғанымен, 

шығады; " Ө З Ш Э р Қ а Ш а Н д а к ^ ш е й т У г е ™рысуынан кшд1пнен;а М а Г Г а Р Д Ь Щ б І р Ш а м а С Ы Н Ы Ң і з ™ ^ ы н а н ауытқу мүм-суынан; М ү Д Д е л е р д і ң д а м ы п ' *алпы мүдденщ шеңберін Қы-214 



д) мұндай жағдайда «жалпы мүддені» өзгертіп, адамдарды алдап кету қаупі туады; 
Қоғамдық шартты сақтап қалудың бірден-бір жолы, Руссоның айтуына Караганда, ол - халықты агарту, оган эрқашанда дұрыс жолды көрсетіп отыру. Руссо адамды тәрбиелеу мэселелеріне де көп көңіл бөледі. Тэрбиелеу дегеніміз - табигаттың адамга берген туа біткен дарын-дарын бірте-бірте дамытып, гүлдету. Адамга еріктікті сүю, тәуелсіз пікір айту сезімдерін қалыптастыру - қажетті нәрсе. Мэселені нактылай келе, Руссо баланың тәрбиесін 4 сатыга бөледі: туганнан екіге дейін - негізінен, оның дене тэрбнесіне басым көңіл болінуі керек; екіден он екіге дейін - сезім мен көңіл-күй тәрбиесі жүруі керек; он екіден он беске дейін - баланың ақыл-ойының дамуына басым назар аударылуы қажет; он бестен он сегізге дейін - баланы адамгершілік жолына қою керек. әсіресе осы соңгы «дауыл мен іңкэр» сатысына көп көңіл бөлінуі кажет. Тэрбие жолында тікелей зорлық жасамай, баланың дамуына астыртын ықпал жасау керек. Әсіресе оның қалыптасып жатқан еріктік сезімін аялау кажет. Тэрбие жолында еңбек етуге үйретудің орны ерекше. Ізгілікті сүю үшін балага ізгілікті істерді жасату керек. Тэрбие жолында баланың денесі мен ақыл-ойының дамуы бір-біріне ауысып, қатар жүріп отыруы керек. Руссо өз заманын ондаган жылдарга озып, болашақ ұрпак-тарға зор әсерін тигізді. Руссоның қогам, адам, мораль т.с.с. жөнін-дегі көп идеялары біздің гылымн-техникалық революция жүріп, экологиялык дагдарысқа экеліп жатқан заманга да өзекті де, мазмұнды. Жогарыдагы айтылган ұлы француз агартушыларының ката-рына басқа да сол замандагы ойшылдарды кіргізуге болады. Егер Кондильяк (1715-1780 жж.) қайсыбір ой өрісі түйсіктер берген деректердің негізінде пайда болады, ягни қогамның рухани өмірінде күнбе-күнгі өмір бейнеленеді деп есептесе, Ламетри (1709-1751 жж.) озінің емдеу тэжірибелеріне сүйене отырып, адамның ұйықтап жатып корген түсі, иэ болмаса ауырып, есінен танып жатқандагы сандырагы жан-дүниенің толыгынан мимен байланысын көрсетеді, - деген пікірге келеді. Гельвеций (1715-1771 жж.) де осы көрсетілген тұрғыдан мораль мэселелерін қарап, адамның қайсыбір лэззат алу формала-рының негізінде сезім толқыны жатыр, ал кейбір адамдардын 215 



өзімшілдігіне келер болсақ, оны тэрбиенің негізінде түзеуге болаг,, деген пікір айтады. 1 иилаДЫ Гольбах (1723-1789 жж.) өзінің «Табигат жүйесі» дегем көлемді еңбегінде: «Өзімен-өзі өмір сүріп жатқан табигат дүниедеге барлық қүбылыстардың себебін қүрайды», - деген батыл да тепе» пікірге келеді. Табигат дегеніміз - орасан зор шеберхана Матеои? ның непзп өмір сүру тэсілі - қозгалыс. Ал тарту мен инерция материяның ең терең табиги қасиеттері. ~ Өзінің элеуметтік философиясында галым адамдарды азамат тылыққа, заңга конуге, елді қоргауга, кайсыбір саясаттагы озбып" шакырады" К Ү Р е°У Г е ' Ж О Ғ а р ы м э д е н и е п і баскару жүйесін орнатуға Мораль саласындагы негізгі қүндылықтарга ол ізгілік, ақикат зердені жатқызып, тек соларга гана табынуга болады деген пікіпгё келеді. Ол қаисыбір діни көзкарастарды қабылдамай, діни надан дықтан арылуга шақырады. Д Дидро (1713-1784 жж.) - үлы француз агартушыларының біпі иның басшылыгы мен ұйымдастыру қабілетінің аркасында XVIII ғ «Француз энциклопедиясы» басылып шыга бастады (салыстыпы' ныз: Қазақ совет энциклопедиям. XX г. 70-ші жылдарында жарык коре бастады). Онда сол кезге дейін жиналган гьшыми де^ектерд J негізінде дүниеге жаңа козкарас, жаца саяси, қүктык, гуманистік идеялар дүниеге келш, кецінен қогамда тарала бастайды. Ол фпан цуз халқының рухани жаңаруына озінің ошпес ізін қалдырды < < п ,д " С Г ' З П ечбектері: «Табигаггь, түсінудегі ойлар жонінде», ^Д Аламбердің Дидромен сүхбаты», «Материя мен қозғалыстын философиялық принциптері» т.с.с. Егер француз агартушыларының копшілігі деистік козқараста болса, Дидро озшіц философиялык козқарастарында таза материа-листік багытқа кошеді. р Дүниедегі субстанция біреугана-ол материя, ал оның себебі озінің шпнде, сондықтан оны түсініп, тану үшін ешқандай Қудай идеясы керек емес. Материяны ешкім жаратқан жоқ, ол оз.нщдаму зацдылықтарының непзінде мэңгілік омір сүріп жатыр. Дидро мате-риянын ом,р сүру тэсілін қозгалыстан кореді, сондықтан олардь. бір-бірінен ажырата алмаймыз. Бүкіл табигат мәңгі козгалыста бір нәрселер жоиылып, екіншілері оның орнына келіп жатыр Дид ронын ең тамаша ойы: ол материяның озіндік ішкі күштерін моиындап жэне оның қайнар козін ішкі қайшылықтардан іздейді Адам мәселесіне келер болсақ, Дидро оны басқа тіршіліктер сияқты озін.ц калыптасу, жетілу тарихынан оггі деген пікірге 216 



келеді. Адамның санасы ол Құдайдың оған берген сыйы емес, ол -материяның даму жолында пайда болған құбылыс. Ол тіршіліктің күрделену жолында пайда болады. «Қоғамдық шарт» теориясына сүйене отырып, Дидро король-дің билігінің Құдай берген билігі жөніндегі сол кездегі кең тараған пікірге қареы шыгып, оны эшкерлейді. Ол конституциямен шек-телген монархняны жақтап, агарган биліктің қажет екенін көрсету жолында талай ойларды қозгайды. Адамның өзімшілдігін мойындаганмен, Дидро оны ақыл-оймен тежеп, басқалардың да мүдделерін түсініп, адам өзін-өзі тежей, шеңберлей алатын дэрежеге көтерілуі керек деген гума-нистік ойларды келтіреді. 
Қорыта келе, біз француз агартушыларының философия тарихындагы алатын ерекше орнын тагы да атап өткіміз келеді. Олардын айтып кеткен коп ойлары осы күнге дейін өзінің өзектілігімен бізді таңгалдырып, ішкі дүниемізде шабыт оятып, жаңа ой-пікірлерді тудырады. Өз бетінше дайындыққа арналган сүрақтар: 1. Агарту философиясының негізгі ерекшеліктері. 2. Деизм дегеніміз не? 3. Дж.Пристлидің саяси жэне азаматтық бостандықтардың өзара байланысы жөніндегі идеялары. 4. А.Шефтсберридің мораль жоніндегі ойлары. 5. Дж.Беркли субъективтік идеалистік козқарасын қалай негіздейді? 6. Ш.Монтескьенің «заңдық козқарас» жөніндегі ойлары. 7. «Географиялық детерминизм» дегеніміз не? 8. Ж.Ж. Руссоның теңсіздіктің пайда болуы жоніндегі идея-лары. 9. Ф.Вольтердің христиан дінін сынауы. Рефераттар гақырыпгары: 1. XVIII г. Агарту философиясының ерекшеліктері. 2. Д.Толанд пен А. Коллинздің деистік көзқарастары. 3. А.Шефтсберри мен Б.Мандевильдің моральдық философиялары. 4. Ф.Вольтердің философиялық көзқарастары. 5. Француз энциклопедияшылары. 6. Ш.Монтескьенің мемлекет билігін болу принципі. 7. Ж.Ж. Руссоның «қогамдық шарт» тұжырымдамасы. 217 



VII тарау. XVIII-XIX ғг. Неміс мәдениет аясындагы классикалық философия Кіріспе сөз 
қойган болатын. М ¥ „ы„ ™ 6 Т Г і Г ^ Г „ Т " - " сезінеміз, өйткені «классика» ПРП оағаны, деңгейді кайсыб.рсаласында t ^ J Z Z Z Z Z Z Z ^ T ™ * Г б о л с а к ^ а к Г Г r : ~ I x t " r , f r C b m b ' H — P елдердегі бшімді қауым біледі р Н Ь ү г ш п баРлық көтерілгенМнем"с ф З с о ф и я с ь Г с о Г к е д а г і б а а д Е у р м а ^ ™ ' " 6 

Х Г И К І Ш І Т М м е м л е к е т г е Р л с н лана елбасы р е т С ? и о е е т ^ ' Г Р а ф > Г е р Ц 0 Г Ю І Н б і л і ™ Шіден, адам күнбе-кунгі Z 7 m Z n J Z б ° С № 
қажет. Y материалдық мұқтаждықтардан қүтылуы тауедг^^ады^^^^р^^5^^^^ ө з з а м а н ындағы алпауыттарга сында, а с 4 т ы н түрде болса ла / Г ' Ө З Д е р Ш Щ Фило™Фия-жағдайына қапсы шыгып f ' КСЗДеГ1 х а л ы к т ы ң аянышты шаған ортаны о з г е Г і * Р У Х а Ш П С Н Д е Р е т ш д е ^ н а л а кор-тамаша ^ І ^ ^ Ш ^ Ш ^ Г ^ " P e i W диалектиканы, J , J E ^ E ^ S ^ S T * " 218 



Неміс философиясының келесі ерекшелігі - Л.Фейербахтан баска барлық неміс ойшылдары - идеализм бағытының өкілдері. Егер француз ағартушыларының көбі материалистік атеистік бағытта болса, И.Кант, Г.Гегель, И.Фихте сияқты үлы философ-тарды біз материалистік бағытқа жатқыза алмаймыз. Бүлар, керісінше, адамның санасы, рухының қүдіретті күшін көрсете білді. Сонымен катар олар рухтың тарихи дамуын, ақыл-ой мен зерденің арасындағы қайшылыктың бар екенін, рухани өмірдегі ақиқат пен еріктін, ізгілік пен әсемдіктің дүниедегі ең биік тамаша кұндылыктар екенін корсете білді. Енді эңгімені нақтылай түсіп, сол неміс классикалық философиясының көрнекті окілдерінің шығармашылык жолын еараптайық. § 1. И.Канттың өмірі мен шығармашылық жолы Иммануил Кант (1724-1804 жж.) Шығыс Пруссиядағы Кенигсберг (казіргі Калининград) каласында дүниеге келіп, өмір бойы сол жерде өмір сүрген. Жастайынан әлсіз бала болып, өзінің денсаулыгына мүкият карауға мэжбүр болган. Өмірінің аягына шейін қатаң тэртіптің негізінде өмір сүріп, денсаулыгын сақтап калу үшін тіпті отбасын қүрудан да бас тартқан. И.Кант 1745 ж. жергілікті университетті бітіргеннен кейін жаратылыстану мәселелерімен айналысады. Тек 1770 ж. бастап өмірінің соңына дейін философиямен шүгылданады. И.Канттың бүл өмір кезеңін «сындык кезең» деп зерттеушілер атап кеткен. Себебі, И.Канттың бұл уақытта жарықка шыгарган үш негізгі еңбектері «сын» деген созден басталады. «Таза зердені сынау», негізінен, дүниетаным мәселелеріне арналган, «Практикалық зердені сынау» мораль мәселелеріне, ал «Пайымдау қабілетін сынау» табигат философиясы мен онер мәселелеріне арналган. Өзінің «сындык кезеңге» дейінгі өмір сатысында И.Кант күн жүйесінің пайда болуы жөнінде болжам жасайды. Оның ойынша, гарышта тараган эртүрлі материалдық болшектер тарту күші арқылы үлкен бүлттарды құрайды, ал оның ішіндегі тарту жэне оған қарсы багытталган итеру күштері үлкен дауылдарды тудырып, шарга үқсайтын үсақ бөлшектердің үйкелесуінің негізінде қызып жанатын объектілер дүниеге келеді. Ғарышта бір жүлдыздық жүйелер пайда болып, екіншілері сөніп жатады. И.Канттың ойынша, біз өмір сүріп жатқан жер планетасы сияқты гарышта сан алуан объектілер бар. Ал олардың 219 
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И.Канттың танымдық теориясы түйсіктер арқылы берілетін эртүрлі құбылыстардан басталады. Оларды белгілі бір ретке келтіретін априорлық сезімдік аңдау формалары бар. Олар -кеністік пен уақыт. И.Канттың ойынша, кеңістік пен уақыт - белгілі бір сапасыз, біртекті жэне шексіз созылымдар. Сезімдік байқаудың таза форма-лары (трансценденталилер) ретінде олар идеалды, ал материалдық тэжірибемен қосылган кезде шынайы болып келеді. Егер кеңістік байқаудын априорлық сыртқы формаеы болса, уақыт априорлық ішкі формасына жатады, өйткені уақыт адамға сырттай берілмеген, біз оны тек іштей санау арқылы ғана сезіне аламыз. И.Канттың ойынша, кеңістік пен уақытты аңдау математика гылымының қайнар козін қурайды. Егер геометрияның негізінде кеңістік жатса, арифметика мен алгебраның негізінде уақыт жатыр, өйткені сандарды есептеу, бірінің соңынан екіншісін келтіру уакыт шеңберінде оларды санауды қажет етеді. Алайда сезімдік байқау, қайсыбір одан шығатын тәжірибе эркашанда кездейсокты, ал білім жалпымағынальщ жэне кажеттік, заңдылық дәрежесіне котерілуі керек. Оған жететін жол - априор-лык акыл-ой формалары, оларды И.Кант категориялар дейді. Ол категориялардың қайнар козін тэжірибеден шығармайды, олар да кеңістік пен уақыт сиякты, априорлық табиғатымен сипатгалады. И.Канттың сараптауы бойынша ақыл-ойдың априорлық категория-ларына сан, сапа, қарым-қатынас, модальдық т.с.с. жатады. Әңгіменің ғажаптығы - И.Кант осы корсетілген категорияларды уштік арқылы келтіреді. Мысалы, сан категориясын «бірлік», «көптік», «біртұтастық» арқылы, сапаны «реалдық» (шынайылық), «терістеу», «шектеу» т.с.с. шығарады. И.Кант философия саласында Жаңа дәуірде алғаш рет категориялардың таным жолындағы аса үлкен рөлін корсете білді. Сонымен категориялар арқылы біз сезімдік андаумен алынған дүние жөніндегі қабылдауларды қажеттілік, жалпымағыналық дәрежеге котереміз. И.Канттың айтуына Караганда, сезімсіз бірде-бір зат бізге берілмеген болар еді, ал ақыл-ойсыз бірде-бір нәрсені ойлауга болмас еді. «Ойлау сезімсіз - бос, андау угым-дарсыз -соқыр». Ал осы адамның екі қабілетін бір-бірімен қоссак, онда біз толыққанды білім дэрежесіне котеріле аламыз. Оны И.Кант тәжірибе дейді. Сонымен субъект категориялар арқылы заңдылық пен тэртіпті кұбылыстарга беріп, оны табигат деген атпен береді. Адам - табигатка зандылық беруші. Мұндай көзқарасты, эрине, субъективті-идеалистік философия деп айтуга әбден болады. 221 
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И.Канттың төрт космологиялық идеяларын осы жерде келтірейік: 1 Әлемнің басталған уақыты мен кеңістіктегі шеңбері бар. Ол шектелген. 2. Әлемдегі кайсыбір күрделі субстанция түрпайы бөлшек-терден тұрады. 3. Дүниедегі құбылыстардың бэрін шығаратын табиғаттың заңдылықтарының негізін-дегі себептілік жалғыз емес. Кейбір құбылыстарды түсіну үшін ерікті себептіліктің бар екенін мойындау қажет. 4. Дүниеге оның бір бөлшегі, я болмаса себебі ретінде жата-тын сөзсіз қажетті мэн бо-луы керек. 

1. Әлемнің уақыттык шеңбер-дегі басы жэне кеңістіктегі шеңбері жоқ. Ол - шексіз. 2. Бірде-бір күрделі зат түр-пайы бөлшектерден түр-майды. Дүниеде бірде-бір түрпайы нәрсе жоқ. 3. Дүниеде ешқандай еріктік жоқ. Дүниедегінің бэрі тек 
қана табиғи заңдылықтар-дың негізінде өмір сүреді. 4. Еш жерде абсолютті қажет-ті мэн - дүниеде де, дүние-нің сыртында да - себеп ре-тінде жоқ. Әрине, И.Канттың жоғарыда көрсетілген антиномияларында іргетасты философиялық мэселелер көтерілген. Антиномияларда 

қарама-қарсы жатқан тұжырымдар өте өткір түрде берілген, сон-дықтан оларды диалектикалық түргыдан шешуге итереді. Оның 
қойған бұл мэселелерін болашақта Г.Гегель диалектикалық түрғы-дан шешуге тырысады. Сонымен Жаңа дэуірде И.Кант Қайта өрлеу заманындағы галымдардың ілімдерін жаңартып, таным жолындағы қайшылық-тың іргетастығын элемге паш етті. Моральдық мәселелер Енді И.Канттың теориялық зердесінен өтіп, оның практи-калық философиясына көшуге уақыт келді. «Практикалық зерде» деп ол моральдық салаға эртүрлі принциптер мен нормалар беретін зерденің қабілетін айтады. И.Канттың ойынша, «Еріктіктің негізін-де болуы мүмкіннің бэрі практикалық зердеге жатады». И.Кант өзінің философиясында моральдық саланы ғылыми салага Караганда анагұрлым жоғары қояды, өйткені моральдық сала 223 



өз-өзіне жеткілікті, автономиялық ахуалда өмір сүреді. Мораль адамды дүниеде болып жатқан емес, болуға тиіс биіктіктерге ите-реді. Адамның эртүрлі сезімдерінен шығатын тілек, өзіме ғана бол-сын деген ойдан щығатын іс-қимыл, пайдалықты көздейтін әрекет -мұның бәрі де моральдық салада есепке алынбауы керек, өйткені оның бэрі де күнбе-күнгі күйкі өмірлік тәжірибеден пайда болады. Практнкалық зерде априорлық жолмен өз-өзіне моральдық прннциптерді ұсынады: біз өмірден емес, тек таза моральдық еріктен шығатын нормаларды біз басшылыққа алуымыз керек Мұндай козқарасты парыз этикасы деп айтуға эбден болады. Легальдық жэне моральдық іс-әрекеттер Адамды белгілі бір іс-эрекетке нтеретін тэртіп ережесін И.Кант императив дейді. Оның екі түрі бар. Біріншісі - гипоте-тикалық императивтер. Олардың ережелері омірде қалыптаеатын нақтылы жағдайларға байланысты, ал соңғылар эрқашанда өзгеріс-те. Гипотетикалық императивтер, сондықтан адамның сыртқы, яғни гетерономдық жүріс-тұрысын ғана анықтайды, оның ішкі мотивтерін есепке алмайды. Мысалы, «егер сатып алушылардан айырылып қалгың келмесе, онда сауда-саттықта олармен адал бол», «егер өзіңе пайда болсын десең, онда басқаларга қызмет ет» т.с.с. Мүндай ережелерге сай жүріс-тұрыс, эрине, құпталады. Сонымен 
қатар олар орындалмаган жагдайдагы жазалау мүмкіндігі де адамга оз эсерін тигізбей қоймайды. Мұндай жүріс-тұрысқа И.Кант легальды, ягни заңга қарсы емес деген ат қояды. Императивтердің екінші түрі - ол категорикалық импера-тивтер - оның ережелерінің түп-тамыры моральдық салага кетеді. Оның талаптары үзілді-кесілді, қажетті түрде эрқашанда орындалуы керек. Онын талаптары өмірден алынган тәжірибеден емес, адамның трансценденттік табигатынан шыгады. Ол ешқандай «егер» деген сөзден басталатын тэртіп тэжірибесін мойындамайды. Сонымен катар гипотетикалық императивтер моральдык ережелер-ге қарағанда томен болганымен, соңгыларга қарсы емес. Мысалы, егер суға батып бара жатқан адамды кұтқарган кісі сол үшін сый алу мақсатымен суга түссе, онда оның іс-эрекеті легальды. Ал ондай есеп болмай, тек қана парыздың негізінде, оз өмірін ойламай, басқа адамды судан шыгарамын, олімнен құтқарамын деген оймен суга тап берген адамның іс-әрекеті - моральды. Сонымен легальдық пен моральдықтың шекарасы адамның ішкі сана-сезімі арқылы өтеді екен. 224 



Енді сол И.Канттың моральдық салада жасаған категори-калык императивін талдайық. Ол былайша берілген: «эркашанда jKYpic -тұрысыңның ережесі бүкіл адамзаттың талабына сай келсін», яғНи сенің орныңда сол жағдайда басқа адам болса, ол да солай істер еді. Категорикалык императивтің талаптарын орындау жолын-да адам ешқандай пайдақорлықты іздемеуі керек. Тек басшылықка баска адамдар алдындағы парызымызды алуымыз кажет. Категорикалык императивтің екінші ережесі «эркашанда адамзатка, - ол өзің, иэ болмаса басқа адам болса да, - ешқашанда кұрал ретінде карама, эркашанда оны максат тұт». Адам - бұл дүниедегі ең биік құндылык, оны басқа еш нәрсемен салыстыруға болмайды. Бұл үлы гуманистік принцип қайсыбір діндегі адамды төмендететін қағидаларга қарсы бағытталған. Оны И.Канттың моральдык философиясының күшті жактарына жатқызуға болады Ал енді И.Канттың моральдык философиясыньщ элсіз жактарына келер болсақ - ол парыз бен бақытты бір-біріне қарсы кою. Егер мен басқа адамға жақсылыкты оны сүюдің, жаксы көрудін негізінде жасасам, онда ол іс-эрекет өзінің моральдық жагын жояды. Моральдык жолда адам тек қана парызды басшы-лыкка алуы кажет. И.Канттың ойынша, тек қана «Парызды орын-дадым» деген ой гана адамды өзін бақыттымын деген сезімге экеле-ді. «Парыз, сен сәулетті, үлы сөзсіц!» - деп қорытады И.Кант. Әрине, адамдардын қарым-қатынасында, олардың ішкі ойла-ры мен сезімдері үлкен орын алады жэне адамдар оны аса бағалайды. Бірак нақтылы жасалган іс-әрекетті де естен шығар-маған жөн. Нақтылы күнбе-күнгі өмірде біз біреуді сүйеміз, екін-шіні жек көреміз, үшіншіні сыйлаймыз т.с.с. Адамның сезім тебі-ренісінсіз ешқандай қарым-қатынас жоқ, олай болса мораль саласынан адамның сана-сезімін алып тастау тек кана абстрактылық теорияда гана болса керек. Еріктік мәселесі И.Канттың ойынша, адам ерікті түрде категорикалык импера-тивтін талаптарын мүмкіндігінше толық орындауы керек. Зорлық-тың негізінде атқарылатын моральдык императивтер жоқ. Бірак бүл теорияда гана. Ал нақтылы өмірде, қүбылыстар әлемінде, адам көбінесе гипотетикалык императивтермен кездеседі. Бұл жагдай оның жан дүниесінде үлкен кайшылықтар тудырады. 225 



% л қайшылықты шешу жолынла HV„„ императив шынайы өмірде толығьшаТ/м, к а т е™рикалЫқ шексіз жақындау аРКьшьГше^ГедТдеГен S n X С°НЬЩД Т а л а б ьш жагдайда адам бақытка жете ала м а ? » ! "ген Г ^ <<АЛ М ү н д а й жауап береді: «Мораль біздің езшізд J a 2 1 б * * * * * ° Л б Ы Л а й ц * керек жөніндегі ілім емес. Ол б з к ^ а й Г я Т К Ш Т Ы керектігін көрсетеді». калаиша бақытқа сай болуымЫз барлық ИЭ кана езінін өмірдегі парызын o p Z Z T Z Z ^ T ^ Te« аитамыз, - деп қорытады улы ойшыл ҚИ М Ы Л Ы Н а қ а ™ еткенді и д е я с ы н ь щ Т ^ ш д ? ™ ' ^ Z T Z r Т £ К К а Н Э тек қана трансцендентлік ш е к с п д ^ н Т с ь ш Г Р Ы Д а Ғ Ы а Й тқа нДай, императивтің толық орындалуына у м Г Г п Г Т * к а т е г о Р и к а л Ы қ адамның жан Дуниесшің Г м 7 с Т Г б о Л Ү - С ° Н Д Ы к т а " практикадық зерденің екінші тұжырымьі^ М Ш 6 ' б ү л ~ М о р а л ь д ы ~ Й ™ ^ сайын адамзат мемлекет» орнаган кезде бұл т о п е с с ^ К <<Этикадык трансценденттік жагдайда и » ж а к ы J ™ f У ' Т ' " ' А л ' өйткені адам елместік сатысынТкошедТ ^ 6 и Э Д Ш в б о л м а « ' ^ S l ^ o Z Z : ^ ^ Г е с т і г і ү ш і н ғанда логикалық r v p ^ Z S v » ^ ^ н е п з кеРе«- Ең болма-мойындауы керек. К й болса Г н л а й К ™ б а Р е к е н і " болады. Қудай, сондыктан Г р S S ^ S T р а л ь д ь / д ^ р Г ^ ; ^ және жетілмеген болып ж а р а ™ Н н я „ ' Р Т а б и ғ а ™ элсіз адамдық қасиеггерінен ж у п д Г б ' Г , К ү н э ғ а б а т ь , п «Мен не нэрсеге ү м ^ ш е 1 ° Z С ° Н Ы М е н И К ант сенімге»,-депжаУаГкаТтарады. ' ~ ^ С ү № « И ™ 
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к і н д і г і н бекіту, парыздың орындалуына жағдай туғызу. Құқтың өмір суруінін ерекшелігі - ол эртүрлі адамның қарым-қатынас-тарын әділеттіліктің негізінде ретке келтіреді. И.Канттың ойынша, адамдардын негізгі табиғи кұктарына жскеменшікке деген құк жатады, тек од баска адамдардын бостан-дьіғына зияндығын тигізбесе болды. Табиғи кұктың негізгі қаги-даларынын бірі - jus talions (тең күндық, тіске-тіс, көзге-көз). Ал мемлекет мэселесіне келер болсақ, - ол адамдардын зандардын негізіндегі бірігіп қауымдасуы, оның негізінде әділет-тілік принципі жатуы қажет. И.Канттың ойынша, республикалық баскару жүйесі король билігіне қарағанда жақсы, өйткені король даналык пен әділеттілікті ұзак уакыт бойы сактай алмай қалады, үзак уакыт билікті ұстаған адам қажетті түрде зерденің ерікті тұжырымын бұрмалайды. Мемлекет аясында қоғамнан ажыратуға болмайтын үш принцип бар. Олар - эр адамның еріктілігі, азаматтардың теңдігі және эрбір азаматтың дербестігі. Тарих философиясы И.Канттың ойынша, халықтардың дамып-жетілуі көп жағдай-ларда «сол елдердің туған жеріне, еңбек салаларына, әдет-ғұрты-пына, колонері мен саудаға, халықтың тығыздығына байланысты». 
Қоғам өмірінде гипотетикалық жэне категорикалык импера-тивтер бір-бірімен қайшылыққа түседі. Адамдар оз табиғаты бойын-ша тойымсыз, сараң жэне өлшемсіз, билікке, үстемдікке деген кұштарлықтарымен мінезделеді. Сонымен катар категорикалык императивтің талаптарына сэйкес, олар оздерінің жүріс-тұрысын моральдык тұрғыдан ақтағы-сы келеді. Бір жағынан адамдар бір-бірінен алшақтап, екінші жағы-нан бір-біріне жақындайды, өйткені олар неше түрлі өздерінің кажеттіктерін отеу жолында бір-бірінен көмек іздеуге мэжбүр болады. «Адам сондай кисык ағаштан жасалғаннан кейін, оны 

қанша сүргілесең де, түп-түзу қылу мүмкін емес», - дейді И.Кант. Бірақ, осыған қарамастан, жеке адамдар арасындағы қайшылықтар бүкіл қоғамдьщ тұргыдан алып қарағанда, тарихты алга жылжы-тады. Қоғам әлеуметтік жағынан алга жылжыған сайын, қайшы-лықтар да осе бастайды. Жетілген болашак қоғамда «оның мүшелеріне орасан зор еріктік беріледі, олай болса, олардың арасындағы қайшылықтар да өмір сүреді», - деп қорытады И.Кант. 227 



И.Канттьщ ойынша, адамзат тапиү^, • азаматтық ахуадына Қарай д а м ь Г к ^ Т б ^ Т ^ 3 ^ 4 дүниеде жету мүмкін емес «Жя ' ф З Қ ° Ғ а н т о л ь » ь т а н 6 v мәдениеті оньщморалТдық S l ^ « г т ы ц с Ы р т £ дамып келеді. Бүл адамГ а д д ь ^ ? ™ ^ 3 есептейді ұлы ойшыл. Әрине С ¥ Р " ү л к е н ҮРей», - * кісінің ойынын J g £ ш ^ ™ ™ " ^ XX ғ. өзінде-ақ екі дүниежучі.п/ К к ө Р с е т т , : тек өткеи соныңкүрбаны болганГк"аҮ?Ч м и л лиондатан адамд^ адамзат омфшде «мәңгілік б е й б , т ш ш ^ 1 я Ш а Ж 0 Ю КеРек c ™ S r a ^ і й г к е р е к д е -« ™ ж а с а й т ы н ^ л м — Г ~ S І й болашақта бүкіл адамза™ бТп ™ л™ У Ы Я б о л ^ с а аясында біріктіру кажет деген кең тапа Д Ү ™ е Ж ү з ш к мемлекеггің кесілді қарсы шыгады. Оныңойьшша Т е м Т ^ И К ш ' Т У ^ д ь жарақ, күш тевд1гі ертелі-кеш Z a Z l . T ^ а Р а с ы » д а ' ы қару. жүзшік мемлекет х а л ы к т а р д * S S S r ^ ^ б ү К ' Л Л ү н " -. И.Канттьщ ойынша тек к а н Г б ^ ? б а С З р е д і ' тердщ ерікті федерациясы ғана халыктаплы^^ б С Т Ш Д е П М е м л е ^ т -дербестігін сақтап калуға мүмкінш - ^ а р д ь щ б ° ™ д ы ғ ы мен саяеи болар еді, бірак ол ешкашінд ™ ^ 1 ' < < 0 л Х З Л ЫҚТ аР «Дагы керек», - деп ойлайды И КаНТ C W P " М е м л е к е т і болмауы ем.р сүру құкын осьшайша коргайды °Л ^ « е г г щ г - "^нша ^иргаиды. 1 — т у үШІН, х а л ы . басқалар араласпай, х а л ы ™ м е м л е к е ™ « ішкі істеріне байланыстарды д а м ы т у ^ в ^ Г С а у л а " с ™ К , мәдени саладағы негізгі идеялары ө з 3 а м я Г Ы З Д а Й ' И ' К а н ™ н бүл өзектілігімен байқалады. " ° З Ы П ' б Ү г і н г і уақытта да езінін е ш Г Г н ^ ы ^ Г к е Г Г ^ " ^ 0 * ™ таР™„да И.Кант XIX г. н е ^ ф „ Р Г о 1 я с Г Ь І М Л а Р Л Ы Н а Й Т у ы н а XX , ке„ КОЙМаЙ ' 228 



§ 2. Фихтенің философиясы Иоган Готлиб Фихте (1762-1814 жж.) - И.Канттан кейінгі неміс классикалық философиясының өкілі. Иена жэне Лейпциг университеттерінде оқып, білім алған. Бір жагынан алганда, И.Фихтенің өмір еүрген уақыты Н а п о л е о н н ы ң Еуропа елдерін жаулап алып, империя кұруымен байланысты болса, екінші жагынан, Германияның өзіндегі феодал-дьік катынастардың іріп-шіріп, буржуазиялық-демократиялық қо-ғамга карай бетбурысымен байланысты болды. Сондыктан И.Фихтенің бүкіл жан-дүниесін баурап алган идея - ол неміс халқын азат ету, оган бостандық эперу, екінші жа-гынан, жеке тулғаның еріктігі үшін күресу, феодалдық адам тәуел-ділігіне қарсы шыгу. Бүл идеяларды философиялық жолмен негіздеу үшін И.Фихте субъективтік идеалистік философия жолына түсіп, өзінің тамаша ойларын дүниеге әкеледі. И.Фихтенің философиясын терең түсіне алмаган заман-дастары ол жонінде неше түрлі аңыздар қалдырган. Солардың бірі: Фихте өзінің зайыбымен театрга келгенде, эйелдер бір-біріне сыбырлап: «Фихте мырза, бізді айтпаганның озінде, өз әйелін басын-дагы қиялы гана деп есептей ме екен», - деп күлген екен. Неміс халқын азат ету жолында Фихте согысқа оз еркімен кетіп, сүзек ауруынан 1814 ж. қайтыс болады. Негізгі еңбектері: «Галымныц міндеті», «Ғылым жоніндегі ілім», «Неміс үлтына арналган создер» т.с.с. Адамның еріктілігін, оның моральдык іс-эрекетін негіздеу жолында Фихте түлганың рухани белсенділігін корсетеді, ал оның өзі бүкіл Дүниенің негізін қүрайтын рухани үлкен күштің жалгасы ретінде түсіндіріледі. Фихтенің ойынша, Дүниенің бастауы «Үлкен Менге» барып тіреледі. Ол - ешқандай шектелмеген, таза, кайсыбір сезімдіктен жогары белсенділік, еріктік, іс-эрекеттік, озін-озі толыгынан танып-білуге үмтылган, озінің себебі өзіндегі рух. Сондықтан ол Дүниені өз ішінен жарата алады. Фихтенің ойынша, Дүниенің омір сүруінің үш негізі мынандай: 1. Алгашында орасан зор тебіреніс арқылы «Үлкен Мен» өз-өзін анықтап «Мен - Менмін» деген дэрежеге келеді. 229 
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қарым-қатынасы б а р ^ і р а Д Т е з Т ^ ^ Т а Д а М Д аРД Ы" гүлға бола алмайды К Ш б о л™ннан кейін, нақтылы « « - е р болсак, „ , субъект ш е ш у ш Г р е ? а т к а Г ™ « ™ Ь ' С ь ™ Д а " р " е = « катар өзін>й табиги негіздеЫн ^ J Р Қ З Н а К 0 Й м а й ' сонымен бақытқа жетеді. Осы арадГбіз Ф и х Г ^ С ° Н Д а ғ а н а ° л жақындап қалдык. Фихтенщ тарих философиясына 230 



Тарих философиясы Тарих мәселелерін Фихте идеалистік мақсатқа лайықтылық лмен шешеді. Абсолюттік «Мен» (Үлкен Мен) - тарихи дамудың Ж йнар козі, анықтамасы жэне мақсат мұраты. Тарих дегеніміз - ол Күниежүзілік зерденің қалыптасып, күрделеніп шексіз алға ^тылуы. Әрине, ол жеке адамдардын іс-әрекеттері мен шығарма-щылын шабыты арқылы жүзеге асады. фихтенің ойынша, тарих алға қарай жылжыған сайын, адамнын еріктігінің де өрісі кеңейе береді. Адамдар өзінің алдына койған мақсат-мүраттарын іске асыру жолында табиғатпен (Мен емес) күрделі қарым-қатынасқа түсіп, оның қойған қиын кедер-гілерін жеңіп, белестерінен өтеді. Олай болса, еріктік орісінің кенеюі білімнің осуімен тығыз байланысты. «Еріктіктің болмысы өзінін ішкі бітімі мен мәні түрғысынан алып қарағанда білімге тең», - деген пікірді Фихте басым айтады. Қоғам өміріндегі адамның өз дарыңдарын шексіз жетілдіруге қарай үмтылысы - тарихтың өзегін күрайды. Ал осы үмтылысқа жасалатын сыртқы құрал - ол мемлекет пен қүқ. Мемлекет пен қүқ мәселелері Фихтенің ойынша, адам эркашанда әлеуметтік пенде ретінде ғана өмір сүре алады. Олай болса, адамдардын қарым-қатынасын ретке келтіріп отыратын заңдар эркашанда қоғамға қажет. Осы себепті, Фихте адамзат тарихындағы табиғи, иэ болмаса мемлекетке дейінгі сатыны толығынан теріске шығарады. Мемлекет эрқашанда дүниежүзілік тарихта болған. Бірақ, соған қарамастан, мемлекет адамдардан жоғары түрған мақсат-мүрат емес, ол - тек қана коғамды үйымдастырудың, адам-дардын қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, ғылым мен білімді, өнді-рісті үйымдастыратын қүрал ғана. Олай болса, халыктың мемле-кетті эркашанда бақылап отыруға деген құқы бар. Мемлекет сала-сында істеп жатқан шен иелерінің алауыздығы мен жемқорлығын сынай келіп, Фихте: «Мемлекет - кажетті залымдық, бірақ адамдар мындаған жылдардан кейін адамгершілік түрғысынан кемеліне келген кезде, мемлекет қажет болмай қалады», - деген пікірге келеді. - Сонда ғана, моральдык жетілудің негізінде нагыз адамның «табиғи ахуалы» дүниеге келіп, мемлекет, құқ, шіркеу деген күбылыстар келмеске кетеді, - деп қорытады үлы ойшыл. 231 



көзқарастарына Т о Г ^ ^ ^-Энгельс адамзат тарихьшда^ б о л а ш а Г ^ " ^ К е р е к ' ейтк о ? мемлекет деген нәпселеп ^ к™мунистік қоғамда д а 2 ЛЭр болжаған болатын ^ № a » ^ е т болмай'қалады д ^ Фихтенің екінші - - П —ж а с а у-
қамтамасыз ету сыптк-и жэне еңбекке леген толығынан Әсіресе, қазіргі отпелі К 0 Ғ Г ^ К Ү М Э" т У ғ ь ' ^аса керск жолында, Фихтенің кейбіп ойляпГ Ү Л К е Н ^ і н д ық т а р д ы l H v таеып жатыр. Біз қоғам ° Р Ж а н д а н д ь ф а т ы „ а х у ^ кауымньщ бір бөлігі p S e «ашык ? ^ ^ б ү к І л а д ™ тұжырымға жармасып, е л д е г Г к Г е н Г ^ 6 ° Л У Ы М Ы З к е р е * С н тауарлардың кысымына шыдай Г * ^ Ш е т е д д ерден келген бодаңдыктың а с " ; Г н Ш Ь ^ р Г М Г „ Г " б ™ Да " ж о а д ы — - S S r ^ Дінге қарай бетбурыс б і р т е - б ^ д ш н филосоГняга ' I T ™ ф и Л О С О Ф - с ы соцьщца шьіғармашылық сатысында пнТ Ж Ы Л Ж И б а с т а йды. Егер алгашкы «Үлкен Мен» м ^ ы Г ^ Г ™ ^ м ^ ы Г б а р түсіндфілген болса, келесі Г ' Ш Ы ғ а р м а ш " л ы қ «ө м і р > > ; Р езш танитыны ^өншдег ойлаоды Г б ° Л М Ы С Т Ы « ™ ы " лык жүйесі осы С0Ңгы о н д ^ Т ^ Т ™ ' ГеГСЛЬДІІ< Философ^. болжауға бола'тьш сиякты З Ш Д е П Э И Д а б о л д ы деп те айтуга, f ^ ^ ^ Z ^ Z foZTl < < Б 0 Л М Ы СҚа»' - і р д е п Бфақ кенетген сүзек aynv , , ' . ° Н Ь Ш Д а «%Дайға» келіп тіпелетті - й і н , Ф и х т е н і ң У ф і Г ф Г с ^ Г л ы г Г Д Ү Н Н е Д е Н е р Т е — алган жок. ф толыгынан дши козқараска айнала 232 



Қорыта келе, біз Фихтенің неміс классикалық философия-сынын шеңберіндегі өз орны бар үлы ойшыл екенін тағы да атап өткеніміз артық болмайды. Фихтенің: «Іс-әрекет жаса, тағы да іс-зрекет ет!» - деген ұраны біздің халыққа бүгінгі таңда ауадай кажет. Адамның орасан зор шыгармашылық белсенділігін көрсете білген, адамзаттың жарқын болашағына сенімділік көрсеткен үлы ойшыл философия тарихында мэңгілік қалады. § 3. Шеллинг және оның философиясы Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг (1775-1854 жж.) -неміс классикалык философиясының корнекті окілі. Дарынды түлга 15 жасында Тюбинген университетінің теология факультетіне оқуга түсіп, екі жылдан кейін философия магистрі атагын алған. 1798 ж 23 жасында профессор атагын алып, ол Иена университетінде лек-циялар оки бастайды. Оның педагогикалық жумысы осы кезден басталып, 1846 ж. дейін созылды. Шеллинг 1854 ж. дуние салды. Негізгі еңбектері: «Трансцендентальдық идеализм жүйесі», «Дүниежүзілік жан жонінде», «Өнер философиясы», «Филосо-фия және дін» т.с.с. Табиғат философиясы Жана дәуірдегі философияда натурфилософиялық мәселе-лерді оз заманындагы ашылган жаратылыстану гылымдарындагы деректермен ұштастырып, сонымен қатар біршама жаңа ойларды дүниеге келтірген Шеллингті, бүл жагынан алганда, ешкіммен салыстыруга болмайды. Оны Фихтенің жасаган «Үлкен Мені» эсіресе табигатты тек қана қүрал ретінде түсінуі қанагатган-дырмайды. Дүниенің алгашқы бастауын Шеллинг Абсолюттен көреді Ол - субъект пен объектінің тепе-теңдігі. Өзінің алгашқы кейпін алар болсақ, ол - өзінің субъект, иэ болмаса объект екенін элі білмейтін рух, саналы жэне бейсаналы іс-әрекеттің теңдігі. Сонымен Шел-лингтің создерімен айтсақ, Абсолют «өзінің мэні бойынша идеалды да, реалды да емес, ойлау да, болмыс та емес бірдеңе». Алайда бұл бірдеңенің дамуга деген талпынысы бар Оньщ алғашқы нақтылы көрінісі - ол Табигат. Егер Фихтенің фило-софиясында «эрекет ет!» деген талап үлкен орын алса, Шеллинг «Бол !» - дейді. 233 



Сонымен, Шеллннгтің ойынша, алғашқы Дүниенін нег,Ч; ^ жатқан тепе-теңдік, оньщ омірде болу күштарТгын оять п ^ табиғатқа анналады. Табнғат озшің алгашқы омір сүрушен б І т Л 
құнарлы, ондіре алатын күш - natura naturans, о н ь ^ е Г қ а Г ж у Г " н э Р с е н ' б о л м а с ь і н кабылдай алатын негіз - natura naturafa ? " ' есептеуге болмайды. naiurata ~ Дел Әрнне, табиғат өзінің алғашқы сатыларында бейсаналм стихиялық түрде іс-әрекетге болғанымен, ол белгілі бір м а к ^ "' ланықты нэтнжелерге әкеле бастайды. Табигаггьщ ось нлай Г " 3 сатыларын Шеллинг загтардьщ бір-біріне тар^ь м е н ™ ^ рулерінен кореді (физикалык тілмен айтқанда гравитация ме Т нетизм). Келес, сатыда табигагга химиялық өзгер.стер пайда б пГ ды, ал оның оз, электрл.к процестермен тыгыз байланысты А л Г " Х ы д а Г ш е " 1 Ж Ү Р С К е Л е Т1РШІЛ1К ЭЛСМІН ДҮниеге эк л ^ ' o t тұрғыдан Шеллинг Т1ршілік жоніндегі эртүрлі nncAonL - к „ ь , с ь ш ғ а м а д ы ( р г а е Г о ш о _ ™ Әрине, тіршілік дами келе өзінің ғажап туындысын - алям^ п е н Х к т ^ б 0 С Ы Т ¥ Р Ғ Ы Д а Н М Д а ' а д а м ™ Л К - S K пен ооъектшщ бірегеилігін көрсетеді Таза табигя™™ (тарту) касиеті идеалды е м і р д е ^ к ы л а у ^ адамнын « омфінде бірте-бірте о з ^ н д і ^ а н і с е з Г Г д Т Я Өзіндік сананың тарихьш Шеллинг үш сатыдан көреді. Бірінші сатыда ол комескі түйсіктен шыгармашылык анля™ е е е е г Б ¥ л с а т ь , д а і ш к і с ю і м « « ж к риялар пайда болады). ^ с ш к т.с.с. катего-ЯҒНи Ү ^ ' Н Ш І / а Т Ы Д а ¥П»шдардан озіндік санага дейін котеоілелі ; С Ы Р Т К Ы Д ү Н И е Г С Қ а Р с ы қ о й ы п ' соныменТаТар Г өзш объект ретінде тани алатын дәрежеге котеріледі Демек бейса налық тарихтан отіп, белсенді, ерікті және санІлы, табита^ың L К Ү Ш К е а й н а л а д ы - Я ғ н и табигат қогаш^ауыса-Б Ү Л а р ? Д а 613 Шеллинггщ тарих философиясына келіп тіреодк Тарих философиясы. Еріктік мәселесі жасаудҚан к 1 е ^ У Г Ь Щ е р е К Ш 6 Л І Г І Н Ш е л ™ н г «екшш, табигаггы» жасаудан коред,. өз-өзш анықтаган субъект енді айнала коршаган 234 



заттарды игеріп, оларды кайта жарастырып, қүрып, өз еркіне көндіреді' яғни адамның шығармашылық іс-әрекетінің негізінде о б ъ е к т а в т і к пен субъективтік бір-біріне өтіп, қайта қосылады. Бұл кісі Қайта өрлеу заманынан бері келе жатқан «іс-әрекет арқылы тану», «жасадың - таныдың» деген накыл сөздерді қолдайды. Бірак, Шеллингтің ойынша, Дүниені ең терең түрде тану баскаша жолмен беріледі. Ол - эзотерикалық (esoterikos - грек сөзі, ішкі, кұпия деген магына береді) жол, ол тек қана интеллектуалдық интуиция арқылы гана болуы мүмкін. Ал оның өзі барлық адамдардын қолынан келе бермейді. Оған тек тандаулы, аса дарынды адамдар гана жетпек. Шеллингтің ойынша, адамзат тарихы - максатқа лайықты дамып жатқан Абсолюттің дамуының ең кұнды сатысы. Ол өзі тудырған адамзаттың шығармашылык іс-әрекеті аркылы іске асып жатады. Бірак осы жолда адамдар қаншалықты талпынғанымен, Абсолютке жете алмайды. Ол мақсат тек қана адамзаттың шексіз идеалдык қоғам орнату жолымен жылжуында ғана іске асады. Сондыктан тарихта адамдар оз заманының мүқтаждықтарынан шығатын, шешуге келетін, шынайы мақсаттарды ғана қойып, соларға жетуге тырысуы қажет. Бүл идеяны қазіргі замандағы мәселелермен үштастырсақ, онда «коммунизм қогамы» сияқты идеалды, барлық қайшылықтар жойылған қоғамға ешқашанда жетуге болмайды, оған тек шексіз жақындай беруге болатын сиякты. Шеллингтің ойынша, адамзат тарихы үш сатыдан өтуі кажет. Бірінші - трагикалық саты, мүнда тағдырдың ессіз күштері коне замандағы үлы мемлекеттерді келмеске жібереді. Екінші сатыда халықтар мен эртүрлі мемлекеттер табиғи заңдылыктарға сай біріге бастайды, үшінші - элі тарихқа келмеген болашақта - тағдыр мен табиғаттың күштері бір-бірімен үласып, Дүниеге Мессия (Қүтқарушы) келеді. Әрине, мүндай козқарастан біз Шеллингтің бірте-бірте теософиялық агымга өтіп бара жатқанын байқаймыз. Шеллинг еріктік мәселесіне, Фихте сиякты, коп көңіл бөледі. Бірақ ол бүл категорияны кажеттікпен тыгыз үштастырады. Еріктік дегеніміз - ол тарихи қажеттікті танып-білу, ал оның кілті - жеке адамдарда емес, тек қана адамзаттың колында, өйткені эр адам оз өмірінің шеңберінде озінің жеке максаттарын қойып, соган жетуге тырысады. Бірак барлық адамдардын қосыла жеткен тарихтагы нэтижелері басқаша болып шыгады. 235 



- е , Й ^ Г ^ ^ ^ ™ талаптарын Т а л д а й орнату деген ойга келелГейТ КенТ а б Г Т ~ толыгынан еріктікке Ұмтылган а ' , ^ я 'К С р , К Т І К ^үмкін ем с езі вдт мемлекеттің ^ " г ^ г г қ — — тоталитарлық тевдіктен либерализм І п З Ш а Д Ы ' өй™ені тавда are үлкен К и ь ш д ы к т а р д Г ™ і Р ) Ж ° Л Ы Н а Ө Т у бугшг уақытқа шейін езі„ің е р ^ / r ^ Z Z ^ ^ ^ <* екшшшер ер.ктікті «ойыма не келее ГньТ I а Ш а й ^ " p c a , моральдық жэне құқтык нпплГ 'стеимщ» дегенге теңеп арсыздықтың ж о л Г Г б а Ш Ь ™ < ^ аталған жэне де баека кем-шіліктерді і і Т Ж С у д е " саясаттың адамгершілік ж о л д Г * Щ Н С П З Г І Ж о л д а Р ь ' - ол — 1 Өнер философиясы орЫН ^ ө н е р — орыстын үлы жазушы-ойшьшы ^ ^ Лос З Н а Д а Н С о ™ н а „ «Әсемдік элемді қүтқарадьо^деген накып ° С Ы ° Й Ғ а с а « Шеллинггің ойьншя °ӨЗД1 а Й Т К а н б о ™ н - абсолюггі өһердің ^ н д ы с ш " ^ ^ " ь щ (ӘЛемнің) ө з і бейсаналық поэзиясы». Күннщ Г ^ м Г " " ӨЗІ " «рухтыц неше түрлі гүлдерд,, х ү р ^ Г н ^ е Ы Г " ' в р Ш И * № безенуі, жануарлардың дене L w Р ' К ¥ С Т а р д ы ң "^ше түрлі Де бізді r ^ b ^ e Z 7 r Z T P b l H b I n Ә С 6 М Д І П Т с с" - бәрі оидың тудырған идеалды р ы м ы сэйкес келед^ ЗҚЬ 'Л өнерді, ^стетикадыіГ^ бірінші орынға 
қояды. «Ғылым әрқашанда онер 236 



с а л а с ы н д а алғашқы ашылған, сезінілгеннен кейін жүреді». Шел-л и н г т і н бүл ойын растайтын бір мысалды келтірейік. 1970-ші з к ы л д а р д а н бастап, бүрынғы кеңес қоғамының қүлдырай баста-ғанын, оның алдағы болашақта тарихи түйыктыкка келіп тірелетінін алғаш сезінген өнер қайраткерлері болатын. Ал ғалымдарға келер болсак, олар тек сол коғам келмеске кеткен уақыттан бастап қана оны сараптай бастады. Өнер саласының құндылығын Шеллинг генийлердің (genius -лат. созі, аса дарынды деген мағына береді) іс-әрекетімен тығыз байланыстырады. Өйткені олар - Абсолюттің қүралы, бірак оны олар сезінбейді. Генийдің омірі - ерікті де, зардап пен шаттыққа, шыгармашылык іс-әрекетке толы. Ол онер саласында белгілі бір максат қойып, оны ертелі-кеш орындайды, дүниеге асқан әсем т у ы н д ы келеді. Ал бірак оған ол қандай жолмен, қандай заңды-лыктардың нэтижесінде жетті - оны ол көбіне түсіне бермейді. Өйткені өнер қайраткерінің туындысын Дүниеге әкелетін ең терең себеп - ол Абсолюттің өзі. ' Алайда гений оз шыгармасын тудырып, оның кемеліне келген әсемдігін сезініп, шексіз шаттанып, одан гажап лэззат алады. Өйткені оның рухы өзінің жасаган онер туындысы аркылы заттанды (объективтелінді), ал заттанган өнер шыгармасынан идеалды өмірдін нышаны байқалады (субъективтелінді). Сонымен өнерде объективтік пен субъективтік бір-бірімен қосылып, алгашқы бейсаналық теңдіктің дамыган финалы, соңы ретінде байқалады. Шеллинг онер саласын, негізінен, екіге боледі. Біріншісі -реалдык өнерлер. Оган ол музыканы, сурет, архитектура мен скульптураны жатқызады. Екіншісі - лирика, эпос жэне драма. Егер біріншіге жататын онер салалары кобіне дене әсемдігіне коңіл более, екіншілер, одан да жогары - рухани эсемдікті көрсетеді. Әрине, бүл классификацияга күмэндануга әбден болатын сияқты. Музыка арқылы сөзбен жеткізе алмайтын нэзік сезім толқындарын тудыруга болатынын бэріміз де білеміз, олай болса оны екінші топқа жатқызуга, әрине, болар еді. Шеллингтің ойынша, ең биік онер - ол поэзия. Ол арқылы Абсолют өзін-өзі ең терең түрде сезіне алады. Соңынан, XX гасырда өмір сүрген үлы неміс философы М.Хайдеггер бүл пікірді толыгынан қолдап, поэзияда философиялық ой-орістің шеңберінде ашылмаган болмыстың сырлары ашылады деген болатын. Сонымен тек өнерде гана адам өлшенбейтін, бұл өмірде жоқ гажапка іштей беріліп, жан тыныштыгына иеленеді. Ал ол - өлшемі жоқ ғажап, ол - Құдай. Абсолют үгымы - оның тек қана сөзбен 237 



берілген аты ғана. Соңынан Шеллинг өнердің Қүдай илеяляп 
қатыстығы бар екенін көреетш, өнерді с ү й і ^ с ш у д ш Т 
Қудаидың адамға жауған нуры деген пікір айтты ТҮСШУД'Ң өзі Көрш отырғанымыздай, өмірінің соңына капяй іи» бірте-бірте діни философияга карай ауыткып « Г л Т Н г сынын» жолына түсть Ш е і и н г г і ^ і а ^ а ^ J ^ J u Z ^ ауытқуын тер.с қабылдап, жас кезінде даңққа с ы й г а S 

Шеллингтщ философия тарихында оз орны бар жэне ол я ^ " ' есінде мэңгі қалады да деген ойдамыз. Р ЗДаМЗат § 4. Гегель - неміс классикалық философиясының шыңы Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831 жж 1 Г>т,* нияньщ Штутгарт қаласында лауазымы биік шен n e c i ^ k c l t дүниеге келген. Гимназияны узд,к бітіріп, 1788-1793 жж Тюбин" теологиялык институтында окиды. 1801 ж. ба тап Шна униГп" ситетінде ғылыми-педагогикалық жумыс аткара бастайдь" " ^ сь,Ь> « п Т е ң б е к Т е Р ' ^Рухгын феноменологиясы (кубь.лы сы)», «Логика гылымы», «Философияль.қ ғылымдардьш зн л ~ л ~ / < Қ ¥ Қ ^Эстетикаға арналған м р ®ЗІНІҢ Философиялык жуйесін жасау жолында Гегель ойлау мен болмыстьщ теңдігінен бастайды. Ал онда оньщ Шеллин^н Й ^ Й Е З 1 * " Л Ы Ғ Ъ І н е д е д е г е н w Г Г « J Д ' Ш е л л и н г ' жогарыда корсеткендей, Абсолютен оилау мен боЛмысының тене-теңдігін мойындады. Бірак сол т е Т теңдіктен шыгудыц кайнар козін ол белгісіз бір куд р е ^ куштен о ^ Г ы н " А Г г а Э З ° Т е — ^ иолатынын айтады. Ал Гегельге келеек, ол сол ойлау мен болмыг тьщ теддхпн гана мойьшдап коймай, оны айьФмашь1Гк " ь , ™ н ~ = С Т Ы Р Ь Ш ' ° Л а Р Д Ь Щ Ө З а р а ІШК1 (категориялық) деңгеиде туешуге болатынын айтады де к а п я п Т Д е Н ' [ е Г С Л Ь А б с 0 Л Ю Г Г І дамып жаткан субстанция ретін-Де каран, философияга тарихи козкарасты енгізеді. Соньшен катар 238 



аМУДЫН ө 3 ' кайшылыктын негізінде, заттың бүгінгі жағдайының Д і с к е ш ы ғ а рылып, оның қарама-карсыға өтуі, соңғының өзі жүре Теле теріске шығарылатыны т.с.с. ретінде каралады. Көркем сөзбен пайымдай келе, Гегель «ақиқат - алдын ала юдаылып, қалтаға салуға дайын тұрған күміс ақша емес», оған жету !лцін жеке адам жалпы рухтың өткен тарихи жолымен таныеып, оны егжей-тегжей біліп, игеру керек екенін айтты. Осындай диалектикалық көзқарастың негізінде Гегель өзінің орасан зор философиялық жүйесін тудырды. Ол Абсолюттік идея-дан басталады. Басқаша сөзбен айтқанда, ол - абсолюттік білім, таза уғым - шынайы болмыстың өзі. Оның өз-өзіне келіп тануын, өз-өзін аныктауын ол «Логика гьшымы» арқылы береді. Сонымен қатар абсолюттік идея өз-өзіне тең ойлау саты-сынан өтіп, іс-әрекет арқылы өзінің өзге болмысына - табигатқа айналады. Ал табиғат дегеніміз, Гегельдің ойынша, немқұрайды сыртқы затқа айналган идея. Табигаттың мақсаты - өзінің тікелей сезімдік сатысынан өтіп, Феникс қүсы сияқты өзін кайта жаңару үшін жагып, жасарып, осы сыртқы болмыстан рух ретінде қайта дүниеге келу болып табылады. Рух дегеніміз - шектелген сана, ойлай алатын қабілеті бар пенде, ягни - адам. Бірақ ол табигаттан шьщса да, Гегельдің ойын-ша, онын туындысы емес - ол өзінің өзіндік нэтижесі. Рух өзінің алгышарттарынан - логикалық идея мен сыртқы табигаттан - өзін тудырады. Сонымен абсолюттік идея ең алдымен таза логикалык дэрежеде болады, соңынан табигатқа айналып, соның ішінен адам-зат осы тұргыдан Караганда, Гегельдің ойынша, философия гылы-мын үшке белуге болады. Бірінші, ол - Логика. Ол - өзінде жэне өзіне багытталган идеяны зерттейтін гылым. Екінші - табигат философиясы. Ол - өзінің озгеше болмы-сындагы идеяны зерттейтін гылым. Үшінші - рух философиясы. Ол - озгеше болмысынан қайта өзіне оралып жатқан идея жоніндегі гылым. Сонымен Гегельдің абсолюттік идеализм жүйесінің қабырға-лары осылай қалыптасты. Жогарыдан байқағанымыздай, Гегельдің философиялық жүйесін объективті идеализм багытына толыгынан жатқызуымызга болады. Осы арада окырманның шыдамы бітіп, мынандай сұрақ қоюы мүмкін: табигатқа дейін таза ақиқат ретінде өмір сүрген «аб-солюттік идея» - ол не? Бүл сауалды уақытында Гегельдің лекция-ларын тындаган окушылары да қойганы туралы аңыз бар. Әрине, ол 239 



баскаша сөздермен айтылған Құдай идеясы Тек Діншдеп Құдайға Караганда, оныҢ д Г д і к адамдык і и е ^ р Т ж ^ ОЛ - таза логикалык идея гана. Сонымен б.з Гегельд.ң Z филоеофиялык жүйесін неше түрд, философиялык катег-" мен (ұғымдармен) эсемделген н2Гк / ш к е з Қ І р T ^ l J Z Z ? ' Егер б.з Гегельдщ филоеофиясындагы алгашкы абеолюіік ИЛРЯ ' сызып тастап, оз.м.здің Дүние жоніндеп о й - о р і С і м п д ^ Э н Г й НЫ сүр.н жатқан «үлы мәртебелі Табигагтьщ» озінен б і т а п пп Р әлемін, тшт, сана-сезімі бар адамның озін еоның туындьТеы?е^Л , К карасак, онда б.з таза материалист.к козкараста болар едік ' ЩДб онын -Г е р а т е : о н ы ң даму сатьіл өтед. : Г е Г е Л Ь Д Щ ° Й Ы Н Ш а ' Р У Х Д З М У п Р о ц е с ' н Д е өзінің үш сатыеынан 1. Субъективті рух, ягни жеке адамның санасы а т , а п м 1 Т И В Т І Р У Х ' ° Ғ а " 0 Л M 0 P ^ адамгершіл.к, отбасы азаматтык, мемлекеттікті жатқызады. dCbL 3. Абсолюттік рух - ол өнер, дін жэне философия Субъективті рухты Гегель үш ғылымның шеңберінде капай ttzsttzrss^itt^ 
дық карап, „ й Г л K O Z гана " ' ®Р Т Ш К е а л ; ш л а Р тек кана жастык шағында гана карты шыгады, еееие келе, пісіп-жетілген шағында олар кирет кштайды У Д е Н Г е Р ' Т З р т і П Т І жасампаздық еңбекгі Субъективтік сананын дамуынын екінші сатысы «Рта ,|„.„„ д і к Г Г Г а „ Т к 1 Г Г а Л Ь ' - ° Н Д а ' Н е Г Ы " ™ ' « ^ З Й ct ш с е т ы с ь ш а " "жыл-оига, одан эр, зердеге карай кетеріледі. 240 



«Психология» тарауында Гегель адамның танымдык кабілет-піне көңіл бөліп, рухтың теоретикалык, практикадык жэне ерікті а т ы л а р ы н талдайды. Адам теоретикалык сана шеңберінде калып °оймай, эркашан оны озінің еңбек процесімен ұштастырып, жасампаздык сатысына көтеріледі. Міне, осы теоретикалык жэне практикалык рухтың бірлігі ерікті рухты тудырады. Ал сонғы өзінін мазмұнын, ішкі сырын дереу объективациялауға (сырткы дүниеге таңуга) тырысады. Осы сатыға жеткен кезде субъективтік пух секіріс аркылы объективтік рухка айналады. Объективтік рух, Гегельдің түсінігі бойынша, қоғам өмірін-дегі құктык жэне адамгершілік катынастарды камтиды. Рухтың терен мэні еріктікте болғаннан кейін, құктык катынастардың өзі тікелей шынайы омірге енген еріктіктің болмысы болып есептеледі. Осы тұрғыдан ол - қайсыбір озбырлыкқа, тәртіпсіздікке қарсы жаткан қүбылыс. Құкка иеленген адам озінің еркін сырткы дүние-дегі заттарға таңып, оларды иеленіп, «Менікі» дейді. Жекеменшік сонымен, Гегельдін ойынша, еріктіктің кажетті де субстанциалды өмірге енуі. Тек жекеменшікте адамның еркі өз-өзіне тұлгалык ерік ретінде қалыптасады. Соның аркасында адамның еркінің субъектив-е н жойылып, ол зерделі тұлғаға айналады. Олай болса, тарихи жерге деген жекеменшіктің узақ курес жолында когамдық меншікті жеңуі - занды нәрсе, ол - зерденің жеңісі. Мораль күктык сатыга қарсы түрып, оны ауыстырады. Ол -саналы еріктің субъективтік күкы. Үшінші сатыда қүқ пен мораль-дык саты өнегелікке, адамгершілікке айналады. Ол семьяда, аза-маттық қогамда, мемлекетте іске асады. Осы тұргыдан алып қараганда, адамзат тарихы - халықтар рухының дамуымен тең. Бірак ол - тек кана объективтік рухтың өзіндік санасы гана. Шынайы өмірде адамдар оз алдына эртүрлі максаттар қойып, соган жетуге тырысса да, нәтижесінде басқаша бір биік, алыстагы, оздері түсіне алмайтын нэрсенің атқарушы-ларына гана айналады. Оны Гегель «дүниежүзілік рухтың қулыгы» дейді. Сонымен Гегельдің философиясында адамдар мен халықтар -дүниежүзілік рухтың пайдаланатын қүралы гана. Қогам тарихының максаты бар. Ол - жер бетінде идеалдык мемлекетті орнату. Енді объективтік рух өзінің абсолюттік сатысына көтеріледі. Тарихи абсолюттік идея өзінің абсолюттік рух сатысына көтерілген кезінде, озін-озі түбегейлі танып-біліп, канагаттанады. Өнер саласында ол өзінің толық еріктігін сезінеді, дінде өзін марқабатты түрде қабылдайды, ал философияда өзінің мэнін 241 



фиядағы ұғьшнан темен Соны\шнН(ЬилоНД^' ^ ^ ^ бітеді ейткені ол өзін-өзі т у ^ Т ь ш ы ^ ^ 6 " ^ ^ к ™ — с — ™ 3 K J тоқтаусыз козғалыс^ Г е о к " ^ т а З б ф я " олардың ішкі қайшылықтапы мен ? Р У ' Д Я М у р е т ш д е «арап мұнын взі Ди а лекті«а ^ л Ы І н ^ а д ^ с ^ ^ ғ а Нк«СТаРЫН ^ жаңа таным теорнясын тудырды Н е г П Р Ш ' Д Ү Н И е Г С Д е ^ Философия саласындағы адьін ™ ^Я&^Ғ** ™ = к о Г л у Ғ а ^ л а д Г ^ 
қозғаушы күш^ ол қа й " ы б і п Г е К Т И К а " " Т а — Щ ІЩкі пен қажетгілікті Z r t ^ Z ^ T М а ^ ы н а ™ байлаНь котеріледі. І с. ельдж е ш п е Т е н б т Т 3 б Ш М Т е о р и я л ь * ^тыг бүкіл философия Д 1 а Х д а 1 о р ы ; ы л а Г ^ " 7 ; К а Л Ы К Т ¥ Р Ғ Ы д а н шыкты. Соның ішінде ол шігап Г п Т Ұ^ымдарды сараптап заңын ашып, сонымен Kain S Р д и а л с к ™кань Щ ү ш н е г і з г і 6ІР жүйеге келтіріп, і ш ^ ^ Т ^ Т ™ 0 * ™ ^ б е л ™ байланыстарын корсете fiff гУ бір-бірше отетшдігін, ,Шкі дүниетанымьін тереҢ з е р ™ о н ь ш Т ^ Г е п У , ь а д а мньщ жүретінін корсетті Р ' Щ Д 3 Д и а л ™ к а л ы к жолмен ^ ^ I ^ J S T S ^ S ^ кҮнбе-күнгі оміріВДе бірінен айырмашьілығ^ Т н Х а & ы S ™ Д £ Ш ' ° Л а р д ы н б іР' Караганда, ақыл-ой оларды S 2 З а т т а р д ы ^ а у і а алып қарайды. Ол - шынайь алампяп,, Я Л З у З р қ ы л ы б ө л і " таным процесіңде дс " г Г н З Г ^Ң К ү н б е " к Ү н г і ^ ір інде де, адамдардың озара б а й л « Р ь і мен іг Г ^ ' ҚО Ғ а М Ө Ш р І н д е " Үшін, олардың ^ д ь ш а қойған 1с"эРекеггері жемісті болуы болуы керек. НемістІн l " n P b ' а ЙҚЫ Н д а анықталган жеткін келсе, о з і в д - Т Ң шектей ^ л Т м ^ ол оның, шынында да ештедеге бәріне жеткісі келсе корсетеді. . ' е ш т е ң е г е кұштарлыгының ЖОқ екенін 

Құндьиығы Г м д і к т і н ' О Н Д а Ш ^ Ы Т у ы н д ы л аРДьіН да керек. K ^ ^ ^ S ^ ^ J ^ l К Ө р С е Т у Д е б о л с а ойлау процесінде колданылатГ ү г ы Х р a Z t T ' " ^ ^ымдар аиқын, сонымен катар 242 



түоакты мағыналы болуы кажет. Егер олар бұлдыр жэне гұраксыз болатын болса, онда біз ешқандай нэтижеге жете алмай, бір-біпімізді түсінуден қаламыз. Енді сол біздің жан-дүннемізде бейнеленетін Дүниенің өзін алып карасақ, онда да біз заттардың өзГеруімен қатар белгілі бір жағдайдағы түрақтылыгын байқаймыз. Алайда біз осы үгымдардың түрақтылыгын шегіне шейін лсеткізсек, онда олар өзінің қарама-карсылығына айналып, абстрак-тылық ойлауды тудырады. Гегельдің ойынша, ол қуыс кеуделікті, мэселеге үстірт қарауды туғызады. Мысалы, дарға асуга қыл-мыскерді экеле жатыр. Оны қарапайым жүрт тек қылмыскер ретінде карауда. Бірақ кейбір эйелдер оған қарап: «Ол кандай сүлу, қай-ратты, тартымды еді», - деп қалуы мүмкін. Сол сәтте-ақ басқа адамдар оларға бас салып: «Қалай? Қылмыскер сүлу ма? Қалайша бұлай ойлауға болады?! Шамасы, өздері де сол қылмыскерден артык емес шығар», - деп қорытады. Осы мысалды келтіріп, Гегель оны абстрактілі ойлау түріне жатқызады. Өйткені аландағы жиналған адамдар қылмыскерден оның тек қылмыс жасағанынан баска ешқандай қасиеттерді көрмейді. Мүндай ойлау бітімін Гегель метафизикалык ойлау әдісі деп қорытады. Алайда абстрактілік - таным процесіндегі бір сәт қана. Таным ол сатыда тоқгап қалмай, одан эрі жылжып, нақтылыққа жетуі керек. Бізді айнала қоршаган ортаның өзін-ақ диалектиканың үлгісі ретінде қарауга болады. Өйткені дүннедегі кай зат болмасын шектелген, ол тұрақтылыгымен қатар өне бойы өзгерісте, өтпелі. Оның ішіндегі жатқан өзінің қарама-қарсы өзгеше болмысының 
ұрықтары сол заттың ішкі қайшылықтарын тудырып, нақтылы казіргі өмір сүріп жаткан болмысының шеңберінен тайдырып, оны ертелі-кеш басқага айналдырады. Олай болса, диалектика - тек ойлау жолында гана емес, ол бүкіл объективтік дүниеге тэн нэрсе. Мысалы, шегіне жеткен абстрактіліқ қүқ эділетсіздікке экеліп согады. Мораль саласынан Гегель мына нақыл сөздерді келтіреді: «Тэкаппарлық қүлдыраудың алдында жүреді», «Өте өткір нәрсе тез мүқалады» т.с.с. Диалектика жөніндегі өзінің терең ойларын Гегель былайша 
қорытады: «Еш жерде - аспанда, жерде, рухани өмірде, табигатта болмасын, ешқандай акыл-ойдың белгілейтін абстрактілі «немесе бүлай - немесе олайы» жок. Қай жерде болмасын өмір сүріп жатқан барлық - ол нақтылы, олай болса, өз ішінде белгілі-бір айырмашы-лык пен қарама-қарсылықты қамтиды. Заттың өтпелілігінің өзі оның ішкісіне сыртқы накты болмысының сай келмеуінде... 243 
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көрсетеді. Фейербахтың ойынша, кайсыбір идеализм, соның ішінде регельдін философиялык жүйесі де - дүниеге деген нэзіктелген піни көзкарас. Табиғаттың алдында өмір сүріп жаткан логикалық категориялар жөніндегі Гегельдің ілімі - баскаша сөздермен айтылған Дүниені Жаратушы идеясы. Ойлауға қабілеті бар пенделерден басқа материядан тыс омір сүріп жаткан таза ойлау еш жерде жоқ. Материя рухтан шықпайды, керісінше, материя рухты тудырады. Адамнын ойлау қабілеті - ол кандай гажап болса да -мидын кызметінен туады. «Табигат тек кана асказан шеберханасын жасап қана қоймай, сонымен катар мидың эсем сарайын орнатты. Табигат рухтың, бейсаналық саналықтың, беймаксаттық максатгылыктың алдында өмір сүреді». Фейербахтың ойынша, рух дегеніміз - ол іс-әрекеттегі адамнын кабілеті, касиеті. Денеден бөліп алып, адамнын шектелген жэне соңы бар өмірінен босатып 
қаралган рух Құдайга айналады. Мэн дегеніміз - ол үгым гана, оны адамнын денесін қүрастыратын сүйектерімен салыстыруга болады. Бірак тірі адамның денесі, еті мен каны да бар. Бірак Гегельдің философиясы тек өлімтікті жеп қоректенетін коркау сиякты, Дүниенің қаңқасымен гана қанагаттанады. Олай болса, философия өзінің кайнар көзін болмыс үгымынан емес, нак болмыстың озінен бастауы қажет. Онда біз заңды түрде жалпылыктан емес, жалқылықтан бүкіл философиялык үгымдар-ды шыгаруымыз керек. Өйткені қайсыбір болмыс - ол нактылы бол-мыс - дүниеде болып жатқан «бірдеңе», «мынау», «анау». Болмыс жалқылык пен жекеліктен түрса, ойлау - жалпылықты тудырады. Таным мэселесін карай келе, Фейербах агностицизмді катты сынга алады. Оның ойынша, түйсіктер бізді Дүниеден алшактат-пайды, керісінше, бізді онымен байланыстырады. Ол - сыртқы Дүниенің бейнесі. Бүл жерде ол діни терминді колданып, оны «Евангелие» (ягни «Ізгі хабар») ретінде түсінеді. Түйсіктер аркылы біз Дүние жөнінде хабардар боламыз. Фейербах Дүниенің коптүрлілігін мойындайды. Материяның өмір сүру формасы - ол козгалыс, ал ол кажетті түрде кеңістік пен уақытты талап етеді. Олай болса, олар болмыстың омір сүруінің негізгі жагдайлары. Табигаттың озінің себебі өзінде, оны ешкім тудырган жоқ, ол мэңгілік өмір сүреді. Табигат пен когамнан тыс ешкім жэне еш нэрсе жок. Табигатта ақыл-ой жок, ол адам аркылы гана акыл-ойга ие болады. Адам аркылы гана ол өзін-өзі түсіну дэрежесіне котеріледі. Тек адам гана өзінің іс-эрекет жасау негізін-де табигатты кайта озгертіп, өзінің санасын табигатка танады. 245 



Олай болса, рух дегеніміз - ол тірі пенле алямнии ойлау м ү ш е с і _ м и а д а м н ы ң д е н е с ш е ж ~ 6 о ' " Г ' %даи жаратхы деген жалган аңыз Қудайдын озш адам ' ^ ' Деген шынайы бипмге непзделген қагидага ауыстырылуы керек Ось, максаггы оз алдына қойып, оны омірге енгізу жолм» Фейербах кажымай-талмай, батыл жумыс жасады. Оньщ ойьшУ" 
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алатын тілектерін аякка басады. Олай болса, Фейербах: «Мен ®\дайды терістеймін, олай дегенім - мен адамды терістеуді оістеймін», - деп, Гегельдің тілімен оның іліміне қарсы шығады. Өйткені о дүниені терістеу дегеніміз - бұл дүниені орнықтыру деген сөз. Жарқын болашақ - ол сенімге емес, адамның өзінің борышына жатады. Міне, енді біз Фейербахтың философиясыньщ негізп мәселе-сіне келіп тірелдік, ол - адам мәселесі. «Жаңа философия адамды жэне сонын негізі ретіндегі табиғатты философияның ең негізгі у н и в е р с а л д ы пэніне айналдырады». Сондықтан біз Фейербахтың ілімін антропологиялық философия дейміз. Ол адамды, негізінен психо-физиологиялық пенде ретінде қарайды. Фейербахты неміс философтарының адамды тек қана рух ретінде түсінуі қанағат-т а н д ы р м а й д ы . Оның ойынша, адам, бір жағынан, материалдық дене болатын болса, екінші жағынан, - ойлайтын рух. Фейербах көбіне адамның табиғи-биологиялық жақтарын қайта орнына келтіруге тырысады. «Мен» дегеніміз - ол ойлайтын рух қана емес, ол денесі мен ойлай алатын басы бар, нақтылы кеңістік пен уақыттың шенберінде омір сүріп жатқан тірі адамның өзі. Фейербах адамның негізгі мінездемесі ретінде оның сезімді-гін келтіреді. Гегельдің ойлау мен болмыстың тендігіне Фейербах болмыс пен сезімдіктің теңдігін қарсы қояды. Оның ойынша, тек 
қана «сезінетін пенде ғана - шынайы ақиқатты пенде». Сезімдік болмыс деп Фейербах біздің санамыздан тэуелсіз омір сүріп жатқан материалдық дүниені айтады. Олай айтқан себебі, Дүниедегі мате-риалдык заттар мен құбылыстардың өзіндік өміріне Фейербах онша көп мэн берген жоқ, ол олардың бәрін тек қана адамга деген байланысы арқылы карады, соңғының өзі сезімдік деректер арқылы адамға берілетіні созсіз. Екіншіден, адамның өзінің материалдығын, денелігін ойшыл сезімдік арқылы түсінеді. Адам түйсіктері мен сезімдерінің озі - оның материалдық дене екендігін көрсететін бірде-бір дэлелдеме. Сонымен «мен» - сезімтал пенде, олай болса, дене адамның мэніне толық түрде кіреді. Егер табиғатты Фейербах өз болмысынан өзін айыра алмайды деп түсінсе, адам, өзінің мэнін болмыстан айыра алатын пенде. Фейербахтың сезімдік қағидасының гносеологиялық (таным-дық) жағы да бар. Айнала қоршаған ортаны танып-білу сезімдік 
қабылдау, түйсіктер, аңдау арқылы жүреді. Оның айтуынша, тек сезімдік аңдаумен анықталған, бағытталған ойлау ғана шынайы. 247 
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табиғи өзімшілдігінен арыла алмай қалады. Дінсіз болу - тек адамнын өзін ғана ойлауымен тең, дінге сену - басқаларды да ойлаумен бірдей, - дейді Фейербах. Енді, міне, Жаңа замандағы материалист-ойшыл Фейербах бұл мәселеге қандай жаңалық экелді екен? Оның ойынша, еркек пен әйел арасындағы жыныстық еезімге негізделген сүйіспеншілік осы жана діннің аркауы болуы керек. Өйткені адам табиғи-биоло-гиялык пенде болғаннан кейін, оның түйсіктері мен сезімдері оны алдамайды, тек қана сүйіспеншіліктен басқа шынайы практикалық және органикалық нэрсе адамдар арасында жоқ деген оз пікірін айтады. Олай болса, «аспандағы лэззаттан» гөрі, адам жердегі «сезімдік бақытқа» үмтылуы қажет. Ол, әрине, бір-бірін сүйетін «сен» мен «меннің» қарым-қатынасы. Адамдардың бір-біріне деген кажеттіктері оларды бір-бірімен теңеп, топтастырады. Егер адамдар 
Құдайға сенуден горі, оздеріне сеніп, адамның өзін Қүдай ретінде 
қараса, онда барлық адамдардың арасында, олардың жынысына 
қарамай, достық қарым-қатынастар қалыптасып, коммунизмге жол ашылар еді, - дейді үлы ойшыл. Осындай өздерінің рухани-адамгершілік ойларымен Фейербахтың есімі біздің санамызда сақталып калады. Міне, осымен неміс классикалық философиясына арналған соңғы бетті аударамыз. Келесі сарапталатын ағым - тек қана философияда ғана емес, біздің откен тарихымызға тікелей озінің зор эсерін тигізген ілім-ол маркстік философия. Өз бетінше дайындыққа арналған сүрақтар: 1. Неміс классикалық философиясындағы корнекті түлғалар-ды есіңізге түсіріңіз. 2. И.Кант «сынға дейінгі» өмір кезеңінде қандай гипотеза үсынды? 3. И.Канттың танымдағы жасаған «коперникандык тоңкері-сінің» мэні неде? 4. «Категориялдық императивтің» негізгі талабын көрсетіңіз. 5. И.Канттың «диалектикалық антиномияларын» есіңізге түсіріңіз. 6. И.Фихтенің философиясының негізгі іргетасты қагидала-рын атаңыз. 7. Ф.Шеллингтің философиясының бастамасы кандай? 8. Ф.Шеллингтің онер философиясы. 9. Г.Гегельдің философиялық жүйесі. 249 
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VIII тарау. Маркстік философия Маркстік философиямен, жалпы алганда, жан-жакты филосо-(Ьиялык, элеуметтік-экономикалық, саяси ілім ретіндегі марксизм-мен ТМД елдері халықтарының XX ғасырдагы өмірі мен тағдыры өте тығыз байланысты. Дүниежүзілік тарихта алғашқы рет Кеңес Одагында марксизмнің негізінде коммунистік қоғам орнатуға бағытгалған орасан зор әлеуметтік батыл да қайғылы эксперимент 70 жылдан артық уақытқа созылды. Сол «жаңа қоғамды» орнату жолында миллиондаған адамдар осы әлеуметтік эксперименттің кұрбаны болды. Енді міне, бүгінгі өтпелі дэуірде омір сүріп жатқан адамдар сол заманға эртүрлі баға беруде. Біреулер Кеңес Одағын каһарлы тоталитаризмнің дүниеге келуімен теңеп, ол қоғамды «кайыршылықтың теңдігі» орнаған қауым деп есептесе, екіншілер өткен тарихка окіне карап, ондағы адамдық қатынастардың тазалығына, білім беру, денсаулық сақтаудың ақысыз болғанына, жасоспірім балалар мен әлсіз қалған кэрілерге деген мемлекеттің көмегіне жылы шыраймен қарайды. Жалпы алганда, бурынғы Кеңес Одағынан тарихи алшақтаған сайын, оған кайта бага беріліп, сол 
қоғамның көп жақсы жактарын қайта жаңартып, өмірге енгізуіміз керек деген пікірлер бүгінгі таңда аз емес. Ал енді тікелей өзіміз окып отырған философия пэніне келер болсақ, жақын тарихымызда «маркстік философия - дүниежүзілік 2,5 мың жылғы тарихы бар философияның ең биік шыцы» деген пікірде болғанбыз. Содан кейін, отпелі қоғамның шеңберінде, оған 
қарама-қарсы, маркстік философияның жетістіктерін жоққа шыға-руға бағытталған «уақыттың талабына сай» өзгеріп отыратын адамдардың пікірлері де көптеп пайда болды. Әңгіменің шынына келсек, маркстік философия - адамзаттың рухани ізденісінің коп шыңдарының біреуі, оны асыра да, кеміте де бағалауға болмайды, әсіресе оның гуманистік, рухани жақтары осы уақытқа дейін миллиондаған адамдардың жүрегінде үялаған. Сондыктан, жас дос, сіз бұл ілімнің негізгі қағидаларын зерттеп, оны баска ілімдермен салыстырып жэне бүгінгі адамзаттың алдында түрған көп мәселелермен байланыстыра отырып, өз бағаңызды берерсіз деген ойдамыз. Маркстік философияның негізін қалаған екі неміс ойшылы Карл Маркс (1818-1883 жж.) пен Фридрих Энгельс (1820-1895 жж.) болды. Егер К.Маркстің әкесі - сол кездегі ірі заңгерлердің бірі болса, Ф.Энгельс өзінің жекеменшіктегі фабрикасы бар іскердің 251 
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қолбасшылар, ғалымдар мен задгепгі Д Ы Р Ы К ° Р ° Л Ь Д е Р Деген пікірд^шыга адмаг " T o Z Z T ^ ° Й Л З р Ы М е н ™ келсе, солай жасай алады. О л Г б о л с я Р Қ З Л а й б¥Р™сы саясатына кім шешуші ыкп^ жасай ^ ^ р г і з . п отырган тарихтың мәселелері кеб .^се Г Д Ы ? Ә р И Н е ' C W бикештер күйіне байланысты! ш і ш Z o o Z T j ^ ^ ' Ы В Д а и көзқарастардың негізінде 252 



франдуздардың «cherchez la femme» - әйелді іздеңцер деген нақыл сөздері пайда болса керек. Француз жазушылары Дюмалардыц (экесі мен баласы) «20 жылдан кейін», «10 жылдан кейін», «Виконт де Бражелон» т.с.с. романдарында француздардың тарихы осындай көзкарастардың негізінде көрсетілген. Сол заманда өмір сүрген фи-лософ Монтескьенің озі де осындай көзқараста болған, оның ойын-ша, тарихтың дамуы кобінесе жақсы заңдардың шыгарылуымен байланысты. Ал зандарды жасайтын адамдардын өзі-ақ емес пе, олар заңгерлердің рухани шығармашылығының туындысы ғана. Күні бүгінге дейін қарапайым сананың шеңберінде біз осындай көзқарастың элде де болса өмір сүріп жатқанын байқай-мыз. «Кеңес Одағы неге қүрдымға кетті?» - деген сүрақты талда-ганда, карапайым адамдар оны Горбачевтің, ия болмаса Ельциннің, Кравчуктың т.с.с. сол кездегі окімет басындағы адамдардын іс-эрекеттерімен байланыстырады. Тіпті кейбіреулер оның себебін Раиса Максимовнаның (Горбачевтың эйелі) мемлекеттік саясатқа ыкпал еткенінен кореді. Ақырында, біз «әйелді іздеңдерге» тағы да келеміз. Ал әңгіменің шынына келсек, Кеңес Одағының өмірден кетуі - оның заман талабына сай жауап бере алмағанында, өндіргіш күштердің даму қарқыны төмендеп кетіп, соған байланысты орасан зор қайшылыктардың пайда болуында т.с.с. Әрине, маркстік философия тарихтағы адамдардын сана туындыларының ролін шетке шығармайды. Олардың ойынша, «адамдар өз драмаларының авторлары мен актерлері». Бірак олар мәселені тереңдете қарайды - сол белгілі бір уақытта омір сүріп жаткан қоғамдагы озекті идеялардың түп-тамыры қайда кетеді? Неге уакыт откен сайын бір идеялардың орнына екінші идеялар келеді? Осы сүрақтарга жауап бере келіп, К.Маркс адамдардын сана-сезімінің өзі олардың өмір сүру жагдайларымен тыгыз байла-нысты, соларга тэуелді екенін ашады. «Болмысты анықтайтын олардың санасы емес, керісінше, қогамдық болмыс олардың санасын анықтайды», - деген түжырымға келеді. Әрине, қогам өмірінде миллиондаган адамдар омір сүреді, олардың әрбіреуі өзінің алдына омірлік мақсаттар қойып, соларды іске асыруга тырысады. Көбінесе сол мақсат-мүраттар мен үмтылыстар бір-біріне қайшы келіп, бір-бірін тежеп теңестіріп жатады. Сол күш-тердің параллелограмы тарихи процесті тудырады. Жалпы алганда, 
қогамның дамуы - табиғи-тарихи процесс, ол озінің белгілі бір 
қажетті сатыларынан аттап оте алмайды. Осы түргыдан алып Караганда, Кеңес Одагының кұруының тагы да бір себебі -253 



— Т , к _ о з 6 ь , ; л « К ж о Г н Z y Г ' б о Г ? Нэтижесшде, нешетүрлі трагедиялаодан отіп Т Г Т Т КеРек. ниеге ерте уакытсызкел™ ш.сТз б ^ а н г а н ^ l o Z T " ^ ДҮ ' жету жолында миллионлаған я™*,™' Ү Р °Рнатгь>Қ- Оғаң міне, «үлы м^ебГлГтарИ Х >> бТздГжТгамызТ" ^ кеттіңдер деп, б.зд, а ^ а п ^ т к е н Г ы Г Г а ^ өміріндегі саяси, ^ к т ы к м о р а л ь Г Г ^ Т ^ ^ е М е с" 
келетін қабылдаушы ғана ап • ' Н и а д а м ~ еңжар мен құбылыстардан Г ш ы аТм Д ү Н И 6 Д е г 1 з а т г а Р 
қайсыбір д ү н и е Г н ы м ^ ^ ^ дег, танылатын зат) ө з а р а б ^ а н ы с ь м е н Т ж ^ Т т Т " * ' Адамның назарына, іс-әрекетше түснеген газа обьект о З Г * тың шикізаты ғана ф Энгелытін «в™ ° 0 ъ е к т - ол табиғат-лыстану мен ф м о с о ф и я д Г о і ™ . "• Қ а р З Ғ а Н Д а ' « ж а Р а ™-тигізетін і с ^ L S f S L ^ ^ Z е Д с е е п к е ~ Г ' Т жағынан, табиғаггы ғана, екінші жағынян а л м а Д ь ^ Олар, бір адамның ойлауынын еҢ вдТ^^ІГ^ Б ф а К табиғаттың өзінде ғаня Л н е г і 3 1 т е к с °л жалғыз тек сол о з і а Д а М Н Ы И өзгеРтУІнде, Тек а д а м н ы Р ң белсенді^г^ арқьш"^ ^ ^ о „ Р а Й д а м и д ы > > -арқылы кайта кұрылын, оньщ к а ^ ж т е ш н өтейдГ таньшды ескше аңдау петінле rvriuw Г Д С о н ь ш е н жок абстракция г а ^ . Е Г 2 S S i ~ S f түрде субъеқтінін игеруімен тең ~ а Т Г Ы б е л с е н д і де т ы н М о г р Д Г ™ ь Г о З П М Э С е Л е Л е р Ш 1 Н б і р і - ақиқат жоншде жөніндed дау-дамайлад б Г ^ " ' П р Э К Т И к а д а н с ы Рт калган аКиКат лады. Ақикат я ғ н Г о й ^ я ^ Ш с х о л а с ™ ь і К мәселеге айна-өзін көрсетуі' кепек Г Т * " ™ МСН К ү ш і ш ь ™ емірде көрсетуі керек. «...философтар тек Кана әртүрлі жолдармен 254 



луниені түсінуге тырысты, ал шынаиы мақсат - оны өзгертудщ керектігінде», - деп қорытады үлы ойшыл. Маркстік философияның келесі^ерекшелігі ^_осындай-долык-к а Н Д Ь І ^атёриалистік кезқарасты^щалектикаіуіен ұштастыруында. ^ ё ^ Т е т е л ь д і ң ойынша, «ай "астындағы дүниеде» тек бұрынгы^ өткег сатыларды қайталау ғана, шынайы даму тек қана рух саласында болса, ал оның өзі абсолюттік идеяның өзін-өзі тану жолындағы адамзатты қүрал ретінде пайдалануында болса, Маркс дамудын қайнар көзін сол матерналдық дүниенің ішкі қайшы-лығынан кореді: заттың ішкі қайшылығы оны бүгінгі болмыс шеңберінен шығарып, басқа затқа айналуына әкеліп соғады. Олай болса, қоғам өмірінің де негізгі қайшылығы материалдық өндіріс-тегі ондіргіш күштер мен өндіріс қатынастарының арасында жатыр. Маркс пен Энгельс оз уақытындағы қоғам өміріндегі капи-талиста қатынастардың аса қатыгездігін көрді. Энгельс «Англия-дағы жұмысшы табының жағдайы» деген зерттеуінде қарапайым жұмысшылардың омірінің асқан қиыншылықтарын ашық та айқын көрсетіп, сол кездегі қоғамдық пікірге зор әсерін тигізді. Олардың ойынша, мұндай жағдай ішкі терең қайшылықтардың негізінде өзгеруге тиіс. Егер Гегель қоғамдагы диалектикалық озгерістің бэрін ұлттық іс-қимылдан көрсе, Маркс оны әлеуметтік таптан көреді. XIX гасырдагы көп ойшылдар сияқты, олар қогамның прогрессивтік орлеуіне кэміл сенеді, ал ол - жарқын болашаққа жеткізетін негізгі күш - пролетариат, жүмысшы табы. Өйткені олар 
қогамга керек негізгі материалдық қажеттіктерді ондіреді, сандық жагынан алып қараганда, элеуметтік топтардың ең көлемдісі, сонымен қатар олар жекеменшіктің шырмауына байланбаган әлеуметтік әділеттілікті жақтайтын таза тап. Егер мыңдаган жылдар бойы созылган цивилизацияның қозгаушы күшін ойшылдар шыгармашылық аз топ - ой еңбегімен айналысатын интеллигенция-дан көрсе, Маркстің жогарыда келтірілген пікірі озінің кенеттігімен сол кездегі қогамды дүр сілкіндірді. Жаңбырдан кейінгі саңырау-
қүлақтар сиякты, коптеген жүмысшылар қозгалысы пайда бола бастады. Бірақ осы кезде өмір сүрген революцияшыл орыс ойшылы М.А.Бакунин Маркстің идеяларына қарсы шыгып, олар омірге енсе, онда дүниеге қандыбалақ тоталитаризмнің келетінін болжаган болатын. Тарих соңгы болжамның растыгын дэлелдеді. Бүл оқулық қүралда біз марксизмнің элеуметтік-саяси козқарастарына, социализм жэне коммунизм мәселелеріне толы-гынан тоқталып, талдамаймыз. Алайда айтып кететін бір нэрсе - ол 255 



қазірп дамыған елдердің көбіндегі әлеуметтіліктің жыл саиын алатын орнының өсуінде. Ал социализм ұғымының ең жаг ,^ алғандағы мағнасы - әлеуметгілік. Дамыған елдерде ж у м ы Г дықты жоюға, ақысыз білім беруге, денсаулыкты^сакауГ мүгедектерге көмектесуге т.с.с. арнаулы әлеуметгік бағдарламГя ' жасалып, ,ске қосылуда. Ал булардын оз. Маркстщ i a c S a P болжамын дэлелдегендей. Бірак олар таптык күрес, революциЯНЬінН озбырлықтың, қантөгістің негізінде емес, сол коғамныц н ! ' эволюциялык жолмен бірте-бірте озгеруі арҚылы іске асьш о Т Ь Г Ал коммунизм идеясына келер болсақ, онда оны сынға a L тура келеді, ейткен, ол жер бетшде жумак орнатканмен тец S ? алганда, бул идеяны Батыс Еуропалык 2 мың жылға созыл7ан ой толғауыньщ логикалык турдегі сонғы нуктес. деп а й ^ а і е " болады. Сонау коне Грек дәуірінен бастап, Протагордыц а й т і «адам - барлык нәрсенің өлшемі» деген идеясы гасыРлар б о й и дамьш, акырында коммунизм идеясын тудырган б о л а Г н 'мапкс ~ Р Д Щ К Ө ' Ж а р а С Т а р Ы Н с ы н а ғ а н м е н , өзінің гылыми жумыста карай Г ™ " а р Ы Л З <<Эрбір - каби н" карай, эрбір адамга - кажеттіпне карай» деген принциптщ өзінле утопиялык киял жаткан жок па?! Егер барлык адамдарды^қажет тіктері толыгынан отелсе, онда когам сол сәтге іріп-шіри бГСтаГелТ оиткен, тек толыгынан отелмеген кажеггіктер а д а а д а р д ь щ c Z Z отеуге багытгалган шыгармашылык ю-әрекетгерін г у д ы р а Г " отелген кажетпктер сол сәтге жана бурынгыдан да би к к а ж ^ тіктерді тудырады... кажет-түыня.Г Р К С Ф е Й е р б а х т ы ң « аД а м - толыгынан биологиялык-табиги туынды» деген шкірш катгы сынга алганмен, оган карама-каосы біржақты «элеуметтілік» тужырымга от.п кеткенін ангара 2 S ™ болатын. Сол себепті, Маркстін ойынша, болашак ко^му нистік когамда жаңарган әлеуметгік ахуалга сай «жаңа адам>> дуниеге келЩ, кылмыстык, озбырлык, дуниеге кызыгушылык т с Г Г і Г в е Р ' Т Ы Ш Н а Н Ж 0 Й Ы Л Ы П ' ^ к т і мекемелер, тіпті мемлекеттщ өзі керек болмай қалады деген ойларын да киялга жатқызуымызга әбден болады. Жаңада гана дуниеден откен Кенес - Т а Г т Э Х а Н Ш а Л Ы К Т Ы <<ЖЗВД аДаМДЫ>> тУд ыРУ ғ а багыттгшган сан алуан тэрбие жумыстары журпзілсе де, біз бугінгі тацда онын лб Г 7 о Э л ~ ¥ Ш Ы р а , а Н Ы Н К Ө Р Ш отырмыз. Адам - б и о л о Г лык, я болмаса - элеуметтік пенде емес, ол - био-элеУметгік тек осы жолда гана оны терең тусінуге болады. У ' ТСК 256 



Әрине, Маркс пен Энгельс - өз заманының тұлгалары. Маркстін өзі уақытында: «Ешкандай адами нэрсе маған жат емес», __ деп айтқан болатын. Міне, осы түрғыдан бағалап, біз олардың гьілыми жетістіктері мен адасуларын таразыға сала келе, оларды оз заманынын ғажап ұлы түлғаларына жатқызуымызға эбден болады. Маркстік философиямен Батыс Еуропа топырагында пайда болған а к ы л - о й ғ а негізделген (рационалдык) философияға канағаттанбау-ціьілык, онын орнына неше түрлі бейклассикалык ой-пікірлерді дүниеге экеледі. Енді соларды талдауға көшейік. Өз бетінше дайындыққа арналган сүрақтар: 1. Маркстік философияның негізгі кағидасы қандай? 2. Қоғамды материалистік түрғыдан түсіну дегеніміз не? 3. Маркснзмдегі «қоғамдык болмыс» пен «коғамдык сана» 
ұғымдарын салыстырыңыз. 4. Маркстік философия таным мәселесіне кандай жаңалыктар енгізді? 5. К.Маркс дамудың кайнар козін неден іздейді? 6. Әлеуметтік мэселелерді таптық түрғыдан қарау қандай салдарларға экелуі мүмкін? 7. К.Маркстің коғамды формациялык жолмен талдауы дүрыс па? 8. Марксизмдегі адам мәселесінің ерекшеліктері. 9. Маркстің коммунизм теориясын сынай аласыз ба? 10. Марксизмнің гуманистік-адамгершілік жактарын көрсетіңіз. Рефераттар тақырыптары: 1. Маркстік философиядағы материалистік көзқарастың ерек-шеліктері. 2. Диалектика жэне коммунизм идеясы. 3. Ф.Энгельстің «Табигат диалектикасы». 4. К.Маркстің коғамдьщ-экономикалык формация теориясы. 5. XX ғ. марксизмнің тағдыры. 
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IX тарау. XIX ғ. мәдениетіндегі бейклассикалык философия б а с Т а „ ? 0 Н в Г с XVI„ , кемеліне келіп, философияньщ негпп т г ^ ы н а Z Ө31НІ* 
қарағандағы материализм мен идеализм я Б і р үлкен айырмашылықтарға капамастян П ' Р Н арасынДагь, негіздерінде адамнын акь Л ы н Г д ^ е н е ^ Г ^ Г ' ^ болашақ орлеуіне күмэн KefTTinv^w,,; сенУшілік, адамзаггьш алар болсақ, онда т ^ а ™ философиянь" карай жылжуда адамзат тек ж а 1 а й о ' Г б°Л а Ш а К коммУнизмге коймай сол іс-эрекеттің н^з інде Z Z V " ^ өзгеретшдігіне еену байқалды Ң Ө 3 1 н , ң табиғаты о п п ш й г ' ' S ^ ^ s s l s ^ қ — р гызды. Біріншіден ™ „ ^ ^ J ^ 4 " * КумЭнданУДЫ ту-Дей сияқты ша^ыкпеПаосы я 1 ' У Щ ' Г ' Ғ у Ы Н а с ы ғ а «Үткен-үлкен тонкер.стерге ганаікел п - Т " Ф р Э Н Ц у 3 рево™<шясы зорлык-зомбРылы у Г с ь Г о д а З Г ; Ш р Г е 3 ° Р K a ™ , c , 1848-49 жж. б і |шаш Европа е а д ^ н д т о ^ Т ^ ' шығаРДЫ. зиялық-демократиялык р е в о л ю ц и и л а ^ " ^ ™ б у р ж у а -актамады, ал 1871 ж п Г ! ! Р Д Л З р Д а н К ү т к е н Үміггі и,н «ж¥мысШы71 ^ Z ^ S S S T ^ S b М ~ ЯГНИ ж ^ Г Г с р а ц и о н а л и з м агымына, латын созі, а ^ о ™ к „ І Г а I ™ ' Д И С К у р с и в ™ b u r s a s -! әдісіне деген тГр іГтк іплепГ п Н е П З Д е л г е н ВДшмдар) ойлау философ^яльщ агымдарды ^дыплы11' Г * ™ б а ™ г а н философы А Шопенгауеп мри ГГ ^ КӨШТ1 б а с т а г а н ™м,с Бүлардын екеуі Де Ге ел лін пяНИЯ ° И Ш Ы Л Ы С К ь е р к о г е р болды. бастады / Д Щ п а н л о ™ с ™ ^озкарасын сынаудан ойға н е г Х З о н д ! б " л а Р а Ғ а Н Д а ' ф и л 0 с °фиясы акыл-кұралына айналады Кьепкогеп * ВДеЯИЫИ танымдық тепе-теңдігі жоніндегі нГнГ Р Г е г е л ь д щ б о л м " с пен ойлаудьщ жоншдеп негіздемесіне қарсы шығады, ойткені ол 258 



, мЫстын не екенін бізге түсіндірмейді, сондықтан ол - «абстрак-иялык кұбыжык» кана. Философияның негізгі пәніне, сондықтан UeK қана жеке адамнын өмір сүруі, оның қайғысы мен куанышы, Трейі мен зардабы, өз-өзінің рухына үңілуі т.с.с. жатуы керек. Сонынан мұндай көзкарастардың негізінде XX ғ. экзистенциализм Философиясы пайда болады. Ол бағытты талдаған кезде, біз Кьеркогердін идеяларына қайтып ораламыз. Рационализм бағытына карсы шыккан екінші философ -д Шопенгауер болды. Оның ойынша, дүниенің негізінде материя, я болмаса сана, рух жатыр деген козкарастар - жалған пікірлер. философиянын тарихындағы мыңдаған жылдарға созылған іс-эрекеттер - оны ғылыми дэрежеге котеруге багытталган умтылыс -оны улкен дағдарыска экеліп соқты. Шынына келгенде, философия _ гылым емес, ол өнердің бір түрі. Өйткені дүниенің негізінде жаткан нэрсе - ол ессіз, бейсаналык элемдік ерік. Енді, міне, Щопенгауердің философиясына толыгынан тоқталуга мүмкіндік келді, екінші жагынан, ойшылдың көп идеялары бүгінгі дагдарыс-тагы қогамдагы адамдардың сана-сезімінде біршама кызыгушылық тудырып отырганы күпия емес. § 1. А.Шопенгауердің әлемдік еркі Артур Шопенгауер (1788-1860 жж.) Данциг каласында бай саудагердін отбасында дуниеге келеді. Геттинген мен Берлин калаларында философиялық білім алады. Негізгі ецбегі «Дүние ерік пен елестету ретінде» деген атпен 1844 ж. жарық көреді. Берлин университетінде 1819 ж. окыган лекциялары ешкімді кызықтыр-майды. Сондьщтан ол омір бойы әкесінен қалган капиталдың жылдык пайыздарын жүмсап, өз замандастарынан оқшау да жал-ғызілікті өмір сүреді. Өмірінің соңгы 10 жылында ол даңктың шапа-ғатына да ие болады. Бірақ нагыз атактылық оган XX г. келеді. Шопенгауердің ойынша, Дүниенің негізінде өмір сүруге деген бітпейтін іцкэрі бар Әлемдік Ерік жатыр. Сонымен материя, табигат заты, атом, сана, рух т.с.с. бүрынгы философтар жаткызган дүниенің негіздерін ысырып тастап, ойшыл «ерік» үгымын дүниені тұсінудегі негізгі категорияга айналдырады. Бүл үгымның тарихына коз жүгіртсек, коне заманда «сана» мен «ерік» категориялары элі бір-бірінен бөлініп алынган жоқ-ты. Мысалы, Сократ адамдардың жүріс-түрысы мен іс-эрекеттеріндегі келецсіз жайттар оларды білмегендерінде деген пікір айтқан 259 



— ол 0 f a H Фы Августин мүндай ^ S ^ t S S ^ J ^ ^ «Жамандықтың не екенін б і л с е м 1 Т е р і с к е Ш ь " а р а л ° сонь, іске асыруға « н п п ^ Д ^ - бшеді, ал ерік - тавдайды. Міне осы ™ а" Ө и Т к е н і а«ыл-0й еріктщ екі түрлілігін айқын көрсете^і Л н и С а н а алдындагы күнәкәрліпнщ негҒзТсебе^н " п ™ а Д а Ш ' Ы ң %Дай тшген түзу жолдан ауытқуынан табады ^ а Л Ш И « ы « W шеңберінде К а н т бостандығынан көреді. Каттын б ™ ' ° Н Ь Щ Н е п з і н еріктін дамытып, «Меннің» ержті с і Т к е т ^ е н ^ " Эр і " аРЙ РУхани қайнар көзін көоелі Дүниенщ пайда болуынм! ерік категориясы ^ Г С Г Г Ш « у е р зылған жоқ-ты. УР ^ ы н ы п ' Дүниенщ негізіне жатқь, Ерік негізінде жатҚан өмірдегі қүбылуында шексіз сан ^ у а н 1 Ж°Қ ' б ф а қ о л толык еркімен теңелетін бейтріг^ык о т с Г , Р Ш е Д Ь ° Л ~ ӨЗІН1* беисаналы болганнан кейін am.u Р 3 ° Р ^ р е г г і күш. Ол мүратсыз өмірге ынтық 6 Г с ь ш л Г Г ^ тудыруы мүмкін. Әлемдік е р ^ Г ^ Л Т ^ ш д ы қ т ы болмағаннан кейш, ол ешқавдГй з а Г ы ^ t ' ° е Л П л і б 'Р «егізі өмірде болуға деген і ң к ә р і н ^ н е г W о л Т ^ б а Ғ Ы н б а й д ь >- Өзінің оған ешқандай тәртіл, 1 с п а Г « ы L Z T Т у Д Ы р с а д а ' керісінше, ол заттарды бір-бшінен S Н Ә р С е л е р д і э к е ^е алмайды, о ғ а н т а ғ ы Да қанағаттанбай өзінін ^Ііі К 3 р с ы ^йып жалгаетыра береді. Ол ызага олы н \ К ү р е с і н кешн, өзін-өзі тырнап, жыртып С к Г н ™ У К е р е к т і п н білмегеннен Енд, элемдік ержтЫ ІУЛКІ У а р Ғ а ¥ Қ С а Й Д Ы -теріне назар а/дарсаҚР о лТр - ы Г т і і Т ™ " » ™ ° Н Ы Ң К ө р і н « > магнетизм, х/миялық қоРьшдьшап Г Ы / Ү Н И е Ж ү З І Л 1 к ™Р'У, табиғатта - тіршіліктеп rhnnt С С ' Т а б и ғ а т күштер, Tip озара б Ф - б Ф ^ е н Т р е с і Г п л Г Р ж Ь Ш Ы Ң ^ Д е Г 6 Н е р к ' ' - л үшш инстинктері/ адам Ү ем рінд п е ш Т а Г ^ багытгалган жьіныс экелмейтін саналы талпыныет р б е й с а н Г ж Г * ™ эртүрл, сезім толқындары т с с К Т ү р д е п а й д а болатын олар 2 ? ™ ™ • е З Ш 1 Л г е н с а иын, әлемдік ерік оларға 260 



н а ғ а т т а н б а й , өзін зардап шегіп, азапка толы, бақытсыз ретінде К зінеді- Мысалы, адам өмірінің деңгейіндегі еріктің көрінісіне елер болсак, онда мынаны байқауға болады: егер адам ой өріеі мен м г е р ш і л і к ТұрГЬІСынан қатты дамыса, соғұрлым оның өмірде неше түрлі қайшылықтарға келуі көбейіп, зардап шегуі де өседі, э л е у м е т т і к өмірде көре алмаушылык, надандық пен екіжүзділік жиі кездеседі. Адамдардын өмірі жетіспеушілік пен үрейге, кайғы мен касіреттерге толы. Өмірге келген жаңа ұргіақтар өткендердің кателіктерін тағы да қайталайды, адамгершілігі жоқ адамдар коғамды бнлейді, ғылыми жетістіктер залымдық жолында жұмсалады. Ал моральдық салага келер болсақ, соңғы ғасырларда оНда ешкандай алға жылжушылық болған жоқ - езілу, зардап шегу, кантөгіс, қатыгездік осы уақытқа шейін азаюдың орнына көбейіп келеді. Мэңгілік алаңдаушылық пен тұрақталынған адамдардын бір-біріне деген сенбеушілігі өмірді шырмап алган. Әрине, Шопенгауердің жоғарыдагы көрсетілген коғам өмірін-дегі келеңсіз жайттар жөніндегі ойларын біз сырттата алмаймыз. Керісінше, оның санын бүгінгі өмірге қарап өсіртуге де болар еді. Өмір алдына үлкен максат-мұраттар қойып, соған жету жолында неше түрлі «тар жол, тайғақ кешуден» өтпеген адам кемде-кем болса керек. Бұл омірдің трагикалық диалектикасын өмірден эсіресе көп зардап шеккен қазақ халқы «орындалмайтын арман», «жалған», «дүниенін торт күбыласы ешқашанда бір-біріне тең емес т.с.с. ойлармен беріп, нағыз бақытты өмірді о дүниедегі жұмақтан іздеген болатын. Сонымен, Шопенгауердің ойынша, зардапқа толы дүниенің негізгі күнәкары - әлемдік Еріктің өзі. Бірақ оның санасы болма-ғаннан кейін, ол өз істеріне жауап бере алмайды, тек қана мэңгілік бір трагедиядан өтіп, екіншіге т.с.с. ауыса береді. Бұл арадағы бір үміт - әлемдік Ерік сананы тудырған ғарышты дүниеге экелді. Міне, дүниенің ажырамас бір болігі ретіндегі адамдардын өзі ғана сол элемдік Ерікке қарсы шығып оны таратуы керек, сонда ғана дүниенің зардабы тоқтатылады. Ол үшін адам өзінің өмірлік күш-
қуатын, өз бойындағы еркін сол дүниені тудырған элемдік Ерікке 
қарсы қоюы қажет. Ал мұның өзі ең алдымен адамдардын философиялық таным арқылы элемдік Еріктің терең мэнін зерттеп-білуімен тығыз байланысты. Содан кейін адам екі сатыдан өтуі керек. Алғашқысы - эстетикалык аңдау, соңғысы - моральдық жолмен жетілу. 261 



Уер К а н ^ бөледі - онда ешкандай о ^ ш Т б Т ™ 3 0 3 КӨП ^ оилар, мүдделер болмауы кепек О н Ш ° а Пайда*орЛы? адамньщжан-дүниес ін^шХік^ен т , И Г е Р У Д Щ НеГІЗГ1 М а С ОНЫ тыныштыққа болеу Н Ш Ы ғ а т ы н зардаптан қуткап, ^ мүсін мен суреТ к е У Ң І ^ Г Г Л е Р Ш ^ КСЛ6 ' ^ н Й шеңберінде гана в м і c ^ T l Z МС" "°ЭЗИЯ ~ У а * Й Й мүмкіндігінше әлемдік Г Р Д Ы Ң б э р і ^ өнердщ түрі жоқ. Өйткені эуенде^іщ^шығяп әУе"нен Тер<!3 тыңдаушының арасынття™ „« шығарушы, орындауШы Г К¥пия жолмен бг^пң жан-тэшмпге ^ "" ^^'''Идірілмейтің гауердін бүл ойлары Ш е л л Г г Г к і Т ^ Ә р И Н С ' баиқауға болады. Тек Шеллинг әуенл, К * * а р а с ь ш а » қы н екенін Чрш, Абсолютке жетудщ жоіы деп ^ ^ ° Н Ы Ң С И МФ°""яль к Шопенгауердің Д ү н н е е е з і м ш Г ^ а г и к а л , ! Т * ™ ^ 3 ™ " ' сиякты) жақынырақ болды - гек кГнГо " ' У З Ы К а ( р е к в"ем сының қайғылылығын, трагедияеын жете еез и W e P З Д З М б о л м ы-Әлемдік Ерікпен күрестщТк.нги? Н Д ф е а Л а д ы ' дүниедегі барлык з а р д а п ^ ^ т а м Г ы Z T « Егер жою моральдык жағынан альт капаТанл^ б З Р Ы П Т І р е л с е ' °ны адам саналы ненде ретінде оз ішЫдеН еп^ З Қ Т а л а т ы н нэрсе. Ал метдш Ерікті тарата ^ д ы Ол ү Г н Ш п і Р Ж ° Ю 3 рҚЫ Л Ы әлеУ-рикалық императив» ( ү з і л д й ^ л " ^ ° П е " г а У е Р адамдарға «катего-тынның бәрінен де бас тапткГ ¥ С Ы Н а д ы : 
Қалай-Караганда, ол ақылға с ы й м а й т ь ш n J T i M a H T b ' H b ' ^ b . жаса». Бір жаткан мағына мынада: ол Гамн ш Г ™ ' Б ф З Қ ° Н Ы Ң не™інде гын, соған бағытталған е^к інТндіру о Г ^ өм,р салтын ү С т а п , басқадардың заппДк З Д З М аске™*алыҚ Дүниесінде ешқандай да озімГлдГкт иж б Ө Л 'С Ш ' Ө з і н і ң керек. Сонда г/на адам еГрге дёге^ к Т ™ Қ а л д ы р м а " ОДтуы арылып, озі 9ияқты ж е р д е Г б а ™ ^ ^ ^ 3 " т о ^ ™ а Н Дармен бірігіп, баска а д а м д а р д а д Г а ' я ! ™ " б З С Т З р Т К а н а д а м " тырысады. Бүл козкарас V H T Z ' T ' К З И Ш С Ы Н «ВДДиуге Грек филосоАтарыны? <<аСкГия>>ТГ " ^ 3 " < < Н и р в а н а»- көне Әрин^Щопенгауе^і^ дү^ерГ др Ү Ғ Ь Ш д а р ь ш а ө т е жакын. нының коп теріс ж а к т Ц Т ш ^ л е н г е н ' I ™ ? * * ™ ™ «з зама-

қаишылықтардың бәрін шештГ деП айта Үа Г ^ 1 " 3 З Д З М З а Т °Л Шопенгауердің керсеткен теріс 262 



„ІП бара жатқанға ұқсайды. XX ғ. адамзаггың қолы жеткен ғажап Өр1 ,ми жетістіктерінің негізінде пайда болған болашақ жөніндегх ҒЫ^нтикалык көзқарастар бүгінгі XXI ғ. басында тек кана ауыр Р СІНҮ пен өкініштен басқа еш сезім тудырмайды. Жақында ғана v пістан мен Пэкістан елінің арасындағы қайшылықтар ядролық nvnbiH колданылуына экелуі мүмкін деген үрейді тудырып, К м д ы к ахуалды дүр сілкіндірді. Жер бетіндегі экологиялық ягяай бірте-бірте өршіп, жыл сайын ғаламдық дағдарысқа қараи еле жатыр. Уақытында неміе халқының заңды түрде берген я^ысын алып, билікке келген Гитлер адамзатгы қандай қантөгіске ^рлгенін оқырман жақсы біледі. Бірак бүл трагедиядан адамзат ^бак алды ма? Өкінішке қарай, «Жоқ», деп жауап беруге тура геледі өйткені бүгінгі тавда байлығымен масатганған біршама Батью елдерінде үлтшылдық қозгалыстар тағы да бой көтерш, басқа рплерден келген адамдарға қысымшылық жасалуда. Расында да, Шопенгауер айтқандай, тарихтағы трагикалық қателіктер тагысын-тағы кайталана береді!!! Адамзатгың моральдық-адамгершшік токырауына қарап, оның аспанга, тазалықка тартатын рухынан гөрі дене қажеттіктері, күңгірт инстинктері, лэззат алуга деген еркі басьім ба деген ой келеді. Бұл айтылған ойлар мен толганыстар Шопенгауердін қозгаған көп мэселелерінің бүгінп тандагы өзектілігін көрсетеді. Сонымен катар Шопенгауердің «гарыштық пессимизміне» толыгынан қосылуга болмайды. Әсіресе оның философиясының негізінде жатқан қагидасына. Расында да, егер бұл Дүниені түдырган бейсаналық ессіз Ерік болатын болса, онда бүл дүниенщ неге зандылықтары, қисыны, тэртібі бар? Егер адамдар осы орасанзор шексіз гарыштын туындысы болса, олар оз көлемі мұхиггың ішіндегі бір тамшыдай бола тұрып, оны қалайша тарата алады? Мүндай сұрақтардың санын элде де көбейте беруге болар еді. Ал олардын бэрі де Шопенгауердің философиясының непзінде жатқан қагидалардың элсіздігін, жалгандыгын көрсетеді. Ал енді адам тагдыры мен өміріне келер болсақ, эрине, Homo Sapiens - гарыштын гажап туындысы, «¥лы мэртебелі Табигаттын» тудырган ен эсем гүлі, ол адам арқылы оз-озін сезінш, түсіну дэрежесіне көтеріледі. Бүкіл Дүниені шырмап жаткан қаишылыктар адам жүрегінен де өтеді. Бұл Дүниеге келген адам оз өміршщ шеңберінде жақсылық пен жамандыктың да дэмін татады, көпшілік жагдайда, өкінішке қарай, зардаптың салмагы бакытты өмірден гөрі басымырак болады, эсіресе бүгінгі жагдайдагы сиякты өтпелі 263 
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г 0ньіН Қүдаймен тікелей байланысын көрсеткісі келген Дания елінен щьіккан діни философ. Оның философиялык көзқарасы мен жалпы дүниесезімінің қалыптасуына экесінің діни дүниесезімі мен біздің отбасымызға Құдай карғысын атты деген жалған пікірі үлкен әсерін тигізді. Жас Кьеркогер элсіз болып, неше түрлі аурулардан шықпай өсті, бұл жағдай да оның дүниесезіміне өз эсерін тигізсе керек. Ең сонында, ол 1841 ж. белгісіз себептерге байланысты өзінің терең махаббаты Регина Ольсен деген қыздан үйленерінің алдында бас тартады. Осыдан кейін ол толыгынан діни сезімге беріліп, әкесінен калган үлкен үйде жазушылық ісімен айналысып, қалада жүрттың көзіне өте сирек түседі, экесінен қалган барлық қаражатты өзінің жазган көп шыгармаларын жарыққа шыгаруга жүмсайды. Негізгі еңбектері: «Әлде-әлде», «Үрей мен қалтырау, Диалектикалық лирика», «Ажалға бастайтын ауру, қайта туу мен оянуға бағытталган христиандық-психологиялық тебіре-ністер» т.с.с. Жалпы алганда, өзінің кысқа өмірінің шеңберінде бүл кісі 28 томдык енбектерді тудырган, соның ішінде 14 томы - оның күнде-ліктері. Өз заманында атағы шықпаган философ XX г. үлкен күрметке бөленеді, оның шыгармашылыгына арналган мыңдаган зерттеулер жарық көреді. 1948 ж. бері Копенгаген қаласында «Кьеркогериана» деген осы ойшылдың көзқарасын зерттеуге арналган журнал шыгады. Өзінің шыгармашылық жолының басында Кьеркогер қайсы-бір философиялык жүйені жасаудан бас тартып, соңгының ең биік шыңы - Гегельдің философиясын катты сынга алады. Өйткені оның философиясында рационализм өзінің шегіне жетіп панлогис-тік дэрежеге көтерілді (pan - грек сөзі, бэрі де, logos, - ақыл-ой). Гегельдің ойынша, болмыс, - ойлаумен тең, ақыл-ойдың шеңбері-нен шыгатынның бэрі де акиқатты емес, Ғарышта өжетті танымның аша алмайтын ешқандай сиқыры болмақ емес. Кьеркогер мүндай көзқараска үзілді-кесілді қарсы шыгады, өйткені болмысты жүйелеу мүмкін емес. Қайсыбір жүйе - аяқтал-гандықпен тең, ал болмыс өне бойы өзгерісте. Екінші жагынан, Гегель түлганы объективті нактылы-тарихи шеңбердің ішіне койып түсінеді, ягни жеке түлганың өзіндік қайталанбайтын тек соган гана тэн омірі, оның еркі тарихтың кадамының астында көміледі. Сон-дықтан ол Гегельдің объективтік диалектикасына өзінің субъек-тивті, жеке тұлганың өмір сүру (экзистенциалдық) диалектикасын карсы қояды. Оның ойынша, қайсыбір дүние жөніндегі жараты-лыстануга негізделген гылыми көзқарас - зүлымдыктың нышаны. 265 
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•ШКІ жан-дүниесінің тебіренісін көрсететін «сезімдік ұғымдарды» байкаймыз. „ Ддам өміріндегі негізгі сұрақтар: қалаи өмір сүру, не болу керек, не нәрсеге умгылу қажет? Осы сұрақтарға жауап беру петінде Кьеркогердің экзистенциалдық диалектикасы адам өмірінің үШ сатысын суретгейді. Олар - эстетикалық, этикалық жэне діни сатылар. . . Адам өмірінің бірінші эстетикалық сатысында тікелеи сезімдік өмір салты қалыптасады. Эстетикалықты Кьеркогер кең түрде Канттың түсінігіне сэйкес ақыл-ойдан бөлек сезімдік кабыл-лау мен лэззат алу ретінде көрсетеді. Қоғамдағы көпшілік осы сатынын шеңберінде омір сүреді. Ол дене эсемдігіне құмарту (эротика), парықсыздык, бір коргендегі сезімдік эсердің негізінде кездейсоқ байланыстарға түсу, коғамдағы үлгіге (модаға) айналған нэрселерге ынтық болу, эрбір күн мен сағаттан, эрбір сәттен лэззат алуға тырысу. Бұл сатының ұраны: carpe diem, carpe horam! (эрбір күн мен сағаттан лэззат ал!). Бұл өмір салты адамды өзінің сезімдері мен қүмартуы, ындынының қүрсауынан шығармайды. Эстетикалық сатыдағы адам уақыттың өзін ерекше түрде бағалайды. Ол лэззат алатын эрбір сәтке бэрін беруге дайын, бірақ келесі сезімдік лэззат бұрынғыдан басқаша, нэзік те өткір болуы керек. Өмірдегі біркелкілік, қайталанушылық - эстетикалық омір салтынын қас жауы. Егер Дон-Жуан мейлінше көп сүлу әйелдерден эротикалық жыныстық жеңіске жетуге тырысса, Иоан - нәпсіқүмар эртүрлі нэзік те откір лэззат алуға ұмтылады. Бірақ күндер мен жылдар өткен сайын эстетикалық өмір салты сарқыла бастайды -
қайталанбайтын қайталанады, откір сезім мұқалып, оңі кетеді, лэззат қуудың жалғандығы айқын көріне бастайды, жалғыздык сезім, өмірге көңілдің толмаушылығы дуниеге келіп, тіпті одан күдер үзуге әкеледі. Ақырында дағдарыстағы тұлғаның алдында екі тандау жолы пайда болады: біріншісі - сол бұрынғы сатыда қалып өмірден түңілу; екіншісі - одан аттап өтіп, келесі сатыға котерілу. Келесі омір сатысы - этикалық . Егер эстетикалық омір салты лэззат алуға бағытталған болса, этикалық сатыда адам ізгілік жолына түсіп, қоғам алдындағы парызды орындау соның кепіліне айналады. Эстетикалық өмір салтында адам өз-өзін канағаттан-дырса, этикалық сатыда жалпылықты іске асыруға тырысады. Осы арада үлкен қайшылыктар пайда болады - адамның ішкі өзіндік сезімдері оны бір жаққа жетелесе, қоғамдағы этикалық нормалар-дың талаптары оны екінші жаққа сілтейді. Парыз талаптарына сай 267 
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сатыда ол - зардап шегумен тең. Адам - зардап шегуге жаратылған пенде. Өмір - зардапқа толы. Өмір сүру дегеніміз - зардап шегу. - Әрине, адамнын бүл өмірде зардап шегуі - сонау көне заманнан осы уақытқа шейін талданып келе жатқан мәселелердің бірі Бірак Кьеркогер оны оте откірлеп күшейтеді. Оның ойынша, зардап шегу тек өмірдің өзінен шығып қана қоймайды, ол -кажетті, керек қылатын нэрсе. Егер біз зардап шегуді мойындап кана қоймай, сонымен қатар оны сүйетін болсақ, сонда ғана біз өмір сүру деңгейімізде бакытсыздықтан биіктеп, бақыттың өзінен асып түсеміз, - дейді үлы ойшыл. Олай болса, адам өзінің өмірін женілдетіп, зардап шегуден қашудың орнына, оны, керісінше, ауырлату, күрделендіру қажет - сонда ғана біз бақытсыздық пен бакыттылыкты аттап отіп, олардың арасындағы қайшылықты жоя аламыз. Әрине, Кьеркогердің бұл ндеялары христиан дінінің ғасырлар бойы уағыздаған қағидаларына қарсы келді. Соңғылар дүниедегі зұлымдық, әділетсіздік, зардап шегу - Құдайдың алгашқы көрсеткен дұрыс жолынан адамның ауытқуынан шықты, ал жаратылган бұл дүние жалпы алганда мінсіз деген пікірде болса, Кьеркогер осы дүниенің зүлымдық пен зардапқа толы екендігін айтады. Бірақ ол үшін біз Құдайды сынаудан алшак болуымыз 
қажет. Қүдайга сену ешқандай оган күмэндануды қажет етпейді. Сенім дегеніміз - парадокс, ол жекелікті жалпылықтан, жердегіні аспаннан, өтпеліні мэңгіліктен, жеке сенімді моральдык қагида-лардан жогары үстауды талап етеді. Сенім - жеке адам тандауының ісі, еріктің шешімі, секіріс, тэуекелдік, гажайып, абсурд. Тертулиан-ның уақытында айтқан «Credo, quia absurdum est» (сенемін, ақыл-ойга сыймағаннан кейін) деген нақыл сөзін Кьеркогер өзінің шыгар-машылық еңбегінде гана емес, сонымен қатар озінің өмірімен дэлелдеген сиякты - ол Авраам сияқты озінің Регина Ольсенге деген махаббатын Құдайга сенудің жолында кұрбандыққа шалды. Тертуллианның озі де мұндай шэкіртім болады деп ешқашанда армандамаган болар. Өз уақытында багаланбай ұмыт болган ойшыл XX г. шарықтаган даңкка ие болды. Ал оның себебін біз келесі тараудагы кіріспе сөзімізде айтатын боламыз. Өз бетінше дайындыққа арналган сүрақтар: 1. XIX г. екінші жартысында неге классикалық философияга 
қанағаттанбаушылык пайда болады? 2. А.Шопенгауер философиясыньщ негізінде не жатыр? 269 
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X тарау. ХІХ-ХХ ғғ. Ресей мәдениеті аясындағы философия Философия тарихына жасаған көлемді саяхатымызда солтүс-тіктегі көршіміз - Ресей халқының рухани-философиялык мұрасын е с т ен шығармауымыз керек. Қазақ халқы «¥лы мэртебелі Тарих-т ь Ш» шешімімен ХІХ-ХХ ғғ. орыс мэдениетінің ықпалында болып, калай дегенде де, олардың көп құндылықтарын оз бойына сіңірді. Екінші жағынан алғанда, орыс руханиятының бүкіл дүниежүзілік ф и л о с о ф и я д а ғ ы алатын оз орны, қайталанбас құндылықтары бар. Сондыктан оларды эрбір білімді азамат игеруі қажет. Үшінші жағынан, бүгінгі қазақ елі - көпұлтты ел, ал орыс халқының окіл-дері негізгі ұлт - қазақтардан кейінгі екінші үлкен әлеуметтік-демо-графиялык топ, сондықтан қазақ-орыс мэдениеті жэне тағы басқа катынастарының негізінде бір-бірінің дүниеге деген козкарасын түсіну қажеттігі жатыр, сонда гана олар толыққанды болуы мүмкін. Философиялық ой-пікірдің Ресейде дүниеге келуі XI г. баста-лып, негізінен, христиандық дінді қабылдаумен байланысты болды. Осы уақыттан бастап Ресейдің ойшылдары оз мемлекетте-рінін Құдай нұрының шапағатына қатысты екенін негіздей бас-тайды. Алғашында ойшылдардың ой өрісі адамның жүріс-тұрысын ретке келтіретін мақал-мәтел, нақыл сөздерге, соңынан православие дінінін бүкіладамзат цивилизациясының дамуындағы ерекше орнын негіздеуге бағытталды. § 1. Славянофилдер мен батысшылар ағымы «Алтын Орда» мемлекетінен оз дербестігін алып, Мэскеу княздігінің Шығыс жақтағы жерлерге лап берген кезінде орыс халкының «ұлылығы», «артта қалған» Азия халықтарын право-славиелік дінге енгізу, орыс тілін, мэдениетін үйрету негізінде дүниежүзілік цивилизацияның шеңберіне тарту идеясына негіздел-ген «Мәскеу - үшіиші Рим» деген философиялық козкарас пайда болды. Мүндай идеялар ғасырлар өткен сайын шыңдалып, орыс халкынын ерекше озіндік болмысы мен мәдениеті, философиялық ой-пікірі бар деген славянофильдік (славяндықты сүю) агымды тудырды. Екінші багыттагы ойшылдар Ресей монгол-татар боданды-гында екі ғасырдан артық болып, басқа Еуропа елдерінен қалып койды, сондықтан орыс халқы Батыс откен тарихи жолды қайталап, 271 



олардан тәлім-тәрбие, өнеге алуы керек деген ойда болды Бу бағыттағы ойшылдарды «батысшылар» деп атай бастады Осы е агым арасындағы күрес өзінің шиеленісіне XIX г. ортасында жетг Ақырында, большевиктер бүл шиеленісті «батысшылардын'' паидасына шешті. Алайда бүл екі агым арасындағы астыртын КУП. эрі қарай жүре берді. ' | е с Кеңес Одағы тараған уақытта Ресейдің алдында «Біз кімбі, жэне қалаи қарай дамуымыз керек?» деген сұрақ тағы да дүние' келіп, аз уакытта тағы да «батысшылардың» пайдасына шешіллі Бірақ либерализм жолы элеуметтік қүрылымда аз өте бай топпен катар, негізгі халыктың қайыршылануына экеліп, XXI ғ басынля саяси элитаның ауысуына, «мемлекетшілдердің» билікке келуіне себеп болды. Бұлардың көзкарастарының «славянофилдепге» жақынырак екенін, сонымен қатар олардың Батыс тэжірибесін (әсіресе жаңа технологияларды) де игеру кажетгігін білетінін айтып өткен жөн сиякты. Ресей тарихына жасаған кысқаша экскурс ось елдегі философиялық ой-орісті жете түсінуге мүмкіншілік бере ме деген оидамыз. F с Енді әңгімені нақтылай келе «батысшыларға» келер болсак бұл ағымның негізін қалаған П.Я.Чаадаев болды. Оның ойынша һуропа елдері қоғамның материалдық жэне рухани жағынан д а кемелше келген, орнықты, тэртіпті. Еуропа күндылыктарьша ол отбасы ошағына берілгендікті, парыз бен жауанкершілікті азамат-тык еріктікті қоргауды т.с.с жатқызады. Ресейге келер болсак онда зорлыкка негізделген күшке табыну, соның нәтижесінде барлық адамдардын құлга айналуы, тұлганың абыройын тантау т с с дөрекі нәрселерді көреміз. Мұның негізгі себебін П.Я.Чаадаев Ресей хал^шың дшді «бишара Византиядан» алып, Еуропаның католик-тік бірлігінен щыгып қалганынан кореді. Ресей Еуропа халыктары-ның тарихи ржірибесш игеріп, олардың жіберген қателіктерін каиталамаи, өзшщ болашагын агарган зерденің негізінде құруы керек. П.Я.Чаадаевтің көзқарасы Ресейдің біршама зиялыларына зор эсерін типзш, «батысшылар» тобының қалыптасуына экелді Оларға А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Т.Н.Грановский, В.Г.Белинс-кии т.с.с. жатқызуга болады. В.Г.Белинский Еуропага сүйсіне табынгандай қарап, былай деп жазды: «Еуропаның бір жылы Азияға бір гасыр, Еуропаның бір гасыры Азияга мэңгіліктей. Барлық ұлылық, асылдық, адами-руханияттылық Еуропа топырагында байшешектей гүл жарып 272 



•н і ң тамаша жемістерін берді. Өмірдің көп келбеттшіп, ер мен вйел арасындағы тазалык, әдет-ғұрыптың нэзіктілігі, ғылым мен нерДІН дамуы, табиғаггың бисаналык күштерін бағындырып иге-nvi материяның жеңіліп, рухтың көкке карай өрлеуі, адамның кісі-„ігін сыйлап, онын қүктарын бұлжытпай сактауы... - бэрі де Еуропа ймірінін дамуының нәтижелері» - деп қорытады В.Г.Белинскии. Эрине, ол бүгінгі Батыс руханиятын көрсе, мүмкін мұндай көзқа-оаска тузету енгізер ме еді, кім біледі? «Батысшылар» Ресейді «византиялык-православиелік» ноқ-тадан құтқару керектігін, тулғалар өз таңцауының негізінде іс-эрекет жасау мүмкіндігін алуы жөнінде біршама терең ойлар айтты. Бірак олар Батыс Еуропа халықтары цивилизацияның бүкіл адам-затгык құндылықтары мен нормаларын іске асырды деген жалған ойда болды. Славянофилдер қарама-қарсы бағытта болды. Олардың ойын-ша Орыс мәдениеті православиелік діннің шеңберінде дамуы керек. Олар «патшанікі - патшаға, Құдайдікі - Құдайға» деген қағиданы 
ұстады. Яғни мемлекет тек қана қоғамды сырттай өзгерте алады, ал ішкі жаңару - православиелік халықтық мэдениеттің ісі. Тек шікі рухани жаңарудың негізінде ғана ізгі қоғамды орнатуға болады. ИВ. Киреевский мен А.С. Хомяков Еуропадағы ағартушы-лык өзінін ішкі мүмкіншілігін сарқыды, онда техникалық алға орлеу рухани тоқыраумен қатар жүріп жатыр деген көзқараста болды. 

Қоғамды реформалаудағы негізгі мәселелердің бірі - Ресей 
қоғамы жекеліктін, я болмаса қауымдастықтың негізінде даму керек пе? - деген сұраққа жауап ретінде олар соңғыны таңдады. 
Қауымдасып өмір сүру - Ресей халқының табиғатына тэн нәрсе. 
Қауымдастықтын шенберінде гана рухани бірлік бар. Қоғамның дамуының негізінде бақталастық, коре алмау т.с.с. емес, керісінше, адамды сую, достық, өзара көмек беру жатуы қажет. «Біз сүиш сенеміз, олай болса, өмір сүреміз» деген нақыл создің астына эрбір славянофил оз қолын қойған болар еді. § 2. В.С.Соловьевтің «бәрінің бірліктегі» философиясы Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900 жж.) - аса дарынды орыс діни философы. Адамньщ элеуметтік-мэдени жэне діни қажеттіктерін отей алатын философиялык жүйе жасауга тырысты. Христиандық діндегі бағыттардың (католицизм, протес-273 



тантизм, православие) басын біріктіріп, діни көзкапасты , ғьілымд^ы ашылган деректермен т о л ' ь п ^ у В.С Соловьевтщ философиясыньщ негізгі идеясы I " бәршщ бірлігі. Ол оны славянофилдер сиякты теңемейді, оган гарыштык, ягни і х о л о г и я л ь ^ « ш н а Г ^ Оның ойынша, болмыс, өмір сүргеннін бэп Т „ Г ^ б е р е д і -
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Сырткы тәжірибеге келер болсак, ол айнала қоршаған орта-дағы заттардың біздің түйсіктерімізге тигізетін ыкпалынан пайда б°ЛаД 'ішкі т э ж ірибені В.С.Соловьев екіге бөледі: олар пеихикалық не мистикалық. Психикалық тәжірибеге біз өз табиғатымыздың көрсетуінен шығатын құбылыстарды жатқызамыз. Мистикалық тэжірибе деп біздің жан-дүниеміздің ар жағында ткан, өзінің бізге тигізетін ыкпалымен бізді жоғарыға көтеретін, Жпкі рухани еріктікті тудыратын құбылысты айтамыз. Оларды бір-бірімен салыстыра келе, В.С.Соловьев бірінші орынға мистикалык, екіншіге - психикалық, соңына - физикалық тэжірибені қояды. Әрине, логикалык дүниетанымның оз орны Оар, Оірақ, ол танылатын кұбылыстың идеяеына жете алмайды. Ол үшін интел-лектуалдық интуиция (ой аңлауы) қажет. Дегенмен логикалық таным мен интуиция бізді болмыстың ең терең күния еырларына жеткізе алмайды. Ол үшін - шектелгеннің ар жағына, трансценден-тікке оту - ерекше таным қабілетін қажет қылады. Оны ол шабыт, эрос экстаз деген ұғымдармен береді. Сонымен өзінің танымдық көзкарастарында В.С.Соловьев гылым, философия, діннің бірлігінің кажеттігін корсеткісі келді. Адам, қоғам, тарих мәселелері В.С.Соловьев адамзат өмірінің мән-мағынасын жер бетінде «Құдайдын патшалығын» орнатуга бағытталған іс-эрекеттен көреді. Ал енді жеке адамга келер болсақ, ол - екіжакты пенде. Бір жагы-нан, ол дене ретінде айнала қоршаган дүниемен, екінші жагынан, рух ретінде Құдаймен байланысты. Соңгы адамды табигаттагы ерекше пенде ретінде көрсетеді - ол мэңгі, өлместікке ие болган. Адам - Құдай мен материалдық дүниені бір-бірімен байланыс-тыратын, гарышты тэртіпке келтіріп, үйымдастыратын пенде. Адам озін түлға ретінде тек қана қогам шеңберінде іске асыра алады. «Қогам - толықтырылган, кеңейтілген тұлга болса, онда түл-га - нүктеленген, қысылган қогам». Қогамга багынып, адам жогары-га орлейді, ал оның өзіндік ерікті іс-әрекеті қогамды эрі карай дамытады. В.С.Соловьев қогамның тарихи дамуын үш сатыга боледі. Олар: рулык, ұлттық, рухани-гарыштық. соңгыга элі жету қажет. Ол үшін тек отбасын гана емес, сонымен катар экономика мен саясат-ты да моральдық тұргыдан қайта озгерту қажет. 275 
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кандай рационалдық, логикалық танымға жеткізбейді. Ғылыми лптеУ _ заттар мен құбылыстардың жалпы жақтарын тұжырым-ды адамға келгенде оның қайталанбас, ерекше болмысын еске Д майды. Сонымен адам өмірінің мақсат-мұраты, мэн-мағынасы, ^йғысы мен қуанышы, махаббаты т.с.с. сыртта калады. Олай болеа, ғьілым мен философия ымыраға келмейді. Философияның негізгі мәселесі - адам, оның өмірінің мән-мағынасы. Л.Шестовтың ойынша, ғылым мен философия ақиқаты да екі лі- Ғ ы Лыми ақиқат дүниедегі қажеттілікті зерттеуден шығып, барлык адамдарға бірдей болып келеді. Ал философиялык ақиқатқа келер болсак, оған эрбір адам озінше өзінің болмысында жетуі керек. Адамзаттың негізгі мақсаты - табиғаттың қажеттілігін жеңіп, адамға бостандық, алғашқы еріктікті қайтадан эперу. Еріктік мэселесіне келгенде, Л.Шестов оны Библияның аңы-зына негіздеп қарайды. Алғашында дүние мен адамды Құдай өзіне уксатыгі, оларды қүдіретті, ерікті, жетілген кылып, жоктан жаратқан болатын. Бірақ Құдай адамға ескерту жасады: Эдем бақшасындағы өсіп тұрған таным ағашының жемісін жесең - өлесің!! Жыланның сөзіне еріп, өзін Қүдаймен теңегісі келген адам тыйым салынған жемістін дэмін татып, «білімді» пендеге айналды. Біліммен бірге кұнэ өмірге келіп, зұлымдыққа жол ашты. Білім шындықты 
қажеттілікке айналдырып, еріктікті жойды. Мұидай жагдайдағы адамның алдындағы мақсат - жойылған еріктікті қайтару, дүниені зұлымдыктан кұткару. Ол үшін моральдык нормалар, неше түрлі ережелерді орындау кажет емес, өйткені олардың бәрі де ғасырлар шеңберінде акыл-ойдың таразысынан өтіп, қажеттікке айналды. Олай болса, адам моральдык нормалардың талаптарына қарсы шығып, өзін ерікті сезіну үшін ойына не келсе, соны жасауы керек, өйткені оны жаратқан Құдайдың өзі. Адам эркашанда ішкі тебіре-ністе, алаңдауда болып, өзінің еріктігін Құдайдан іздеп, онымен кайта кездесу жолында табуы керек. Ол үшін тек қана сенім керек деп корытады Л.Шестов. Тек кана сенім ештеңемен шектелмеген бостандықты береді. Адам таным ағашынан бас тартып, өмір ағашына қайта оралуы қажет. Орыстың діни философиясына қомақты үлес қосқан Николай Александрович Бердяев (1874-1948 жж.) болды. Негізгі еңбек-тері: «Еріктік философиясы. Шығармашылык мағынасы», «Тарих мағынасы», «Өзіндік тану» т.с.с. Оның ойынша, философия - рухты зерттейтін ілім, яғни адамның өмір сүруіне, сол арқылы болмыстың мән-мағынасын ашуға бағытталган пэн. Ғылым сырткы дүниені зерттесе, филосо-277 
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ниеге, адамньщ өзіне де тарады. Сондықтан дүние мен адам йіымдьікка белшесінен батты, ал Құдай болса, оған еш нэрсе сай алмайды, өйткені Ол еріктікті жаратқан жоқ. Міне, осы сәтте дуниеге Христос келіп, бүкіл дүние мен адамдардың күнэларын өз Дойнына алып, тұңғиыққа тереңцеп, оны өз сэулесімен жарқыра-* Сонымен Н.А.Бердяев Құдайдың ессіз еріктікті жеңетініне ені енмен, бірақ, оған үзілді-кесілді кепіл беруден бас тартады. Н.А.Бердяевтің философиясындағы негізгі болмыстық кате-ория - ол адамнын өзі, ойткені ол дүниенің ортасында, оның тағдыры дүниенің тағдырын анықтайды. Адам мен Дүние Құдай-пын омірін байытады, өйткені адам - рухани пенде, ол ізгілік пен эсемдікті сүйеді. Екінші жағынан, ол - ең жоғарғы материалдық курылым, бүкіл дүниенің барлық элементтері оның бойында бар, сондыктан Ғарыш оның шығармашылық іс-эрекетін қабылдайды. Сонымен адам - қайшылықты пенде, ол «табиғаттық дүние-дегі үзіліс», оны түсіну үшін одан да жоғары - Қүдайға деген оның карым-қатынасын білу қажет. Оның ойынша, осы уақытқа дейін адам өзін Құдайға тэуелді пенде ретінде түсініп келді. Ал тәуелділік бар жерде шынайы махаббат жоқ. Сондықтан Қүдай мен адамның арақатынасы нағыз еріктікке негізделген, махаббатгың қүпиясы, міне, осында. Адам Қүдайды қажет етсе, Қүдай да адамды қажет етеді, ойткені оның озінің негізі жоқ (безосновность), ол адамсыз өзінің жалғыздығын сезінеді... Сонымен біз адамның Құдайлығын, 
Қүцайдың адамдығын корсетуіміз керек. Тарихи Христостың озі алғашқы рет осыны паш етті. 

Құдай - рух, сонымен қатар адам да - рух. Олай болса, екеуінің шығармашылық жолда кездесуі ғана объективацияланған дүниеден адамды құтқарады (объективация - Бердяевтің филосо-фиясындағы үғым, идеяның, жалпы сананың мазмұнының, адам-дардың қарым-қатынастарының заттануын, адамнан жаттануын көрсетеді). Енді Н.А.Бердяевтің тарих философиясына келер болсақ, онда «уақыт» категориясы үлкен орын алады. Егер дүниедегінің бэрі шектелген, олай болса, соңы бар болатын болса, тек шығармашы-лық арқылы ғана оның ар жағына өтіп кетуге болады. Шығарма-шылық - мәңгілікке әкеледі, бірақ ол - шексіз уақыт емес, уақытты аттап өтетін жаңа сапа. Осы себепті тарихтағы шексіз жоғары өрлеуді (прогресті) кабылдауға болмайды. Тарихтағы соңғы «жұмақта» өмір сүретін буындар өткен шексіз санды адамдардың өмірін сол мақсатқа жетудің құралына айналдырады. Мұндай жағдайда адамзат тарихының мән-мағынасы жойылатыны хақ. 279 



,Н ™рен ™р„, жөніндегі ойларьш'саяс ™ е ™ Г ' Г " , Л '"-'Р , " « Сонда реформа барысындағы к а ^ ш « Т д ™ S p S i б Ш Х " » " " Део ^ е р с ^ , аа ниет пен цивилизация «ерсетпеи болмаиды - олар Мэде фия, Ш Ы Ң Ы ' Д І Н ' туындылары. Уақыт өткен сайьш m! Р ' ш ы ғ а Р м а ш ы Л Ы қ күнбе-күнгі кажеттіліктерден шь^ ™ „ Т п Г я а Ш Ы Л Ы К Т Ь Щ — — м а т еРиалдық корлыққа тырысу, к ¥ Р а л д ь , ң м а қ с а ™ " а Й Д а -табиғатына сэйкес техникаға ж ш ! " У Ц и в и л и « и и я ө з машылығын үжымдык ецбекке ауысТыралыТиі ^ 4 Ш № а Р " лардың өмірге енуімен бірге келелі А І Т ; Ц и в и л и з ™ машина-табиғатты өз еркіне к о н д ф у г е т ы р Ь с а л Г о п Г " п а й д а л а н ь т , ньщ толыққанды o p n u n ^ ^ S ^ ^ нэтижесшде адам-оныц орнына мамандандырылған б ^ ж а е т ы алям?М1Р" Ж ° Й Ы Л Ы П ' Цивилизация техниканыцустемдіг не экепт 1 Д П З И Д а б о л а д ы -Капиталиста я бопмяІ» Т ' Р у х т ы т о к*фатады ол - оз табиғатына Ц И В И Л « б о л м а с ы н , ншіз - рухтың тоқьфауы матеш^лмк- fi "ЖУаЗИЯЛЫҚ>>" 0 л алуға тырысу. У ' М а т е Р и а л л ы к б а и л ы кқ а , өмірден лэззат дь.. о д Д Т с ™ Г Г м Т Г , ^ — " а н ^ — -
қорлығына қарсы ТҮВДЛЫ Ь І «ивилизацияныц пайда-тарихының торт л о ^ ы / ^ ы с ы Г к е Г ' Н : А Б е Р д я е в а д « мэдениет, ц^илизация жэне < л і Г К Ө ? с е т е д і ' о л а Р - тағылық, өзгерістер Ресейді цивилизация пГ, Т™ ӨрЛеу>>- С°Циалистік тоқыратты. Мэдение^Гкайта Р Ш е Ю р Г І З І П ' ^дениегг і атқаруы керек Қ ™ ж а ' 1 а Р т У л а ДШ шешуші қызмет 280 



Орыс философиясындағы діни антропология бағытының өкіл-дері ретінде С.Н.Булгаков, С.Л.Франк және Н.ОЛосскийді атап өтуге болады. С.Н.Булгаковтың айтуына Караганда, адам Қүдайсыз өмір cvpe алмайды, егер ішкі дүниенде Құдай болмаса, онда коңіл кұлазиды. Құдайга қарсы күрес, бір дінді тарату кажетті түрде екінші дінді тудырады (мысалы, Кеңес заманында марксизм жаңа ағарган дінге айналган болатын. - С.М.) Алайда адамга Құдай с ы р т т а н келмейді, оны ол оз ішінен табуы керек. С.Н. Булгаковтың ойынша, шыгармашылык дегеніміз - ол «антроподицея» (адамды ақтау). Оның негізгі себебі - дүние уақыт-тын шецберінде өмір сүруде, олай болса, ол элі соңына жеткен жоқ, дәл казір жаратылу жалгасып жатыр. Ал адам болса, ол Қүдаймен бірге осы дүниені жарату ісіне, оны эрі қарай жетілдіруге атсалысуда. Адам - Қүдайга ұқсаган, Мэңгіліктің ұлы, Қүдайдың рухын жалгастырушы. Ол - микротеос, оның ішінде бүкіл дүниенің күш-куаты бар, ол - болмыстың ең жогары ортасы. СЛ.Франк адамды озін-озі анықтайтын жэне өзгерте алатын пенде ретінде қарайды. Өзіндік сана арқылы адам заттардан гана емес, сонымен катар өзінен де алшақтап, өз-өзіне баска адамньщ көзімен караган сиякты дэрежеге келеді. Нэтижесінде екі ахуал -танушы мен танылатын, багалайтын мен багаланатын, сот пен сот-талатын - пайда болады. Міне, адам өзіндік санасы аркылы озінің денелік эмпириялық табигаты'нан болініп, оз-озін багалайтын, сы-найтын дэрежеге котеріледі. Адам - әрқашанда озінің күнделікті болмысына канагаттан-бай, оны аттап отіп, басқа өмірге, онегелікке қарай ұмтылатын пенде. Н.О.Лосский тұлгаларды шынайы жэне потенциалды деп екіге боледі. Түлга өзінің дамуында кұдайдың бейнесіне үқсаудан бастап, соңында тіпті құдайдың өзіне тартуга тырысады. Ал соңгы -ол тұлганың негізгі максаты, ол үшін адам неше түрлі киындықтар мен зардаптардан өтуі керек. Руханияттык - адамның негізгі қасиеті. Рухани адамнын ішкі өнегелілігі қандай да болмасын сырткы жагдайлардың қысымына 
қарсы тұра алады. 

Қорыта келе, біз орыс философиясының адам мэселесіне 
қомакты үлес косқанын байқаймыз. Олардың айткан көп идеялары 
қазіргі отпелі дэуірдегі қалыптаскан коп ахуалдарды талдауга оз көмегін береді. Сіз де ол жөнінде ойланып көріңіз. 281 



§ 4. Ғарыш философиясы Ғарыш философиясы деген кезде, біз екі нәрсені айтүым,, болады. Біріншіден, ол - дүниенің б . р ^ а с т ы г ы және соньщ ш е н ? ршдег, адамзаттың, ягни рухтың алатын орны; екіншіден аля" мәнп осы жер бетінде кала ма, я болмаса баск'а г а р ы Г а г ы Т б ь ? тілерді игеріп, озшщ ықпалын бүкіл гарышқа тарата ала ма ? Бірінші сұраққа қайсыбір ұлттық философия жауап 6envr тырысады, ал екшш, сұрақты қойып, соган жауап беруге тырыскГ негашен алганда, орыс философиясы болды. С о н д ь ш Л ' агымды орыс философиясыньщ еРекшеліктеРініҢ біреуГе ж а т ^ T r a p 0 " 1 5 е Д 1 Д 6 П О Й Л а Й М Ы 3 ' А Л СНДІ 0 Н Ы Ң ! ' "1 Ң Де себебТбар Біздің ойымызша, Алтын Орда мемлекетінін кеиінгі Ресей когамыньщ Шығысқа қ а р а й ^ в д а н Г Г " серпшу, (бірнеше гасырдьщ шеңбер.нде Еділ Г е ^ н щ а Г ж а г , ^ сонау к и ы р Шығысқа дейін жету?), e ^ Z Z Z T Z Z мемлекет гін кұруы, ұлггық ой-орісті де кеңейтіп оган ғапыи? олшем берсе керек. Мүмкін, баска себептер де б о ^ н болар ' " Ьуропа ои-өрісінде гарыш жонінде христиандык антпопп центрлік козқарас гасырлар бойы ом,р сүрд,. Оньщ непзпкагиля адам - жаратылган дүниенщ еҢ б и / ш ь ^ « Д ^ п п т а К о п е Р " и к мүндай козқарасқа төңкеріс жасайды: гарыштын ортасы - жер емес, күн. Ғарышта тек жерде гана о Г Дж^Бруноньщ шекс.з гарыш пен омір жоніндегі ойлары кеңТарагТн Д Э У ф Д е П Ғ Ы Л Ы М д а ғ аРЬ І Ш механик^ык-физикшТьк объект сансыз атомдардың орісі деген пікір қалыптасты Ьнді, мше, орыс философиясында 18 г. бастап, антропокос "Деялары пайда болып дамиды. Ягни адамньщ жерТтшдегі орны емес, оньщ гарыштагы рол, зерггеле бастайды Д идеяларРЫС ф и І ° С о ф и я с і « ы бүл мәселеге қатысты негізгі а) гарыштагы адамзаттың олместігі (К.Э.Циолковский)-в) биосфераның ноосферага өтуі (В.И.Вернадский)-ров); Т Г Г Ы 3 е р Г Г е П ' Ө Т К е Н ¥Рпақтарды тірілту (Н.Ф.Федо-кий); Д ) КҮН МСН б и о с ф е Р а н ы ң ажырамас байланысы (А.Л.Чижевс-е) сананың гарыштық дамуы (Н.К.Рерих); т.с.с. 282 



К.Э.Циолковский оқырмандарға орыс космонавтикасының кесі ретінде кеңінен таныс. Сондықтан біз оның гылыми-техни-9 , к идеяларын қарастырмай, тікелей оның философиялық КӨзкарастарына көшеміз. Оның ойынша, адам - ғарышт омірінің бір болігі сондықтан адамзат цивилизациясы Ғарыштағы өзгеріс-ермен тығыз байланысты. Әрине, мэңгілік Ғарышқа қарағанда, жер бетіндегі адамзат элі оте жас. Дегенмен болмыста пайда болып, белгілі бір уақыт келгенде жер бетіндегі байлықты сарқып, адамзат занды түрде бұл омірден кетуі мүмкін. Бірақ, сонымен қатар, егер ғылымнын дамуының негізінде адам Ғарышпен байланысқа түсін, зат пен күш-қуаттың жаңа түрлерін игерсе, ол токгалмайтын өрлеуге ие болып, олместік дэрежесіне көтеріледі, - деген батыл пікір айтады. К.Э.Циолковский адамзаттың жерлік жэне космостық өмір сүруін бір-бірінен айырады. Жер бетіндегі өмір сүру - адамзаттың «сәбилік шағы», сондықтан ол кемеліне келмеген, зардабы мен киянаты мол. Адамзаттың ғарыштық болмысы келген уақытта өмірдін теріс жақтарының бәрі жойылып, қуаныш пен жетілгендік, шығармашылық - өмірдің негізгі жақтарына айналады. Оның ойын-ша, ғарышқа шығу - көп уақытты талап етіп, сатыларға бөлінеді: а) адамзат қажеттіліктерін өтеу жолында жер бетін толыгынан 
қайта өзгерту; в) жер айналасындағы кеңістікті игеру; с) басқа планеталарды, содан кейін алыс Ғарышты игеру; д) адамнын оз биологиялык табиғатын өзгертіп, ашық Ғарыш-та омір суре алатын дэрежеге келуі. Сонымен егер Н.Коперник оз уақытында жердің Ғарыштагы ерекше орны жөніндегі козқарасқа соққы берген болса, XX г. К.Э.Циолковский адамзатты жер тартуынан шыгарып, гарышқа жол ашты деп коркемдеп айтуга болар еді. В.И.Вернадскийдің негізгі ойлары жер бетіндегі омір мен адамзатқа арналды. Нэтижесінде, ол биосфера мен ноосфера жөнін-де терең де тамаша ойларын адамзатқа усынды. Бүгінгі қалыптасқан биосфера жоніндегі «Үлкен жүйе» теориясы, тіршіліктің гарышпен заттык жэне энергиялык алмасуга түсуі т.с.с. идеялар В.И.Вернад-скийдің шығармашылық еңбектерінде үлкен орын алды. Жер бетіндегі тіршілікті ол жердің ерекше қалыптасқан геологиялық 
қабаты ретінде қарайды. Тіршілік биогеохимиялық зат пен энергиянын айналысын тудырып, жер бетін толыгынан өзгертеді. Осы тұргыдан қараганда, адамзат тіршілік элемінің ерекше ең 283 



s r Xt^rZvL 6 S Л Г ф ™ ™ - a . Адамзат ақыл-ойы мен еңбегінін Z I , ~ а«ыл-ой, зерДе күшке айналып, биоефера ж а н а ^ Н О О С А Г Т ' ^ ^ К лы ретке келтірілген жер бетО с Т і , , Ф Р а ( а К Ы Л - ° Й В.И.Вернадскийдің ойынша, адашаГзепдесТ С ° Н Ы М е н Н.Ф. Федоров адамзат зепдесш ™ ~ r a P b ' " ™ K қүбыльіс. нэтижесі ретінде карайдь, заЧДЫ түрде өзгертеді. «Ғарыи^аос емес н а . ш Ғ п Г ' С а н а ^ зердені талап етеді» Болашакта г ы л м ^ Ғ а р ы ш қ а а и н а л У ы үшін непзшде адамзат өлместікТәрТіс Г Г Г ° P a C 3 H 3 ° Р ^ У ^ щ бетінде бүрын-соңды омф сүргеГ барл Г і п ^ * е р тфілтеді, - деген ойда болды Р Қ ¥ Р П а к Т а р д ы ^йтадан тигізетін ықпалын етей-^егжейлГзертте^ ^ 0 ^ калық аномалиялар, жер бегінд™ о қ Т н Х ь ш 6 І Т ™ лар, қуаңшылық т.с.с. едбыльістапТии, ^ б ° Л а т ы н эпидемия-термен тыгыз б а й л а н ь Л Г е к е н і н А Т Ч П Р°Ц е с" гылымдагы астрогеология гарыштык А Л Ч и ж е в с к и й бүгінгі багыттарының негізін қалады медицина, гелиобиология нан к е ^ а Г ^ арасындагы жас^ды7едеРплеплТ^^ьшдасып, бф.гіп, мемлекеггер коп ойшылдардың еңбекте^нде^сездеседіТаСТЗуы к е Р - Д ™ идея' Г - мэдениет, гарыштык Н.К. Рерих айтқан болатын Owtm n Суре™сР>< д , н и Философы иен уақытта, а д а м н ы Ң К С Ң ' С ™ йен Зұлымдық б і р ^ і м е н Т ^ е с т Г * * * ~ ^ келгенде тең е м е / д Ү н и е А к и к а Г ь н ^ Р б ° ™ ы с т ы к ж а ™нан озгертіледі. Тек Ж а р ь Г ауГесГ'Гна Г ' ^ Ә С е М Д І К Ж 0 Л Ь 1 н д а Хаосты тәртіпке келтіре алады ғ аРь™тагы караңғы түңгиык б С Л С е н д і л - Ғарыштың тушы-Қүдайг ,үксайГ S J J ^ S S ^ T T ^ ^ * * * ортаны озгертіп кана к о й м я й 1 і ° Л а и н а л а Қ 0 Р ш а ғ а н 
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H.К.Рерихтың ойынша, адамдардын арасындағы барлық удттык, нэсілдік, діни, элеуметтік т.с.с. айырмашылықтар болмауы керек. Адамдардын араеындағы айырмашылық тек қана оның мэдени дамуының негізінде қаралуы керек. Адам - Ғарыштың бір бөлігі, олай болса, ол - мэңгілік, барлығымен байланысты, бэріне де тэуелді, сонымен қатар бэрі де оған тәуелді. Адамның жасампаздық-шығармашылық істері әсемдіктің негізінде жүреді. Әсемдік - рухтың мәдениеті, дүниенің зерделі тэр-тібі. Әсемдік дегеніміз - Ғарыштың өзі. Жалпы алғанда, ойшылдың эстетикалық, гуманнстік-өнегелік идеялары осы уақытқа шейін өзінін өзектілігімен танылады. Өз бетінше дайындыққа арналған сүрақтар: I. Ресей тарихы мен рухани өміріне деген славянофилдердің көзқарасы қандай болды? 2. Батысшыл бағыт үстаған ойшылдар көзқарастарының ерекшелігі. 3. В.С.Соловьевтің философиясыньщ негізгі үғымы. 4. В.С.Соловьевтің танымдағы корсеткен үш тәжірибе түрі. 5. В.С.Соловьевтің моральдық философиясындағы «ар-уж-дан», «үят», «пір тұту» категорияларының бір-бірінен айырмашы-лыгы. 6. Л.И.Шестовтың экзистенциалдық философиясы. 7. А.Н.Бердяевтің философиялық козқарастары. 8. А.Н.Бердяевтің философиясындағы еріктік мэселесі. 9. Орыс философиясындағы діни антропологиялық ойлар (С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, Н.О.Лосский). 10. Ғарыш философиясы (К.Э.Циолковский, Н.Ф.Федоров, А.Л.Чижевский). 11. В.И.Вернадскийдің «ноосфера» үғымының ерекшелігі. 12. Н.К. Рерихтің мистикалық философиясы. Рефераттар тақырыптары: 1. Ресей философиясындағы славянофилдер мен батысшы-лардың бір-бірімен күресі. 2. В.С.Соловьевтің философиялық көзқарастары. 3. Н.А.Бердяевтің философиясы. 4. В.И.Вернадскийдің ноосфера идеясы. 5. Ғарыш философиясы жэне оның негізгі өкілдері. 285 



XI тарау. Қазақ мәдениет шеңберіндегі отандык философия §1. Қазақ руханиятынык ерекшеліктері WSSSSL ЗОР күш-қуаты, , болмаса ерекше „ Г к А ™ ' Г ™ ' " " М е Н ^ с а л дүниесінде ерекшс із калдырадь, К Ө Р "" П ' адам"ы" *а„ ш а Ғ ь , м ^ а % 7 й Г „ І Л ? е ™ Н " Г Л е Р № « ™ К нәрселерге айналып к е л е д Г д е Z L T Z ™ * Ү Й р е " ш і " адам ^ T e ^ ^ c ^ S X ^ Г * * өмір сүріп жатқан Дүние болса е к і н ш і с і 1 і« ? ~ М ' б а р л ы қ ' РУхани өмірі бар адам болмак Б р нш I ^ к к а ^ " ^ ^ ' Ш К І ауқымына да сыймайтын шексіз ! ; ҚҚ ДЭ ' ОИ е л е г і н і И болатын болса, екіншігі тырғанда атом сияқты, бірақ оз>н к „™ ^ б ы л ы с т а Р м е н ^шшс-Бфеуі - макрокосм,Ткіншісі - М ^ О К О С М АГ" ДҮНИССІ б а р а д а м -үлкен элемге - Ғарышка тен K v T А д а м " К1Ш1 Ретінде талпыньісы а д а м н ^ ^ МеН жонінде ойланған к е з д е Т а к д Г Г о ^ ы Т Т ™ Ч Я Ы ^ адамға тэн нэрсе. Д ы ' * * о л ~ саналы пенде -Сондықтаң, коркемдеп айтсак APUO,,, бүрын омір сүрген белгісіз гүр к бабамьп я Т * ™ Ж Ы Л Д а р дүниеге таңғалып сол Й а М Ы ! ^ ь г а д а ғ ы жатқан адамның орнь, к а н д а й е к е н " * I T ™ ^ ° Й Л а Н Ы П ' ° " д а ™ сол сәтте отандық U ^ ^ t a ^ 6 ^ ™ Қ0ЙҒаН К£ЗДе' болады. Өйткені эрбір халык о Г г ашь.лдь. десек те дүниесезім мен ™ бетінде оз тілінің негізінде к а н п Г І ^ Р Д ° Л а и б о л с а ' ж е Р л В Д ы д у „ И е с е з Ш . д ¥ „ и Х ь Т „ 7 И л Г ; ; 3 ^ ' П 286 



Әрине, жер бетіндегі адамзатты қоршаған орта - бір, табиғат-тын барлық зандылықтары да - бір, оларды зерттейтін ғылымдағы жетістіктер де барлық халықтарға ортақ. Айталық, неміс физикасы, американ биологиясы, орыс химиясы т.с.с. жоқ. Ал философияға келер болсақ, мұндагы жағдай басқаша. Өйткені ол толыгынан ғылым емес, ол - метафизика, оның қойған сұрақтарын бірде-бір жаратылыстану гылым шеше алмайды, ойткені ол сүрақтар «физиканың ар жағында» жатыр. Сондықтан эр халық оларға озін-ше жауап береді. Сол себепті біз «неміс», «орыс», «қазак фило-софиясы» т.с.с. деп аузымызды толтырып айта аламыз. Екінші үлкен мәселе - қазақ философиясының дүниежүзілік философиядагы алатын орны қандай, жалпы алганда, оның сол өз орны бар ма? Біздің философиялық ой-өрістің шеңберінде қалып-таскан қандай рухани құндылықтарды біз мақтан етіп, басқа ха-лыктарга үсына аламыз? Ал бүл сұрақтар бізді отандық филосо-фиянын differencia specifica, ягни өзіне тән ерекшеліктерін іздеп табуга ұмтылдырады. 
Қазақ халқының дүниесезімі мен дүниетанымының ерекше-ліктері, эрине, ол өмір сүрген табигаттың, соган бейімделіп қалып-тасқан шаруашылық формалары, омір салтының жүйелерімен тыгыз байланысты болса керек. Оган уақытында Ш.Уэлиханов та көңіл аударган болатын. Расында да, қазақ елі Бразилия, я болмаса Франция емес. Жогарыда айтылган тұргыдан бұл мэселеге коз жіберсек, онда біздің ата-бабаларымыз тандап алып, оз Отанына айналдырган жерлер мал осіруге лайықты, табигаты қатал, суга тапшы, сонымен 

қатар орісі кең, малдың соңында көшіп-қонуга мол мүмкіншілігі бар кеңістікте орналасқан болатын. Ал табигаты жұмсақ, суы мол жерлерде (мысалы, Сыр-Дария, Шу озендерінің т.с.с. бойларында) халық жерге түрақтанып, егін егіп, қолөнерін дамытып, қалалар тұргызды. Оган мысал ретінде «Жібек жолы» бойында орналасқан Орта гасырдагы қалаларды айтуга болады (Отырар, Жүйнек, Мерке, 
Қүлан, Талгар, Алматы т.с.с.). Негізінен алганда, Жаңа дэуірге - машиналық индустрия пайда болганга дейін - қазақ жеріндегі ең тиімді шаруашылық формасы - көшпенді мал шаруашылыгы болды. Сондықтан біздің аргы бабаларымыз мыңдаган жылдардың шеңберінде осы іспен айналысты. Ол, біріншіден, табиғатқа бас июді, оган табынуды талап етгі, қазақ халқы басқа да Шыгыс халықтары сияқты, ешқашанда табигаттың патшасы болу, оны оз еркіне сай етіп қайта 287 



өзгерту мақсатын өз алдына қойған жоқ. Сондықтан ежелден ка,я халқының қазіргі тшмен айтқанда, экологиялық санась, деңгеиде болған. СЬІ биік Екіншіден біздің бабаларымыз тұрақты бір жерге бай,, багандыкган ернсті болып, бас бостандьнын кагтьГсы^а ^ 
Қазақ жерінде ешқашанда құлдық болмаған 'аган-Үшіншіден, негізінен алғанда, көшпенділік теңдікті тя„а етеді, оған тэн саясн формалар - соғыс демократия™, әр к і к Г , алғашқы феодалдық қатынастар, дамыған феодализм қ а з а к і ^ ' S S t r о л көшпенд,лік ш а р у а ш ы л і ^ Төртіншіден, көшпенді халыктың арасындағы әлеүм^-аиырмашылықтар аз болгандықтан, т е в д і к і негізделген S ^ 

Құндылығы. Сондықтан да бүгінгі тавда жүріп жаткан і элеуметтік тонталу - рестратификация ( а с ^ б йлармен к а Г а З ж я п Ы Р Ш Ы Л а Р Д Ь Щ П Э Й Д а б 0 Л у ь ^ адамдірдьщ ^ д Т н и е с Х ауыр жарақаттар қалдыруда у с інДе І Ы Г Ь В 6 — " - Р С е г е Г а Т а Г ^ Г V.-T, Алтыншыдан, ужымдық мүддені жеке мүддеден жоғаоы ¥стау - ол да кошпенділік өмір салтынан шыгатьш ^ндылык ? Ж е Т Ш Ш 1 Д е Н ' ө н е б о й ы көшіп-қону барысында әрқашанла неше түрлі қиындықтарды, қауіп-қатерлерд, бастан к е ш у г е ™ келеді, ол ерлікті, батырлықты каснет егуді т а л ап е ^ СондТк тан беске келгенде жылқыньщ жалында ойнап, 14-15-"е кеЛГенДе" батырлықты армандап, біздің бабаларымыздың ^өбі 20-25-іше e Z аман сақтау жолында емірлерін киябілген Үльі Отан^coZuZ ВД азаматтары осы улггык қасиетгі бүкіл әлемге а йқы Г к ө р с е Г 
Қазақ халқын^н дербестігш кетере алмай жүрген кейбір арш пиғылды саясаткерлер оны білуі кажет. Р Р Сегізінйіден, көшпендінің өмірі қысқа, өне бойы кауіп-
қатерлерден, соқтыгыстардан тұрганнан кей „, ол кунбе кунп өмірд, бағащщ, өмірден алудан гері болудь, жараткан Әрбш кунд б Г у ^ е а Й Н а Л Д Ы Р У ' Ө З Ш Ш 6 Ш е Н С Ө З б е Н ' Даналықтөн ішрсете бГ;>> Тябя ҮРЛ1 С З И Ы С Т аР ғ а кать,сУ> «бір сырлы, сегіз қырлы Оолу» - бабаларымызға тэн нэрселер болған к и н а І Г Г п Г Ы Д а Н ' Д Ү Н И 6 Г е ' б а СҚ З х а л ыктарға деген ашықтық , " Р™ р И Я С Ь ' 3 « о л ¥шын беру - бүл д а біздің халыктың керемет касиеттерінің бірі. 288 



Оныншыдан, көшпенділердің негізгі кұндылықтарының бірі -ята-ананы, үлкендерді сыйлауы. Әрине, халыктың мындаған жылдар шеңберінде боиына инаған көп қадір-касиеттерінің ішінен біз негізгілерін ғана ^өрсеггік. Енді келесі мәселеге - қазақ философиясыньщ ерекшелік-теоіне тоқталуға мүмкіншілік пайда болды. Біріншіден, казак философиясында онтологиялық (болмыс) жэне гносеологиялык (дүниетаным) мэселелерден горі, адам мәсе-лесіне кобірек коңіл бөлінеді. Екіншіден, адам мэселесі, қазірп тшмен аитқанда, көбіне э к з и с т е н ц и а л д ы к тұрғыдан қаралады жэне ол көшпенділік өмір салтын еске түсірсек, түсінікті де болар. Үшіншіден, отандық философияда абстрактші-теоретикалық жүйелер жасау оте сирек кездесетін қүбылыс - философиялық ізденіс адамның нақтылы өмірдегі жүріс-түрысын сараптауға, яғни практикалық мәселелерге кобірек коңіл болінеді. Төртіншіден, адам болмысының этикалық жақтарына, жақсылык пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, ар-намыс, абырой, т с.с. категорияларға терең талдаулар жасалады. Бесіншіден, қоғам өмірінің негізгі мәселесі ретінде эркашанда әлеуметтік әділеттілікке көбірек назар аударылады. Алтыншыдан, отандық философияны аксиологиялық фило-софия десек те болтаны, өйткені онда құндылық элеміне зор көңіл бөлінеді. Енді мэселені нақтылай түсіп, отандық философияның негізгі сатыларына қысқаша көз жіберейік. § 2. Қазақ мифологиясы. Алғашқы философиялық түсініктер Басқа халықтардың философиясы сияқты отандық филосо-фия да оз қайнар көзін коне аңыздар мен дастандар, ертегілерден бастайды. Егер аңыздарған бай халықтарға үнді мен гректерді жатқызса, қазақ елі де олардан кем түспейтін болар, өйткені өне бойы көшіп-қонып жүрген халықтың бір ғана байлығы болды - ол оның тілі, бабалардан келе жатқан дәстүр, аңыз-хикаялар, нақыл сөздер. Олардың көбі жаңа ғана жарық көріп, философиялық түрғыдан талдануда. Коне түріктердің түсінігі бойынша, бүл Дүние жоқтан пайда болған. Оны үстаға ұқсайтын Жаратқан тудырды. Дүние, негізінен, жер, су, от, ауадан тұрады. Ол неше түрлі қайшылыққа 289 



толы: жер мен күн, өмір мен өлім, адам мен табигат, бак m зардап, жарық пен қараңғы, жылы мен суық т с с Пе« Ж я п „ А С П а Н Ғ а КӨЗ ж і б е Р г е н е ж е л г і түрік бабаларымыз оны Тәні Жаратқан элемше жатқызган. Адамдар мен баска тіршшік ? Р ' сүріп жатқан дүние - ол Жер мен Су әлемі, ал e n Z " ^ паналаитын орны ол Жерасть, әлемі. Білге каган мен C S ? 
құрметіне таска оиылып жазылған ескерткіште Дүние S f t Ң еуреггелед,: «Бшкте кок Тәцірі, томенде қара жер ж а р Г г а ^ екеушщ арасынан адам баласы жаратылған...» Р " а н д а ' Тэңірге, Жер-Суға табынудың пайда болуы адамда 
қалыптасқан айнала қоршаган ортага деген, б р ж а г Г ^ тэуелділік, табиғаттың стихиялық күштерінен үрейлену е , 3"-жағынан, ризашылық сезімдермен байланысты болТа керек' ө й т Г олардың түсшігінше, бүл қүдайлар қарапайыГ а д а м 1 ' 
қамқорлықпен қараган, ауыр кезевдерде оларга б - Г ^ жануарларды, жабайы осімдж-тердщ жшГстерш сьйлаган * * ие б о л С Г в т е Г келеді. Кейбір галымдар Ұмайды ежелп Үнд. ^ ь Г ұ м я ' салыстырады, ол да Үмай сияКты мшдеттерді а т в д н Үмай л Н с = о 3 1 «бала орны», «ана « ү р с а г ь Г с и я X ^ С ^ Г к е л Г Түқым тарату Қүдайы болып табылатын Үмай балалардың ында олардың тагдырында аса манызды рол а т қ а р а д ы Т у в а д 7 ы жазылган <20 ж Г ^ Т Ү Р І К e c K e P ™ ^ e былаТдеп жазылған. «20 жасымда мен еліммен, туыстарыммен каоуымме» ерлік даңқыммен коштастым. О, Үмай ана! 0,менГҢ үР"сн омш м"' Мен сендерді тастап кетіп барамын, туыстарым». Жа ж гТт майдан анаға шаныпяк- Ө ! Ш Щ ° С Ы Ө М 1Рд е г і - н г ы сотінде Үмай анаға, шаңырақ қорғаушысына өзі өсіре алмаған кішкене бяпяпяп алдындагы кшйсін, туыскандарынын артКан ү м Т н a S « н ы н антады. Мүның озі туыстық байланыстардьщ, отбасыньщ nv " ен таипанынкадф-қасиетінінзорманыздыльІгьш^рсетедТ ? У Аңшылар мен малшылар элемін эрқилы аңдап жaн-жaнvяn хаиуанаттап жайлап, әртүрлі заттар мен ^ Д е ж а — п 

қүдіретіне fэңфдeй сиыну елеулі орын алган. ТүГ^р^өз інТтоте м̂  ретінде эсфесе қасқырды е ң жогары о р ь і ш Д с Х Б ™ аңнын ДФ н Т т Г т Г о л а К Ө Р І Ш С І Н п а т ш Г к бейнеж;нгсн Л ;і n Z ™ ™ Р д Ь Щ алтындаган басы оеинеленген. Ал олардың жеке қорғаушыларын «бөрілер» деп атаган. 290 



Бұл жануардың көне түріктердің негізгі тотеміне айналу -ябебі сол көшпенділік өмір салтына байланысты болса керек. ййткені касқыр жырткыш аң ретінде малшылардың баққан бынынан онша алыстамаған, ұйірдегі әлсіреген, ауру жануар-пды қырып отырған, ал малшылардан аса сақтықты, қырағы-лыкгь1 т а л а п е т к е н - Кім біледі, біздің арғы бабаларымыздың «сақ» ген атынын өзі осындай себептермен байланысты болуы мумкін. Өзінін күнбе-күнгі өмірінде жиі кездесетін аң болғаннан кейін, малшылар оның мінез-қулқын терең зерттеп, оның батылдығы мен катар сакгығына, шыдамдылығына, айла-амалына, уйірлік өміріне т с с қасиеттеріне карап қайран калып, соларды өз бойынан табуға тырыскан. Өзінің «қасқыр мінезділігінің» арқасында қазақ халқы трагедияларға толы тарихында «мың өліп, мың тірілсе» де, көп көшпенділер сияқты жойылып кетпей, міне, бүгінгі таңца өзінің дербестігіне қолы жетіп, жаңа өмірге умтылу үстінде. Бүгінгі тандағы біздің қасқыр бейнесін ысырып тастап, «ортаазиялық барыска» еліктеуіміз жоғарыда айтылған турғыдан қарағанда, біздің жаңа өмірге деген үмтылысымыздың символы болса керек. Бірақ барыс басы бірікпейтін, қысқа қашықтыққа секіргенмен, алысқа шаба алмайтын аң екенін ұмытпағанымыз да жөн болар. Ежелгі түріктер жер не су, тау не орман болсын, табиғаттың әрбір бөлшегінде киелі күштер бар деп есептеді. Қазақтардың бүгінгі күнге дейін ағашқа, басқа да нәрсеге жыртыс байлауы, «киелі, қасиетгі жер» деп санауы ислам дінінің ғурпына жатпайды, бұл - сонау коне заманнан бері келе жатқан архаизмдер. Ежелгі түріктер үшін қайырымды рухтар - ата-баба рухтары (аруақтар) болды. Оларға сиынып, ақ мүйізді, аша туя к сиырды, аксарыбас кошқарды, ақ қойды жэне табынындағы алғашқы тол басын құрбандыққа шалды. Егер адам олсе, оның аруағына арнап, арнайы қырық кун от жағылды, өлікті жерлегенде онымен бірге үй заттарын, тағамды бірге жерледі т.с.с. 
Қазақ халқының уғымында аруакка сену оте жоғары, қысыл-ған кездерінде эр уакыт аруақты шакырып, қурбандық шалып, сэті түскен іс болса аруактың комегі деп білді. Өлген ата-бабаларын түсінде көрсе, «аруақ қолдайды» деп жориды. Аруақтың басына барып түнейді, оларға арнап мал сойып тілек тілейді. Мысалы, «Шора батыр» поэмасында шешесі Шораның әкесіне: «Түйеден -нар, жылқыдан - айғыр, сиырдан - бука, қодан-қошкар алып, бала тілеуге барайық», - дейді. Қобыланды жэне Алпамыс жырларында да олардың ата-аналары бала тілеп, «әулие қоймай кыдырып, етегін 291 



шеңгел сыдырып» журген кезде, Баба-түкті Шашты-эзиз оляп тілегін орындайды. олаРДЫң Көне бабалар «киелі» жэне оған карсы «кесір» деген v r дарға өте жоғары маңыз берген. Өздерінің жартылай көшпелГ^ 1 ' мысындағы паида келтіретін эртүрлі затгарга ерекше күш т а н а я ^ Адамдар әдет-гұрыптарды сақтап отырса, олардың ScL банлык-бакыт орнан «қүт» Қ0Нады. Ал әдет-гүрыптар сақтшш онда кедешнкке үшырап, кырсыкка шалдыіады, ягни ^ е с Г ' айналады. Сонымен б,pre «қызыр» немесе «қыдыр» деген к а ? * үлкен орын алады. «Қыдыр дариды, бак конады, а ^ Т а р л ы ^ Г басшылық етеді» деген нақыл создерд, осы уакытка иіейт 3 болады. Енді коне бабаларымыздын а л г а ш Г ф Г о с о ф ^ тебіреністеріне тоқталуға уақыт келген сияқты. ФИЯЛЬ 'К 
Қазак топырағында калыптасқан философиялык о й п ^ кұрамдас бөлігі ретінде, осыдан 2,5 мьщ жьш ш Г а с ь ш д Г б у Г өм,р сүрш коне грек ой-орісшде озшің ошпес ізш к 4 Ь ш і Анахарсисті (Анарыс) айтуга болады. Тарих атасы ГеродотТн рыстын кара тещздің солтүстж жагалауын жайлаган т Е а п л а н " шыққаны жонінде айтады. Оның айтуына караганла п Г Р білімге кумар, оз Отаныньщ ә д е т - ^ п ы н же'т Г б л Г н Z C l сырын бшмекке үмтылган атақты адам болса керек. Б і з д Г ж ь л санауымыздың біршші гасырында ом.р сүріп, ел баскарган а т я Г Маикы-би бабамыз Анарыстың осиеіері е е Г и ! = айтып отырады екен деген ^ ы Г і Г к ж ^ С г, Д " ° г е н Л а э Р ™ й Деген коне грек заманындагы атакты философия тарихшысы Анахарсистін Афинадагы Солон патшГ к е л і " т а н ь ' сып, ДОС болганы жонінде мынандай анызлы келтіреді. «Қиырдагы скиф каласынан ілім ізден, а Х з е р д е м л сынатып кайту үшін, Солонга келін түрмын К о н Г ^ қЛ Г а достыкка жараймын, пейілі түссе - конагы боламын» л е н Т о л о ^ ның кьпмстшгсшен сәлем айтады. Сонда Солон: «Ее бар е р С ™ казіпЛ1Гп13ДеИД1>> ' ; ДеПТІ" А н а Х З Р С И С -ҮДІРместен: «Солон дӘл Ө3 0 т а нында. Ендеше, оз елінің торінде отырып нел.ктен досына дос коснаска», - деп жауап кайтарыпты. ҰтымдЫ айтьлга" создщ оили астарына риза болган Солон Анахарсист? жая карсы алып, олар бір-бірімен дос болып кетіпті ^ бабалаоРынмн^п°Ф И Я С Ы Н Д а А н а х а Р с и с т і «здерінің дана жеті ™ Р УІ Д е П С а Н а Й Д Ы- ° Л а Р а Р Т Ь | н д а Үлкен кітаптар калдырмаганмен, оздершщ накыл создері арқылы даналыкка ие 292 



й лды. Анахарсис: «Жүзім шыбығы бір шок лэззат, содан кейін 
тык, соңында жеркеніштілік экеледі», - деген екен. Бүл ғажап М кыл сөздін ішкі сыры эр нэрсенің өлшемін біліп, сактауда болса Н пек Оған арнап гректердің койған ескерткішінде оның мынандай сезі жазылған: «Тілің мен құлқыныңды, нэпсіңді ауыздьщтай біл!». К'пде Анахарсис «Адамның бойындағы ен жақсы жэне ең жаман р с е Не?» деген суракка: «Тіл», - деп жауап беріпті. Кезекті бір пікірталас үстінде, істің барысын тыңдап отырып, Анахарсис былай депті: «Элладалыктар қызык осы: мүнда сөзді ақылдылар айтады да мэселені акымақтар шешеді». «Элладада жарыска өнерпаздар катысады да, өнерсіз адамдар қазылар алқасында жүреді», - деген сөзді де Анахарсис айткан екен. Оның ойынша, «адам мен адамның айырмашылыгы - тілі мен атақ-даңқында емес, - акылында». «Кызғаныш пен қорқақтык - ең касиетсіз сезімдер». Грек елінің бір азаматы: «Сен жат елдің түқымысың», - деп кемсіткенде, ол: «Мен ушін - елім қайғы, ал сен - еліңе кайғысың», - деген екен. Анахарсис сол кезден бастап калыптаса бастаған батыс менталитетін, нарықтык қатынастарды сынға алады: «Саудагерлер халықты ашыктан-ашык алдап жатқанда, қалайша өтірікке тыйым салуға болады». Әсіресе бізді таңғалдыратын мәселе - Анахарсис XX ғ. пайда болған экзистенциализм философиясында қойылған кейбір мәселе-лерді сол кезде-ак сезініп, тебіренген. «Кімдер коп: олілер ме, элде -тірілер ме ?» - деген сүраққа, ол: «Теңізде жүзіп келе жаткандарды кімге жатқызуга болады?» - деген қарсы сұракты қойыпты. Ол сұрақтың шын мэні - адам өмірінің нэзіктігі, оның өне бойы өмір мен өлім арасында болуы, ал мүның өзі экзистенциалдык философияның негізгі мәселесіне жатады. Біреулерден кеменің тақтайының қалындыгы торт саусақтай екенін білген Анахарсис: «Кемешілер өлімнен торт саусақтай қашыктықта жүзіп келе жатыр», - деген екен. Мүндай гажап ойлар мен адам күтпейтін салыстырмалар, эрине, Анахарсистің оз заманының гүламасы болганын корсетеді. Анахарсис грек елінен тэлім-тэрбие алып, өз еліне қайта оралып, сондагы игерген білімін өз еліне қолдануга тырысады. Бірақ оның реформаторлық идеялары қалың бұқараның колдауын таппай, ақырында оны коре алмаган біреудің қанды жебесінен 

қазага үшырайды. Соңгы демі үзілерде ол: «Эллада жерінде мені ақылым қоргап еді, өз елімде қызганыштың күрбаны болдым», -деген екен. 293 



У І І У ^ Л 0 С ° - Ф И Т Қ f " n i K i p б ү к і л дүниежүзілік деңгейде я VII-V ғғ. пайда бола бастаған кезле И Д е б.3.д кемеңгер дана түлганы - А н а р ы ^ ^ ы О л Г б о л с ? ? ^ заманнан бері бүкіл дүниежүзілік руханГкөнгге^яп -халықтардың арасында оз орньшызды Z b ^ b i б һ T n ^ мақтан етушіз керек. ы b l 3 э Р ^ щ а н д а § 3. Орта ғасырдағы отандық философия Жоғарыда айтып өткеніміздей, біздін бабяпяп „ мал шаруашылығымен қатар «Жібек жолкп J L г РпКӨШпенД>лік озен-сулардың бойында « L a T a p о ^ ^ ^ Ғ Т » * * дамытып, сауда-саттықпен айналыскан CaZZJ ҚОЛӨНеРДІ мэдениет пен философия да биік деңгейге котер^лген ^ ЭРВДе ' а й қ ы и ж¥лДызы - о л ж катар арабтардьщ да рухани атасы болып табыля ' г ҮР*КТер Мен Орта ғасырларда басқа да корнекті ™ ' Ь Ш е Н ҚатаР тамаша ойларын халыққа c J H S T Р Р С Ү Р Ш ' Ө3деріні і< г а л ь ш д ^ ^ и ^ ^ ^ е ^ р 3 ™ Философиянын бастауын жолына апарып т іре^ і ^ н Л л Т а ^ Г Т " Ш Ы Ғ а Р м а ш ы лык халық шежіресі б о й ы 1 Г коРКьп УпГ / Т ™ Ғ ? " ™ * Мен сүрген батыр, атақты акын S Z - С ы р б о и ы н д а вмір «Қоркыт а га кітабы>> тү'рк^ тектсс х ал ыктштл' '' ^ омір салтын эдет n m m J 1 халықтардың ежелгі тарихын T a p L ^"o^ZlTrcrZrlT"£Г эрқайсысы - озінше аяктялғян „7., д а с т а н бар жэне оның тамыры, ш ш а ™ о н Г у ™ е заГнлап™' ^ ™ Р м а л а Р д ь ш түп-кетеді, сондыктан олаппм» Л Д Р Д Э П З И Д а б ° Л ғ а н мифологияға пайым халыққа едақар^ п Т я ^ ^ тэңірден бала тілеп алаіы о Г ^ ? С Ы Н Ы Ң аРУа™на сиынып, жыққаны үшін БұқаТаталып Г т , Д Ә ү б үҚ £ Ш Ы ВДрықпен үрып-дарында көп к^здесед к Г п М ұ В Д а Й ж е л і с «а з аК Дастан-атап» ата-бабадар қабір^не түнеп<<ЭкөпСт^ " к о й туады. Осылайша өміргё келген вяпя Т Ш е к т е Р д е н к е й і « барып корғаны, камкоршысь ' б о л ь т ^ Г г с ™ е л ^ Р ™ н ы н ланды т.с.с.). шығады (Ертостік, Алпамыс, Қобы-294 



«Қорқыт ата кітабындағы» Төбекөз (қазақ, қырғызда «Жалғыз зді дэу» ертегісінде кездеседі) өзінің іс-эрекеті, ой-мақсаты, к а т ы г е з д і г і жағынан «Одиссей» жырының үрейлі кейіпкерін еске түсіртВД'-Кітаптың бесінші тарауындағы «Тоқа баласы Ержүрек Дом-туралы жырда» ажалмен күресу, өлместік мэселесі талданады. Жалпы алғанда, «Қорқыт ата кітабындағы» көтерілген элеу-метгік мәселелерге келер болсақ, олар: халыктың бірлігін сақтау, элеуметтік әділеттілікті жақтау, жер мен суды ақылмен пайда-лану, қылмыскерлермен зацды жолмен күресу, эдет-ғүрыпты сактау, елді жаулардан қорғау т.с.с. Халықтың жадында қалған аныздар бойынша, Қорқыт ата өмірінің соңғы кезінде қобызын тартып, неше түрлі әуендер шығарған. Табиғаттың тылсым күш-терін, адам жанының көңіл күйлерін, сезімін үлы бабамыз қобыз сарынымен жеткізе білген. Ол өлгенде, оның артында шығарған күйлері қалады. «Қорқыт күйлері» осы уақытқа дейін ойналады. 
Қорқыт атаның артында қалған нақыл сөздері өзінің дана-лығымен тарихта сақталып, осы уақытқа дейін бізді таңғалдырады. «Ер жігітке кара таудай мал бітсе, жияр, көбейтер, талап етер, бірак несібесінен артығын жемес». Қазіргі экономикалық реформалардың барысында эрбір іскер адам, жалпы алғанда, эрбір азамат осы нақыл сөздерді терең сезінуі қажет, ол қазіргі бизнес этикасының негізгі 

қағидаларының бірі болса екен дейміз. Сонда ғана іскерлер «Мерседес» мінудің орнына, жиналған қаражаттарына жаңа жүмыс орындарын ашып, өзін қарапайым үстап, шынайы халықтың алғысына кенеліп, қоғамдағы абыройлы әлеуметтік топқа айналады. «Тэкаппарлықты тэңір сүймес», «Көңілі пасық ерде дәулет болмас» деген нақыл сөздер де жоғарыдағы айтылған ойларға жақын екенін оқырман сезінген болар. «Ескі темір біз болмас, ескі мақта бөз болмас», «Қар қаншама 
қалың жауғанмен - жазға бармас, гүлденіп өскен бәйшешек - күзге бармас» деген нақыл сөздердің де терең сыры бар. Өйткені дүниедегі барлық қүбылыстар мен заттар уақыттың шеңберінде өмір сүреді, олай болса, эр нәрсе оз уақытында ғана қүнды, оның өз өлшемі бар. «Ат қиналмай жол шалмас», «Ақылсыз балаға ата дәулетінен 
қайран жоқ» деген нақыл сөздер де омірлік тәжірибеден алынған. Дүниеде бақытқа жету үшін қиындықтар мен қайшылықтардан өтіп, тек ақылмен жасалған үлағатты істер атқару қажет деген ойға экеледі. 295 



«Кімнің батыр, кімнің бақыл екенін жьтау нақыл сөз тек көпшіліктің мүддес, ү ш , н ^елген^степ Гя?" ДСГе« 
қоғамның алға басуыньщ тетіп, негЫ деп к а ^ н Л і ш ш ь Г Д Ы ' „ Сонымен Қоркыт атаның қалдырған т е п е н Т г І Шь'ғаДЫ. оилары (ел коргау, ар-намыс, б Ц с ^ Г к ү р е с Г і з п н и ^ Г ^ үлағатты іс-әрекеттермен халықтьщ рухында кГып Т б°Лу> дәрежесіне котерілу т.с.с.) ¥рпактан-үрпаққа р у х Г и 1 п Г Г С Т І К кала беретініне біз кэміл сенеміз. У ¥ р а болЫп я п а т ° Р І а ғасыРлардағы отандық философияда ерекіпе Хас Ь ҮК« Г И е Ж ү З Ш І К а Ғ а р ғ а н кауымға мәл,м ™ Г ж Р Ы Н 
қолөнер мэдениеті дамыған басты к Х з д ^ Г ^ ж а з ы Г ^ - S Т ,л,нде - казіргі т ү р к і т1Лдее х а л ы Қ ^ Z ! ^ ° л 
қоғамдык саяеи вмірі, г ы л ь і мен ^ е Г ^ Г т г Г п ы алганда, мэдениеті женінде кыруар мол'дере'ер б а " ^ ы ^ Ж. Баласағунның ойынша, Дүние жеп cv «т „ Г Адам басқа тіршіліктерге капағаГя ™ У ' ' У Д а " Т№адь<-Оның жан-дүниесінен онеп ' Р Ж а Р а т ы л ғ а н пенде болады. С о н ь Г н ^ ы Абай д а о с т а б ^ а мән берген болатьш Әаресе ^ ^ J * ^ ™ ? ™ ү л к е н жогары орынға қояды: ' б Ш М Ш с е л е л е Р ш °йшыл «Білім биік, ақыл үлық, Білімсіздік - ауру...», _'деП корытады уды ойшыл Г е Т У Г е б О Л а Д Ы-кьглды как ж а р а т ь ш ^ Т а Г р E S T - Ж Г = с е ^ ^ дейді ^іьіН&бамьіхаҚ"ДЭУЛеТ <<БарЛЫК Щ Н Ә р С е н і б ™ - р » , -Үшінігіісі - ақыл-парасат. «Біл.к берді - адам бүгін жетілді Тортіншісі - қанагат-ынсап ҚЫ Л * * * ~ ш е ш і л д і » " «Дүние сүйікті болганы үшін бүкіл айыбы Саган иплік болын көрінеді, ей, елден аскан қымбаггым! 296 



Кімде-кім дүниеге көңіл байласа, Тіршілігі оған ауыр тауқымет әкеледі». Ойшыл осы төрт құндылық - әділет, дәулет, қанағат, ақыл -бір-бірімен үндескен жағдайда ғана ел бақытқа жетеді деп қоры-тады • «Құтты біліктегі» «білік» сөзінің екі мағынасы бар. Оның бірі «білім» болатын болса, екіншісі - «билік ету», «елді басқару». Сонғьі мағынада ойшыл: «Бек халықты тек білікпен сендірер, Барлығын да ақылына жеңдірер, Дана келсе елді ұзақ бнлегің -Занды ұстап, бұрсын елге бүйрегің», - дейді. Өзінін дүннеге деген көзқарасында Ж.Баласагұн рухты бірін-ші орынға қояды. Адам - ақыл-парасаты бар ерекше пенде, ақыл адаммен коса жаратылады. Сондықтан дүннеде адам зерттеп білмейтін нэрсе жоқ. Адамның ақыл-парасаты кұдіретті: «Ақыл - шырақ, кара түнді ашатын, Білім - жарық, нұрын саған шашатын. Кісі ұланы қара жерге кол салды, Көтерді бэрін, білімін ол қолданды». Өзінің шығармасында Ж.Баласағұн нмандылық, әдептілік, жалпы тэлім-тэрбие жөнінде де тамаша өсиеттер қалдырды. Оның ойынша, адамдардын карым-қатынасында үш жаман нәрсе бар. Олар: жауыздық істеп, мәмілеге келмей қасарысып тұрып алу, яғни 
қазіргі тілмен айтқанда, компромиске, келісімге келмеу; екіншісі -жалған созбен шұғылдану. Тіл, бір жағынан, адамды білікке жет-кізсе, екінші жағынан, адамды өмірден экетуі мүмкін; үшіншісі -сараңдык: «Дүние жннайды, жемейді, артында калады», - деп 
қорытады ойшыл. Жалпы алғанда, ойшыл аскеттік өмір салтын жақтайды. Оны біз мына сөздерден байқауымызға болады: «Баянсыз Дүние қылығын ұқтырады: Мінез-кұлкы қыз сиякты, Сүйіндіреді, бірақ колын бермейді. Сүюшіні сүймейді, киік сиякты қашады. 

Қашканға жабысады, аяғын құшады...». Жоғарыдағы көрсетілген ұлы бабамыздың ойлары бүгінгі өзгерістегі Қазақстан қоғамына озінің озектілігімен пайдалы. Оны эрбір азамат білуі қажет. Орта ғасырдағы ұлы ғүламалардың біріне Махмуд Қашқа-риді (XI ғ.) жатқызуға болады. Негізгі еңбегі - Диуани луғат ат-297 



түр.к (Түркі сөздерінің жинағы). Бүл - қазіргі түркі халықтапм, бэрше ортақ мүра. Бүл еңбектен біз сол кездегі түркі тайпштапы"^ тілдері мен жалпы мәдениетінің деңгейін ғана емес, сонымен , " 1 олардың қоғамдық-экономикалық, элеумеггік жағдайын Р ' тарихы мен эдет-ғүрыптары жөнінде сан алуан мэлімеггеп «Диуанида» 200-ден астам өлең, 300-ге тарта мақалдар Т о ? 3 -жатқан қанатты сөздер, 29 тайпаның аты аталады, ондағыквптТ" жырлар өте ертеде өмірге келгенін аңғару қиын емес Тіл ғ а ' дарының аитуына қарағанда, «Диуанидағы» 875 сөз бен 60-ка^. мақал-мэтел қазақ тілінде қазіргі өмірде сол қалпьшда К о л Г нылады екен. Кейбіреулерін келтірейік: Д а ' «Жанжал шықса, ағайын ақылдасар, Жау келсе, ел тебіренер». «Бақыт белгісі - білім мен ақыл», «Әдептің басы - тіл» «Күздің келетіні жаздан-ақ белгілі», «Ұлық болсаң' Kim,V бол», «Батыр майданда, ғалым онпмеде сьшалар», « К е ң е с т Г " келісе береді, кеңессіз іс кері кетеді» т.с.с. Ң ТІ , с М.Қашқари түркі халықтарын бірлікке, өз халқын СУЮГ, «Қаһарланып атылдым, Арыстандай ақырдым. Батырын жерге батырдым, Енді мені кім үстар. Есінен дүтнпан ауысты. Басар жолын тауысты. Ажалменен қауышты, Сөзге аузы келместен». 
Қорыта келе, М.Қашқаридің шығармалары көне түрік тайпа-ларының дүниеоезімі мен дүниетанымымен таныстыратын бірден-бір күнды кұжат екенін айтып кетуді жөн көрдік Р А И с п е к и * - л М І Р Т Р Г е Н о й шьілдардың қатарына А. Иугнекиді ( Әдіб-Ахмед Махмуд Жүйнеки ) жатқызуға болады Олжоншде «...акындардың ақыны, даналардың кош басы, тауһар^ Негізгі і е н б і Г ' ° Т е Ш К Ш °3 б а Д Ы > > ' " ™ ө л е « -ЗДер « ™ 6 ң б е п ~ < < А қ и қ а т сьійы». Бүл дастанда көтерілтен негізгі M ^ J n З Д а М Ө М 1 Р І Ш Ң МЭНІ" 0 с ы ° Р а й д а °йшыл моральдық алатын пенпрӨП ^ " ^-әрекет жасай алатын пенде, ал оның санасын, рухын дамытатын - білім. Ойшыл ол жонінде: 298 



«Білімдар «істі біліп, бекін!» - дейді, Акылмен іс істеген өкінбейді. Білмеген талай жұмыс істеп жүріп, Амал жок, түбінде сол опық жейді». А.Жүйнекидің ойынша, «білімсіз - тірі өлік». Оны ол мынан-дай шумақпен қорытады: «Сүйекте жілік болар, ерде - білік, Ақыл ғой ердің көркі, етте - жілік. Жіліксіз ет секілді білімсіздік, 
Қол созбас сүйексізге бұл тіршілік». Ғүлама ақын адамның бақытты болуы білімге, ал бақытсыз-дык қараңғылыкка, надандыққа байланысты деп үғынды. «Кедейдің кертіп жейтін малы - білім, Білімнің жоқ-жітікке берері мол». Ойшылдың котерген бұл ойлары бүгінгі таңдагы Қазақстан халқына өзінің озектілігімен көрінеді: бүгінгі жүмыссыз жүрген көп азаматтардың білімі мен мамандығының төмендігі соның негізгі себептерінің бірі емес пе? Тек кана Дүниеде жинақталған жаңа технологияларды терең игеріп, оларды шығармашылық деңгейде пайдалану арқылы ғана біз дүниежүзілік қауымның терезесі тең мүшесіне айналамыз. Ал ол үшін халықты ағарту, ғылымдағы жетістіктерді оқу-білу қажет. Алайда біз бүл жолда «технократизм», «сциентизм» шырмауында қалып қойып, өзіміздің мыңдаған жыл-дар бойы қалыптасқан дүнисезімімізден айырылып калмаймыз ба деген ащы ой еріксізден кокірегімізге үялайды. А.Жүйнекидің даналығы - ол білімді кажетті түрде моральдык санамен бірге 

ұштастырып қарайды. Ол бізге «дәрежең өскен сайын үстамдырақ бол, тэкаппарлықтан қүтыл, кішіпейілдік үста. Ұлықсынба, абайла, ол - бір Қүдай!» - деген тамаша өсиеттерді қалдырды. А.Жүйне-кидін біршама моральдык қағидалары Библия, я болмаса Қүран сиякты діни қүжаттарда берілген терең ойлармен үндесіп жатады. Мысалы, «қанды қанмен жусаң тазармайды», өйткені алғашқы 
қанның ізі кеткенмен, жаңа канның ізі қалады. «Біреу зэбір жасаса, 
қарымына рақат корсет, кешір, зәбірлік жасама», - дейді үлы ойшыл. «Бал бар жерде ара да бар. Ец алдымен араның зәрін байқап көр», - деген бабамыздың сөзінен біз Дүниенің қайшылығын бай-
қаймыз. Ойшылдың пікірінше, «небір асқан өнерде бірер мін болады», сондыктан «бір айыпқа бола бас кесуші Дүниеде тірі адамсыз қалады». А.Жүйнеки білімді соншалыкты зор бағалаган-мен, сол білімді тудыратын, насихаттайтын адамдардын еңбегінің 299 



акысы қаисыбір болмасын қоғамда томен болатындығын қынжы айтады. Оны біз мынау ойдан көреміз: «онер арқылы дәулеггіи келуі мүмкін емес. қиындық атаулының ең қиыны - осы Д Ү н ' арамдарды көтерш, адалды шалады», - деп қынжылады ұлы ойшы? Дүннені танып-білудегі сөз құдіретіне ежелгі түріктеп «Г үлкен мэн берген. Оны біз А.Жүйнекидің шығармашылық жолыня! да табамыз. Ол эсіресе оның мэнін адамдардың қарым-қатынасьт* типзетш эсерінен байқайды: ы н а «...Есепті сөз - ер сөзінің асылы, Мылжың тілді «жау» деп ұғын тартыста», - дейді ойшыл Ол адамды мағыналы сөйлеуге, сыр сақтай білуге шақыпалы-«Ақылды ма көп сөйлеген күбіне, Талай бастың тіл жетті ғой түбіне. Оқ жарасы жазылады, бірақ та Тіл жарасы жазылмайды: түбі не», - деп тебіренеді үлы ойшыл Шын соз бал секілді, жанға жайлы, дертке шипа болып келедІ шақырады. Э Д 1 Л Д Ж К е ' Ш ы н д ы к к а ' ¥стамдыққа Орта ғасырдағы аскетгік омір салтына сэйкес, ойшыл адам дардың қарым-катынасындағы жомарпык пен сараңдық мэселесіне де тоқтап, оларға талдау жасайды. «Жомарт ер білім жолын жете білер, Мал беріп, атақ алып өте білер. Жарылқап кем-кетікті білімменен, Жақсы атпен дүниеден кете білер», - д е п тебіренеді ұлы оишыл. А.Жүинекидщ ойынша, «сараң - малдың қүды», ол емдеген-мен жазылмаитын ауру, оның түбі - менмендік, өркөкіректік тэкап-парлық, ол - нағыз адамның табиғатына сай келмейтін, мүлдем жат нәрселер. Қорыта келе, ойшыл адам өмірге жамандык емес жақсылық, ИПЛ1КТ1 істер жасау үшін келеді деген түйін жасайдьг ' «...Іспен тйуір жұрттың коңілін анықтап, Өз бойыңды парықсыздан аулақ сап. Әуелі істер жүмыс иінін ойлап ал, Керек пе, элде жоқ па екен деп анықтап», - деген ғибоат создерді айтады. р ¥лы түлғалардың ойларының ерекшелігі - олар эрқашанда өзшщ озектшігімен корінеді. Осы түргыдан алганда, жогарыда көрсетшген үлы бабамыздың ойлары бүгінгі заманда өрлеу үстіндегі халкымызға ауадай қажет. 300 



Сопылық философия. 
Қожа-Ахмет Яссауидің шығармашылык ойлары Орта ғасырлардағы қалыптасқан философиялық ағымдардың ішінде сопылык философия ерекше орын алады. «Сопы» деген сөздін төркіні, шамасы, «sophos» - «дана» деген грек сөзінен шықса керек. Сопылык философия ислам дінінің шеңберінде пайда болган мистикалык (күпия) - аскеттік (оз-озін шектеу) агым. Оның дүниеге кеду себебін жете түсіну үшін, біз назарымызды ислам дінінің кейбір ерекшеліктеріне аударуымыз қажет. Ислам діні - тарихи ең соңгы дүниеге келген дүниежүзілік дін. Сондықтан бүл діндегі аса үлкен басымдық - бірлік, біркүдайлык, ол - абсолютті, оган ешқандай күмэн келтірілмеуі керек. Бүл қагиданы мықты үстаудың астарында осы уақытқа шейін бытыраган көшпенді араб тайпаларының басын біріктіріп, оларды бір халыкка айналдырып, үлкен мемлекет құру қажеттігі жатқан еді. Иудаизм мен христиандық дін аз да болса «көпқүдайлықтың» сарқыттарынан элде де болса арылган жоқ-ты (мысалы, Қүдайды адамга үқсатып бейнелеу - икона, бір Құдайдың үштігі: құдай, әке, 

ұл жэне киелі рух т.с.с.). Ислам дініндегі «Алла тагаланы» алсақ, Ол адамнан тым алшақ, қаһарлы, қатал, адамды саналы пенде етіп жаратқанмен, өзіне үқсас еткен жоқ. Сондықтан адам адасып кетпес үшін Ол қогам оміріндегі болуға тиіс тәртіптің негіздерін, адамның омірдегі жүріс-түрысының қагидаларын Мухаммед пайгамбар арқылы қүрандагы Шариғатта алдын ала берген жэне олар бұлжытпай орындалуы керек. Алайда ақиқат эркашанда нақтылы, өмір оне бойы өзгерісте болганнан кейін, ресми мешіттің бүлжымас қагидалары шынайы өмірде эртүрлі қайшылықгарды тудырады. Сондықтан жаңа дінді уагыздаушылар көп үзамай, екі топқа бөлінеді. Олардың бірін «абид» (Құдайдың құлы) десе, екіншісін «захид» (дэруіш) деп атады. Біріншілері діннің талаптарын ойланбастан бүлжытпай орындауга тырысса, екіншілері өз ізденістері мен тебіреністері арқылы Алла тагаланы жете түсінуге, оган рухани жетілу арқылы жақындасып, онымен қосылуга, сіңісуге тырысты. Міне, осы екінші бағыт ислам дінінің шеңберінде сопылық ағымды тудырады. Алгашкы уақыттагы сопылар пендешілікке қарсы шыгып, дүниеқорлық, байлықты жинаудан бас тартып (зухд), Алла тагаламен бірге болуга тырысты (тақуа). Бүл ауыр жолда олар 301 



Мухаммед пайғамбардың өмір жолын өнеге еггі өйткені nr. „о керемет бай емір с ү р у мүмкіншілікгеріне карамТстан е з Г ^ * эдепті үстап, қайыршы мен кедейлерге кол үшын беруге тыпм ӨТе Алғашқы сопылардың бірі Хаеен Басри: «Бүл дүнне үшін oTv ' Ы' сатқан ек, дүниеден біржола айырьшады, f p a f o д^ние у Т Т * дүниені сатқан ек, дүниеге де ие болады», деген екен Т бабамьіздың еыйлаган, енеге түгқан сопьшарьшьщ Шрі о с ы ХасУИ Басри. Ол жөнінде Яссауи: Л а с е н «Нэпсісін тыйып қаһар қылды Хасен Басри эзіздердщ жағында болғым келер » - деген е*™ г „ сопылык философия адамдарды а с к е ^ к емфгГдүниенщ къізықтарына қүмартпауға, рухты би.к дәрежеде ш а ^ р д Г Сопылык жолдың екінші үлкен басымдығы - ҚұдайГы т! ' жүрекпен сүйіп, оған толыгынан берілу мэселесі o f v . m " ЫН езшін менмендігін толыгынан үмыгып күнд^хүж те д Г тағалаға деген қүштарлык, гашықтық сез мде болуы кажет С о Г гана адамньщ өзіндік сана-сезім, жойылып, Х а і ы к к а Т ашылады. Мүндай жан-дүние ахуальш сопылар ф ^ (бейболмь^ 
Қүдаига жетш, сщісу) деген үгыммен бсрген Орта гасыплапГя ' ' Шығыс жүлдыздарының бірі Руми Джалале™™ 7 Р Р Д Ы нақыл сездер аркылы бізге о/ы «Бфеу сүиген жарының (Абсолютгің) есігін кағалы „к ^ ж г s d b S S ~ а л Т ™ Г к Тді Б,р A s s e s s s тагакагады. «Б^л им?», - деген суракка, Ол: «Сенсің», - деіілі г , К ™ » " е р е У Г Ы Л а д ь , >> С о и ш к " ™ « м и и Ь ) толыгынан Кдааилыісгын шеңбер нде ерін-сінген кечпг . „ ' ' бн,к сатысына к е т е р і і , А л ^ н ы ^ а ш ™ к Х С Сопыларды ресмн мешіт алгашкы гасырларда канша т . п . , , к а н а 7 ™ Г " М Х а Л Ы К а р а с ь м д а ~ берді Олар^тек к ' , ^ 1 , Щ , а Я " а Р Г ' Ш а Р " г а і т ь " ' кагндаларын тусіщ,ірГкана ^ е Г н г е о б і ™ = Кдаанлыкка отудін екінші сатысында адам „сы е Л ^ а д Т е ш Г н Г н 302 



яйшылыктар болмауы үшін іс-эрекеттер жасауы керек, ол Алла І^ланын алдындағы ең жоғарғы адалдық дэрежеге көтерілуі Т жет Ол үшін адам өзіндік сана-сезіміне өне бойы тереңдей түсіп, Жаратушының Қүдіретті күштеріне бейімдеуі қажет, бүл -Гдамнын екінші сатыдан - Тариқаттан өтуімен тең. Сонда гана адам Құдайға, яғни үшінші саты - Ақиқатқа көтеріліп, Алла тағаланы жүрекпен сезініп, онымен қауышады. Алайда бүл сиқырлық - мистикалық қиын жол, ол адамның Кхдайды іздеудің жолында күндіз-түні құлшылық етіп, өне бойы пухани ізденісте болуын талап етеді. Сонда ғана оның ішкі көкей көзі (интуиция) ашылып, аян арқылы ол Алла тағаламен сұхбат-таса алады. Міне, осындай сопылық философияның Орта Азиядагы көр-некті өкілі ретінде Қожа Ахмет Яссауи (1094-1167 жж.) бабамыз-ды айтуға болады. Ол халықтың ділінде аса ұлы діни қайраткер ретінде осы уақытқа дейін сақталған. «Меккеде - Мухаммед, Тұркістанда - Қожа Ахмет!» деген сөздердің өзі оны бізге ашық көрсетеді. Негізгі осы уақытқа шейін жеткен еңбегі - «Диуани Хикмет» (Даналық кітабы). Бүл еңбекті, негізінен алғанда, адамның рухани даму жолын жарқыратып, көрсетіп тұратын шамшырақ ретінде карауға болады. 
Қ.А.Яссауи философиясында қойылған негізгі мәселе - ол адам болмысы, ал оның өзінің екі жағы бар. Біріншіден, адам -дене, оның қажеттіктері өтелмей омір сүру мүмкін емес; екіншіден, адам - рух, ол - оның басқа тіршіліктермен салыстырғандағы негізгі ерекшелігі, аса бага жетпейтін қасиеті. Бүл арада 

Қ.А.Яссауи үзілді-кесілді адамның терең мэнін оның рухани түңғиығынан іздейді. Бүл көзқарас XX ғ. өмір сүрген неміс ойшылы К.Ясперстің «нағыз адамның өмір сүру ахуалы - рухани ахуал» деген сөзімен үндеседі. Өзінің жас кезіндегі пендешіліктің шыр-мауында болғанын жасырмай сынай келіп, ұлы ойшыл былай дейді: «Жиырма тоғыз жасқа кірдім, халім харап, Ғашық жолында бола алмадым мысал топырақ. Халім харап, бауыр кәуәп, коз бұлдырап, Сол себептен хаққа сиынып келдім, міне». Пендешіліктің жолында (байлыққа, билікке, дене ләззатта-рына үмтылу т.с.с) адам өз өмірінің мэнін ашып, адамгершілік 
қасиеттерін сактап қалуы мүмкін емес: ол жалған жолға түседі. «Нәпсіге сен ерік берсең, не тілемес, Еңіресең де Алла саған мойын бүрмас. 303 



Қолға алсаң, жаман кұстай қолға қонбас. » - лейт ойшыл. ' ¥лы Сондықтан Алла тағалаға жақындау жолы - пендешілікт арылу, нэпсіні тыю. Ойшыл бул жолдағы өнегелік мысал петі» Парсы патшасының ұлы Ибрахим ибн Әдхамды келтіреді PVkf Джалаледдин ол аңыз жөнінде былай дейді: у м и Бір күні Әдхамның сақшылары сарайдың шатырынан аЙғяй шу естиді. Сақшылар шатырға шығып, сонда жүрген адамдаппи 
ұстап алып, Әдхамның алдына экеледі. «Мунда не .степ Ж У 2 дер?» - деген сұраққа, олар: «Түйелерімізді іздеп жүр едік» - S " «Қан заманда кім түйені шатырдан іздеген екен?» - деген c y m Z олар: «Біз сенен онеге аламыз, сен тақта отырып, Алла таганам™ жакындаскың келмей ме? Қай заманда кімде-кім осындай орыннан 
Қүдаиға жақындаған», - депті. Осыдан кейін Әдхам сарайдан 
қашьш шығып, ел кезіп, дэруіштік жолға түскен екен Мше 
Қ.А.Яссауи Әдхамды өнеге етіп былай дейді: ' ' «Әдхам сипат тақ пен бақтан қашып жүргіл, Тілек берсең, дүние қызығын тепкім келер»! Сопылық философияның корнекті окілі Баязнггі де өнеге тұтып: «Шаиық Баязнт жетпіс рет өзін сатты, Бұл дүниенің бар қызыгын тастап аггы», - дейді Әрнне, мұндай пікірлер кейбір оқырмандардың дүниеге деген көзқарасына сай келмеуі мүмкін. Бүгінгі жекеменшікті қалып тастырып, оны эрі қарай дамыту жолында «баю идеологиясы» көп насихатталғаны баршага мэлім, - саяси тұрғьвдан алғанда, ол кепек те болған шыгар ойткені бұрынғы Кеңес Одагындагы ондірісті бірегеи (тотальды) мемлекеггендіру адамдардын өндірісті дамытуга деген ынталарын су сепкендей басып, ондіргіш күштерді токырау-латқан болатын. Негізінен, сол себепт, ол қогам да қүддырап келмеске кегп емес пе? Алайда тек дүние қуу жолында дүрыс когам орнату мүмкін' бе? Әрнне, жоқ. Бұл жонінде Қ.А.Яссауи былай деиді: t «Дүнне менікі дегендер - жаһан малын алғандар, 

Құзғын құстай арамға белшесінен батқандар. Молд^, мүфти болғандар - жалган жала жапқандар, Ақты қара қылғандар: ол тамуққа түседі. 
Қазы, имам болғандар - нақақ жала қылғандар, Есектей болып жегіліп, жүк астында қалады. Пара алған әкімдер - арамдықпен жүргендер, Өз бармағын өзі шайнап, өкінішпен қалады». 304 



Ол өз заманындағы рухани-адамгершілік ахуалға көңілі тол-май, ондағы кемшіліктерді қынжыла сынайды: «Үлкен-кіші адамдардан әдеп кетті, 
Қыз, келіншек, нэзік жаннан үят кетті. «¥ят барда иман бар», - деп Расул айтты... Ғажап сумдык заман болды, достар. Ел, дүние, халқымызда қайырым жоқ, Патша мен уәзірлерде әділет жоқ... Түрлі бэле халық үстіне жауды...». Шамасы, Қ.А.Яссауидің өмір сүрген заманы ерте феодалдык катынастардың қалыптасып, қарқынды даму, таптық қатынастар кайшылыктарының есу кезеңі болса керек. Енді бүгінгі күнге көз жіберсек «қазы, имам болғандар» (казіргі соттар), «пара алған экімдер», «ар-ұждан, эдеп, ұят, имандылык, қайырымдылык, эділет-тілік» т.с.с. рухани құндылықтардың құлдырауы Қ.А.Яссауидін заманына ұқсамай ма екен? - деген ащы сурак ойымызға келеді. Жоғарыда қойылған сұракка жауап беру үшін, біз қысқаша болса да, өткен жақын тарихқа көз жіберуіміз керек. Кенес өкіметі бүкіл ұлтгык байлыкты мемлекеттендіріп, жекеменшікті түбірінен опырып, онын иелерін қуғын-сүргінге ұшыратып, коғам өмірше тұрпайы тендік принципін енгізген болатын. Мұндай жағдайда адамдар ерікті еңбек етіп, өз калауынша өмір сүре алмай, ішінен тынып, екіжүзділікке, айтылған сөзбен ой арасындағы алшақтыкка баруға мэжбүр болды. Енді міне, үш ұрпақ бойы (75 ж.) жаншылған еріктікке деген ынта, ырық түрпайы социализмнен бас тарткан кезде, өзінін арнасынан шығып, қоғамның рухани-адамгершілік кұндылыктарына өзінің теріс әсерін тигізді. Көркемдеп айтсақ, көп жылдар бойы беті жабык ыстык казанның ішінде жиналған бу үлкен жарылыска экеліп, коғамның біршама рухани іргетастарына закым келтірді. Сондықтан да мемлекеттік меншікті жекешелен-діру басталған кезде біршама байлық «тістегеннің аузында, үстағанның қолында» кете барды, лезде бай, өте бай адамдар пайда болып, халықтың көпшілігі кедейленіп, біршама бөлігі тіпті кайыр-шылык жағдайға кез болды. Кеңес заманында шын билікке жете адмай, мәскеу партократтарының қолшоқпарларына айналған, сол рухта ондаған жылдар бойы тәрбиеленген көп шен иелері жаңа ғана 

қалыптасып жаткан мемлекеттің шеңберінде өздерін бүкілұлттық сана-сезімнің, талаптардың деңгейінде ұстай алмай, өз камын ойлауға, жемқорлыкқа көшкендерінін негізгі себебі де осында жатса керек. Қ.А.Яссауи бабамыздың сөздерімен айтсак, сол кезде пенде-305 



Шілік руханияттылықтан басым болып, «өзімшілдік» ™ мүдцемен санаспаушылық өз тойын тойлады 1 Л Д Ш > ' Қ0 Ғ амдЫқ Бүгшп таңда, мемлекетгі басқаруға жаңа ұрпақтар л е г і * кезде, нарықтық қатынастар бірте-б.рте завды ^ ғ а ' ^ бастады да, сол себепті қоғамдық ахуал да баскаша озгепе%я ИЫЛа 
Қазіргі басты міндеггердіц бір, - қогамныГ т а н „ жандандырып, адамгершілікті басым үстау больш 0 Т Ь т ғана қоғамның бірлігін „ығайтып, қарапайым адамдардьш НДа детен ынтасын арггыруга болады. Ал оньщ озі б і з д Г б о с Т І н Г і Р Г е мыздын іргетастарын ныгайтып, б ү к , л а д а м з а ™ K a v . ^ шеңбершде абыройлы орьш алуға мүмкішілік б е Г л Р Г У М Н Ы ң адам бүд ө м і р д е ж а л г ь п д а н - ж а ^ ы з і ^ ^ й д Г м е н щ е Ь Г а Д а ' шеңбері екінші адамның еркінің аумагьша жеткен ,еГп, Р К Ш Н , Ң 
қажет. Белгілі француз ойшылы і п с ™ Г ^ и ^ й ' Т ^ 1 дегеніміз адамныц басқалардьщ а л д ы н д а ғ ь Г ж а Т а п к е т Г ^ ' ^ ауыр жүгі». Біреу күйзеліс пен зардап ш е г у Д Г б Г л г а н 1 ' Н ' Н екіншшщ Қанша дэудет, г , с Ы Ғ а н ы ^ 

Қ.А.Яссауи бабамыздьщ даналығы - қоғамдағы K V * W ^ с ^ і ^ з д ^ е у ^ О л ^ 1 " 1 ^ ^ з о р л ь ^ " з о м б ы л ы қ т а н > Қ^гөг і ст^ 3 тецке" е ң * * жолды ұстайды : кағидаларына жақын «Залым егер жэбір қылса, Алла дегіл 
Қолың жайып, дуга оқып мойын суцг'ыл 
Қудаи тілек бермесе, сабыр қылгыл Хақтан естіп бұл сөздерді айггым, міне» мь,»а одан де /рескед'' U S ^ ^ S ' S M S Т зомбылықтың жолымен жер б^тінде вдмак С ^ 3 ° Р Л Ы К " 

қүктарын басымды орынга қою мәселелері үлкен орын альт отыр. 306 



К.А.Яссауидің қойған пендешілікті шектеу, нәпсіні тыю, ханиятты жоғары устау, канағаттыққа келу мэселелері бүгінгі бетіндегі өмір сүріп жатқан адамзат қауымына өзінің ^ектілігімен танылуда. Әрине, арада сан ғасырлар өтті, өндіргіш ® ш т е р о л заманда түске де кірмейтін ғажап биіктіктерге көтерілді, сонымен катар қоғамның рухани-адамгершілік саласы да сондай биіктіктерге замғады деп айта алмаймыз. Әрнне, бұл сала да бір орнында қалған жоқ, онда да алға жылжушылык байқалады, біпак онын даму қаркыны матерналдык саламен салыстырғанда а н а г ұ р л ы м томен бол уда. Нэтнжесінде, дамыған елдер бүгінгі танда өз халыктарына материалдык жағынан кандай биік тұрмыс деңгейін жасағанмен, миллиондаған адамдар оз өмірінің терең мэн-мағынасын таба алмай, ішімдікке, нашақорлыкка, қылмыстықка т с с. бүрмаланған омір жолына түсуде. Тойымы жоқ қоғамда канша мол материалдык игіліктер ондірілсе де, өне бойы жетіспеу-шілік байқалады. Сондықтан да осы елдердің кош басындағы АҚШ мемлекеті оз шекарасынан ондаған мын шақырым алыстағы жерлерді «оз үлтының мүддесі бар аймактар» деп жариялауда... 
Қорыта келе, Қ.А.Яссауи бабамыздан калған идеяларды бүгінгі адамзаттың рухани-адамгершілік күйзелістен шығу жолында іске жаратуға болатындығына біз кэміл сенеміз. § 4. XV-XVIII ғғ. қазақ жырауларының шығармашылығы XV ғ. қарай тарихының тамыры коне заманға кететін түркі тайпаларының өмірінде елеулі өзгерістер басталады. Мыңдаган жылдар бойы лек-легімен сонау Байкал колі мен Алтайдан бастап Балкан тауларына шейін ағылған, ерікті өмір сүрген, баска белгілі бір жерлерде орын тепкен мемлекеттердің аузы батпаған, керісінше, сол мемлекеттерді эрқашанда қоркынышта үстаған көшпенділер тарихының саркылу кезеңі басталады. Өйткені осы кезде дүние-жүзілік тарихта, нактылай келе, Еуропа топырағында, Жаңа дэуірге өту кезеңі - Қайта өрлеу заманы басталады. «Ұлы мэртебелі Табиғаттың» балалары - кошпенділер - өзінің өмір аясының сарқы-ла бастағанын ішкі көкей козімен болса да бірте-бірте сезіне бастай-ды: садақ пен найзаның, шоқпар мен білектің күшінің мүмкіншілігі азая түседі. Батыс қоғамдарында машиналық өндірістің негіздері 

қалыптаса бастайды, зеңбіректер мен мылтык оқтары соғыс техно-логиясын күрт өзгертеді. 307 



r J ^ j s s z r s й г г г болсақ Мәскеу князьдығы, барлык орыс жеолеЫн Г " Ж И Н а п күшейіп, Шығысқа карай k J ^ ^ T e ^ " " б І р 4 П ларымыз иемденген Еділ мен Ж ^ й ь в д еКТ о р т а с ы і ^ * б а ' а лымдарга улкен қауіп төнеді. Ал Шы ыс ж Г ™ ? ^ ™паларынан к е й ш п А з и я н ы ң « в д * алар болсак, Т ү р к і өҚз Х У ш Г а Н ҚЫ С Ы Л Ы П ' б е р і қ а р а й жьілжи басТай^ьЛлаГГЭР Да Х Ү Ш гасырда екі көшпенді халыкткт * • Л м¥нын рымен соқтығысуына, олардьщ r a Z l T Z б ' р " б і р ш е н мавда й л а 4 апатқа экеліп соғады Әрине 6vn Z Д б о л м а ғ а н кантөгіске Ш ™ жаңа ^ е р л ^ е қоадіГ ( ^ ^ б а с т а ғ а н ^ е с е й ^ м ^ көтершген тубі бір түрк, ұль і стапм^ГГ ' Х а л ы қ т ы і < Дэрежеге атка ие болады. Алайда << елдГбасм ™ ~ <<КЯЗақ>> ^ ' е н бар ру-тайпалық к ^ ы ш м ^ ^ ^ Г Т ™ С°Ң ^ б ¥ р ы н н а " мәдениет дәстүрлер жүйёсі' негізшеи , Ш а р у а ш ы л ы « ™пі мен Тарих толкынында. Алма-ш А т а ^ а і Й Г л ш 0 ( Н Н а з а р б а е в . көшпенділік өмір формасынын « К - ' } ° Н Ь Щ с е б е б і -Да, оньщ к о н с е р в а н т ^ . р а м а у ь ш -демократиялык деңгейде о л і н я г Г Т * К е р е к ' Әс«ери-тардың негізінде өмір ^^етін көшпенл'ілрпТе ^ы„а С -жағдайда кала берді «1л ә Т у л П Р С°Л б а И Ы р ғ Ы б ь і™раВ Ды елге ортақ күн туған кезда болм Г . ? " 1 " ЭР Т а й п а ' э р р у ™ а Қ билік бере к о й м а й д ы X оТьГтіпт 1 7 * ° ™ Ө31 У С Т а" ' е<™мге кала берді» (ӘЖек.лбаев^ү"кТстаГта Л Ьшы Да сэуір, 2000 ж., 36 ) Жоғлпьтл^кт Егемен Қазакстан. 12 жағдайларға, жалпы алГнл а ™ ж а « а геоеаяси Жана доуірді,, га л а пта ріьі щ»с а й ж а va гГкай° тутастығы халык бірлігі каж е т 6 л Г к , п Р У Ү Ш Ш ' Ш Ь Ш а Й Ы е л Абылай ха/ның заманынла е Г Л Р&К ° Л , С К е а с п а Д ы ' т і ™ бүкіл казақтьің басы бф^кпедГ ұльМпТ К е З Д І Ң Ө 3 1 н л е курған алып « А л т ы н Ж і ^ Г и Ш ь Щ Ғ Ы С Х а н н ы « уакытында жері - осы озіне-озі жете іnW л ^ к ™ 4 Д 3 ^ б і н е жеткен әлсіз кошпенділік өмір а л т ь Т Т ' ф " б ф ш е К ү н І Т у с е бермсйті„ омір салты, соның непзінде қалыптасатын бір 308 



„талЫК билікке бағынбаушылық, оны керек кылмаушылық еді. лпине, Сары-Арқа даласының ойшыл-даналарының балтырын ь і з д а т к а н негізгі мэселе, міне, осы болатын. С XV-XVHI ғғ. дүниеге келген философиялық ой-талғамдар, негізінен алғанда, жыраулық түрде таралып өмір сүрді. Өйткені көшпенділердін арасында сауаты ашылган, жазылған сөзді оқитын адамдардын саны коп болмай, олар көбіне ақсүйектерге ғана тэн болатын. Қарапайым сөзбен жеткізілген ой біреуден-екіншіге тарау жолында өзгеріп, алғашқы мэн-мағынасын тез жоғалтатыны барша-Ға мэлім. Тек кана өткір де терең, нақышына келтірілген олең щумактары адамның ақыл-ойымен катар, оның сана-сезіміне өзінің зор эсерін тнгізіп, халықтың жадында сақталып, оның дүниеге деген көзкарасы мен іс-әрекетіне өзгертулер енгізе алды. Жалпы алғанда, бұл тек қана казақ халқына гана тэн нэрсе емес. Қай заманда да, қай халык, өз поэзиясын жан-тэнімен сүймеген, ол эрқашанда адамның ж а н - д ү н и е с і н билейтін әміршісі емес пе?! XX ғ. өмір сүрген неміс философы М.Хайдеггердің өз өмірінің соңына карай поэзияға бетбүрыс жасап, болмыс жөніндегі нагыз терең ойларды үлы өлеңшілердің шығармаларынан іздегені осыған байланысты болса керек. Сол себепті де біз казак халқының қалыптасу жолындағы терен философиялык мәселелерді жыраулардың шығармашылық жолдарынан іздеуіміз керек. 
Қазак халқының ақын-жырауларының ішінен аса көрнекті түлғалар ретінде Сыпыра жырауды (XIV г.), Асан кайғы, Қазтуған Сүйінішүлын (XV г.), Доспамбет пен Шалкиіз жырауларды (XVI г.), Жиембет пен Марғасқа жырауларды (XVII г.), Ақтамберді мен Тәтіқара, Бүқар жырау мен Шал ақынды (XVIII ғ.) атап өтуге болады. Сыпыра жырау Токтамыс хан билеген сүрапыл күңгірт уақытта өмір сүрген жырау болса керек. Ол тарыдай бытыраған, басы бірікпеген халықты бірлікке шақырған, аңыздар бойынша «тоғыз ханды түзеткен» түлға болған. Бейбіт өмірді уағыздаған ақын, өткен баяғы заманды аңсап былай дейді: «Отырушы едік жайласып, Шалғында бие байласып, 
Қүлын-тайдай ойнасып, Иіндесіп, сырласып...». 
Қандай қиын заманды халық басынан өткізіп жатса да, Сыпыра жырау оның жаркын болашағына сенеді: 309 



.ІҚ 
«Көп ішінде сөйлесем, Жас Ж1ПТ саған қарасам, 
Қара лашын тұйгынсың, Асылыңа қарасам, 
Құс алатын қырғисың. 
Қызыл тілге келгенде, Cap садақтың оғындай, Көлденендеп зырғисың», - деп сүйсіне қарайды XV ғ. өмір сүрген Қазтуған Сүйінішүль, - Еділ мен Жай» арасын мекендеген үлыстарды өмір бойы бірлікке шақырьш Р жұртына тыныштық, бақ-дэулет тілеген жырау. ' Л «Алаң да алаң, алаң жүрт, Ақ ала ордам қонған журт», - деген ақынның екі жолыняи бір жағынан, оның халқына деген махаббатын, екінш, ж а т " "' оньщ оған деген аяныш сезімін байқауға болатын еияқты озшщ жеке емірш халқыньщ тагдырымен ажырамастьщ т ү р г ь ^ «Кіндігімді кескен жүрт, Кір-қоңымды жуған жұрт», - деп оны биік бағалайды Жырау өз жүртын Отанды сүюге, ата-бабалардың ГУМЫП кешкен аннала ортаеын әлпештеуге, оны қоргауга шақырады Оньш 

қадірін ол мынандай өлең жолдарымен суреггейді: Ң «Салп-салпыншақ анау үш өзен, Салулы менің ордам қонған жер... Жабағылы жас тайлақ, Жардай атан болған жер...» «...Боз сазаны тоқтыдай, Балығы тайдай тулаған, Бақасы қойдай шулаған», - деген шумақтардан біз оның өз Отанына деген шексіз махаббатын коре аламьіз. Мундай әеем табиғатта өм.р сүріп жатқан елдің «... Жарлысы мен байь, теҢ Жабысы мен тайы тең, Жары менен сайы тең», - дейді ақын. Бүл сөздерден біз «дала демократиясының» шеңберінде ерікті оскен жыраудьщ қоғамдык катынастардың қандай болуы тиістігі жоншдегі ои-арманын байқаймыз. Бірақ елде тыныштық жок, 
қырғын-тартыс бір де толастамайды: «Бекіре ойнар ақ Жайық, Бес қаруын асынып, Батырлар жауға жортқан жер... 310 



Көрінген мынау көк Нарын, Ойран салып өткен жер», - деген жолдардан жыраудың, бір ағынан, дала батырларының ерлігіне сүйсіне, екінші жағынан, т о к т а л м а й т ы н тартыска өкіне қарайтынын сезгендейміз... XV ғ. аса көрнекті жыраулардың бірі - Асан қайғы. Оның атЫ ғасырлар бойы халықтың жадында сақталып, аңызға айналып кеткен. Жырау өмір сүрген уақыт - Алтын Орда мемлекетінің ыдырап, жаңа қазақ хандық мемлекеттігінің қалыптаса бастау кезеңі болатын. Міне, Асан - қайғы осы күрделі де жауапты іске атсалысып, жаңа мемлекеттің ірге тасын қаласқан үлы түлға. Халыктын камын көп ойлап, сол кездегі ел басындағылардың кемшіліктерін, кейбір тайыздыктарын көрсетіп, оларға ақыл беріп, дұрыс жол сілтегені үшін оны халык Асан қайғы деп атап кеткен. Жырау өзінің ішкі көкей көзімен болса да халықтың тарихындағы щешуші кезең келгенін сезіп, жаңа мемлекеттілікті құру жолында кетіп жатқан қателіктерді эшкерелеп, Жәнібек ханға былай дейді: ,«... Ай, Жәнібек хан! Айтпасам білмейсің, Жайылып жатқан халқың бар, Аймағын көздеп кормейсің. 
Қымыз ішіп қызарып, Мастанып қызып, терлейсің. Өзіңнен басқа хан жоқтай Өзеуреп неге сөйлейсің?». Әрине, мемлекетті құру үшін халықтың алып жатқан жерін анықтап, оны қорғай білу керек, оны жырау жақсы түсінеді. Ал «қымыз ішіп, қызарып» деген жолдары тіпті қазіргі заманга дейін өзекті: бүгінгі халық тарихының шешуші кезеңінде, осындай ауқымды көлемде қазақ жерінде тарихи алғашқы рет халықтың басы бірігіп, жаңа заманға сай мемлекеттілігін орнатып жатқан кезде, қаншама ірі-кіші лауазым иелері элі де болса өз қалтасын мемлекеттің қазынасымен шатыстырып, «мастанып, қызып», 

қызмет бабын өз мүддесіне жаратып, жаңа мемлекеттің абыройына нүқсан келтіруде! Бүл да болса ұлы жыраудың даналығын көрсетеді. Ал «Аққу қүстың төресі, Ен жайлап көлде жүр еді. Андысып жүрген көп дүшпан, Еліңе жау боп келеді», - деген жолдардан жыраудың 
қазақ халқының болашақтағы қалмақтармен қақтығысын, бодан-311 



Дыққа ұшырайтынына алаңдап, сезгені сияк™ п а жаулардан күтылудьж негізп жо™ - бейбіт емфД камтамаГ'" «Еділ бол да Жайық бол, Р камтамасьп ету Ешкімменен үрыспа, Жолдасыңа жау тисе 
Қ а л а к х ^ ™ Г - ^ " - P a y лардың арасындагы Т а р £ с , S r i ^ «...Есенщ де тірің де, у ' Бір больщыз бэріңіз!» - деп Ұран тастайды Асан қайгы 
қалай ^амташсыз ^ k I L S T " оНьі халық Қамын ойлауға^дЬіеггілікке шадурады ^ «Қуирығы жок, жалы жоқ, кұлан қайтып күн көрер Хан мен билер кысканда, халык Кайтып кун кГер? Онда халық түнерер. Халы қ қ а КЫСьш күш берер ^ S ^ ^ S S T - р Р а у Р ' ұ с т е м т а п қ а к а г и д ^ а к Г Р ^ С а е М ~ өсекпен, алдау-арбаумен каб'епайды " Z T ~ * шындықты іздеу; қорқақтық - жау мен жХыТл^ш Г К ү Н Д е г і тау; залымдық - эдсізге 1 жаУыздың алдында кашқақ-көнбеу; т.с с. Ә б ф К Ө р С 6 Т у ; а«ымакты к - анткан акьшға ауыр ^ Г т а б и ^ Т а ~ Г а Н У Т ° " И С Т аштық Т.С.С. оны каггы куйз^телТ ^ ™ " " 0 ™ * б ° л а ™ н жүт, өзгерту керектігі сияК7ы Батыс ™ К З р С Ы о н ы көшпенділерге ТЭН нәрсе емес е Г г Л а П в В Д а б ° Л Ғ а н и д е я л а Р назары «жерүйыктыГ Ц Т С б а г ы т д Г а л Г о Ж Ь ф а У Д Ы Ң топырағы - май тя™ а „ иа™тталады. Оның Суы - Сүт 

қьфқыс дегенд^р жок бай ° Н Д а х а л ы қ согыс, тарты™ бәрі де - б а к ы ^ ^ О л ' З а р ^ о Г ' * * ** « Ол, эрине, қай халык S a c ^ a L T « Ө М ф ' ^ дарының бір корінісі еді. К Ы Т Т Ы ӨМ1РД1 а« с а™н арман-Жоғэрйда корсетілген ой-толғаулап XVI ғ „ раулардың шығармашылығында m ™ ' Ө М 1 р С ү р г е н ж ы " корнекті окілі омірден жаетяй L Ж ™ г а с ы н т а п т ы - Бүл кезеңнің жаска келгенде А ^ ш * I Z ^ Z " ™ ^ ^ б ° Л Д Ы ( 3 ° Оиын толғаулэрынан^өткен 312 



ілердін ерік пен тендік, өз елін қорғаудағы ержүректік касиеттерін Д а д а Кгап, мақтаныш еткенін байкаймыз. «...Айнала бұлак басы тең, Азаулынын Стамбулдан несі кем? - деген сұрак койып, олай болса, «.. Ер Доспамбет ағаның Хан улына несі жоқ, Би ұлынан несі кем! Тэңірінің өзі берген күнінде, Хан ұлынан артық еді менің несібем!» - деп, өзін ең жоғары .jvpraH түлғалардан кем санамайды. Шіркін, осы белгілі бір орталыкка бағынбауды мойындамайтын еркөкіректік болашакта халыкты қандай апатка экелетінін, әрине, ол сезіне алмады: айнала 
қоршаган элеуметтік ахуал оны мүмкін кылмады. Ел-жүрт үшін ерлік жасағанын мақтаныш етіп, өз өмірінің эрбір күніне қанағат етеді: «Тоғай, тоғай, тогай су. Тоғай қондым өкінбен, Толғамалы ала балта қолға алып, Топ бастадым, өкінбен. Бүгін-соңды өкінбен, Ер Мамайдың алдында Шахид кештім, өкінбен». Жыраудың ойынша, эңгіме бүл өтпелі фэниде ұзақ та солгын өмір кешуде емес, оны мазмүнды өткізуде. Ягни ол қазіргі тілмен айтсак, өмірден алу, иелену, байлыққа масаттану емес, керісінше, болуды аңсаған ержүрек батыр. XVI ғ. корнекті жырау Шалкиіз Тіленшіүлы болды. Жыраудың ой-толғаулары ел-жүртты қоргау, адамның қысқа өмірін той-думанмен өткізу, әлсізге кол ұшын беру т.с.с. әдеттегі такы-рыптарға арналса да, өзінің ерекшеліктерімен сипатталады. Мысалы, халықтың белгілі бір орталық билікке бағыну керектігі. Темір биге арналған толғауында жырау: «Сен алтынсың - мен пүлмын, Сен жібексің - мен жүнмін, Сен сүлтансьщ - мен құлмын», - деп, оның лауазымын мойындайды. Баска жагдайда өзара кырылыс-тартыстың жойыл-майтынына оның көзі жетеді. Жыраудың ойынша, халықтың бірлігін арттыратын - жақсылық жолы, сондықтан ол «жыгылганды түргыз, жылаганды уат, қисайганды түзет», - дейді. Көшпенді замандагы ер жігіттің аяулы да нэзік кыска өмірін толгай келе, Шалкніз дінн бейсаналық (иррационализм) багытын үстайды. Жыраудың ойынша, бэрі де Тэңірдің жазганымен болады: «Жапырагы жасыл жаутерек, Жайкалмагы желден дүр. Төренің кежігуі елден дүр. Байлардың мақтанбагы малдан дүр... 313 



Жалаңаш барып жауға ти, Тэңірі өзі біледі, Ажалымыз қайдан дүр». Адамды аспанға көтеретін де, құзға кюгатяти.ы „ «Тең атаның үлы едің, дәрежевд, ар ьщ Гтсс Т.жп " ~ Т ә*Р-жырау. Мүндай козқарастың журнактяпм пЛ, Ң Р еГП>> ' ~ Дейді бойында бары сезсіз. 5 куш не болатынын білмейтін көшпендшн дүниесез ім2 ^ 4 * ФилоеофиЯСЫ оған тірек болып, оны б а т ь « а нтерд, ^ А Г У - Г ° С 0 Ф И Я Л Ы Қ а - Р « п о Г „ б з м б і ы Г н ү Г Г н оЙ Т С аҚ Адам - табиғаттың тел туындысы ¥стаған оишЫл. табиғатпен салыстырып қарайды ' ° Л ° Н Ы Ң Қ а с и е ^ Р і н «Алма мойын сам үйрек, Ана Еділден көксіген Көлді тастап қырға үшса Малыңды бер де, басың қ о с . Басыңды қос та бек сыйлас, Күндердің күні болғанда Басың жауда қалар ма!» 1 д е п қорытады жырау мен ж ^ Г б е л Г д Т ' ^ " б ° Й ™ «Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса 
Қонкалаған коп жаман, сол жақсыны коре а^мас » «Құсты жисаң бүркіт жи, кыстауыңды түлк. етеп Бір жақсымен дос болсаң, азбас"тоТбас ™ е т е р Бф жаманмен дос болсан, күндердЩ күніболгГнТа Жүмыла Ғаламға күлкі етер», - дейді ақын. 

қалмага^) ,^ дейд^^ьтау^ Сонлык " тегіс коріп, o S дуТнлатмо Қ д Ү н и е д е " ^ызыкты адамды олшемдкі^ ұстамдыккаР1 ^ ~ Д С П ' Ж ырау рады. ' ¥ а М Д Ы КҚ а ' ЭДет-ғұрьшты бүзбауға шақы-314 



Тарих сахнасына келген XVII ғ. әлі басы бірікпеген қазақ халкына жаңа қиындықтар экелді. Бір жағынан, кұннен-күнге кҮшейіп келе жатқан Ресей мемлекетінің суық лебі бүрынгыдан да гөрі айкын сезіле басталса, екінші жағынан, осы ғасырдың бірінші жартысында Шығыста жатқан Жоңғарлардың ру-тайпалары бастарын біріктіріп, өз хандығын дүниеге келтіреді. Шығыста жаткан Қытай мемлекетіне бата алмаған қалмақтар өз өрісін қазақ жерлерін жаулап алу арқылы кеңейткісі келді. Осыдан қазақ халкының басына орасан зор қауіп туады. 1723 ж. ойраттар қазақ жеріне бас салып, бытырап жатқан қазақ руларын орасан зор күйзеліске үшыратады, халықтың үштен бірі қырылып, қыруар мал ж ау қолына түседі. Халықтың санасында бүл апат «Ақтабан шүбырынды, Алқакөл сүлама» деген атпен тарихқа кірді. Әрбіреуі өз жағына бүратын қазақ билерінің есі енді ғана жиналып, жоңғарларға төтеп беру үшін біріге бастады. Мүндай кауіп-қатер туған жағдайда халық өз ішінен үлы саясаткер-билерді: Төле, Қазыбек, Айтеке т.с.с. тудырды. Халық арасынан Отан үшін өз жанын беруге даяр Абылай, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Жәнібек, Қарасай т.с.с. мыңдаған батырлар шығып, халықтың басын біріктірді. Шешуші кезең де келіп қалды. 1730 ж. Балқаш көлінің төңірегіндегі шайкаста қазақтар жоңғарларға ойсырата соккы беріп, күйрете жеңіп, өз жерін жаулардан босатты. Халық бұл шайқасқа Аңырақай жеңісі деген ат қойды. Әлсіреген қазақ халқы екі жаққа бірдей тойтарыс бере алмады. Сондыктан осы кезден бастап, Ресей казақ жерлерін өзіне коса бастады. Міне, жоғарыдагы көрсетілген ауыр қайғы-зардапқа толы тарих кезеңдері халықтың өзіндік сана-сезімін жаңа деңгейге көтерді. Сол уақытта өмір сүрген жыраулардың, ойшыл-билердің де шығармаларындағы халық тарихы, тағдыры жөніндегі ойлары пісіп-жетіліп, жаңа сапалык деңгейде коріне бастады. Осы кездегі жыраулардың ішінен Ақтамберді, Үмбетей, 
Қожаберген, Бүқар, III ал ақынды ерекше атауға болатын сияқты. Сол кездегі халықтың ауыр жағдайы, арманы мен мүңы бұл жыраулардың шығармаларында кеңінен орын алды. Өкінішке 
қарай, оқулықтың көлемі жыраулардың бэріне де тоқтауға мүмкін-шілік бермейді. Бүл Дүниеде үзақ омір сүріп, XVII ғ. екінші, XVIII ғ. бірінші жартысын қамтыған - жыр алыбы Бүқар жырау болды. Жырау өмірінің жас кезінде Тэуке ханның жанында болса, өмірінің 315 



соңында - Абылай ханның ақылшысы, кеңесшісі. Сол кездегі сұра пыл заманды жырау былайша суреттейді: «Ай, заман-ай, заман-ай, Түсті мынау туман-ай, Істің бэрі күмэн-ай... Арғымағын жоғалтып, Тай жүгірткен заман-ай», - деген жолдардан сол кездегі халық тағдырындағы қайғылы да күңгірт ахуалды көзге елестетуге болады. Осы ақынның сөзімен айтсақ: «Асан атты іспетті Ен жайлауынан көшкен жүрт. Зар илеп, баспай өксікті, Ауыр күнді кешкен жүрт», - дейді. Ол неге соншалықты қамықты, оның себебі неде болды деген сүрақ 
қойсақ, оган жырау былайша жауап береді: «Ақтың жолын күзетпей, Жамандықты тұтқан жұрт. Сабыр етпей сандалып, Сайда көшіп, жортқан жүрт. Өз ағасын сыйламай, Өзгенің соңынан ерген жүрт. Ханына тізгін бермеген, Орысқа ырғын болған жүрт. Ханның ойын білмеген, Жауына таланып қалған жүрт... Бірауызды болмаган, Тозуды тосқан біздің жүрт...». Бүл шумақта жырау халықтың арасындағы бітпейтін алауыздықты, бір орталық билікке бағынбай, оның әлсіз болып қалғанын, сол себепті әрбіреудің сілтеген жағына ауытқып, өз-өзін жоғалтқанына тоқтала келе: «Өзіңнен-өзің безбе жүрт», - деге^ терең нақыл сөздер айтады. Сол себепті де, Бұқар жырау барлық жан-тәнімен Абылай ханның бүкіл халықтың басын біріктіруге бағытталған саясатын 
қолдап, өзінің жыр-толғауларында оның тұлғасын мактаныш етеді: «Басйңа біткен күніңіз, 

Қүтты болсын үлыңыз. Хан Абылай атандың... Алтын тақтың үстінде Үш жүздің басын қүрадың. Жетім менен жесірге 316 



Ешбір жаман қылмадың. Әділетпен жүрдіңіз, Әдепті іске кірдіңіз, Арманым бар ма, хан нем», - деп, өзінің қанағат еткенін біл-• еді Сонымен қатар жырау елбасының кемшіліктерін эшкерелеп, саяси батылдық көрсетіп, адал ниетпен кейбір уақытта оны қатты сынай білген: «Ай, Абылай, Абылаи, Ал тілімді! Аласың, Егер тілімді алмасаң, Жалғыз жэутік қаласың...». Абылай хан өлгенде, жырау қазак халқының орны толмайтын казаға ұшырағанын терең түсініп, оны жоқтады: 
Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, ханым-ай, 
Қайырусыз жылқы бактырған, ханым-ай... Үш жүздін басын қоскан, Абылай! Үш жүзден үш кісіні қүрбан қылсам, Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай?! - деп зар жылады. Таңғаларлык нәрсе, Бұқар жыраудың тарихи көрегендігін төмендегі жолдар айқын дәлелдейді: «Күнбатыстан бір дүспан Акырда келер сол түстан. Өзі сары, көзі көк, Діндарының аты поп...». Егер сол кезде тіпті қазақ жерінде Ресей мемлекетінін суык желі байқалып тұрған деп есептесек те, боданданган халықты олардың қалай өз еркіне көндіріп, баскаратыны жөнінде айтқан жыраудын создері озінің аскан көрегендігімен адамның жан-дүниесін дүр сілкіндіреді: «Жемкорларға жем беріп, Азды көпке теңгеріп, Ел қамын айтқан жақсыны Сөйлетпей үрар үртына! Бауыздамай ішер қаныңцы, Өлтірмей алар жаныңды, 
Қағазга жазар малыңды, Есепке салар барыңды...». Тарих беттері соңынан толығымен бұл болжаудың даналығын көрсетті. Мына жыраудың геосаяси көзқарастарына коз жіберсек, ол бүгінгі қазаққа да үлкен ой тастайды: 317 



«Шүршітпенен күлақтас, 
Қырғызбенен жұбаптас. Ортасында үйлығып, Кетпейін десе, жері тар, Кетейін десе, алды-артын 
Қоршап бір алған кэуір бар. Үйлыққан қойдай қамалып, Бүйірінен шаншу қадалып, Сорлы бір казақ қалды, ойла!». Әрине, бүгінгі таңдағы еге-мен Қазақ елі Дүниедегі ең беделді ірі мемлекеттерден өзінің де р-бестігі жөнінде кепіл алды. Сонымен қатар біз екі бүйірде жатқан екі алып мемлекет бар екенін үмытпай, соған сәйкес ақылды да икемді саясат жүргізуіміз керек, сонда ғана біз жыраудың өсиетін орындаймыз. Енді Бүқар жыраудың элеуметтік-саяси көзкарастарынан өтіп, оның болмыс, адам жөніндегі ойларына келер болсақ, ол бұл Дүниені өтпелі жалған ретінде қарайды. Еш нәрсе бүл дүниеде мэңгі емес, сонымен қатар өмірге келген құбылыс өзінің белгілі бір занды сатыларынан отіп барып, дүниеден кешеді: «Он екі айда жаз келер, 
Қүс алдында қаз келер. Айтып-айтпай немене, Дэуреніңіз аз келер...». Жыраудың ойынша, адам да баска күбылыстар сиякты, өз өмірінің саты-сатыларынан отеді. Оны ол ғажап шеберлікпен, казіргі тілмен айтканда, экзистенциалды түрде қарайды: «Балалык он жасыңыз Балғын өскен күрактай. Жиырма деген жасыңыз Жарға о^наған лактай. Отыз деген жасыңыз Таудан ақкан бүлактай. 
Қырык деген жасыңыз Ерттеулі түрған күр аттай. АлпЫс деген жасыңыз Күзгі соққан жел екен. Жетпіс деген жасыңыз Жетім қалған күң екен...». Жырау дүниенің кайшылықты екенін, олардың бір-біріне отіп жататынын басып айтады: 318 



«...Айнала ішсе таусылмас Көл суалмас демеңіз. 
Қүрсағы кушак байлардан Дэулет таймас демеңіз...». Жыраудын ойынша, бұл дуниеге келіп, уақыты келгенде бэрі д е кетіп жатыр. Сонымен катар өлместік дэрежеге жететін бір-ақ нэрсе бар. Ол - адам: «...Ай мен күннің өлгені -Еңкейіп барып батканы. Айдын шалқар өлгені -Муз болып тастай қатқаны. 
Қара жердің өлгені -
Қар астында жатқаны. Өлмегенде не өлмейді? Жаксыныц аты өлмейді, Ғалымнын хаты өлмейді», - деп корытады улы ойшыл. Тек адам ғана өзінің шығармашылыгымен, жаксы істерімен, өмірде өзінін ізін калдыра алады. Сонымен қатар адам озінің омірінің соңы болатынын білетін пенде болғандықтан, ол өмірге ешкашанда тоймайды, оның арман-киялдары, уміті таусылмайды, ол шексіз-дікке ұмтылған жан: «Аруды таңдап сүйсе де, Алтынды үйге кірсе де, Аспанда жулдыз аралап, Ай нұрын ұстап мінсе де, Арманын қоймас адамзат! ...Қапалы күні кабарып, 
Қайғының күні төнсе де, Үмітін жоймас адамзат! Жакындап ажал түрса да, Жаныңа қылыш ұрса да, ...Өмірге тоймас адамзат! - деп қорытады ойшыл. Бүкар жырау өзінің нақыл сөздерімен, терең де әсем жырларымен «халық атасы» дәрежесіне көтерілген ғүламалардың катарында кала бер-мек. XVIII ғ. қазак халқының ой-өрісіне жыраулармен қатар өзінің үлесін қосқан дана «қара қылды кақ жарған» билер болды. Атақты 

Қазыбек, Айтеке мен Толе билерді қазақ халқы оз жадында сақтап, олардың казақ халқының мемлекеттігіне қосқан үлесін ешқашан есінен шығармаган. Сол заманда омір сүрген Жаңыл ақын: 319 



«Төле би, ер Қазыбек, тілді Әйтеке Асқартау - Қазыкүрттай білімді еді, Бірі күн, бірі туған айдай болып, Заманға сәйкесімен келіп еді», - деген екен. 
Қазіргі тілмен айтсақ, бұл билердің шешімдері адамдардың «табиғи құқтарына», олардың бір-біріне деген теңдігі мен ерік-тігіне негізделген болатын. Сонымен катар олардың өмір, адам-дардын карым-қатынастары жөнінде айтқан талай-талай нақыл сөздері осы күнге шейін бізді таңғалдырады, олардың әрбіреуі үлкен кітапка парапар. Мысалы, эйгілі батыр Шақшак Жэнібек Төле биден ақыл сұрауға келгенде, соңғының айтқаны: «...Өгізді өрге салма, қанатың талар, Наданға көзіңді салма, сағың сынар, Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер, Дүшпаныңа сырыңды айтпа, түбіңе жетер. ...Түмар түбі кұрт болар, Түман түбі жүт болар. Акылдың түбі қүт болар, Елге бай емес, би - қүт...», - деген екен. Қандай асыл, эрбір адамға керек сөздер! Толе бидің мына айтқан ақылы казіргі мемлекет басында жүргендердің біршамасына әдейі жазылған сияқты: «Лауазымың оссе зорайып, Адалдықты тұншықтырсаң сол айып. Елді билеп өскеніңнен не пайда, Рақатыңды көрмесе, Агайын мен халайьщ! Көпшіл болтан ер дана, Достары болар эр сала. Өнерліден үлгі алып, Салдырар срнді мол кала...». Ақтабан щұбырындыдан кейін халык тагдырын терең ойлаған Толе би көшпенділік өмір салтының тарихи саркылысқа түскенін айқын сезінеді. Сондықтан ол халықты жерге түрақтату саясатын алгашқы бастаган түлға десек, артық айтпаган болармыз: «Шығарсам арық қазып, Сырдан бойлап, Ел болсақ отырысты болар еді-ау, 
Қыстасақ Алатауды жазда жайлап. Бір жағымыз қалалы диқан болсақ, Көшпелі, бір жағымыз бие байлап, 320 



Елдерден қатар жатқан үлгі алайық, Болашак келер үрпақ қамын ойлап», - деген даналық ойлар айтады. Алайда әлсіреген халық көшпенділіктің шеңберінен өз ішкі күшімен шыға алмады: оған «үлы мәртебелі Тарих» та уакыт бермеді, тек Ресей империясының қүрамына кіріп, сан қилы киындыктардан өтіп барып, оның бүгінгі Егемендікке қолы жетті. Сондыктан эрбір саналы жас өзін казак халқының бейбіт, бақытты өмірін арман еткен бабаларының өсиетін жадында сактап, Елді корғауға, оның бірлігі мен іргетасын нығайтуға белсенді атсалысуы кажет. Ол үшін ең алдымен терең де сапалы білім алып, оны шынайы өмірде пайдалану жолдарын игерген жөн сияқты. § 5. XIX ғ. ағартушылық философия 
Қазак халқының тарихындағы XIX ғ. келер болсақ, Ресей империясының бодандығына откен елде, сол алып мемлекеттің шеңберінде жаңаша, негізінен, жерде отырып омір сүру жолдарына икемделу, осы күрделі де қиын жағдайда халықтың озін-озі сақгап 

қалу мэселесі омірдің алғышарттары ретінде тарихи сахнаға шыға-ды. Халыктың тарихында бүрын-соңды болмаған мүндай откір бетбүрыс философия саласында ағартушылық ағымды тудырады. Бүл арада айтып кететін нэрсе - эрбір халық озінің омірінің шешуші кезеңдерінде Тарихтың қойған жаңа Талаптарына сэйкес Жауап қайтаруы керек. Ол үшін ескі кұндылықтар жүйесін озгер-тіп, Дүниеге деген жаңа козқарас енгізу кажет. Мұндай күрделі істі зиялылар қауымының алдыңғы катарлы окілдері жасап, халыктың сана-сезімін озгертуге тырысады, оны біз ағартушылық саты деп атаймыз. Ондай кезең уақытында барлық елдерде болған. Отандык ағартушылыктың негізгі ерекшеліктерінің бірі -рулық, одан эрі асса, ерте феодалдық қарым-қатынастағы, кошпенділік омір салтын үстаған халыкты жаңа әлеуметтік-экономикалык, саяси-құқтық жағдайда, болуы мүмкін апаттан аман сақтап қалып, оның сана-сезіміне жаңа қүндылықтарды енгізу арқылы оны жерге түрақтандыру болды. Ойткені кошпен-ділік омір салтының негізгі факторы - жер колемі - кедейленген орыс шаруаларын қазақ жеріне әкеліп отырғызу саясатының негізінде жылдан-жылға қысқара бастады. Ал мүның озі күйзелісте тұрған кошпенділік мал шаруашылығын толығынан кұйретіп, елде аштыкпен қатар мыңцаған жылдар бойы созылып келген омір салты, эдет-ғұрып құндылыктары адамдардын жандүниесінен 321 



ажыратыла бастады. Бул біздің ата-бабаларымыздың мыңдаған жылдардағы тарихында болмаған «зар заманды» тудырып, адамдар өз өмірінің мән-мағынасын жоғалтып, қазіргі тілмен айтқанда, экзистенциалдық вакуумге келіп тірелді. Халықтың өзін-өзі жоғалту 
қаупі туды. Мундай ахуалда көп жыраулар бурынғы өткен өмірді көкседі (қазіргі кеңес қоғамын көксеп жүрген кейбір саясаткерлер сияқты). Алайда Тарих өткен жолдарын кайталамайды, сондықтан өткенді көксеу - тарихи туйықтыкка экеліп тірейді. Муны түсінтен халық ағартушылары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Күнанбаев секілді үлы түлғалар халықты жаца өмірге баулып, оны сауаттықты ашуға, білімге, еңбекқорлыққа, белсенді өмір салтына, жасампаздыққа шақырды. 

Қазақ даласындағы ағартушылық көшін бастаған аса дарынды үлы тұлға Шоқан Шыңғысүлы Уәлиханов (1835-1865 жж.) бол-ды. Өзінің қысқа өмірінің шеңберінде ол өте көп істер тындырып, тек қана қазақ халқының өткен тарихын, әдет-ғүрпын, жалпы руханиятын зертгеп қана қоймай, сонымен катар сол кездегі нақтылы өміршенді мэселелерге атсалысып, қалың бүқараның мүдделерін аса батылдықпен қорғап, соның жолында «аққан жүлдыздай», өкінішке карай, ерте жанып кетті. Шоқанның онтологиялық (болмыстық) көзқарастарына келер болсақ, ол күнбе-күнгі адамның тәжірибесінен шығатын, сол кездегі жаратылыстану ғылымдарына сүйенетін материалистік бағытта болды. Оның тікелей болмыс жоніндегі еңбектері болма-ғанмен, оны біз Шоқанның қазақтардың шамандык (бақсылық) омірсезімін талдауынан байқаймыз. Шамандықты көшпенділердің алғашқы коне діні ретінде қарап, ойшыл Табиғаттың сикырлы да үрейлі күштерінің осы дінде бейнеленгені жөнінде айтады. Яғни Табиғат бірінші де, адамнын өзі сол табиғаттың тол туындысы болғаннан кейін, өзінің сана-сезімінде айнала ортаны дүрыс, я болмаса қияли бейнелейді. Енді ойшылдың әлеуметтік болмыс жөніндегі козқараста-рына келер болсақ, ол «географиялық детерминизм» бағытын үстағанын байкаймыз. Қоғамның дамуына айнала қоршаған орта-ның жазықтығы, я болмаса тау-тастығы ауа райы, жер құнарлығы т.с.с. факторлар жатады. Сондықтан шегі жоқ жазық дала мал баққан кошпендінің енжарлығын, еріншектігін т.с.с. қасиеттерін 
қалыптастырса, тау мен тасқа толы, сарқырап аккан каһарлы өзен-сулары бар, неше түрлі қауіпке толы аймақтар, керісінше, адамнын 322 



жинактылығын талап етеді. Мундай көзқарас Батыс Еуропадағы француз ағартушыларының ойларына сай келеді: муның өзі ойшылдын тек Орыс ғалымдарымен ғана емес, сонымен катар Батыс философиясымен де таныс болғанын дәлелдей келе, оның өз заманыныц ой-өрісінен қалмағанын көрсетеді. Олай болмак түгіл, ол бүгінгі таңдағы мәселелерді тереңірек түсінуге көмектеседі. Мысалы, реформалардың басында ауыл шаруашылығындағы ірі үжымдык мекемелерді жойып, олардың орнына жеке шаруашылык кожалықтарын орнату саясаты жүргі-зілді. Әрине, мүндай саясатта елдің географнялық ерекшеліктері ескерілген жок. Қазақстан АҚШ, я болмаса Бразилия немесе франция емес. Енді бүгінгі таңда ғана біз жіберген қателіктерімізді байкап, талдап жатырмыз. Сонау көне заманнан бастап Жаңа дәуірге дейін, елдің сайын даласында тек кана көшпенді мал шаруашылығы ең тиімді шаруашылық формасы болғанын Шоканнан кейінгі бізге де мойындауға тура келеді. Тек қана индустриялык-машиналык өндіріс пайда болып, өндіргіш күштер зор даму каркынын алған кезден бастап кана, солтүстік жэне орталык өңірлерде жерге түрақ-тану мүмкіншілігі пайда болып, сол кезден бастап казак жерлеріне баска мемлекеттердің «қызығушы-лығы» пайда бола бастады. Шоқан Уәлихановтың әлеуметтік-саяси, күқтық көзқараста-рына келер болсак, ойшыл жан-тәнімен халықтың камын ойлап, «әділетті баскару» жүйесі арқылы «парасатты реформалардың» негізінде халыктың хал-ахуалын озгертуге болатынына сенді жэне оны жакындату үшін барлык күш-жігерін салды. Ол 1862 ж. Атбасар аймағының сұлтан-баскарушы лауазымын жеңіп алу үшін сайлауға түсіп жеңгенмен, патша үкіметі оны бұл орынға бекітпей койды. Одан кейін Шоқан «Сот реформалары жөніндегі жазбалар» атты өзінің ғылыми еңбегін жазады. Осы кездегі Ресей мемлеке-тінде буржуазиялық-демократиялык реформалар комақты орын алып жүріп жатқанымен, «азиаттык деспотия», пара алу, заңды бұзу, карапайым адамның ар-намысын аякка басу т.с.с. кертартпалықтар бұрынғыдай болып жатты. Сондыктан Шокан Ресей мемлекетінің күқтығына зор күмэн келтіреді. «Қүктық мемлекетте заңдардың үстемдігі эрқашанда сакталуы кажет, оны ешкімнің де аттап өтуіне күқы жок. Зандар бүзылған жағдайда жаза эділ сот арқылы берілуі керек», - деп қорытады ойшыл. Шокан Патша өкіметінің Ресей сот институтын озгертпеген, бейімделмеген турде казак қоғамының өміріне енгізуіне үзілді-323 



кесілді қарсы шығып, оның негізсіздігін көрсетеді. Ресей заңдары казақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастардың ерекшеліктерін халыктың тарихи қалыптасқан кұктык көзқарастарын ескермейді' Шоқанның ойынша, таяу болашақта қазак даласында үйреншікті халық алдында абыройы бар билер сотын қалдыра туру қажет. Ш.Уәлиханов қазақ халқының рухани өмірін зерттеуге де 
қомақты улес қосты. Оның даналығы - болашақтағы халықтың рухани жаңаруындағы тарихи қалыптасып, ұрпақтан-үрпаққа жеткен жыр-дастандардың, аңыздардың, т.с.с. халық туындыла-рының маңыздылығын үғып, олардың эртүрлі түпнүсқаларын 
қағазға түсіріп, болашақ үрпақтарға қалдыру болды. Солардың ішінде «Қозы Көрпеш - Баян Сүлу», «Едіге», «Ер Қосай», «Ер Көкше» сияқты жырлар бар. Туысқан қырғыз халқының аса көр-некті туындысы - «Манасты» да алғаш рет қағазға түсіріп, оны орыс мәдениет зерттеушілеріне көрсеткен де Ш.Уэлиханов болды. Егер біз орыс ұлы ойшылы А.Ф.Лосевтің: «Қайсыбір халықтың мэдениетінің биіктігі мен шоқтығы оның тарих тудырған аңыздары мен жыр-дастандарыньщ байлығына байланысты», - деген пікіріне кулак түрсек, Шоқанның бүл еңбегін асыра бағалау өте қиын жүмыс болар. Осы ойларға сэйкес, біз қазақ халқының мәдениетінің элі талай-талай шыңдарға жететініне күмэніміз жоқ, өйткені оның іргетасы мықты, ол ғажап інжу-маржандармен безенген, мындаған жылдарды артына тастап, біздің өмірімізге дейін жеткен - халық мифологиясы. Ол - казіргі қазақ тілі мен мәдениетіне ерекше өзіндік сипат беретін сарқылмайтын бүлақ, рухани тірек. Ш.Уэлиханов халықтың діни өмірін де терең зерттеп, оны агарту жолында коп еңбек етеді. Ол шамандықты (бақсылықты) кошпенділердің Табиғатқа табыну жолында тудырған дүниесезімі ретінде қарайды. Бүл ізденіс жолында халык осы Дүниені жаратқан «Тэңірді», адамдарды эркашанда колдап отыратын бабалардың рухы - «аруақты^ табады. Ислам дінінің Орта Азия мен Қазақстанға тарауы көшпенділердің рухани өмірінің өзгеруіне экелгенін айтады. «Дегенмен де қазақ дүниесезімінде ислам қағидалары шамандықпен араласып, бір жағынан, Аллаға тағзым етумен катар, екінші жагы-нан, отқа табунумен жалғасып жатты», - деп корытады ойшыл. Жалпы алғанда, ойшыл ислам дініне теріс көзбен қарайды, молдалар халықты қараңғылық пен надандықтың шырмауынан шығармайды, сол кездегі казак жеріндегі мешіттердің көп салынуы-на алаңдаушылықпен карап, оларды халықты бодандаудың бір 
қуралы санайды. 324 



Мүмкін, бүл - жаңа бодандық жағдайдағы халықтың өзін-өзі сакгап калу шараларының бірі болуы да ғажап емес, бірақ Шоқан ондай ойға келген жок-ты. Дегенмен оның кейбір терең ойлары бүгінгі таңдағы діни салада болып жатқан күрделі өзгерістерді, сонын ішінде мистицизм, діни фанатизм жэне экстремизм сияқты келенсіз қүбылыстарды сараптауға көмектеседі. Ағартушылык ағымның көрнекті өкілі Ыбырай Алтын-сарин (1841-1889 жж.): «Халықты аман сактап қалудың, жаңа 
қалыптасып жатқан ахуалға сай келуінің бірден-бір жолы - оның сауатгығын арттыру, білімін жетілдіру, орыс мәдениеті мен тілін игеру», - деп есептеді. Сондықтан ол өзінің барлык күш-жігерін жана мектептер ашуға, балаларға арналған қызықты оқулықтар жазуга жүмсады. Өзінің Дуниеге деген көзқарастарында ол діни бағытта болып 
Құдайды мойындағанымен, діни фанатизмге қарсы шығып, шала-сауатты казак мен Бүхарадан келген молдалардың халыкка тигізетін теріс әсерлерін эшкерелейді. Оның «Кел, балалар, оқылык!», «Жаз», «Өзен» т.с.с. олеңцері осы күнге дейін өзінің эстетикалық әсемдігі, гуманистік идеялары, тэрбиелік мүмкіндіктерімен білім беру саласындагы жас үрпакка оң эсерін тигізуде. Агартушылық философияның аса алып тұлгасы Абай 
Қүнанбайүлы (1845-1904 жж.) - тек казак халқы емес, сонымен катар бүкіл дүниежүзілік руханиятта өзінің өшпес ізін калдырган 
ұлы гүлама. 1995 ж. ЮНЕСКО тарапынан ұлы ойшылдың 150 жылдыгы бүкіл Адамзат көлемінде атап өтіліп, қазақ халқының мерейін биік шыңга көтерді. Абайтану бүгінгі танда тек қана казақ зиялыларының үлесінде гана емес, сонымен катар бүкіл дүние-жүзілік қүбылысқа айналды. Соңгы кезде бірталай мэнді де терең зерттеулер жарық коріп, қазақ халқының руханиятының дамуына өз үлесін қосты. Біздің ойымызша, «Абайтану» саласының мерзімді түрде шыгып тұратын оз журналының да шыгуына коп уақыт 
қалмаган сияқты. Өйткені біз эрі карай дербес мемлекет ретінде дамыган сайын, Абайдың айтқан терең ойларымен сусындап, өз өмірімізде дүрыс багыт үстауга мүмкіндік аламыз. Әрине, шагын оқулықта Абайдан калган мүраны жан-жақты сараптау мүмкін емес. Сондықтан біз Абайдың бүгінгі күндегі көкейкесті мэселелерге байланысты ойларына көбірек коңіл болсек дейміз. Қосымша әдебиетті талантты оқырман қиындык көрмей-ақ, бүгінгі кітапханалардан табады. Осы орайда біз белгілі абайтанушы проф. Ғ.Есімнің еңбектерін ерекше үсынар едік. 325 



Абай еуропалық мағынада айтылатын классикалық білім алған жоқ (университеттерде оқыған жоқ). Бірақ өзінің ішкі жалы-ны, дүниені, өмірді тануға деген зор қуштарлығы мен шабытының арқасында, ол араб, парсы, орыс тілдері мен мәдениетін терең игеріп, өзінің дүниеге деген көзқарасында олардың негізгі нәтиже-лерін қазақ руханиятымен біріктіре білді. Абайдың шығармашылық еңбегі жанжақты универсализмдігімен таңғалдырады: ол - ақын, сазгер, философ, аудармашы, қүқтанушы, саясаткер. Уақытында М.Дулатов айтқандай, «Зэредей шүбэ етпейміз, Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз. Үнемі бүл күйде түрмас, халық ағарар, өнер-білімге қанар, сол күндерде Абай 
қүрметі күннен-күнге артар». Міне, бүгін сол күндер келді, ал жастарға қойылатын талап - үлы Абайды мүқият зерттеп, өз жан-дүниесіне сіңіру болмақ. Ол - біздің хакім-ата алдындағы парызымыз. Абайдың онтологиялық (болмыстық) көзқарастарына келер болсақ, оны ғажап та терең, өзінің ерекшелігі мен маңыздылығын ешкашанда жоймайтын діннің шецберіндегі философиялық антропология деп бағалауға болатын сияқты. Жаратқан, Дүние, Адам - міне, осы үш категория Абай философиясыньщ іргетасын кұрайды. Абай оз философиясыньщ осы негіздерін өзінің 38-ші кара сөзінде егжей-тегжей талдайды. Дүние Жаратканның қүдіретті күші арқылы пайда болып, өмір сүріп жатыр жэне онда белгілі бір заңдылыктар, мақсатка лайықтылық бар, соңғылардың негізі Ғы-лымда. Жаратканның үшінші сипаты - Хаят, яғни Тіршілік (қара-ңыз: Абай. Алматы. Ел.,1993, 84 б.). Мүның сыртында Абай тағы Алланың 5 сипатын корсетеді, бірақ олар жоғарыда көрсетілген негізгі 3 сипатты нақтылайтын, түсіндіретін қүндылықтар. Олар: Басар (қырагылық), Сәміг (сергектік), Ирада (қалау), Кәлам (соз), Тэкин (жасампаздық, болмысқа келтіруніі). Енді Абайдың Философиялық антропологиясына келер болсақ, жаратылған адамнын ақыл-ойы, күш-куаты бар, ал ол -Алланын ғылыми қүдіреттілігінен шығатын касиеттер. Бүл арада улы Абай Рақымшылдықка аса коп көңіл бөледі. Ол да - Алланын 8 сипаттарыңа кірмесе де, Оның негізгі касиеттерінің бірі, себебі оның аттары Рахман (Жарылкаушы), Рахим (Мейірімді), Ғафур (Кешіру-ші), Уадуд (Сүюші), Хафиз (Қорғаушы), Сәттар (Айыпты жабушы), Разак (Ырыздык беруші), Нафиг (Пайда беруші), Уәкил (Өкіл), Латиф (Ілтипатты) - бэрі де Ракымшылдыкты көрсетеді (караңыз: Абай. Алматы., Ел., 1993, 86 б.). 326 



Абай адамньщ ерекше пенде ретінде жаратылғанын ескертеді: «Адам баласынан махшарда (о дүниеде. - С.М.) сүрау беретұғын кылып, жаратқандығында һэм гадалэт, һэм махаббат бар» (аталган эдебиет, 87 б.)- Дүниедегі өлі табигат, тіршілік болсын - бәрі де адам үшін жаратылған: «...Жер мақтасын кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, қүстар жүнін, етін, жүмыртқасын; хайуандар: етін, сүтін, күшін, көркін, терісін; сулар балығын, балықтар уылдыры-ғын, хатта ара балын, балауызын, қүрт жібегін - һәммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бүл менікі дерлік бір нәрсе жоқ, бэрі - адам баласына таусылмас азық» (аталған әдебиет, gg g ) _ деп қорытады үлы ойшыл. Ал мүның бэрі де Алла тагаланын адамга деген сүйіспеншілігін көрсетеді, олай болса, адам да Жаратқанды барлык жан-тәнімен сүю керек, сонда гана ол өз өмірінің мэн-магынасын табады. Сонымен адам - Ғарыштың озегі, ерекше пенде. Бірақ, соган 
қарамастан, ол - шектеулі, олшемді, ал Алла тагала - олшеусіз, шексіз. Сондыктан «біз Алла тагаланы озінің білінгені қадар гана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес... өлшеулі бірлэн өлшеусізді білуге болмайды» (аталган әдебиет, 83 б.). Біз бүл арада Абай ойының сол кездегі Еуропа топырагындагы агартушылардан анағұрлым терең екенін байқаймыз: эңгіме дүниенің бэрін қайта езгертуде емес, ол - тэкаппарлыққа, Қүдаймен теңесуге деген адам іңкэрін тугызып, оны шайтан жолына түсіреді. Сондықтан Абай: «Әсемпаз болма әрнеге, Өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, Тетігін тап та, бар қалан!» - деген уран тастайды. Абай - Жаңа дэуірдің перзенті. Сондықтан ол Орта гасыр-лардагы ойшылдардың аскеттік философиясын қабылдамайды. Оның ойынша, егер барлық адамдар тариқат жолына түсіп, материалдық дүниеден бас тартса, онда «дүние ойран» болар еді. «Бүлай болганда малды кім багады, дүшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді, дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді (аталган эдебиет, 92 б.) деген сұрақ қойып, ойшыл оны Құдай алдындагы күнэ ретінде 
қарайды. Алла тагала дүниені адамга «рақатын көрмегіне бола жаратқан», қазірет Ғосман, Ғабдурахман ибн Ғауф, Сагид ибн Абдукас сиякты Пайгамбардың жақындары да оз байлықтарымен даңқты болган. 327 



Алайда байлықтың да байлығы болады. Кейбіреулер мал жинау, мүлкін көбейту арқылы басқалардан озып, өзін биікке көтеріп, дандайсып кетеді. Екіншілер кемтарларға көмектесу өзін өзгелерден тэуелді еткісі келмесу үшін баюға тырысады Соңғы жолды Қүдай қалайды. Нағыз адамға тэн биіктеу - ол рухани самғау. Адамның абыройы оның сыртқы эсем киімі мен жүріс тұрысында емес, оның ішкі таза ниетінде, сол арқылы ғана бізді 
Құдаи таниды. Руханияты биік адам өмірде кездесетін өрескел қиын жағдаилардың өзінде өз абыройын жоғалтпайды. Адамның оз-өзін мадақтауы, басқа адамдарды төмендетуге тырысуы - оның тайыз дығын көрсетеді. Абайдың бұл ойлары қазіргі қоғамдағы болып жатқан озгерістерді дүрыс түсінуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңдағы нарықтық экономиканың негіздепін калыптастыруда Абайдың оз дэуіріндегі айткан ойлары өзінін өзектшігімен таңғалдырады. Оның ойынша, бақытгы өмірге жету адам өз ақыл-ойын, ынтасы мен қабілетін, өмірден алған он тәжірибесін біріктіріп алға қойған мақсатын жүзеге асыруға жұмылдырса ғана іске асады. Әйгілі «Сегіз аяқта»: «Болмағын кекшіл, Болсайшы көпшіл, Жан аямай кәсіп қыл! Орынсыз ыржың, Болымсыз қылжаң Бола ма дәулет, нэсіп бүл? Еңбек қылсаң ерінбей, Тояды қарның тіленбей. Егіннің ебін, Сауданың тегін үйреніп, ойлап, мал ізде. Адам бол - мал тап 

қуансаң, қ/ан сол кезде»,- деген ақыл-ойын халыққа тартады Халықтың бойына сінген кертартна қасиет - ол еріншектік ы Аоаи надандық пен зүлымдықтын қатарына қояды. Абай өзінің 1886 ж. жарық көрген «Базарға қарап турсам, әркім барар» деген шығармасында былай дейді: «Базарға, қарап түрсам, эркім барар, Іздегені не болса, сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан, Әркімге бірдей нэрсе бермес базар. Әркімнің өзі іздеген нәрсесі бар, 328 



Сомалап ақшасына сонан алар. Біреу үқпас бұл сөзді, біреу уғар, Бағасын пайым қылмай, аң-таң қалар. Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? Демеймін жалпақ журтқа бірдей жағар. Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, Біреуден біреу алып, елге тарар». Бұл шумақтан Абайдың нарықтық қатынастарды жақтап, оның ертелі-кеш елге келетінін, сонымен катар сол кездегі ахуалға коңілі толмағанын байқаймыз. Абайдың ойынша, қайсыбір іскер адам артык пайданы, табысты халық игілігіне, қайырымдылыққа, мұктаждык^ құрсауынан жапа көргендерге, кемтар, мүгедектерге, мәдениет пен білімді дамытуға жұмсауы керек. «Тек кана өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адам-шылыктың қарызына еңбек қылсаң, Алланың сүйген кұлының бірі боласың», - дейді Абай өзінің 37-қара сөзінде. Ешкімге қол үшын бермей, «Мерседес» мэшине мінгеніне, оқтын-оқтын шетелге барып, сауық күрып келгеніне мэз кейбір іскерсымак адамдар бүл Абайдың ойын үғар ма екен?! Абай өзінің эйгілі 2-қарасөзінде казақты өзбек, ноғай, тэжік, орыстармен салыстыра келе, қазақтар сол халыктардан үлгі алып, егін егу, сауда, ғылым, қолөнермен айналысып, тазалық пен тэр-тіпке, әскери қызмет атқарып, Қүдайды күрметтеуге жэне маңцай терін тогіп еңбек етуге шақырады. Сонда ғана елге молшылық келеді. Тек бүгінгі таңда ғана халықтың копшілігі осы ойдың даналығын мойындаған секілді. Сонымен қатар енжарлық көрсетіп, осы уақытқа шейін мемлекетке қарап, қол қусырып отырғандар да аз емес сиякты. Абай «байлық» атты үғымның адамгершілік жағына аса коп назар аударады. «Әуелі, Құдайдан мал тілейсіңдер, - дейді Абай. - Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол 
қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жүмсаймысың? Жүмсамай-сың... Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің - сол» (аталған шығарма, 27 б.). Өз ойын эрі қарай жалғастырып, Абай сол жолмен тапқан малды енді сарып қылып, гылым табу керек тігін айтады. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын деген талап қояды. «Ғылымсыз ахирет те жок, дүние де жок. Ғылымсыз окыған намаз, тұтқан руза, қылған 
қажылык ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазак көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшыльщпен жүмсаған» (атал. шығ, 28 б.), - деп өкінеді ұлы ойшыл. 329 



Қорыта келе, Абайдың нарықгық қатынастардың жетік білгірі болғанын айта келіп, оның көтерген мәселелері осы куні де өзінің өзектілігімен байқалады деуге болады. Абайдың саяси-қүқықтық көзқарастарына келер болсақ, онда да өнегелі көп терең ойларды табамыз. Әрине, Абайдың еңбектерінен «құқтық мемлекет» деген үғымды іздеу бекер болар, адам қандай ұлы болса да, өз заманының перзенті ғой. Бірақ Абайдың саяси-қуқтық көзкарастары осы үғыммен байланысты екенін байқауға болады. Абай отарлық саясатты әшкерелей келе, «бөліп ал да, билей бер» деген саясаттың негізінде халықтың ішінде іріткі пайда болып, жеке адамның қуқтарының өрескел бұзылғанын эңгіме қылады. «Болыс болдым мінеки» деген өлеңінде Абай: «Бурынғыдай дэурен жоқ, 
Ұлық жолы тарайды, Өтірік берген қағаздың Алды-артына қарайды. Тауып алып жалғанын, 
Қылмысыңды санайды. Өзі залым зэкүншік Тонап алды талайды. Көрмей турып құсамын Темір көзді сарайды», - деп, патшалық саяси тэртіпті әшкере-лейді. Абайдың сот тәуелсіздігі жөніндегі ойларына келеек, ол да бүгінгі күнгі талаптармен үндесіп жатыр. Бүл кағиданы іс жүзінде өмірге енгізу үшін сот қызметкері сол жүмысқа өмірлік сайлануы 

қажет. «Әрбір елден толымды-білімді кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе - жаманшылығы әшкере білінгендіктен түссе, әйтпесе түспесе», - дейді үлы ойшыл. Егемен мемлекетімізде Абайдың айтқан бүл ойын іске асырдық, бірақ етек жайып кеткен пара алатын «зэ^үншіктер» осы уақытка шейін таусылар емес. Абай бүкіл болмысымен, жан-тэнімен өз халқын сүйген, сол себепті оньщ тарихи қалыптасқан кемшіліктерін эшкерелей білген. Өз кемшілігін сезіну - одан жартылай қүтылумен тең емес пе, 
қалған жартысын білім алу, қажырлы еңбек ету жолында жоюға болады. Абай «Жарлы болсаң, арлы болма» деген мақалды талдай келе «Ардан кеткен соң, тірі болып жұргенің қүрысын» (29-сөз., аталған шығарма, 63 б.), - деп қынжылады. «Қалауын тапса кар жанады», «Атың шықпаса, жер орте», «Алтын көрсе, періште жолдан таяды», «Ата-анадан мал тэтті, алтын үйден жан тэтті» 330 



деген мақал-мәтелдерге сын көзбен қарап, қазақ дүниесезімінде 
қалыптасқан теріс кертартпа кыльщтарды қатты сынға алып, оларды түзеуге шақырады. Біздің бүд мэседеге тоқталған себебіміз - дербес мемлекет болып калыптасып, жаңа өмірге үмтылып жаткан жағдайда, үлттың өзіндік сыны 100 жылдан аса уақыт өтсе де, Абайдың деңгейінен темен болып түрғандығы. Керісінше, қоғамдық санада «Жаманы-мызды жасырып, жақсымызды асырайық» деген соракы пікір кең тараган. Сонда біз халықтың теріс қылықтарынан қалай арыламыз?! Я болмаса бүгінгі таңдағы қазақ халқының кемшіліктері жоқ па? Олай болса, біз неге басқа алға кеткен халықтардан озып кетпейміз? Бүл қойылған сүрақтарға қарсы «қазақ елі көпүлтты мемлекетке айналғаннан кейін, басқалардың алдында өз кемшіліктерімізді әшкерелегеннің жөні болмас» деген пікірді де естіп жүрміз. Ал баскалар сынаса, жатып алып долданамыз. Әрине, көпүлтты елде бірін-бірі сынау үлкен саяси қателік болар еді. Сонымен қатар «Ауруын жасырған - өледі» дегенді еске алсак, ұлттық сын керек сияқты, жэне оны жасайтын өз үлтыңның зиялылары болу керек. Сонда гана алға жылжулық орын алып, үлттын сана-сезімі өседі. Баска жагдайда, орынсыз, Абай уақы-тында сынга алган, өркөкіректікке келеміз. Ал жақсы жақтарымызга келер болсак, оны басқа халықтар айтпай-ақ біліп, біздің үлтымызды сыйлайды. Міне, осындай ащы ойлар Абайды оқыганда еске келеді, ол да болса ойшылдың өсиеттерін орындау парызынан шыгады. Келесі Абаймен ақылдасатын көкейкесті мэселе - Қазақстан-ның ғаламдасу (глобализация) үрдісіне кеңінен кіруі. Уакытында оның жолын үлы Абай орыс мәдениеті мен тілін игеру керектігі жөніндегі ойларында терең корсетіп кетті. «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, онер де, гылым да - бәрі орыста тур. Зарарынан кашык болуга, пайдасына ортақ болуга тілін, оқуын, гылымын білмек керек» (25-соз., аталган эдебиет, 51-6.), - дейді улы агар-тушы. Ягни жақсы жақтарын алып, жаман жақтарынан безу керек. Олай болса, біз шетблдерден жаца технологияларды алып, өнді-рісімізді дамытып, сонымен катар Батыс мәдениетінің турпайы да дөрекі - зорлық-зомбылық пен тыйымы жок нэпсіні көрсететін түрлерінен оз ділімізді алшақ үстауымыз қажет. Ал іс жүзінде бірін-шісінен горі екіншісі - елді жаулап алып, руханиятымызды улап жатыр. Ертең-ақ соның салдарынан төл мәдениетімізден жаттанып, XXI г. «жаңа мэңгүрттеріне» айналу каупі төніп түргандай. 331 



Абайдың ойынша, Жаратканның тудырған бүл Дүниесінің кіндігі - адам. Олай болса, «Адам бол!», - дейді бабамыз. Яғни эрбір кісі эрқашанда өзінің түлғасының адам үғымына сәйкестігін өлшеп, өмір-баки соған жетуге тырысуы кажет. Тек сонда ғана адам өзін жан-жакты дамытып, бойындағы ашылмаған табиғи дарын-дарын сыртқа шығарып, гүлдетіп, бүл өмірде ерекше орны бар тұлғаға айналып, өзін бакыттымын деп сезіне алады. Бірак адам идеясы, ұғымы мен тірі өмірдегі пенденің арасын 
қанша жақындатсақ та, олар бір-бірімен толық қосылмайды. Мұны терең түсіне білген Абай да, қазіргі тілмен айтқанда, экзистен-циалдык ой-өрістің шеңберінен корініп, XX ғ. пайда болған осы Батыс ағымы койған адам мәселелерін қамти білді, оны біз 1-ші кара созден-ақ байқаймыз. «...әйтеуір бірталай омірімізді откіздік: алыс-тық, жүлыстық, айтыстық, тартыстық... Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық,... бэрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын» (аталған әдебиет, 7-6.), -деген ойшыл сөздерінен омір философиясын кору қиын емес. Дегенмен де «Дүние - үлкен кол, заман - соққан жел», бэрі де өзгерісте болғаннан кейін, улы Абай нағыз адам болу үшін болашақ үрпактарына осиет ретінде: «Бес нэрседен кашық бол, бес нәрсеге асық бол», - дейді. «Тілеуің, өмірің алдында, Оған қайғы жесеңіз. Өсек, отірік, мақтаншақ, Еріншек, бекер мал шашпақ -Бес дүшпаның білсеңіз, Талап,еңбек,терең ой, 

Қанағат, рақым, ойлап қой -Бес асыл іс, көнсеңіз». Әрине, Абай - телегей-теңіз, біз оның кейбір маңызды ойла-рына ғана талдау жасадық. Оқырманға Абайтану жолында сәттілік тілейміз. f § 6. XX ғасырдагы отандық философия 
Қайшылыкка толы XX ғасыр казақ халқының тарихында ерекше орын алады. Ресей империясының шеңберінде қысылған, езілген халыктың үлттық сана-сезімі оянып, еріктікке, халықтың 332 



өз бостандығына деген құштарлығы оянады; халық зорлық-зомбылыктың негізінде жартылай қырылып, геноцидке (түкымы-мен кұру) тҮсе жаздап, Кеңес заманының алғашқы кездерінде түпкілікті түрде көшпенділік өмір салтымен коштасып, жерге отырады, сауаты ашылып, мәдениеті дамиды. Жергілікті халықтың саны күрт төмен-деген соң, оның кең-байтақ бай жеріне баска үлттар мен ұлыстардың өкілдері өз еркімен, я болмаса қугын-сүргінге үшырағаннан көптеп келе бастайды, казак елі көнүлітык елге айналады. Жаңа калалар бой котереді, тау-кен ондірістері тез 
қаркынмен дамиды, тың жерлер бурын-соңды болмаған қаркынмен игеріле бастайды. 70-ші жылдардың аяғы, 80-ші жылдардың басында Кеңес Одағы іріп-шіріп, империя куйзеліске үшырайды, соның нәти-жесінде 90-ші жылдары Кеңес Одағы ыдырап, оның орнында жаңа тәуелсіз мемлекеттер пайда болады. Қазақ халкының жүздеген жылдар бойы армандаған ел бостандығы жүзеге асып, Егемен 
Қазак Елі дуниеге келеді. Сонымен ғасыр трагедиямен басталса, соңында халыктьщ шаттықка толы жаркын үміттерімен, оның жаңа мемлекет орнатудағы қүлшынысымен аяқталып, XXI ғ. үласады. Міне, жоғарыдағы айтылған тарихи өзгерістер мен көлемді окиғалар философия саласында терең толғауларды тудырып, отандық ой-талғамды жаңа сатыға көтереді. Енді эңгімені нақтылай келе, XX ғ. үлы ойшылдардың философиялық шыгармашылығына назар аударайық. Шәкәрім философиясы мен ағартушылық идеялары ¥лы Абайдың туысы Шэкэрім Қүдайбердіүлы (1858-1931 жж.) - XIX ғ. аяғы - XX г. басында өзінің терең де жан-жақты рухани еңбеғгерімен тарихта қалған, казақ руханиятында ерекше орны бар үльт •йшыл-философ, тарихшы, ағартушы, ақын. Оның философиялық козқарастарының қалыптасуына ағасы, тэлім-тәрбие берушісі - Абайдың ықпалы өте зор болды. Өзінің аса да-рындылығының арқасында Шәкәрім бес жасынан бастап сауатын ашып, араб, парсы, түрік, орыс тілдерін оз бетінше оқып-біліп, соның нәтижесінде Батыс жэне Шығыс философиясы, әдебиеті мен поэзиясынан сусындап, өзіне тэн ерекше дуниеге деген көзқарасын қалыптастырды. Шәкәрімнің онтологиялық (болмыстық) козқарастарына келер болсақ, оны рационалдық діни философияга, нақтылай келе 333 



деизм (Құдайды Жаратушы ретінде мойындағанмен, Табиғат әрі 
қарай өз зандылыктарының негізінде өмір сүре береді) бағытына жатқызуға болатын сияқты. Өзінің «Тіршілік, жан туралы» өлеңінде ойшыл Дүние жөнінде былай дейді: «Жаралыс басы қозғалыс, 

Қозғауға керек қолқабыс. «Жан» де, мейлің бір «мэн» де, Сол қуатпен бол таныс. Әлемді сол мэн таратқан, 
Қозғалмаса көшпейді, Көшпеген нэрсе өспейді. Өспеген нэрсе өзгермес, Түрден ол түрге түспейді». Бүл шумақтан біз бүкіл дамудың қайнар көзі қозғалыста екенін, ол жоқ жерде өсіп-өнудің де жоқ екенін байқаймыз. Бірақ ойшыл сол қозғалыстың өзі бір қуаттың арқасында болатынын айтады. Бұл жерде еріксіз XX ғ. омір сүрген эйгілі француз діни философы Теяр де Шарденнің дүниенің негізіндегі «тангенциал-дық» (физикалық) жэне «радиалдық» (психикалық) энергиялар жоніндегі ойлары есімізге түседі, өйткені Шәкәрімнің козкарасы оған оте жақын. Әрі қарай: «Құс, балық, шаян, көп алуан, Айуаннан өсіп болдық адам. Кейіміз есті, кейіміз надан, Жаралыс салған сондай мэн». Ақынның бұл өлең жолдарынан біз адамның өзі табиғаттың төл туындысы екенін байқаймыз, яғни ол бул мәселеге жараты-лыстану турғысынан қараған екен. «Жанымыз - күннен келген нурдан, Тэніміз - тодырак пенен су дан. Кун - атам, анық жер - анам, Бірі нүр беріп, бірі - тамак, Бүзады бірақ қайтадан. Ер жегем, толам, қайта солам, Әрі анам - бул жер, эрі - молам...». 
Қандай ғажап ойлар! Күннің сәулесінің арқасында жер бе-тінде тіршілік дүниеге келді емес пе? Бүл шумактан біз Шәкәрімнің тіпті деизмнен горі пантеизмге (Табиғаттың озін Қудаймен теңей-тін ілім) жакынырақ екенін жорамалдаймыз. Сонымен қатар бул дүниеде еш нәрсе де мэңгі емес, өзінің сатыларынан өтіп (ер жетем, 334 



толам, солам) өмір сүруін тоқтатады. Бірак ол ізсіз жоғалып кетпейді, басқа бір денеге, күбылыска айналады. «Электриядан не шықты, Істедің талай кызықты! Дэл өзін көрген адам жоқ, Шын затын оның кім ұқты? Ісінен білдік барлығын», - дейді ұлы ойшыл. Бүл жолдар, бір жағынан, ақынның өз заманының ғылыми жетістіктерін білгенін көрсетсе, екінші жағынан, оларды түсінуде идеалистік жолга түсіп кетпей, практика, іс-эрекет арқылы оның шындығына жету мүм-кіндігі айтылады. «Күннен неге түсіп тұр мүнша жарық, Сегіз минут шерікте жерге барып. Әншейін құр жарқырап тұрып алмай, Жылылық нұрмен бірге жүр қозғалып. Барша әлем тапжылмай түрып қалса, Бола ма, уақыт деген өлшеу салып? Максат, тэртіп керексіз тозаңы жоқ, Тексермей неге отырмыз мүны ойланып». Бүл шумақтан біз акынның сол кезде жаңа гана ашылған гажап гылыми жаңалықты -күн сәулесінің жылдамдыгының 300 мың км/сек. екенін білгенін байқаймыз. Екіншіден, ойшылдың қозгалыс пен уакыттың өзара байланысын байқаганын, үшіншіден, табигаттың терең еырларын эрі қарай зерттеп, диалектикалық үгымдармен гылымды байыту керектігін терең сезінгенін кореміз. Терең философиялык мәні бар ерекше мэееле - жан мен тәннің арақатынасы, өзара байланысы. «Жансыз тән қалайша жүрмек? Сол жан емес пе денелерді қозгап өсірмек. Бас қозгалыс қой жанның атасы, Ол жаратады түрлеп. Сол жаннан талай жан өскен, Жанына қарай тэн өскен.» Сонымен, ақынның ойынша, жан мен тэннің арақатынасында басымдылық біріншіде, тәуелділік екіншіде, ягни сана, ақыл тэнді билейді. Енді гносеологиялық, танымдық мэселелерге келсек, Шә-кэрім өзінің «Анық пен танық», «Мүсылмандық шарттар» т.б. еңбектерінде ол адамдарга «қоршаған табиги ортаның жүмбақ-сырын үқ, танып-біл, оның ашылган сырларын мақсат-муратыңа жарат» деген ой тастайды. Оның ойынша, тану, білу, нану, угыну -335 



бэрі ақыл ісі, ал оның іргесі мида жатыр. Бірак ол үшін адам дүние-ден белгілі ақпараттар алуы қажет. Оны жеткізетін - түйсіктер. «Тэн сезіп, күлак естіп, көзбен көрмек, Мұрын - иіс, тіл - дэмнен хабар бермек. Бесеуінен мидағы ой хабар алып, Жаксы-жаман эр істі сол тексермек», - деген жолдар ақынның бұл мәселені өз заманының деңгейінде шешкенін көрсетеді. Сонымен катар дүниені тану жолында соңғы ақиқатқа ешкім де жете алмайды, оның соқпақтарында шындық пен катар кателесіп кету де кездеседі. Сондықтан, бэрін ой елегінен өткізу кажет. «Тегіс тексер, сөз көрсең - сыр мен сынын, Түзетуге именбе тапсаң мінін. Әдеп сақта, жалғыз-ак қате айтты деп, Былшылдапты дей корме, білсең шынын». Бұл жолдарда ақын ғылыми этиканың бүгінгі таңда бізге керек негізгі бір қағидасын алға тартады. Өйткені гуманитарлык ғылым салаеында, откен Кеңес заманындағы жетістіктердің бэрін сынап, «бэрі - терю, қате, шындыкка бүгін мен ғана жеттім», - деп лепіріп жүрген галым-сымақтар жок емес. Енді, міне, үлы ғалымның этикалық , ағартушылық идея-ларына токталуға кезек келді. Ол ойшылдың негізгі еңбегі - «Үш анықты» - басынан аяғына шейін самғап өтетін негізгі идея. Алғашқыда акын екі анықты соз кылады. Бірінші - ол ғылымдағы ақиқаттар, оған адамзаты мыңдаған жылдар бойы ізденіп, зерттеп жетті. Екінші - діннің берген аяндары. Бұл, әрине, философия саласында мыңдаған жылдар созылып келген «ақыл-ой мен сенім акиқаттары», олардың ара-катынасы. Осы екі «аныққа» ойшыл үшінші - ар-үжданды қосып оның іргелілігін баса айтады. Ягни, Шәкәрім Абайдың «жүрек», «нұрлы ақыл» категорияларын эрі 
қарай тереңдетеді. Оның ойынша ар-үжданга ынсап, әділет, мейірім кіреді<" Шэкэрімнен кейін жарты гасыр откен шақта австриянын улы галымы В.Франкл ар-үжданды «адамнын ішкі 
Қүдайы» (В.Франкл. Человек в поисках смысла. М.,1990,с.90), -деген болатын. Мүның өзі де бабамыздың оз заманын озган гұлама екенін дәлелдемей ме ? Ақынның ойынша, ар-үждан - рухтың өзегі, сондықтан бүкіл онер-білім оның сынынан отуі керек. «Енбекпенен, орнекпенен Өнер ойга токылса, Жайнар коңіл, қайнар омір Ар ілімі қосылса». 336 



Біз бұл мәселеге оқырманның ерекше назарын аударғымыз келеді. Өйткені, ол бүгінгі таңда бүкіл адамзаттың эрі қарай дамуы-ның шешуші мәселесіне айналып отыр. Ар-ұжданның аясындағы ғылым тіршілікті сақтап, қоғамды гұлдстсді, ал оны еске алмайтын ғылым бүкіл тіршілікті адамзатпен бірге қүртып жіберуі мүмкін. Оған бүгінгі таңда балама жоқ. Батыс ой-талғамы бүл пікірге екі дүниежүзілік соғыстан, Бухенвальд пен Освенцимнен өтіп, миллиондаған адам өмірінен айырылып барып келген болатын. Шәкәрімнің заманына келер болсак, ол кезде ядролык физика ғылымы тек өзінің алгашкы кадамдарын гана аттап жатыр еді. Болашақ болатын апатты элі ешкім сезінген жоқ-ты. Ғылымның тез 
қаркынмен дамуының негізінде сциентистік-технократиялық (таза гылым мен техниканын шешуші рөлін мойындайтын ілім) козкарастар кең етек алған болатын. Міне, осындай ахуалда үлы бабамыз көрегендік танытып, болашақта болуы мүмкін апаттарды алдын ала болжай білді. Оның кенеттен жарк еткен ар-үждан идеясын мыңдаған жылдарга еозылған казак руханиятының квинтэссенциясы (түздығы) десек те болар. Өкінішке карай, казак еліндегі реформаларды жүргізу саты-ларының алғашқы кезеңдерінде хальщтың мындаған жылдар бойы 
қалыптасқан ділі мен руханиятымен санаспайтын технократиялык ағымға негізделген саясат басым болып, оның қаншама теріс әсерін тигізгенін қазір ғана сезініп жатырмыз. Менмендік, коғамдык пікірмен санаспаушылык, откен тарихи сатыны толыгынан терістеу, адамдардын бір-бірінен жаттануы, шен иелерінің жемқорлығы, екіжүзділік, тэкаппарлық т.с.с. келеңсіз қүбылыстар тек адамгер-шілікке, ар-үжданға негізделген саясат аркылы ғана жеңіледі. Оны естен шыгармауымыз керек. 

Қазіргі жаңару сатымызда Шэкэрімнің айтқан көп ағарту-шылык ақыл-ойлары да бізге рухани азык болмақ. «Ақ ісіңе Құдай жак, Адамнан тіпті шошыма» немесе: 
Қүдай таза жаратты, сен таза бол, ¥қсаң анық айттым ғой, бүл - таза жол», - дейді ақын. Сонымен бірге ол эрбір адамды жасампаздык еңбекке шақырады: «Қамдан, сактан, қағып бақ, бэле келсе, Бэрін Құдай қылады дегенге ерме», - деп ескертеді. Әсіресе, мына жолдар бізге ауадай қажет сияқты: «Өнер қылма ар сатып жалданбақты, ¥лык болып елді жеп мактанбақты. 337 



Біреуді жеп, біреуді табамыз деп, 
Қашан жақсы көруші ек алданбақты». 
Қорыта келе, Шәкәрімнің философиясы өте биік, нэзік те терең, өз заманынан озған десек, қателеспейміз. Оның идеялары 

қазақ руханиятынан тыс бүкілэлемдік білімге өз үлесін қосты деп айтуға эбден болады. XX ғасырдыц басындағы ағартушы-демократтардың философиялық ой-пікірлері XX ғасырдың басындағы аласапыран заманда Ресей империя-сы терең күйзеліске үшырап, оның қүрамындағы халықтардың үлттық сана-сезімі өсіп, олар өзіндік мемлекет куру, тол мәдениеті мен тілін, эдет-ғұрпын сақтап қалу мәселелерін күн тэртібіне қоя бастады. Бүл көштен қазақ зиялылары да калысқан жоқ. Қазақ халқы XX ғ. басында оз ішінен талай-талай дарынды, өз халқының бостандығын армандаған, сол үшін жан-тэнін берген азаматтарды тудырды. Солардың ішінен ерекше түлғалар ретінде Ж.Аймауы-тов, А.Байтүрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, Х.Досмүхаме-дов, М.Жүмабаевты атап өтуге болар еді. Аталган түлғалардың көбі өз талпынысының арқасында жан-жақты білім алып, орыс жэне басқа тілдерді меңгеріп, шын шыгармашылық деңгейге көтеріле білді, ал кейбіреулері Ресей жоғары оқу орындарын бітірді (Ә.Бөкейханов, Х.Досмүхамедов т.с.с.). Кең түрде алганда, аталган үлы түлгаларды қазақ халқының бостандыгын арман еткен үлттық демократиялық козғалыстыц белсенді де абыройлы жетекшілері деп багалауга болады. Осы жолда олар «Алаш» партиясын ұйымдастырып, халыктың үлттық сана-сезімін оятып, оз заманының дэрежесіне котергілері келді. Олардың бэрі дерлік 1917 ж. болган екі революцияны да қабылдап, олар казақ елінё шын бостандық, теңдік, бақытты өмір әкеледі деп ойлады. Бірақ олардың көбі қогамды шынайы түрде демократия-лык реформалар арқылы өзгертуді қалады, 20-шы жылдардан басталган сурапыл қантогіс оларды қатты қынжылтты. ¥лы Магжанга сёз берсек: «Қыран қүстың қос қанаты қыркылды, Күндей күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жок, Батыр хандар, асқақ жандар үмытылды. Ерлік, елдік, бірлік, кайрат, бақ ардың, 338 



Жауыз тағдыр жойды барды, не бардың...». Акынның бүл шу-мағынан өткенді романтизациялаумен қатар, сол кездегі халықтың аянышты жағдайын ашық та батыл көрсеткенін байқаймыз. Оны біз А.Байтурсынүлының мына шумақтарынан да көруі-мізге болады: «Қаз едік қатар ушып каңқылдаған, Сахара көлге қонып салқындаған. Бір өртке каудан шыққан душар болып, Не қалды тэнімізде шарпылмаған». Бірақ өз өмірлерінің алдына төнген қауіпке карамастан, халықты ағарту, оның өзіндік сана-сезімін дамыту ісін олар тоқтатқан жоқ. Өйткені олар халықтың болашағын көздеді, ертелі-кеш халық өз егемендігіне жететіне сенді жэне сол үшін кажымай-талмай, қолынан келгенінің бәрін жасады. Олар халыққа білім беру жолында мектептерде жумыс істеп, неше түрлі оқулык-тар мен газет-журналдарды, романдар мен өлеңдерді, пьесаларды шығарды, халыктан қалған тарихи мураларды зерттеп, жарқын болашакты жақындату үшін, барлық қолдан келгенді жан аямай жасады. Оны біз Ахаңның мына жолдарынан байқаймыз: «Тэн көмілер, көмілмес еткен ісім, Ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт үқпаса, ұқпасын - жабықпаймын: Ел бүгіншіл, менікі - ертенгі үшін» (қараңыз: Қазақ тілі мен эдебиеті, 1993, №4 , 3 б.). Ақырында, бэрі де халық азаттығы жолында сол қандыбалак надан «мырқымбайлардың» оғына шалынып, кұрбан болды. Енді олардың философиялык көзкарастарына келер болсак, негізінен, эңгіме саяси жэне құқтық философия тоңірегінде өрбімек. XX ғ. ғулама ойшыл, саясаткер А.Байтүрсынүлы (1873-1937 жж.) кейпі бүкіл сол кездегі үлттық-демократиялық ағымда-ғы түлғалардың бэрін бейнелегендей. Оқулықтың колеміне бай-ланысты, осы Ғуламаның еңбектерін корсету арқылы окырманның сол кездегі ой-пікір жөніндегі түсініктері қалыптасар деген ойдамыз. Халықтың Жаңа дэуір келген кездегі аянышты да мунды ахуалын терең ойға салып, оның бостандығынан айырылған себеп-терін ойшыл халықтың негізгі бөлігінің су қараңғылығы мен надан-дығынан, үйкылы-ояу салғырттығынан, жоғарғылардың сатқынды-гы мен іріп-шіруі, патша өкіметіне ой-қамсыз беріліп қызмет 339 



етуінен т.с.с. себептерден көрді. Олай болса, көп уақыт «ұйқыдя жатқан» халықты ояту керек, ол үшін басқа амал болмаса оны «маса» сияқты шагу керек, ал М.Дулатовка келсек, ол тіпті «Оян 
қазақ» деген ашық ұран тастаған болатын. Мүндай жагдайда халықтың бостандыққа жетуі - алыста жатқан, стратегиялық мақсат-мурат, ал сол кездегі нақтылы-тарихи жағдаиға байланысты Ресей мемлекетінің шеңберінде Қазақстан ның автономиялық дэрежесіне, өзін-озі басқару мүмкіндігінё жетіп, халықты ағарту, мэдениетті жаңарту аркылы көптен бепі созылған халықтың ауруы қараңғылық пен еріншектік енжап лықтан қутқару мақсатын қойды. ' А.Байтұрсынүлының ойынша, ондай жаңару жолына жетудің непзп жолы - демократиялық үрдісті дамыту, адам кукгарын сақтау, «Мемлекеттщ Думаның» мұмкіншіліктері қандай шолақ болса да, бэрін заңды жетілдіру арқылы жету деп есептеді «Тағы да халық соты жонінде» деген «Қазақ» газетінде 1911 ж жарық көр ген еңбегінде ол «Сайлау» деген үғымның мэн-мағынасын егжей-тегжеилі талдайды: ол рулардың, я болмаса қалталылардың ара-сындағы тартыс емес. Өкінішке қарай, карапайым халық дэл солай деп оилаиды. Соның нэтижесінде билікке тайыз, арсыз адамдар өтіп кетеді де, ойларына не келсе соны істеп, пара алып, жемкорлық жолына түседі. «Сондықтан халық сотына сайлағанда білімді таза эділетті, халыққа адал қызмет ететін адамдарды тандай білу керек»' - деп қорытады улы ойшыл. Бул ойдың біздің қазіргі өмірімізге дё тікелеи катынасы барын окырман айтпай да түсінетін болар. 

Қазақ жерін қазынаға өткізіп, одан жері жоқ орыс шаруалары-на жер беруге байланысты, соның нәтижесінде әлеуметтік-саяси ахуал шиеленісе түсті. Ол ахуалды үлы жыршы Мағжан: «Бар жерді күннен-күнге алып жатыр, Біреулер алып кала салып жатыр. 
Қырылысріп өзді-өзіне қазақ сорлы, Жерінен аузын ашып қалып жатыр», - деп ашына толғаған болатын. А.Баитүрсынүлы жерді тартып алу, халық бостандығының жонылу себептеріне тоқтала келіп, коп жагдайда халықтың зардап шегуі оның^надандыгы мен зандагы белгіленген оз кукгарын корған алмауында деген тужырымга келеді. Сондықтан ол «Қазақ жерлерін алу тэртібі» заңын егжей-тегжейлі талдап, халыққа оз куктарының кандай екенін, жерлерін заңды жолмен қалай сақтап калуга болатыны жөнінде айтады. «Жерді жалга алу жөнінде» деген мақаласында ойшыл қазақтардың куктық надандығы мен келте-340 



лігінін нәтижесінде өз жерлерінен айырылып жатқаны жөнінде камыға, қиналып жазады. Әрине, мұндай ағарту жүмыстары халық-тЫң оянуына, саяси-қүқтық санасының өсуіне өзінің пайдасын тигізді. 
Қазак жерін отарлау барысында, мал жайылымы тарылса да, бүрынгыдай көшіп-қонып, мал бағып өмір сүргісі келген адамдарға ол жаңа ахуал өмірге келгенін, сондыктан жаңа шаруашылық түрлерін игеру керек екенін айтады. Қазақтар өмір-баки мал бакканнан кейін, кейбіреулер біз оны жақсы білеміз, баскалар ол жөнінде бізге не айтады деп лепіреді, - дейді ойшыл. «Шынына келгенде, мал шаруашылығы өте төмен деңгейде, ол тек кана үлкен жайылым бар жерлерге икемделген. Жер көлемі қысқарған сайын, онын мүмкіндігі сарқыла түсуде», - деп корытады ойшыл (қараңыз: Ак жол. Алматы, Жалын,1991, 237-238-6.6.). А.Байтүрсынүлының бүл ойы осы уакытқа шейін өз маңызын жойған жок. Бүгінгі XXI ғ. басындағы қазақтың қойларының салмағы жақын арада қоянмен теңелетін болар, өсудің орнына құрып бара жатыр емес пе? Қазіргі тілмен айтқанда, экстенсивтік шаруашылық формаларын интен-сивтікке аудармай, қазақ коғамы басқа халыктармен терезесі тең 

қоғамға айналуы екіталай, - деп қорытады үлы ойшыл. Бүгінгі тандағы токтап түрған көп өндіріс орындары осы ойды дәлелдейді. Егер біз тіпті жанкешті талпыныспен соларды іске қосып, каншама энергия, шикізат, адам еңбегін жүмсағанның өзінде, ондағы ескі технологиялардың негізінде жасалган тауарларды кім алар екен? Сондықтан бүгін де, гасырдың басындагы сияқты, жаңа техноло-гияларды тезірек игеру мэселесі күн тәртібіндегі ең озекті нэрсе емес пе?! 
Қазак өмір салтының күрт өзгеру барысында халықты аман сактап қалу, оның саны мен күш-куатын өсіру мэселесін талдаган да осы агартушылар болды. М.Жүмабаев, М.Дулатов сиякты зия-лылар оньщ тетігін қазақ әйелдерінің эмансипациясымен (теңді-гімен) тыгыз байланыстырады. Ж.Аймауытовтың «Ақбілек», М.Ду-латовтың «Бақытсыз Жамал» романдарында, М.Жүмабаевтың көп-теген өлеңдерінде қазақ эйелінің аянышты жагдайы шынайы да нанымды суреттелген. Әрине, бүгінгі таңда қазақ эйелі - шынайы теңқүқты қогамның мүшесі. Сонымен қатар «үлттық дәстүрді» сактап, «мүсылмандық жолына» түсіп, еркектерге коп әйел алуга заңды жол ашу керек деп лепірген надандар да біздің қогамда жоқ емес. А.Байтүрсынүлы халықты сақтап қалу мен оның санын өсіру-дің негізгі жолдарының бірі - сайын далада кең етек жайган жүкпа-341 



лы аурулармен курес деп біледі. «Ол үшін ғылыми білімі бар кәсіби дэрігерлердің көмегі қажет, неше түрлі халықты алдайтын бақсы-балгерлерден бас тарту керек. Қоғам өмірінде кең тараған аурулар жөнінде қызықты да қысқа көлемді кітапшалар жазылып, халык арасында таратылуы қажет», - дейді улы ойшыл. Бугінгі өтпелі 
қогамдағы халықтың ауыр жағдайына байланысты туберкулез, бруцеллез т.с.с. жуқпалы аурулар тағы да бас көтерген жағдайда^ демократиялық урдісті пайдаланып, медицина жөнінде күңгірт «білімі» бар мыңдаған жаңа бақсы-балгерлер пайда болды емес пе? Ол алға жылжу ма, элде кері кетушілік пе, оны оқырман өзі-ақ шешер. 

Ұлттық демократия бағытын үстаған ойшылдар қоғам жаңа-руы, түлеуінің қайнар көзін үлттық интеллигенциядан (зиялы-лардан) көрді. Сондықтан А.Байтүрсынүлы зиялыларды бірлікке, олардың білімі мен жалпы мәдениет деңгейін көтеруге шақырады. 
Қазактардың үғымында адамның екі тілсіз жауы бар, ол - от пенен су, - дейді ойшыл. Үшінші жау, оның ойынша, зиялылардың арасында кең тараған-«менмендік», «кореалмаушылық», «алыс-тартыс», «бірліктің жоқтығы», «сатқындық» т.с.с. Шенді куып, патша кызметшісінің жарқыраған түйме мен жапсырмасына ие болуға тырысу, өз халқына тэкаппарлықпен карау, пара алу сияқты жоғарыдағылардың теріс қылыктарын акын қатты сынға алады (Ақ жол., 213-6.). Ол зиялыларды халық мүддесіне жан аямай, ізгі ниетпен адал қызмет етуге шақырады. Зиялылар дүниежүзілік цивилизацияның қол жеткізген ғылым мен техника жетістіктерін игеріп жэне оларды мыңдаған жылдар бойы жиналған халықтың рухани байлығымен үйлесімді үштастыруы керек. Бүл үндеу бүгінгі күнде де өз мән-мағынасын жойған жоқ сияқты. Патша үкіметінің отарлау мен орыстандыру саясаты кеңес заманында да өз жалғасын тапты. Көреген ойшыл ол халықтың өз-оздігін (идентификация) жоғалту қаупін тудыруын байқап, оған барлық жан-тәнімен қарсы түрды, халықтың ана тілі мен руханиятын дамытуға барынша атсалысты. Сонымен қатар ол екінші қауіпті да коре білді. Ол қауіп коғам жүйелі түрде түбегейлі өзгерістерге түскен кезде, Жаца дәуірдің қойған Талаптарынан жасқанған улттық сана-сезім озін сақтап қалуды автаркиалық (өзіне-өзі жеткілікті) бағыттан коруге тырысуы, сол себепті оне бойы өткен «батырлык заманды» коксеуі, оны асыра бағалауы. 342 



Өткен заман келмеске кетті, оны қайтару мүмкін емес, сон-дықган алға кеткен халықтардың жетістіктерін игеріп, болашаққа карай жігерлі де табанды умтылыс қажет (Ақ жол, 238-6.). Соны-мен қатар бүл үрдіс халықтың өз болмысын жоғалтып, мәңгүрт-тікке жол салмауы керек. Ол үшін тек қана өз руханиятына сәйкес келетін (ал оның өзі - Абай мен Шәкәрім көрсеткен «нүрлы ақыл», «ар-үждан») басқа цивилизациялардың қүндылықтарын таңдап алу арқылы іске асуы керек. Сонда ғана ол өз жемісін бермек. Қандай ғажап ойлар! Бүгінгі таңда XX ғ. басында өмір сүрген ойшыл-демократ-тардың асыл арманы - халықтың бостандығы мен егемендігі - іске асты. Олардың айтқан көп гуманистік-демократиялык идеялары бірте-бірте өмірге енуде. Презнденттің халық алдына қойған «Қазақстан-2030» бағдарламасы 30-шы жылдардағы үлттық интел-лигенцияның қойған озекті мэселелерін қамтып, оларды эрі қарай дамытты. Кеңестік дәуірдегі отандық философия Кеңес дэуірінің бастапқы кезіндегі ахуалды біз жоғарыда эңгіме еткен болатынбыз. Әрине, кеңес заманын сыңаржақты баға-лауға болмайды. Коп нэрсені жоғалтқанымызбен бірге жетістік-теріміз де аз болған жоқ. Әсіресе 50-ші жылдардың аяғынан бастап, жеке тұлғаға табыну әшкереленгеннен кейін, қоғамның өрлеуі басталды. Қазақстандағы тың игеру үрдісі елді көпулттық қоғамға экелді. Жер байлығы игеріліп, жаңа қалалар, жоғары оқу орындары, театрлар мен кітапханалар, муражайлар бой көтерді. Философия саласына келер болсақ, Қазақ Мемлекеттік уни-верситетінде арнаулы факультет ашылып, кэсіби философия дүние-ге келіп, олар зиялылар тобының ішінде ерекше орынға ие болды. Сонымен үлттық тарихта классикалық философия дискурсының үлгісімен қалыптасқан философиялық ой-оріс дүниеге келді. 
Қазақ философтары маркстік парадигманың (үлтінің) шең-берінде әсіресе 60-шы жылдары үлкен жетістіктерге жетті. Біршама дарынды жас философтар жоғарыдан түсірілетін «тапсырмалы тақырыптардан» бас тартып, сол кездегі саяси жағынан алғанда 

қауіпсіз логика саласына оз назарын аударады. Олардың айрықша көзге көрініп, дүниежүзілік деңгейге котерген философия саласы -ол диалектикалық логиканың категориялық қурылымын байытып, терендетуге арналған зерттеулер еді. Бул зерттеулерге аса 343 



1 комакты үлес қосқан Ж.Әбділдин, А.Нысанбаев, М.Хасанов жэне олардың шэкірттерін айтуға болады. Философия мен жаратылыс-тану саласындағы байланыстарды зерттеуге Қ.Рахматуллин, М.Сәбитов, З.Муқашев, А.Балғымбаев, В.Зорин, М.Изотов т.б! ғалымдар оз үлесін қосты. Неміс классикалық философиясының (Г.Гегель, И.Фихте) 
қойған адам мәселесі оның еріктігі мен жасампаздық іс-әрекеті, жаттану, т.с.с. мәселелерін терең талдап, маркстік тұрғыдан дамытқан корнекті ғалым Қ.Әбішевті жэне оның шәкірттерін ерекше атауға болатын сияқты. 

Қазақ философиясында ерекше орны бар тулға - А.Қасым-жанов. Ол алғашкылардың бірі болып, Әл-Фарабидің философия-сын зерттеп, оны оз халқымен тағы да кауыштырды. Сонымен қатар оз халқының тағдыры, қазак, жалпы түркі руханиятына арналған оның еңбектері - ғалымнан болашақ урпақтарға қалған асыл мура. Философияның озекті салалары саналатын этика ғылымының отандық философиядағы іргесін қалаған Г.Ақмамбетовті, эстетика бойынша Б.Қазыханова, Қ.Нүрланованы жэне олардың шәкіртте-рінің қызметін атап кетуге болады. Енді әлеуметтік философияға келер болсақ, қазақ халқының тарихына алғашқылардың бірі болып философиялық сараптау жасап, көшпенділіктен жаңа омірге өту үрдісін мазмүнды талдаған Д.Кішібеков болды. Қазақ халқының ғасырдың аяғында тағы да бір өтпелі кезеңнен оту үрдісіне байланысты ғалым бүгінгі таңдағы өзгерістерді сараптап, нақтылы да тиімді усыныстар берді. 
Қоғамның әлеуметтік қурылымын терең талдап, бүгінгі отпелі коғамдағы элеуметтік рестратификация (қайта қүрылу) мэселесін зерттеуге қомақты үлесін қосып жүрген М.Әженовті жэне оның шәкірттерін атаймыз. Бүл түлғаның философиялық кадрларды дайындауға қос^ан үлесі де ерекше. 
Қазақстайның кеңес заманында «халықтар достығының лабо-раториясына» айналуына байланысты үлт аралық қатынастарды зерттеуге ерекше көңіл бөлінген болатын. Бүл мәселені зерттеуге 

қомақты үлес қосқан Н.Жанділдин, М.Сужиков, А.Айталы, Т.Сәрсенбаёв, Р.Әбсаттаров, Н.Байтенова, Н.Малинин т.б. галымдарды атауга болады. 60-80-ші жылдары қогамдық қатынастардың нормативтік табигатын, дэстүрлі мэдениеттің даму жолдарын зерттеп, озіндік ізін қалдырган корнекті галым Н.Сәрсенбаевты атау керек. 344 



80-ші жылдардан бастап әлеуметтік таным методологиясын дамытуға өз қомақты үлесін қосқан, сонымен қатар отандық философия тарихын зерттеуге атсалысып жүрген ғалым А.Қаса-бек - зиялы қауымға жақсы таныс. Осы кезде ғылыми-техникалық революция жэне түлғаның дамуына байланысты Ә.Түрғынбаевтың біршама нәтижелі еңбектері жарык көрді. Саяси жэне қүқтык философияға өз үлесін қосқан Л.Бай-делдинов, Т.Мустафин, М.Баймаханов, Л.Вайсбергті атап өтуге болады. Бүл жылдары коғамның рухани өмірі, қоғамдык еана мэсе-лелері де зерттеуден тыс калган жоқ. Оган ерекше ізін калдырған ғалымдар Қ.Шүлембаев, С.Темірбеков, О.Сегізбаев, Е.Шехтер-ман, Л.Славин т.б. ғалымдар болды. Әрине, кеңес заманында өмір сүріп, шығармашылык түрғыда еңбек еткен ғалымдардың бэрін атап, олардың еңбектеріне талдау жасау мүмкін емес, ол үшін арнаулы кітап жазу керек. Жогарыда аталған түлғалардың өздері-ақ еліміздегі кэсіби философияның биік деңгейде болғанын көрсетеді деген ойдамыз. Егемен Қазақстан және философиялық ой-пікірдің дамуы 
Қазақстанның егемен елге айналуы рухани салада зор серпіліс пен шабыт тудырды. Отандық философия сахнасына жоғарыда аталған үлкен түлғалармен қатар жаңа буын көтеріліп, өзінің комақты үлесін қосты. Қазак халқының мыңдаған жылдық терең-дікке кететін руханияты, ділі, дүниесезімі қайта тексеріліп, зерт-теліп, тол мэдениетімізді байытты. Бүл мәселелерге арналған М.Орынбековтің бірнеше нәтижелі еңбектері жарык корді. Со-нымен қатар бүл салага қомақты үлес қосқан С.Ақатайдыц еңбектерін атауға болады. «Қазақтану» саласына біртүтастык тұрғыдан қарап, тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси-қүқтық, рухани сараптау жасаған Ж.Молдабековтің еңбектерін атау кажет. Орта ғасырдағы отандық философияға жаңаша қарап, өз үлесін косқан Ж.Алтаев болды. 
Қазақ мэдениетінің типтік бітімдерін зерттеп, оны ең соңгы мәдениеттанудағы кокжиектермен үштастыра білген, мэдениет философиясыньщ басқа да салаларын зерттеп жүрген Т.Ғаби-товтың еңбектері ерекше қызықты да нәтижелі деп есептейміз. 
Қазақ халқының тарихи қалыптасқан ділі мен дүниесезімінің ерекшеліктерін нәзік те терең корсете білген Қ.Нүрланованың 345 



еңбектерін атап өткен абзал. Отандық рухани мураны зерттеуге Т.Айтқазин, Т.Бүрбаев, К.Бегалинова өз үлестерін қосты. Егемен Қазақстанға гулама Абайдың берері элі көп. Бүл арада «Абайтану» салаеын жаңа биік дэрежеге көтеріп, басқа да философия салаларын зерттеуге оз қомақты үлесін қосып жүрген Ғ.Есімнің еңбектері ерекше аталуга тиіс. 
Қазақстан қогамының түбегейлі озгеруі, оз руханиятымызга жаңа дәрежеде қайта оралу, сонымен қатар Дәуірдің қойган жаңа Талаптарына сэйкес Жауап беру, Дүниежүзілік коштен қалып 

қалмау т.с.с. халықтың болашақ тагдырына байланысты коп мэселелер зиялылар қауымында, университеттер мінбелерінде қызу талданып, сарапталды, біршама қомақты еңбектер жарық көрді. Бүл арада неміс классикалық философиясы көтерген озекті мэселелерге оз үлесін қосқан, сонымен қатар Батыс Еуропа топы-рагында пайда болган ең соңгы агымдарды талдап, оны оз рухания-тымызбен салыстырып, мэдени философия саласында компара-тивті (салыстырмалы) зерттеулер жүргізіп жүрген дарынды галым Б.Нүржановтың еңбектері отпелі қогамдагы болып жатқан өзгеріс-терді тереңірек түсінуге мүмкіндік беретіні созсіз. Соңгы жылдары ¥лттық Ғылым академиясының Философия институтында қазіргі адамзаттың рухани-адамгершілік дагдарысы, соган байланысты Қазақстанның дамуындагы құндылықтар багдар-ламасы, өтпелі дэуірдегі адамньщ экзистенциалдық вакуумда қалып 
қоюы, әлеуметтік нормалардан ауытқу (аномия) т.с.с. күрделі де өзекті мэселелер акад. Ә.Нысанбаевтың жетекшілігімен зерттеліп, белгілі нэтижелерге қолымыз жетті. Оган оз үлесін қосқандар -С.Колчигин, А.Хамидов, К.Әлжанов, И.Ерғалиев, Г.Соловьева, А.Қапышев, Р.Қадыржанов, З.Сәрсенбаева т.б. галымдар болды. Жогарыдагы аталган ізденістермен Б.Қүдайбергеновгің еңбектері де оз ерекшеліктерімен үндесіп жатады. Өтпелі дэуірде философиялық деңгейде қажетті түрде мына сүрақтар пайда болып, өз шешімін табуын талап етті: Ақиқат кімніц қолында? Қазіргі адамзаттың негізгі даму жолы Батыс, я болмаса Шыгыс цивилизациясында ма? Дүниежүзілік кош-тен тағы да калып қалмас үшін, Қазақстан қай жолмен дамуы керек? Бұлар, эрине, халық тагдырын, егеменді елдің болашагын анықтайтын сұрақтар. Тарихи жеке адамньщ еріктігі мен жасампаздық іс-әрекетіне негізделген Батыс цивилизациясы айнала ортаны озгертіп, адамның игілігіне жарату жолында соңгы үш-төрт гасырдың, әсіресе XX г. шеңберінде орасан зор жетістіктерге жетгі, оның ең биік сатысы -346 



бүгінгі таңда постиндустриалдық цивилизацияның шеңберінде өмір сүріп жатқан біршама Еуропа елдері, АҚШ пен Канада, Австралия т.с.с. Бул елдер материалдық-техникалық жағынан қан-дай биік сатыға көтерілгенмен, рухани жағынан сондай тайыздыққа төмендеді, оның дәлелі - орасан зор қылмыстық, маскүнемдік, нашақорлық т.с.с. қазіргі уақытта бізге жақсы таныс қубылыстар. Мәдениетті нарық жолына қою - тобырдың нәпсі, дене интенция-ларына (бағыт) байланысты дөрекі мәдениет формаларын тудырды. Биік онер тек қоғамның элитарлық аз тобының мүдцелерін 
қанағаттандырады. Адамның қоғам өміріндегі мэртебесі оның байлығымен анықталатын болды. Э.Фроммның айтуына қарағанда, «иелену арқылы болу» негізгі адам өмірінің мән-мағынасын аныктайтын принципке айналды. Сонымен тэн лэззаты бірінші орынға қойылып, материализм бағыты тек қана философияда ғана емес, бүкіл өмірді шырмап, толығынан жеңці. Біз марксизмнің өзі Батыс дүниетанымының логикалық аяқталуы екенін естен шығармауымыз керек. Енді Шығыс цивилизациясына келер болсақ, ол қауымдас-тыкка, қоғамдық мүдденің жеке адамға қарағанда жоғары туруына негізделген. Бүл принципті озінің логикалық аяғына шейін жеткізіп, бүкіл жекеменшікті жойып, оны тотальды (біртутас) мемлекет-тендіру арқылы жаңа қоғамды орнатуға бағытталған орасан зор әлеуметтік тәжірибе кеңес елінде сэтсіздікке экелгенін таяудағы тарихтан жақсы білеміз. Біршама Шығыс елдерінде өндіргіш күштер осы уақытқа шейін томен деңгейде, кедейшілік, күнбе-күнгі ең қажетті нэрселердің жетіспеушілігі коп жылдарға созылған ауруға айналды. Сонымен қатар кейбір Шығыс елдері (Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея т.с.с.) оз ділі мен мәдениетін сақтаудың негізінде ең соңғы озық технологияларды игере біліп, постин-дустриялық цивилизация сатысына котерілді. Осы жолмен тез 
қарқынмен дамып келе жатқан - жаңа ғана алғынан түрып, болашаққа үмтылған алпауыт Қытайды да атап кетуге болады. Өз егемендігін алған Қазақ елінде реформалар басталғаннан кейін көп үзамай, либералдық-демократиялық саяси бағыт басымдыққа ие болды. Алайда біздің пэніміз саясаттану емес, философия болғандықтан, бул салада қандай ойлар пайда болды деген сүраққа жауап берейік. «Шындық Батыста. Бүгінгі таңдағы артта қалған елдер ертелі-кеш Батыс цивилизациясының соқпағына түсіп, дамиды. Олардың 347 



ұлттық мәдениеті, ділі ертең-ақ қоғамдық сананың шетінде қалып, «универсалдық Батыс «mass media» толыгынан өз басымдығына жетеді. Бұл бүкіладамзат дамуының негізгі жолы» деген пікірді біз Н.Әміруқүлов пен Н.Масановтыц 90-шы жылдардың орта кезінде шыққан еңбектерінен оқимыз. Булар ашық батысшылдар. Қазіргі 
қоғамдык санадағы олардың алатын орны мардымсыз. Екінші колемді топқа астыртын батысшыларды жатқызуға болады билік басындағы біршама қызметкерлер әсіресе батыс елдерінен соңғы жылдары білім алған, өз елінде уақытында улттық мәдениеттен терең нэр алмаған жастар тобы). Олардың ойынша, Батыс цивилизациясындағы жеке адамньщ шығармашылық іс-әрекетіне негізделген озық технологиялар, қүқтық мемлекет үлгілерін т.с.с. жетістіктерін алып, омірге дереу енгізу керек, сонымен қатар жеке адамдардың қуқтарын сактау негізінде олардың жасампаздьщ күшқуатын арттыру кажет; үлттық руханияттың дамуын сол жолға багындыру - заңцы нэрсе. Кейбір зиялылар қоғамды апаттан құтқарудың негізгі жолы исламдық багытпен дамуда деген пікір айтады. Сонда ғана біз өз болмысымызды сактап калуга мүмкіндік аламыз. Алайда бұл багытты қолдайтын топтар коп емес: ол, бір жагынан, кеңес заманынан бері келе жатқан агарган саясатқа, екінші жагынан, қазақ халқының ислам дінінде тарихи терең тамырланбаганына байланысты болса керек. Соңгы зиялылар тобы отандық багытты (А.Қасымжанов, Т.Сәрсенбаев, А.Қасабек, Д.Кішібеков, т.б.) үстайды. Олардың ойынша, қогамның түбегейлі озгеру жолында ұлттық діліміз бен дәстүрлі мэдениетімізді сақтай отырып, озган елдердің жетіс-тіктерін соларга бейімдей қабылдап, озгеруіміз керек. Сонда гана біз оз-озімізді сақтап қалып, трансулттық корпорациялардың тудыр-ган жаңа мәңгүрттеріне айналмаймыз, ал жеке түлганың еріктігі әрқашанда когадідык мүдценің шеңберінен шықпай, қүзга кетіп бара жатқан «соқырдың еріктігіне» үқсамауга тиіс. Бүл багытгың жақтаушылары зиялылар арасында ең көп болганымен, қазіргі саясатта олардың үндері әлсіз естіледі. Жалпыуалганда, либералдық-демократиялық саясаттың өзі нақтылы ащы шындықтың негізінде дүниеге келген болатын. Егемендікті алу барысындагы қалыптасқан ішкі жэне сыртқы ахуалдың өзі бізге басқа жолды тақдауға мүмкіндік бермеді. Өкінішке қарай, оны егжей-тегжейлі талдауга кітаптың көлемі мүмкіндік бермейді. 348 



Сонымен қатар қоғамның тез арада байлар мен кедейлерге жіктеніп, олардың арасындағы алшақтықтың өсуі, «байлық пен бакытты болу жақсы» деген идеологняның негізінде руханияттың жүдеуі, қоғамның біршама бөлігінің, әсіресе буыны қатаймаған, өмірден алған тәжірибесі тайыз жаетардың батыетық тойымсыз-дык пнғылына өтуі, осыған байланысты «әлеуметтік аномняның» (ауытку) шектен тыс осуі, жекешендірілу жолында жасалған келең-сіз жайттар т.с.с. элеуметтік наразылықты күшейтіп, билік басында-ғылар жүргізіліп жатқан саясатқа түзетулер енгізуге мэжбүр болды. 
Қазіргі таңда жүргізіліп жатқан саясаттың әлеуметтік-демокра-тиялық бағытқа қарай жылжып бара жатқанын байқауға болады. Оның толық жеңісі - халық болашағын анықтайтын бағыт болмақ. Өз бетінше дайындыққа арналган сүрақтар: I. Қазақ дүниетанымының қандай ерекшеліктерін көрсетуге болады? , 2. Коне түркі мифологиясындағы эйел Құдайдың аты қандай? 3. Коне түркі мифологиясындағы өлімнен қашып, өлместікті іздеген кім болды? 4. Гректердің «Жеті даналарының» бірі болып саналатын түркі бабамыздың есімі кім болды? 5. «Ақыл, әділет, дэулет, қанағат» құндылықтары елді бақыт-
қа экеледі», - деген ойшыл кім? 6. «Ақиқат сыйын» жазған ойшылды атаңыз. 7. Сопылық философиядағы «фана» деген уғымның мағынасы неде? 8. Сопьшықтың қай сатысында адам Алла тағаламен қауышады? 9. Өмірде алудан гөрі болуды арман еткен жырауларды есі-ңізге түсіріңіз. 10. Қазақ даласындағы алғашқы утопист-жырау кім болды? II . Абылай ханның кеңесшісі болған улы жырау кім еді? 12. Қазақтың дана билерін есіңізге түсіріңіз. 13. Қазақ болмысындағы шамандықтың қалдықтарын терең зерттеген ағартушы кім болды? 14. «Адам бол!» үранын тастаған ойшыл кім еді? 15. Жаңа мектептер ашып, қазақша оқулықтарды алғаш жазған ағартушы кім болды? 16. Абай қандай «бес нәрседен кашык, бес нәрсеге асық бол» дейді, соны есіңізге түсіріңіз. 17. Сот билігіне жыл кесілмей, сайлауды қалаған кім болды? 349 



1 18. Шэкэрімнің танымдық көзқарасын қандай бағытқа жатқы-зуға болады? 19. «Оян, қазақ!» өлендер жинағын жазған ағартушы-демок-ратты есіңізге түсіріңіз. 20. «Үш аныкты» жазған кім? 21. «Маса» жинағын жазған ағартушы. 22. Кеңес дэуірінде диалектикалық логика саласын дамытқан философтарды есіңізге түсіріңіз. 24. ¥лт аралық қатынасты зерттеген ғалымдарды есіңізге тү-сіріңіз. 25. Өтпелі кезең теориясын терең зерттеген ғалым. 26. Отандық философиядағы «батысшылардың» көзқараеын сипаттаңыз. 27. «Діни іргетастық» деп қандай көзқараеты айтамыз? 28. Философиядағы «Отаншыл бағыттың» өкілдерін есіңізге түеіріңіз. 29. Қазақстанның XXI ғ. болашағына өз дүниетанымыңыздың негізінде философиялық болжам жасап көріңіз. Рефераттар тақырыбы: 1. Қазақ мифологиясының ерекшеліктері. 2. Анахарсис - жеті грек даналарының біріне айналган түркі баба. 3. Ж.Баласагұн жэне оның философиялық-этикалық ойлары. 4. А.Жүйнекидің накыл сөздері 5. Сопылық философияның ерекшеліктері 6. Қ.Яссауидің діни-этикалық көзқарастары. 7. Асан кайгы - алғашқы қазақ жеріндегі утопист. 8. Букар жыраудың дүниетанымдық козкарастары. 9. Ш.Уэлихановтың агартушылық ойлары. 10. Абайдың адам философиясы. 11. Абайдың саяси-қүқтык көзқарастары. 12. Шәкәрімнің «ар-үждан философиясы» жэне оның бүгінгі адамзатқа қажеттігі. 13. XX г. басындагы үлттық-демократиялық багыттагы ой-шылдар. 14. А.Байтүрсынүлының агарту ісіне қосқан еңбегі. 15. Кеңес заманындагы отандык философия. 16. Егемен Қазакстандагы философияның дамуы. 350 



XII тарау. XX ғасыр мәдениеті аясындағы философия Кіріспе сөз Жаңа ғана коз алдымыздан откен XX ғасыр тарихтың 
қойнауына кіріп, тыныштыққа ие болып жатыр. Болашақта оның адамзат тарихына тигізген ықпалы терең түрде талданып, анықталады. Дегенмен бүгінгі таңның өзінде біз оған көз жіберіп, оның адамзат тарихына тигізген орасан зор ықпалын, терең де 
ұшкыр қайшылықтарын, жетістіктері мен кемшіліктерін т.с.с. талдауымызға эбден болады. Сонда ғана біз осы ғасыр тудырған философиялық ой-пікірлерді жете түсіне аламыз. XX ғасыр адамзаттың дүниетану мүмкіншілігі мен соның негізінде оны қайта өзгертудің тамаша жетістіктерін корсете білді. Изиданың жапқышының үстіндегі «Мен - Солмын, болғам, болып жатырмын жэне болашақта болам да, өтпелі пенде менің жапқышымның етегін ешқашанда котере алмайды», - деп жазған сөздерді адамзат XX ғасырда теріске шығарған сияқты. Осы ғасырда табиғаттың ең терең қүпиялары ашылып, адам игілігіне жұмсала бастады. Мысалы, бүгінгі Францияда қоғамға қажет электр 
қуатының 68 пайызын атомдық электростанциялар береді! Бүгінгі адам ми далада жүріп, үялы телефонмен ғарыш арқылы мыңдаған шакырым алыстықта өмір сүріп жатқан жолдасымен, я болмаса әріптесімен сойлесе алады, компьютер арқылы неше түрлі ақпаратты қабылдап, өзінің білімін өсіріп, өмірде пайдаланады. Лондонның «Хитроу» аэропортынан «Конкорд» деген дыбыстан да жүйрік үшаққа мініп, бірнеше сағаттан кейін жердің ана жақ бетіндегі «Кеннеди» атындағы әуежайға қонып, АҚШ-тан бір-ақ шығуға болады! Бүгінгі таңда ғарыштағы жасанды серіктер мүхиттағы балықтардың жиналған жерін анықтап, сол жерге кемелерді жібереді, қай жерде қандай табиғи байлықтар барын болжай алады, ауа райы жөнінде мәлімет беріп, т.с.с. ақпараттар жеткізеді. XX ғасырда жасалып, бүгінгі миллиардтаған адамдардың өміріне кеңінен кірген заттардың ішінен машиналар мен үшақ-тарды, неше түрлі байланыс жүйелерін, радио мен телевидениені, компьютерлерді, жасанды материалдарды т.с.с. атап өтуге болар еді. Бүлардың бэрі де тек XX ғасырда пайда болып, өмірді күрт өзгертті! XX ғасырда пайда болған өндіргіш күштердің қуаты бүкіл адамзат цивилизациясының бүрынғы 4-5 мың жылдардағы жасағанынан анағүрлым асып түседі! Бұл айтылған деректердің бэрі 351 



де болашаққа деген оптимистік өмір сезімін тудырып, табиғаттың барлық стихиялык күштері ертелі-кеш игеріледі деген сциентистік көзқарастарды тудырды. Бірақ біз бұл жерде «шыңға карай өрлеу - кулдырауды терең-дете түседі» деген нақыл сөзді еетен шығармағанымыз жөн. Атомдық электр станцияларымен бірге өмірде атомдық бомбалар пайда болып, Хиросима мен Нагасаки трагедиясына, Семей полигоны сияқты радиациямен уланган жерлердің көбеюіне, ол жерде өмір сүріп жатқан адамдардын геноцидке үшырауына экеліп соқты. Чернобыль атом станциясындагы жарылыс адамзаттың гылыми тәкаппарлыгын су сепкендей басып: «Токта, сен Қүдай емессің, аягыңды байқап бас!» - деген сияқты болды. XX гасырдагы қогамдық озгерістерге келер болсақ, олар да 
қайшылықтарга толы. Бір жагынан, адамзаттың мындаган жылдар армандаган «жерұйыгын» - коммунизмді дүниеге енгізуге багыт-талган орасан зор батыл да қайгылы элеуметтік тәжірибе XX г. 70 жылдан артық уақытын алды. Ақырында, ол тарихи түйықтыкка экеліп тіреді. Дүниенің байлыгын қайта болу әрекеті екі бүрын-соңды болмаган дүниежүзілік еогыстарга әкеліп, миллиондаган 
қыршын жастардың омірін алып кетті. Гитлер мен Сталиннің жасаган зүлымдыктарымен салыстырсак, Калигула мен Неронның, Атилла мен Шыңгысханның, Иван Грозный мен Наполеонның жасагандары баланың ойыншыгы сияқты! Мүндай жагдай фило-софиядагы адам өміріне деген терең тебіреністерді тудырып, «өмір философиясын», эсіресе экзистенциализм багытын күшейтіп, оның «діни» жэне «атеистік» багыттарын дүниеге экелді. XX г. екінші жартысында дамыган капиталистік елдер «пос-тиндустриалдық цивилизацияның» шеңберіне кіріп, өздерінің ха-лықтарына жеңіл де бай өмір салтын үсынды. Демократия біршама жетістіктерге жетіп, «адам күктарынын» сақталуына көп коңіл бөліне бастады/ Бірақ байлықтың өсуі адамзаттың рухани-адамгершілік жо-лындагы өрлеуін тездеткен жоқ, тіпті, керісінше, оны тоқыратып тастагандай болды. Бір жагынан, жер бетінде өмірдің қызыгына тоймай, күыбе-күнгі өмірден лэззат іздеген дамыган елдердегі «алтын миллиард», екінші жагынан, күнбе-күн аштықтың зар-дабын корген тагы да «миллиард», ал ол екеуінің ортасында аласапыран қиындықтарды басынан өткізіп, жақсы омірге үмтылып жатқан кедей елдердегі адамзаттың қалган 4 миллиарды! Бүгінгі таңда XX г. орта кезеңінде пайда болган адамзаттың жарқын 352 



болашағы жөніндегі идеялар біршама сөніп, ғасырдың аяғына қарай пессимистік антисциентиетік дүниесезім бой алып келе жаткан секілді. Ал енді XX ғасырдың рухани мәдениетіне токталсақ, ол да неше түрлі шытырман қайшылықтарға толы. Бір жағынан, орасан зор ғылыми жетістіктер, мәдениет кұндылықтарын миллиондаған данамен басып, халыкка тарату мүмкіншіліктерінің осуі т.с.с., екінші жагынан, адамнын техника, өлі байлык, дене лэззатының күлына айналуы. Бір жағынан, XX ғ. бүкіл адамзат тарихының беттерінде сирек кездесетін ұлы гуманистер - Тереза-ана, А.Саха-ров, А.Швейцер, Махатма Ганди т.с.с. өмір сүрсе, екінші жағынан, бүл ғасыр Гитлер, Сталин, Муссолини, Пол-Пот т.с.с. залымдарды дүниеге әкелді. Бүгінгі адамзатқа керекті нэрсе - жер бетіндегі Гарыштын эсем гулі - өмірді сақтап калу, ғылымның жетістіктерін адамгер-шілікпен ұштастырып, жаңа жагдайда «мэңгі сурақ» - адамның өмірінін мән-мағынасы мен не үшін жаратылғанына - жаңа шешім іздеу, осы жолда бақталастық емес, халыктардың бір-бірін толық-тыруы, озара бір-бірін ақтауы, көмектесуі кажет сияқты. Әрине, мундай талдауларды эрі қарай жалғастыра беруге болар еді. Бірақ жоғарыда көрсетілген сиппатамалар XX г. пайда болған философияның ағымдарын жете тусінуге мумкіншілік береді деген ойдамыз. Олай болса, откен ғасырда пайда болған көп филосо-фиялық ағымдардың негізгілерін талдауға көшейік. § 1. Неопозитивизм ағымы Неопозитивизм (пео - жаңа, positivus - латын созі, оң, дурыс деген мағына береді) - Батыс философиясының шеңберінде қазіргі гылымның дамуының барысында пайда болған философиялык-танымдык мэселелерді талдап шешуге бағытталған ағым. Оның түп-тамыры позитивизмнің негізін қалаған француз ойшысы Огюст Конттың (1789-1857жж.) шығармаларына барып тіреледі. Сондық-тан, ең алдымен позитивизмнің негізгі қағидаларына тоқталу кажет. Егер неміс классикалык философиясында пайда болған панлогистік көзкарасқа Шопенгауер Ерікті, ал Кьеркогер жеке адамның тебіреністерін қарсы қойса, Конт оған карсы гылыми деректерге негізделген қағидаларды қарсы қоюға тырысады. Конттың ойынша, гылым - белгілі бір абстракциялық негізден 353 



шығарылатын білім жүйесі, ал тарих философиясы - рухтың дүниеге келіп, дамуын суреттейтін ілім ғана емес. Ғылымның непзшде Дүниеде белгілі бір тәртіп пен өрлеу барлығын көрсететін тәжірибелік байқаудың негізінде алынған ғылыми деректер жэне соларды теоретикалық деңгейге көтеріп талдау іс-эрекеті жатыр Конт адамзат ой-өрісі өзінің даму тарихында 3 сатыдан өггі деген пікірге келеді. Олар: 1. теологиялық (жалғандық) саты - көне заманнан XIV ғ. дейін; 2. метафизикалық саты - XIV-XVIII ғғ; 3 по зитивтік саты - XIX ғ. бастап пайда болады. «Теологиялық сатыда өмір элі ғылыми деректерге негізделген жоқ, өмірдегі барлық қүбылыстар Құдайдың күдірегті күштері арқылы түсіндіріледі. Метафизикалық сатыда адам зердесінің дамуының негізінде барлық бурынғы козқарастар сыналып, теріс-теле бастайды, барлығына деген күмәндану, сенбеушілік пайда болады. Өмірді түсіндіру жолында абстрактіліқ алғашқы негіздерді іздеу басталады (материя, идея форма, рух т.с.с.) Үшінші позитивтік сатыда - өндіріске негізделген қоғам пайда болып альтруизм (өзінен горі басқаның қамын ойлау) эгоизмді (өзімшіл-дік) жеңген уақытта нағыз ғылыми сатыға өрлеу мүмкіндігі пайда болды», - деп қорытады О.Конт. Жоғарыдағы корсетілтен ойларға сэйкес, Конт ғылымды сала-салаларға болу мәселелерімен айналысып, біршама жетістіктерге жетеді. Оның ойынша, ғылым - тарихи ғасырдан-ғасырға дамып тұрпайылықтан өтіп, күрделеніп жатқан құбылыс. Әрбір жаңа пайда болған ғылым саласы өзінің қажетті алғышарты ретінде откен сатыға негізделеді. Бірақ откен сатының негізінде жаңа пайда болған ғылымды толығынан түсінуге болмайды, оның өзіндік заңдылықтары пайда болады. Конт «тарихи күрделену» анықтама-сына негіздей отырып, ғылым салаларын былайша орналастырады: математика - астрономия - физика - химия - биология - социо-логия. Осы тәртіпке сэйкес социология биология гылымына негіз-делгенмен, бірақ, адамдардын озара іс-әрекет етуімен байланысты жаңа заңдылықтарга ие болады. Социология гылымының негізгі мақсатын on тәртіп пен орлеуді бір-бірімен үштастыру қажет-тіктерінен шыгарады. Ал ол үшін бүкіл адамзатты біріктіретін жаңа дш қажет. Ескі дүниежүзілік діндер бір-бірімен күресіп, адамзаггы 
қаишылықтарга экелді жэне олардыц қагидаларының көбі - жалган. Олай болса, жаца агарган дін қажет - ол қазіргі өмір сүріп жатқан, бұрынгы тарихта болган жэне болашақта дүниеге келетін адам-дардан тұратын Адамзатгың өзі. Сондықтан ол адамзатқа Қүдай ретінде қарап табынуга шакырды. 354 



Конттын бүл соңғы ойын өз уақытындағы замандастары теріс кабылдағанмен, бүгінгі таңдағы адамзатқа өте өзекті мэселеге айналуда. Өйткені бүгінгі таңдағы адамзат «адамньщ мән-магына-лык дағдарысына» келіп тірелуде. Бүкіл адамзаттың басын біріктіретін терең рухани-адамгершілік мағынасы бар жаңа дін - аса кажетті де тағдырлы нәрсе. Бірақ, ол, біздің ойымызша, Конттың айткан адамзаты емес, өйткені Дүниеде сол адамның өзін тудырған біздін арғы анамыз «Ұлы мәртебелі Табиғат» бар. Оған табыну -алғашкы қауымдык қоғамда пайда болған болатын. Шамасы, алғашкы адамдар ақиқаттан онша алшақ болмаса керек. Көшпенді өмір салтын үстаған біздің ата-бабаларымыз да Табиғатқа, Тэңірге сенгенін біз жаксы білеміз. Мындаған жылдардағы өткен цивили-зацияның жетістіктеріне, өмірден алған тәжірибеге сүйене отырып, жана дәрежеде Табиғатты аялауға, оған табынуға, оны дін түтуға кайта оралып қана, адамзат өзінің өмірін сактап қалуға мүмкін-шілік алар ма екен деген сұрақ оқтын-оқтын ойымызға келеді. XX ғ. басындағы жаратылыстанудағы ашылған жаңалықтар (радиоактивті сэулелер, электрон т.с.с.) осы уақытка дейінгі бе-делді механистік классикалық физиканың негізгі кағидаларына үлкен соккы жасады. Электрон бөлшегінің турақты салмағының жоктығы ғалымдарды таңғалдырды. Франция елінің сол кездегі ірі математик-ғалымы А.Пуанкаре: «Олай болса материя жойылды», -деген пікірге келді. А.Эйнштейннің салыстырмалы теорнясындағы кеңістік пен уақыттың бір-біріне өтіп, біртүтастық дэрежеге келуін 
қалай түсінуге болады? Мүндай сүрактарды жалғастыруға болар еді. Бул сұрактарға жауап беру жолында позитивизмнің екінші сатысы дүннеге келеді. Оның аты «эмпириокритицизм», ягни тәжірибені сынга алу деген магына береді. Негізгі өкілдері - Эрнст Max (1838-1916 жж.), Рихард Авенариус (1843-1896 жж.) т.с.с. Жогарыда көрсетілген жаратылыстанудагы қиындыктар бул ағымда «тэжірибе» деген үгымды қайта қарауга экеледі. Олардың ойынша, бүл үгым материя мен сананың, физикалык пен психи-калықтың карама-карсылыгын жояды. Тэжірибенін қүрамдас болік-терін алып қарасақ, оның физикалық жэне психикалык элемент-терден туратынын байқаймыз. Егер біріншісі - сырткы тәжірибенің мазмүнын корсететін болса, екіншісі - ішкіні көрсетеді. Ал элемент дегеніміздің озі, нактылай келгенде, адамнын түйсіктері болып шықты. Олай болса, олар субъектісіз объект жок, объектісіз субъект жок деген пікірге келеді. Мұны олар танымдагы «прин-ципиалдык сәйкестік» деп атады. Әрине, субъект, ягни танымдық 355 



кабілеті бар адам бар жерде - объект, яғни танылатын айнала 
қоршаган дүние бар. Нағыз акнқаттың өзі адамньщ жан дүниесінен өтіп, оның неше түрлі тебіреністерін туғызып, адамньщ осы Дүниені телегей-теңіз ретінде караса, соның бір тамшысы ретінде сезінгенде ғана пайда болса керек. Сонымен катар танымның бүл жақтарын абсолюттеп шегіне жеткізсек, эрине, субъективтік идеа-лизм жолына түсіп кетуге әбден болады. Сондықтан марксизмде мүндай козқарас уақытында сынға алынған болатын. Эмпириокритицизмнің негізгі қағидаларының бірі - «ойлау-дың тиімділігі» мен ғылымда тек суреттеу идеалына жету «Ойлау тиімділігін олар организмнің өз-өзін сақтау ұшін биология-лык кажеттіктерді отеу жолындагы бейімделуінен шығарады. Ғылымдагы ойлау тиімділігі «субстанция», «себептілік», «алғашқы негіз» т.с.с. мазмүнсыз категориялардан бас тартуды қажет етеді», -дейді олар. Олардың орнына ғылымдагы ашылған элементтердің өзара байланыстарын суреттесе болганы. Сол кездегі ғылымдағы ашылған күрделі жаңалыктарға философиялық-методологиялық турғыдан түсінік бере алмаса да, олар XX ғ. басында басталған ғылыми төңкеріске ғылыми кауымдастықтың көңілін аударды. Енді, міне, біз XX ғ. 20-шы жылдарында пайда болған пози-тивизмнің үшінші сатысы - неопозитивизмніц озіне келіп тірелдік Негізгі өкілдері - Мориц Шлик (1882-1936 жж.), Рудольф Карнап (1891-1970 жж.), Людвиг Витгенштейн (1889-1951 жж.), Бертран Рассел (1872-1970 жж.) т.с.с. Неопозитивизм өкілдері белгілі бір толыққанды филосо-фияльщ мектепті, агымды қурмайды. Жалпы алганда, ол филосо-фияның жеке гылымдармен салыстыргандагы ерекше Дуниеге деген көзқарастық-методологиялык маңызы бар пэн екендігін мойындамайтын эртүрлі кішігірім агымдардың жиынтыгы десек те болады. Олардың ойынша, бурынгы философия метафизиканың тартпалы батпйына батып, жалган тексерілмейтін ұгымдардың ішінен шыга алмай калды. Мысалы, Б.Рассел тек қана сезімдік деректердің шынтуайттыгын мойындайды. Объективті дүниенің омір сүруін мойындаганмен, ол оның негізін тек қана сенімге негіздейді, ойы гылыми жолмен дэлелдеу мүмкін емес. Сонымен катар Б.Рассел эмпириокритицизмдегі сезімдік тэжірибені асыра түсінуді колдамай, оны математикалық логика түргысынан толықтыру керек деген пікір айтты. Олай болса, философия дегеніміз тэжірибеден алынган негізгі қагидаларды логикалык талдаудан откізіп қорытатын пэнге айналады. Осы логикалық 356 



позитивизмнің келесі өкілін - Р.Карнапты алатын болсақ, ол математикалық логика арқылы білімдегі негізгі үгымдардың мазмүнын, мән-мағынасын тексеруге шакырды. Ал оның негізгі кұралы - верификация (verificatio - латын сөзі, дэлелдеймін деген мағына береді) принципі. Тікелей верификацияға келер болсак, ол ғылымдағы белгілі бір қағидалардың өмірдегі тэжірибеге сэйкес-тігін анықтау болып табылады. Ал дамыған теориялардағы кағидаларға келер болсақ, оларды тек жанама түрде верификация-лауға болады. Ол үшін сол теорияның негізінде жатқан элементарлық , атомарлық, протоколдық сөйлемдерге шейін жетіп, оларды өмірдегі сезімдік тэжірибеден шығатын деректермен салыстырып тексеру қажет. Әрине, мүндай жумыстар философия саласында істелуі керек. Олар бул салада коп жумыстарды атқарды. Бірак қоғамдық-гуманитарлык пэндерді алар болсак (әсіресе этика мен психологияны) верификация принципінің коп жағдайда элсіздігін байкауға болады. Ал осының негізінде олардың бэрін ғылымнын шеңберінен шығарып тастауға, эрине, болмайды. Бул логикалық позитивизмнің негізгі кемшіліктеріне жатады. Б.Расселдің элеуметтік философиялық козқарастарына келер болсақ, ол коғам өмірінде белгілі бір даму заңдылықтары жок деген пікірге келеді. Адамдардын іс-эрекеттеріне шешуші ықпалды көбі-несе олардың инстинктері мен қүштарлықтары тигізеді. Сонымен катар ол адамның еріктік өмірге деген ынтасын терең бағалап, тоталитаризмнің қай түрін болмасын (сталинизм, фашизм) түлганы мемлекеттің қүрсауына алғаны үшін катты сынады. Неопозитивизмнің екінші түрі - лингвисгикалык филосо-фияныц өкілдеріне келер болсақ, олар философияның айналысатын негізгі ісін тілдегі сөздерді, ғылыми сойлемдерді логикалык жолмен талдаудан көреді. Л.Витгенштейннің ойынша, философия тек қана «тілге сын» ретінде гана өмір суре алады. Өзінің «Логикалық-философиялық трактаттар» деген еңбегінде ол «Менің тілімнің шеңбері менің Дүниемнің шеңберін қурайды», - дейді. Бул философия саласында ашылган үлкен жаңалықтардың бірі болды, өйткені қайсыбір улттык тілдің курылымы сол халыктың дүниесезімі мен дүниені қабылдауына, керек болса, дүниеге деген козқарасына шешуші ықпалын тигізеді. Оны біз қазір «халыктың менталитеті» деген үгыммен береміз. Л.Витгенштейннің негізгі идеясы - тілдегі сөздерді үқыпты пайдалану, баска жагдайда ол бізді неше түрлі абстрактілік угымдардың қүрсауына камап адас-тырады. 357 



XX ғ. 50 жылдарынан бастап позитивизмнің соңғы сатысы дүниеге келді, оны постпозитивизм (соңғы позитивизм) деп атайды. Негізгі өкілдері - Карл Раймунд Поппер (1902-1994 жж.), Томас Самюэль Кун (1922 ж.), Имре Лакатос (1922-1974 жж.), Пауль Фейерабенд (1924 ж.) т.с.с. К.Поппер ғылымның дамуындағы верификация принципінің жеткіліксіз екенін корсетеді. Ғылымның дамуында пайда болған ешқандай теория «соңғы ақиқат» емес, күндердің бір күнінде ол теріске шығарылуы мүмкін. Олай болса, ғылымдағы қағидалардың терең табиғаты - олардың болжамдығында, қателік кету мүмкін-дігінде. Оны ол фаллибилизм (қателік) дейді. Ғылымдағы білімнің дамуы, негізінен алғанда, неғүрлым эртүрлі гипотезалардың көбі-рек үсынылуымен бірге оларды фальсификациялаумен (теріске шығаруға тырысу, оған қарсы бағытталған пікірлерді үсыну) бай-ланысты. Сонда ғана ғылым дүниетану жолында тереңдей түседі. Өзінің жалпы Дүниеге деген көзқарасында ол «үш әлем» теориясын үсынады. Олар: физикалық әлем, яғни бізді айнала 
қоршаған дүние. Келесі - ментальдық әлем (Платонның «идеялар әлеміне үқсас). Үшінші элем - адамзат жеткен шынтуайтты өмір сүретін білім әлемі (Орта ғасырдағы Ибн-Роштың адамзат интел-лектіне ұқсас). К.Поппердің ойынша, философия гылым емес, өйткені оның негізгі кағидаларын фальсификациялауға болмайды. Бірақ ол адам-ға өмірдің мән-мағынасын ашып, сондағы адамның алатын орнын көрсетуге тырысады. Сол үшін ол философияны биік бағалайды. Өзінің әлеуметтік философиясында К.Поппер адамзат тари-хында ешқандай заңдылыктар болған емес деген пікірге келеді. Осы түрғыдан ол марксизмді, эсіресе «коммунизм» идеясын қатты сынға алады. К.Поппердің идеялары И.Лакатосқа зор эсерін тигізді. Ғылымның тарихи дамуын зерттей келе, ол «ғылыми зерттеу бағдарламасы» атты танымдық методологияны үсынады. Қайсыбір кемеліне келген ғылымда оне бойы жаңа теориялар пайда болып, бір-бірін ауыстырып жатады. Ал оның өзі сол ғылымдағы 
қабылданған «зерттеу ережелерімен» тығыз байланысты. Олардың біреуі (он эвристика) болашағы бар зерттеу жолдарына сілтесе, келесілері (теріс эвристика) кай зерттеу жолдарынан аулак болу керек екенін корсетеді. 

Қайсыбір «ғылыми-зерттеу бағдарламасының» ішкі бүзыл-майтын «қатты озегі» болады, оған іргетасы теріске шығарыл-358 



майтын қагидалар ғана кіреді. Ал оны қоршап түрган «коргайтын шенберге» келер болсақ, ондағы гипотезалардың негізгі функциясы бағдарламаның өзегін қорғау болып табылады. Бірак гипотезалар фальсификацияланып жартылай, я болмаса толыгынан жоққа шыга-рылуы мүмкін. Онда оның орнына жаңа гипотеза келеді. «Ғылымн-зерттеу бағдарламасының» эрі қарай өрлеу мүмкін-дігін қалай анықтауга болады? И.Лакатостың ойынша, егер багдар-ламаның теориялық осуі оның эмпириялық осуінен алда жүрсе, ягни теориялық түрде болашақта ашылатын кейбір деректерді болжай алсақ, онда ол - өрлеу үстінде. Ал жаңа ашылган деректерді сонынан теоретикалык түрде жалпылау, түсіну дегеніміз - ол багдарламаның сарқылганын, жақын арада оның басқа «гылыми-зерттеу багдарламасына ауыстырылатынын көрсетеді. Ғылымның даму тарихы - неше түрлі зерттеу багдарламала-рынын бір-бірімен сайысқа түсуі, олардың эвристикалық мүмкін-діктерінің ашылуы. Ғылымның ішкі жэне сыртқы тарихы бар. Ішкі тарихка идеялар мен методологиялардың бір-бірін ауыстыруы жатса, сыртқы тарихына гылымды ұйымдастыру формалары мен 
ұлы тұлгалардың қызметі жатады. Постпозитивизмнің келесі ірі окілі - Томас Кун. Ол ғылым философиясы агымына жатады. Ғылым дегеніміз - белгілі «гылы-ми қауымдастықтың» басын қосып біріктіретін әлеуметтік институт. Олар белгілі бірегей теория, методология, дуниеге деген көзқарас ұстаган, нактылы гылыми нормалар мен қундыльщтарды мойындаган қауым. Олардың бэрін біріктіретін гылымдагы пара-дигма. Өзінің «Ғылыми революциялардың қүрылымы» деген еңбегінде Т.Кун: «Парадигма деп мен гылыми қауымдастыққа белгілі бір уақыттың шеңберінде гылыми мэселелерді шешу жол-дарын корсететін барлыгының мойындаган гылыми жетістіктерін айтамын», - дейді. Парадигма белгілі бір гылыми қауымдастықтагы әдістер мен ізденіс жолдарын, гылыми ахуалдың қайнар көзін 
қүрайды. Ғылыми теорияга келер болсақ, ол парадигмага қараганда анагүрлым төменгі дэрежеде, ойткені қайсыбір теория белгілі бір парадигманың шеңберінде пайда болады. Оны басқа парадигманың шеңберінде түсіну қиын. Ол үшін оны қайта карау керек. Т.Кун парадигмага соңынан екінші ат береді - ол дисцип-линарлық (пәндік) матрица (негіз). Оның негізгі элементтері ретінде ол символдық жалпылау үлгілерін, концептуалдық (түжырымдық) модельдерді, гылыми қауымдастық мойындаган 
құндылыктарды жэне гылыми түргыдан шешілген үлгілерді 359 



қарастырады. Ғылымдағы белгілі бір парадигманың үстемдігі оның дамуының жақсы деңгейде екенін көрсетеді: бірте-бірте тэжірибелік деректер жиналып өңделеді, зерттеудің жолдары қарастырылып жетіледі т.с.с. Бірақ ол өне бойы олай болмайды, кейбір ғыльімда ашылған жаңа деректер бұрынгы парадигманың шеңберінде түсінілмейді, ғылымдардың арасында күмэндану, бұрынғы парадиг-маның құндылыктарына сенімсіздік пайда болады. Ғылымньщ дамуында дағдарыс орын алып, ол жаңа парадигмалардың пайда болуына, бір-бірімен күреске түсуіне әкеледі. Осының нэтижесінде бір жаңа парадигма жеңіске жетіп, ғылыми қауымдастық оның 
қүндылықтарын мойындап, нэтижелі зерттеулер жүргізе баетайды. Сонымен бэрі де тағы қайталанады. Ғылымның дамуына деген мүндай тарихи көзқарас неопози-тивизмнің көп ағымдарына қарсы болды. Сонымен қатар Т.Кунның екінші жетістігі - ол тәжірибелік деректердің неопозитивизмдегі басымдылығын теріске шығарып, ғылымда парадигмаға тэуелсіз деректердің жоқ екенін дэлелдеді. Парадигманы игерген галым деректердің бэрін соның «сәулесі» арқылы көреді. Деректер тео-рияны еынамайды, керісінше, теория қандай деректерді тэжірибеге енгізу керек екенін пайымдап анықтайды. Постпозитивизмнің келееі өкілі Пауль Фейерабендтің ойынша, ғылымда эрқашанда мойындалган теорияларға қареы бағытталған теориялар жасалуы керек, еонда ғана олардың арасын-да өзара бәсекелестік пайда болып, ғылымның дамуы тездейді. Ғылыми теорияларда пайдаланылатын терминдер эрбіреуінде тек өзіне ғана тэн мазмүнға ие болады. Бір теориядағы терминдер екін-ші теорияға енгізілсе, олардың мазмүны дереу өзгереді. Сондықтан оларды бір-бірімен салыстырып бага беру мүмкін емес. Олай болса, әрбір ғалым озінің теориясын жасауға мүмкіндік алады. Бэсекелес-тіктің негізінд^ жеңіске жеткен теория ақиқатқа жақын, я болмаса оған сэйкес келгенінен емес, ол - соны колдайтын қауымның насихатының жемісі. Олай болса, гылым - қоғам өміріндегі басқа идеологиялық институттар сияқты: оның дін, миф, философия т.с.с. айырмашылығы шамалы. Сондыктан олардың бэрі де тең қүқылы болуы қа<&ет. Бүл қорытынды неопозитивизм ағымының шығармашылық потенциалының сарқыла бастағанын көрсетеді. Дегенмен неопозитивизм шеңберіндегі эр ағымның оз жағымды жақтары бар - олардың бэрі де гылым философиясында кеңінен пайдаланылады. 360 



§ 2. Феноменология Дүниетаным мэселелерімен айналыскан XX ғ. келесі ағым -феноменология. Негізін қалаған - Эдмунд Гуссерль (1859-1938 жж.)- Ойшыл өзінің еңбектерінде «Заттардың озіне қарай!» деген уран тастады, ойткені сол кездегі И.Канттың ізбасарлары гылыми таным жолында шындықты уғымдар арқылы куруға болады деген көзқараста болды. Екінші жагынан, ол неопозитивис-тердін шындыктың сезімдік деректердің негізінде «тікелей берілгені» жоніндегі қагидасына қарсы багытталган болатын. Өз заманындагы таным теорияларын сынга алганда Э.Гус-серль тагы да келесі екі угымды бір-біріне қарсы қояды. Олар білім мен пікір. Еуропалық мэдениеттің дагдарысы - осы угымдардың айырмашылыгын елемегенінде. Пікір дегеніміз бұлдыр, айқын емес білім, ол - жеке мүдценің шеңберімен шектелген таным. Оган ол карсы угым ретінде «теория» деген грек сөзін қояды, ал оның алгашкы мағынасы - бимүдделі аңлау. «Тек қана теорияга багыш-талган философия дүниенің универсалдық кокжиегін коре алады», -деп қорытады Э. Гуссерль. Ойшылдың оз алдына қойган негізгі мақсаты - сананы тазар-ту, оның адамзат тэжірибесі, тарихи процестен тыс өмір сүретін алгашкы қурылымын анықтау болып табылады. Гуссерльдің феномені - ол бұрынгы классикалық философиядагы басқа терең жатқанды корсететін сезімдік тәжірибе арқылы берілетін қүбылыс емес, ол - өз-өзін ашатын, табатын, тікелей санага айқын коріне-тіннің бэрі. Феноменология - айқындыгы тікелей интуиция аркылы көрінетін идеалдық мэн-магынаны зерттейтін ілім. Санадагы фено-мендер адамга тіл арқылы беріледі. Сонымен катар оган адамның жан дүниесіндегі тебіреністер, сана аркылы ойланатын заттың мән-магынасы т.с.с. бэрі де жатады. Таза сананың іргетасты ерекшелігі - оның интенционал-дығы (intentio - латын сөзі, үмтылу), ягни бірдеңеге эрқашанда багытталганы, соның санасы. Қабылдау, еске сақтау, қиялдау, еске түсіру, тілеу, ой формалары т.с.с. бэрінің де заттық мазмүны бар. Интенционалдьщ сананың қүрамдас бөліктерін неше түрлі мән-магнага толықтырады. Өзінің іс-әрекетінде адам аңқаулық корсетіп, озінің заттарга 
қалайша мэн-магына бергенін байқамай қалады да, оларды санадан тэуелсіз өмір сүріп жатқан (объективті) озіндік танылатын 
қасиеттері бар кубылыстар ретінде қарайды. Ал, шынына келгенде, 361 



санадан тыс өмір сүретіннің бэрін жақшадан сыртқа шығаруымыз керек, өйткені санада объект пен субъект бір-біріне өтіп, ажыра-майтын феноменге айналады. Адам сана аркылы заттарды қабыл-дап, оларға белгілі бір мағына беріп, сол арқылы олармен қарым-
қатынасқа түседі. Бүл арада, бір жағынан, дүниетануға бағытталған іс-эрекет - ноэзис бар, екінші жағынан, осы таным процесінде ашылған мазмүн - ноэма бар. Э.Гуссерльдің ойынша, барлық ғылымның, жалпы дүниета-нымның негізінде «өмірлік дүние» жатыр. Ол - «барлық адамдарға мэлім», «тікелей анық», «адамның көзі жеткен», омірде кең қолда-нылатын, ол жонінде адамдар коп ойланбайтын нәрселер. Сондық-тан «өмірлік дүние» бүкіл адамның дүниетаным негізінде жатыр Ол «алдын ала берілген кокжнек», адамның практикалық іс-әре-кетінің шынайылығы мен мүмкіндіктерін көрсетеді. Ол қайсыбір ғылым саласынан бүрын пайда болған, сондықтан барлық адамның тәжірибе мүмкіндіктерінің, дүниетанымының алғышартын қүрайды үғымдық сараптау арқылы жүретін ғылыми таным - әрқашанда шектелген, толық емес, ал «өмірлік дүние» - эрқашанда айқын сондықтан оның мэртебесі анағүрлым жоғары. «Өмірлік дүние» неше түрлі мэн-мағынаға толы, солар арқылы біз заттарды танып, оларға мэн-мағына береміз. Бірақ адамдардың көпшшіп дүниедегі санадан тыс өмір сүріп жатқан заттарды танып-біліп жатырмыз деп ойлайды. Ал, шынына келгенде, адам «өмірлік дүниеден» шығатын мэн-мағынаны заттарға таңады. Сондықтан феноменология осы неше түрлі мэн-мағыналар санадан қалай пайда болатынын зерттейді. Ол үшін сананың алғашқы негізінде жатқан таза формаларын зерттеу қажет. Оған жету үшін Э.Гуссерль «эпохе» әдісін қолданады. «Эпохе» дегеніміз - феноменологиялық редукция (қыскарту) арқылы заттардың кеңістік пен уакыттың шеңберіндегі барлық омірдегі байланыстарын «жақшаға алу», «сөндіру» күралы. Осының арқасында, заттың «эйдосы», яғни таза идеясы, мэні ған& қалады да, ол таза санаға ашылады. Сонымен таза сананы ашқанда, біз одан «Абсолюттік Менді» (субъективтік ағымды) табамыз. Дүниедегі адамның іс-эрекетке түсетін барлык заттары мен қүбылыстарына сана мэн-мағына береді екен. Олай @олса, санадан тыс өмір сүріп жатқан объективтік шындық жоқ. Ал сана өзін-өзі аркылы түсініп, өзін феномен ретінде 
қарайды. Э.Гуссерльдің феноменологиясы XX ғ. коп ағымдарға өз ықпалын тигізді. Әсіресе, герменевтика мен экзистенциализмге. Енді сол бағыттарды талдауға көшейік. 362 



§ 3. Герменевтика Герменевтика (germeneon - грек сөзі түсіндіремін) сонау көне грек заманында жазылган тарихи мүраларды түсіну өнері ретінде пайда болды. Орта гаеырларда Батыс Еуропада герменевтика Библияның негізгі қағидаларын дұрыс түсіндіру өнеріне айналады. 
Қайта өрлеу заманы келгенде, антикалық дэуірде пайда болган мэдени мураларды қазіргі тілге аудару қажеттігі пайда болып, ол герменевтиканың негізгі ісіне айналады. Жаңа дэуірде гана герменевтика бірте-бірте жалпы филосо-фиялык түргыдан қаралып, ерекше агымга айналады. Бүл агымның негізін қалаган неміс діни қайраткері, философы Ф.Шлейермахер болды. Ол - Платонның барлық шыгармаларын алгаш рет неміс тіліне аударган адам. Оның ойынша, герменевтика - баска түлганың 

қайталанбас жақтарын түсінудің өнері, эңгіме оның ойларының мазмүнынан гөрі, оның сөз саптау мәнерінде, үлгісінде деген пікірде болды. В.Дильтей герменевтиканы тарихи оқигалардың ішкі сырын ашатын пэн ретінде қарады. Ол адамзат тарихын табигат заңды-лықтарынан бөлек алып қарайды. Егер табигат зандылыктарын біз практикалык іс-әрекет, таным арқылы ашып, болашақ урпақтарга дэріс беру арқылы жеткізсек, откен адамзат тарихының беттерін, сол заманда өмір сүрген адамдардын ішкі жан дүниесінің тебіренісін зерттеу үшін сол замандагы ахуалга өту, түйеіну, тебірену аркылы гана жетуге болады деген пікірге келеді. Олай болса, откен тарихқа сол заманда омір сүрген улы адамдардын өмір-баянын, ішкі рухани тебіреністерін түсініп қана бага беруге болады. Феноменология агымының негізін қалаушы Э.Гуссерльге келер болсақ, ол белгілі бір дэуірді жете түсіну үшін, сол кездегі 
қогамның «өмірлік дүниесінің» ерекшелігін зерттеу қажет деген пікірге келеді. Сонда гана сол дэуірде өмір сүрген адамдардын өмір сезімін, мэдени мүраларының мэн-магынасын ашуга болады. М.Хайдеггердің ойынша, «болмыстың үйі - тіл». Олай бол-са, герменевтика ілімін тілді талдау, тарихи умыт қалган сөздердің сырын ашу, оны қайта өмірге енгізу, сол арқылы откен гасыр-лардагы адамзат болмысын зерттеуге теңейді. Әрине, эр халык оз тілі арқылы өзінің дүниесезімі мен дүние-танымын, көзқарасын қалыптастырады. Тілде халықтың мыңдаган жылдар бойы жинаган омірлік тэжірибесі қорланады. Әсіресе бүл 363 



қағиданы көшпенді өмір салтын ұстаган қазақ халқының өткен тарихын зерттегенде ұмытпаганымыз абзал. М.Хайдеггердің ойынша, адам тіл арқылы сөйлегеннен гөрі «тіл адам арқылы сөйлейді». «Әрбір сөздің астарын ашсақ онда неше түрлі мән-мағына жатқанын байқаймыз. Тек қана аса дарынды, үлттық мэдениеттен терең сусындаған адам ғана герме невтика ісімен айналыса алады. Аса көп халықтың сыры оның ұлы азаматтары тудырған поэзияда жатыр. Онда халықтың болмысының 
қаиталанбас нэзік жақтары беріледі. Сондықтан эр ірі өлеңші -эркашанда философ», - деп қорытады М.Хайдеггер. Герменевтика ғылымына аса зор үлес қосқан неміс ойшылы Георг Гадамер болды. Ол герменевтика ілімін тек қана гумани-тарлық пәндерде қолданылатын эдіс ретінде түсініп қана коймай оның онтологиялык (болмыстық) жағын негіздеді. Оның ойынша' түсіну дегеніміз - адамның дүниетанымының негізгі жағы ғана емес, ол оның омір сүруінің анықтаушы себебі, болмысының тэсілі Г.Гадамер осы уақытқа дейін герменевтикада кеңінен колданылған белгілі тарихи қүжатты зерггегенде, сондағы руханиятқа өту, түйсіну тэсілін үзілді-кесілді теріске шығарады Бір дәуірден екіншіге, өзіңнен басқаға оту мүмкін емес. Бүгінгі таңдағы философ 2,5 мың жылға шегініп, Платонның, я болмаса Анахар-систщ түлғасына өтіп, солар сияқты омірді сезініп, қабылдай алмаиды: ол аңғырттықты көрсетумен тең болар еді. Әңгіме біреудщ рухани оміріне өтуде емес, керісінше, сол замандағы мәселелерді қазіргі заманға сай етіп талдауда. Яғни озің мен басқаның арасындағы айырмашылықты жою емес, керісінше оның жоиылмайтындығын сезіне отырып, басқаның омір тэжірибесін оз өмірщде қолданып қарауда, сондағы оқиғаны өз ахуалыңмен 
ұштастыруда. Непзгі мақсат - өткен окиғаны ой орісте кайта құру (реконструкция) емес, керісінше, жаңа мэн-мағынаны тудыру (конструкция) болып табылады. Мундай көзқарас герменевтика саласында көппікірлікті тудырады. Гадамердің айтуынша, герменевтиканың іргетасты ақиқаты мынада: бірде-бір адам ақиқатгы танып-біліп, толыгынан жеткізе алмайды. «Сондықтан өне бойы сұхбатгы қолдап, басқаша оилаитын адамга да сөз беріп, оның айтқанын наз қойып тыңдап түсінуге тырысу қажет. Міне, герменевтиканың терең өзегі осында», - деп корытады ойшыл. Г.Гадамердің енгізген тагы бір жаңалыгы - түлганың тебіренісін зерггеуден горі, оның ойының мэн-магынасына өту 364 



керектігі. Зерттеуші жазылған мэтіннің ар жағындағы калам иесінің тұлғасын көруге тырысудан гөрі, оның ой-тебіренісін тудырған затка үңілуі қажет. Бул пікірден біз Г.Гадамер ілімінің психологизмге қарсы екенін байқаймыз. Бір дэуір екіншіге ауысқан сайын жаңа мәдени ахуал дуниеге келіп, бурынғы көзқарастарды сынға алған жаңа философиялық, эстетикалык т.с.с. теориялар пайда болғанымен, эрқашанда белгілі бір турақты ой-өріс қала береді. Ол - тіл, оны өзгерту оңай шаруа емес. Тілдегі қалыптасқан мәдениет тэжірибесі урпақтан-урпаққа өтіп, олардың өмір салтына, іс-әрекетіне, ой-өрісіне өз ықпалын тигізіп, сонымен қатар, олардың бір-бірімен қарым-қатынасқа түсуіне мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алганда, түсінбеушілік - ол эр тілде сұхбаттасқанмен бірдей. Олай болса, тілге уқыпты қарау, оны тыңцай білу, ондагы ұмыт қалган сөздерді жандандыру арқылы герменевтика өзінің негізгі мақсаты - мәдениеттегі дәнекерлік 
қызметін іске асыра алады. § 4. Өмір философиясы Егер позитивизм агымы XX г. гылым саласында болып жаткан күрделі процестерді зерттеп, танымның жаңа жолдарын ашуга барлык күштерін салса, «омір философиясы», керісінше, өмірді актау мен түсінуге шақырып, ақыл-ой, логика, дүниетаным, экономикалык, саяси т.с.с. зерттеулер адамньщ жан дүниесін, омір сезімін кедейлетеді деген пікірге келеді. Расында да, XX г. қарай «адам ақыл-ойдың негізінде дүниені өзгертіп, жер бетіне бақытты өмір әкеледі» деген Жаңа дэуірдегі агартушылардың роман-тикалык козкарастары откір сынга алына бастады. Оның баста-масын біз сол XIX г. өзінде-ак омір сүрген А.Шопенгауер мен С.Кьеркогердің шыгармаларынан байқаганбыз. Бүл ойшылдардың философияга «еккен» ойлары XX г. эр түрлі «өмір философия-сының» агымдарын тудырып, оте жемісті болып шықты. Бұл агымның негізгі угымы ретінде «өмір» философиядагы бүрынгы «болмыс» категориясына қарсы койыла бастады. «Болмыс жоқ, тек қана қалыптасу гана бар», - деді Ф.Ницше. «Ал калыптасу дегеніміз омір», - деп эрі карай оз ойын қорытты. Өмір философиясының шеңберінде «омір» үгымына эртүрлі галымдар эртүрлі мазмун-магына береді. Биологиялық-табиғи козқарас үстаган галымдар омірді инстинктер, омір сүруге деген 
құштарлык, ерікке т.с.с. теңейді. Тарихтық көзқарасқа негізделген 365 



бағыт өмірді нақтылы-тарихи мәдениетті бойына сіңірген түлганың ішкі жан тебіреністерімен үштастырады. Пантеистік түргыдан өмір өне бойы өзінің жаңа формаларын тудырып отыратын ғарыштағы күш ретінде түсініледі. «Өмір философиясыньщ» алғашқы өкілдері Вильгельм Дильтей (1893-1911 жж.) мен Георг Зиммель (1858-1918 жж.) өмірді ерік пен іңкэрлік, сезім мен тебіреніс деректері деп анықтайды. Өмір хаосты тэртіпке келтіреді. Өмірдің организмдік жэне одан да биік формалары бар. Өмір организмдік деңгейде оліммен шектелсе, организмдіктен биік формалары мәдениетті 
қүрайды. Осы түргыдан алғанда, шындық - өмірден алған тэжірибенің өзі. «Өмірлік тәжірибе» - зердеге тең емес, ол ақыл-ойга сыймайды. Өмір - агым, озгеріс, шығармашылық, онда жалпылық деген жоқ. Өмірді тек кайталанбайтын жекелік арқылы гана суреттеуге болады. Осы арада «шығармашылық трагедия» дүниеге келеді. Өйткені омірдің қайталанбайтын толқындары оның объективтелінген, яғни затталынган формаларымен қайшылықка келеді. Ол қайшылықтарды шешу үшін тарихи мәдениет туынды-ларын сол замандағы ахуалды білу, барлық жан-дүниеңмен соған өткендей болып сезіну арқылы түсінуге болады. Оны В.Дильтей герменевтика деген угыммен береді. Тарихшы откен оқигаларды шынайы қайта суреттеп қана қоймай, сонымен бірге оны қайта тебіреніп, оның оміршеңдік жақтарын түсіндіре білуі керек. Анри Бергсон (1859-1941 жж.) - «омір философиясыньщ» шеңберінде «шыгармашылык талпыныс» агымын жасайды. Оның ойынша, алгашқы да ең терең шындык - ол белгілі бір толыққанды біртутас өмір, ал материя мен рухқа келер болсак, ол -сол өмірдің қалдықтары. Өмір - «өмірлік талпынысқа» (elan vital), ягни ешқашанда тоқталмайтын шыгармашылык өзгеріс, қалып-тасуга тең. Материя - болмыстың енжар жагы, ол, әрине, қанша-лықты қарсылық көрсетсе де, дегенмен, ең ақырында, өмірге багы-нады. Сондықтан табигаттың тарихи күрделенуі, орлеуі - омірдің шығармашылық өрлеуімен тең. Олай болса, Дүние - бірегей, тоқталмайтьщ, оне бойы жаңа формаларды бірінен соң бірін тудыра беретін шыгармашылык. А.Бергсонның ойынша, адам айнала коршаган материалдык дүниеге озінің интеллекті (ақыл-ойы) аркылы бейімделді. Интел-лект дегеніміз - ақыл-ой, зерде аркылы адамның дүниедегі кұбылыстарды танып-білуі, ол өзінің ең биік шыңына жараты-лыстану гылымдары арқылы жетеді. Интеллект біртүтас дүниені 366 



заттарға, соңғыларды курамдас бөлшектерге бөліп, содан кейін олардан дүниенің жасанды суреттерін тудырады. Интеллектінің 
қайнар көзі - адамның материалдық дүниедегі іс-эрекетгерін үйым-дастыру, олардың нэтижелілігін қамтамасыз ету. Бул арада аса назар аударатын нэрсе - интеллект, А.Бергсонның ойынша, заттын терең мәнін аша алмайды, ол тек қана олардың арасындағы байланыстары мен қарым-қатынастарын ғана корсете алады. Өлі материяны құрамдас боліктеріне боліп, содан кейін оларды басқаша түрде қайта құрастыру - интеллектінің негізгі ісі. Олай болса, ол заттың сыртқы қабығын ғана игере алады. Өне бойы 
қозғалып, өзгеріп жаткан Дүниені интеллект кинопленкадағы өмірді «жасанды түрде» көрсеткен сияқты (онда эрбір кадр қозғалысты көрсетпесе де), бірінің артынан бірін белгілі бір жылдамдықпен өткізген кезде, экранда «қозғалыстағы өмірдің» көшірмесі пайда болады. Интеллект Дүниедегі уқсас, кайталанатын қарым-қаты-настарды ғана көрсетіп, сонымен қатар оның қайталанбайтын, өмірге бір-ақ рет келген ішкі озегін - омірдің өзін - танып-біле алмайды. А.Бергсон адамның интеллектінен басқа да таным құралының бар екенін мойындайды - ол интуиция. Интуиция дегеніміз - ол затқа деген сүйіспеншіліктің негізінде оның ішкі, интеллектіге ашылмайтын жагына отіп, оның омірлік озегін сезіну болып табылады. Интуиция дегеніміз - рухтың алгашқы негізі. Ол -өмірдіц озі. Танымдық түргыдан алып қараганда, алгашқы интуи-ция инстинкт пен интеллектіге болінеді. Сол сәтте инстинкт озіндік санасынан, интеллект заттың ішкі сырын ашу қабілетінен айырылады. Адамньщ интуициясы толыгынан интеллектіге багы-нышты. Алайда кейбір «шекаралық жагдайда», адамның өміріне кауіп тонген, я болмаса оныц басына «тагдырлық» ахуал келген кезде, интуиция интеллектінің қурсауынан босап, адамга нағыз шындықты көрсетіп, оның Ғарыштагы орны мен тагдырын аныктауга комектеседі. Адам - шыгармашылық пенде, ойткені «омірлік талпыныс» оныц ішінен отеді. Алайда омірді терең сезіну интуициясы - тек қана тандаулы адамдарга гана тэн нэрсе. Сонымен А.Бергсон шыгар-машылык пен мәдениет жонінде элитарлық козқарас үстайды. А.Бергсонның әлеуметтік философиясына келер болсақ, ол адамның өмір сүруінің екі түрін мойындайды. Коп жагдайда адам «сыртқы» өмірдің шецберінде, өзі үшін емес, баска адамдар үшін өмір сүреді. Тек кана озіміздің ішкі өмірімізге терец үңіліп, біз 367 



өзіміздің еріктігіміз бен биәлеуметтігімізді анықтай аламыз. Бірінші емір формасын ол «жабық», екіншісін «ашық» когамга жатқызады Жабық қоғамда түлга үжымның құрсауынан шыға алмайды, ашық 
қоғамда тұлғаның өмірі мен шығармашылык кызметі үстемболып келеді. 

Қорыта келе, біз А.Бергсонның философиясының біршама 
қайшылықтарының бар екенін байқаймыз. Әрнне, интеллект адам-ньщ жан дүниесінің нэзік жақтарын толыгынан жете біле алмайды" Интеллект есептейді, бөледі, қайта құрастырады, одан эрқашанда суық лебіз білінеді. Адам коп жагдайда өмірдің терең жақтарын бисаналық түрде өзінің барлық жан-тәнімен сезінуі мүмкін. Муның бэрі де дурыс. Бірақ А.Бергеонның интеллект пен интуицияны 
қарама-қарсы қойғаны қайеыбір терең дүниетанымды жоқка шығарады. Өйткені интуициямен сезінгенді ұғым арқылы түсіне алмасақ, онда оны қалайша басқа адамдарға жеткіземіз? Дүниедегі «шығармашыльщ талпыныс» өне бойы қайталанбайтын өзгеріетерді тудыра берсе, онда дүниедегі барлық заңдылықтардан бас тартуға тура келер еді. Әрине, ол мүмкін емес. Дегенмен А.Бергсонның философиялық көзқарастарының негізінде ерекше ағым пайда болмағанымен, ол XX ғ. басқа философиялық ағымдарға өзінің зор әсерін тигізді. Ф.Ницше және оның «билікке деген еркі» «Өмір философиясының» шеңберінде неміс философы Фридрих Ницшенің (1844-1900 жж.) еңбектері ерекше орын алады. Егер А.Шопенгауер әлемдік Ерікті болмыстың алгашқы негізіне жатқызса, Ф.Ницше Ерік категориясына элеуметгік-моральдык мэн-магына беріп, оны «билікке деген ерік» ретінде түсінеді. Оның ойынша, омір билікті негүрлым жете сезінгісі келеді. Егер А-Шопенгауердің «Әлемдік Еркі» біреу гана болса, Ф.Ницше ондай монистік козқарастан бас тартып, еріктің көптігін (плюралистігін), сол себепті олардың бір-бірімен бітпейтін күресте екендігін мойындайды. Үшінші ерекшелігі, А.Шопенгауер адам еріктен бас дартып қана озін сақтай алады деген болса, Ф.Ницше, керісінше, адам, егер ол қүл емес, нагыз адам болса, билікке деген еркін омірге енгізеді, сол үшін күреседі. Не жақсы деген сурақ қойып, Ф.Ницше оган: «Билікке деген сананы, іңкэрді, сол адамның билігініц өзін күшейтетіннің бэрі», -деп жауап қайтарады. Не жаман деген сураққа: «Әлсіздіктен шыгатынның бэрі», - дейді. «Ақыл-ой арқылы жүретін дүниета-368 



нымдық іс-әрекет билікке деген ерікті күшейте ме» деген сұраққа: «Жок, өйткені интеллектінің басымдылығы билікке деген ерікті, о н ы ң ұмтылысы мен іс-эрекетін эртүрлі ойдың толғаныс-тарымен ауыстырып, тоқыратып тастайды. Мораль да басқалардың камын ойла» деп, билікке деген ерікті элсіретеді», - деп жауап береді. Билікке деген ерік - күштінің кұкының негізін кұрайды. Күштінің қүкы неше түрлі қоғамда қабылданған моральдық, діни т.с.с. нормативтік ережелерден биік болуға тиісті, сондыктан нағыз адам осы қағиданы өз өмірінде үстауы кажет. Социализм адам-дардын арасында тендік болу керек деген кағиданы таратады. Бірак ол өмірдін терең мэнін құрайтын билікке деген ерікті құртады, сондыктан ол керек емес. Демократия да билікке ұмтылған адамдардын мүддесіне карсы, өйткені тобыр қайсыбір билікті үнатпайды, ягни олар күштінің күқына қарсы тұрады. Ал еркек пен эйелге келер болсақ, табигат еркекті күшті қылып жаратты, олай болса, оган билікке деген кұкты берді. Сондыктан қайсыбір еркек пен эйел арасындагы. теңдікке деген ұмтылыс - когамның іріп-шіруійін корінісі. Жогарыда корсетілген көзкарас Ф.Ницшенің моральдык ілімінің негізінде жатыр. Моральдың негізгі үгымдары - жақсылык пен жамандык - тарихи күштілер, жаксылардың элсіз, жамандарга 
қарагандагы артықшылыгынан шыгады. Осы ойын дэлелдеу ретінде ол моральдықты корсететін создерге талдау жасап, неміс сөзі «shlecht» жаман, түрсіз деген мағына берсе, оган жақын «shlicht» деген соз де «қарапайым адам» деген магына береді, - деп корытады. Тарихи бай, атақты, асылдарды корсететін ұгым «жак-сылыкпен» теңеліп, кедейлік, қарапайымдық «жамандык», «залым-дык» деген ұгымдарды тудырды деп есептейді Ф.Ницше. Мыцдаган жылдарга созылган тарихта кедейлер мен кұлдар өздерінің моральдарын бүкіл қогамга тануга тырысты. Оны ол «күлдардың моральдагы көтерілісі» деп атайды. Ал оны жасаган дүниедегі ең «теоретикалық халык» - еврейлер. Олар когамнын «құндылыктарын қайта багалап», аристократиялык бір-бірінен туатын «жақсы - асыл - күшті - эсем - бақытты - кұдайдың сүйгені» деген құндылықтарды толығынан теріске шыгарып, оган карама-қарсы «тек бакытсыз адамдар - жақсылар», «кедейлер, әлсіздер, томендегілер гана - жаксылар», «тек зардап шеккендер, 
қайыршылар, аурулар, мүгедектер гана - тақуалар, масайрауга лайықты адамдар» деген кагидаларды үсынды. Ф.Ницшенің ойынша, иудео-христиандык моральды толыгы-нан «қайта карап», «мырзалардың моральдык құндылықтарын» 369 
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Әрине, Ф.Ницшенің философиясы кайшылықгарга толы, еш-кандай біртұтастық жүйелігі жоқ, өз заманының эртүрлі озекті мэселелерін көбіне көркем созбен берген көзқарас. Бірақ, соған 
қарамастан, Ф.Ницшенің өз заманының әлсіз жақтарын сынауы, нагыз түлганың эркашанда қол астындагы болмыстың шеңберін тиістілік негізінде аттап өту қажеттігін көрсетуі т.с.с. ойлары болашак философиялық ағымдарға үлкен эсерін тигізді. Фрейдизм агымы. Сана мен бисаналық мәселелері «Өмір философиясыньщ» XX ғ. беделді ағымдарының бірі фрейдизм болып табылады. Негізін қалаушы Зигмунд Фрейд (1856-1939 жж.) - австриялық дәрігер, психолог, философ. Негізгі енбектері: « Мен жэне Ол», «Тотем мен Табу» т.с.с. З.Фрейд жүйке ауруларын зерттеу мен емдеу жолында адам психикасында бисаналыктын зор орын алатынын байқайды. Егер одан ' бұрын қайсыбір невроз ауруларының себебін галымдар сананың шеңберінен іздеген болса, ол оны бисаналықтан коріп, жүйке ауруларын емдеудің «психоанализ» эдістерін жасап, біршама жетістіктерге жетеді. Бүл оган шабыт беріп, ол психоанализдің негізгі қагидаларын бүкіл қогам мен мэдениетке таратып, филосо-фия саласында ерекше агымды тудырды. Сонымен бисаналықты ашу, оның кұрылымын, адамның жеке оміріне, қогамга тигізетін әсерін зерттеу - Фрейдтің гылымга енгізген жаңалыгы болды. Адамның көп ынта-тілектері мен 
қүштарлыктары бисаналықты түрде пайда болады екен. Олар сыртқа адамды гипноздаган кезде, я болмаса үйқыдагы адамның түсінде, байқамай айтылып калган сөзде, кейбір дене қозгалысында т.с.с. корініп калады. З.Фрейдтің ойынша, адамның психикасының үш деңгейі бар: оньщ ортасында «Ego» (латын сөзі, «Мен» деген магына береді), ягни адамның озіндік сана-сезімі орналасқан. Екінші қүрамдас болігін «Super ego» (өзіндік сана-сезімнен жогары) деп атайды. Оган неше түрлі қогамның түлга алдына қоятын талаптары, әлеуметтік нормалар, әке-шешенің бала алдына қойган талаптары мен бұйрыктары т.с.с. кіреді, ол - тэрбие барысында адамның психи-касына енгізіліп, соңынан оның барлық жүріс-түрысын когамның талабына сэйкес ретке келтіріп отыратын ішкі механизм. Адам психикасының іргетасы ретінде ең терең жаткан жэне оте коне 
құрамдас бөлігі - ол «Libido» (латын сөзі, қүштарлык, іңкэрлік, зауықтану деген магына береді), я болмаса оны кысқаша «Id» деген 371 



екі әріппен береді. З.Фрейдтің ойынша, оған адамның барлық бисаналық түрде өтіп жататын психикалық кұбылыстарының бэрі де кіреді. Оларға инстинктер, күңгірт сезімдер мен түйсіктер ындын-тілектер т.с.с. жатады. Бисаналықтың өзегіне З.Фрейд жыныс күш-куатын (сексуалдық энергия) жатқызады. Ол бүкіл адамның психикалық жан дүниесіне өзінің ықпалын тигізіп адамның «өздігін», ерекшелігін қүрайды. З.Фрейдтің ойынша, егер адам психикасының ең терең қабаты лэззат алуга тырысса, сана, керісінше, сыртқы дүниеге, айнала коршаған ортаға бейімделуге асығады. Осы себепті сана мен бисаналықтың арасында эрдайым қайшылық пайда болады. Егер тэрбие барысында адамның жан дүниесіне енгізілген элеуметгік нормалардың талаптары өте күшті болса (Super ego), онда лэззат алуга багытталган жыныс күш-қуаты сыртқа шыга алмай, бір жагынан, адамды невроз ауруларының түрлеріне экелсе, екінші жагынан, ол белгілі бір жагдайда сублимацияланып (sublimatio -латын сөзі, «биікке көтеремін» деген магына береді), ягни жыныс энергиясы мэдени шыгармашылыққа айналып, түлга үлкен рухани туындыларды дүниеге әкелуі мүмкін. Жүре келе, З.Фрейд бисаналықтың шеңберінен екі негізгі инстинктерді бөліп алады. Олар - «өмір инстинкті» - эрос, «өлім инстинкті» - танатос. Егер эрос инстинкті өмірге деген сүйіспен-шілікті, достықты, іңкэрліктін тудырса, танатос адамды өлімге ка-рай итеріп, оның агрессивтік, қанішерлік, қиратуга деген құмарлы-гын, адамдарды қорлауга багытталган іс-эрекетін тудыруы мүмкін. Дегенмен З.Фрейд бисаналықтың күш-қуаты қандай зор болганымен, адам оларды ауыздықтап, саналы түрде басқара алады деп есептеді. Әңгіме адамды аландататын бисаналық құбылыстарды сананың жарыгына шыгарып, оларды оз еркіне көндіруге мүмкіндік алуда болса керек. 
Қогам омірінде адамның күңгірт инстинктерін ауыздық-тайтын кұрал' бар. Ол - мәдениет. Мэдениеттің құндылықтары аркылы адамдар озінің табигатпен, оз-оздерімен карым-қатынасын ретке келтіріп, деструктивті күңгірт инстинктерін шектеп ыгысты-рады. Бірақ ыгыстырылган күңгірт күштер ешқашанда мүлде жойылмақды, олар қорлана келе, оқтын-оқтын бұрқырап шыгып, неше түрлі бақытсыздыққа экеледі. З.Фрейдтің айтуына қараганда, жыныстық құмарту мен қатыгездік, мейірімсіздік бір-бірімен оте тыгыз байланысты. Сонымен екі негізгі инстинктер эрдайым бір-бірімен күресте болып, мэдениеттің дамуының негізгі багыттарын анықтайды. 372 



Сонымен бисаналыктың екі негізгі инстинктін мойындау, бір жағынан, шыгармашылык жолмен дүниені кайта кұру, екінші жагынан, жасалган мәдениетке карсы шыгу, кнрату - З.Фрейдтің ізін куған галымдардың еңбектерінде неше түрлі кайшылықтарды тудырды. Олардың көбін З.Фрейдтің бисаналықтың өзегін жыныс энергиясына теңеуі қанағаттандырмайды. Карл Густав Юнг (1875-1966 жж.) басында оз үстазының көзқарасында болганмен, журе келе бисаналықты басқаша түсіне бастайды. Аурулардың көрген түстерін сараптай келе, ол онда халыктардың тарихи аңыз-эңгімелеріндегі кейіпкерлердің бейнеле-рін байқайды. Олай болса, адамның жеке басының бисаналыгынан баска, одан да терең «үжымдық бисаналық» формалардың бар екенін байкайды. Егер жеке адамның бисаналык формалары сол адамның тэжірибесінен шыққан неше түрлі психикалық, уақытында 
ұмытылып, я болмаса ыгыстырылган тебіреністерден түратын болса, «ұжымдық бисаналық» бүкіладамзаттық тэжірибені қам-тиды. Онда мындаган жылдардагы жиналган адамзат тәжірибесін, сонымен қатар адамга дейінгі хайуандык «жасырылган іздерді» байкауга болады. Олардың көбін халықтардың мифологиясы, аңыз-хикаялары, діни сенімдіктеріндегі бір-біріне үксайтын батырлар, дана ақсақалдар, Жер-ана, перілер т.с.с. көркем бейнелерден байқауга болады. Оқтын-оқтын бүл бейнелер адамның түсіне келеді. Олардың бэрін К.Юнг «архетиптер» деген үгыммен береді. Олардың нақтылы мазмүны жоқ символикалық бейнелер, тірі түлга өзінің өмір шеңберінде алган тэжірибесін сол символдарга тол-тырып, өзінің түлгалық қасиеттерін қалыптастырады. Архетиптер халықтың эдет-гүрыптары арқылы үрпақтан-үрпаққа беріліп отырады. Сонымен қатар олардың көбі тіпті түқым куу механизмдері арқылы созылып, эдет-гүрыптар жойылып кеткеннің өзінде де омірде қайталана беріледі. Егер З.Фрейд пен К.Юнг жеке адамның психикасын, оның адамның жүріс-түрысына тигізетін ықпалын зерттеген болса, онда А.Адлер (1870-1937 жж.), К.Хорни (1888-1959 жж.), Э.Фромм (1900-1980 жж.) фрейдизмнің негізгі идеяларына сүйене отырып, 
қогам омірін зерттеуге тырысты. А.Адлер фрейдизм іліміне «компенсация» (толықтыру) үгы-мын кіргізеді. Қайсыбір адамның психикасында өзінің дене кемшіліктерін сезінудің негізінде «өзіне деген сенімсіздік» биша-ралық сезім пайда болады. Түлга оны атгап өту жолында өзінің барлық шыгармашылык мүмкіндіктерін сыртқа шыгаруга тыры-сады. Осы адамның өз-өзін өмірде нагыз болуга итерген іс-эрекетін 373 



А.Адлер компенсация дейді. Ал адам осы жолда «компенсациядан да үстем» іс-әрекет жасаса, онда ол үлылык дәрежесіне көтерілуі мүмкін (мысалы, Наполеонның денесінің кішілігі, Гитлердің аяғын сылтып басуы т.с.с. - олардың дене кемшіліктерін үлы істер аркылы компенсациялау әрекетін тудырды деген пікір эдебиетте бар). К.Хорни түлғаның дамуының екі жолын көрсетеді - ол нор-ма мен паталогия. Бірінші жолда адам өз табиғи дарындарын өзінің қабілеттеріне айналдырып, оларды дамытуға тырысады. Екіншіде адамның мінез-құлқында теріс өзгерістер корланып, невроз ауруына әкеледі. К.Хорни оны әлеуметтік себептермен («ауру» қоғамның салдарлары) генетикалық (озара түлғалық жэне әке-шеше мен бала арасындағы теріс қарым-қатынастардың 
қалыптасуы) жэне «мэндік» (тулғаның өз мүмкіншіліктерін іске асыру жолында жалған жолға түсіп кетуі) өзгерістермен үштас-тырады. Неофрейдизмнің үлы окілі есебінде американ философы Эрих Фроммды айтуға болады. Оның ойынша, түлғаның ешқандай туа біткен психикалық қасиеттері жок. Тулғаның барлық психи-калық өзгерістері мен өмірдегі коріністері оның қоғам оміріндегі катынастарға терендеу деңгейімен байланысты. Қазіргі қоғамдағы 
қатынастар «машиналанған», «компьютерленген» т.с.с. түрде бол-ғандықтан, ол адамның шынайы мэнін «жаттандырып», оны неше түрлі невроз ауруларына әкеледі. Қазіргі қоғам адамның осы дүниедегі «болуының» орнына оған «алуды» үсынады. Сол себепті ол түлғаның «жинаушылық» , «нарықтық», «енжарлық» т.с.с. мінез-
қулқын тудырады. Тулғаның жаттануының ең айқын көріністері -ол адамның еріктіктен бас тартып қашуы, нашақорлықтың, маскүнемдіктің жолына түсіп батуы, қылмыстық т.с.с. Ал осы корсетілген кемшіліктерді тудырған «ауру» коғамды қалайша «емдеуге» болады? Э.Фроммның ойынша, ол үшін ең бірінші қажет нэрсе - «гуманистік жоспарлауды» қоғамға енгізу, дүниедегі байлықты жинау, қорлау, алу психологиясынан бас тарту, қоғамды басқару жүйесіндегі қалыптасып калған шен иелерінің жаттанған басқару формаларының орнына «гуманистік басқару» жүйесін еңгізу, согі^щ арқасында қарапайым адамдардын әлеуметтік омірге деген ынтасын ояту, дүниеде болуга бағытталған қүндылықтар жүйесін тудыру т.с.с. қажеттіктерді көрсетеді. Әрине, улы философтың бүл ойлары - өтпелі кезенді оз басынан өткізіп жаткан біздің қоғамға аса қажет ойландыратын нэрселер. Сонымен қатар Э.Фромм адамның өмір сүру диалектикасына тоқталып, оның ешкашанда жойылмайтын трагедиялық жағын да 374 



көрсетеді. Біріншіден, адам бүл өмірге өзі сұранып келмейді, ол белгілі бір кездейсоқ жерде, уақытта дүниеге келіп, алғашқы сатыдан өмірінің соңына шейін «өмір мен өлімнің екі ортасында» болып іс-әрекет етеді. Екіншіден, осындай шектелген өмірдің шенберінде адам өзінің бойындағы барлық дарындарын іске асырып, алдына қойган өмірлік мақсат-мүраттарын орындап үлгір-мейді, сондықтан олардың көбі, қазақ дүниесезіміндегі термин-дермен айтсақ, «жалган, жеткізбейтін арман» болып қала береді. Э.Фроммның бұл ойлары бізді фрейднзмнің шеңберінен шыгарып, экзистенциализм философиясына өткізіп жібереді. § 5. Экзистенциализм философиясы 
Қазіргі философиядағы ец ықпалды ағымдардың бірі -экзистенциализм (existentia - латын сөзі, омір сүру) философиясы. Ол Батыс Еуропа топырағында екі дүниежүзілік соғыстың ара-сында қалыптасты. XX ғ. бірінші жартысында ондаған мемлекеттер 

қатысқан қантогісте миллиондаған қыршын жастар қаза болып, мындаған қалалар, зауыттар мен фабрикалар, ауылдық жерлердегі үйлер қирап, адамзат тағы да варварлық сатыға қайта келгендей болды. Бұл трагедия ойланатын адамдардыц санасында өзінің өшпес ізін қалдырып, дүниетанып, оны қайта озгертуден гөрі, сол 
қайгылы замандагы адамның омір сүруіне, оныц қайшылықтарга толы дүние тебіренісіне, оның омірінің мэн-магынасын анықтауга т.с.с. сүрактарға жете коңіл болінуіне жеткізді. Мүндай ахуал, әрине, откен ғасырда өмір сүрген дат философы С.Кьеркогердің, неміс философы Ф.Ницшеніц, француз ойшылы Б.Паскальдің, орыс жазушысы Ф.Достоевскийдіц ойлары-ның озектілігін көрсетіп, олардың ецбектері экзистенциализм багытының теоретикалық қайнар көзіне айналды. Экзистенциализм философиясыньщ негізін қалаган ойшыл-дарга Мартин Хайдеггер (1888-1976 жж.) мен Карл Ясперсті (1883-1969 жж.) (Германия), Жан-Поль Сартр (1905-1980 жж.) мен Альбер Камюді (1913-1960 жж.) (Франция), Н.А. Бердяев (1874-1948 жж.) пен Л.И.Шестовты (1866-1938 жж.) (Ресей), Виктор Франклді (1900 ж.) (Австрия), Хосе Ортега-и-Гассетті (1883-1955 жж.) (Испания) жатқызуга болады. Сонымен XX г. Еуропа цивилизациясының дагдарысы, зерде мен адамгершілік қүндылықтарына деген сенбеушілікті тудырып, трагедияга толы адам мәселесін тікелей философиялық таразыга салды. Бүл саладагы анықталган ең бірінші жаңалық - зерденің 375 



негізінде гылым мен техника дамыган сайын адам болмысыньщ түрақсыздыгы мен нәзіктігінің өсуі. Мүндай күрделенумен қатар 
қатыгезденіп жатқан дүннеде түрақтану үшін, адам ең алдымен өзінің ішкі өмірін талдап, соның негізінде өзінің мүмкіндіктері мен 
қабілеттерін ашуы қажет. Мүндай адам өміріне қас дүниеде адам өзінің рухы арқылы ғана қарсы тура алады. Олай болса, адамга ең керекті нэрсе - ол зат, материя, я болмаса идея, таным филосо-фиясы емес, негізінен алганда, - адам философиясы. Ал адамга келер болсақ, ол, эрине, ешқандай объект, өндірістің, я болмаса танымның куралы емес, ол субъект - ерікті, өз-өзіне жеткілікті жауапкершілікті болмыс. Жоғарыда айтылған жалпы мінездемені нақтылай келер болсақ, онда экзистенция (өмір суру) мен эссенция (мән-мағына) 
ұғымдарының осы философияның негізінде жатқанын байқаймыз. Егер бүкіл жануарлар әлеміндегі тіршілік өзінің мэн-мағынасымен бірге бұл дүниеге келер болса, адам ең алдымен бұл дүниеге келіп неше түрлі қиын-қыстау жағдайлардан өтіп барып, көп уақытган кейін гана өз өмірінің мән-магынасына ие болады. Ягни адамның өмір сүруі оның мэн-магыналыкка жетуінен анагұрлым алда жүреді. Мысалы, Африкада, я болмаса Амазонканың бойында өмір сүретін қолтырауын жагага шыгып, жұмыртқалап, оларды ыстық 
құмның астына көмеді. Уақыты келген кезде, жүмыртқалардың 
қабыгы жарылып, ішінен кішкентай колтырауындар жер бетіне шыгып, дереу шөлге қарай емес, суга карай жүгіреді. Қолтырауын осылайша миллиондаган жылдар бойы өмір сүріп жатыр. Ол өз мэн-мағынасымен бірге омір сүруге келеді! Ал дүниеге келген сэбиді алар болсак, ол анасыз омір сүре алмайды, оны коп жылдар бойы тэрбиелеп өсіру кажет, содан кейін гана ол оз өмірі жайлы сұрақтарды оз алдына койып, өмірінің мэн-магынасын ашуга тырысады. Экзистенциализм философиясында «шекаралык ахуал» деген категорияга коп көңіл болінеді. Ол - өмір мен олімнің екі арасында қалу, үрей мен алаңдау, түңілу мен қынжылу, уайымдау мен қамкордык т.с.с. Тек осындай адам омір сүруіне қауіп тонген жагдайда, оның жан дүниесі терең сілкініске ұшыраганда, «өмірде болу» тебіренісінің негізінде гана адам тез пісіп-жетіліп, оз омірінің кайталанбайтын ерекше қалыптасатын мэн-магынасын терең аша алады. Экзистенциализм философиясы адамның еріктілігіне ерекше көңіл бөледі. Еріктілік - «қажеттікті тану», я болмаса «табиги 376 



яарынды іске асыру» емес, ол экзистенциямен, яғни өмір сүрумен ген- Адам дегеніміз - өзін-өзінен жасайтын пенде. Ол - өзінің взіндік жоспар-бағдарламасы. Бул дуниеде еш нэрсе адамды билей алмайды. Адамнын себебі тек өзінде ғана, ол өзіне «Causa sui». Ал еріктілік дегеніміздің өзі - тандау. Адам ерікті пенде ретінде ойына не келсе, соны істей алады. Бірақ, сонымен қатар ол өз істеріне жауапты озі ғана беруі қажет. Сондықтан Ж.-П.Сартр: «Еріктілік дегеніміз - адамға артылған адамгершіліктің ауыр жүгі», _ деген болатын. Адам тек оз ісіне ғана емес, баскаларға да жауапкершілікті. Ол оз-озін жете түсінудің арқасында баскалардың да терең сырын өзіне аша алады. Адам экзистенциясының іргетасты ерекшеліктерінщ бірі -трансценділеу, яғни өз шегінен отіп кету. Сонда адам өз шецбе-рінен аттап өтіп, не нәрсеге жеткісі келеді? Діни экзистенциализм 
Қудайды трансценденттікпен теңейді. Олай болса, Қудаймен косы-луга ынтык болу, нағыз еріктілікті содан іздеу діни трансценділеу болып есептеледі. Діни экзистенциализмнің корнекті окілі Н.Бер-дяевтін айтуына қарағанда, «адам табиғи дүниедегі үзілгендік», екі-жакты, қайшылык пен қайғылыкка шомылған пенде. Сондықтан оны түсіну - одан да жоғары турған Қудайды талап етеді. Ал муның өзі адамның Құдайға тәуелді пенде екендігін корсетпейді. Философия адамнын қудайшылдығын, Қудайдыц адамгершілігін корсетуі қажет. Өйткені Христостың озі адам болып туды. Қудаи дегеніміз - ол рух. Олай болса, тек кана рухани қарым-қатынас қана адамдардың терең мэнін көрсетеді. Ал атеистік бағытқа келеек, оның окілдері - Ж-П. Сартр мен А. Камю - оны ештенеге теңеп, ол экзистенцияның ең терец қупия-сы деген пікірге келеді. Сонымен экзистенция дегеніміз - озінің шектелгенін, ягни уақытша екенін сезінетін, ештеңеге багытталған адам өмірі. Экзистенциализмнің ерекшеліктерініц бірі - жеке адам мен әлеуметтік болмысты бір-біріне қарсы қою, осы адамзат болмы-сының екі жағының бір-бірімен ымыраласпайтынын корсету болып табылады. Олай болса, адам өмірінің ерекшелігі - өмір суру мен мэндіктің, болу мен алудыц, таным мен түсінудіц арасындагы тебіреніс, тандау. Мүның озі адам болмысының трагикалық жақта-рын корсетеді. Өзініц «Болмыс пен уакыт» деп аталатын колемді еңбегінде М.Хайдеггер адамның омір сүруін «Dasein» деген үгыммен береді. (онын қазакшага тікелей аудармасы - «осы арадагы болмыс»). 377 



Мүндай ұғымды философияға енгізіп, ол адам болмысы - тарихи болмыс екенін, ол яғни «қазір жэне осы арада» омір сүріп жатқанын көрсеткісі келді. Дүниеде адамнан басқа ешқандай тіршілік озінін шектелгенін, яғни өлетіндігін білмейді. Олай болса, тек адамға ғана уақыттылық, ал сонымен бірге өмірде болу мәселесі тэн Бвд тұрғыдан алғандағы философияның негізгі мақсаты - ол дэл қазіп омір сүріп жатқан адамның ішкі тебіренісін зерттеу, содан шығатын омір тэжірибесін талдау болып табылады. Бұл М.Хайдеггердің жасаған жаңа онтологиясы еді. Яғни ол - уақытпен шеңберленген адам болмысы, осы арада өмір сүріп, басқалармен бірге KOMMV никацияға (қатынасқа) түсу. Алайда индустриалдық қоғамда адамның болмысы өзінің бишынаиылыгымен тең. Конвейерден шыққан бір-біріне үқсас заттар сияқты, адамдар да орталанып, бір түлға екіншіні жеңіл ауыстыра алады. Адамдар бірін-бірі ауыстыра алатындықган «баска», ол - «нақтылы басқа тулға» емес, «қайсыбір басқа» «жал-пы бір басқа». Мұндай жағдайда «ол да», «мынау да», менің «өзім де» шынайы субъект емеспіз. Мүндай тобыр адамын М.Хайдеггер «das Man» деген терминмен берсе, Н.Бердяев оны «объективация-ланган дүние» дейді. Ал адамның шынайы болмысына келер болсақ, ол - адамның тарихи пенделігін, уақыт шеңберінде шектелгенін, сонымен катар озінің еріктіліпн сезінуінде. Шынайы болмысқа жету үшін адам күнделікті күйкелі омірден бас тартып, соңғы өмірдің шегі - өлімге тікелей қарай алатын жағдайға келуі қажет. - Бишынайы болмысты аттап өту үшін адамдар бір-бірімен 
қосылып, «абсурдтық дүниеге», оның шектелгеніне, өлімге, жалпы дүниенщ жетілмегендігіне, мэнсіздігіне қарсы шыгып, көтерілуі керек, - дейді француз ойшылы А.Камю. Алайда мұндай дүниеге түңілуден туғай бірігушілік бірде-бір адам болмысының мэселесін әрине, шешпейді. Діни экзистенциализм бұл мэселенің басқа шешімін ұсынады І.Марсельдщ ойынша, адамдар шынайы болмысты заттардың болмысымеі^ теңейді. Ал шынайы болмыс, негізінен алганда эрка-шанда тулгалық болмыс. Болмыс - «Ол емес», «Сен», сондықтан адамдардын Құдай алдындағы бір-бірімен ішкі сырларын бөлісуі ең қүпия тереңде жатқан тебіреністерімен болісуі - шынайы' болмыстың алғышарты. Ол үшін, яғни басқа адамның терең сырына жетіп, шынаиы болмыстық дэрежеге көтерілу тек махаббат арқылы ғана іске асады. 378 



Г.Марсельдің бұл ойларын дамытқан М.Бубер, Э.Левинас сиякгы еврей ойшылдары болды. Олардың ойынша, адамның луниеге деген қарым-қатынасы екіжақты, өйткені оның сөздігінде екі негізгі сөз бар. Олардың біреуі «Мен жэне Сен» болса, екінішеі «Мен жэне Ол». Дүние адамзат тэжірибесі ретінде «Мен жэне Олға» жатады. «Мен жэне Сен» адами шынайы қарым-қатынасты тудырады. Олай болса, адам алдында дүниеде болудың ею мумюн-дігі бар. «Мен жэне Сен» шынайы болмысты тудырса, «Мен жэне Ол» - адами қарым-қатынастарды заттандырады. «Сен» деп қарым-катынаска тускен адам - ол заттардын арасындагы зат емес. Мен оны тануга, зерттеуге тырыспаймын, ойткені мен онымен қарым-
қатынастамын. Егер ол қатынастардан шыққанда гана, мен оны тани бастаймын. Тану, білу - «Сеннің» алшактауына экеліп согады. «Мен жэне Сеннің» қарым-қатынасын махаббатпен теңеуге болады. Махаббат сезімі букіл дүниені озінің сэулесімен жарқы-ратып, гүлдендіреді. Махаббат аясындагы адам қайсыбір адамды, жақсы мен жаманды, сүлу мен түрсізді, ақылды мен наданды -бэрін де ерекше «Сен» ретінде қарайды. Алайда адам болмысының трагедиясы - «Мен жэне Сеннің» қарым-қатынасының сарқылу, я болмаса құралга айналу мүмкіндігінде. Экзистенциализм философиясының ірі өкілінің бірі - Виктор франкл. Ол қазіргі қогамдагы адамдардың қасіреті - ноогендік (nous - грек сөзі, ақыл-ой, зерде, pyx; genesis - грек сөзі, дуниеге келу, пайда болу;) невроздарда, ягни адамдардың өмір сүрудщ мэн-магынасынан айырылып қалуында деген пікірге келеді. Соңгыны В.Франкл «экзистенциалдық вакуум» деген угыммен береді. Өз болмысының мэн-магынасынан айырылып қалган кейбір адамдар, рухани жүдеуліктен арылу үшін «Қүдайды іздеу» жолына түссе, екіншілер нашақорлық пен ішімдіктің сагымында жүреді, үшінші-лер қогамдагы тэртіпке қарсы багытталган қылмыстық іс-эрекеттер-ге, тортіншілер суицидке (оз-озін олтіру) дейін барады. Өзінщ гуманистік козқарасынан таймайтын В.Франкл өмірдегі ахуал 
қандай қиын болса да, тіпті жазылмайтын сырқат, өлімнің өзі болмасын, адам өз өмірінің мән-мағынасын жогалтпауы керек, -деген терең ойга келеді. Өзінің екінші дүниежүзілік согыс кезіндегі Бухенвальд концлагерінде болган экзистенциалдық тэжірибесін сараптай келе, В.Франкл тек кана оз өмірінің мэн-магынасын сақтап 
қалган адамдар гана сол тозақтан құтылганын, ал өмірдщ мэн-магынасын жогалтқан көпшіліктің «малга ұқсайтын тобырга» айналып құрыганын айтады. 379 



Әрине, реформа барысындағы бүгінгі қиын-қыстау жағдай ларда біршама адамдар бурынгы ұстаган жан дүниесіндегі ҚУ Н Л Ы " лықтардан айырылып, сонымен катар жаңа құндылыктарды қабыл" даи алмаи, экзистенциалдық вакуумде жүргендері баршамызға аян Мұның өзі неше түрлі «элеуметтік ауытқудың» түрлерін туғызып реформаның эрі қарай өрлеуіне өзінің кеселін тигізіп отыр Мұндай 
ҚНЫН жагдаида экзистенциализм ілімінің «элеумегтік ахуалға» сілтегеннен гор,, жеке тұлғаның ерікті іс-әрекетінен шыгатын таңдауға, ал оньщ оз, белплі бір жаҢа ахуалды тудырып, өм.рд ң а Р н а с ь ш ашуының мүмкіндігін көрсетеді деген кұнды пікіріне оқырманның назарын аударғымыз келеді. § 6. XX ғ. діни философия XX ғ. ғылым мен техниканың керемет жетістіктері - адамзат-тың ғарышты игеріп оз найдасына жаратуы, атомның ішкі орасан зор күш-қуатын адамзат игілігіне пайдалануы, осы екі мега-әлем мен микро-әлем арасындағы ашылған миллиондаған табиғат сып лары, бір Караганда, діни философияны қоғамдық сананың шеңбе-ршен альісқа ығыстырып тастаган болар деген ой келеді. Алайда мұндаи шкір шындыкка сай келмейді, ойткені біздің жогарыдагы ои-орісіміз тек қана діннің гносеологияльщ (танымдық) түп-Г Г Т І ™ А л 0 Н Ь Щ ӨЗІН Т е Р е ң , Р е к қ аР аР болсақ, «үлы мэртебелі Табигат» қаншама ішкі сырларьш әлі де болса құпия сақтап, адамдарды адастыруда... Ал енді діннің элеуметтік түп-тамырына келер болсақ дү™едеп зүдымдыктың салмагы ең болмаса бір граммга кеміді ме Хиросима мен Нагасаки, Бухенвальд трагедиясынан откен адамзатқа мүндай сұрақты қоюдың озі артыгырақ болар Енді діннің психологиялық түп-тамырын сараптасақ біз жагдаидың бұрынгы дэуірлермен салыстырганда орши түскенін баикаимыз. Егер бұрын олім мәселесі жеке адам толганысының шеңберінен шықпаса, - қандай кантогісті согыс, я болмаса, эпиде-мия, жер сшкіну, топан-су болса да, бірде-бір адам бук,л адамзат тарихының әрі қараи жалгаса береріне ешқандай күмән келтірмеген оолса, - XX г. екшші жартысьшда ондай күдік пайда болып, өрши түсті (ядролық согыстың салдарынан бүкіл жер бетіндегі тіршілік-тщ құрып кету мүмкіндігі, сездірмей жақындап келе жатқан экологиялық апаттың үрейі т.с.с.). 380 



Міне, жоғарыдағы көрсетілген жэне баска да жүздеген себептер XX ғасырдағы діннің эрі қарай етек жайып өсуіне, олай болса, діни философияның да қоғамдық санадағы алатын үлесінің молаюына экеліп жеткізгені - дэлелдеуді талап етпейтін қағидалар. Олай болса, қазіргі дүниежүзілік діндердегі қалыптасқан ахуал, діни философиядағы жаңа ойлар мен тебіреністер зерттеліп, оқылуы керек. XX ғ. христиандык философия XX ғ. христиандық философия элеуметтік зұлымдықтың негізгі үш себептерін корсетіп, оларды кінэлайды. Біріншіден, ол -жаратылыстану ғылымдарында қалыптаскан «әлем дегеніміз - оз негізінде өмір сүріп жатқан болмыс» деген қагида. Екіншіден, либерализм урандарының негізінде қалыптасып ағарған, Қудайдан бас тарткан мемлекет. Үшіншіден, коммунизм (Бурынғы Кеңес Одағы мен басқа социалистік елдер) бүкіл байлықты мемлекеттің 
қолына өткізіп, қарапайым адамдарды сол мемлекеттің қүлына айналдырса, капитализм (Батыс елдері) негізгі жүмысшы хальщты тауарға, яғни затқа айналдырады. Жекеменшікке деген адамның кукы - табиғаттың заңы, адам жекеменшікке жету үшін жүмыс істейді, міне, осы турғыдан христиандық философия әсіресе, коммунизм идеясын қатты сынға алады. Христиандык философияның негізгі мэселесі - ол болмысты тану болып есептеледі. Е.Жильсон оны былайша тужырымдайды: «егер екі философ болмысты түсінуде екі жакта болса, онда барлық жагынан да олар бір-біріне карама-карсы. Бұл философия «болмыс» (esse) жэне «дүниедегі бар», өмір сүріп жатқанды (ens) бір-бірінен айырады. Болмыс категориясы тек 
қана мэңгі, абсолютті, қүдіретті өмір сүріп жатқан Қудаймен теңелсе, накгы бул дүниеде омір сүріп жатқан заттар - жаратылған, өтпелі, олардың болмысқа тек катысы ғана бар, яғни уақытша келген. Нактылы дүниеге келген заттардың «өмір сүруі» (existentia) мен мэн-мағынасы (essentia) бар. Олар бір-бірімен қосылып, соны-мен қатар бөлініп жатады. Бул дүниеде өмір суру, ягни болмыска 
қатысты болу дегеніміз - жаратылгандықтың белгісі. Екінші жагы-нан, мэн-магынага ие болу дегеніміз - нактылы, белгілі зат болумен тең, олай болса, ол эркашанда шектелген, отпелі, ол - жалпы болмыс емес, тек кана нақтылы болмыс. Жак Маритеннің айтуына 381 



Караганда, эрбір болмыс өмір сүру мен мәнділіктен тұрады «Мәнділік бул зат не деген сұракка жауап берсе, мысалы, тас «өміп сүрудщ» қоятын сурагы тіпті басқаша: Ол бар ма, ягни дэл қазіп өмір сүрш жатыр ма, элде жоқ па? Олай болса, бул дүние кездейсок оның шеңберінде эрбір заттың болуы да, болмауы да мүмкін Нақтылы дүние тәуелді, өз-өзіне жеткіліксіз, тек қана Қудай толыққанды кемеліне келген болмыспен тең», - деп қорытады өзінің ойын Ж.Маритен. Адам дене мен рухтан турады. Ол өзінің материалдық 
қажеттіктерін мемлекеттің шеңберінде элеуметгік пенде ретінде өтесе, тулга ретінде ол Қудайга тэуелді. Сондықтан бул философия адамның материалдық мәселелерге (бір жагынан, жетіспеушілікке екінші жагынан, оның көптігіне) көп көңіл бөлгенін жаратпайды' Өиткені адам - зат емес, ол тулга. Олай болса, жердегі тэртіп рухқа тэуелді болуы кажет. Адамньщ жеке өмірі өзінің шеңберінде жабылып қалмай, басқа адамдарға ашық болуы керек. Христиандық философияның негізгі мэселелерінің бірі -сенім мен білімнің арақатынасы. Бул мәселенің діни шешімін алгаш рет Орта гасырда ФАквинский тапқан болатын. XX г. діни философия осы шешімді бұлжытпай орындап, қадагалап отыруга тырысады. Ол шешім, білімге Караганда, сенімнің басымдылыгы Діни сенім мен акыл-ой арқылы дүниетану - бір-біріне қарсы емес бірін-бірі ыгыстырмайды, керісінше, бірін-бірі толықтырады, олар бір озенге қуятын екі бұлақ сияқты. Сенімнің түпкі қайнар көзі -
Құдайдың адамга берген аяны, оның ақиқаттыгына еш күмэн келті-руге болмайды. Акыл-ой аркылы дүниетану - жаратылган пенде -адамга берілген үлкен сый. Бірак қайсыбір адам шектелген, соңы бар пенде болгандыктан, оның білім-тануы да сол сияқты, ол бэрін біле алмайды. Олай болса, ақыл-оймен табылган білімді эрқашан 
құдіретті түрде берілген сенім ақиқаттарымен салыстырып, бақылап отыруымыз қажет. Олардың ойынша, ол, эсіресе XX г. гылыми-техникалық революцияның жетістіктерін сараптау үшін аса қажет. Осы тургыдан олар XX ғ. ашылган үлы гылыми жаңалық-тарды Библияның негізгі қагидаларымен салыстырып, олардың «ақиқаттыгына» бага береді. Мысалы, XX г. екінші жартысында астрофизика саласында ашылган біз омір сүріп жатқан Дүниенің пайда болуы мен жасы жөніндегі «үлкен жарылыс» теориясын алайық. Алгашында материя «сингулярлық», ягни орасанзор 
қысымның негізінде «нүктелік» жагдайда өмір сүрген. Ал оның өзі 13 млрд. жыл бурын «үлкен жарылысты» тудырып, біздің галак-382 



тикадағы жұлдыздар жүйесінің қалыптасуына экелді (Құс жолы). Жарылыстың күші сондай орасан зор болғандықтан, осы уақытқа дейін жұлдыздар бір-бірінен алыстап, кеңістікте үшып барады. Оны астрофизиктер: «Бір-бірінен кашып бара жатқан галактика», -дейді. Бул теорияны қарапайым адамның санасына енгізу өте қиын, өйткені нүктеден, практикалық түрде, жоқтан біздің галактика сияқты орасан зор Дүние пайда болды. Ойлап қараңызшы: кұннің ішіне 1 млн. жуық жер сияқты планеталар сыйып кетуі мүмкін. Ал күн - қарапайым орташа жүлдыз. Ал олардың саны тек біздің галактикада ғана 200 млрд. артық!!! Осының бэрі «нүктеден» пайда болды!! Христиандық философияның бул гылыми жаңалыққа берген багасына келер болсақ, олар бул ашылган жаңалық Қүдайдың «жоқтан» бар Дүниені жаратқаны жөніндегі діни қагиданы гылыми түрде дәлелдейді деген пікір туындайды. Олай болса, бул теорияның ақиқаттыгына күмэн келтіруге болмайды. Екінші мысал ретінде биология саласында ашылган тіршілікті клональды түрде, ягни жыныстық жолдан тыс жарату мүмкіндігін келтіруге болады. Биологтардың айтуына қараганда, тірі организм-нің эрбір клеткасында организмнің бүкіл «генетикалық коды» жазылган. Олай болса, белгілі бір клеткадан жасанды жагдай туды-рып, дэл сол организм сияқты жаңа тіршілікті дүниеге экелуге болады!! Әрине, бүл - гылым саласында ашылган гажап жаңалық. XX гасырдың аягында агылшын галымдары клеткадан «Долли» деп ат койган қойды да тудырып, өсірді. Христиандық философияга келер болсақ, бул жаңалық та ақиқатты деген пікірге келеді. Өйткені Қудайдың өзі алгашқы «клональды экспериментті» жасады: Адамның бір қабыргасын жулып алып, одан Еваны тудырды. Әрине, мүндай «аргумент» бізді күлдіртуі мүмкін. Әңгіме осы философияның гылыми жетістіктерін өз ішіне кіргізіп, заман агымына сай келуге тырысуында болса керек. Шындыгында, христиандық философияның қойган мэселесі өте өзекті, бірақ оны сэл өзгертсек, онда ол адамның дүниетану мүмкіндігі моральдық сананың бакылауында болып, бүкіладам-заттык қүндылықтардың шеңберінде даму қажеттігіне келіп тіреледі. XX г., бір жагынан, ақыл-ой арқылы дүниетанып, оны 
қайта өзгертудің орасанзор мүмкіндіктерін гана корсетіп қоймай, сонымен қатар «гылыми оркокіректіктен» сақ болу қажеттігін көрсетті. Ғалымдар ашқан жаңалықтарын дереу дүниеге енгізіп, адамзат пайдасына жаратуга тырысады. Бірақ ол жаңалық бізге 383 



пайдасымен бірге, көп ойламаған теріс салдарын өмірге әкеліп, 
қоғам алдында неше түрлі жаңа қауіптерді тудырады. Адамзат алдындағы көп экологиялык мәселелердің пайда болуының терең себептерінің бірі, міне, осында. XX ғ. христиандық философия туғызған ірі тулғаның бірі -Пьер Теяр де Шарден (1881-1955 жж.) Негізгі еңбегі «Адам кубылысы» деп аталады. Діни философтың қойған негізгі мәселесі: «Адам Қудайдың жаратқан Дуниесінің конағы ма, я болмаса сол жүріп жатқан жаратылысқа өз үлесін қосып, оны эрі карай дамыта ма? Егерде бул Дүние дайын күйінде адамға берілсе, онда адамға тек қана оның ғажаптығына таңғалып, оған табынудан баска еш нэрсе калмайды. Ал егерде Дүниенің басы да, аягы да болмай, бірак ол оне бойы жаңару, озгеру (эволюция) үстінде болса, онда адамның бул Дүние-ге келуінің негізгі мақсаты - оны эрі қарай дамытып, көркейтіп, өзгертуінде болса керек», - деп қорытады П. Т. де Шарден. Өзінің философиясында ойшыл материализм мен идеализмнің біржактылығын сынап, шынына келгенде, Дүниенің сыртқы мате-риалдық жэне ішкі психикалык рухани жактары болуы кажет деген пікірге келеді. Егер Дүниенің алғышарты ретіндегі рухани қосын-дысы болмаса, онда жалғыз материядан туратын әлемде адам пайда болмас еді. П.Т. де Шарденнің ойынша, Ғарыштың өмір сүруі мен эрі карай өрлеуінің негізінде екі энергияның (күш-куаттың) тікедей 
қатысы бар. Олар - тангенциалдық, ягни физикалық күш-куат жэне радиалдық, ягни психикалык, рухтык. Егер тангенциалдық күш Дүниенің элементтерін бір-біріне тартып, оның біртутастығын камтамасыз етіп отырса, радиалдык энергия оларды алга жэне жогарыга, күрделенуге экеледі. Дүниеній тарихи дамып, күрделенуі, негізінен, ұш гарыштың откен сатыларына байланысты. Олар: өмір алды; өмір; ой. Бірінші - «өмір алды» сатысында галактиканың қалыптасуы мен оның химиялык күрделенуі басталады. Жер бетіндегі жылы неше түрлі/минералдар мен туздар еріген суларда күн сэулесінің энергиясы аркылы неше түрлі күрделі химиялык қосындылар пайда болып, акырында, өмірдің алгашкы турпайы микро түрлері дүниеге келеді. Екінші - өмір сатысында жер бетінде тіршіліктін миллион-даган түрлері дүниеге келіп, биосфера калыптасады, оның ең эсем гүлі - адам дүниеге келеді. 384 



Үшінші - ой сатысында адамньщ калыптасуы мен дамуы басталып, бүгінгі кұнге дейін жетеді. П.Т. де Шарденнің ойынша, казір біріккен адамзаттың калыптасуы жүріп жатыр. Адамзатпен бірге жер бетінде жаңа қабат - ноосфера, яғни ақыл-ой қабаты калыптасып жатыр. Адамзаттың әлеуметтік орлеуі - материя мен тірі табиғаттың орлеуі, күрделенуі, дамуының жалғасы. Дүние біздін көз алдымызда эрі карай дамып, жаратылу үстінде, қазіргі уакытта оның негізгі кілті - адамның қолында. Өйткені адам саналы түрде эволюция процесіне катысуда. Материяны кайта 
қүрып, өзгерту жолында адам шығармашылык деңгейіне көтеріліп, өзінің кім екенін Дуниеге көрсетеді. Осы турғыдан П.Т. де Шарден кейбір христиан дініндегі моральдық қағидаларды. Әсіресе енжарлық, мойынсунушылыкты сынға алады. Адам өмірге белсенді түрде қатысуы керек, яғни оның өмірдегі негізгі максат-мүраты - жасампазды еңбек дәр-жесіне котерілу болмақ. «Жаксы христианин Дүниенің жаратылу процесіне белсенді қатысады, цивилизациялык ағымның белсенді мүшесіне айналады». Жамандық - енжарлык, жақсылық - белсенділік. Сонымен бірге П.Т. де Шарден ужымдық өмір сүруге шақы-рады. Жалғыздықтағы адам рухани жетіле алмайды. «Менің» жетілуім ужымдык сана арқылы ғана жүрмек. 

Қазіргі қоғамдағы дағдарыс - өрлеудің дағдарысы. Адамзат Дүниенің эрі қарай өрлеуінің негізгі күшіне айналғанын сезінеді, екінші жагынан, осы сезімнен қоркып, оған күмэндана бастайды. Ал осы ізгілікті істі эрі қарай жалғастыру үшін, адамзатқа белгілі бір рухани тірек қажет. Ол тек «өмірден де жоғары» қудіретті күш болуын талап етеді. Ол адамзаттың алдында эрқашанда шамшы-рақтай жанып туруы керек. Ол оны аспандағы ең күшті жарқыраған жулдызға теңеп, оған «Омега» нүктесі деген ат қояды. Ойшылдың ойынша, Омега - кеңістік пен уақыт шеңберінен тыс, Дүниенің алдында турып, өзінің психикалық радиалдық энергиясы арқылы бүкіл өмір сүріп жатқанның бэріне де өз әсерін тигізіп жатқан қүдіретті күш. Ол күш, негізінен алганда, сүйіспен-шілік, ал оның ең кішкентай урығы - ол молекуланың ішкі тарту күші. Сонымен П.Т. де Шарденнің Омегасы христиан дінінің Қу-дайына үқсамайды, ол - таза рух, сананың жиынтығы, сонымен 
қатар дүниенің эрі қарай дамып, күрделенуінің негізгі себебі. П.Т. де Шарденнің философиясы XX г. адамзат ой-өрісіне өзінің зор ықпалын тигізді. Оның себептерінің бірі - гылымның жетістіктеріне сүйене отырып, Дүниенің дамуы жөніндегі біртутас 385 



Енді Шығыс елдеріндегі діни-рухани ахуалға келер болсақ, онда «Қудай ашылған» діндермен қатар (Христиандық, Ислам) «Қудайды ашпаған» діндер де бар (Конфуциандық, даосизм, буддизм). Бірінші діндерге келер болсақ, ондағы Қудай транс-цедентті, абсолютті, кеңістік пен уакыттың шеңберінен ары жатқан мэңгілікті. Ол адамзатқа өзінің «сөзімен» ашылады. Екінші діннің түрлеріне келер болсақ, ондағы Құдай - дүние-нің рухани алғышарты болғанымен, бірақ ол түлға емес. Құдай -болмыстың ең биік сатысы, ол табигаттан бөлінбеген, бірақ Ол уғымның тозағына түспейді, Оны сөзбен жеткізе алмаймыз. Мундай жағдай Құдай жөніндегі арнаулы ілімді (теологияны) талап етпейді. Сонымен қатар Табиғатқа деген табыну сезімін тудырып, оны кайта өзгертуге багытталган іс-эрекеттерді теріске шыгарады. Егер христиандық дін Құдай өзі жараткан жетілмеген табигатты тарту ретінде адамга беріп, оны танып-біліп, қайта өзгерту, өз мүддесіне жарату, оган өз билігін жүргізу қуқын берген болса, «Қүдай ашылмаган» діндерде Табигатқа адам өз билігін жүргізе алмайды, оган табыну қайсыбір үстемдікті теріске шыгарады, адам табигатқа тиіспей, тек қана өз-өзін гана өзгертіп, өне бойы жетілу үстінде болуы керек. XX г. аягына қарай дүниедегі ең жас дін - исламның рухани ықпалында омір сұріп жатқан елдерде діни сананың күрт өсуі байқалады. Оның негізгі себебі осы діннің ерекшелігінде жатса керек. Ислам - тек кана адамның жан дүниесін баурайтын дін гана емес, сонымен қатар ол қогам болмысының элеуметтік, саяси, 
қүқтық салаларын да бақылауга алып отырады. Мысалы, Аятолла Хомейни (Иран революциясының көсемі) өзінің «Исламдық баска-ру» деген еңбегінде «Исламдық қуктык мемлекеттің» казіргі Еуропа елдеріндегі қүқтық мемлекеттерден артықшылыгын Қүран арқылы көрсеткісі келеді. Оның ойынша, Еуропа елдерінде зандарды шыгаратын арнаулы мекемелер, заңгерлер, депутаттар т.с.с. бар. «Олардың кол астынан шыгатын зандар эркашанда жетілмеген, кемеліне келмеген, өйткені эртүрлі элеуметтік топтар өздерінің мүдделерін қоргау жолында заң кабылдайтын мекемелерге өздері-нің ыкпалйн тигізіп, заңның бурмалануына әкеледі. Сондықтан ол елдегі зандар оқтын-оқтын қайта қаралып, өзгертіліп отырады. Ал ислам елдеріне келер болсақ, онда қогамдык катынастар шаригат-тың негізінде ретке келтіріледі. Шаригаттың заңдарын адам жасаган емес. Олар Мухаммед пайгамбарга Алланың берген аяты, сондык-тан ол кемеліне келген, жетілген, барлық адамдар сыйлайтын, бүлжытпай орындайтын нормалары», - деп қорытады А.Хомейни. 388 



Міне, осындай ғасырлар бойы шариғаттың негізінде калып-таскан ислам елдеріндегі қоғамдық сана модернизация барысын-дағы біршама өзгерістерді кабылдай алмайды, өйткені олар щариғаттың көп нормаларына қайшы келеді. Олай болса, «діни фундаментализмнің» терең түп-тамырын біз осы тургыдан түсінуі-міз қажет. Ал енді XX ғ. ислам ойшылдарына келер болсақ, олардың козғаған негізгі мэселелері - ол ислам цивилизациясының ерекше-ліктері мен ислам дініндегі адам жөніндегі қағидалар. Мысалы, Иран философы Сеид Хусейн Наср ислам циви-лизациясының символы ретінде озеннің ағысы емес, Кағбадағы алты қырлы тасты көрсетеді. Яғни ислам қоғамы оне бойы өзге-рісте емес, ол тұрақты да бір қалыпты. Алайда Батыста тараған «исламның түрақтылығы іріп-шірумен тең» деген пікірге ол үзілді-кесілді қарсы шығады. Екінші ерекшелік - Құдай, Ғарыш жэне адамның бірлігі мен өзара байланысын мойындау болып табылады. Оның үлгісі ретінде табиғаттағы заттардың бірлігі мен өзара байланысын алуға болады. Үшінші ерекшелік - исламның тазалығы, Мухаммед пайғам-бардың аяндарының қатаң сақталуы. Соңғы өте маңызды ерекшелік - исламның «Алладан басқа 
Құдай жоқ, Мухаммед оның пайғамбары» деген өзекті қағидасы. Исламның негізгі қағидаларына тоқтала келе, С.Х.Наср Қуран дегеніміз - сөзбен, символдармен берілген табиғаттың сыры», - де-ген пікірге келеді. Адам мәселесін талдай келе, озінің «Білім жэне киелілік» деген еңбегінде С.Х.Наср «архирейлік» жэне «прометейлік» адам-дарды бір-бірімен салыстырады. Архирейлік адам - жер мен аспан арасындағы көпір, ол Қудай алдында жердегі істеріне жауап беруге тиісті. Ол кеңістік пен уақыттың шеңберінде шектелгенмен, негізінен алғанда, қүдіретті рухани күш. Ал прометейлік адамға келер болсақ, ол - жердегі дүниенің туындысы, оның негізгі қамы - Қүдайды умыт қылу. Киелілік сезімді жоғалтып, ол өз табиғатының ындынының қулына айнала-ды. Ол - оз кажеттіктерін өтеймін деп табиғатты ойрандатады, ең жоғарғы қазіргі технологиялар оның тэкаппарлығын эрі карай өсіреді. Прометейлік адам тарихи Қайта орлеу заманында дуниеге келеді. Оқтын-оқтын ол оз өміріне қанағаттанбай, киелілікті аңсай-ды, бірак оныц бурмаланган табигаты оган оны жеткізе алмайды. «Сондықтан Батыс елдеріндегі ішімдіктің, нашақорлықтың т.с.с. 389 



теріс нәрселердщ түп-тамыры осы киелілікті жоғалтудан пайда болды», - деген пікірге келеді С.Х.Наср. Ф.Ницшенің «Қүдай өлді» дегені ол прометейлік адамның рухани өлімін көрсетеді. Екінші Иран философы Али Шари-ати: «Ислам бірінші болып халықтың тарихтағы, қоғам өміріндегі шешуші ролің көрсетті», - деген пікірге келеді. Ал енді оның адам мәселесіне деген козқарасына келер болсақ, біріншіден, адам табигат пен табигаттан жоғары пенделерге 
қарағанда бірінші орын алады, өйткені: оның өзіндік санасы мен ізгілігі бар; екіншіден, оның өзіндік дербес ырқы, еркі мен таңдауы бар; үшіншіден, ол саналы пенде, ол - оның ең кұнды қасиеті; тортіншіден, ол - жасампаз пенде; бесіншіден, адам идеалға табынады; алтыншыдан, адам - моральдык ар-үжданы бар пенде. Бірақ тек қана өзінің Қүдайға деген махаббатының арқасында ол озінің биік дэрежесі мен жетілуіне мүмкіндік алады, яғни адам идеалдық дэрежеге көтеріледі. А.Шари-Атидің ойынша, идеалды адамның үш жағы бар. Олар: ақиқат, ізгілік, эсемдік, басқаша сөзбен айтқанда - дүние-тану, этика, онер. «Қүдайдың ырқының негізінде адам табиғат жүмағынан, өзін оятатын шөлге түсті», - деп қорытады ойшыл. Ал енді мәселені нақтылай түсіп, XX ғ. Шығыс елдерінің үлы ойшылдарына келер болсақ, онда үнділік діни философ Свами Вивекананданы келтіруге болар еді. Оның ойынша, егер «Азияның дауысы эркашанда діннін дауысы болған болса, Еуропа дауысы -саясаттың дауысы». Еуропа цивилизациясының түп-тамыры коне гректерге кетеді. Олар тек қана айнала қоршаған ортаны жақсартуды ойлаған, сыртқы өмірді басым үстап, армандауды елемеген. Ал Дзияга келер болсақ, Шығыс философиясы адамның ішкі рухани өмірін талдауга багытталган. Міне, Шыгыс ой-орісінің артықшылыгы осында, өйткені «коз алдымыздагы қазіргі өтпелі сагым, ол, шынына келгенде, ештеңе», сондықтан шыгыс ойы оны тесіп отіп, одан эрі жатқан, өзгермейтін, олмейтін, бүл дүниедегі олім мен бақытсыздықтың ар жагындагы олместік пен кұдіретті бірдеңені коргісі келеді. «Шыгыс данасы бұл идеалдан ешкашанда бас тартпайды», - деп корытады С.Вивекананда. Оның ойынша, Христостың озі - нагыз Шыгыс пайгамбары, ойткені ол сыртқы дүниеге байланбаган болатын. 390 



Адамньщ Қудайға бағытталған өмір жолы, негізінен, үш сатыдан тұрады. Алғашында, адам Қудайды аспандағы қатал қүді-ретті күш ретінде қабылдайды. Келесі сатыда, өзінің рухани дең-гейі өскен сайын, ол Қудайдың барлық жерде екенін сезінеді. Ең соңғы сатысында адам Құдайды өз ішінен тауып, Қудай мен ол бір екенін аңғарады. С.Вивекананданың ойынша, барлық дүниедегі діндердін негізгі ақиқаты, міне, осы. Олай болса, дүние жүзіндегі діндерді бір-біріне қарсы қоймау керек. С.Вивекананда дін мен ғылымның үйлесімді дамуын көрсе-теді. «Бүгінгі таңца ғылым Ғарыштың біртүтастығын дэлелдеді. Метафизиктің (яғни философтың) «болмысын» физик «материя» дейді. Шынына келгенде, осы екі уғым - бір үғым. «Атом» мен «атманды» алсақ, оларда бүкіл Ғарыштың потенциалдық күш-қуаты берілген. Олай болса, казіргі ғылым мен Веданта (үнді діни қужаты) өз-озі арқылы дамып жатқан алғашқы себепті мойын-дайды. Егер ғылым неше түрлі деректерді жинап, зерттейтін болса, метафизика оларды жалпылап, бір арнаға күяды. Ал дінге келер болсак:, онын күші нақтылы деректер мен жалпылықты қамтып, біртүтас етіп қарайды. Олай болса, бүл үш рух туындылары бір-бірін толыктырып отырады. Дегенмен олардың ішінде діннің басымдылығын көрсеткен жон. Тек дін ғана ең биік рухани лэззат әкелмек. Адамнын сыртқы дүниемен қарым-қатынасы үш түрге бөлінеді. Бірінші түрі - тамастықтар, яғни дүниеге байланғандар, олар оған тэуелді. Екіншілер - раджастар, озімшіл адамдар, олар оқтын-оқтын басқа адамдарға да көмектесуі, рухани жетілуде біршама биік жетістіктерге де жетуі мүмкін. Бірақ ең құнды сатыдағылар - саттвалықтар, «нағыз ішкі рухани тереңдікті көргендер», - деп қорытады С.Вивекананда. XX ғ. үнді халкының көрнекті саяси қайраткері, ойшылы Сарвепалли Радхакришнан болды. Оның айналыскан негізгі мэселесі - Үнді жэне Еуропа мэдениеттерінің қарым-қатынасы. Оның ойынша, үнді халқының мыңдаған жылдар бойы жинаған рухани қазынасы мол. Бірак бай мұра ешқашанда біздің ой-өрісімізді торга қамап тастамауы керек. Керісінше, ол Батыс мәдениетімен диалогқа түсіп, оның күнды элементтерін игеруі керек. «Еуропоцентризм» мен «Азиацентризм» деген уғымдар біржақтылыкты корсетеді, өйткені дүние жүзіндегі бірде-бір дін Абсолютті айқын білдіре алған жоқ. Олай болса, бірде-бір діннщ басқалардың алдында артықшылығы жоқ. 391 



Үнді елінің рухани мұрасын үш қүрамдас бөлікке - дін философия жэне психотехникаға бөліп, оның өзегін С.Радхакриш-нан діннен көреді. Оның негізгі себебі - «абсолюттік ешқашанда таным арқылы жеткізбейді, өйткені біз шектелген мен салыстыр-малыны ғана тани аламыз. Біздің шектелген акыл-ойымыз кеңістік пен уақыт, себептіліктің шеңберінен шыға алмайды... Ой өрісі осы салыстырмалы дүниенің бір бөлігі ретінде абсолютті тани алмайды. Бүл арада гылым мен логиканы, метафизиканы да сәтсіздік күтеді», - дейді С.Радхакришнан. Тек қана осы дүниедегі болмысқа өз болмысыңмен, жан-тэніңмен беріліп қана абсолютті сезінуге болады. Олай болса, абсолюттік болмысқа жету жолы абстрактіліқ ой өрісі арқылы емес, оз болмысыңмен соған берілуде, ал филосо-фияның шыңына тек қана жан дүниесі таза адамдар гана жете алады. Адам мен адамзаттьщ рухани жетілу мәселелерімен айна-лысқан келесі үнді философы Шри Ауробиндо Гхош болды. Оның ойынша, Еуропа мен Үндістан елдерінде рухани дамуды тежейтін коп нэрселер бар. Еуропалықтар сыртқы дүниедегі заттарга коп коңіл бөліп, өздерінің рухани омірін жогалтып алса, индустар өмірге деген күш-куаттарын басып тастаган тэрізді. Шынына келгенде, рухани өмір адамзаттың материалдық омірін өзіне үксатып өзгертуі қажет. Бірак ол неге олай болмай отыр? Осы киын сүракқа жауап беру үшін Ауробиндо Үндістан еліндегі мыңдаган жылдар бойы қалыптасқан ахуалга коз жүгіртіп, онда мынандай 
қайшылықты табады: руханияттың ерікті дамуы жеке соган берілген адамдар арқылы жүрді де, негізгі халықтың үлесіне енжарлық тиді. Сондықтан қогамның материалдық өмірі ауыр да ащы құлдыққа айналып, одан кашып құтылудан басқа еш амал 
қалмады. Жеке адамды жетілдіру ісімен эртүрлі иога мектептері айналысты, ол үшін қарапайым өмірдегі белсенділіктен құтылып, тіпті өмірден бас тарту керек болды. Өз білімін тарататын ұстаздың шэкірттері аз болды. Мүндай тэжірибе гасырлар бойы созылып, ерекше халықтан бөлінген руханияты таза әлеуметтік топтың пайда болуына эңеліп соқты. Ал мүның өзі материалдық омірдің дамуының түрткісін жойып, оны токыратты. Иогамен айналысатын адамның рухы биік те таза болганымен, ол қарапайым өмірден бас тартуга мэжбүр болады, оньщ ішкі еріктігі сыртқы өліммен теңеледі. «Егер ол Қүдайды тапса, онда омірдсн айырылады, сыртқы өмірге қызықса, онда Қүдайдан айырылады, Бұл 
қайшыльщты шешу үшін жаңа интегралдық (integratio - латын 392 



сөзі, толыктырамын, шашылғанды жинаймын деген мағына береді) йога кажет», - деп корытады Ауробиндо. Оның негізгі мақсаты -өмірден қашпау, Құдай мен Табиғатты ерікті де жетілген адам өмірі арқылы бір-біріне қосу болып табылады. Ол үшін адам белгілі бір жуйеге келтірілген қызу іс-әрекет арқылы өз ішіндегі құпия жатқан дарындарды сыртқа шығарып, жетілу жолында универсалдық трансценденттік болмыспен қосылуы қажет. Жоғарыдағы корсетілген турғыдан Ауробиндо «Мая» ілімін сынға алады. Коне үнді философиясында «бул дүние - Мая - улы сағым» деген ілім болатын. Шынына келгенде, Табиғат - сағым емес, ол Құдайдың күш-қуаты арқылы жүріп жатқан шығар-машылық болмыс. Сондықтан адамньщ жан дүниесі өзінің болек болмысын колдаудан гөрі, өзінің құдіретті күшпен бірге өмірмен де байланысын корсетіп, оларды оз табиғатында біріктіруі қажет. Рухани өмір мэңгіліктің аясында болғандықтан, ол өтпелі дүниеден де кашпай, материалдық өмірге қайтып оралып, оны өзінің толыкканды өмір сүруінің қүралы етуі керек. Егер «Хатха-йога» денені жетілдіруге багытгалса, «Раджа-йога» адамньщ ішкі өмірін жетілдіреді. «Үштік жолы» Еңбек, Махаббат, Білімнен турады, ол ішкі рухани өмірдің курамдас болшектерін пайдаланады. Олар ерік, жүрек, ақыл-ой. Ауробиндоның «интегралдық йогасында» дэстүрлі йогадағы-дай қатаң тэртіп, іс-әрекеттердің бірінің артынан екіншісінің келуі т.с.с жоқ, сондьщтан эр адам өз табиғатына сэйкес әдістерді қолдана алады. «Интегралдық йогамен» қайсыбір адам, кандай томенгі дэрежеде болса да, айналыса алады. Сонымен Ауробиндоның негізгі идеясы - руханият пен материалдық өмірді бір-бірімен үштастырып, қазіргі дүниеден лэззат алуга умтылған, соның бітпейтін жарысына түскен адам-заттың көпшілігіне алаңдаушылықпен қарап, оны Қудайдың жолына сілтеу болса керек. XX ғ. Шығыс философиясының қурамдас бөлігі ретінде Африка континентінде пайда болған философиялык тебіреністерді де келтіруге болады. «Оянып жатқан» континенттің ірі ойшылы ретінде «негритюд» ілімінің негізін қалаған Леопольд Седар Сенгорды айтуға болады. Оның бүкіл шығармашылық жолын 
қамтитын негізгі ой - Африка мәдениетінің адамзат рухына қоскан үлесі, қара адамдардың ерекше дүниесезімі мен дүниетанымын корсету болды. Оның бәрін ол негритюд уғымымен береді. Оның ойынша, негритюд дегеніміз - кара адамдар әлемі күндылыкга-393 



рының жиынтығы. Оларға ол интуиция мен эмоция (сезімдер), ритм мен ұжым сезімін жэне диалогты жатқызады. Осы көрсетілген кұндылыктар өнер мен өмір салтында, ой өрісінде байқалады. Сенгордың берген екінші анықтамасы, негритюд деге-німіз - ұжымдык негро-африкандық түлға, дүннеге деген аффек-тивтік қарым-қатынас, яғни ақыл-ойдан гөрі, дүниеге деген сезім серпілісініц басым болуы. Сенгордың ойынша, Африканы бодан-дап, ондағы халықты қүл етіп сатқан елдерде қара адамдар өзінің мәдениетімен, дүниесезімімен сол елдердің рухани өміріне, жалпы омір салтына зор әсерін тигізді (Португалия, Бразилия, Чили сияқты елдерде). Сондықтан халықаралык қатынастарда мүны естен шығармауымыз керек. Тарихқа көз жіберіп, Сенгор Африка елдерінің антикалық грек цивилизациясына тигізген үлкен эсерін айтады (Нубия мен Мысыр арқылы). «Олай болса, негритюдтің тарихы 2000 жылдың ар жагына кетеді», - деп қорытады ол. Эрине, ойшыл Африка мэде-ниеті мен омір салты, дүниетаным ерекшеліктерін жақсы корсете білді. Бірақ оны асыра багалап, басқа елдер мен жерлердің мэде-ниетінің бүкіладамзат рухына қосқан үлесін ескермеу де шындыкка жатпаса керек. Сенгор Еуропа ой-өрісінің рационалдық, дискурсивтік жол-мен дамуын теріске шыгармайды. Ол - керек, эсіресе қазіргі гы-лымды дамытуда, жаңа технологияларды жасауда. Сонымен қатар адамзатқа интуитивтік таным да қажет, өйткені ол дін мен фило-софияның, эдебиет пен өнердің негізінде жатыр. Олай болса, бүкіладамзаттық цивилизацияның дамуына осы екі таным жолы бірдей керек. 
Қорыта келе, Шыгыс философиясыньщ XX г. біршама жетіс-тіктерге жеткенін байқаймыз. Рухани дагдарыстагы Батыс Шыгыс философиясындагы «Табиғатқа қайта оралу!» қажеттігіне, «ант-роптық» қагиДаны, ягни философияның негізгі мәселесі ретінде адам мэселесі болу керектігіне, «ортанғы жол», «ымыраға келу», «ақыл-ойдың шектелгеиі», сондықтан оны ар-үждан талапта-рымен үштастыру жөніндегі ойларына, ең соңында, жеке адамның 

қогамнан тйс болмысының құндылықсыздыгы жоніндегі т.с.с. идеяларына шынайы қызыгушылықпен қарайды. Өз бетінше дайындыққа арналған сүрақтар: 1. XX гасырдың адамзат тарихындагы ерекше орны жэне оның философиялық ой-пікірге тигізген ықпалы. 394 



2. О.Конт адамзат ой-өрісінің дамуын қандай сатыларға бөледі? 3. Эмпириокритицизм багытының дуниеге келуіне қандай се-бептер өз эсерін тигізді? 4. Верификация дегеніміз не? 5. Лингвистикалық философияның негізгі қағидасы. 6. К.Поппердің фальсификация принципінің маңызы неде? 7. И. Лакатостың «гылыми-зерттеу бағдарламасы». 8. Парадигма дегеніміз не? 9. Феноменологиядағы сананың интенционалдығы дегеніміз не? 10. «Өмірлік дүние» танымга өз эсерін қалай тигізеді? 11. Герменевтика дегеніміз не? 12. М.Хайдеггердің «болмыстың үйі - тіл» деген ойын қалай түсінесіз? 13. А.Бергсонның «шыгармашылық талпыныс» ұгымы. , 14. Ф.Ницше философиясыныц негізгі ұгымы. 15. «Адамнан жогарыга» Ф.Ницше қандай мінездеме береді? 16. Ф.Ницшенің «Құдай өлді!» деген сөзін қалай түсінесіз? 17. З.Фрейд адам психикасын кандай қабаттарга бөледі? 18. Сублимация дегеніміз не? 19. К.Юнгтың «архетип» угымы. 20. А.Адлердің «компенсация» үгымы нені көрсетеді? 21. Э.Фромм: дүниеде болу, я болмаса алу керек пе? 22. Экзистенциализм адамньщ өмір суру ерекшелігін неден көреді? 23. «Шекаралык ахуал»дегеніміз не? 24. Экзистенциализмдегі еріктілік мэселесі. 25. М.Хайдеггердіц «das Man» деген ұгымыныц мэнін корсе-тіңіз. 26. В.Франклдің «экзистенциалдык вакуум» ұгымы. 27. Христиандық философияда «сенім» мен «білімнің» ара-
қатынасы қалай шешіледі? 28. Т. де Шарденнің «тангенциалдық» жэне «радиалдық» энер-гия ұгымдарының мэн-магынасы. 29. «Ноосфера» дегеніміз не? 30. «Архирейлік» жэне «прометейлік» адам. 31. «Негритюд» ілімініц негізін жасаган кім? 395 



32. Батыс философиясы Шығыс ой-пікірінде сомдалған қан-дай құндылықтарды ала алады? Рефераттар тақырыптары: 1. О.Конт - позитивизмнің негізін қалаушы. 2. Лингвистикалық философия. 3. Постпозитивизм жэне оның негізгі өкілдері. 4. Э.Гуссерль - феноменологияның негізін қалаушы. 5. Герменевтика ілімінің негізгі қағидалары. 6. Ф.Ницше жэне оның билікке деген еркі. 7. З.Фрейдтің психоанализ ілімі. 8. Э.Фромм: болу, я алу ма? 9. Экзистенциализм ұғымының негізгі қағидалары. 10. XX ғасырдағы діни философия. 
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II БӨЛІМ. ФИЛОСОФИЯНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ XIII тарау. Болмыс философиясы (Онтология ) § 1. Болмыс ұғымы Таяуда гана откен жақын тарихымызда философия пәнін окуды «материя» угымынан бастау дәстүрі болган. Өйткені ол маркстік философияның, жалпы алганда, бүкіл материалистік багыттың негізінде жаткан угым болатын-ды. Мундай жагдайда сонау коне заманда пайда болган «болмыс» угымы ескерусіз калган болатын. Алайда бул көзқарасқа бүгінгі таңда озгерістер еніп, философия пэнінің ең шегіне жеткенінше көлемді угымы - болмыс категориалдык жүйеге енгізілді. Оның негізгі себебі, болмыс 
ұгымы материя угымынан горі, көлемі жагынан кең: материя мен рухты бірдей қамтиды, өйткені дүниеде кең түрде алып қараганда екі-ақ нәрсе омір сүреді, ол, бір жагынан, материя, ягни өлі жэне тірі табигат болатын болса, екінші жагынан, материалдық емес — идея, сана, рух. Уақытында улы И.Кант айтып кеткеніндей, 
Қүдайдың барлыгын, я болмаса жоқтыгын ешкім ешкашанда дэлелдей алмайды, ол - ашық сурақ. Бірақ дүниеде омір сүріп жатқан тірі адамньщ жан дүниесі, сана-сезімі, рухы барын ешкім де теріске шыгара алмас. Осы тургыдан алып Караганда, болмыс угымының қайнар козі Дүниеде «болу», «омір сүруге» келіп тіреледі (салыстырыңыз: орыс тілінде «бытие» - «быть», агылшын тілінде «being» - «to be» деген етістіктен шыққан). Олай болса, болмыс угымы - дүниеде омір сүріп жатқаннын бэрін қамтитын кен колемді философиялық категория. Әрине, дүниеде омір сүріп жатқан нәрселердің сан алуан қасиеттері бар - олар кок - қызыл, ауыр - жеңіл, дымқыл -
қургак, т.с.с. шексіз айта беруге болар еді. Бірак олардың бэрін біріктіретін қасиет - олардың болуы, өмір сүруі, ягни - болмысы. Ең алдымен осыны угып алмай, біз эрі карай еш нәрсеге талдау жасай алмас едік. Бул - философиялық бастама. Алайда философия тарихына жүгінсек, бул арада ойшылдар-дың үлкен қиындыққа тап болганын байқаймыз. Өйткені айнала 
қоршаган дуниеге зерделі көзбен қараган адам бірде-бір мэңгі өмір сүріп жатқан нәрсені таба алмайды. Қарапайым адам да, Дүниеде біртуар тулга да бул өмірге келіп, содан кейін уақыты келгенде -кетеді. Далада жатқан тас та мыңдаған жылдардан кейін кумга, 397 



шаңға айналып, ғайып болады. Яғни болмыс бейболмысқа ауысып жатады. Мүны байқаған біздің бабаларымыз Дүниені «жалған» деп түсінген. Үнді ойшылдары да бүл Дүниені «¥лы сағым - Мая» деп атаған. Ал үлы Гегельге келер болсақ, ол болмысты «жоғала бастаған болмыс», «Дүние дегеніміз - мэңгілік қалыптасу» деп түсінді. Оқырманның байқағанындай, болмыс категориясын жете түсінудегі негізгі қиындық, бір жағынан, Дүниенің ағымдығы, екінші жағынан, ол қанша өзгеріске түссе де - өмір сүріп қала беруі. Бүл ахуалды өзеннің суымен салыстыруға болар еді: ол эрка-шанда ағыста болғанымен - таусылмайды, өмір сүріп қала береді. Болмыс уғымы - мейлінше кең үғым болғаннан кейін, оған 
қарсы тұрған үғым - бейболмыс, яғни ештеңе, жоқтық. Бір қарағанда, болмыс үғымы мейлінше кең болғаннан кейін, мазмун жағынан алғанда мардымсыз болып көрінеді. Бірак, соған 
қарамастан, сонау коне заманнан бастап оған эртүрлі мағына беріліп, Батыс пен Шығыс дүниесезімі мен дүниетанымы екіге бөлініп, осы күнге дейін созылып келе жатқан айырмашылықты тудырды. Мүның өзі де философияның өмірмен тығыз байланысты екенін, Адамзат өркениетінің түп-тамырында жатқанын көрсетсе керек. Бүл ойды нақтылай келеек, коне Қытай философиясындағы даосизм ағымында болмыс «дао» үғымы арқылы беріледі. Қытай тіліндегі көп сөздер сиякты, дао үғымы да коп мағыналы: бір жағынан, ол аспанның қудіретті заңдылықтары ретінде түсінілсе, екінші жағынан, болмысты бейнелейді. Ал соңғының өзі екі мағы-наға бөлінеді: ол «бірінші дао» - абсолютті болмыс, жэне «екінші дао», я болмаса «дэ» - коз алдымызда өмір сүріп жатқан өтпелі Дүние. Бірінші даоға қанша қарасаң да, коре алмайсың, қанша тыңдасаң да, ести алмайсың, оған ат қояйын десең де, қоя алмайсың, өйткені коне Қытай ойшылдары айтқандай оның аты жоқ. Демек, ол не деген сүрақ дереу біздің ойымызға келеді. Ол -ештеңе, яғни бейболмыс. Бүкіл Дүниедегі заттар мен қүбылыстар содан шыгып омір сүруге келеді де, ақырында, соған барып өшеді. Тек ешқандай озгеріске түспейтін, мэңгілік, абсолютті - бірінші дао ғана. Ал Дүниеге келген заттарды, яғни екінші дао - дэні алатын болсақ, оның әрбіреуінің оз аты бар, олар өтпелі, мэнді, салыстырмалы т.с.с. Енді Шығыс философиясынан Батысқа назарымызды аудар-сақ, коне грек ойшылдарының ішінде алғаш рет болмыс кате-398 



гориясын терең талдаған Парменидке келіп тоқталамыз. Ол кісінің атакты сөздері: «Тек қана болмыс өмір сүреді, бейболмыс тіпті де жок». Яғни Дүниеде бар нэрсе - бар, жоқ нэрсе - жоқ. Бір Караганда, қисынды сөздер! Бірак осы ойды айтқаннан кейін, Парменид қозгалысты, дүниеге келу мен кетуді жоқка шығарып, терістеуге мэжбүр болды. Өйткені бір нәрсенің дүниеге келуі дегеніміз не? Ол болмыста бұрын жоқ еді, енді, міне, дуниеге келді. Ал, Парменидке келер болсақ, ол жоқтың аты жоқ дейді, яғни дүниеге келуді мойындамайды. Сол сияқты, дүниеден өтуді де, яғни бардын жокка айналуын да мойындамайды, өйткені бар нэрсе бар, ал жокка келер болсак - жоқ. Ал дуниеге келу мен кетудің озі козгалыс аркылы журмей ме? Олай болса, болмыста қозғалыс та жок. Ягни болмыс дегеніміз - ешқашанда өзгермейтін, кемеліне келген, абсолютті, оз-озіне тепе-тең. Әрине, мундай козқарастың омірдегі тэжірибеге сай келмей-тіні эрбіреуге жақсы таныс. Бул дүниеде қозгалмайтын, өзгермейтін еш нэрсе жоқ. Олай болса, Парменид бул Дүние нагыз болмыс емес, оган ой елегі арқылы гана жетуге болады, - деген пікір айтады. Ягни ойлау мен болмыс - бір-біріне тең. Сонымен Парменидтің болмысы ой аркылы жететін идеалды, ешбір мінсіз, кемеліне келген, мэңгі, дөңгелек, оз-озіне тепе-тең, бөлінбейтін болмыс болып шықты. Сонау коне заманнан бастап, Батыс пен Шыгыс болмысты эр-түрлі түсініп, соган негізделген эртүрлі Дуниеге деген көзқарасты 
қалыптастырды. Шыгыс бейболмыстың омір сүруін мойындап, оның іргетас-тыгын анықтаганнан кейін, бул Дүниені сол бейболмыстың комескі бейнесі ретінде гана түсініп, оның өтпелігіне аса назар аударады. Осы тұргыдан алып Караганда, бейболмысқа өтетін Дүниені адамньщ оз еркіне көндіруі тіпті мүмкін емес, оны өзгерту, жетілдіру де - магынасыз нэрселер. Сондықтан негізгі мақсат -адам оз ішкі өміріне үңіліп, тек соган назарын аударып, соны гана жетілдіруі қажет. Осындай көзқарастың негізінде Шығыста интраверттік (intra - лат. сөзі, ішкі деген магына береді) мэдени багыт қалыптасты. Ал енді Батысқа келер болсақ, Парменидтің бейболмысты теріске шыгаруы, сонымен қатар идеалды, еш мінсіз, жетілген, мэңгілік Болмыстың бар екенін мойындауы - бүкіл Батыс өрке-ниетінің қалыптасып, бүгінгі күнге дейін дамуының астарында жатқан іргетасты көзқарас екеніне оқырманның ерекше назарын 399 



аударғымыз келеді. Соңынан пайда болған христиан дінінің негізгі 
қағидаларының бірі - адамды Қудай өз бейнесіне уксатып жаратты да, осы жаратылған Дүниенің әміршісі кылды деген кағиданың өзі де Парменидтің болмыс ілімімен үштасып жатқан жоқ па? Ал енді марксизмнің өзін, осы түргыдан алып Караганда, Батыс Еуропа ой-өрісінің қисындық шегі деп бағалауға болатын сиякты, ойткені коммунизм - кемеліне келген, адамдардын барлык қажеттіктері толығынан өтелген, соның негізінде элеуметтік біркелкілік орнаған 
қоғам. Ягни ол - жер бетінде адамның шыгармашылык іс-әрекеті арқылы орнатылған идеалдық коғам. Сонымен егер нақтылы өмір сүріп жатқан сезімдік, кемеліне келмеген Дүние мен катар идеалды болмыс болса, ал бейболмыс тіпті болмаса, онда айнала қоршаган мэнді ортаны идеалды болмыска сай етіп өзгертуге, жетілдіруге болады. XX г. өмір сүрген көрнекті Еуропа ойшылы Теяр де Шарденнің: «Дүние элі жаратылып біткен жоқ, ол жаратылу үстінде. Оны эрі қарай жетілдіретін негізгі күш - адамзат», - деген ойының да Парменид-тің болмыс түсінігімен ұштасып жатканын байқауга болады. Сонымен Батыс мәдениеті экстраверттік (extra - латын сөзі, сыртқа багытталган деген магына береді), айнала қоршаган ортаны танып-біліп, соның негізінде жетілдіруге багытталган болып шықты. Бүл арада «Шындык қайда, кімнің колында: Батыста, я Шыгыста ма?» - деген заңды сурақ пайда болады. Батыс Рухы мыңдаган жылдарга созылган өркениет тарихында айнала қоршаган ортаны жетілдіру жолында сан алуан жетістіктерге жетті: оның айкын көріністері - гарыштагы ушып жүрген жасанды Жер серіктері, бүкіл дүние жүзін шырмап алган Интернет жүйесі, өмірдің шын сырын ашу жолындагы жасалып жатқан клондау эксперименттері, миллиондаган эртүрлі техникалық қүралдар мен жабдықтар т.с.с. Бірақ, сонымен қатар өмірді нэзік те терең сезінетін ойшылдар XIX г. аягынан бастап-ақ, бүкіл XX г. шеңберінде Батыс өркениетінің шытынай бастаганын ашык айткан болатын (О.ШпенглерХ.Ортега-и-Гассет, Э.Фромм, Г.Маркузе т.с.с.). Мате-риалдық Дүниені оз еркіне көндіріп, оны өзгерту барысында Батыс адамы өзінің Қүдай еместігіне бүгінгі танда әбден көзі жетті. XX г. өткен екі дүниежүзілік согыстар, соның нәтижесінде қырылган миллиондаган адамдар, бүгінгі таңдагы экологиялық апаттар мен дагдарыстар, адамның материалдық жагынан бай болганымен, 400 



рухани-адамгершілік тургысынан жүдеуі т.с.с. бэрі де Батыс өркениетінің түйықтықка келіп тірелгенін көрсетеді. Ал Шығыс елдеріне келер болсак, ғылыми-техникалық жетістіктерді игеріп, оны өз мәдениеті, дүниесезімімен ұштастыра білген елдерді саусакпен ғана санауға болады (Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея). Өз рухани мәдениетінің мыңдаған жылдарға созылған ерекше тарихы болса да, көп Шығыс елдері жана ғана дамып келе жатқан елдер қатарына жатады, өйткені онда кедейшілік пен кайыршылық, жүмыссыздық кең етек алған. Бір жағынан алғанда, Шығыс елдеріндегі халықтар Батыс mass media туындыларын кабылдамайды, өйткені олардың рухани болмысына олар қайшы келіп, калың букараның наразылығын тудырады. Сонымен катар әлеуметгік мэселелердің шешілмеуі, дамыған елдердің экономика жағынан алға кетіп, алшактай түсуі, көп жағдайларда олардың кедей елдерді табиғи байлыктарын томен бағаға сатуға мәжбүр етуі т.с.с. себептер, әсіресе ислам ілімі терең тамыр жайған елдерде экстремизм мен терроризмнің етек алуына, сонымен қатар «ғаламдасу үрдісімен» бірге кіретін Батыстың зорлық-зомбылық, порнографиялык т.с.с. мэдени үлгілерінен сақтану жолында коп карапайым адамдардың «таза исламға қайтып оралу» идеясын насихаттайтын ваххабизм сияқты кертартпа діни уйымдардың қурамына кіріп, саяси эстремизмнің қайнар көзіне айналып жатқанын байқауға болады. Олай болса, шындык Батыста да, Шығыста да толыгынан жок сиякты. Бүгінгі тандагы адамзат болмыс тірегін, бір жагынан, ашынган, қорқынышты үрейлік сезіммен, екінші жагынан, бітпейтін үмітпен іздестіруде... Бул адамзат ізденістеріне, қурметті оқырман, сіз де, пісіп-жетіле келе, оз үлесіңізді қосарсыз деген үміттеміз. Енді болмыс угымын эрі қарай талдасақ, оның қурамынан негізгі екі шындықты табуга болады: оның бірі - айнала бізді 
қоршаган табигат, материалдық әлем, екіншісі - рух элемі, адам-ньщ жан дүниесі мен санасы. Егерде бірінші озімен-озі объективті, адамньщ санасынан тэуелсіз омір сүрсе, екінші - рух әлемі -адамньщ, ягни субъектінің ішкі жан дүниесімен, оның ырқы, 
қалауы, қажеттіктерімен тыгыз байланысты. Егер болмыс угымы арқылы біз материалдық элемді анықтасақ, сана арқылы болмыс өз-өзін анықтайтынын байқаймыз. Уақытында улы Л.Фейербах айтқандай, «¥лы мэртебелі Табигат (ягни болмыс) адам арқылы өз-озін сезіну, түсіну дэрежесіне котеріледі». 401 



Сана мен материяның өзара бір-біріне өтуі субъектіні тудырады, яғни ол материалдық дене, сонымен қатар санасы бар, өзінің сан алуан қажеттіктерін өтеу үшін іс-эрекет жасай алатын пенде - адам. Сонымен жоғарыда айтылған екі Әлем адамньщ бойында жинақталады екен. Адам дене ретінде өз қажеттіліктерін өтеп, басқа тіршіліктер сияқты, осы болмыста омір сүреді. Сонда адам болмысы осы тіршілікте болумен теңеле ме? Бұл дүниеде 
қүмырсқа да, жаңбыр курты да өмір сүріп жатқан жоқ па? Әрине, адамды қүмырсқага, бұл тіршіліктегі қайсыбір жануарға теңеу үлкен қателік болар еді. Адамды шынайы адам қылатын - оның санасы, ішкі рухани өмірі, соның негізінде пайда болатын шығармашылық іс-әрекеті емес пе?! Қайсыбір жануарды алсақ та, ол оз болмысын бүлдыр, комескі сезінеді, оз өмірі мен өлімі, жалпы Элем жөнінде тебірене алмайды. Тек адам гана бул өмірде тіршілік жасап қоймай, сонымен қатар Дүниенің болмысы, оз халқының тагдыры, оньщ ар жағында бүкіл адамзат, жалпы тіршілік жонінде ойланып тебіренеді, «мен бүл Дүниеге не үшін келдім» деген сүрақты оз алдына оқтын-оқтын қояды. У.Шекспнрдің Гамлеті 
қойган сурақ «to be ore not to be? - That is the guestion!» (Болу ма, я болмау ма? - Міне, негізгі сурақ!) адамзат қаншалықты өмір сүрсе, соншалықты өміршенді болып қала бермек. XX г. ортасында бул сураққа әдейі арнап кітап жазган көрнекті американ философы Э.Фромм қазіргі Батыс цивилизациясы адамның омірдегі болмы-сын баю, иелену арқылы кореді деген тужырымга келіп, оның тигізген барлық теріс әсерін корсеткен болатын. Қазақ халқы өзінің трагедияга толы тарихында оз жолынан таймай, «жігіт бір сырлы, сегіз қырлы» болу керек, эр күнді багалап, оны қуаныш, той-думан, өнер-сайысқа айналдыру керек деп есептеген, бул оньщ даналыгын корсетеді. Бірақ бүгінгі тандагы реформа кезінде біз осы сара жолдан тайып, Батыс дүниесезіміне, тойымсыздыққа қарай ауысып бара жатқан жоқпыз ба? деген сурақ та ойландырмай 
қоймайды. Адамның саналы шыгармашылык іс-әрекетінің нәтижесінде жер бетінде «екінші табигат» болмысы пайда болды. Егер «бірін-ші табигат» деп біз адам қолымен озгеріске түспеген тагы таби-гатты айтатын болсақ, «екінші табигат» адамның саналы іс-эрекеті арқылы өзгеріске түскен. Егер жануар озіне қажеттінің бәрін таза табигаттан тауып алатын болса, адам оган қанагаттанбайды. Сон-дыктан ол табигатты өзгертіп, оз мүддесіне сай етіп өмір сүреді. Оның бүгінгі тандагы көріністері - алып қалалар, асфальт жэне 402 



теміржолдар, жасанды көлдер мен ормандар, мәшинелер мен неше түрлі техннкалык жабдықтар т.с.с. Олардың бэрі де - саналы іс-эрекеттің туындылары. Олай болса, адамньщ санасы мен рухы осы екінші табиғаттың туындыларында сөнген, яғни заттанған. 
Қайсыбір адамның қолымен жасалған заттың негізінде белгілі бір идея жатыр. Сол жасалған затты пайдаланып, оны игерген кезде, сөнген идея дереу «лап етіп жанып», тағы да сол адамньщ ішкі рухани өмірінің қурамдас бір бөлігіне айналады, яғни заттанған идея өзінің материалдық қабығынан босап, тағы да санаға айналады. Екінші табиғаттың бул терең сырын жете түсіну үшін, окырманға бір қарапайым мысал келтірейік. Егер сіздің мэшинеңіз сынып қалса, сіз сол сынған бөлшекті қолыңызға алып, ең алдымен ол қалай жумыс істейтінін түсінуге тырысасыз, бұл жайтты түсінген кезде, соны ойлап шығарған инженердің сол болшекте заттанған идеясын тағы да «тірілтіп», оз санаңыздың байлығына айналды-расыз. Егер сіздің техникаға икеміңіз болса, сол болшектің жетілмеген жерін анықтап, оны тіпті қайта өзгертуіңіз де мүмкін. Оны қоғам рационализаторлық эрекет деп бағалайды. Идеяның затқа, заттың қайта идеяға айналу диалектикасын осы мысалдан көруге болады. Қорыта келе айтарымыз: мыңдаған жылдардағы адамзат қолынан шыққан туындыларда оның барлық дүниеден алған тәжірибесі, шығармашылығы, білімі заттанған. Әрбір Дүниеге келген жаңа ұрпақ соларды игеріп, оны эрі қарай дамытып, өзінің рухани байлығына айналдырады. Енді, міне, сол «екінші табиғатты» тудырған адамньщ рухани болмысын талдауға да уақыт келіп қалған сияқты. Алғашқы жа-
қындағанда, оны екіге белуге болады. Біріншіден, ол тарихи сах-нада өмір сүріп жатқан нақтылы тірі адамнын рухани өмірі, оны субъективті рух деуімізге әбден болады. Тірі адамнын түйсіктері, сезім тебіреністері, ырқы, озіндік сана-сезімі, ғылыми түсініктері, тіпті бейсаналық инстинктері - бэрі де оның ішкі рухани өмірін 
қурайды. Адамның ішкі омірі сыртқы Дүние сияқты тұңғиық, шексіз. Сондықтан да коне гректер адамды «микрокосм» ретінде 
қарап, оны «макрокосмға», яғни Дуниеге теңеген болатын. Бір адам басқа адамның ішкі дүниесін толық білмек түгіл, кейбір кезде өз ішінен бурын білмеген қасиеттерді тауып алып таңғалады!! Әрине, адамнын ішкі рухани болмысы сыртқа шығуға өне бойы талпынады, өйткені адам басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсіп барып өмір суре алады: Д.Дефоның «Робинзоны» тек қиял-дан шыққан көркемдік бейне ғана емес пе? 403 



Олай болса, қоғам өмірінде интерсубъективтік (inter - латын сөзі, екіаралық, көпаралық деген мағына береді) рух дүниеге келеді Ол жеке өмір сүретін бір адамның гана казынасы емес, ол -
қоғамның, яғни бір-бірімен байланыс, қарым-қатынасқа түскен көп адамдардын ортақ байлығы. Мысалы, сізге қоғамның белгілі бір саласын жетілдіруге бағытталған ой келді, ол - тек сіздің ғана ойыңыз. Бірақ сіз оны ақпарат құралдары арқылы қоғамға жария еттіңіз. Сіздің ойыңыз өзекті болып, оны көп адамдар қолдады, енді, міне, ол сіздің уысыңыздан шығып, қоғамның рухани құнды-лығына айналды, өйткені ол басқа адамдардын санасына да үялап, олардың ой-өрісіне өзінің эсерін тигізді. Сонымен интерсубъек-тивтік, яғни объективтік рух қоғамның үстінде аспандағы бұлт сияқты, жеке адамның санасынан бөлініп, дербес өмір сүріп жатқан идея емес, ол - коп адамдардын санасында өмір сүріп жатқан, солардың мойындаған, ішкі рухының бөлігіне айналған құбылыс! Философияда объективтік рухтың формалары ретінде ғылым, өнер, дін, мораль, қүқықтық нормалар т.с.с. айтылады. Енді субъективтік жэне объективтік рухтың озара байланысы 
қандай? деген сүрақ занды түрде пайда болады. Әрине, жеке адамның түлға болып қалыптасуында қоғамдық сананың, яғни объективтік рухтың маңыздылығын асыра түсіну өте қиын. Дүниеге келген сәби ананың ақ сүтімен бірге оның сүйіспеншілігін, әлди-элди өлендерін, неше түрлі ертегілерін бойына сіңіріп, тілі шығып, осе келе бала бакшасы, мектеп, жоғары оқу орнына барып, тәлім-тэрбие алып, түлғаға айналады. Сонымен катар пісіп-жетіле келе, оның бойында жаңа идеялар, туындылар пайда болып, оларды жарықка шығарып қоғамдьщ сананы эрі қарай дамытады. Тек бүл арада айта кететін нэрсе, өкінішке карай, осы уақытқа шейін адамзаттың копшілігі қоғамдық сананы пайдаланады да, тек элитарлық (elite - франц. сөзі, қоғамның үстем білімді, өнерлі азшыл тобы деген мағына береді) аз топ қана оны әрі қарай дамытады. Осыған өкінген XX ғ. үлы испан философы Х.Ортега-и-Гассет халық бүқарасын тобырға теңеп, қазіргі кездегі рухани дағдарыстың себептерін «тобырдың котерілісінен» кореді. К.Маркс-тің ойынша, тек қана жер бетінде коммунизм орнаган кезде ғана, эр адам жан-жйқты дамып, шыгармашылык деңгейге көтеріліп, 
қоғамдық сананы дамытуға қол жеткізеді. 

Қоғамның рухани болмысын талдауда әдебиетте «абсолюттік рух» деген үғым да кездеседі. Кобінесе оны философия тарихында 
Құдайға экеліп тірейді. Гегельдің ойынша, абсолюттік рухка «өнер», «дін», «философия» жатады. Өнер арқылы абсолюттік рух 404 



өзін толық еріктіктің негізінде адлайды; дін аркылы өз-өзіне беріліп кабылдайды; тек философия сатысына жеткен кезде ғана өз-өзін уғымдар аркылы жете түсінеді, сондықтан Гегельдің ойынша, философиядан биік рух жоқ, ол - рухтың ең биік сатысы. 
Қорыта келе, біз болмыс уғымының өз бойына бүкіл Әлемді (материя мен рухты, субъект пен объектіні), олардың өзара байланысын қамтитынын байкадық. Бул - шегіне жеткенінше кең уғым, сондыктан оның мазмуны да жиырылған түрінде оның ішінде жатыр. Енді біз оларды оз кисынының негізінде «сыртқа шығарып» жайып, талдауымыз керек, сонда ғана оның астарында жаткан 

ұғымдардың жүйесі болмыс жөніндегі ілімді толыққанды суреттейді. § 2. Жалқылық пен жалпылық Болмыстың ішкі астарын ширатып талдауды неден бастауы-мыз керек? Әрине, бул сураққа жауап беру оңай шаруа емес. Діни философия оны Қудаймен теңестіреді. Идеалистік философияның корнекті окілдерінің бірі Г.Гегель өз философиясын «Абсолюттік идея» угымынан бастайды. Ал материалистік бағыт үстаған ойшылдар оны «материя» уғымынан бастайды. Бірақ уақытында үлы Гегельдің өзі-ақ айтып кеткендей, ешкім де ешқашан абстрактіліқ «материяны» көрген жок, дүниеде тау-тас, ағаш, ауа, кой, ешкі т.с.с. нақтылы заттар бар, ал материяның озі-ақ абстрак-тіліқ уғым емес пе? Ал Л.Фейербахқа келер болсак, болмысты талдауда күнбе-күнгі коз алдымызда өмір сүріп жатқан заттар мен 
қүбылыстардан, яғни «міне», «мынау», «анаудан» бастап, эрі қарай өрлеуіміз қажет деген пікір айтады. Біздің ойымызша, соңғы ойшылдың пікірі дурыс сияқты. Расында да, осы пікірді талдап көрейікші. Егерде біз адамды 
қайсыбір жануармен салыстырып байқасақ, онда оның шексіз айырмашылығын байқаймыз, өйткені жануар өзін айнала қоршаған ортадан айырып ала алмайды, ол өзінің туа біткен инстинктері мен шартты рефлекстері аркылы табиғатпен біртүтас өмір сүреді. Ал адамға келер болсақ, оның санасы пайда болған сәттен бастап, ол өзінің басқа заттардан бөлек ерекше болмысын сезінеді, сонымен катар басқа заттардың да дара, ерекше өмір сүретінін байқайды. Осы ерекшелікті сезінудің нэтижесінде адамдардың санасында даралык, жалқылық, ерекшелік, зат, кубылыс т.с.с. үғымдар пайда бола бастайды. Сонымен қатар адам оз дербестігін, ерекше болмысын сезініп қана коймай, оны айнала қоршаған ортамен 405 



байланысын, сонда өмір сүріп жатқан заттар мен құбылыстардьщ өзара байланыстарын да байқайды. Өйткені оған тірі жан ретінде тамақ ішуі, баспана іздеуі, баска аңдардан қорғануы т.с.с. қажет. Бұл кажеттіліктердің өтелуі айнала қоршаған заттар мен 
құбылыстарды пайдалану аркылы ғана іске асуы мүмкін. Алғашқы уақытта адамның өмір сүру барысында пайдаланған заттары әркашанда ерекше, дара, жалқы, қайталанбайтын, бұрын-сонды оның өмірінде кездеспеген сияқты болып көрінеді. Ол оның белгілі бір кажеттіліктерін өтегеннен кейін, есінде сақталмай коймайды. Сонымен қатар адам өзінің өмір сүру барысында сол 
қажеттіклітерді өтей алатын баска заттар мен құбылыстарды да кездестіріп, оларды пайдаланады. Сондықтан оның басында даралық, жалқылық ұғымымен катар, бірнеше, коп ұғымдар пайда болады. Мысалы, шие де, алма, алмұрт та бір кажеттілікті отейді. Олардың бэрін салыстыра келе, адамдар олардын ортак қасиет-терінің бар екенін, айырмашылыктарымен қатар жалпыға бірдей жақтарын анықтайды. Сол себепті шие, алма мен алмұрттан тыс жеміс деген ұғым пайда болады, ол - аталған жэне де басқа жидектердің жалпы қасиеттерін біріктіретін ұғым. Жүре келе, мұндай ұғымдар адамдардың сөздігіне коптеп кіріп, белгілі бір халықтың ойлау жүйесін эрі қарай дамытады... Жоғарыда орбіген ой-орісіміз дүрыс болса, онда жалқылық пен жалпылык болмыс категорияларын талдаудың бастамасы болып есептелуі керек. Тарихн-қисындық тұрғыдан алғанда, солардың адам практнкасының, тэжірибесі дамуының негізінде пайда болуының нәтижесінде баска да болмыс категориялары дуниеге келіп, өрби бастайды. Енді бүгінгі таңцағы философиялык турғыдан қарасақ, онда біз жалқылық, даралық болмыстың омір сүру формасы екенін байқаймыз. Дара, жалқы дегеніміз - кеңістік пен уақытгың шең-берінде шектелтен зат, я болмаса құбылыс. Болмыстағы нақтылы да шынайы өмір сүріп жатқан заттар мен құбылыстар - дара, жалқы, ешкашанда қайталанбайтын, тек өзіне тэн ерекшеліктерімен көрі-неді. Қазақ халқы оны «бес саусақ бірдей емес» деген нақыл созбен берген. Мысалы, казіргі жер бетінде омір сүріп жатқан 6 млрд. адамнын ішінен екі бір-біріне толыгынан пішін-түрі жагынан 
ұқсасты табу мүмкін емес. Сондай-ақ олардың әрбіреуінің ой-орісі, руханияты да озгеше кайталанбайтын жақтарымен суретгеледі. Элементарлық бөлшектерден бастап жұлдыздар элеміне дейін галымдар толыгынан бір-біріне ұқсас ешқандай екі затты тапқан 406 



жоқ. Қорыта келе, даралық, жалқылық дегеніміз - шындық болмысының өмір сүру тәсілі болып шықты. Сонымен қатар бұл Дүниеде екі бір-бірімен толық ұқсаетығы жоқ екі затты табу да мүмкін емес. Егерде олай болатын болса, Дүние өмір сүре алмас еді, заттар мен қүбылыстар бір-бірімен байланысқа түсіп, біртүтас әлемді құра алмаған болар еді. Дүниеге 
ұқыпты көзбен қараған адам заттар мен қүбылыстардың бір-бірімен шытырман байланыста екенін байқайды, ал оның астарында олардың үқсас жақтары, тектік бірлігі, жалпы қасиеттері жатқан жоқ па? Әрине, солай. Жалқы заттар мен қүбылыстар өне бойы бір-бірімен байланыста, өзара әрекет жасауда, бір-бірін анықтауда. Оның өзі олардың жалпыға бірдей қасиеттері арқылы ғана іске асады. Сонымен жалпылық дегеніміз де болмыстағы жалқы заттар, күбылыстар мен үрдістердің өмір сүру заңдылығы болып шықты. 

Ұқыпты оқырман бүл арада қайшылықтың пайда болғанын байқап қалған болар, бір жағынан, қайсыбір зат, құбылыс, үрдіс тек өзіне тэн, Дүниеде қайталанбайтын жақтарымен көрінгісі келсе, екінші жағынан, толық дербес өмір сүре алмай, жалпылыққа өтеді. Олай болса, қайсыбір зат, құбылыс, үрдіс ерекше - өз бойында 
қайталанбайтын, тек өзіне тэн қасиеттерімен қатар, оны басқа заттармен біріктіретін жалпы жақтарымен танылады. Айтылған ойдың үлкен методологиялық маңызы бар десек те болады, өйткені сонау коне заманнан бастап осы уақытқа шейін көп мәселелердің шешімі осы даралық пен жалпылықтың диалектикасын жете түсінбеуден пайда болады. Сараптап жаткан үғымдарды алғаш рет терең талдаған үлы Платон болатын-ды. Оның «эйдос әлемі» - «заттар әлемімен» салыстырғанда, өз бетінше өмір сүріп жатқан материалды емес, мэңгі, кемеліне келген, сұлу, ізгі элем, ал біздің Дүние заттанган, мэнді, уақытша, эйдос әлемінің бүлдыр көлеңкесі ғана сияқты. Аристотель: «Платон маған қымбат болса да, ақиқат одан да гөрі 
қүнды», - деп, оның өзінше өмір сүретін эйдос әлемін сынға алады. Оның ойынша, жалпылық дара заттардан бөлек өмір сүре алмайды, ол заттардың мән-мағынасын, яғни формасын қүрайды. Ал форма 
қайдан пайда болады деген сұраққа ол: «Форманың формасы -
Қүдай», - дейді. Жалпылық пен жалқылық Орта ғасырдағы негізгі филосо-фиялық мәселеге айналып, реализм (realis - латын сөзі, шынайы) мен номинализм (nominis - латын сөзі, есім, ат) бағыттарын тудырады. Негізгі мэселе - жалпылықтың (сол кездегі терминмен 407 



универсалиялардың) онтологиялық (болмыстық) статусын (мэртебесш) анықтауда болды. Реалистер жалпылык жеке з а ™ л я " белек ем.р сүреді деген пікірге келіп, калай айтқанда д а " S n әлемінен бөлек өм.р сүретін идеалдық әлемд., я болмаса моиындайды. Мысалы ортагасырлык с х о л а с т и к а н ы н ^ н е ^ ^ Ф.Аквинскии универсалиялар үш түрлі ө м і р сүреді деген пікТп, келеді. Біріншіден, ол Қүдайдьщ ойынан « н болаша.6 заттардың идеалдық үлгілері, екшшіден, заггардьщ ішкі м ә н 6oZ71 Ү Ш Ш Т е Н ' 3 а Т Г а Р Д Ы 3 е р Т Г е у д і ң нәтижесінде пайда болған адамның басындағы үгымдар. Ал номиналистерге келеп болсақ, олар тек дара жеке өмір сүретін заггар гана шыняйм Р жалпылык дегеніміз - затгардын үксас ж а к т Т р ь н п а ™ а у д ь ш непзшде қоиылған есімдер гана деген пікірге келеді П а И Ы М Д а у д ы ң Жаңа дәуірдегі ойшылдар көбіне номинализм багыткшя жақынырақ болды. Мысалы, Дж.Локк жалпылык з а ™ ™ ' сүрмеиді, оларды ойлап шыгарган адамнын зердесі деген нікіп е келед,, олар неше түрлі создер, идеялар, белплер гана Б Спиноза 
ұғымдардың шыгу тегін заттардан ,здеу керек деген дурыс ПТК D = н і Г д Г — 1 Т е К Қ а н а - а р д ь щ Р к а р а п а й ы м Т с а с П ^ ИЖант бул ойды тереңдетіп, жалпылықтың екі түрін мойын даиды. Олар - тәжірибеден шыгатын жэне а п р и о р Х ( т Т ж Т беге деиш бершген) жалпылыктар. Ғылыми зертгеулер тәжГпибе ™ Г б Г Ы Н ЖШТПЫ ¥ Ғ Ы М Д а Р Э РҚ З Ш а Н Д а ^ткГліксіз ойткен күндердщ бір күнінде жаңа деректер пайда болып угымнын шеңберін бузуы мүмкін. Априорлык жалпыльжтарга к е ^ е Г б в д олар трансцендентальдь, (transcendens - латын созі, аттап өту ягни бул Дуниенщ ар жагындагы деген магына береді) санага жатады оньщ табигатын біз ешкашанда тани алмаймыз Д ' идеямеТтенейл, °Л ж а л ™ к т ы «абсолюттік f р К ОЛ 3 а т г а Р д ы н ¥Ксас жактарын қамтитын Г : Г ? а Ш , К ЖаЛПЫЛЫК 6 М е с ' о л - шынайы н а к Х Г ™ ы Г т е „ Т Ш Ы °Л 3 а Г Г а Р М е Н ^ ь і с т а р д ы н даму занды-Х ш е к о п і Г ж ^ 0 Н Ь Щ 631 Э Р К а Ш а В Д а даР^ыктьщ негізінде ерекше көршігі, жекенщ де озше тэн байлыгын бойына сіңіпеді -беТгГліХҢн:кИыаЙТаДЫ- Ш С Ж , Г , Т ПСН « т і л г е н a S та оелгілі бір нақыл сөзді аитуы мүмкін, бірақ олар оган ЭОТУОЛІ магына береді, ойткені екінші озінщ бай омірден а л г а н Т э ж « е с мен білімі аркылы оны жете түсінеді. тэжіриОесі 408 



Маркстік философияда Гегельдің «нақтылы жалпылық» идеясы жоғары бағаланып, сонымен қатар жалпылықтың қайнар көзін «абсолюттік идеяға» теңеуін сынға алады. Жалпы уғымдарда объективті шындықтағы жалпылық бейнеленеді, ал оның өзі -заттар мен күбылыстардың ішкі нақтылы тендігі. Ол заттардың өмір сүруінің негізі, оның көрінісі - заң. Сонымен оқырманның байқағанындай, философия тарихын-да даралық, жалкылық пен жалпылықтың озара диалектикасы ғасырлар бойы зерттеліп, бүгінгі таңдағы мәресіне жетті. Оған корытынды жасасақ, жалқылық жалпылыққа экеледі, ал соңғы жалқылықтың бойында өмір сүреді. Алайда олардың екеуінің арасындағы дэнекер - ол ерекшелік. Сондықтан Дүниедегі эр зат, 
қүбылыс, үрдіс озінің ерекшелігімен танылады. Ерекше зат оз бойына жалқы мен жалпыны тек өзіне ғана тэн жолмен біріктіреді. Соның арқасында Дүниедегі көптіктің бірлігі қамтамасыз етіледі. Жалқылық пен жалпылық диалектикасын жете түсіну арқылы өткен, кеңес қоғамы мен қазіргі егемен елімізде жүріп жатқан үрдістерді талдауға мүмкіншілік аламыз. Кеңес заманында жал-пылық басыцқы категорияга айналып, жеке адамдардың кұқтары, олардың шығармашылык ерекшеліктері дурыс ескеріл-меді, сондыктан қоғам тоқырауға ушырады. Бүгінгі таңца біз, керісінше, ағымды байқаймыз. Жекелік, адамдардың кұқтарын сақтау, оларды шығармашылык жолға, ізденіске бағыттау - қазіргі саясаттың негізгі арқауы болып отыр. Ол, бір жағынан, эконо-микалык дағдарыстан тезірек шығуға мүмкіндік берсе, екінші жағынан, ужымдық мүдделердің іске асуына нұқсан келтіруде, ол бүгінгі таңда баршаға аян. Еліміздегі түбегейлі озгерістер тереңдеген сайын, жалқы мен жалпылык диалектикасының маңызы арта түсуде. Оны уқыпты түрде ескермейінше, біз саясатта үлкен кателіктер жіберуіміз мүмкін. Шынында да, Қазақ елі алыстағы Франция, я болмаса Бразилияға уқсамайды, тіпті бізге жақын елдердің озі де (Өзбек-стан, я болмаса Ресей) басқаша. Осы турғыдан Караганда, біздің ата-бабаларымыз таңдап алып, өз Отанына айналдырған жерлер мал өсіруге лайықты, табигаты катал, суға тапшы, сонымен қатар өрісі кең жерлерде орналасқан. Сондыктан да ауыл шаруашылығы 
қазақ елінің экономикасының жетекші салаларынын бірі болып, болашақта да кала бермек. Осындай кең-байтақ, сонымен катар, суы тапшы елде бір жылы жаксы егін орылса, екінші жылы қуаңшылық болмауына ешкім кепілдік бере алмайды. Мундай жағдайда кіші-гірім фермерлік шаруашылықтардың өмір сүруі екіталай. Оны 409 



қазіргі өмір көрсетіп те жатыр. Осы тұрғыдан алғанда, көп үжымдық мықты ауылшаруашылық мекемелерін жасанды банкрот етіп қурту - саясатта жасалған үлкен қателіктердің бірі болды. Өмір олардың орнына үлкен алпауыт лендлордтарды ауылға әкелді. Ал олар болса ауылдың әлеуметтік жағдайына көңіл бөлмейді. Олардың негізгі мақсаты - егінді егіп, уақытында жинап алып, нарыққа мейлінше қымбатқа өткізу, ал одан пайда болған 
қаражаттың пілдей бөлігі, негізінен, қалада қорлануда... Бүгінгі таңдағы жеке кішігірім фермерлік шаруашылықтардың қайта кооперацияға өтуге тырысуы - осы елдің ерекшеліктерінен шығады. Сонымен қатар өзен-су бойында орналасқан, суармалы турақты өнім алуға мүмкіншілігі бар жерлерде фермерлік шаруашылықтар тнімді болуы эбден мүмкін. Ал енді жер байлығына келер болсақ, елдің мүхиттан алыс болуына байланысты, оларды басқа елдерге экспорттаудың жол 
қаражаты өте қымбат. Сондықтан шикізат етіп сыртқа шығарудан гөрі, оларды өңдеп, мунайдан бензин, керосин т.с.с., мыстан неше түрлі кабельдерді, ал жүре келе электр жабдықтарын жасаған жөн. Бірақ бүгінгі танда оған қаражат жеткіліксіз болып жатыр... Сонымен қатар алғашқы капитал тез қорланбай, іскерлердің әсем сарайлары мен «Мерседестерінен» қалмай жатқан жақтары да жоқ емес. Олай болса, біз өзіміздің ерекшеліктерімізді мүқият зерттеп, жалаң еліктеушіліктен арылуымыз қажет. Сонымен қатар алға кеткен елдердің жетістіктерін оз айнала ортамызға, соған тарихи икемделген сана-сезімімізге бейімдеп қолдануымыз керек. Сонда ғана біз оз ерекшеліктерімізді сақтап, соның арқасында басқа елдердің де шынайы қызығуы мен сүйіспеншілігіне қол жеткіземіз. Дүниедегі коптүрлітімен танылатын мемлекеттердің ішінен оз орнымызды табамыз. § 3. Тәуелсіздік пен тәуелділік Жалқы мен жалпы категорияларымен тығыз байланысты, болмыста тер^ң тамырланған үғымдар - тәуелсіздік пен тэуелділік уғымдары. Бурынғы философия оқулықтарында бұл уғымдар жоқ болатын-ды. Бірақ бүтінгі таңда қазак елі тэуелсіз мемлекет орнатып жатқан кезде, олардың мэн-мағынасы күрт өсуде, ойткені тәуелсіздік - кейбір әдебиетте кездесетіндей, бұрынғы одақтас кеңес республикаларындағы ұлттық элитаның билікке детен 410 



ұмтылысынан пайда болған құбылыс емес, оның түп-тамыры тереңде - болмыстың өзінде жатыр. Тәуелсіздіктің баянды болуы, оның қазак халқына ауадай қажеттігінің негізінде осындай философиялық пайымдау жатыр. Енді осы айтылған тужырым жалаң болып көрінбес үшін, оны дәлелдеп көрелік. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Дүниеде - Жер болсын, аспан болсын, біз екі бір-біріне толық үқсас зат, я болмаса 
құбылысты таба алмаймыз. Микроәлемдегі элементарлық бөлшектерден бастап Мегаәлемдегі жүлдыздарға дейін эрбір зат, я болмаса күбылыс тек өзіне тән болмысымен сипатталады. Даралық жэне қайталанбастық, басқаға ұқсамастық, жалпы алғанда, мате-риалдык жэне рухани болмыстың өмір сүру тәсілі болып табылады. Оны өз уақытында Эпикур болжамдаған болатын. Оның ойынша, атомдар кеңістікте қулдырап бара жатқан кезде алғашқы бағытынан «оз еркімен» ауытқиды. Қазірті ядролық физиканың деректеріне сүйенсек, бүгінгі тандағы ашылған 300-те жуық элементарлық бөлщектердің эрқайсысының оз табиғаты, сыры бар. Ең ақырында, бүгінгі таңдағы ашылған ең ұсақ бөлшектер - адрондардың 
қурылымын кұрайтын кварктардың өздері «бір-бірінен салыстыр-малы тұрде тәуелсіз жэне біршама еріктіктің деңгейінде омір сүреді» (караңыз: Материалистическая диалектика., М., Мысль, 1983, 61-6.). Әсіресе корнекі түрде тәуелсіздіктің сипатын тірі жэне өлі табиғаттағы, қоғам өміріндегі статистикалық үрдістерден байқауга болады. Мысалы, газ табигаты жөніндегі қазіргі теориялар эрбір молекуланың бір-бірінен тәуелсіздігін корсетеді. Тек қана сырттай шектеу қойылған кезде ғана (белгілі бір қуйманың ішінде) олар бір-бірімен болуы мүмкін байланыстарға түседі. Сол себепті, статистикалық зандылықтардың негізінде эрбір бөлшектің бағытын білу мүмкін емес, ол оның дербестігін, тәуелсіздігін корсетеді, тек олардың жиынтығының заңдылықтарын ғана анықтауға болады. (қараңыз: П.В.Алексеев., А.В.Панин. Философия., М., Проспект, 1998, 424-6.). Термодинамиканың екінші бастамасы Дүниеде дезинтеграция (ыдырау), энтропия (күш-қуаттың төмендеуі), хаос (бытырау) үрдістері жүріп жатқанын мойындайды. Ал муның озі де заттар мен қубылыстардың болмыстагы «өз еріктігіне» деген «ум-тылысын» көрсетпей ме? Өйткені олардың эрбіреуінің болмыста өз негізі бар! Классикалык механиканың негізгі қагидаларының бірі -эрбір зат өзінің салмагы арқылы ерекшеленеді, ал оның озі бастапқыдан бір-бірінен тәуелсіз берілген. Тірі табигатта да біз осындай жайттарды байқаймыз. Мысалы, агаштың бутақтарында өсіп тұрган 50 мың жапырактың бір-біріне 411 



толығынан үқсас екеуін тауып алу мумкін емес. Әр жапырақ дуниеге оз болмысымен келіп, соңында - кетеді. Бір ананың бойында өсіп, дуниеге келген егіз - екі түрлі болып келеді, олар 
қанша бір-бірімен уқсас болганымен, тэуелсіз, кайталанбайтын, уқсас емес жақтарымен танылады. Ал егерде адам болмысына келер болсақ, «Дүниеде болу -ерекшеленуге» теңеледі, ягни эр тулга оз бойындагы табиғи дарындарын өрістетіп, дамыту арқылы өмір сүреді. «Адам қүқ-тары» аталатын бүгінгі таңдагы кең таралган қағида өзінің тереңге кететін түп-тамырында тәуелсіздік угымына, тулганың басым-дылыгына негізделген. Бүгінгі қогамдарды шарпыган элеуметтік аномияның (ауытқудың) терең себептерінде адамдардың оз болмыс-тық негіздерінің дамуына қанагаттанбаушылық жатыр. Сондай-ақ эр халық өз тәуелсіздігіне жетуге, соның негізінде мәдени қунды-лықтарын, дүниесезімі мен дүниеқабылдауын сақтауга тырысады. 

Қогамның рухани саласына келер болсақ, тек қана өзіндік болмысымен көрінетін тол шыгарма гана қундылыгымен танылады. Сол себепті Қурманғазы мен Абайдың, Қастеев пен Тәттімбеттің т.с.с. шыгармалары хальщтың санасында мэңгілік сақталады. Ал озіндік негізі жоқ «біркүндік» туындылар бүгін дүниеге келіп, ертең-ақ умытылып қалады. Тіпті математиканын ең абстрактіліқ саласы - метаматематиканың озін алсақ, оның озі де ауыспалы тәуелсіздікке негізделген. Жогарыда айтылганды корыта келе, тэуелсіздік категория-сының болмыстық мәртебесін мойындауга тура келеді. Сонымен қатар Дүниедегі өмір сүріп жатқан бірде-бір зат, 
қүбылыс өзіндік болмысына қаншалықты «умтылса да», толыгынан өзімен-өзі бола алмайды, сондықтан ол оз тәуелсіздігінің белгілі бір бөлігінен айырылуга мэжбүр болады. Муны согыстан кейінгі Албанияның элеуметтік тэжірибесі айқын көрсетті. Батыспен де, Шыгыс социалистік елдерімен де байланыстарын үзген сол елдің басшылары өз Отанын толық апатқа дейін әкеліп тіреді емес пе? Бүгінгі әлемде адамзатқа кажет 2,5 млн. жуық эртүрлі заттар өндірілсе, бірде-бір мемлекет, қанша алып болса да, басқа елдермен 
қарым-қатынабқа, кооперацияга түспей, дербес омір суре алмайды. Олай болса, тәуелділік тәуелсіздікке қарама-қайшы, ягни қарсы багытталган категория болып шықты. Егер тәуелсіздік жалқының кайталанбайтын өзіндік жақтарымен тыгыз байланысты болса, тәуелділік жалпылықтың негізінде өмір сүреді. Аталган екі категорияның «басын біріктіретін» дәнекер - заттар мен қубылыс-412 



тардын өзара тәуелділігі, өйткені зат пен қубылыстың өзіне тэн 
қайталанбас жақтарымен есептеспейтін біржақты тэуелділік -ертелі-кеш бузылады, басқа жағдайда - тәуелді заттың қуруына әкеледі. Мысалы, бұрынғы Кеңес Одағының күрт жарылуының негізгі себептерінің бірі оның халықтардың тілі мен діні, әдет-ғурпына тигізген зәбірлігі болды емес пе? Барлық халықтарды «орыстандыруға» бағытталған саясат ішкі наразылықты тудырып, улт-азаттық сезімді, халықтың ар-намысын оятты. Егерде Ресей саясатшылары уақытында шешен халқына федерацияның шеңбе-рінде дербес даму мумкіншілігін бергенде, бугінгі қантөтіс болмас еді. Халықтар арасындағы өзара тэуелділік - олардың мүдцелерін келіссөздер арқылы бір-бірімен үштастыруға тең. Жер бетіндегі локальды (жергілікті) соғыстардың осы уақытқа шейін тоқталмауы, негізінен алғанда, ірі мемлекеттердің кішілерді өз еркіне көндіру саясатынан шығады. Тек бүгінгі таңца ғана Ресей мемлекеті бірте-бірте, империялық сана шеңберінен шығып, бурынғы одақтас мемлекеттермен өзара тэуелділіктің негізінде ғана жақсы тиімді 
қатынастарды орнатуға болатынын сезгендей. Халықаралық саясат-тағы бул оң өзгерістерге өзінің барша тэжірнбесі мен білімі, тапқырлығын қосқан елдің президенті Н.Назарбаевтың үлесін асыра бағалау өте қиын. Тэуелсіздік - қай халықтың болмасын, аса багалайтын қунды-лыгы, ойткені тек осы жагдайда гана алга кеткен халықтарды тнімді түрде қуып жетуге, халықтың шыгармашылық мүмкіндіктерін сыртка шыгарып гүлдетуге, негізінен алганда, тәуелсіздіктің терең түп-тамыры, оз болмысының қайнар көзіне, жаңа деңгейде қайта оралуына жагдай туады. Қогам өміріндегі коп нэрселерді реформа барысында өзгертуге, баска елдердің озық тэжірибесін қабылдауга, эрине, болады. Бірақ халық болмысының қайнар көзінде жатқан, тәуелсіздіктің өзіндік негізін қурайтын нэрселерді озгертуге болмайды. Ондай жагдайда біз «жаңа мәңгүрттікке» тап болып, өз-озімізден (идентификация) айырылып қалуымыз мүмкін. Айтылган ойды тереңдете, қогам оміріндегі кейбір өзекті мэселелерге тоқтала кетейік. Тэуелсіздіктің соңгы 10 жылында елімізді бүкіл әлемге таныту мен мойындату жолында коп жумыстар жасалды. Бурынгы Кеңес қогамының ядролық қаруларынан бас тартудың арқасында, ең ірі мемлекеттерден, соның ішінде АҚШ, Ресей, Қытай елдері де бар, тәуелсіз омір сүруіміздің кепілін алдық. Бул біздің жас 413 



дипломатиямыздың ең ірі жетістіктеріне жатады. Соның арқасында 
Қазақ елі бүкілэлемдік қауымдастыққа бейбіт өмір аңсайтын қоғам болып танылып, мәртебесі көтерілді. Біздің несібемізге тиген мол табиғи байлықтың арқасында көп дамыған елдердің мүдцелерің елімізде қалыптастырдық, миллиардтаған доллар инвестицияларды тартып, халық шаруашылығын жаңа жолға қойдық. Бұл д а тэуелсіздіктің негізгі факторларын құрайды. Ел астанасын жаңа жерге көшіру - жаңа мемлекетті курудың символы, тэуелсіздік жолындағы қажымас саяси ырықтың көрінісі болды. Отандық мәдениет дамуының жаңа сапалы сатысы ашылып, улттық руханияттың қайнар көздері ой елегінен өткізіле бастады. Сонымен қатар кемшіліктер де жоқ емес. Ол ең алдымен елдің экономикалық қауіпсіздігінде жатқан сияқты. Энергетикалык ресурстарды көптеп сыртқа шығарсақ та, осы уақытқа шейін Ресей, Өзбекстан сияқты елдердің газы мен мунайына тэуелдіміз. Ұлтгык іскер топтар тек сауда-саттықпен айналысып, өз өндірісімізді дамытуға аса ынта көрсетпей отыр. Біржақты мұнайға басымдық жасау елді трансұлттык компанияларға тәуелді етуі мүмкін. Екінші жағынан, біз табиғи байлықтардың шексіз емес екенін ұмыт 
қалдырған сияқтымыз, олар болашақ үрпақтарға да керек емес пе?! Реформалар барысында өткен қоғамды тотальды (бірегей, мүлде)^ терістеу орын алды. Ал оның өзі тәуелсіздік уғымына түбегейлі қайшы, өйткені философиялық турғыдан келгенде, ол өз болмысымыздың терен қайнар көздерінен бас тартумен бірдей. Ондай жағдайда болашақта тэуелсіз дамудың өзі де мүмкін болмай 
қалар еді. Алғашқы кезде жекеменшікке негізделген экономикада «Адам Смиттің «көрінбейтін қолы» бэрін де стихиялық түрде өз 
қалпына келтіреді», - деген романтикалық қиялдың болғаны да рас. «Ең алдымен экономиканы дурыстап алайық, қалғанының бэрі содан кейін өз ретіне келеді», - деген сорақы пікірлер де болды. Бүгінгі таңда олардың бэрі қайта ой елегінен өткізіліп, жіберілген 
қателіктер түзетілуде. Келесі бір естен шығармайтын жайт - реформалардың бүкіләлемдік рухани дағдарыстың астарында өтуінде. Сондьщтан, басқа елдердің қүндылықтарын таңдамалы түрде қабылдап кана өз-өзімізді сақтай аламыз, яғни тәуелсіздігімізді уыстан шығармай-мыз. Түбегейлі өзгерістер барысында казак халқының мыңдаған жылдардағы тарихында тудырған рухани құндылықтарын сақтап 
қалуымыз керек. Олар: табиғатты аялау, жетім мен әлсіздерге 414 



кол ушын беру, әділеттілік, ар-намысты жоғары устау, дуниеде алудан гөрі болуға тырысу, үлкендерді сыйлау, эке-шеше алдындағы борышты өтеу, тэубеге келу т.с.с. Сонда ғана біз тэуелсіз гулденген ел боламыз. § 4. Қүбылыс жэне мән Дуниедегі сан алуан өмір суріп жатқан ерекше, дербес заттар біздін коз алдымызга өзінің сыртқы жақтарымен көрінеді, эртурлі 
қырларымен қубылады. Оны біз қубылыс дейміз. Сонымен катар, 
қайсыбір зат, я болмаса үрдістің ішкі турақты, соның арқасында оның өмір сүруін қамтамасыз ететін жақтары да болады, ол заттың мэнін қурайды. Заттың көзге көрінетін, «қүбылатын» жақтарының астарында оның келесі көзге көрінбейтін кабатының бар екенін адамдар озінің омірдегі тәжірибесі мен іс-эрекетінің арқасында оте ерте байқаган. Бірақ оны жете түсіне алмай, заттың денелік-материалдық жактарынан бөлек алып қараган. Мысалы, Платон заттың «эйдосы», яғни мэні, уғымы - материалдық емес, ол мэңгі, идеалды деп есептесе, Аристотель заттың мэні ретінде оның ішкі энтелехиясын айтады. Өмір сүруге мүмкіндігі бар енжар материяны шындыққа айналдыратын оның формасы мен ішкі энтелехиясы (алдын ала берілген мақсатқа лайықты заттың дамуы). Ортағасырлық философияда зат мэнінің қайнар көзін ойшылдар Қудайдың қудіретті күшінен іздейді. Жаңа дэуірде бул категорияларға аса коп назар аударған И.Кант болды. Оның ойынша, заттың бізге эсер ететін («заттың біздігі») жақтарымен (феномен) қатар, оның ішкі «өзіндік» жақтары (ноумен) бар. Заттың қубылысы - феномен, заттың мэні - таныл-майтын ноумен. Адамньщ бар мүмкіндігі - сезім мен ақыл-ойға априорлық (тәжірибеге дейін) түрде берілген категориялар аркылы бізге оз әсерін тигізетін қүбылыстарды ретке келтіру гана. Ал оның ар жағындағы жатқан мэнді, «заттың озіндік» сырын ашу мүмкін емес. Мундай қүбылыс пен мэнді бір-біріне қарсы қоюды Гегель 
қателік деп санап, «қайсыбір қубылыс мәнді, ал мэннің өзі ертелі-кеш қүбылыстар арқылы өзін көрсетеді» деген пікірге келеді. Бүгінгі таңдагы философияда да осы категориялар жөнінде эртүрлі түсініктер бар. Неопозитивизм шынайы өмір сүретін сезім-дік деректерді гана (қубылыстарды) мойындайды. Ал экзистен-415 



циализмге келер болсақ, ол адам өмірінің мэні тек «шекаралық ахуалда» - өлім мен өмірдің екі ортасында ғана ашылуы мүмкін, -деген пікірге келеді. Әрнне, күбылыс пен мэн - болмыстың өзіне тэн, оған терең тамырланған, олардың қайнар көзі - Дүниенін өзінде. Қайсыбір зат өзінің кайталанбас жағымен корінуге «тырысканмен», сонымен бірге оны баска заттармен біріктіретін жалпы қасиеттерін де корсетпей коймайды. Сондықтан қүбылыстарды зерттеп, салыс-тырып, ой елегінде олардың жалпы үқсас жактарын ғана калдырып, 
қайталанбайтын ерекше жақтарынан бас тартудың арқасында жеке эртүрлі заттардың ұқсастығын анықтауға болады. Алайда мүндай жағдайда заттардың тек ұқсас жақтарын анықтап, сонымен катар оның тек өзіне тэн ұксамайтын көрінісін корсете алмас едік. Олай болса, мэнге тек заттарды біріктіретін үқсас жақтарымен қатар, онымен бірге қүйыла біткен оның ерекше мазмүны да кіреді, эр зат арқылы белгілі мэн өзін байытады, болмыстағы жаңа көріністерін табады. Өйткені күбылыс тек қана мэннің ерекше көрінісі ғана емес, сонымен бірге басқа заттармен байланысқа түсіп, оны өз бойына сіңіреді. Ал қайсыбір қүбылыс мэнді болғандықтан, ол сол жаңа байланыстар арқылы мэннің өзін өзгертіп, эрі қарай дамытады. Сарапталған категориялардың танымдағы рөлі оте зор. Адам тікелей зерттеліп жатқан заттың мэнін аша алмайды. Зерттеу саты-сы күбылыстарды талдап, олардың ортақ жақтарын анықтаудан басталады. Осы жолда ғылымда сезімдік нақтылықтан абстрак-тіліқ үғымдарға өрлеуді байқауға болады. Алайда бұл абстрактіліқ мэн ғана. Одан эрі қарай өрлеу қажет, яғни қайтадан ой елегі арқылы ашылған мэнге қүбылыстың ерекше байлығын қосып, заттың ойлық-нақтылы көрінісін жасау кажет. Сонда ғана біз заттың ішкі сырымен қатар, оның кұбылыстарының байлығын бірегей қарауға мүмкіндік аламыз. Аталған категорияларды пайдалана отырып, бүгінгі таңдағы кейбір қүбылыстарды талдап көрейік. Қоғам өміріндегі кең етек алған маскүнемдік, нашақорлық, кылмыстық тағы да басқа әлеуметтік ^шомалияларды (ауытқу) алсақ, кейбір саясаткерлер оның себептерін сыртқы факторлардан іздеп, оны азайту үшін «наркотрафиктерді» (тасымал жол) үзу керек деген ой тастайды. Ал, шындығында, оның терең себептері жүмыссыздық, кедейлік, эділетсіздік т.с.с. элеуметтік факторларда жатыр. Ол факторларды жоймай, бүл әлеуметтік аномалиялармен күресу оң нэтижеге әкелмейтіні айдай анық. Наркотрафиктерді жойғанмен, сүраныс 416 



болғаннан кейін, оның баска жасанды химиялық түрлері астыртын нарықта дүниеге келуі ғажап емес... Онда келесі сүрақ пайда болуы мүмкін: дамыған, әлеуметгік мэселелері шешілген елдерде неге осындай әлеуметтік аномалиялар кен етек алған? Ал оның терең себебі - адамньщ өз болмысына канағаттанбауы, шығармашылық кабілетін сыртқа шығарып гүл-дете алмауы, материалдық байлыққа бағытталған қоғамның рухани азғындауы, сонын нэтижесінде жалғыздық, жаттану сияқты кұбылыстардың кең етек алуы т.с.с. Сонымен қарап отырсак, мәселе адам болмысы, оның терең мән-мағынасына келіп тіреледі. «Адамды оньщ киіміне қарап қарсы алады да, ақылына карап шығарып салады», «Адамның терең сырын ашу үшін онымен бірге бір пұт туз ішу керек» деген т.с.с. тэжірибеден шыкқан нақыл сөздер де кубылыс пен мэннің өзара байланысын көрсетпей ме?! Расында да, бір адам екіншімен танысқанда, ең алдымен онын сырткы құбылысына (киімі, бет-әлпеті, сойлеген созі т.с.с.) назар аударады. Тек жүре келе, онымен терең карым-қатынасқа түсе, бірге омір қиындықтарын бастан откізе келе ғана, адамның терең мэн-мағынасын ашуға болады. «Бір көргенде ғашық» болып, бір жетіден кейін үйленіп 
құрған отбастарының көбінесе аянышты аякталуы - бір-бірін жете білмегеннен, омірді үстірт қарағаннан, құбылысты мэнге теңеуден шыға ма? - деген ойдамыз. Бүгінгі реформалар барысында қоғам үлкен өзгерістерге түсіп, мындаған жаңа кубылыстар дуниеге келді. Бурынғы қоғамнан 
қалған өмір қундылықтары басқаларға ауысып жаткан кезде, біршама тартымды қубылыстармен катар терісағарлар да баршы-лық. Осындай ахуалда өз терең болмысыңды сақтап қалу, өмірге керек қундылықтарды игеру, сонымен катар коп келеңсіз жайтгармен күресу - эрбір саналы азаматтың міндеті болмақ. § 5. Сапа мен сан уғымдары Жоғарыда көрсетілгендей, жекелік, дербестік - болмыстағы заттардың өмір сүру тәсілі. Әрбір зат, құбылыс - ерекше, шектел-ген, басқаға уқсамайды. Тарихи алғашқы адамдар заттардың осы жактарына оз назарын аударады. Оның эрбір қажетгілігін өтейтін зат - дара, озгеше болып көрінеді. Міне, осы сәттен бастап, сапа угымы дуниеге келе бастайды. Сапа дегеніміз - заттын болмыстагы анықтыгы, сонын аркасында оны баскадан айыруга мүмкіндік аламыз. Ол адамга қарапайым аңлау, меңзеу аркылы бершеді. 417 



Аристотельдің ойынша сапа дегеніміз - заттың тектік айырмашылығы, сонымен қатар, ол өне бойы озгерісте болады. Орта ғасырдағы діни философияда сапа өзгермейтін, мәңгі-лік, заттардың ішкі сыры ретінде түсіндірілді. Жаңа дэуірде ғылымның күрт дамуына байланысты заттың сапасынан гөрі, сандық жағына мейлінше көңіл бөлінді. Бірақ сапаны ерекше зерттеп оны екіге - бірінші жэне екінші сапаға бөлген Дж.Локк болды. Егер заттың кеңістіктегі көлемі, салмағы, түрі, қозғалысын ол біріншіге жатқызса, иіс, дыбыс, түс, дэмді -екіншіге теңеді. Гегельдің түсінігі бойынша, сапа - карапайым нақтылық. Бірдеңе өз сапасы арқылы сол, ал одан айырылса, өзін де жойып, басқаға айналады. Сапа - іштей қайшылыққа толы, ол өз ішінде тендік пен айырмашылық, шынайылық пен терістеу, шектеулік пен шексіздік, бірдеңе мен өзгені қамтиды. Осындай талдаудың нэтижесінде Гегель дүниедегі пайда болып, өмір сүріп, жоққа кетіп жатқан заттар мен қүбылыстардың шексіз көптүрлілігін мойындап, олардың бір-бірімен теңдігін сападан көреді, өйткені олар қандай эртүрлі болса да, бэрінің де өзіне тэн сапасы бар. Нәтижесінде, Гегель сезімдік аңлау арқылы берілетін нақтылы сападан жалпы абстрактіліқ сапа үгымына өрлеп, дүниенің шексіз коптүрлілігін, соның ішіндегі эрбір қүбылыс басқага тең, сонымен қатар тең еместігін, біреулердің көптігін мойындайды. Көптің эрбіреуі өзгемен тең, эрбіреу - бір, сонымен катар көптің бірі. Ал муның өзі Гегельді сан категориясына алып келеді. Сапа жоніндегі қазіргі түсініктерге келер болсақ, ол заттың 
қасиеттерінің жиынтыгы арқылы анықталады. Қасиет деп заттың өзгемен қатынасқа түскен кездегі сапасының кейбір жақтарының көрінісін айтамыз. Екінші затпен байланысқа түскен кезде оның басқа қасиеттері көрініс табуы мүмкін. Олай болса, заттың сапасын оның кейбір қасиеттерімен теңеуге болмайды, сапа заттың ішкі жэне сыртқы анықтыгын көрсететін біртутас мэнді қасиеттерінің жиынтыгы болмақ. Заттың сапасымен қатар, сандық жақтары бар. Ол кеңістік пен уақыттың шеңберінде созылган, салмагы, формасы, т.с.с. жактары-мен танылады. Тарихи белгілі бір қажеттіліктерді өтейтін эртүрлі заттар бір-бірімен салыстырылып, олардың теңдік жақтарымен ка-тар айырмашылықтары анықталган кезде, сан угымы пайда болады. Сондыктан заттың сандық жақтарын байқау қарапайым аңлаудан отіп, ақыл-ойды пайдалануды талап етеді. Шындықтагы сандық өзгерістерді сараптаудың негізінде математика ілімі дүниеге келеді. 418 



Сапамен салыстырсак, заттың сандык жақтары эртүрлі болуы мүмкін, белгілі бір межеге дейін сандык өзгерістер оның сапасын жоймайды. Сондықтан заттың сандык жақтары оған парықсыз деп айтуымызға болады. Заттың сандык жактарына алғашқы көңіл бөлген пифагорлық-тар болды. Олар оны заттың терең мэн-мағынасы деп есептеді. Ал оның қайнар көзі Құдайда жатыр, олай болса, ол - қүпия, - деп түсінді. Демокритке келер болсақ, ол санның негізінде эрі қараи бөлінбейтін атомдар жатыр деген ойға келеді. Сан дегеніміз -атомдардан түратын қайсыбір заттың мөлшері. Платонның түсінігінше, материалдык зат - идея элемінің кө-ленкесі ғана. Заттың сандык жағын анықтайтын, идея, ал оны зерт-тейтін - математика (геометрия) ілімі. Аристотельдің ойынша, еан, сызык, фигураның т.с.с. заттар-дан тыс өзіндік болмысы жоқ, ол - заттардың касиеттері. Сол сиякты,,дүниеде бос кеңістік те жок. Уакытка келер болсақ, ол -козғалыстың олшемі. Жаңа дәуірдегі философтар да бүл ойды қолдап, математика ілімінің пэні шынайы кеңістік пен уакыт шеңберінде өмір сүріп жаткан заттардың мөлшері деген пікірге келеді. Канттың ойынша, қайсыбір колем - қиялдың күшінен шыгатын қүбылыс, ал сыртқы сезімдегі барлык көлемдердің корінісі - кеңістік, ішкі сезімдегісі - уақыт. Гегель алғашқы рет сапа мен санның бірлігі мен айырмашылығын корсете білді. Егер заттын сапасы озгерсе, онда ол басқа затқа айналады, ал сандық өзгерістер сол заттың шеңберінде оның табиғатын бүзбай, біршама деңгейге дейін бола беруі мүмкін. Бүгінгі тандағы түсініктер бойынша, эртүрлі сападағы зат-тардың ортак, жалпы, біркелкі жактарын салыстырып олшеу арқылы сандык категория дүниеге келеді. Бүгінгі таңцагы гылымда сан алуан заттың сандық жактарын өлшейтін эталондар (үлгілер) жасалган. Математика гылымы да өте күрделі ең абстрактіліқ ілімге айналды. Айта кететін бір жайт - зерттелетін зат негүрлым күрделі болса, оның сандык өлшемін анықтау да соншалықты қиынга түседі. Оны эсіресе қогамдагы үрдістерден коруге болады. Адамньщ рухани өмірін, ішкі тебіренісін, эсемдікке ұмтылысын ешқандай математика анықтай алмайды. Бірақ, соган қарамастан, 
қогамтану саласында да статистикалық эдістемелер аркылы олар-дың да шамамен өлшемі анықталады. 419 



Келесі мәселе - сапа мен санның өзара байланысы, диалекти-калық бір-біріне өтуі. Оны талдау үшін жаңа уғымдарды енгізуіміз 
қажет. § 6. Өлшем мен секіріс 

Қайсыбір зат, я болмаса қубылыстың өзіне тэн сапасы сонымен қатар сандық жақтары болады. Бір қарағанда, олардың бір-бірімен байланысы жоқ, эрбіреуі өзінше өмір сүріп жатқан сияқты Бірак ол - үстірт көзқарас. Муқнят терең қарасақ, біз олардың бірлігін байқаймыз. Белгілі бір сапаға соған сэйкес сан келеді, біз оны заттың олшемі дейміз. Олай болса, олшем - сандық сапа, я болмаса сапалық сан деп айтуымызға да болады. Екіншіден, олш'ем - белгілі бір сапаның шеңберіндегі эртүрлі сандық озгерістердің бірлігі. Мысалы, судың сандық олшемі 0 - 1 0 0 градусқа шейін. Бүл сандық шеңберде су өз сапасын жоймайды, бірақ 100 градусқа бір ғана градус қосылса, олшем бузылып, су жойылып, дереу буға айналады. Сол сияқты эрбір металдың да өзінің өлшемі (конс-тантасы) бар, егер ол 1 градусқа өссе, ол балқи бастайды. Егер екі шақырымдық бніктікте атылған оқ секундына 7910 м. жылдамдыққа дейін жетсе, ол бэрібір жердің гравита-циясының шеңберінен шыға алмай, ақырында, қулайды. Бірақ оның жылдамдығы тек 1 м. ғана өссе болды (7911 м.), жер жылдамдығы ғарыштықка айналып, ол жерге қуламайды. Егерде жылдамдықты 11189 м.сек. жеткізсек, баска планеталарға ушуға мүмкіншілік аламыз, ал жылдамдық 16662 м.сек. жетсе, басқа жулдыздарға ушуға болады. Менделеевтің ашқан химияльщ жүйесін алсак, онда да осы заңдылықты байқаймыз. Атомның озегінің заряды оскен сайын, ескі сапа жойылып, жаңа элементтер пайда болады (сутегінің өзегі -1 протоннан турады, 2 - гелийге айналады, 3 - литийге, 4 -бериллийге т.с.с.). Ақшалы азамат қашан капиталиске айналады? Акшаның сандық молшері оны тікелей ондірісте жүмыс істеуден босатып, баска адамдарды жумысшы ретінде жалдауга мүмкіндік пайда болған кездё дер едік. Сонымен бір сапаның екіншіге өтуі зат, энергия, я болмаса информацияның қосылуы, я кемуімен байланысты екен. Әрбір сапалық өзгеріс сандык өзгерістердің негізінде пайда болады. Жаңа дүниеге келген сапа озіндік жаңа мөлшерді талап етеді. Мысалы, судың көлемін будың колемімен салыстырсақ, ол екі 420 



түрлі. Бурдың шеңберіндегі молекулярлық байланыстар сумен салыстырғанда, мүлде өзгеше. Заттың өлшемі сандық өзгерістер арқылы бүзылған сәтте секіріс пайда болып, ол дереу екінші затка айналады. Сонымен секіріс деп ескі сапаның өлшемінің бузылуы аркасында жаңа сапаның дуниеге келуін айтамыз. Дүниедегі заттар мен құбылыстар эртүрлі шексіз болғандықтан, олардың өзгеруі тек өзіне тэн жолдармен өтеді. Бірақ, қалай айтқанда да, секірістің аты еекіріс, ол көбіне жарылыс, күрт, интенсивті қарқынмен жүреді. Мысалы, микроәлемдегі бір элементарлық бөлшектің екіншіге айналуы секундтың миллиардтаған бір бөлігінде өтсе, мегаэлемдегі сапалы үрдістер миллиондаған жылдарға созылуы мүмкін. Философиялық әдебиетте басқа пікірлер де кездеседі. Мысалы, секіріс «жарылыс», «бірте-бірте» өтеді деген пікірді келтірсек те болғаны (қараңыз: П.В.Алексеев, А.В.Панин. Фило-софия, М., Проспект, 1997, 481-6.). Мүндай көзқарас секірістің мэн-магынасын жоққа шығарып, «бүлдырлатып» жібереді. Күрделі объектілердің сапасының сандық озгерістер арқылы жетілу сатыларын секіріске теңейді. Ал ол секіріс емес, ойткені мұндай жағдайда өзгерістер сол сапаның шеңберінде отеді. Сандық мөлшер арнасынан шығып, сапа бүзылған кезде жағдай күрт өзгеріп, секіріс басталады, ол заттың тез арада түбегейлі озтеруіне, басқа затқа айналуына әкеледі. Біздің елімізде жүріп жатқан түбегейлі өзгерістер, осы тұрғыдан алып қарағанда, нағыз секіріс болып саналуы қажет. Өйткені күрделі озгерістер тек қоғамның кейбір салаларын ғана 
қамтып жаткан жоқ, ол қоғамның барлық қүрылымдарында жүріп жатыр. Экономика саласына келер болсақ, тоталитарлық жоспарлы жүйе нарықтык жекеменшікке негізделтен шаруашылыққа ауысты; халықты элеуметтік жағынан тұрпайы теңеу саясаты жаңа топталу саясатына ауысты, әлеуметтік құрылым күрделене бастады; 
қоғамның саяси саласында бірпартиялық жойылып, эртүрлі таптар мен топтардың мүдделерін қорғайтын көппартиялык жүйе дүниеге келді; бэрін өз астына көмкерген тоталитарлық мемлекет -Левиафан жойылып, жаңа «азаматтық қоғаммен», «адамдардың куқтарымен» санасып жүмыс істейтін мемлекет қалыптасуда; 
қаншалыкты қиындықтың астарында жүріп жатса да, рухани-адамгершілік салада да үлкен өзгерістер байқалады. 

Қоғамтану салаларындағы деректерге жүгінсек, отпелі дэуір шамамен 15-20 жылға созылады екен. Бірақ дүние жүзіндегі бірде-421 



бір ел ТМД елдері сияқты, бүкіл елдің байлығын мемлекеттің 
қолына өткізген жок-ты. Сондыктан біздің «еекірісіміз» ерекше, аса 
қиын жағдайда өтуде. Дегенмен аталған жылдардың шеңберінде нарықтык экономикаға негізделген демократиялық қүқтық мемлекеттің мьщты іргетастары каланады деген үміттеміз. Әңгіме -осындай тағдырлы өзгерістерде өз руханиятымызды сақтап, әрі 
қарай дамыта алсақ болғаны. Енді аталған ойды нақтылай келсек, 1985-1991 жж. өткен тарихты сараптау, ойлану-толғану, біз неге дүниежүзілік қауымнан 
қалып қойдық, оған кім кінэлі, не істеу керек деген ойлармен болдык. Практикалық түрде, бүл уақытта әлі нактылы реформалар басталған жок-ты. Тек Кеңес қоғамы күрдымға кетіп, жаңа тэуелсіз мемлекеттер пайда болған кезден бастап, нақтылы реформалар басталды (1991 ж.). Сонда, теоретикалық болжамдарға жүгінсек, күрделі реформалар 2005-2010 жж. аяқталуы қажет. Мүмкін, Түрікменстан, Беларус, Тэжікстан сияқты елдерде ол бұдан да үзаққа созылуы, ал аса тез қаркынмен келе жатқан Қазақ елі оны ертерек бітіруі ғажап емес, ойткені реформалардың кейбір салалары Ресейден тез өтуде (жекешелендіру, муниципалдық; пенсия жүйесі, аграрлық реформалар т.с.с.). Тағы да айту керек, тек оз болмысымызды осы үрдістерде жоғалтпауымыз кажет. 

Қорыта келе, біз «сапа», «сан», «олшем», «секіріс» категория-ларының бір-бірімен тыгыз байланысты болып, белгілі бір жүйені 
құрайтынын байқадық. Оны эдебиетте «Сапа мен санның өзара бір-біріне өту заңы» деп атайды. Ал оның мэнін біз жоғарыда көрсетуге тырыстық. Ғылымдағы негізгі мақсаттың бірі - зерттеліп жаткан объектінің өлшемін анықтау. Адамдардын өмірі мен жүріс-түрысында эркашанда өлшемнен тыс шығып кетпеуге эдеттену кажет. Сонау коне заманда Солонның айтқан «оте еш нэрсе» деген нақыл созін үмытпағанымыз жөн. § 7. Қозғалыс Сан^ың сапаға, соңғының санға отуі козғалыс арқылы жүреді, ал оның өзі кеңістік пен уакытты талап етеді. Олай болса, қозғалыс - бүкіл болмыстағы дүниенің өмір сүру тәсілі болып шығады да, кеңістік пен уақыт - қозғалыстағы дүниенің формасы ретінде каралуға тиіс. Жалпы түрде қозғалысқа кысқаша анықтама беруге болады, ол - Дүниедегі қайсыбір өзгеріс, байланыс, іс-әрекет. Әрине, мүндай анықтаманың мазмүн жағынан түрпайы екенін де жасыруға 422 



болмайды. Бүкіл философия тарихындағы ізденістер оньщ аса 
қиындығын корсетеді. 

Қарапайым тәжірибенің нэтижесінде сонау коне заманда-ақ ойшылдар Дүниенің ағым екенін, бір нәрсе дүниеге келіп, екіншісі кетіп жатқанын байқаған. Тіпті үлы Гераклит қозғалыстың астарында қарама-карсылықтың күресі жатыр деп меңзеген. Соны-мен катар, Парменид пен Зенон оған қарсы шығып, қозғалыстың ішкі сырын ашуға мүмкін еместігін дәлелдеуге тырысқан. Мысал ретінде Зенонның «Садақтан атылған оқ қозғалмайды» деген апориясын (арогіа - грек сөзі қиындық, шешімі жок деген магына береді) келтіруге болады. Зенонның ойынша, атылған оқ эрбір сәтте кеңістіктің бір болігінде турақтайды, келесі сэтте - келесі орында, оны эрі қарай шексіз жалғастыра беруге болады. Ал турақтауға тұрақтауды қосқанда қозғалыс шықпайды, яғни, ол - жоқ. Мүндай көзқарасты уақытында Аристотель сынға алған болатын. «Қателік - уақытты бөлек-бөлек «сәттен» турады деп есептеуде», - дейді улы ойшыл. Әрине, мундай пікірмен келісуге болады. Осы ойшыл қозғалысты талдауға аса үлкен үлес қосқан болатын. Болмысты талдаудағы ең қиыны - Дүниенің өтпелілігі, бір нәрсенің туып, екіншінің өтуі. Оны Аристотель екі жаңа категория кіргізіп, талдайды. Олар шындық пен мүмкіндік (грекше - energeia, шындык, dynamis - мүмкіндік, латынша - actus - шындық, potentia -мүмкіндік). Қозғалыс - заттың ішіндегі мүмкіндіктің шындықта іске асуы, ал оның қайнар көзі форманың белсенді әрекетінде жатыр. Мысалы, қайсыбір дуниеге келген тіршіліктің ішінде оның болашақ өлімінің урыгы жатыр, ол оны өмірдің шеңберінен тыс шыгармай коймайды. Кірпіштің үйге айналу мүмкіндігі бар, соны-мен катар ол саз, я болмаса қумның шындыгы т.с.с. ¥лы ойшыл 
қозгалыстың біршама түрлерін ерекше алып зерттейді. Олар: үлкею, кішірею, пайда болу, жогалу, сапалық озгеру, кеңістіктегі орын алмастыру. Орта гасырдагы ойшылдар қозгалыстың кайнар көзін 
Қудайдың іс-эрекетінен іздейді (Өзі қозгалмайтын, бірак басқаның барлыгын қозгалысқа түсірген - Құдай). Жаңа дәуірдегі ойшылдардың ішінде Ф.Бэкон қозгалысты ма-терияның ішкі табигатынан шыгатын белсенділік ретінде түсінеді. Гегельдің түсінігінше, қозгалыс «оміршеңдік», «эрекеттік», «ешқашанда бітпейтін үрдіс», ол ішкі қажеттіктен туып, «өзіндік 
қозгалыс» ретінде қаралуы керек. 423 



Маркстік философияда қозғалыс категориясы егжей-тегжейлі талданады. Қозғалысты материяның ішкі қайшылығынан шығатын өмір сүру тэсілі ретінде түсініп, Ф.Энгельс өзінің «Табиғат диалектикасы» деген көлемді еңбегінде оның 5 түрін ашады. Олар: механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық жэне элеуметтік 
қозғалыс формалары. Әрине, казіргі ғылым бүл түсініктерді эрі қарай дамытып, байытты. Қозғалыстың ең карапайым түрі ретінде механикалық, яғни кеңістікте орын ауыстыру үрдістері жатады. Бүгінгі ядролық физикада ерекше қозғалыс формасына элементарлық бөлшектердің бір-біріне өтуін, электромагниггік, гравитациялык, нейтрондық өрістер, атом өзегінің ішіндегі күшті жэне әлсіз тартыстарды т.с.с. жатқызады. Атомдар мен молекулалардың қозғалысы мен өзара бір-біріне отуі химиялық қозғалыс формасын қүрайды. Заттар мен күбылыстар қүрылымының өзгеруі, қысым, жылу, дыбыс пен жарықтың тарауын т.с.с. физикалық козғалыс форма-сына жатқызуга болады. Мегагалактикадағы ғарыштық үрдістерді, жүлдыздардың пайда болуы, сөнуін астрофизика зерттейді. Жер бетінде тарихи пайда болған тіршілік әлемі - ерекше ғажап биологиялық қозғалыс формасына жатады. Оған тірі организмдегі үрдістер, айнала коршаған ортамен зат пен энергия аумасуына түсуі, өзгеру мен түкым куу, ассимиляция мен диссимиляция, өз-өзін ретке келтіру т.с.с. жатады. Ғалымдар жер бетіндегі тіршілік пайда болғаннан бергі (3,5 млрд.ж.) өзгерістерді ерекше геологиялық қозғалыс формасына жатқызу керек деген пікір айтады. Өйткені осы уакыттың шеңберінде жер бетінде био-физика-химия-механикалық байланыс-тардың нәтижесінде эртүрлі бірінің үстінде бірі орналасқан страталар (қабықтар) пайда болды. Бүл пікірмен келісуге болады. Бүгінгі таңдағы белгілі ең соңғы қозғалыс формасы - ол әлеуметтік. Оның ерекшелігі - адамдардын саналы өмірінде, олар оз алдына неше түрлі мақсат қойып, бір-бірімен бірігіп, айнала 
қоршағы ортзһы оз ойына сай етіп өзгертуінде. Тарихи, қозғалыстың жоғары формалары төмендегілердің негізінде пайда болады. Химиялық жер бетіндегі үрдістер физика-лык қозғалыстың негізінде пайда болды. Ол дами келе тіршіліктің дүниеге келуіне себеп болды. Әлеуметтік қозғалыс формасының дүниеге келуі жер бетіндегі басқа тіршіліксіз мүмкін емес еді. 424 



Сонымен қатар жоғары қозғалыс формасын төменгі арқылы түсіну мүмкін емес: ол өз заңдылықтарының негізінде өмір сүреді. Бірақ төменгі формалар оның ішінде бағынышты түрде сақталып 
қала береді. Оны көрсететін ең айқын мысалдардың бірі - адам өмірі. Көркемдеп айтсак, адам - қоғамның атомы. Ол саналы түрде өмір сүреді, оның жан дүниесі, руханняты бар. Ол өзінің алдына неше түрлі максаттар қойып, оларға жетуге тырысады, ішкі табиғи дарындарын сыртқа шығарып, талантқа айналдырады. Сонымен қатар ол - биологиялык пенде, оның басқа тірші-ліктер сняқты дене қажеттіктері бар. Оның бауырында оте күрделі химиялық үрдістер оне бойы жүріп жатады, адам баска заттар мен кұбылыстар сияқты кеңістікте орын ауыстырады, оның денесінен неше түрлі физикалық орістер отуде т.с.с. Бірақ бұл үрдістердің бэрі де элеуметтік козғалыс формасына тэуелді болып омір сүреді. Егерде біз адамды оның биологиялық табиғатына теңесек, онда нэсілшілдік, әлеуметтік дарвинизм, ломброзиандық т.с.с. сияқты кертартпа козқарастарға тап болар едік. § 8. Кеңістік пен уақыт 

Қозғалыстағы заттар мен неше түрлі үрдістер кеңістік пен уақыттың шеңберінде өтіп жатады. Ең жалпы түрде алғанда, кеңістік деп заттар мен қубылыстардың бірінің жанында бірінің орналасуын айтамыз, ал уақытқа келер болсақ, ол - дүниедегі болып жатқан уақиғалардың бірінің соңынан екіншісінің келуі. Кеңістік пен уақыттың табиғаты жонінде сонау коне заманнан бастап осы уақытқа шейін, негізінен, екі козқарас қалыптасты. Олар: субстанциализм - кеңістік пен уақытты дүниенің алғашқы негіздерінің бірі ретінде карайды жэне релятивизм (салыстырмалы) - кеңістік пен уақыт қозғалып жатқан неше түрлі материалдық объектілердің формалары, соған бағынышты. Бірінші көзқарастың негізін жасаған коне грек философы Демокрит болды. Ол өзінің атомистік ілімінде дүниенің алғашқы негізін кұрайтын екі бастаманы мойындайды: оның бірі көзге көрінбейтін эрі карай бөлінбейтін үсақ болшектер -атомдар жэне гарыштағы бос кеңістік. Атомдар сол кеңістікте қүлдырап келе жатып бір-бірімен соқтығысып, табиғатың заттарын тудырады. Ягни кеңістік - субстанциялык алгашқы негіздердің бірі. Егер дүниедегі атомдар бір сәтте жоғалып кетсе, Дүние қурымайды -кеңістік алғашқы негіздердің бірі болып қала береді. 425 



Сол заманның ірі ойшысы Эмпедокл бүл пікірге карсы шығып: «Судағы балыққа қараңызшы - онда бос кеңістік жоқ, бірақ балық қозғалады», - деген пікір айтқан болатын. Яғни ол бос кеңістік идеясына қарсы шықты. Аристотельдің ойынша да, бос қуыс жоқ, кеңістік - дүниедегі заттардың алатын орны, ал уақыт - қозғалыстың саны, мөлшері. Орта ғасырдағы ойшылдар кеңістік пен уақытты Қүдайдьщ жасампаздык іс-эрекетіне теңеді. Дүние өтпелі болып кеңістік пен уақытта берілген, тек Қүдай ғана - мэңгілік, олардан тыс жатыр. Жаңа дэуірде Декарт «бос қуыстық» идеясына қарсы шығып, кеңістіктің заттармен толы екені жөніндегі идеясын үсынды. Олай болса, кеңістік пен созылу - бір. Ол үзақтық пен уақытты айыру керектігін де айтады. Ұзактык заттарға тэн нэрсе болса, уақыт - сол үзақтықтың ой өрісіндегі көрінісі. Осыған жақын козқараста Лейбниц те болды. Кеңістік пен уақыт жөніндегі ерекше ой айтқан Кант болды. Оның ойынша, олар адамға априорлық (тэжірибеден бүрын, тыс) түрде берілген: кеңістік сыртқы сезімнің, ал уақыт - ішкі сезімнің априорлык формалары. Тек солар арқылы ғана адам өз дүние-танымын белгілі бір тэртіпке келтіре алады. Жалпы алғанда, философия жэне ғылым тарихында XX ғ. дейін кеңістік пен уақыт жөнінде субстанциялық көзқарас басым болды. Оған оз үлкен үлесін қосқан ағылшын ғалымы И.Ньютон болған-ды. Ол ғылымға абсолюттік кеңістік (шексіз қуыс) жэне уакыт (таза, біркелкі үзақтық) категорияларын енгізіп, олар материядан да, бір-бірінен де тәуелсіз өмір сүреді деген пікірге келеді. Сонымен қатар, адамның санасында салыстырмалы кеңістік пен уақыт жоніндегі түсініктер бар, олар тэжірибеге байланысты өзгерісте болуы мүмкін. Ньютон гравитация (тарту) заңдарын ашу негізінде алыстан әрекет ету теориясын жасайды. Дүниежүзілік тарту күші ғарышта сол сәтте тікелей шексіз тарап, объектілерге оз әсерін тигізеді. Сондықтан уақыт ғарышта барлық жерде біркелкі. Мысалы, жер бетіндегі бір университетте лекция оқылып жатса, басқа жүлдыздар аясындағы йланеталарда сол сэтте басқа зерделі пенделерге де дэріс жүріп жатуы мүмкін. Бүл классикалық механикада жасалган тұжырымдар болатын. Алайда XIX ғ. бастап жоғарыда айтылған көзқарастарға күмэндану басталады. Электромагниттік үрдістерді зерттей баста-ған М.Фарадей мен Дж.Максвелл тарту күші қашықтық, пен катар 426 



жылдамдыкка байланысты жэне тікелей тарамайды деген пікірге келеді. Ал күштің тарауы сол сэтте емес, белгілі бір шектелген жылдамдықпен жүреді. Соңында, олар сәуле, магнетизм, электр 
қуатын біріктіріп, электромагниттік өрістің эртүрлі көріністері ретінде қарай бастады. Сонымен ғарыштағы күштердің жылдамдыгының шектелгені Ньютонның алыстан әрекет ету теориясына үлкен соққы жасап, А.Эйнштейннің ғылыми жаңалықтарын ашуға белгілі алғышарттар жасады. 1905 ж. ол өзінің кеңістік пен уакыт жөніндегі арнаулы салыстырмалы теориясын жасап шығарады. Бүл теорияның негізін-де ғарыштағы ең асқан жылдамдық - сәуле жылдамдығы 300 мың км. сек. деген кагида жатыр. Онымен салыстырганда, басқа жылдамдықтарды 0-ге теңеуге болады. Мысалы, жердегі дыбыс жылдамдыгы 340 м.сек. - сэулемен салыстырганда тұрақты деуі-мізге болады. Егерде қайсыбір гарыштагы үрдістің жылдамдыгы сэулеге жақындаса, онда оның колемі қысқарып, уақыт баяулап, салмагы күрт оседі. Дүниедегі жылдамдық шектелгеннен кейін, гарышта бір уақытта болып жатқан үрдістер жоқ. Ғарыштагы эрбір жүйенің өз уақыт есебі бар. Мысалы, жерде жас әйелі мен бір жасар баласын қалдырып, 25 жасар космонавт сэулеге жақын жылдам-дықпен гарышқа үшып, бір жылдан кейін қайтып келсе, оны 51 -дегі баласы қарсы алады екен! Әкесі 26-да, баласы 51-де! Өйткені гарыш кемесінің ішіндегі уақыт баяулайды да, жердегі уақыт есебі бұрынгыдай бірқалыпты жүре береді. Әрине, бул теоретикалык 
қиял, оның іске асуы мүмкін емес. Ол іске асқан жагдайда гарыш кемесінің көлемі жогалып бара жатқан нүктеге айналар еді! Екіншіден, ондай жылдамдыкқа жету үшін, бүкіл Дүниенің күш-
қуатын жұмсау керек болар еді, ал, ол - мүмкін емес. А.Эйнштейн 1916 ж. өзінің жалпы салыстырмалы теориясын жасайды. Оның түйіні гарыштагы орасан зор объектілердің гравита-циялык тартым арқылы айнала қоршаган кеңістікті қисайтуы болып табылады. Сонымен кеңістік пен уақыттың касиеттері гарыштагы объектілердің массасының (салмагының) бөлінуіне байланысты өзгеріп отырады екен. Бул түргыдан алганда, 2000 жылдан артык гылымда еш дау тугызбаган Евклид геометриясының негізгі 
қагидалары жер бетіндегі адамдардың практикалық қызметіне бейімделген турпайылынган кеңістік теориясы болып шыкты! Неміс галымы Б.Риман сфералык кеңістіктің (үлкен шардың үстіндегі кеңістік) касиеттерін зерттеп, оның устінде сызылган тура сызықтан тыс орналасқан нүктенің үстінен бірде-бір тура сызыққа 427 



параллельді сызықты жүргізуге болмайды: бэрі де онымен тоғысады деген пікірге келеді. Сфералык кеңістіктің үстіндегі үш-бүрыштың қосындысы 180 граду стан асып түседі! Псевдосфераның геометриясын зерттеген орыс ғалымы Н.И.Лобачевский мен венгр Я.Больяй керісінше нәтижеге келді: үшбүрыштың қосындысы 180 градустан аз болып шықты. Сонымен қатар оның үстінде бір тура сызыкка қосылмайтын көп сызықтар болуы мүмкін. Олай болса, кеңістік пен уақыт жөніндегі мыңдаган жылдар бойы өмір сүрген субстанциялық көзқарастың қазіргі ғылыми зерттеулерге қайшы келгенін байқаймыз. А.Эйнштейннің өзі айтқа-нындай: «Мәселенің түйіні мынада: егер де таңғажайып болып Дүниеден барлық материалдық заттар жоғалып кетсе, кеңістік пен уақыт қала берер еді деп бүрын есептеген болатын. Ал салыс-тырмалы теорияға сэйкес, заттармен бірге кеңістік пен уакыт та 
қүрдымға кетер еді. Яғни кеңістік пен уақыттың қозғалыстағы мате-риядан тыс өзіндік болмысы жоқ, олар тек оньщ формалары гана». 

Қорыта келе, кеңістік пен уақытты Дүние болмысының ең жалпы қажетті формалары ретінде қарап, сонымен қатар оны философия, физика т.б. гылымдардың іргетасты категорияларына жатқызуымыз керек. Дүниеде еш жерде кеңістік пен уақытган тыс өмір сүріп жатқан бірде-бір зат, қүбылыс жоқ. Ең алдымен ескертетін нэрсе - олар шынайы жэне объек-тив^, ягни адамдардың санасынан тәуелсіз өмір сүріп, сонымен катар танылады. Діни философияда кеңістік пен уақыттан тыс өмір сүретін Қүдай идеясы мойындалады, бірақ ол - ешқашанда дәлел-денбейтін ашық сүрак. Ал Канттың субъективті-идеалистік көзқарасына келер болсақ (кеңістік пен уақыт - априорлық сезімдік формалар гана), ол да қазіргі гылыми сынды көтермейді. Келесі ескеретін мэселе - кеңістіктің үш, ал уақыттың бір өлшемдігі. Кеңістіктегі эрбір заттың орнын анықтау үшін біз бір-біріне тэуелсіз үш координатты (X, Ү, Z, ягни үзындық, биіктік, ен) пайдаланамыз. Математика саласында көпөлшемді кеңістік үгымы пайдаланылганмен, оның шынайы кеңістікке катысы жоқ, өйткені оның координатары заттың температура, жылдамдық, массасын т.с.с. анықтайдй. Уақытка келер болсақ, оның олшемі бір гана: ол откеннен 
қазіргіге өтіп, болашаққа багытталган. Теоретикалық түргыдан алганда, егер жылдамдық күн сэулесінен де жогары болса, онда уақыт кері агуы мүмкін. Бірак ол шынайы түрде мүмкін емес. Уақыттың кері қайтпаушылыгы - оның бір олшемдігінен шыгады. 428 



Кеңістікте қайта оралушылық бола береді. Мысалы, біз күнде үйден шығып, кешке қайта ораламыз. Кеңістіктің біркелкілік (барлық нүктелердің теңдігі) жэне изотроптық (барлық жаққа бірдей тарауы), ал уақыттың тек біркелкілік (барлық нүктелер бір-біріне тең болғандықтан уақытты 
қай сәттен болсын бастай беруге болады) қасиеттері бар. Соңғы жылдары ғылымда биологиялық, психологиялық жэне әлеуметтік кеңістік пен уақыт категориялары пайда болып, қазіргі өмірде кеңінен пайдаланылып зерттелуде. Биологиялық кеңістік пен уақыт эртүрлі тіршілік формала-рының кеңістік пен уақыттың шеңберіндегі омір сүру ерекшелік-терін, өсімдік пен жануарлар элеміндегі түрлердің ауысуын т.с.с. сипаттайды. Мысалы, иттің өмірінің узақтығы 20 жылға жуық болса, 
қарғаның өмірі 300 жылға дейін созылады. Дүниедегі ең үзақ өмір сүріп жатқан жануар қолтырауындар өзгерместен, сонау динозавр-лар өмір сүрген уақыттан бері келе жатыр. ' Ал биологиялық кеңістікке келер болсақ, оңтүстік аймақка бейімделген тіршілік формалары солтүстікте омір сүре алмайды, эр тіршілік формаларының өзінің кеңістіктегі өмір сүру ареалы бар. Адамньщ биологиялық омір суру узақтығына әлеуметтік факторлар озінің зор эсерін тигізеді. Мысалы, алғашқы қауымдық 
қоғамдағы адам өмірінің орташа үзактығы 25 жылдай болса, қазіргі дамыған елдердегі көрсеткіш 75-80 жылға дейін жетеді. Ал өмір сүру кеңістігіне келер болсақ, адам өзінің саналы іс-эрекетінің аркасында жер бетіндегі барлық аймақтарды игерген. Бүгінгі таңца адамның аяғы баспаған жер қалмаған болар. 

Қазіргі ғылыми деректер бойынша, эр организмнің өзіне тэн уақыт өлшемі мен ритмі бар. Мысалы, жылы күз шағында солтүстіктен алғашкы суық жел келген кезден бастап, қоян қоңыр жүнін түсіріп, агара бастайды. Егер кар уақытында жаумаса, қара жерде ак қоянды көруге болады. Орта гасырдағы діни философияда «құдайды дэлелдеудің» бул негізгі аргументі болатын, эр тіршілік формасы «мақсатқа лайықтылықтың» негізінде өмір сүреді, ал оны тіршілікке енгізген - жоғарғы саналы күш. XX ғ. ортасына шейін бұл «дәлелдеуді» гылыми жолмен ешкім терістей алмады. Тек совет галымдары П.Анохин мен Н.Бернштейннің аркасында гана оның 
қупиялыгы ашылган болатын. Оның мэн-магынасы мына фактор-лар да жатыр. Әрбір организм өзінің айнала қоршаган ортага бейімделу барысында шындықты алдын ала бейнелеу дәрежесіне котеріледі. 429 



Оған себеп болған ғарыштағы уақыт ритмі: күн мен түн, жаз бенен 
қыс, айдың гравитациялық тартуы аркылы теңіз суының көтерілуі мен қайтуы, күннің эрбір 11 жыл сайын энергиясының өсуі т.с.с. миллиардтаған жылдар бойы тіршілік ритмін анықтап, оның гене-тикалық бағдарламасында жазылып, соған сэйкес өмір кезеңдерін тудырды. Биологиялык уақыт та организмнің өмір сүруінің эр саты-сында соған сэйкес өзгеріп отырады. Адамның жас кезінде орга-низмдегі «сағат» айнала қоршаған уақыттан гөрі тезірек өтеді де, психологиялық турғыдан келгенде, адам өмірі баяу өтіп жатқан тэрізді болады. Кэрілік келіп, организм қартайған кезде оның «саға-ты» қоршаган ортадағы уақыт ритмінен калыңқырап, психоло-гиялық түрғыдан алғанда, өмірдің зымырап тез өтіп бара жатқа-нындай эсер тигізеді. Сонымен биологиялык кеңістік пен уақыт та бірқалыпты емес, өмірдің ерекшелігіне сай өзгеріп отыратынын анықтадық. Психологиялық кеңістік пен уақытка келер болсақ, оның да оз ерекшеліктері бар екенін байкаймыз. Ол, негізінен алғанда, тек адамға тэн нәрселер. Ол дүниені адами қабылдау мүмкіндіктерімен бірге оның іс-эрекетімен тыгыз байланысты. Егер сіз өте қызықты шыгармашылык іспен айналысып жатсаңыз, онда уақыттың қалай өткенін байқамай қаласыз. Жалгыздық адам уақытын корғасын басқандай басып, баяулатады. Агылшындар айтқандай, ісі жоқтық, адамның миын шайтанның шеберханасына айналдырып, ақырында адам ішімдікке, нашақорлыққа салынып, я болмаса қылмыстық жолга түсіп, өзін-өзі жогалтып, бір-ақ рет берілетін омірінің быт-шытын шыгарады. Өкінішке қарай, бүгінгі таңдагы кең етек алган жумыссыздық қогамдагы бүкіл әлеуметтік аномалияның (ауытқу-дың) негізгі себебі болып отыр. Дүниеде тек қана психологияльщ салада уақыттың қайта оралу әсері бар. Оны алгаш рет көркем түрде корсетіп, таңгал-дырган француз жазушысы Марсель Пруст болган-ды. Егер сіз жас кезіңізде болган жерге қайта оралып, алгашқы махаббат оянган жердегі қайыңның жанында түрсаңыз, озіңіздің көңіл күйіңізге байланысты с<?л балауса кезіңізге қайта оралгандай боласыз. Сол кездегі сезімдер мен дүниесезім сізге кайта оралгандай болады. Ол әсіресе адамның түсінде, кейбір бейсаналық, транспсихикалык ахуалдарда кездеседі. Әрине, психологиялық түргыдан уақыттың 
қайта оралгандай әсері омір шеңберіндегі жан-дүниеде оте терең із 
қалдырган оқигалармен байланысты екені түсінікті жайт. 430 



Соңғы элеуметтік кеңістік пен уақытқа келер болсақ, ол да өне бойы өзгерісте. Біржолата жэне біркелкі берілген элеуметтік кеңістік пен уақыт - жоқ. Мысалы, алғашқы қауымдағы әлеуметгік кеністік адамньщ жаяу біркүндік жолының шеңберіне тең болды, яғни 20-30 шақырым. Жылқыны үйреткен кезден бастап, әлеу-меттік кеңістік анағүрлым кеңейді. Машнналық техника пайда болған кезде, ол мыңдаған шыкырымға өсті. Ал қазір сіз Лондон-нын «Хитроу» аэропортында 2,5 дыбыс жылдамдығымен ұшатын «Конкорд» ушағына мінсеңіз, 4 сагаттан кейін Американың «Дж.Кеннеди» аэропортына қонасыз! Радио, телевидение, интер-неттің дамуы - бүкіладамзаттық әлеуметтік кеңістікті қүрады. Күнбе-күн Дүниеде не болып жатқанын үйде отырып-ак біле бересіз. Әлеуметтік уақыттың да оне бойы өзгерісте екенін байқауға болады. Мысалы, Орта ғасырларда өмір сүрген бабаларымыздың уақыты тым баяу өтті. Өйткен себебі, қоғам оміріндегі өзгерістер тым томен қарқынмен жүрген болатын. Сонау 4-5-ші аталардың жасағай ісін шоберелері мен немерелері істеді: мал бақты, қымыз ішті, сайысқа түсті, қызды қүшты т.с.с. Барлық қарым-қатынастар ата-бабалардан қалған әдет-ғұрыптардың негізінде жүре берді, өзгерістер оте аз болды. Жаңа дэуір дүниеге келген кезде, жағдай мүлде өзгерді. Жүздеген қалалар бой көтеріп, мыңдаған жаңа кэсіптер пайда болды, ғылым мен техника орасан зор жетістіктерге жетті, солардың бэрін игеріп, өз бойында қамтуға адамның уақыты жете алмай қалды, сондықтан ол тез карқынды оте бастады. Бүгінгі тандағы реформалар өмір қарқынын оте тез өсіруде. Көп киын-дықтардың себептерінің бірі осыған байланысты, коп адамдар эсіресе жасы келіп қалғандар, оны игеруде оте үлкен қиын-дықтардан отуде. Соңында ескеретін нәрсе - бұл тақырыптың оміршендік, этикалық мэн-мағынасы, маңыздылығы. Өйткені адам өмірін Дүниедегі қайсыбір затпен салыстырсақ, оның олшемін ешқашанда таба алмаймыз. Оны жалғыз ғана уақытпен салыстыруға болады. Адам өмірі - «¥лы мәртебелі Табиғаттың», я болмаса Құдайдың бізге берген сыйы, өмір уақыты. Уақытында Ибн-Сина айтып кеткендей, біздің бүл Дүниеге келуіміз де, келмеуіміз де мүмкін еді. Алайда біз келдік. Біле білген кісіге, жалғыз соның өзі гана - үлкен бақыт, гажап оқиға. Олай болса, өмірдің эр сәтін бағалап, оны өте 
ұқыпты пайдалануымыз керек. Тек сонда ғана өмірде үлкен жетістіктерге жетуге болады. Жас уақытын зая өткізген адам жасы 431 



келгенде қынжылады, өйткені қанша өмірдегі болған мүмкіндіктер іске аспай қалды, ал өткенді қайта оралтуға болмайды: ол мэңгілікке кете барды. Олай болса, жас дос, осы бастан әрбір сәтгі оз дарыныңды дамытуға пайдаланып, алдыңа үлкен мақсат-мүрат 
қой, ол сенің зор күш-қуатыңды оятып, жетістіктерге итермелейді. Осы ізденіс, омірді терең сезіну жолында саған коп табыс тілейміз. § 9. Қозғалыс тетігі Сонымен жоғарыда кеңістік пен уақыттың шеңберінде козғалыста өтіп жатқан болмысты эңгіме кылдық. Одан туын-дайтын келесі мэселе - қозғалыстын қайнар көзі, тетігі неде жатыр деген сүрақ. Оған осы тарауда жауап беруге тырысамыз. Әңгіме Дүниенің ағым, қозғалыс екенін мойындауда емес, оны есі дүрыс адамдардын бэрі біледі. Философияға дейін-ак адамдар бір нәрсенің Дүннеге келіп, екіншінің кетіп жатқанын, ақтың караға, дымқылдың қүрғакка т.с.с. қарама-карсылықтың бір-біріне өтетінін байқаған. Сонымен бірге оның терең себебі неде деген сүрақ мындаған жылдар бойы адамдарды толғантып, ізденіске итергені де - еш күмэн туғызбайтын шындық. Коне грек философиясында бүл сүраққа терең жауап іздеген Гераклит болды. Оның ойынша, Дүние - қайшылық, эр заттың карама-қарсы жақтары бар, олардың бір-бірімен күресі - Логос (logos - грек сөзі, сөз, мэн-магына) зандылыгы. Мүндай пікірге Аристотель карсы шыгып, бір нәрсенің омір сүруімен катар, сол сәтте омір сүрмеуін мойындау - Қисынга 
қайшы келетін нэрсе олай болса ешқандай дүниетаным мүмкін болмас еді деген пікірге келеді. Ортагасырлық философия қозгалыстың қайнар козін сырткы себептен - Қүдайдың бізге танылмайтын күш-қуатынан шыгарады. Бүл мэселені шешуге өз үлесін қосқан Қайта орлеу зама-нының үлы философы Н.Кузанский болган-ды. Ол қарама-қарсы-лықтың бір-біріне өтуін (coincidentia oppositorum - латын сөзі, 
қарама-қарсылықтың бір-біріне сай келуі деген магына береді) математика ^солымен дәлелдемек болды. Мысалы, екі жагы тең үшбүрыштың түйісін шексіз соза берсек, олар бір-біріне жақындай келе, түбі бір сызыққа айналады. Бұл арада неміс ойшылы Я.Беменің: «Қайшылық - материяның зардабы, ол оган дамыд бермей, оны козғалыска итереді, ең ақыры, Қүдайдың өзі - негізі жоқ түңгиық», - деген ойларын келтірсек те болғаны. 432 



* Жаңа дәуірдегі философияда Аристотельдін ғылымның даму-ында қайшылықты жібермеу керек деген ойы көп уақытка дейін басым болды. Бул кездегі ғылым Табигаггы зерттеп, ондағы заттар мен кубылыстарды бір-бірінен айырып анықтауға тең келетін, сондықтан Дүниенің қайшылықтығына аса назар аударылмады. И Кант өзінің таным теориясында алғаш рет зерденщ 
қайшылығын ашады (антиномиялар). Оның ойынша, сезімдік та-ным тэжірибе бізге «заттың өзіндік сырын» ешқашанда аша алмайды. Екінші жағынан, зерденің өзі де сезімдік тәжірибенщ сыртына шыға алмайды, ал шыккысы келсе, сол сәтте антино-мияларға тап болады. Оның жасаған 4 антиномияларының біреуін мысал ретінде келтірсек те болтаны. Бірінші тұжырым: Ьул Дүниенің алғашкы бастауы бар жэне ол кеңістікте шектелген; екінші тужырым: Дүнне уақыт пен кеңістікте шектелмеген, ол шексіз Осы екі тужырымды талдай келе, И.Кант екеуіне де жеткілікті дэлелдемелер келтіреді. Сонымен зерде шешілмеитш кайшылыктарға келіп тіреледі. Ал оның негізп себебін Кант «зат-тын озіндік сырының» танылмайтындығынан корш, шынына кел-генде, Дүниеде де, танымда да қайшылыктар болмауға тиіс деген ойғакеледі. _ Гегель кайшылыкты талдай келе, ол - каисыбір өміршендік пен дамудың кайнар козі деген пікірге келеді. Акыл-ойдын жетілуі мен дамуы кайшылықгарды шешу арқылы жүреді. Қаишылық жок жерде - ой да жоқ. Маркстік философия Гегельдің бул ойын эрі қараи дамытып, Дүниенін қайшылықты түрде жаралғанын, оның адамның санасында тэуелсіз омір сүретінін дэлелдейді. Біздщ санамызда сол Дүниенің қайшылығы бейнеленеді. Енді бүгінгі таңцағы түсініктерге келер болсақ, әрбір зат, 
қубылыс белгілі бір бірлік, тұтастықты қурайды. Осының арка-сында біз бір затты екіншіден айыра аламыз. Сонымен қатар оның ішкі бір-бірімен байланыс пен іс-эрекетгегі қурамдас боліктері бар. Әрине тұтас зат эрқашанда өзінің курамдас бөліктерінщ эрбіреуі-нен мазмүн жагынан асып түседі. Тіпті ол озінің қүрамдас болікте-рінің қарапайым жиынтығының өзінен де асып түседі, оиткені ол көптүрліктің бірлігі (К.Маркс), нақтыланган көптүрлік (Гегель). Алайда затгың ішкі өзара байланыстагы құрамдас болік-терінің әрбіреуі «озінің тэуелсіздігін» сақтауга тырысады, оиткеш арнаулы тарауда корсеткеніміздей, «тэуелсіздік», «дербестік» болмыстың терен сипаты. Осы арада заттың ішінде қаишылықтың 433 



бастауы ашылады. Ол жүре келе, тұтас заттың ішіндегі қарама-
қарсы жактарын тудырады. Сонымен біртұтастық қарама-
қарсылыққа, соңғы бірлікке айналады. Оны философияда қарама-
қарсылыктың тепе-тендігі деген үғыммен береді. Мысалы, жердің оңтүстік жэне солтүстік полюстері бар, олар бір-біріне қарсы, сонымен қатар бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Қайсыбір тіршіліктің ішінде ассимиляция жэне диссимиляция үрдістері жүріп жатыр. Осы екі қарама-қарсылықтың негізінде тіршілік өмір сүреді. Егер оның бір жағы болмаса, онда организм өледі. Феодалдық қоғамда екі тап - шаруалар мен байлар - қарама-қарсылықтың екі жағы. Бірақ олар бір-бірінсіз өмір сүре алмайды, олар бір-бірімен күресте, сонымен катар бірлігін сақтайды. Егерде олардың мүдделері шегінен шығып, кедейлердің көтерілісіне әкелсе, ол қоғам жаңа 
қоғамға ауысып, я болмаса ескі қоғамның шеңберіндегі жаңа ахуалға әкелуі мүмкін. Бүл арада айтып кететін жайт - диалектикалық тепе-теңдік математикадағымен үқсас емес. Есепте 5=5-ке тең болса, диалекти-калық түрғыдан қарағанда 5 = 5 тең, сонымен бірге тең емес. Бір зат екінші затқа тең, сонымен қатар оның үқсамайтын теңсіз жақтары да бар. Мысалы, екі жапырақ бір-біріне тең, сонымен қатар тең емес. Егерде біз затты өз-өзімен салыстырсақ, онда да сондай нэтижеге келеміз. Озінің түрақты жақтарымен зат өз-өзіне тең, сонымен қатар әрбір сәтте оны ішкі күрамдас бөліктері бір-бірімен әрекетке түсіп өзгеріске экеледі. Екіншіден, ол зат басқа заттармен 
қарым-қатынасқа түскеннен кейін, ол сыртқы ықпал аркылы да өзгеруі мүмкін. Әрине, қайшылықтың озін үрдіс ретінде қарау керек. Заттың жаца ғана Дүниеге келген сатысында тепе-теңдік айырмашыльщтан гөрі басымырақ болады, соның арқасында ол тез қарқынмен өсіп-өніп, айырмашылықтың күшеюіне әкеледі; екінші сатыда айырма-шылық тепе-теңдікке Караганда басымырақ болып, қайшылықты үшкірлей түсіп, затты болмысының шегіне әкеледі. Бір-бірімен ымыраға келмейтін қарама-қарсылыққа негізделген қайшылық заттың күрт ^згеріп, өзінің басқа болмысына өтуіне мэжбүр етеді. Жаңа пайда болган ахуалдың шеңберінде жаңа бірлік, тепе-теңдік пенқатар, айырмашылықтың үрыгы пайда болады. Жогарыда көрсетілген үрдістерді эдебиетте «қарама-қарсы-лықтың бірлігі мен өзара іс-әрекеті» деген заңмен береді. Бүл заңның танымдагы методологиялық маңызы оте зор. Бүкіл бүрын-соңды гылымдагы ашылган жаңалықтар, негізінен 434 



алғанда, зерттелген зат, я болмаса, құбылыстың ішкі қайшылығын ашуға негізделген. Микроәлемді зерттеу барысында ең алдымен элементарлық бөлшектер ашылып, соңынан олардың карама-карсы жағы - атомның озегі зерттелді, ал оның өзі протон мен нейт-ронный бірлігі мен қарама-қарсылығы арқылы өмір сүреді. Электромагниттік өрістің өзі кайшылық екені қиын да ұзаққа созылған зерттеулер арқылы іске асты. Алғашында ол бөлшек-терден (корпускулалар) туратын «сэуле жаңбыры» (И.Ньютон) ретінде қаралса, келесі сатыда «толқын» ретінде (Х.Гюйгенс) түсін-дірілді. Тек XX ғ. ғана ғалымдар оны «корпускулярлық-толқындык дуализм» ретінде қарап, оның терең мэнін ашты. 
Қазіргі реформалардағы өзгерістерді де осы заң аркылы жете түсінуге болады. Кеңес Одағындағы мемлекеттік жоспарлау прин-ципіне негізделген шаруашылық формасының іріп-шіруі оның монополиялык табитатында болды емес пе? Жекешелендіру саясаты соны жоюға бағытталған. Мемлекеттік пен жекеменшіктің карамц-карсылығы мен бірлігі, олардың бір-бірімен бәсекелігі -адамдардын ерікті ынта-жігерін арттырып, тиімді шаруашылықтың негізін қалауда. Сонымен катар қоғам өмірінде лезде бай адамдардын пайда болуымен бірге көпшіліктің кедейленуі, тіпті 

қайыршылыктың шеңберінде өмір сүрген адамдардын пайда болуы әлеуметтік қайшылықты үшкірлеп, қоғамның саяси турактылытына өзінің теріс әсерін титізуде. Бул арада жүмыссыздықпен күрес, жаңа кэсіпорындар ашу, адамдарды жаңа кәсіби мамандықтарға оқыту т.с.с. шаралар аркылы ғана бул қайшылықты бәсеңдетуге болады. Әлеуметтік мэселелер шешілген кезде баска да келеңсіз кең етек алған жайттармен (маскүнемдік пен нашакорлық, кылмыстық пен жезокшелік т.с.с.) тиімді күрес жүргізуге болады. Эркашанда есте сактайтын мэселе - реформалардың бүкі-ладамзат рухани дағдарысының аясында жүруі. Бурынғы «Шығыс пен Батыс» арасындағы ғаламдық қайшылық Кеңес Одағы куры-сымен келмеске кетсе де, оның орнына «Солтүстік пен Оңтүстік» 
қайшылығы келді: Әлемнің бір бөлігін «алтын миллиард» аталатын постиндустриалдық елдерде өмір сүріп жатқандар құрса, «екінші миллиардты» жартылай аш-жалаңаш жүргендер кұрайды. Қалған 4 миллиард адам дамып келе жатқан ғаламның бөлігіне жатады. Соның ішінде біздер де бармыз. Дамыған елдер мен жаңа ғана дамып келе жаткандардың арасындағы айырмашылықтар жылдар откен сайын кысқарудың орнына алшақтап бара жатыр, бұл, әрине, халықаралык шиеленістердің көпшілігінің себебі болып отыр. Бүгінгі таңдағы коп айтылып жүрген халыкаралык терроризм, 435 



экстремизм сияқты қубылыстарды осы қайшылыктардың астарында түсінуге болады. 
Қазіргі орасанзор қарқынмен жүріп жатқан гылыми-техни-калық үрдіс те өз қайшылығымен көрінеді: бір жағынан, ол өндіргіш күштерді дамытып, қоғамның байлығын өсірсе, екінші жағынан, арғы анамыз - Табиғатты қүлазытуда. Тойымсыздыққа жол берген Батыс өркениеті адамзатты бірте-бірте жер бетіндегі «катерлі ісікке» айналдыруда. Біздің де осы қауіпті жолға тұсіп, ата-бабаларымыз калдырған руханиятты, биік экологиялық санамызды бүзып аламыз ба деген қорқынышымыз бар. Аталган жэне де басқа қайшылықтарды жою тек қана адам-заттың руханияты мен адамгершілік касиеттерін жетілдіру аркылы болмақ. Бүгінгі таңда айдай анық нэрсе - технократиялық жолмен бірде-бір ғаламдық мәселелерді шешудің мүмкін еместігі. Олай болса, реформа барысында мәдениет пен білімнің, жалпы руха-нияттың дамуына кобірек көңіл бөлінуі қажет. § 10. Қозғалыс пен даму Жоғарыдағы көрсетілгендей, Дүние өне бойы қозгалыста, барлык заттар мен кубылыстар бір-бірімен шытырман байланыста, бір нэрсе пайда болып, екіншісі кетіп жатыр, зат бір сападан сандьщ озгерістердің негізінде екінші сапаға секіріп өтуде, оның бэрінің кайнар көзі ішкі қайшылыктың шешілуі арқылы жүреді екен. Енді осы арада екінші сурақ занды түрде пайда болады: шы-тырман қозғалыстағы Дүние ешқандай тэртіп жок хаос па, элде ол ретке келтірілген озгерістер ме? Әрине, окырман оз тэжірибесінің негізінде-ак Дүниеде белгілі бір заңцылықтардың барын мойын-дайды. Оны философияда даму категориясы аркылы корсетеді. Даму деп Дүниедегі заттар мен қубылыстардың оз ішкі кайшылығынан туындайтын белгілі бір заңдылыктардың негізінде рстке келген, күрделену үстіндегі, қайта оралмайтын, озіне тэн багыттагы өзгерістерін айтамыз. Енді жоғарыда көрсетілген аныктамаға түсініктер берейік. 

Қайсыбір дакіу үрдісіндегі зат, я болмаса, қубылыс оз ішкі кайшылықтарының шешілуі арқылы дамиды. Сыртқы ықпал дамуды тездетуге, я болмаса баяулатуға эсер етуі мүмкін. Мысалы, кайсыбір тіршілік формасы өз ішіндегі генетикалық (туқым куушылық) багдарламага сэйкес айнала коршаган ортамен зат, энергия, информация алмасуына түсіп, өсіп-өнеді. Егерде сыртқы ыкпал теріс болса (куаңшылық, қатты аяз т.с.с.), онда даму үрдісі 436 



баяулап, я болмаса тіпті сол тіршілікті қуртып жіберуі мүмкін. Соңғыны даму деп айтуға, әрине, болмайды. Адамньщ білімі мен мәдениетінің дамуы өне бойы ішкі (білген мен білмегеннің арасындағы) қайшылықтарды шешу аркылы іске асады. Егер адамның білімге деген ішкі ынтасы болмаса, онда оны Оксфорд пен Гарвардта оқытсаңыз да, еш нэтиже ала алмайсыз. Сонымен қатар ішкі оты, орасан ынтасы бар адам оз талпынысы мен дайындалуының негізінде білімді азамат болып шығуы мүмкін. Екіншіден, даму үрдісі белгілі бір заңцылықтардың негізінде іске асады. Заңдылык деп даму барысындағы қажетті, турақты, кайталанатын ішкі байланыстарды айтамыз, соның арқасында барлық үрдістер рет-ретімен озара байланысты түрде шындықта өтіп жатады. Мысалы, И.Ньютонның ашқан Дүниежүзілік тартылас занына сэйкес күн жүйесі омір сүреді. Энертияның сақталу заңына сэйкес, ол озінің бір түрінен екіншісіне ауысқанмен, жоғалмайды. Биолощядағы табнғн іріктелу заңына сэйкес жаңа дуниеге келген организмдегі озгеріс оның қоршаған ортаға бейімделуіне сэйкес келсе сақталып қалады. Үшіншіден, қайсыбір даму заттың эрі қарай күрделенуінен байланысты. Ол заттың ішкі қурылымының толыгуымен қатар, 
ұйымдасу деңгейінің осуіне экеледі. Мысалы, қазіргі реформа барысында мыңдаған жаңа курылымдар пайда болып, олардың бір-бірімен байланыс деңгейі күшеюде. Қоғамның инфракурылымында компьютерлік технологияларға негізделген оқу жүйесі, статисти-калық жүйелер, адам қажеттіліктерін отейтін салалар т.с.с. тез дамып келеді. Тортіншіден, даму үрдісі өткен сатыларға ешқашанда қайтып оралмайтынын айту керек. Сэбилік кезеңнен откен жасоспірім, сол шагына қайта орала алмайды. Жасына келген адам жастық шагын 
қанша армандаса да, оны қайтара алмайды. Бүгінгі экологиялык дагдарыстың шешу жолдарын «антитехнократтық» багыттагы кейбір галымдар «гылыми-техникалық үрдісті тоқтату», «табигатка 
қайта орал у» керектігінен кореді. Ал ол мүмкін емес. Бесіншіден, даму үрдісі белгілі бір багытта іске асады. Ол болмайынша, заттың даму үрдісіндегі озгерістердің қорлануы іске аспай, ішкі өзара байланысқан бағытынан айырылып қалар еді. Дамудың багыты уакыттың шеңберінде гана жүреді, ал ол өзінің бірбагыттыгы мен қайталанбайтынымен сипатталады. 

Қозгалыс пен дамудың байланысы жөнінде гылымда, негізі-нен алганда, екі қарама-карсы пікір бар. Бірінші, кеңінен таралган 437 



пікір: даму - эркашанда қозғалыс, ал кейбір қозғалыс даму емес. Расында да, біз колымыздағы сағатты шешіп, столға қойсақ, ол 
қозғалыста болды. Бірақ ол жөнінде «сағат дамыды» деп айту 
қиынырак болар. Екінші пікір дамуды қозғалысқа қарағанда іргетасты есептейді «Егер объективті шындықты біртутас ретінде қарасақ, онда оның ішіндегі барлық урдістердің жиынтығын даму ретінде 
қарау керек» (қараңыз: Материалистическая диалектика., т.1., М., 1981,231-6.). Соңғы пікір бүгінгі таңдағы ғылымда бірте-бірте өз өрісін өсіруде. Астрофизикада XX ғ. 20-шы жылдары «кеңею үрдісіндегі ғарыш» болжамы жасалып, 40-шы жылдардағы «алғашкы жары-лыс» жөніндегі болжам 70-ші жылдарда «¥лы жарылыс» (grand explosion) теориясына ауысты. Осыдан 13 млрд. жыл бурын материяның «сингулярлык» аху-алыньщ негізінде (көлемі атомның көлеміндей, қысымы 10-94-ші дәрежедегі грамм 1 кв.см.!!!) осындай, практикалык түрде көзге көрінбейтін нәрседен «¥лы жарылыс» пайда болып, бүгінгі таңдағы орасанзор Ғарышты тудырды. Бул ғылымда жасалган «коперни-кандық төңкеріспен» бірдей, ойткені мыңдаған жылдар бойы улы ойшылдар ғарыш мэңгілікті өмір сүріп жатыр деген пікірде болатын. Енді ғарыштың өзі «тарихи оқиға» болып шыкты, өйткені оның уақыт шеңберіндегі бастамасы бар. Олай болса, ол өзгерісте, дамуда. Оньщ болашакта соңы да болады. Осы 13 млрд. жылдың шеңберіндегі ғарыштың откен сатыларын зерттеп, ой-өрісімізде 
қайта куруга болады. Сонымен XIX г. Ч.Дарвиннің жасаган биоло-гия гылымы саласындагы эволюциялық теориясы XX г. физика мен космологияда толықтырылды. Енді кезек химия пэніне келіп отыр. Бул уакыттың қойган талабын химия пэні XX г. 80-ші жылдарынан бастап, озінің жаңа саласы - «эволюциалык химия» арқылы шешуде. Оның түйіні -химия гылымының болашақтагы негізгі даму багыты «¥лы мэртебелі Табигаттың» 13 млрд. жылдың шеңберінде сан жетпейтін химиялық қосындылардан кандайын іріктеп алды - соны зерттеп, соның негізінде экологиялық жагынан зиян келтірмейтін жаңа материалдар мен қосындыларды жасау болмак. Олай болса, даму идеясы химия гылымына да кеңінен кіруде. Сонымен қазіргі жаратылыстану гылымы «Дүниедегі барлық - даму мен эволюция нэтижесі» деген пікірге келіп отыр. Бул арада мынандай өткір сурақ пайда болады: Егер Дүниедегі барлық даму үрдісінде болса, онда ол калай қарай бара 438 



жатыр? Даму шексіз болуы мүмкін бе? Әрине, оған теріс жауап 
қайтаруға болады. Тіпті Ғарышта саналы адамнан да жоғары тіршілік болса да, дамуды шексіз соза беруге болмайды. Дүние 
қаншалықты орасан зор болғанымен шектелген, оның бастауы бар, олай болса, соңы да болады. Біздің ойымызша, әлі де кеңею үстіндегі Ғарыш мнллиардтаған жылдардан кейін өзінің кері карай серпілісін тудырып, тағы да бір нүктеге жиырылуы (коллапс, я сингулярлық нүкте) мүмкін. Келесі сатыдағы жарылыста Ғарыштың бүгінгі моделіне үқсамайтын жаңа түрі кездейсоқтықтың нәтиже-сінде Дүниеге келмек. Бүгінгі ғылымның нәтижелеріне сүйене отырып, Ғарыштағы жүріп жатқан екі үрдісті айтсақ та болғаны. Біріншіден, термодинамикадағы (эртүрлі энергияның бір-біріне оту зандылықтарын зерттейтін ғылым) 2-ші бастамаға сэйкес, Дүниеде ыдырау, жылы зат энергиясының айнала қоршаган ортаға тарау үрдістері (энтропия) өтіп жатыр. Ол - біржақгы үрдіс. Бүл зандылықты ашқан Р.Клаузиустың түжырымы бойынша, «Жылы-лык өз-өздігінен суық денеден ыстық денеге тарамайды». Керісінше, ыстық денеден суык денеге гана өтеді. Бүл заңдылық ашылган уакытта неше түрлі пессимистік көзқарастар пайда болды. Мысалы, Ғарыш ең соңгы сатысында толығынан ыдырап, хаосқа айналады деген пікір де айтылды. Алайда мүндай көзқарас адамдардын санасында келесі сүрақты тудырды: егерде Ғарыш хаосқа қарай өтуге бағытгалса, онда бүгінгі таңцагы биік дэрежеде үйымдасқан Дүние тэртібі қалай пайда болды? Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы осімдіктер мен жануарлар әлеміндегі оне бойы тарихи созылган күрделенуді, үйымдасу деңгейінің өсуін, энтропияга қарсы багытталган күш-
қуатты корсетті. Философия саласында бүл сүраққа өзінше жауап берген ұлы француз галымы Пьер Теяр де Шарден болды. Өзінің «Адам 
құбылысы» деген еңбегінде ол Дүниенің екі бастамасы бар дейді. Оны бірі - тангенциалдық, ягни физикалык, заттық болар болса, екіншісі - радиалдық, ягни рухани энергия. Дүниені күрделендіріп, оның біртұтастыгына жауап беретін соңгы радиалдық күш болмақ. Ал оның қайнар көзі Қүдайда деген пікірге келеді. (қараңыз: П.Т. де Шарден., Феномен человека. М., Прогресс, 1998, 165-6.) Ал материалистік багыттагы философия өзінің басынан-ақ материяның өзіндік дамуга деген қабілетін мойындаган болатын. Бірақ ол жалпы болжам ретінде мыңдаган жылдар бойы өмір сүріп, 439 



нақтылы мазмунга ие болган жоқ-ты. Тек қана XX ғ. 70-ші жылда-рынан бастап, бельгиялық ғалымдар Г.Хакен мен И.Пригожин жаңа ғылым саласын - синергетиканың негіздерін жасап, жоғарыдағы көрсетілтен материал истік постулатқа жаңа тыныс береді. Синергетика (cinergia - грек сөзі, бірігіп іс-эрекет ету деген мағына береді) - өзіндік уйымдасу теориясы. Оның негізгі идеялары: A) ғарышта екі бір-бірімен байланысты үрдіс бар. Оның бірі -кирау, куру, ыдырау болса, екіншісі - кайта құрылу, күрделену, ретке келу болмақ. B) жасампаздык үрдістің (күрделену мен ретке келтірудің өсуі) қандай жүйе болмасын бірегей алгоритмі бар. Ол үшін: дамитын жүйе ашық болуы керек, ягни ол айнала қоршаған ортамен зат, энергия, информация алмасуына түсуі кажет; жүйе термодинамикалық теңдіктен алшақ болуы кажет. Практикалық түрде Дүниедегі кездесетін жүйелердің бэрі де осындай. Классикалық физикадагы бөлініп қаралатын жабык жүйелер - жасанды жэне идеализацияланган. Оныц тікірінше, синергетика гылымы ашық та турақтанбаган жуйелерде даму үрдісі күрделену мен ретке келудің өсуімен танылады. Алгашқы сатысында даму үрдістері бірте-бірте, алдына-ла болжауга болатын салдарлар экелуі мүмкін. Бірак жүре келе, дамитын жүйе өзініц турақсыздық, аумалык (бифуркация) жаг-дайына келіп тіреледі. Міне, осы сэтте секіріс аркылы зат өзінің жаца бұрыннан да горі күрделенген, ретке келу деңгейі өскен сатысына ауысады. Тек бул арада назар аударатын нэрсе - зат өзінің аумалы, турақсыз, бифуркация нүктесіне келген кезде, «улы мэр-тебелі кездейсоқтық» арқасында коп мүмкіндіктердін біреуі гана іске асады. Олай болатын болса, бул жүйелердіц дамуын алдынала болжау мүмкін емес. Әрине, қазіргі компьютерлік есептерге сүйене отырып, эртүрлі варианттардың мүмкіндігін шыгаруга болады. Бірақ олардың қайсысы жецеді, оны тек кездейсоқтық шешеді. Осындай күрт даму, күрделену сатысындагы жүйе айнала 
қоршаган ортадан зат, энергия, информацияны пайдаланады да, оныц қулдыр^уын, хаосизациясын осіреді. Тэртіптіц деңгейін коте-ру үшін оган «толем» жасалуы қажет: энергия мен информацияның осуі осыган байланысты. Мысалы, АҚШ - оте қатты дамыган, эрі карай күрделену жолындагы ел. Ал оны қамтамасыз ету үшін жыл сайын энергия қажеттіктері өсіп, сонау мыңдаган шақырым алыстагы Парсы шыганагын, соцгы кезде Каспий теңізін олар «үлттық мүдделілік» аймагы деп отыр. 440 



Белгілі бір биік үйымдасу дәрежесіне көтерілген зат, я болмаса қүбылыс айнала қоршаған ортадағы неше түрлі үрдістердің ықпалында болып, оған карсы «шаралар» қолданады. Бірақ оның мүмкіндіктері шектелген, ал айнала қоршаған ортадагы үрдістер шексіз. Сондықтан ертелі-кеш қандай биік дәрежеде үйымдасқан объект болмасын сыртқы ықпалдарға қарсы тұру мүмкіндіктерін саркыған кезде, қүлазып, соңынан хаосқа айналады. Бірақ хаостың шеңберінен тағы да түракты, үйымдасқан, күрделенген заттар мен 
қүбылыстар дүниеге келіп жатады да, соңынан хаосқа кайта өтеді. Сонымен синергетика ғылымы дамуды тек тіршілік әлеміне ғана жатқызбай, бүкіл Дүниедегі өлі жэне тірі табиғат, қоғам, рухани өмір - бэрі де өзара даму мен хаосқа айналу үрдісінде деген түжырымға келеді. Бұл үрдісте «кездейсоқтықтың» мэні күрт өсіп, ешкім, ешқашанда Дүниенің болашағын аныктай алатын болжамдар жасай алмайды. Дүние ешқашанда өзінің кемеліне келмейді, соның арқасында ол өне бойы даму мен ыдырау үрдісінде. Оны қазак халкы .«жалган», «арман» деген сияқты үғымдармен сезінген. § 11. Даму бағыттығы Даму барысындағы белгілі бір бағыттықтың болуы - табиғат кажетгілігі. Біз оны жоғарыда атап кеткенбіз. Енді осы мәселеге толығырақ токталайық. Болмыстағы сан алуан заттар мен қүбы-лыстар даму барысында өзгеріске үшырап, бір-бірін ауыстыру үстінде, яғни жаңа Дүниеге келген зат өткенді теріске шығарып, соның орнына келеді. Егер де зат өткен сатыны толығынан теріске шығарса, онда ешқандай даму болмай, Дүние толыгынан хаосқа айналар еді. Сондыктан философиядағы теріске шығару -физикалык затты жоюмен тең емес. Жалпы алғанда, терістеудің негізгі екі түрін көрсетуге бола-ды. Оның бірі - заттың түбірімен жогалуы, даму барысының күрт тоқтатылуы. Екіншісі - зат, я болмаса қүбылыс өзінің өткен саты-сын терістеу үрдісінде оміршеңдік жағын сақтап қалып, жаңа сапа-лык деңгейге көтереді. Біріншіні физикалық терістеу, жою десек, екіншіні философиялық (диалектикалык) терістеуге жаткызамыз. Мысалы, егер біз жүгері дэнін алып, аяғымыздың астына салып, езіп тастасак, онда оның ішкі даму мүмкіндіктері толыгынан жойылып, қүриды. Екінші дэнді алып, мамыр айында өңделген, жылы, дымқыл топыраққа салсақ, ол дэн өмірден кеткенмен, жаңа жүгеріні тудырады, оның орнында күзде жаңа жүздеген жүгері дэні пайда болады. Сонымен қатар жаңа дәндердің генетикалық күры-441 



лымында өзгерістер пайда болып, ескіні толыгынан қайталамайды Міне, соңғыны диалектикалық конструктивті (жаңа кұрылымдарды 
құру) терістеуге жатқызамыз. Ол заттың ішкі қайшылықтарын шешу барысында пайда болады. Ягни ол - затгың өз-өзін терістеуі Ал бірінші - деструктивті (қирату, бүзу) терістеуге келсек, ол сыртқы қайшылықтардың нэтижесі екені айтпаса да түсінікті. Екінші назар аударатын нэрсе, конструктивті жэне деструк-тивті терістеулердің бір-бірімен тыгыз байланыста болуы. Көп әдебиетте деструктивті терістеуді даму категориясымен байланыс-тырмаиды (қараңыз: Очерки по диалектическому материализму., М., Наука, 1987, 119-6.). Алайда мундай козқарас шындықпен жанаспайды. Өйткені даму барысында зат, я құбылыс сыртқы ортамен зат, энергия, информация алмасуы арқылы гана орлей алады. Мысалы, жер бетіндегі тіршіліктің дамуында жануарлар бір-бірін, я болмаса шөпті жеп, оз өмірін жалгастырады. Ол оларды деструктивті терістейді, құртады. Бірақ мэселеге кең түрде қарап белгілі бір жануардың өмірін сол түрдің жүйесінің элементі ретінде есептесек, онда ол олгенмен, сол жануардың түрі омірде қалып, эрі 
қараи дами береді. Коп жагдайда, ол - пайдалы да. Мысалы касқырлар, я болмаса басқа жыртқыштар, табынның ішіндегі ауру' әлсіздерін үстап алып куртады, ал оның өзі қалган малдың жақсы дамуына жагдай тугызады. Егер мал жайлаудагы шөпті «қырқып» отырмаса, оның кадір-қасиеті жойылар еді. Академик И.Шмаль-гаузеннщ айтуына Караганда, «өлімнің тандамалы сипаттамасы, ягни элсіз, озін қоргай алмайтын тіршіліктердің кобінесе қырылуы' олай болса, өмірге көбірек бейімделгендердің тірі қалуы мен өз жаңа ұрпақ-буындарын тудыруы» жалпы тіршіліктің даму диалектикасына жатады. Жалпы айтқанда, өмір тарихында өлім дамудың тетігін 
құрайды. Мысалы, коп төменгі дәрежедегі тіршіліктер жаңа орга-низмді тудырган сэтте омірден кетеді, ягни омір мен олім алгашында бір-біріне тең болган. Жүре келе, көпклеткалық тіршілік формалары Дүниеге келген кезде, олар бір-бірінен бөлініп, қарама-
қарсылыққа айналады. Тіршіліктің дамуын ұрпақ-буындардың бір-бірін ауыстыруынсыз қабылдау оте қиын. Ал егерДе олі табигатты алсақ, онда да деструктивтік өзгерістердің даму үрдісінде болатынын байқауга болады. Мысалы, «түрақты емес» Ғарыштагы объектілердің жарылысы, жаңа гарыш объектшерін тудырып, олардың арасындагы заңцы байланыстардың 
қалыптасуына әкеледі екен. Мүндай мысалдарды қогам өмірінде де кездестіруге болады. Әсіресе отпелі қогамдагы коп деструктивті 442 



терістеулер көп адамдардың жағдайларын қүлдыратып, аянышты жағдайларға әкелумен қатар, жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, даму барысын тездетуде. Әрине, олардың көбі саясатта жіберілген 
қателіктермен байланысты. Дегенмен болған іс болды, ащы шындықты мойындауға тура келеді. Батыс философиясындағы «негативтік диалектиканың» өкіл-дері (Т.Адорно) бүгінгі әлеуметтік тэртіпті толығынан қиратуға шақырып, бірак оның орнында қандай қоғам болуы керек деген сүраққа жауап бермейді. Бұл, эрине, дамуды толығынан терістеу деген сөз. 

Қорыта келе, конструктивті терістеу дамудың негізгі жолын анықтайтын болса, деструктивті терістеу де тәуелді түрде оның элементтерін қүрайтынын байқадық. Соңғыны толығынан даму үрдісінен алып тастау мүмкін емес. Деструктивті терістеуді толы-ғынан заттың «жоқтыққа» айналуы деп түсіну қателік болар еді. Үшіншіден, диалектикалық терістеу бір сатымен аяқтал-майды. Бірінші терістеуде зат өзінің бүрынғы болмысынан қарама-
қарсы жағына өтеді, мүнда әлі даму бағыттығы жоқ. Ол келесі сатыда екінші терістеуді қажетті түрде талап етеді. Екінші терістеуде зат өзінің бүрынғы сатысына қайтып оралгандай болады. Бірақ оны жабық шеңбер ретінде түсіну дүрыс болмас еді. Зат тек бүрынғы ахуалына қайтып оралгандай гана болады, ал шынында, ол откен жолындагы бүкіл жаңа мазмүнды бойына сіңіріп, откен сатыдан эркашанда биік дэрежеде түрады. Ягни бастапқы нүктемен 
қайтып оралган нүкте бір-бірімен қосылмайды, екінші нүкте -биікте. Оны қагаз бетіне түсірсек, кеңейіп жатқан спиральды кореміз. Келесі айналым одан да гөрі кең биіктікке үмтылган шеңберді қүрайды т.с.с. Мүндай екі сатыдан түратын терістеуді әдебиетте диалектикалық синтез заңы (бүрын терістеуді терістеу заңы деген болатын) дейді. Алайда философиялық эдебиетте бүл заңның терең мэн-магынасын бүрмалаушылық та кездеседі. «Бүл заңның мэнін тек екі сатылык терістеуге теңеуге болмайды, ол гегельяндық диалек-тикалық ойын болар еді. Шынында, Табигаттагы үрдістер 3,4,5,6,7 т.с.с. сатылардан тұруы мүмкін» - деген пікір кең тараган. Оган мысал ретінде көбінесе Д.И.Менделеевтің химиялық элементтердің бір-біріне алмасу зандылыгы келтіріледі. Бүл пікірді теріске шыгару үшін элгі аталган үлы Гегельдің «диалектикалық ойынының» мэнін зерттеп қарайық. Гегельдің ойынша, «қайшылық» пен «үштік»(триада) диалектиканың (ягни даму ілімінің) өзегін қүрайды. Абсолюттік идея «үштік» арқылы өз-443 



өзін танып, ширатып, абсолюттік рух сатысына көтеріледі. Олар -тезис, антитезис жэне синтез. Әрбір даму сатысы тезистен басталып, антитезиске айналып, соңында синтез арқылы бірігеді. Мысалы, Дүниенің нетізіндегі таза «болмыс» терістеу барысында өзінің қарама-қарсысы «жоқтыққа» өтіп олардың өзара диалек-тикасы «қалыптасуды» тудырады, - дейді улы ойшыл. Осының арқасында даму бағыттығы анықталады. 
Қарапайым мысал келтірейік: «Мен бүгін театрға барамын», -деген тезисті теріске шығарсақ, онда: «Мен бүтін театрға бар-маймын», - деген антитезис пайда болады. Антитезисті терістеу барысында: «Мен бүгін театрға бармай қоймаймын», - деген синтезді келтіреміз. Егер сіз «Мен бүгін театрға барамын» жэне «Мен бүгін театрға бармай қоймаймын» деген сөйлемдерді салыстырсаңыз, олардың айырмашылығын дереу сезінесіз. Екінші сөйлем біріншіте қарағанда анағурлым күшті, ол антпен бірдей сияқты, қандай жағдай болмасын, сіз театрға барасыз. Гегель өзінің триадасын ой өрісінің дамуында қолданғанмен, ол бүкіл Дүниедегі даму үрдістерінде байқаланатын жайт. Бүгінгі таңда дамудың «үштік» ритмі геология, химия, биология, социо-логия т.б. гылыми салаларда ашылып, дэлелденген. Оның маңыз-дылыгы - дамудың багыттылыгын анықтауда, соның нэтижесінде жаңа мазмунның даму барысындагы қорлануында (кумуляция). Сонымен катар даму барысында «екіаралық» терістеулер де кездесуі мүмкін. Ол заттың кейбір жақтарын терістегенмен, оның ішкі мэнді қурылымдарын өзгерте алмайды, сол зат болып қала береді. Мысалы, судың парга, музга айналуы. Екінші мысал: алгашқы қауымдық қогамдагы меншік жүре келе жекеменшікке өтті. Ал жекеменшіктің шеңберінде қулдық, феодалдық, капита-листік қогамдар бір-бірін терістегенмен, оның терең мэнін озгерт-кен жоқ. Сондықтан олардьщ бэрін қоса, антитезис ретінде карауга болады. Болашақ тарихқа келетін синтезде қауымдық пен жеке-меншіктің оң мазмуны бірігіп, жаңа ахуалды тудыруы қажет - ол тіпті, Маркс айтқандай, коммунизм болмауы да мүмкін - оны бола-шақ көрсетеді. Енді дэл осы арада мәселені нақтылай түссек, онда даму барысын^агы багыттылықтың негізгі түрі - алга өрлеулік -прогреске келіп тоқталамыз. Енді соны талдап көрелік. § 12. Дамудағы орлеу (прогресс) мәселесі Даму багыттылыгы мен даму багыты - екі бір-бірімен жақын, сонымен қатар эртүрлі категориялар. Бірінші категория даму 444 



бағытынан гөрі анагүрлым кең угым, өйткені өзінің күрамына даму бағытымен қатар, себептілік, қажеттілік, мақсатқа лайықтылық т.с.с. болмыстың эртүрлі қырларын өз мағынасына кіргізеді. Даму бағытына келер болсақ, оған прогресс, регресс, біртін-ділік дамуды жатқызуга болады. Прогресс (progressus - латын сөзі, алга өрлеу, күрделену, табыс) деп даму барысындагы қарапайымдықтан күрделілікке, жетілгендікке отуді, заттың салыстырмалы түрдегі жагалай ортадан тәуелсіздігінің өсуін, ішкі үйымдасу деңгейінің биіктеуін т.с.с. факторларды айтамыз. Бүл үгымның қарама-қарсылыгы - регресс. Регресс (regressus - латын созі, кері карай) деп дамыган зат, я болмаса қүбылыстың үйымдасу деңгейінің томендеуін, тоқырауын, ыдырауын айтамыз. Бір тінді даму деп заттың тұрақты үйымдасу деңгейінің шеңберіндегі кейбір жақтарының гана жетілуін айтамыз. Сонау коне заманда-ак ойшылдар Дүниедегі озгерістердің багыттыгы бар екенін байқаган. Мысалы, Гесиодтың «Еңбек пен күндер» атты туындысында ол адамзат темір заманында өмір сүріп жатыр деген пікірге келеді. Ал «алтын гасыр» болса, ол артта қалып 
қойды, - деп өкінеді үлы ойшыл. Ягни тарих кері жылжу үстінде. Платон мен Аристотельге келеек, олар Дүниенің озгерісін бірінің артынан бірі келіп, қайталап отыратын шеңбер сняқты түсінді. Орта гасырдагы діни философия адамзат алдын ала болжан-ган тарихтың соңына бара жатканын айтады (провиденциализм -
Қүдай көрегендігі). Жаңа дэуірде ондіргіш күштердің күрт дамуы мен байлықтың осуі, гылымның жетістіктерінің кең колемде омірге енуіне байла-нысты «жарқынды болашақ» идеясы пайда болды. «Алтын гасыр» артта емес, ол - алда. Егер Ф.Бэкон мен Р. де Карт гылымның 
қүдіретті күшіне сенсе, Т.Мор, Т. Кампанелла сияқты ойшылдар болашақтагы бақытты қогамды коз алдарына елестетуге тырысты. XVIII гасырдагы Еуропа агартушылары прогресті «парасатқа табынудан» корді. Болашақта жердің беті өзгеріп, ақыл-ойдың даму негізінде бақытты қогам орнап, барлық қиын мәселелердің бэрінің де шешілетініне олар еш күмэн келтірмеді. Осы уақытта өмір сүрген біздің бабаларымыз да «бақытты өмірді» аңсап, оны «жерұйыкты» іздеуден корсе (Асан-қайгы), екіншілері «бул жалганда» тек рухани жетілу гана болмақ деген пікірге келді. 445 



Сонымен қатар Дж.Вико Ж-Ж.Руссо сияқты Еуропа ойшыл-дары біртінді прогреске күмәндік корсетіп, техникалық прогресс пен адами дамудың арасындағы қайшылықтарды көрсетті. XIX г. маркстік козқарасқа келер болсақ, олар адамзат прогрессивті жолмен даму барысында болашақ коммуннстік коғам орнатады деген пікірге келіп, оны гылыми жолмен дәлелдегісі келді. Практикалық түрде алганда, мүндай көзқарас провиден-циализмнің агарган түріне жатады. Қазіргі гылыми жетістіктерге жүгінсек, Дүние іргетасты түрде ешқашанда өзінің кемеліне келмейді. Толық жетілу - заттың қулдырауына, жоқ болуына тең. Оны білген дана бабаларымыз «ханның қызында да кемшіліктер болады» деген нақыл сөз калдырган. 
Қайшылыққа толы XX гасыр, бір жагынан, адамның ақыл-ойының кереметтігін корсететін гылыми-техникалық прогрестің гажап туындыларымен суреттелсе (радио, ТВ, уялы телефон, компьютер т.с.с.), екінші жагынан, екі дүниежүзілік согыста миллиондаган жас адамдардың қойша қырылуына экелді, қогамның материалдық денесі (цивилизация) сырттай күрделенгенмен, миллиондаган адамдар рухани азгындады. Бүл арада орыстың үлы ойшылы Н.К.Рерихтің «шың биіктеген сайын шыңырау да да терецдей түседі» деген гажап ойын келтірсек те болганы. XX г. ортасы кезінде Франция мен Совет Одагында омір сүрген екі ойшыл - П.Т.де Шарден мен В.И.Вернадский уақытында Ж.Леруаның гылымга енгізген «ноосфера» (nus - грек сөзі, ақыл-ой аймагы деген магына береді) идеясын эрі қарай дамытып, адамзат болашагы ноосфераны курумен, ягни жер бетінде ақыл-ой аркылы дамыган қогам мен гүлденген табигатқа жету мақсатын койды. Бірақ бүгінгі таңда 1 млрд. адам аш-жалаңаш жүрсе, жүздеген миллион адамдар өз өмірінің мэн-магынасын таба алмай сандалып, маскүнемдік пен нашақорлық т.с.с. жолына түссе, ал тез қарқынмен дамып келе жатқан техносфера жер бетіндегі тіршілікті жойып жатса «ноосфера» идеясының кезекті миф екенін байқауға болады. Әрине, бул пікір қалам иесінің өзіндік дүниесезіміне жатса керек. Оқырманды оны парасатты сараптауга шақырамын. Енді бүгщгі тацдагы прогресс жөніндегі идеяларга келеек, ол - Дүниеніц іргетасты түрде аяқталмай, кемеліне ешқашанда келмейтіндігі. Екіншіден, бүкіл Дүниеге қатысты - ол прогрессивті даму үстінде ме деген суракты қоюдыц озі мүмкін емес. Өйткені онда Оның мақсат-мүраты неде деген екінші, одан да қиын сурақ пайда болады. Оган жауап беру үшін кемінде Қудайдың деңгейіне 446 



жетуіміз керек. Біздер - саналы, өтпелі пенделер, осы Ғарыштың ішінде өмір сүріп жатқаннан кейін, жоғарыдағы сұрақтарға ешкашанда жауап бере алмаймыз. Сонымен қатар Ғарышты нешетүрлі нақтылы ашық жэне жабык жүйелерден түратын объект ретінде қарағанда, әрине, олардың прогрессивтік, я болмаса регрессивтік дамуы жөнінде ауыз толтырып айтуға болады. Болмыстың пілдей бөлігі - бейорганикалық заттар мен құбы-лыстардан тұрады, ал онда даму бар ма, егерде болса, оны прогресс 
ұгымы аркылы багалауга бола ма деген қиын сүрақ осы арада пайда болады. Өйткені арнаулы эдебиетте галымдардың біршамасы оны терістесе, екіншілері қолдайды. Біздің ойымызша, өлі табигатта да даму үрдісі жүріп жатканын мойындамай болмайтын сияқты. Егер олі табигатта даму болмаса, онда жер бетінде тіршілік 
қалай пайда болды деген сүрақ өз-өзінен біздің басымызга келеді. Мұндай түйықтық бізді ертелі-кеш белгілі бір сырттай ықпал ететін «Қүдіретті күшті» мойындауға әкелетін сияқты. Бүгінгі тандагы жаратылыстану гылымдары олі табигаттың дамуы жөнінде біршама деректер жинады. Мысалы, элементарлық бөлшектердің атомга отуі, соңгылардың молекулярлық деңгейге асуы т.с.с. Ал мүның өзі химиялық қозгалыс формасын Дүниеге экеліп, оның екі - кристалдық жэне молекулярлық - багыттағы дамуын тудырды. Ең соңгы химия гылымының саласы - эволю-циалық химия - «¥лы мэртебелі Табигатта» өздігінен пайда болып жатқан жаңа химиялық қосындыларды зерттейді. Ягни Табигаттың озі, адамның қатысуынсыз, бүрынгыдан да күрделенген химиялық 
қосындыларды тудырады екен. Ал енді осы Болмысты Дүниеге әкелген «¥лы Жарылысқа» келсек, алгашында ол тек сутегінен гана түрган, содан кейін барып, басқа элементтер рет-ретімен Дүниеге келген (атомдық салмагына байланысты). Айтылған деректер Болмыстың шеңберіндегі олі Табигаттың да миллиардтаган жылдарда дамып, күрделенгенін көрсетеді. Жогарыдагы көрсеткеніміздей, күрделену - прогрестің негізгі көрсеткіштерінің бірі. Олай болса, өлі Табигат та прогрессивтік даму үрдісінде! Сонымен катар Табигатта ыдырау, регрессивтік үрдістер де 
қатарынан жүреді. Оның негізгі факторы - термодинамиканың екінші бастамасы, ол жөнінде біз жогаргы тарауларда айтқан болатынбыз (караңыз: осы кітап, 42-43 б.б.). Енді кезек Дүниенің ең гажабы - тірі Табигатты талдауга келді. Әрбір адам ештеңені оқымай-ақ, өлі мен тіріні айыра алады. Бірак 447 



анықтама береді. Ол «май дегенімһ U ' ~ Д е г е н <<Терең>> ме„ ; М а й о р т а . болатын. Онда келесі супа* ^ а н ы ктама берген болмаса қубылыс зат L l . v № Д ү н и е д е г ' ^ й зат, я тұрғыдан келгенде, адам д Т п е Т к Г ж а г ы л г ^ 7 ялык ла қоршаған ортадан к а б ™ , ? ж а ғ ы л ғ а н агаш та, оггегін айна-деректерге сүйенсек т і п і Z ¥ Р ЫМ аРт т ьірады. Қазіргі оныц эрР клеткасының ^егінде • с о н ш а л ь і к : ™> калық мэлімет сақталады Егеп Г ДОреЖедГ1 б и т ™ети-жуык клеткалар болатын болса о ^ ? ^ ™ 4 б ° Й Ы Н Д а 1 м л р д -организм ретінде 1 млрд табиги ' К Ө р к е м д е п ™ К , адам деген табиғаттың O ^ C ^ ^ T S T ^ е к е н ' ^ «с ғалымы Ф.Типлер: «Өмір д е г е н ш г Г Т г , £ ° Н ™ К т а н ^ ерикан нэтижесінде құрылганТо^ык ~ ' б ! Р Т а б и ғ и таВДаудьщ Алайда, м у н д ^ аныктаман , Z Z Z ™ Ф ° р м а а д я » ' " екендігінайтсак та болады Д Ы К К ¥ Н Д Ы Л Ы Ғ Ь [ «те томен о р т а м е д ^ а д с е і ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 7 ^ ^ б а с « а ~ Ф a * - a коршаган жылжиды, ал жьшандьГкоТгасаныГ ол S ? ^ * 3 ' ° Л шағып алады козғасаңыз, ол сізден қашады, я болмаса ар. Бг; Дунюге аиырмашылығымен с и п а т г ш і а л ь ж Х » ' с о н ы м е н *атар жиылуынын аркасьшда мь™аган жыллап о р « м д е Дүниеге келеді т с с ™ С ' Т ф ш і л і к т , ң жаңа түрі жэне ол өлі табигаіқа қарағанля я П р о г р е с с и в ™ д а м У ҮРДІсі бар Бүл арада оньЩ ^ Щ ^ е Ш ^ Т ^ ^ Де болады: молекулярлык б ы л а й к ө р с е т с е биоценоздык,/)иосфералық деңгейлер' ° Р П Ш И З М Д 1 К ' "«пуляциялык, ортадан т э у £ с і з д ^ h Z ^ Z ' ™ ™ ^ 3 ™ Қ ° р Ш а ™ Т.с.с. жатқызуға болады. Р Т ™ К баиланыстардың кобею 448 



Енді кезек қоғам өміріндегі прогресті анықтауға келген сияқты. Биологиялык козғалыс формасы миллиардтаған жылдардағы даму үрдісінде белгілі бір сәтте өз мүмкіндігін толығынан іске асырып, шегіне жетгі («ақылды» жануарлар Дүниеге келді). Әрі карай даму биологиялык даму шеңберінде мүмкін емес еді: ол үшін әлеуметтік қозғалыс формасына секіріс кажет болды жэне ол жер бетінде іске асты да. Оны тудырған адамдардын арғы тегі архантроп деген атак алған адамға үксас маймылдар болды. Биологиялық шеңберді бүзып-жарып Дүниеге келген қогам-ның негізгі ерекшелігі - онда рух бар, ал оның иесі - саналы адам. Онымен бірге шыгармашылык іс-эрекет, соның нәтижесінде айнала 
қоршаган ортаны саналы түрде өзгерту үрдісі келеді. Адам өз санасы аркылы табигаттың сиқырлы күштерін игеріп, оз күш-
қуатына айналдырады. Бүгінгі тандагы біз білетін Әлемде когамнан күрделі жүйе жок сиякты. Мүмкін, Ғарыштың бір бүрышында адамзаттан да биік дәрежеде үйымдаскан рух болуы гажап емес, бірақ ол бізге беймәлім. Екінші ескеретін нәрсе - когам дамуы каркынының гасырдан-гасырга тездей түсуі. Термодинамиканың бірінші баста-масына сэйкес, ол үрдіс энергия мен мәліметтің соган сэйкес жылдамдыкпен осуін талап етеді. Осы себепті соңгы кезде адамзатқа энергияның, қанша коп ондірсе де, жетіспеуі айгак. Әрине, қогамның прогрессивті дамуы ешкімнің карсылыгын тугызбайтын жайт. Алгашқы тобырдагы жабайы адам мен қазіргі «цивилизацияланган» адамның екі арасы шексіз деп айтуга болады. Бірак оның анықтамалары қандай деген сүрак біздің ойымызга келеді. Егер ондіргіш күштердің дамуын анықтама ретінде алсақ, онда АҚШ-тан артык ел жок сияқты. Ал онда кейбір араб елдерінде оны неге «шайтан когамы» дейді? Материалдык байлыгымен масаттанатын бұл елдің рухани озыктыгы кандай? Американдыктар оз адами қасиеттерімен бізді озып кетті ме т.с.с. сүрактарды койсақ, онда прогрессивтік дамудың қайшылыкты екенін, оны аныктау үшін бірнеше факторларды ескеруіміз керек екенін байқаймыз. Бүл арада, әрине, адам табигатын терең сараптаган жөн сияқты. Адам - бүл Дүниенің дамуының ең биік шыңы, ол -
қайшылықты пенде. Бір жагынан - ол дене, сонымен бірге оның неше түрлі материалдык кажеттіліктері келеді, олар өтелмейінше, омір жоқ. Екінші жагынан алганда, ол - рух, ерікті, саналы. Әрине, соңгысы - басыңқы болуы керек, өйткені дене қажеттігі - барлық тіршілікке тэн нэрсе, ал адам болса жануар емес. Сонау Кон-Фу-449 



Цзы мен Сократтан бастап, Жаңа дәуірдегі ойшылдарға шейін «адами ахуалды рухани ахуалмен» теңейді. И.Кант айтып кеткен-дей «Бүл Дүниеде таңғалатын екі-ақ нэрсе бар: ол - аспанға толы жымындаған жүлдыздар, екіншісі - адам ішіндегі адамгершілік заңы», яғни В.Франкл айтқандай, «ар-үжданы - ішкі Қүдайы». XVIII ғ. өмір сүрген неміс ағартушысы Г.Гердер: «Адамгершілік -адам табиғатының мақсат-мүраты», - деген еді. Орыс ойшылы Н.А.Бердяев қоғамдық прогрестің негізгі анықтамасы ретінде ізгілік, жаксылықтың осуі мен зұлымдықтың азаюын келтірген болатын. Американ ойшылы П.Сорокин: «Прогрестің анықтамасы -адамның өзін бақытты сезінуінде», - деген ой тастайды. Ал оның өзі адамның жан-жақты үйлесімді дамуынан, өз дарындарын сыртқа шығарып гүлдетуінен шьщпай ма? Ал бүл айтылған терең ойлардың бэрін қорытсақ, онда қоғамның прогрессивті дамуының негізгі аныктамасы - адамгершіліктің өсуіне (гуманитарлық критерий) келіп тіреледі. Өкінішке қарай, бүгінгі таңдағы адамзат бүл анықтамаға сай дамып келе жатыр деп айта алмаймыз. Дүниені өте нэзік те терең сезінетін қазақ халқының алға үстар ақыны М.Шаханов мүны «цивилизацияның адасуы» дейді. Осы ақынның кітабын Біріккен 
Ұлттар Ұйымы ағылшын тіліне аударып, бүкіл дүние жүзіндегі мемлекет басшыларына таратқан болатын. Бүл да қазақ халқының мықты руханиятын, оның дүниежүзілік қауымға берерінің мол екенін корсетсе керек. Расында да, капитализмнің бетке үстар бағыты - капиталдың, байлықтың өсуін басты мақсат етіп қоюуы, бүкіл акпарат қүрал-дарын соны насихаттауға бағыттауы - соңғы ғасырларда адамдар-дын негізгі өмір мақсаты ретінде материалдық-сезімдік кұнды-лықтарға бағытталуына әкелді. Осыған орай, ағылшын ойшылы Б.Рассел: «Қазіргі адамдар рухани жагынан коне замандағы «үңгір түрғынының» деңгейінде», - десе, американ философы Э.Фромм: «Техникалық жағынан қазірті адамдар атом дэуірінде болса, эмо-ционалдық жағынан көпшілік тас дәуірінде, соның ішіне билік-тегілерді де қосуға болады», - дейді. Осы ойларға қосылып, біз де: «Егер адамзат осы даму бағытын эрі карай ұстаса, онда жер бетіндегі «қат&рлі ісікке» айналып, ақырында соның тағдырын кешеді», - дер едік. Онда осы «табиғаттың патшасы» аталған пенде, шынына келгенде, «табиғаттың қателігі» болмас па екен?! Өткен тарих корсеткендей, бірде-бір таза байлықты куған қоғам адамдарға зардаптан басқа бақыт әкелген жоқ (Нерон мен Калигулла заманын, Кир патшаның тағдырын еске алыңыз). Ал біздің үлы ойшылымыз 450 



Әл-Фараби «динар (арабтың алтын ақшасы) қуған қоғамды «надан кала» деп айтып кеткен болатын. Тәуелсіздікті қолымызға алып, қоғамды жаңартып жагкан кезде «¥лы мэртебелі тарих» бізге баскаша дамуға мүмкіндік береді, өйткені казак халкының мындаған жылдардағы жинаған руханияты өмірдің мэнін басқаша түсінеді (ол жөнінде: Мырзалы С.Қ., Есбол Ғ.ІІІ. Философия әлеміне саяхат (Отандық философия), 
Қостанай, 2001, 3-10 б.б.). Ол үшін біз жалаң еліктеушіліктен бас тартып, руханияты биік, әлсіздерге қол үшын беретін, дүниеде алудан горі болуды басымдылық ететін қоғам орнатуымыз керек. 

Қазіргі таңда Батыс қоғамдарында да бүл мәселе қызу талданып, «өмір сапасына» коп коңіл бөлінуде. Өмір сапасы жалғыз материалдык байлыққа келіп тірелмейді: оған таза ауа, ішетін су, ақысыз білім мен денсаулық кажеттіктерін отеу, жастарға арналған арнаулы әлеуметтік бағдарламалар болуы т.с.с. көп нәрселер кіреді. Яғни қоғам өміріне жаңа «өмір сапасын» енгізу дегеніміз - жеке мүддеден гөрі қауымдык мүддені жоғары үстау. Ол үшін, негізінен алғанда, саясатта элеуметтік демократиялық жолға түсу керек. Ол біздін дініміз бен ділімізге сай келер еді. § 13. Жүйе, элемент, қүрылым Жоғарыдағы талданған категориялар сиякты, жүйелік те -болмыстағы заттар мен қүбылыстарға тэн қасиет. Ол дүниедегі ретке келгендікті, белгілі бір заңдылыкты, хаоска карсы түрған үрдістерді сипаттайды. Жүйе дегеніміз белгілі бір тэртіпке келген өзара байла-ныстағы элементтер жиынтығы. Элементтер деп нактылы тұрғыдан алып карағанда, эрі қарай бөлінбейтін жүйенің негізінде жатқан оның бөлшектерін айтамыз. Баска жағдайда, байланыстарда сол элементтердін өзі жүйеге айналуы мүмкін. Осы түрғыдан алғанда, бүкіл Дүниені жүйенің жүйесі ретінде қарауға болады. Әрбір элемент белгілі бір жүйенің қалыптасуына катысады. Егер ол болмаса, онда жүйе де қалыптаса алмайды. Элементтердің өзара байланысы мен іс-эрекеті жүйенің жаңа - өз элементтерінің 
қосындыларына тең емес - қасиеттерін тудырады. Мысалы, суды 
қүрайтын сутегі мен оттегі бөлек-бөлек алсақ - жанғыш. Ал судың элементтері ретінде біріккен кезде, керісінше, отты сөндіретін 
қасиетке ие болады. 

Қайсыбір жүйе өзіне тэн қүрылымнан түрады. Қүрылым деп жүйенің элементтерінің арасындағы түрақты байланыстары мен 451 



қарым-қатынасының жиынтығы айтылады. Ал тұрақты байланыстар завдылықтың негізінде жатқан жоқ па? Олай болса күрылымды элементтердің заңдылықты байланыстары десек те болады. Дүниедегі сан қилы жүйелерді ең жалпы түрде екіге бөлуге болады. Оның бірі - бейорганикалық, яғни өлі табиғаттағы кез-десетін жүйелер. Оған мысал ретінде күн жүйесін, неше түрлі химиялык косындыларды, техникалык жүйелерді келтірсек те жетеді. Олардың ерекшелігі - жүйе оны қүрайтын қүрамдас бөлшектеріне тэуелді. Мысалы, күн жүйесін қүрайтын планета-лардың біреуі болмағанда, жердің орбитасы басқа болып, оның бетінде, мүмкін, омір пайда болмаған да болар еді! Екінші: органикалық жүйелерді алсақ, олар өзінің өте күрделілігімен, сонымен катар біртүтастыктың өзінің күрамдас бөлшектеріне қарағанда басымдылығының арқасында өмір сүреді. Олар оз-өзін толықтырып, өзіндік даму дәрежесіне дейін көтеріледі. Оған мысал ретінде қайсыбір тіршілікті алуға болады. Бейорга-ннкалық жүйелердің болшектері (элементтері), салыстырмалы түрде Караганда, дербес болып, оз-оздігімен омір сүре алатын болса, органикалык жүйелердің элементтері жүйеге толығынан тэуелді^ одан сырт калса, өмір сүре алмайды. Мысалы, адамның бауыры мен бүйрегі біртүтас организм жүйесінен тыс омір сүре алмайды, оз өмірін тоқтатады. Тек кана организм жүйесінің шеңберінде гана басқа организмнің қүрамдас боліктерімен қарым-катынасқа түсіп 
қана өмір сүреді. Органикалық жүйелердің екінші керемет қасиеті - олардың ішкі даму багдарламасының болуы. Оның терең мэн-магынасын бүгінгі танда тез қарқынмен дамып келе жатқан генетика гылымы зерттейді. Қогам өмірінде ол саналы түрде жасалган мақсат-мүратқа айналады. Мысал ретінде «Қазақстан-2030» багдарламасын келті-руге болады. Бүгінгі таңда ашылган ең күрделі жүйе, эрине, қогам. Қогам өмірінде миллиондаган адамдар өмір сүреді. Олардың бэрі де саналы пенделер, өз омірін жоспарлап, оз алдына неше түрлі мақсаттар қойып, оны іске асыру жолында басқа адамдармен топтасып, көзге көрінетін сан алуан қарым-қатынастарга түседі. Ал көзге көрінбейтін саны жоқ қатынастарды тіпті есептеу мүмкін емес! Мысалы, дүкенге барып бір нан сатып алсаңыз, ол тек қана сіз бен сатушының қарым-қатынасын көрсетіп қана қоймайды. Сол элементарлы байланыс сізді саны жоқ астыртын миллиондаган 452 



адамдармен қосады. Ол нанды үннан жасайды, ал оны өндіру үшін бидай қажет, ол үшін егін егу керек, оған тракторлар мен сепкіштер керек, ал оларды жасау үшін темір рудасын ондіріп, оны металлургия комбинатында балкыту керек ...т.с.с.!!! 
Қогамның күрделі жүйе екендігін реформа барысында, әсіресе саясаткерлер естерінен шығармаулары керек. «Ең алдымен экономика саласындағы реформаларды жасап алайық, калганы бірте-бірте өз орнына келер» деген жалаң да түрпайы үрандар, 

қүдайга шүкір, бүгінгі танда келмеске кетті. Экономика қогамның іргетасын қүрайтындыгы - хақ. Сонымен қатар бүгінгі таңда «адам факторы» негізгі қогам байлыгына айналып жатканы да еш күмэн тугызбайды. 
Қогамды Дүниедегі ең күрделі жүйе ретінде Караганда, оның өзі де ішкі оган багынышты қосалқы жүйелерден тұратынын айкын-даймыз. Бүгінгі кең тараган пікір - оны 4 қосалқы жүйеге болу: экономикалық жүйе; әлеуметтік жүйе; саяси-қүқтық жүйе; рухани-адамгершілік жүйе; Олардың әрбіреуінің өзіндік элементтері, күрылым заңдык-тары бар. Бірақ оларды талдауды «әлеуметтік философияга» арналган тарауымызда қарастырамыз. § 14. Бүтін және бөлшек «Бүтін» жэне «бөлшек» үгымдары озінің мазмүны жагынан «жүйе» жэне «элементке» өте жақын. Дегенмен де олардың айыр-машылыгы да жоқ емес. Бүтін деп өзінің іштей байланысты қүрамдас бөлшектерін бір-лікке әкеліп, оларды анықтайтын зат, я болмаса қүбылысты айтамыз. Бөлшек деп бүтіннің қүрамына кіріп, оның сапалық қасиет-терін оз бойына қабылдайтын зат, я болмаса қүбылысты айтамыз. Бүтін мен бөлшектің жүйе мен элементтен айырмашылыгы - бүтін заттың бірлігін, ерекшелігін көрсетсе, жүйе - бірліктің көптілігі арқылы көрінеді. Бөлшек бүтіннен тыс байланысқа түсіп өмір сүре алмайды, ал элемент бір жүйенің қүрамдас бөлігі ретінде, сонымен катар, басқа байланыстарга да түсуі мүмкін. Бөлшек эркашанда бүтіннің ерекшелігін көрсетеді, сонымен катар өзіне тэн ерекшелігін де бойында сақтайды. Ал бүтінге келер 453 



болсақ, ол өзінің бөлшектерін біріктіріп, солар аркылы өз ерекшеліктерін болмысқа әкеледі. Бүтін мен бөлшектің өзара байланысын зерттеуде екі асыра-сілтеушілік бар. Біріншісі бүтінді асыра бағалайды, оны холизм (hole - ағылшын сөзі, бүтін) десе, екіншісі болшекті негізгі деп есептейді, оны меризм (mere ағылшын сөзі, карапайым) деп атайды. Мысалы, тірі организмді алсақ, меризм оны механикалық, физикалық, химиялықтың қосындыларына тең деген пікір айтады. Холизм же жоғарыдағы үшеуімен қатар, организмнің төртінші, яғни бэрін біріктіріп, оны өмір суру мен дамуға итермелейтін «х-факторды» мойындайды. Соңғы - рухани (Аристотельдің сөзімен айтсақ, заттың энтелехиясы), ол танылмайды. Мэселенің шын шешіміне келер болсақ, тірі организм оз зандылықтарының (биологиялық) негізінде өмір сүреді, сонымен 
қатар томенгі қозғалыс формалары (механик., физик., химиялық) тәуелді түрде оның өмір сүруінде сақталып, оз қызметтерін атқарады. Холизмді асыра түсіну негізінде саясатта неше түрлі тота-литарлык тужырымдамалар дүниеге келеді. Ол идеялар өмірде іске асқан жағдайда жеке адамдардың мақсат-мүдделері толығынан 
қоғамдық жалпы мүдделерге бағынышты болуы керек. Жеке адам өмірінің қүндылығы, қажеттігі, оньщ оз алдына қойған мақсат-мураты, оларды іске асыруға бағытталған әрекеттері т.с.с. бэрі 
қоғамдық жалпы мүдденің шеңберінен тыс шықпау керек. Оны уақытында большевиктер мынандай макал-мәтелмен берген: «Ағашты шапқанда жоңқалар үшады» (сондағы «жоңкалар» - жеке адам өмірі!). XX ғ. пайда болған неше түрлі тоталитарлык режимдер миллиондаган жеке адамдарды озінің қияли «қоғамдық мүдделеріне» карсы келді деп қүртып жіберген жок па?! Енді бүгінгі таңда «либералдық демократия» саясатынан туындаған «элеуметтік атомизм» тужырымдамасына келер болсак, ол, керісінш^, жеке адамның мүдделері мен мақсат-муратын 
қоғамдык мүддеден биік қояды. «Жеке адамның іс-әрекетіне толығынан жол ашылсын!», «Адам қуқтары мен еріктігі басымқы болсын!» деген урандардан «керісінше тоталитаризмді» байқауға болатын сияқты. Әрине, болшек, бөлік деген сөздердің озі «боліну, өз еркін іске асыру» деген магына береді. Бірақ, екінші жагынан, ол тек 454 



бөлік қана, сондықтан түтастың, бүтіннің шеңберінде өмір сүруі 
қажет. Олай болса, түлға қоғамнан тыс өмір сүре алмайды, сонымен катар қоғам жеке адамньщ мүдцесі мен мақсат-мүратымен санаспай, оны толыгынан оз еркіне көндіруге эрекет жасамауы кажет. Адам қауымшыл, қоғам адамгершіл болғанда гана екі жақтың мүдцелері іске асып, үйлесімді дамуға жол ашылады. § 15. Мазмун жэне форма Келесі талдайтын категориялар - мазмун жэне форма, өйткені біз болмысты талдауда эрі қарай тереңдей түсеміз. Мазмунга зат, я болмаса қубылыстың барлық құрамдас бөліктерінің жиынтыгы, олардың қасиеттері мен байланыстары, қайшылықтары жатады. Форма деп мазмунның өмір суру тәсілін, оның ішкі уйымдасу тәртібін айтамыз. Мысалы, М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясын алсақ, оный- мазмунына қазақ халқының сайын даласындагы XIX г. сан 
қилы окигалар, Абайдың омір кезеңдері, оның философиялық толгаулары т.с.с. жатады. Романның формасына келер болсақ, оган эртүрлі тараулардың бір-бірімен байланысы, автордың стилі, көркем созінің ерекшеліктері т.с.с. жатады. Ол - романның ішкі формасы. Сонымен қатар роман баспадан оқушыларга арналып, арзан кагазга басылып, жумсақ муқабамен түптелуі мүмкін, ол - оның сыртқы формасы. Ол басқаша да болуы мүмкін: қымбат ақ қагазга басылып, ішінде суретшінің жасаган кунды түрлі түсті суретте-мелері де болуы мүмкін. Заттың сыртқы формасы кейбір жагдайда оте мэнді болып келеді. Мысалы, ушақтың, сүңгуір қайықтың, автомобильдің т.с.с. сыртқы формасы мақсатқа лайықты болмаса, ол оз қызметін дурыс атқара алмас еді. Сондықтан галымдар қустың қанатын, балықтың дене формасын зерттеп, оны осы өндірістерде пайдаланады. Тарихи форма категориясын философияга енгізген улы Аристотель болды. Оның ойынша, материя пассивті, енжар, өзіндік дамуга мүмкіндігі жок, езілген саз сияқты. Оны Дүниеге келтіретін, дамытатын - форма гана. Материя формасыз, форма материясыз омір суре алмайды. Жаңа дәуірде материяның ішкі өзіндік күш-қуатын мойындап, оның белсенділігі мен форманың оган тэуелділігін корсеткен Ф.Бэкон болган-ды. 455 



Тарихи түрде Гегель алғашкы рет мазмүн категориясын философияға енгізіп, оны материя мен форма арасындағы дэнекер ретінде қарайды. Маркстік философияда мазмун мен форма даму үрдісін анықтауда пайдаланылатын категориялар ретінде каралады. Бүгінгі тандагы нэтижелерге келер болсақ, мазмун мен фор-маны бір-бірінен айыруға болмайды, қайсыбір мазмун форма-лантан, форма - мазмунды; олар кайшыльщты бірлікте, даму үрді-сінде бір-біріне өтуі мүмкін; бір-біріне сай келгенде ең тиімді даму үрдісі жүреді. Мазмүн мен форманың аракатынасын талдауда екі бір-біріне 
қарсы пікір бар. Сонау Аристотельден келе жатқан көзқарас -форманың белсенділігі. Екінші, негізінен алғанда, маркстік философиядағы көзқарас - мазмүнның бастаушылығы мен форманың түрақтылығы. Заттың мазмүны басқалармен өне бойы байланыста болғаннан кейін өзгеріске үшырап, белгілі бір кезеңде ескі формата сыймай, оны өзгертеді, жаңа пайда болтан форма мазмүнның эрі карай дамуына жағдай туғызады. Біз, жалпы алғанда, екінші пікір дүрыс па деген ойдамыз. Сонымен қатар қогам өмірінде саналы адамдар өмір сүргеннен кейін, олар жаңа формаларды тудырып, мазмүнды соған сай етіп өзгертеді. Ол әсіресе айқын өтпелі даму кезеңдерінде көрініп отыр. Экономика саласындағы жаңа меншік формаларын өмірге енгізу шаруашылык үрдістердің күрт дамуына жағдай жасады. Муни-ципалдық, зейнеткерлік реформалар жаңа формаларды енгізу аркы-лы жүруде, соның аркасында бүл салаларда да үлкен өзгерістер байқалады; қоғам оміріне жаңа формаларды енгізу, негізінен алғанда, жаңа заңдарды кабылдау арқылы іске асып жатыр. Мүндай мысалдарды кобейте беруге болар еді, оның бэрі де 
қоғам өміріндегі форманың белсенділігін, оның мазмүнға қарағанда алда жүретінін көрсетеді. Сонымен қатар форманың мүмкіндіктерін асыра бағалау формализм деген теріс күбылысты тудырады. Ол әсіресе баскару жүйесіндегі шрн иелерінің қызметіне байланысты. Ондай адам-дарды халық «кағаздық жан» (бумажная душа) деп атайды. Олар мәселені мазмунына карап шешудің орнына неше түрлі усак-туйекке арка сүйеп, тежейді. Реформа барысындағы коп өзгерістер омірге жаңа заңдар, формаларды енгізумен байланысты екенін жоғарыда көрсеттік. Бірак, сонымен катар барлык енгізілген жаңалықтар жақсылыкка 456 



әкелді деп айту да қиын. Мысалы, бүрынғы совхоздар мен колхоздарды жою, тіпті жаксы пайдалы жумыс істеп турған кейбір шаруашылықтарды жасанды түрде банкроттау, әрине, ауыл шаруашылығын дамытуда жасалған үлкен кателіктердің бірі болды. Тиімді саясат арқылы сол ескі формаларға жаңа мазмун беріп дамытуға, әрине, болар еді. Қазіргі уақытта кішігірім фермерлер өндірісті дамытуға күштері жетпей, қайта бірігу үрдісінде. Алып жерлерді игеріп жатқан қаланың лендлордтары тек өз камын ойлауда, бурынғы ауылдың қурылымы әсіресе элеуметтік сала жан аярлық халде. Олай болса, эңгіме тек жаңа формаларды енгізуде ғана емес, сонымен қатар жаңа жағдайда дамуға мүмкіндік жасай алатын ескі формаларды да уқыпты пайдалануда болса керек. § 16. Детерминизм. Себеп пен салдар Дүниедегі сан қилы заттар мен қубылыстар бір-бірімен байланыста болып, бір-біріне өз әсерін тигізіп, өзара өзгеруде. Алайда біз Дүниеде ретке келтірілген озгерістерді, я болмаса тэртібі жоқ тұңғиықты байқаймыз ба? Бүгінгі таңдағы деректерге сүйенсек, Дүниеде, бір жағынан, озіндік үйымдасу, күрделену, тэртіпке келу үрдістері жүріп жатса, екінші жағынан, қулазу, ыдырау, термоди-намикалык теңдікке жету өзгерістері де бар. Детерминизм (determino - латын сөзі, анықтаймын) Дүние-дегі заттар мен күбылыстардың белгілі бір зандылықтардың негізіндегі байланыстары мен өзара тигізетін ықпалдарының арқасында озгеріске түсуін зерттейтін ілім болып саналады. Дүниеде бірде-бір басқа заттармен байланысқа түспеген зат, я болмаса қубылыс жоқ. Ал байланыс дегеніміздің озі өзара іс-әрекетке экелетіні де сөзсіз. Олай болса, затты қоршаған басқа заттар мен қубылыстар оған өз әсерін тигізіп, оның өмір сүруінің объективтік факторларын қурайды. 
Қайсыбір даму үрдісі уақыттың шеңберінде откеннен кейін, бір заттың орнына екінші зат келеді: эрбір өмірге келген нәрсенің өз себептері бар. Дүниеде себепсіз еш нэрсе жоқ, ең ақырғы күннің сәулесіне шалынған козге әзер корінетін шаңның да озінің себебі бар. Әдебиетте бейсебептіліктің негізінде пайда болатын детер-минация болуы мүмкін деген пікір бар (қараңыз: П.В.Алексеев, А.В.Панин. Философия., Проспект, 1998, 403-6.). Алайда мундай пікірдің бізді мистикалық (қупиялық), иррационалдық (ақылға сыймайтын) бағытка сілтейтін салдарын да умытпағанымыз жөн. 457 



Заттардың өзара әрекеті белгілі бір зандылықтардың негізінде рет-ретімен іске асады, бұл да - детерминацияның ерекшеліктерінің бірі. Детерминизмге қарсы түрған бағыт - индетерминизм (in -
қосымша, лат., теріс мағына береді), яғни болмыстың өз себептілі-гін мойындамайды. Екінші бағыт (Д.Юм, И.Кант) еебептілік тек біздің Дүниені қабылдауымыздың қасиеті ғана, ал шын өмірде ол жоқ деген пікір айтады. Үшінші батыт (неокантиандық) табигатта себептілік болуы мүмкін, бірақ адам ырқы оған көнбейді, өйткені ол - саналы пенде, оның еріктілігі мен жауапкершілігі бар. Жалпы алғанда, рухтың дамуын себептілік арқылы түсіну мүмкін емес деген ой айтады. Детерминизм категориясын толыққанды зерттеу тек қана себептілікті тапдаумен тең емес. Сонымен қатар «заң», «заңды-лық», «мүмкіндік пен шындық», қажеттілік пен кездейсоқтық», «еріктік пен тәуелділік» т.с.с. үғымдарды пайдаланып қана оны жете түсінуге болады. Енді соған кірісейік. «Себеп пен салдар» - детерминизм категорияларының негізгі-леріне жатады. Себеп деп зат, я болмаса қүбылыстардың белгілі бір жағдайлардағы өзара әрекет негізіндегі қажетті түрде өзгеруі, я болмаса екінші зат, қүбылысты тудыруын айтамыз. Салдар деп белгілі бір себептердің негізінде пайда болған зат, я болмаса 
қүбылысты айтамыз. Мысалы, студент пен оқытушының қарым-
қатынасының негізінде тек кана студент емес, сонымен катар оқытушы да өзгереді. Микроәлемдегі электрон мен позитронньщ өзара байланысы екеуінің де жоғалып, екі фотонға айналуына әкеледі. Себеп салдарды зат, энергия, ақпараттық ықпал арқылы іске асырады. Екінші бір ескеретін нэрсе - себеп пен салдар уақыттың шеңберінде болганнан кейін, олар бірбағыттылықтың негізінде жүреді, ягни салдар себептің алдына ешқашанда шыгып кете алмайды, соңты эркашанда - алда. Сонымен қатар бір қүбылыстың артынан екіншінің келуі себеп пен салдардың нәтижесінде болмауы да мүмкін. Мьгсалы, күн мен түннің алмасуы, судың көтерілуі мен кері кетуі, т.с.с. табиғи қүбылыстар бір-бірін себептік байланыс арқылы тудырмайды, олардың бір-біріне өтуі - жердің айналысы, айдың тартуымен байланысты қүбылыстар. 

Қоғам өмірінде саналы адамдар іс-әрекет етіп, шым-шытырык байланыстарга түскеннен кейін, шынайы себеп астыртын түрде іске асып, сылтау сияқты көрінуі мүмкін. Ол әсіресе халықаралық 458 



дипломатияда кеңінен кездесетін нэрсе. Мысалы, АҚШ «халықа-ралык терроризмге» қарсы күресеміз деп, талай рет Ирак мемле-кетін бомбалады, ол, эрине, сылтау. Шынайы себеп сол аймактағы мунай байлығында, соған тартыста жатыр. Ал халықаралық терроризмге келер болсақ, оның терең себептері - кедей елдердегі халықтардың дамыған елдердің дене лэззатына бағытталған «материалдық-сезімдік» кұндылықтарына қарсылығы, соған қосыл-ған жумыссыздық, қайыршылық т.с.с. факторлар. Себеп пен салдар біртіндік жэне көптіндік даму жүйелерінде әртүрлі болуы мүмкін. Біртіндік жүйелер өте сирек, тек қана «жабык жүйелерде» кездеседі. Оны былайша көрсетуге болады: . . .А-Б-С-Д.. . ягни А себеп ретінде Б-ні, Б - С-ні т.с.с. тудырады. Сонымен эрбір қубылыс, бір жагынан, белгілі бір себептің салдары болса, екінші жағынан, келесі салдардың себебіне айналады. Ал күрделі де ашық жүйелерге келеек, онда олардың көбі «кері байланыстың» негізінде өмір сүреді. Мысалы, қайсыбір машинаның моторы жумыс істеген кезде, оның қызуына әкеледі, температура белгілі бір нүктеге жеткен кезде, вентилятор іске 
қосылып, оның қызуын төмендетеді де, тоқтайды, мотор тағы да 
қызғанда, айтылған механизм тағы да іске қосылады... Мундай жүйелер кері байланыстың үлкен рөлін көрсетеді. Философиялык эдебиетте әсіресе діни философияда «бірінші себеп» (causa prima), «соңгы себеп» (causa finalis) деген катего-риялар кездеседі. Дүние іш жэне сырт жагынан да шексіз болганнан кейін, «бірінші», я «соңгы» себеп болуы мүмкін емес. Оны мойын-дау кажетті турде осы Дүниені тудырган «Қудай идеясына» экеледі. «Соңгы себеппен» байланысты телеологиялык (teleos - грек созі, - мақсат-мүрат, logos - ілім) детерминация болып табылады. Оны қолдайтын ойшылдар ерекше телеономдық себептер барын мойындайды. Ол «не үшін туды?», «қандай максат үшін жара-тылды?» деген сурактарга жауап береді. Ягни алдын ала берілген максат (соңгы себеп) сол заттыц дамуына себеп болады деген соз. Мысалы, XX г. өмір сүрген улы діни философ Теяр де Шарден Дүниенің жаратылуы мен дамуында мақсатқа лайықтылықтың негізінде дамып жатқан рухани куш бар дейді. Физикалық энергия ыдырау үстінде болса, рухани куш Дүниені күрделендіріп, жетіл-діріп алдын ала берілген «Омега нүктесіне» (Қудайга) жақындатуда. Әрине, эрбір тіршілік формасы озінің іштей берілген «омір багдарламасының» негізінде дамиды. Ал тіршіліктің шындықты алдын ала бейнелеу қасиетінің қалайша табиги түрде пайда 459 



болғанын біз жоғарғы тарауда сөз кылганбыз. Ал қоғам өміріне келер болсақ, онда ғалымдар мен мамандар, саясаткерлер неше түрлі бағдарламалар жасап, соларды іске асыруға тырысады. Максат-мұрат дегеніміз - ой елегінен өткізіліп, болашакка багыт-талган идеалдык нәтиже. Бірақ ешқандай бағдарламалар толығы-нан орындалмайды, себебі, оны іске асыру барысында неше түрлі ескерілмеген жағдайлар пайда болып, көбінесе оның іске асуына өзінің теріс әсерін тигізеді. Ал ол жағдайларды күні бүрын ешкім де біле алмайды. Дегенмен де алга койған үлкен мақсат зор күш-
қуатты оятып, адамды үлкен белестерге көтеріп тастайды. Елдің президентінің тікелей катысуымен жасалган үлкен багдарлама «Қазақстан-2030» жаңа тэуелсіздігін алган халыққа зор рух беріп, оны үлкен белестерге көтеруде. «Генерал болам!» деп армандаган жасоспірім сол жолда қажымай-талмай еңбек етее, полковник дэрежесіне көтерілуі мүмкін, тіпті одан да асып, маршал атагына ие болуы гажап емес. Сондықтан, жас дос, өз алдыңа үлкен мақсаттар 
қойып, соны іске асыруга тырыссаң, оміріңнің мэн-магынасы сонда гана ашылады. §17. Мүмкіндік пен шындық Мүмкіндік пен шындык ұгымдары себептілікті толықтырып, даму барысын терең түсінуге мүмкіндік береді. Кең түрде алганда, шындыкка бүкіл өмір сүріп жаткан гажап Дүние жатады. Тар магынада шындық деп кеңістік пен уақыттың шеңберінде өзінің мэн-магынасына толы нақтылы омір сүретін жеке объектіні айтамыз. Ал мүмкіндікке келер болсақ, ол - заттың бүгінгі болашагы, оның өзгеруі мен дамуының көрініс табатын кейбір нышандары, алгышарттары. Бүл категорияларды алгашқы философияга енгізген Арис-тотель болатын (dynamis - грек сөзі, мүмкіндік, energeia - шындык; латынша: actus - шындык, potentia - мүмкіндік). Оньщ ойынша, 
қозгалыс пен даму дегеніміз - мүмкіндіктің шындыққа айналуы: үрық - болашақ адамның мүмкіндігі, жерде жатқан мәрмәр тас -Венера мүсінійің мүмкіндігі, тастың шындыгы, кірпіш - саздың шындыгы, үйдің мүмкіндігі т.с.с. Аристотельдің ойынша, материя -таза мүмкіндік қана. Оны шындыққа айналдыратын эйдос, форма гана. Кейбір кезде ол энтелехия үгымын пайдаланады. Ортагасырлық философияда Аристотельдің кіргізген осы үгымдары оның негізгі категорияларына айналады. 460 



Жаңа дәуірдегі көп ойшылдар шындықтағы себептілікті зерттеуге көп көңіл бөліп, мүмкіндікті теріске шығарып, я болмаса оны кездейсоқтықпен теңеді. Ал Кантқа келер болсақ, ол оларды тек кана ойга берілген априорлық модальдық категориялар ретінде түсінді. Гегель мүмкіндік пен шындықты абсолюттік идеяның өз-өзін танудагы белгілі бір сатысындагы туындылары деп түсінді. Осы тұргыдан алганда, мүмкіндік - шындықтың абстрактылық сәті гана, ал соңгы - мэн-магына мен өмір сүрудің, ішкі мен сыртқының бірлігі - нақтылы болмыс. Маркстік философияда бүл категориялар Дүниенің қозгалуы мен дамуының негізгі сэттері ретінде қаралады. Олар бейорга-никалық, тіршілік, когам, ойлауда оз коріністерін табады: кайсыбір мүмкіндік белгілі жагдайда шындыққа айналады да, сонымен қатар өзімен бірге болашак өзгерістердің, мүмкіндіктердің урыгын экеледі т.с.с. Ол оның ішкі қайшылыгынан шыгады. ,Мүмкіндік пен шындық жөніндегі бүгінгі түсініктерге келер болсақ, шындық дегеніміз - заттың актуальдык болмысы, ал мүм-кіндік - ішкі қайшылықтан шыгатын заттың дамуының багыттары, алгышарттары. Нақтылы шындық оз даму барысында біршама мүмкіндік-терді бойында сақтайды. Бірақ оның көлемі шексіз болмайды - ол белгілі бір заңдылықтармен шектелген. Мүмкін еместік - заттың объективтік зандылықтарының шеңберінен шыгатын мүмкіндік, ол ешқашанда өмірге келмейді. Мысалы, кэрінің жасоспірімге айналуы, я болмаса күннің үстінде тіршіліктің өмір сүруі т.с.с. Сонымен қатар абстрактілік жэне шынайы мүмкіндіктерді айыру қажет. Абстрактіліқ мүмкіндік - заттың даму зандылық-тарына қайшы келмегенмен, нақтылы ахуалда дүниеге келуіне жагдайлардың жоқтыгын корсетеді. Шынайы мүмкіндіктің өмірге келуге нақтылы алгышарттары бар, ол шындықка уакыты келгенде айналады. Мүмкіндіктің шындыққа айналуы үшін, негізінен, екі алгышарт керек. Олардың біріншісі - белгілі бір зандылықтардың болуы, екіншісі - нақтылы керек жагдайлардың жасалуы. Жогарыда айтып кеткеніміздей, эрбір шындық өз ішінде біршама мүмкіндіктердің урыгын сақтайды. Сондықтан заттың дамуында белгілі бір бейнақгылық сақгалады. Егер белгілі бір жагдай толыгынан болмаса, онда ол мүмкіндік басқа мүмкін-діктермен бірге сол қалпында қала береді. Жагдай толыгынан туган кезде ол мүмкіндік жеңіп, шындыққа айналады. 461 



Өлі жэне тірі табигатта мүмкіндіктер стихиялык түрде неше түрлі шытырман байланыстардың ішінде белгілі бір нақтылы жағдай пайда болған кезде шындыққа айналады. Онда әсіресе кездейсоқтықтын рөлі өте үлкен - оны келесі тарауда талдаитын боламыз Бүл арада, тек мысал ретінде, қайсыбір тіршіліктщ шашатын ұрығының саны мен солардын шындыққа аиналатын санын келтірсе де болады. Миллиондаган балықтың уылды-рығынан ондағаны ғана өсіп-өніп, балыққа айналады. Қалғандары лайықты жағдайға кез болмай құриды, яғни мүмкіндік шындыкка айналмай калады. 
Қоғам өмірінде жағдай баскаша калыптасады, өиткені оларды адам саналы түрде оз колымен жасайды. Адамдар калалар салып, жасанды көлдерді тудырады, өсімдіктер мен жануарлардың даму мүмкіндіктерінің ішінен колайлысын тауып алып, онын шындықка айналуына жағдай тудырып, көмектеседі. Мысал ретінде бидайдың 

қуаңшылыкка қарсы түра алатын сорттарын дүниеге экелу, сүто көп беретін сиырлардың түқымын шыгару т.с.с. айтуға болар еді. Сонымен катар айнала қоршаған ортаны жасанды өзгертуде адамзат коп келеңсіз нэтижелерге де жетті, ойткен себебі, бір гылыми жаңалықты енгізіп, оньщ пайдасын табу жолында оньщ озімен бірге экелетін теріс жактарын кобінесе болжай бшмеиді. Соңында оның пайдалы жагы теріс жагынан кем болып шыгып, жаңа мәселелерді тудырады. Оның мысалы ретінде бүпнгі тандагы экологиялык дағдарысты келтірсе де жеткілікті. Мүмкіндік пен шындыктын қогам оміріндеп корінісше келеек, онда адами фактордьщ орны ерекше. Ол адамдардын саналы іс-әрекеті, кажымас қайраты, саяси жэне куктық пісш-жетілгені, күш-қуаты, үйымдасу деңгейімнен т.с.с. байланысты. Мысалы, бүкіл дүниежүзілік қауымның согыска қарсы іс-әрекетшщ негізінде ядролық согыстың болу мүмкіндігі толық жойылмаганмен, алыстады деп айтуга қуқымыз бар. Оны дүниежүзілік деңгейде жою үшін, жаңа халықаралык экономикалык тэртш орнатып, алпауыт дамыган елдердің элсіз елдерді, олардың табиги байлык-тарын канауын токтату керек. Оның біздің елге де қатысы бары сөзсіз. Мүндай'мысалдарды кобейте беруге болар еді, оны оқырман оз рухани толгауымен толыктырады деген ойдамыз. 
Қогам дамуындагы мүмкіндіктерді сараптап, ең тиімді шешім-дерді қабылдауда саясатгың орны ерекше. Сондыктан саясатты кейбір кезде «мүмкіндіктің онері» дейді. Саясатта 

қогамнын барлык ресурстары есепке алынып, «мақсатқа лайыкты» шешімдер қабылданады. Алайда жалаң технократизм қогам 462 



өмірінде теріс салдарлар тудырып, әлеуметгік қайшылықтарды өшіртуі мүмкін. Сондықтан қайсыбір саясат адамзаттың мыңдаған жылдардағы қайғы-қасіреттен өтіп жеткен «жалпы адамзат кундылықтарын» өзінің іргетасы ретінде есептеуі керек. Сонда ғана оған тағылған «саясат - лас іс» деген тужырым қоғамдық санадан алыстай бастайды. 
Қоғам өміріне қатысты прогрессивті (алға жылжу) жэне консервативті (бұрынғы жағдайды сақтау, өзгермеуге тырысу) мүм-кіндіктерді айтуға болады. Ал оларға «даму бағытына» арналған тарауда ерекше тоқталатын боламыз. Енді мүмкіндіктің шындыққа айналуының тәсілдері қандай? деген сұрактың кезегі келді. Оған келесі тарауда жауап берейік. § 18. Қажеттілік пен кездейсоқтық Мүмкіндіктің шындыққа айналуы қажеттілік пен кездейсоқ-тык өзара диалектикалык байланысының нәтижесінде іске асады. Өйткені Дүниеде, бір жағынан қажеттілік, екінші жағынан, кездей-соқтық бар. 
Қажеттілік деп зат, я болмаса қубылыстың дамуындағы болмай қалмайтын, эрдайым іске асатын жақтарын айтамыз. Кездейсоқтыққа келер болсақ, ол болуы, я болмауы да, өмірге енуі, я енбеуі де мүмкін. Сонау коне заманда-ақ ойшылдар Дүниедегі қажетгілікті мойындаган. Мысалы, Демокрит Дүниедегі қажеттілікті атомдар-дың қозғалысы, бір-бірімен соқтығысуы, байланысынан кореді. Оның ойынша, Дүниеде себепсіз еш нэрсе жоқ, олай болса, кездейсоқтық та жоқ. «Тек біз себебін білмеген затты кездейсоқтык деп есеп-тейміз», - дейді ұлы ойшыл. Сондықтан эр нәрсенің себебін білуге үмтылу қажет. «Мен өзім танылмаған бір нәрсенін себебін білуге бола, парсылардың тағынан да бас тартар едім», -деген Демокрит жөніндегі аңыз осы уақытқа шейін сақталған. Мундай көзқарасты Жаңа дәуірдегі улы ойшылдар да қолда-ған болатын (Б.Спиноза, П.Гольбах т.б.). Қажеттілікті себептілік-пен теңеген ойшылдар занды түрде кездейсоқтықтан бас тартып, Дүниедегінің бэрі де қажетті деп түсінді. Олай болса, Дүниеде кездейсоқтық болмаса, тек алдын ала берілген қажеттілік, тэртіп болса, онда еш нәрсені озгерте алмайсың, тағдырдың (фатализм) тәлкегінің бэріне конуден баска шара калмайды деген ой келеді. Мундай пікірді қанағат етпеген ойшылдар, керісінше, Дүниеде еш қажеттілік жоқ, бэрі де кездейсоқтык, олай болса, 463 



ешқандай заңдылық, тэртіп жоқ деген пікірге келген болатын. Мысалы, А.Шопенгауер: «Дүниенің негізі материяда, я болмаса санада емес, өзін бүлдыр сезінетін, максат-мұраты жоқ, тек өмірге деген талпынысы бар сокыр дүниежүзілік ерікте», - дейді. Ал мүндай жағдайда да адам еш нэрсе жасай алмайды, бейсаналық ерік оның ісін бір сәтте-ак жокка шығарады. Идеалистік философия желісіне келер болсақ, олар кажет-тілікті дүниежүзілік рухтың, я болмаса Қүдайдың құдіретті күші ретінде түсінеді. Ал Кант оз философиясында кажеттілікті адамның Дүниеге енгізетін ойлау формасы ретінде қарады. Философия тарихында қажеттілік пен кездейсоқтықтың өзара байланысын терең зерттеген Гегель болды. Қажеттілік затгың өзіндік ішкі себептерінен, оның мән-мағынасынан туындайтын болса, кездейсоктык сырткы қүбылысынан, басқа заттармен байла-нысынан пайда болады. Алайда мұндай көзқарас та бүгінгі әдебиетте сынға алынады. Заттың сыртқы байланысынан шығатын кездейсоктык, сол затты одан да кең жүйенін шеңберіндегі элементі етіп Караганда, кажеттілікке айналады. Оны шексіз кеңіте берсек, Дүниеде тагы да кездейсоктыкка орын қалмайды (караңыз: Материалистическая диалектика., т.1, М., Мысль, 1981, 205-6.). Сондыктан бүл түжырымды жактайтындар кажеттілікті мүм-кіндік категориясымен байланыстырып карайды. Онда кажеттілік белгілі бір жагдайдагы калыптасатын жалгыз мүмкіндіктің ертелі-кеш шындыққа айналуымен тең болып шыгады. Жогарыда көрсетілген пікірдің элсіз жагы: ешкашанда кай-сыбір затгы алсак та, ол жалгыз мүмкіндіктен түрмайды. Сонымен катар белгілі бір жагдайда бірнеше мүмкіндіктің шындыкка айналуының сэтгі болуы да гажап емес. Егер біз асыкты лактырсак, торт жагының біреуіне тұрады (бір жолы «бүк» болса, екінші жолы «шік», я болмаса тагы да «бүк», я «тэйке» болуы мүмкін. Мүны кездейсоктыкка жаткызуга болады. Бірак олардың бэріне бірдей жалпылык - бір жагына қалайда түру - қажеттілік болып шыгады. 
Қажеттілік пен кездейсоктыктың озара байланысының терең мэні - Дүниедегі таза кажеттіліктің жоқтығы. Сондыктан кажеттілік эркашанда кездейсоктык аркылы көрінеді. Кездейсоқтықтың өзі болмыста терен тамырланган, ол заттың дербестікке, тәуелсіздікке деген «үмтылысынан» шыгады. Кейбір студенттер, таза кажеттіліктің мысалы ретінде мегаүр-дістерді, соның ішінде күн жүйесін келтіреді. Мысалы, жер мен 464 



айдын айналу координаттарын есептеп, 1000 жылдан кейін жердің неше градус ендігі мен бойлығының тұйісінде қай күні, сағаты, минутында күн тутылу басталатынын айқындауға болады. Ал муның өзі таза табиғаттың қажеттілігін көрсетеді. Әрине, мундай мысалды теріске шығару онша киын шаруа емес. Ғарыштағы неше түрлі кездейсоқтықтарға байланысты күнбе-күн жерді мыңдаған метеориттер бомбалайды. Көбі жердің бетіне жетпей жанып кеткенмен, біршамасы жерге жетеді. Мұмкін, алда-гы мың жылдың шеңберінде жердің бетіне «Тунгус метеориті» сияқты үлкен болит те (көлемі бірнеше шақырымды алатын гарыш-тагы үлкен тастар) кулауы мүмкін. Сондықтан мың жылдың шеңберінде жер ауырлап, оның орбитасына аз да болса өзгерістер енетіні - хақ. Ал астрофизиктердің айтуына К а р а г а н д а , айдың өзі жыл сайын бірнеше метрге жерден алыстайды екен. Олай болса, осы фактордың өзі гана болашак «таза» қажеттілікті теріске шыга-рады. Жогарыдагы айтылган координаттың өзі де өзгеріп, сагаты мен уадыты да басқаша болады. Бірак сол озгерістерге қарамастан, күн тутылады, өйткені ол - табигаттың қажеттілігі. Ягни күн жүйесінің өзінде де таза қажеттілік жоқ, оган да кездейсоқтық факторлар озгеріс енгізіп отырады. Келесі мысал ретінде жастардың уакыгы келгенде үйленуі, отбасы қуруы. Ол - табиги қажеттілік. Бірак эр жас азамат өзінің омір шеңберінде кімді кездестіріп, сүйеді, тандайды, ол көп кездейсоқтықтарга байланысты. XX г. 70-ші жылдарында дүниеге келіп, тез каркынмен дамып келе жатқан жаңа гылым саласы - синергетика - тіпті кездейсоқ-тықтың қажеттікке қараганда іргетастыгын мойындайды. 13 млрд. жыл бурын «¥лы жарылыс» басталганда, сансыз кездейсоқтықтың ішіндегі белгілі бір кездейсоқтық Ғарыштың осы түрін тугызып, Дуниеге тіршілік, ақыл-ой келді. Басқа кездейсоқтық іске асканда, Ғарыштың басқа түрінің келуі мүмкін болатын. Бірак, калай дегенде де, Ғарыштың Дүниеге келуі қажеттілік. Кездейсоқтықтың мэн-магынасы статистикалық (көп санды) үрдістерде эсіресе айқын көрінеді. Мысалы, Қостанай қаласында 250 мың халық турады екен. Сонымен қатар 50 мыңцай мэшине бар. Осы екі үрдістің тогысқан жерінде жыл сайын 25-30 адам өледі. Ол, өкінішке карай, коп санды үрдістердің тогысуынан шыгатын 
қажеттілік. Нақтылы адамньщ мэшине астында қалып койып өлуі -таза кездейсоқтық. «Ол асықты, біз оган тагы да бір аяқ шай іш деп едік, отырмады. Егерде ол 5 минут кейін кеткенде, тірі болатын еді» - дейді окініш пен қайгыдагы оның туысқандары мен жолдастары. 465 



Ол - рас. Бірақ жыл сайын белгілі бір тұрақты сандағы адамдардын мәшине астында қалып қоюы - техникалық прогрестен шығатын 
қажеттілік, олар - соның күрбаны. 

Қазіргі кездегі статистика ғылымы қарқынды дамыған, компьютерлік бағдарламалардың негізінде жүмыс істейтін ғылым саласына айналды. Соның арқасында қоғам өміріндегі кейбір үрдістер зерттеліп, оған ықтималдық (вероятность) түргыдан баға беріліп, жүргізілетін саясатқа өзгерістер еніп отырады. Мысалы, эрбір отбасына шакканда 1,8 баладан келеді, я болмаса халықтың саны бүгінгідей қүлдырамауы үшін, эр жанүяда 2,6 бала болуы керек, ал оның аз-мүз өсуі үшін кемінде 3 баладан болуы керек. т.с.с. Бірак шынайы өмірде бір отбасында бір де бала болмауы мүмкін, ал келесісінде 6 бала болуы да ғажап емес. Нарықтық экономикада миллиондаган адамдардын ынталы жасампаздық іс-эрекетінің нэтижесінде, олардың арасында шым-шытырық, сан алуан байланыстар пайда болып, кездейсоқтықтың ролі күрт өседі. Біреу кедейліктен байлыққа, келесі, керісінше, кездейсоктықтың нэтижесінде байлықтан тақырға отырып қалуы мүмкін. Алайда ол үшін іскерлік, ізденіс керек. Үйде енжар отыра берсеңіз, ешқандай кездейсоқтыққа үшырамайсыз. Сонымен катар мемлекет статистикалық ақпараттар арқылы экономиканың кажетті сатыларын анықтап, оларға неше түрлі бағдарламалар мен зандар арқылы өз ықпалын тигізе алады. Сарапталған категориялардың таным үрдісіндегі методоло-гиялық мэні оте зор. Тарихи, ғылымдағы ашылган көп жаңалықтар кездейсоқтықтың әсерінде ашылган. Сондыктан гылым тек қана 
қажеттіліктерді ашады, «гылым - кездейсоқтың жауы» деген нақыл сөздер, шынына келгенде, дүрыс емес. Мысалы, Луи Пастер бактериялар өсіп жатқан ыдысқа байка-май, зеңді (плесень) түсіріп алады. Келесі күні микроскоппен зерттегенде, бактериялар жок болып шыгады. Сол кездейсоқтықтың арқасында ол зеңнің антибактериялық қасиетін ашып, соңынан пенициллин дәрісін ойлап шыгарады. Бүл гылыми жаңалықтың адамзат денсаулыгына тигізген оң нэтижесін асыра багалау өте 
қиын. Екінші француз галымы А.Беккерель лабораториядан кете-рінде уран тұзын фотоқагазга орап кетеді, келесі күні оны хими-каттардан өткізіп шыгарган кезде, оның бетінен неше түрлі сәуле-лердің ізін көреді. Соның аркасында уранның радиоактивтік қасиет-тері ашылып, микроәлемді зерттеуге кең жол ашылады. 466 



Сондыктан эрбір зерттеуші объектінің қажетті жақтарын ашу жолында барлык кездейсоқтықтарды тізіп, олардың көрінісін терең зерттеу арқылы ғана қажеттілікке жетуі мүмкін. Әрине, ол -ғылымдағы көп жолдардың біреуі ғана. §19. Қажеттілік пен еріктік. Жауапкершілік Адам еріктігі жонінде философия тарихында мыңцаған мақалалар мен кітаптар жазылған. Бул категория әсіресе бурынғы Кеңес Одағының шеңберіндегі «қайта қуру» үрдісі басталғаннан кейін, қоғамдық санада аса коп айтылатын, насихатталатын үгым-дардын біреуіне айналды. Алайда бүгінгі коғамдық санада «ерік-тікпен мастану» сатысы отіп бара жатқан сияқты, ойткені еріктікті уран етіп жасалған жақсы нәрселермен бірге каншалықты теріс нэрселер де болды!!! (басқалардың мүдцелерін таптау, урлық-
қарлык, зорлау, өр көкіректік т.с.с.). Сондыктан бул категорияның саяси' «урандық» сипатынан бас тартып, философиялық деңгейде карайык. Еріктік категориясының маңыздылығы - ол адамның тектік 
қасиетіне жатады, жануарлар әлемінде еріктік жок. Яғни ол адам-ньщ саналы максатка лайыкты іс-әрекетінен туындайды. Алайда адам жалғыздан-жалғыз гарыштагы кеңістікте омір сүріп жатқан жок, оны айнала коршаған оз мүдцелері мен мақсаттары бар баска адамдар да бар. Сондықтан еріктік деп адамньщ айнала коршаган ортадағы ахуалды ескере отырып, оз мүдделері мен мақсат-мураттарын іске асыру кабілетін айтамыз. Философия тарихында кобінесе еріктік мэселесін Караганда, оны қажеттілікке қарсы қоюды байқаймыз. «Еріктік бар жерде 
қажеттілік жок», я болмаса «Ешқандай еріктіктің болуы мүмкін емес, тек қана кажеттілік бар». Ақырында, бірінші козқарас ерік-тікті адамньщ ойына не келсе, соны жасауга теңеп, волюнтаризмге (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше) экелді (voluntas латынша - ырық). Еріктікті терістеп, тек қана кажеттілікті мойындагандар (Т.Гоббс, П.Лаплас т.б.) фатализм багытын тудырды (fatum - латынша, тагдыр). Егерде адам өмірінде еріктік жок болатын болса, онда тагдырдың тэлкегіне толыгынан конуге тура келеді. Мундай көзқарастардың біржактылыгын сезініп, жаца форму-ла әкелген Б.Спиноза болды: «Еріктік - танып-білінген кажеттілік». Негізінен алганда, маркстік философияда да осы багыт усталган. Бул формула, қалай айтсак та, кажеттіліктің басымдыгын ертелі-467 



кеш мойындайды. Соның негізінде конформизм (бэрі не іетесе, сен де соны істе), я болмаса тоталитаризм (не айтылса, соны істе) пайда болады. Қажеттілікті танып-білу еріктікті-озінен озі туғызбайды. Түрмеде отырған адам қаншалықты қажеттікті түсінгенмен, одан ерікті бола ала ма? Осы арада бір анекдотты келтіруге болады: Полицай бір адамды устап торга жауып қойып, оқтын-оқтын «Итбаев!» - деп атын атағанда, ол байгус: «Мен мындамын, полицай мырза», - дегенде, полицай: «Қайда кетерсіц», - деп жауап 
қайтарады екен. Жоғарыда келтірілген козкарастар бул категорияныц аса курделі екендігін көрсетеді. Сондықтан оны жете тусіну үшін баска «Тәуелсіздік пен тэуелділік», «мүмкіндік пен шындық» т.с.с. категориялармен байланыстырып қана, оныц терең мэнін ашуға болатын сияқты. Біріншіден, адамның еркіндігі - ол Дүниенің іргетасын 
қүрайтын эр зат пен қубылыстың өз тәуелсіздігіне деген «умты-лысының» саналы көрінісі ретінде каралуы керек. Әрине, адамды зорлап-зомбылауға, аяқ-қолын шынжырлауға т.с.с. болады. Бірақ оның ішкі рухани бостандыгын, соган жетуге деген ынтасын еш диктатор, патша, жауыз ешқашанда жоя алмайды. Сонымен қатар бул Дүниеде оз тәуелсіздігін толыгынан іске асырып, өзімен-өзі омір сүріп жатқан да бір нәрсе жоқ. Олай болса, абсолюттік еріктік те Дүниеде жоқ. Бул мәселені ерекше талдап, арнайы жазган кітабын Э.Фромм «Еркіндіктен қашу» деп атаган (қараңыз: Бегство от свободы. М., Прогресс, 1991). Расында да, ойлап қарайықшы: абсолютті, шексіз еркіндікке жеткен адам шексіз жалгыздықтың ащы зардабын тартар еді. Өйткені ол барлық тэуелділіктен қутылды, өз «өзіндігімен» гана қалып қойды. Уақытында К.Ясперс айтқандай, «адами ахуал - рухани» болатын болса, оз еркіндігімен қатар, адам басқа адамдармен байланыска түсуге, оз болмысында басқаларга жақсылықтар жасауга, эсемдікке, шындықка, әділеттікке жетуге ынталы. Ал муның өзі оны қогаммен шым-шытырык байланыстарга әкеліп, басқалардың да мүдделерімен санасуга ой салады. Қогам шеңбе-рінде өмір сүрё отырып, одан толық тәуелсіз болу - ойга сыймай-тын нэрсе. Тек дамымаган, я болмаса зулым тулга гана басқалармен есептеспейді. Екіншіден, кажеттіктің озі эртұрлі мүмкіндіктер арқылы кездейсоқтықтың негізінде корініс тапқаннан кейін, еркіндіктің өзі адамның қалайтын мүмкіндіктерді қажымас қайрат көрсетіп өмірге 468 



әкелуімен тең сияқты. Яғни адам өз саналы іс-әрекетінің нәти-жесінде, эртүрлі мүмкіндіктердің ішінен өз қалауын таңцау арқылы өз еркіндігін іске асыра алады. Ал оның өзі шығармашылықты талап етпей ме?! Өйткені ол тандалған мүмкіндік дайын түрде адам алдына келмейді, оны ол тудыруы керек. Сондықтан осы жаратыл-ған Дүниені адам өз шығармашылық дарынының арқасында эрі 
қарай жетілдіріп жатқан жок па? Осы турғыдан алып Караганда, орыс философиясының аса дарынды өкілі Н.А.Бердяевтің: «Еркіндік дегеніміз - адамның ішкі шығармашылық күшқуаты. Адам өз еркіндігінің арқасында мүлде жаңа өмірді тудыра алады... Еркіндік — бүл Дүниенің шеңберінен шығумен тең», - деген создерінің тереңдігіне таңғаласыз (қараңыз: Н.А.Бердяев. Царство духа и царство кесаря. М., Мысль, 1995, 247-248-6.). Олай болса, еркіндік детеніміз - шығармашылық. XX ғ. өмір сүрген көрнекті Австрия ғалымы В.Франклдің: «Шығармашылық қундылықтары адам өмірінің ең терең мән-мағынасын қурайды», - деген ойы да жоғарыдағы оймен шектесіп жатқан жоқ па (қараңыз: В.Франкл. Человек в поисках смысла., М.,Прогресс, 1990, 165-6.). Уақытында К.Маркстің өзі коммунизмді эр адамньщ шығармашылық сатысына көтеріліп, гүлдеуімен теңестіртен болатын. Алайда бул арада біз тағы да бір күрделі мәселеге тап боламыз. Адам кірпіштен эсем сарай сала алады. Сонымен қатар, адамдарды қуртуға бағытталған концлагерьлерді, оларды жағуға арналған газ камераларын да тудырды. Атомның ядролық күшін өз күшіне айналдырып, жүздеген атомдық электростанцияларды салды. Сонымен қатар жер бетін мыңдаған рет қопарып тастай алатын ядролык бомбаларды жинады. Адамзат мыңдаған туруға лайықты гүлденген калаларды орнатгы, бірак «¥лы мэртебелі» арғы анамыз - Табиғатқа - барлық салмағын салып, аздыртты. XX ғ. ғылыми-техникалық революцияның тендессіз дамуына байланысты адамзат алдында бүрын-соңды болмаған үрейлер пайда болды. Бүгінгі таңда адамзат кұпияның-қупиясы - тіршіліктік геномының ішкі сырын ашып, неше түрлі генетикалық инженерия технологияларын жасауда. Адамның өзін клондық, яғни бейжы-ныстық түрде дүниеге экелу мүмкіншілігі пайда болды. Мәселенің оршігені соншалықты, Италияның Генуя каласында 2001 ж. шілдесінде откен дамыған елдердің саммитінде бул мэселе ерекше сурак ретінде күн тэртібіне қойылды. Бул арада адамның ерікті шығармашылық кызметі мен оның жауапкершілігіне байланысты мэселе туады. Бул мэселені алғаш 469 



көтергендердің бірі ретінде казіргі экзистенциализм бағытындағы ойшылдарды айтуға болады. XX ғ. екі дүниежүзілік согыстың ащы салдарларын сараптаудан шыққан ойшылдар адам өмірінің трагизмін мойындайды. Бір жағынан, адам ерекше еркін пенде, ол не істесе де оған күкылы, екінші жагынан, ол саналы пенде ретінде оз істеріне жауапты. Сондыктан экзистенциалистік философияның көрнекті өкілі Ж-П.Сартр айтқандай, «еркіндік дегеніміз - адамның арқаланатын жауапкершілік жүгі». Ягни сен еріктісің, бірақ өз ісіңе толығынан баскалардың алдында жауап бер. Адам, бір жагынан, өзі үшін (эгоизм), я болмаса басқалар үшін гана (альтруизм) емес, өз мүддесін басқалармен бірге үштас-тырып өмір сүруі керек. Сонымен еркіндік пен жауапкершілік - күміс ақшаның екі жагындай, бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Еркіндік бар, жауап-кершілік жоқ жерде әділетті дүрыс когам орнату мүмкін емес. Сондыктан жаңа гана қалыптасып жатқан демократиялық қогам-ның берген еркіндіктерін тек оз күлқынына жаратып, жауапкер-шілікті мойындагысы келмейтіндердің алдына тосқауыл қойылуы 
қажет. Бүқаралык ақпарат күралдарында еркіндікпен қатар, ал біздің жагдайда, мүмкін, көбірек, - адамның қогам алдындагы жауапкершілігі егжей-тегжейлі талдануы қажет деп есептейміз. «Арнасы жок» еркіндіктің уақыты өтті, халық алдындагы жауапкершіліктің уақыты келген сияқты. § 20. Материя мен сана - шегіне жеткен қарама-карсылық Болмыстың өмір сүру формаларын талдай келе, біздің алды-мызга келесі сүрак келеді: осы сан алуан себептілік пен кажеттілік, мүмкіндік пен кездейсоктык т.с.с. жақтарымен қүбылып жатқан болмыста не бар? Оның шеңберінде эртүрлі заттар мен қүбы-лыстар, соның ішінде ішкі рухани өмірі бар адам да бар. Ең кең, шегіне жеткен түрде алып Караганда, әрине, оны материя мен санага, рухқа теңеуге болады. Адам саналы пенде ретінде өзіндік санасын тудырады, сол себепті ол бүкій Дүниені өзіне карсы койып карайды (соның ішінде басқа адамдарды да өзінен белек санайды). Осы арада көп сүрактар пайда болады: «Бүл Дүние не?», «Мен неге бүл Дүниеге келдім?», «Менің жаным осы денеммен бірге соне ме, я болмаса мэңгілік өмір сүре бере ме?», «Дүние шектелген бе, я шексіз бе?». Мүндай сүрактардың санын жүздеп келтіруге болады. Оларга жауап беру 470 



барысында біз қажетті түрде материя мен сана категорияларына келіп тіреліп, олардың арақатынасын зерттеуге мэжбүр боламыз. Міне, осы арада философияның негізгі мәселесі пайда болады. Соңғы жылдары «философияда негізгі мәселе жоқ, оның барлык мәселелері - негізгі. Оны идеологиялық бүркеме ретінде уақытында Ф.Энгельс енгізген» деген пікір пайда болды. Алайда мундай көзқарас шындыққа лайықты емес, оның өзін жаңа «идеологиялық бүркеме» ретінде қарауга болады. Ал шындыққа жүгінсек, бүкіл философия тарихының негізінде осы мәселені шешу талпынысы жатқанын байқауға болады. Негізінен алганда, сана мен материяның арақатынасын анықтауда 3 багыт бар. Оның бірі - материализм, екіншісі - идеа-лизм, үшіншісі - реализм. Материализм багытының негізгі категориясы - материя үгымы (materia латынша - зат). Бүл багытты устайтын ойшылдар алгашында Дүниенің негізін нақтылы-сезімдік заттардан корді (Фалестің суы, Герак-литтің оты т.с.с.). Мундай көзқарастың коне замандагы шыңы -Демокрит пен Левкиптің атомдық теориясы. Дүниенің негізінде әрі 
қарай бөлінбейтін, сонымен қатар әрі қарай өткізбейтін ұсақ болшектер жатыр, олардың табигаты біркелкі, бірақ формалары әр-түрлі болуы мүмкін. Біз дүниетану жолында заттардың бетінде орналасқан дөңгелек формалы ең жеңіл атомдарды қабылдаймыз. Сонымен рух дегеніміз - қозгалыстагы жеңіл атомдар. «Ештеңеден ештеңе пайда болмайды», сондықтан атомдар мэңгілік өмір сүреді, олар ешқайда жогалмайды. Дүниедегінің бэрі 
қажетті де себепті. Демокрит Құдайды мойындаганмен, ол жер мен көктің екі ортасында өмір сүреді, оның бул Дуниеге қатысы жоқ деген батыл көзқараста болды. Жаңа дәуірдегі гылым мен техниканың дамуына байланысты галымдар материяны табигаттың заты, оның касиеттерімен теңеді (Ламетри, Гоббс, Гольбах т.б.). Булардың ойынша, рухани өмір материалдық элементтерден турмайды, ол материяның жалпы 
қасиетіне жатады. Бул, әрине, алга жылжулықты корсетті. Т.Гоббс: «Зат адамнын санасында озінің тікелей ізін қалдырмайды, оның тигізетін ықпалы адамнын миына жеткенше біршама сатылардан өтеді...» - деген пікір айтқан болатын. XX г. басында материя жөнінде жаңа гносеологиялық (таным-дық) тужырым пайда болады. Ол, негізінен алганда, гылыми-техни-калық прогреспен, ескі атомистиканың күйзелісімен байланысты 471 



болатын. Материяны заттык субстратқа (негізге) теңеуге болмайды. Материя дегеніміз - объективті шындыкты біздің санамызда бейнелейтін философиялық категория, яғни үгым. Соңғы кездегі көзқарастарға келеек, олар біржақты гносео-логизмге қарсы: материяны субстанциялық- аксиологиялық (қүн-дылық) турғысынан сипаттағысы келеді. Бул турғыдан алып Караганда, материя тек қана физикалык реалдық емес, сонымен 
қатар рух та - мэңгілік материяның коп қасиеттерінің бірі болып есептеледі. Ал енді идеалистік бағытқа келер болсақ, олар өмірдің рухани жағын негізгі деп есептейді. Заттардың субстанциясы (алғашқы негізі) рухани болмыста жатыр. Идеализмнің дүниеге келуінің алғышарттарына адамның өмірлік практикалық мүдделері жатқаны сөзсіз. Сондықтан бул ағым қундылықтар элеміне көбірек көңіл бөледі. Егер материализм, негізінен, сыртқы Дүниені тануға багыт-талган философия болса, идеализм, керісінше, адамның ішкі рухани өміріне көбірек коңіл бөледі. Адам, оның өмірі мен бақыты, үміті мен қайгысы т.с.с. сурақтар идеалистік философияның негізгі мэсе-лелеріне айналады. Философия тарихында объективтік идеализмнің негізін 
қалаган улы Платон болды. Оның ойынша, тек рухани болмыс шынайы болмыс, ал сезімдік дүние - оның бүлдыр, жетілмеген, өтпелі көлеңкесі гана. Бул ойын Платон былайша дэлелдейді. Дуние жонінде адамдардың әртүрлі пікірі бар, оларды тек қана білім аркылы тексеруге болады. Білім акиқатка экеледі, соңгының корінісі үгымда жатыр. Егер сезімдік таным өне бойы өзгерістегі сезімдік-заттық дүниені бейнелесе, угым өзінің турақтылыгымен сипатталады. Ал олай болса оган сэйкес өзгермейтін, жетілген, кемеліне келген эйдос әлемі бар. Үгым аркылы біз заттың терең мэнін ашамыз. Олай болса, угым мен сезімдік танымды бір-бірімен салыстырсақ, олар болмыс пен елес секілді. Оның ойынша, адам - қайшылықты пенде. Оның денесімен 
қатар, жан дүниесі бар. Дене сезімдік элемге жатса, жанның Отаны - эйдос әлемі, сондықтан ол - мәңгілік. Әрине, Шіатонның философиясы қайшылықты. Бір жагынан, біз сезімдік элем мен эйдос әлемінің арасындагы қайшылықты кореек, екінші жагынан, дене мен жанның ымыраласпайтынын байқадық. Орта гасырдагы діни философия идеалистік көзқарасты эрі карай дамытады. Философияга бірқудайлыққа отуге байланысты 472 



сенім категориясы кіреді. Көне замандағы дана емес, сенетін адам ғана ақиқатқа жете алады деген пікір кіреді. Эйдос әлемі Қүдайдың ойына айналып, адамдардың сана-сындағы ойлар Қүдайдың ойлары жөніндегі адамдардың толгауы-нан пайда болады. Қудай Дүниені жоқтан жаратқаннан кейін, оның ойы зат әлемінің алдында келеді, ал адамның танымында зат алда жүреді. Орта ғасырда жан-дүние үғымымен қатар рух пайда болады. Бүл идеяларды дамытуға Жаңа дэуірде Р.Декарт өз үлесін 
қосады. Оның ойынша, жан - материядан бөлек субстанция жэне оның негізгі қасиеті - ойлауда. Егер материя тек кеңістікте созы-латын енжар зат болатын болса, жан оз белсенділігімен танылады. Сонымен қатар адамньщ санасында туа біткен қажетті идеялар бар: ол - адамнын «мендік» идеясы, математикалық идеялар, Қүдай идеясы. В.Г.Лейбниц идеалистік философияның жаңа түрін Дүниеге экеледі. Адам өзінің ішкі жан дүниесінің бар екенін оз тәжіри-бесінде анықтайтын болса, онда басқа заттардың да жаны бар деп ойлауга болады. Егер Демокрит козге көрінбейтін атомдарды мойындаса, Лейбниц козге корінбейтін оз-озіне жеткілікті жандар-ды - монадаларды философияга енгізеді. Мундай козкарастьщ шеңберінде Қүдайдың озі монаданың монадасы ретінде қаралуга тиіс. Неміс классикалық философиясында идеалистік философия эрі карай дамиды. И.Кант өзініц трансцендентальдық философия-сында шынайы болмыс бізге танылмайды деген пікірге келеді. Біздің танып-білетініміз - тек қубылыстар әлемі. Біз өзіміздің априорлық, тәжірибеге дейін берілген сезімдік жэне ақыл-ой категорияларымыз арқылы тэжірибеде берілген мазмунды ретке келтіреміз. Бірақ адамньщ осы априорлық категорияларга тэуелсіз бір қасиеті бар, ол - адамның ішіндегі ар-ужданы, адамгершілік заңы. Ол ерікті ырықты, адамнын шексіз жетілуін, олай болса, өлместікті, ал онымен бірге Қудай идеясын талап етеді. Олай болса, шынайы болмысқа таным арқылы емес, оган тек діни сенім арқылы гана жетуге болады. Алайда Канттың бул идеялары оныц әріптестерін қанагат етпей, олар гылыми деректерге сүйене отырып, бүкіл Дүниені ақыл-ойдыц қисынына сэйкес дамуы ретінде түсінгілері келді (Фихте, Шеллинг, Гегель). Осы идеяга сүйене отырып, үлы Гегель фило-софия тарихында бурын-сонды болмаган үлкен жүйе жасады. Оныц негізінде Абсолюттік Идеяның өз-өзін тану жолында баска болмы-473 



сына, яғни Дүниеге айналып, өзін соның шеңберінде ширатып, адамның санасы мен объективті рухты тудыруы, соның нәтижесінде Абсолюттік Рухтын сатыларына көтерілуі жатты. Яғни болмыс пен 
құбылыстың арасында казылған ешкандай ор жоқ, олар бір-бірімен диалектикалық байланыста деген тужырымға келді. Маркстік философияда бүл мәселе керісінше шешілгенмен, сол нэтижеге келді. Дүниені ешқандай Абсолюттік Идея тудырған жоқ. Ол - мэңгілік өзінің ішкі қайшылықтары арқылы дамып жат-
қан материалдық Дүние. Өз даму барысында ол тіршілікті тудырып, соңынан тарихқа саналы пенде - адам табиғи түрде келеді. Ол өз санасында Табиғаттың заңдылыктарын бейнелеп, күбылыстарды зерттеу аркылы объективті дүниедегі үрдістердің мән-магынасын аша алады. Соның нәтижесінде ғылым мен философия дүниеге келіп, адам айнала қоршаған ортаны өзінің шығармашылық іс-эрекеттері арқылы өз өміріне лайыкты қылып қайта өзгертеді. Маркстік философия сана мен рухты материалдық болмыстан шығарғанмен, олардың салыстырмалы дербестігін, тэуелсіздітін, озі туғызтан материалдық дүниеге қайта эсерін титізетінін мойындайды. 

Қорыта келе айтайын дегеніміз, материализм мен идеализм-нің екеуі де өз дамыған формаларында реализм бағытына толыгы-нан косылмағанмен, жақындай түседі. Енді реализмге келер болсақ, бүл бағыт Шындықтың екі жа-ғын да толығынан мойындап, я болмаса оларды Болмыстың қунды-лығы жағынан тең екі жағы ретінде түсінеді. Олай болса, бүл бағыт материализм мен идеализмнің біржақтылығын мойында-майды. Философия тарихында алғашқы реалистік жүйе жасаған «бірінші мүғалім» Аристотель болған-ды. Ол грек философия-сыньщ натурфилософиясындағы негізгі жетістіктерді Платонның идеалистік идеяларымен үштастырып, «материя» мен «форманың» екеуінің де тең құндылыктығын айтады. Оның формуласы -«материясыз форма, формасыз материя жоқ». Бул формуланы нақтылай келе, материяны «мүмкіндік» (dynamis), форманы «шын-дык» (energeiaV іске асушылық ретінде түсінеді. Форма мақсатка лайықтылық арқылы өмірге енеді. Оны ол энтелехия, яғни рухани куш ретінде қарайды, бүл жағынан ол Платонның «эйдостарына» жақын. Бірақ Платонның идеялары ерекше Әлемді қүрайтын болса, Аристотельдің рухани күштері материямен бірге берілген. Өйткені Шындык материя мен форманың бірлігінен туады, соның негізінде жеке заттар мен қүбылыстар өмір сүреді. 474 



Жоғарыдағы көзқарас «жан-дүние» категориясын талдауға да үлкен жаңалық енгізеді. Ол Платонның философиясына сэйкес «сезімдік» өтпелі Дүние мен «Эйдос әлемі» екі ортасындағы дәнекер емес, ол - белсенді рухани өмірлік күш-куат. Реализм озінің жалғасын Орта ғасырлардағы схоластика ағымында тапты. Бірақ олар рухани күштің басымдылығын Қудай идеясынан іздеді. Жаңа дэуірдегі Декарттың философиясында реализм бағыты ашык дуализмге айналады. Өйткен себебі, Декарт екі бір-біріне тэуелсіз субстанцияны - дене мен жанды мойындайды. Мүндай 
қайшылыкты шешу жолында ол оларды бір-бірімен біріктіретін 
Қудайды мойындауға мэжбүр болды. Қудай - мэңгілік Абсолютті субстанция, ал дене мен жан субстанцияларына келеек, оларды жаратқан - сол Қүдайдың өзі. Декарттың философиясын қанағат түтпай, голландык ойшыл Б.Спиноза монистік реализм бағытын тудырады. Оның ойынша, бір ғана субстанция бар - ол Қүдай, немесе Табиғат - шексіз суб-станция. Ал дене мен жанға келер болсақ, олар осы субстанцияның негізгі атрибуттары, яғни қасиеттері. Сонымен тағы да Аристо-тельге қайтып оралғандай болдық. Бірак «материя» мен «форма-ның» орнына «созылу» мен «ойлау» принциптері келеді. Осындай козқарасқа сэйкес, енді материя мен формадан туратын жеке зат субстанция емес, ол - жоғарыдағы шексіз қасиеттердің шектелген көрінісі - модустары ғана. Өйткені созылған заттың шегі бар, ол кецістіктің шектелуі деген соз, қабылдау болғаннан кейін, ойлаудың да шектелуіне әкеледі. Сонымен реализм бағытында пайда болған «материя мен форма» категориялары, «дене мен жанға», соцында «созылу мен ойлауға» ауысты. XX ғ. улы философы П.Т. де Шарденді де реалистік бағыттыц үлкен тулғасы ретінде қарауға болады. Оның ойынша, жаратылған Дүниенің екі күш-қуаты бар: бір жағынан, ол тангенциалдық, яғни физикалық энергия болатын болса, екінші - осы Дүниені біріктіріп даму жолына итеретін радиалдық, яғни психикалық, рухани куш. Адамзат тарихының Дуниеге келген сатысынан бастап радиалдық рухани куш толыгынан ашылып, адамньщ саналы іс-әрекеті арқылы Жаратылган Дүниені эрі карай жетілдіріп, болашақта Жер бетінде ноосфераның қалыптасуына әкеледі - дейді улы ойшыл (қарацыз: П.Т. де Шарден. Феномен человека. М., Прогресс, 1988 ж.) 475 



Қорыта келе, реализм бағытының бүгінгі таңдағы филосо-фиядағы болашағының басымырақ екенін айтқан жөн. Енді «материя» мен «рух» жөніндегі қазіргі ғылымдағы тужырымдарға тоқталған жөн сияқты. а) материалдық болмыс Бүгінгі таңдағы ғылыми деректерге сүйенсек, материалдык Дүние осыдан 20 млрд. жыл бурын болған «¥лы Жарылыстың» нәтижесінде пайда болды. Оған дейін материя өзінің сингулярлық, яғни бірнұктелік орасан зор қысымдық жағдайында болған (нүкте көлемі - атомдай - 10 - минус 8 дәрежедегі см. болса, қысымдығы Ю - 9 4 дәрежедегі г./см!!!). Мүндай жағдайда өмір сүрген материя-ның ішінде қандай үрдістердің болғаны жөнінде ешкім ешқандай болжам айта алмайды. «¥лы Жарылыстың» нэтижесінде, негізінен, материяның 
қүрылымының үш деңгейі пайда болды: 1. Макроәлем, ондағы заттардың көлемі адамзат тэжірибе-сімен салыстырмалы; кеңістік - мм., см., км., ал уақыт - сек., мин., саг., жыл үзақтығымен беріледі; Микроэлем - көзге көрінбейтін үсақ бөлшектерден түрады. Олардың көлемі 10 минус 8-шіден 10 минус 16 дережедегі см. болса, өмір сүру үзақтығы - 10 минус 24 дэрежедегі сек. дейін. Мегаәлем - орасан зор Ғарыштағы объектілер. Олардың бір-бірінен қашықтығы сәуле жылымен есептелсе, өмір сүру уақыты миллиардтаған жылдарға созылады. Әрбір әлемнің шеңберінде өз омір сүру зандылықтары бар. Сонымен катар олар бір-бірімен оте тығыз байланыста екенін айтып кеткен жон. Бүгінгі таңда ашылган материяның екі түрін келтіруге болады. Оның бірі - табиғаттың заты болса, екіншісі - физикалық өрістер. Олардың бір-бірінен айырмашылыгы: зат бөлшектерден - атомдардан турады, ал өріс бөлінбейді; заттың бөлшектерінің түрақты салмағы (массасы) бар, орісте жоқ; заттың өткізбейтін, я болмаса аз өткізетін қасиеті бар, өріс откізгіштігімен танылады; өрістің тарауы сэуленің жылдамдығына тең болса, заттың жылдамдығы бірнеше дәрежеде одан томен. 476 



Егер бізді айнала қоршаған макроәлемді мыңдаған жылдар бойы адамзат зерттеп келсе, микроэлем мен мегаэлем соңғы гасырларда гана танылуда. Бүгінгі таңда микроәлемнің күрамында 300-ге жуық элементарлық бөлшектер ашылып, олардың қасиеттері зерттелуде. Соңғы жылдары мегаәлемді зерттеуде де қомақты нәтижелер бар. Олардың бірі Ғарыштың өне бойы кеңеюдегі үрдісі болса, екіншісі - реликтік (relic - лат., қалдық) радиотолқындардың таралуы болды. Осы екі жаңалықтың негізінде «¥лы Жарылыс» теориясы жасалған болатын - оны бүгінгі таңдағы ғалымдардың көпшілігі мойындады. Ғарышты зерттеудегі келесі жаңалық - «қара нүктелер», ғалымдардың пайымдауынша, олар сөнгеннен кейін коллапсқа (collapse - ағылш. сөзі, - қулдырау) ушыраған алып жулдыздар. Біздің галактикадагы «Магеллан түмандыгындагы» жакында ашылган «үлкен жарылыс» - жаңа жүлдыздардың Дүниеге келуінің айгагы. Сонымен, бір жагынан, жулдыздар уақыты келгенде соніп, коллапсқа ушырап «қара тесікке» айналып жатса, екінші жагынан, жарылыстың негізінде жаңа жулдыздар Дуниеге келіп жатыр. 
Қорыта келе, материалдық Дүние өне бойы өзгерісте, қозга-лыс пен даму үрдісінде екенін қазіргі жаратылыстану гылымдары көрсетіп отыр. Біздің білетініміз өте аз. Ғылым эрі қарай дамыган сайын, элі талай-талай гажап жаңалықтар ашылатыны сөзсіз. б) сана болмысы Болмыстың екінші таңгажайып түрі - ол сана, рух, жалпы алганда, адамньщ психикасы. Гносеологиялық (танымдық) түр-гыдан Караганда, сана - Дүниені бейнелеудің ең биік, тек адамга гана тэн идеалдық формасы. Оны біз болашақ «танымга» арналган тарауда көлемді турде талдаймыз. Сана - материя емес, оны қолга устап сындырып, я болмаса ауызга салып дэмін байқап, мурынга жақындатып иісін анықтауга т.с.с. болмайды. Болмыстык тургыдан кең турде Караганда, сана -адамның ішкі жан дүниесі, адам белсенділігінің психикалық деңгейі. Ал оны нақтылай келеек, ол, эрине, адамньщ ой толгау-лары. Бірақ ол онымен бітпейді. Ойлау, рационалдық таным -сананың өзегі болганмен, оган адамның сезім толқындары да кіреді: адам қуанады, ренжиді, ашуланады, шаттанады, сүйеді, жек кореді т.с.с. Егерде біз кең түрде адамньщ психикасын алатын болсақ, оган 477 



санамен қатар бейсаналық та кіреді. З.Фрейдтің уақытында ашқан бұл жаңалығының қазіргі өмірдегі маңызы өте зор. Сонымен қатар санаға тең емес адамның ырқы да (воля) бар. Кейбір жағдайларда адам санаға сыймайтын, оған қарсы нәрселерді жасауы мүмкін. Ф.Ницше уақытында айтқандай, «натыз адам» толқынмен бірге емес, оған қарсы жүзеді. Адам Дүниені саналы түрде бейнелеп кана қоймай, сонымен 
қатар өз ішкі жан дүниесіне сараптау жасайды, міне, осы сәтте оның рухы оянады. Рух категориясы біздің жақында өткен тарихымызда дінмен байланыстырылып, ал «кеңес тоталитаризмі» соңғыға карсы болғаннан кейін, философиялық эдебиетте өте аз қолданды. Негізінен алғанда, рухқа ғылымдағы жетістіктер, коғамдық сана формалары жаткызылды. Тек бүгінгі танда ғана бүл категорияның маңызы осуде (рух жөнінде көлемді түрде қараңыз: «Мырзалы С.К. Модернизация общества: взаимосвязь политики и морали., Костанай, 1998, 220-264-6.). Жалпы алғанда, рух дегеніміз - адамның озіндік сана-сезімі, оз-озіне «сырттай қарап» баға беруі, өз өмірінің мэн-мағынасымен 
қатар, жалпы Дүние жөнінде ойлауы-толтауы, тебіренісі жатады. Бүл, тек дамыған адамға ғана тэн нәрсе. Қайсыбір жануарды алсақ, ол өз-өзін бұлдыр сезінеді, озін коршаған ортадан бөлек алып, оған 
қарсы қойып карай алмайды. Оған кабілетті - адам ғана. Жеке адамнын рухымен катар, белгілі бір хальщтың рухы жөнінде де айтуға болады. Мысалы, қазақ халкының руханияты, демек, онын озіне тән дүниесезімі, күндылыктары. Оны эдебиетте «объективті рух» деген категория аркылы береді. Сонымен катар рухтың жетістіктері ғылыми, коркем шығар-малар аркылы өмір сүруі мүмкін. Оны «объективизацияланған рух» дейміз. Мысалы, кайсыбір үлы суретшінің туындысын қабылда-ғанда, біздін рухани өміріміз үлкен тебіреністе болып, сан алуан сезімдер мен ойлар жан-дүниемізге келеді. Әрбір адам озінщ рухани болмысына байланысты «Венера» мүсініне эртүрлі қарайды. Біреуі оны «құдіретті теңдесі жоқ эсемдік» ретінде қабылдаса, тайыз надан^ адам оған «нэпсілік» тұрғыдан карауы мүмкін. Симфония, я болмаса баска саз формаларын қабылдағанда да соған 
ұқсас тебіреністе боламыз, т.с.с. Дегенмен де рухтың «негізгі үйі» - нактылы өмір сүріп жатқан тірі адамның ішінде. Оған акыл-ой, парасат, борыш, ар-үждан мен ұятгык аяныш, адалдық, махаббат пен сүйіспеншілік, ізгілік пен акиқат, әсемдік, үміт пен сенім, еркіндік пен эділеттілік 478 



т.с.с. жүздеген категориялар жатады. Мысалы, Н.А.Бердяевтің айтуына Караганда, «рух дегеніміз - ақиқат, ізгілік, эсемдік, еркіндік пен мэн-мағына... Рух дегеніміз - адам ішіндегі оның 
қудайлыгы» (қараңыз: Н.А.Бердяев. Философия свободного духа., М., Мысль, 1994). Расында да, «Сенің осы Қудайың бар ма?» деп ашына айтқанымызда, адам руханиятының тайыздыгын корсетпей-міз бе? Олай болса, адам руханиятының озегі неде деген сурак пайда болады. Бул талай ойшылдарды тебіренткен сурақ болатын. Орыстың улы ойшылы Ф.М.Достоевский: «Дүниені сактап калатын Әсемдік қана», - дейді. Әрине, кобісінде, эсемдікке умтылган адам зулымдыкка бармайтыны хақ. Сонымен қатар біз өмірде «салқын лебі» бар, адамды адамнан алшактататын әсемдікті коріп жүрген жоқпыз ба? Рухты білім, гылыммен де теңеуге болмайды. Ядролық физиканың жетістіктерін пайдалану жолында адамзат атомдык электр стансаларынан баска неше түрлі жан түршігерлік қару-жарақ жасаг-ан жоқ па? Қазақтың улы ойшылы Шәкәрімнің XX г. басында-ак ар-ужданның бақылауынан шыққан гылымның адам түршігерлік салдарларга экелуі жоніндегі идеяларын еске алсак та болғаны. Сондықтан Шәкәрім рухтың озегін ар-ужданнан корген болатын. Бул пікірді устаган философия тарихындагы И.Кант, Абай, C.J1.Франк сияқты ойшылдарды келтіруге болады. XX г. экзистенциализмнің көрнекті окілі В.Франкл: «Ар-уждан - адамның ішкі Қудайы», - деген болатын. Біршама зиялылар рухтың өзегін махаббат, сүйіспеншіліктен кореді. Орта гасырдагы Августиннің айтқанындай, «суй, содан кейін не істесең де болады». Тек қана сүю арқылы басқа адамның жан дүниесін ақтара ашуга мүмкіндік аламыз. Нагыз махаббат сүйген адамның элі де болса ашылмаган жақтарын сыртқа шыгарып, оны гүлдетіп, шыгармашылық жолга итереді. Дүниені тану - тек қана табигаттың заңдылықтарын ашу гана емес, сонымен бірге оны шын жүрегіңмен сүюге тең. Бул - танымның онтологиялық терең іргетасы. Тек қана сүю арқылы, өзіңді осы Дүние деген мухиттың бір қүрамдас тамшысы ретінде сезінгенде гана, зерттелетін заттың ішкі сырын ашуга мүмкіндік аласыз. Оқырман оз дүниесезімінің ерекшеліктеріне байланысты оз руханиятының өзегін табар деген ойдамыз. Ал қалам иесіне келер болсақ, рухтың өзегі ретінде ар-ужданды карайды. Бүгінгі қай-шылыққа толы адамзат мэселелерін шешу тек саясаттың колында емес, ол эр адамның рухани-адамгершілік жетілуімен байланысты 479 



деген ойдамыз. «Мундай қилы заманда тек ар-ұжданын жоғары 
қойған адамзат өз өмірін еактап калады», - дер едік. с) сана мен ми Сана қаншалықты ндеалдық қубылыс болғанмен, белгілі бір материалдық негізсіз өмір сүре алмайды. Осы арада психо-физнологиялық мэселе пайда болады. Бүгінгі деректерге сүйенсек, сананың физиологиялық негізі адамның миында жатыр. Ол, негізінен алганда, екі жарты шарды 
қүрайды. Оның үсті өте нэзік қабықтан - нейрон клеткаларынан түрады. Орташа есеппен алғанда олардың саны 14,5 млрд.!!! Әрбір нейрон клеткасы адам саусақтары сияқты 4-5 өсіндіден түрып, солар арқылы бір-бірімен байланысады. Сонда орташа есеппен алғанда 65-70 млрд. жуық байланыс нүктелері пайда болады. Егерде шахмат ойыншылары 64 клеткада 32 фигуралармен миллион-даған ойын варианттарын тудыра алса, 70 млрд. жуық «клеткалары» бар мидың потенциалы шексіздікке кетпей ме?! Адамның миы өз салмағынын 2,5%-ын қүраганмен, организмнің қабылдайтын оттегінің 20%-ын жағады екен, бүл да ғажап емес пе? Яғни жүрекпен қатар, ми да оте интенсивті жумыс істейтін мүше екені анықталды. Адам оз түйсіктері арқылы сыртқы Дүниедегі кұбылыстарды кабылдап, алынған акпаратты жүйке жүйелерімен арнаулы ми бөлімдеріне жеткізеді, міне, осы сэтте оларды сараптау басталады. 
Қазіргі деректерге сүйенсек, ол өте күрделі биоэлектрлік «кванттык орістер» негізінде жүреді. Ал мидың ішкі құрылымдарына келер болсақ, олар элі дұрыс танылмаган, өте күрделі де коне болып танылады. Олар бүкіл физиологиялық үрдістерді бейсаналық жолмен ретке келтіріп отырады деп болжауга болады. Мысалы, сіздің жүрегіңіз минутына 60 рет соқса, оны баскаратын мидың бөлігі сіздің жүрегіңізге 60 рет элктроимпульс жіберіп, оны соқтыртады... Адамның бауыры әсіресе интенс/івті түрде таңгы сагат 4-тен 6-га шейін істейді екен. Бүл үрдістің уақытын анықтап басқаратын мидың арнаулы бөлігі бар т.с.с. Миды зерттеудегі негізгі киындық - адамның ең биік құнды-лык екендігі, олай болса, оган ешқандай эксперименттер жасауга болмайтындыгы. Сондыктан адамның миы тек жанама түрде гана зерттеледі. Мундагы зерттелмеген нэрселер - шаштан да көп. 480 



д) Сана жэне онын әлеуметтік табигаты Ми сананың өмір сүруінің физиологиялық негізін кұрғанына 
қарамастан, ол - тек құрал гана. Сондыктан да тарихта өмір сүрген 
ұлы адамдардың миының ерекшелігі зерттелген кезде, онда ешқан-дай ерекшелік байқалмады. Мысалы, француз жазушысы А.Франс-тың миының салмағы 1100 г. болса, И.С.Тургеневтікі 2200 г. болған. Лениннің миынан да ешкандай ерекшелік табылмаған. Адам ми арқылы ойлағанмен, оның негізгі органоны қоғамның өзі болып табылады. Адам басқа адамдар, жалпы қоғаммен, кітаптар арқылы өткен ұрпақтармен сан қилы шым-шытырык байланыска түсудің негізінде оз ойын дамыта алады. Сана - адамдар жасаған эр затта, она айнала коршаған «жасанды табиғатта» сөнген. Өзінің өмірінің барысында сол заттарды пайдаланып, адам ондағы сөнген рухты 
қайта тірілтіп, өз санасының құрамына айналдырады. «¥лы мәртебелі Табиғаттың» жасаған «аянышты тәжірибе-леріне» тоқталсак, жоғарыда айтылган ойдың акиқаттығына көзіміз жетеді. 1920 ж. Үндістан еліндегі орманда қасқырдың соңында торт аяктап жүгіріп бара жатқан екі егіз кыз усталады. Олар қасқыр алып кетіп өсірген Амала мен Камала болып шығады. Оларды адами өмірге қайтару мақсатында Дели университетінің психология факультетінде зерттейді. Акырында, адами қатынастарга шыдай алмай Амала оледі де, Камала 16 жасқа шейін өмір сүріп, небары 30-га тарта сөздің мэн-мағынасын үгады. Бірақ ол сөздерді сойлем ретінде бір-бірімен үштастырып айта алмайды. Олар күндіз енжар болып қалгу үстінде болса, тунге қарай көздері жарқырап, 
қасқырша улып, белсенділік корсетеді... Екінші гылыми эксперимент Кеңес Одагының көрнекті галымдары В.Мещеряков пен Э.Ильенков 60-шы жылдарда жасайды. Олар козі көрмей, кұлагы естімей туган 4 баланы тәрбиелеп, адами омірге экеледі. Ең алдымен оларды кеңістікті сезінуге үйрету керек болды. Ол үшін балаларга емізікпен тамақ берген кезде, оны бірте-бірте аузынан алшақтатады, бала болса оны 
қолымен устап жібермеуге тырысады, ягни ол кеңістікті сезіне бастайды. Жүре келе олардың қолына касык ұстатып, тэрелкеден тамак алып, аузына жақындатып салуга үйретеді т.с.с. Сонымен адами заттарды игерудің арқасында олардың сана-сезімі оянып, олар адамдардың қатарына қосылып, тіпті сөйлеу дэрежесіне дейін көтеріледі. Қалам иесі 1976 ж. болган ММУ-дагы жумыс сапарында олармен көзбе-көз кездесіп, сұхбаттаскан болатын. Олар ол кезде психология факультетінің студенттері еді... Бул теңдесі жоқ 481 



ғылыми эксперимент И.Канттьщ кеңістік жөніндегі априоризмін теріске шығарды, сонымен қатар сананың әлеуметтік табиғатын шынайы көрсетті. Келесі экспериментті АҚШ-тағы ғалымдар жасады. Олар шимпанзенің жаңа ғана туған баласын қолдарына алып, әлди-әлди өлендерін айтып, адами жолмен тәрбиелеп өсірді. Бірақ ол сөз ұғу дэрежесіне көтерілмеді. Сонымен қатар ол 240-қа жуық «ымдау тілімен» (язык жестов) айтылған мэн-мағынаны түсінетін дэрежеге көтерілді. Қаншалықты тәрбиелесе де, жалпы алғанда, ол адами өмірге жат болып шықты. Бул айтылған деректердің бэрі де сананың әлеуметтік адами кубылыс, ал мидың өзі ойлау қуралы екенін көрсетеді. е) сана жэне тіл Ойлау үрдісін тілсіз көзге елестету - өте қиын шаруа. Егер ми сананың физиологиялық негізі болатын болса, тілді шынайы ойдың «материясы» ретінде түсінуге болады. Айтылған сөз - дыбыс толқындары - материалдық қубылыс екені ешкімнің дауын тудырмайтын жайт. Тіл дегеніміз - ойды, адами қатынастарды 
қамтитын белгілі бір белгі жүйесі. Тіл - ойдың сырткы материалдық 
қабығы, соның арқасында адамдар бір-біріне неше түрлі ақпарат-тарды, өз ойларын жеткізе алады. Сонымен катар адамның өзіндік санасының өзі тілмен берілген, тілсіз ойлау тіпті мүмкін емес. Тіл мен сана - күміс ақшаның оңы мен астары сияқты, бір-бірінсіз өмір суре алмайды. Тарихи қоғамның Дүниеге келуі - тіл мен сананың да пайда болуымен тең. Тілдің Дүниеге келуінің биологиялық алғышарттары ретінде жоғарты жануарлардың неше түрлі дене қозғалыстары мен дыбыс сигналдарын айтуға болады. Алғашқы тобырда бірігіп, аң аулау барысында ең алдымен «ымдасу тілі», дене қозғалыстары арқылы адамдар эр түрлі хабарларды бір-біріне жеткізеді, сонымен 
қатар неше түрлі сезім толқындары (қуаныш, я болмаса қайгы, ауыру т.с.с.) олардың аузынан неше түрлі дыбыстарды шығарады. Соңында, еңбек қүралдарын жасауға көшкен кезде, ой мен тіл шынайы тез қарқынмен дами бастайды. Әр халық өзінің дүниеге келуі мен даму барысында өзіне тэн тілін қалыптастырады. Мындаған жылдар бойы жасалған өмір тәжірибелері қорытылып, тіл халықтың рухани байлығына айналады. Бүгінгі таңда жер бетінде 2000-ға жуық үлттық тілдер бар, бірак адамзат ой өрісі бірегей, сондықтан да халықтар арасында 482 



түсіністік пайда болады. Оның негізгі себебі - ой аркылы Дүниенің заңдылыктарының бейнеленуі. Адамзатты айнала қоршаған орта бір болғаннан кейін, ойлау формалары да - бір. Бүгінгі таңцагы дамыған адамзат неше түрлі тілдің жүйелерін жасады. Әрбір ғылымның өзінің категориялық аппараты бар. Ғылыми үғымдар бір-бірімен өте тығыз байланыста болып, сол заттың жүйесін қүрайды. Мысалы, биология ғылымын «түкым куушылық», «өзгерушілік пен түрақтылык», «ассимиляция мен диссимиляция», «табиғи тандау» т.с.с. категорияларсыз козге елес-тету мүмкін емес. Философия пэнін қүрайтын жүздеген категория-лардың ішінен «материя», «сана», «кеңістік пен уакыт», «қозғалыс», «даму», « терістеу» т.с.с. атап отуге болар еді. Жолдағы қозғалысты ретке келтіретін ережелерді алсақ, оның тілі - озгеше т.с.с. Бірақ, қалай дегенде де, барлык гылым, онер мен өндірістегі жасанды тілдер тек халықтық тілдің негізінде гана өмір сүре алады. Егер үлттык тілді көркемдеп, үлкен агаштың діңі ретінде корсетсек, онда басқа жасанды тілдер оның бүтақтарын кұрайды. Ал бүтақтарда өсіп тұрған жапырактар сол саланы қүрайтын үгымдар болып табылады. Өз тэуелсіздігін алган Қазақ елінде қазіргі уақытта ана тілімізді дамытуга коп коңіл бөлінуде. Соның бір кішкентай айгагы ретінде осы окулықты алсақ та болганы. Ана тілі - зор рухани байлық. М.Хайдеггер айткандай, «тіл - болмыстың үйі». Ал оның әріптесі Г.Гадамерге келер болсақ, ол: «Тіл дегеніміз - алдын ала түсіндірілген Дүние», - деген терең ой тастаган екен. Олай болса, тек ана тілін терең меңгеру аркылы гана адам оз ултына тэн дүниесезім мен қабылдау, козкарасты өз бойында қалыптастыра алады. Өзіміздің ұлы бабамыз А.Байтұрсынүлы айтып кеткендей, «Тілдің гумыры узақ. Оның жолы жылдап емес, жүз жылдап емес, мың жылдап саналады». Осы мындаган жылдар шеңберіндегі 
қалыптасқан ана тіліміздегі інжу-маржанды аса үкыптылықпен зерттеу, оның талай-талай ашылмаган сырларын халыққа жеткізу, сонымен қатар оны жаңа өмір талаптарымен уштастыру - бүгінгі тандагы ең өзекті мәселелерге жатады. Бір дэуір екіншіге ауысқан жагдайда жаңа мәдени ахуал дүниеге келіп, бұрынгы көзқарасты, қүндылықтарды сынга алган жаңа саяси, моральдық, эстетикалық т.с.с. идеялар пайда болады. Бірақ, сонымен қатар әркашанда белгілі бір түрақты ой-өріс қала бермек. Ол - тіл жэне оны күрт өзгерту ешкімнің де қолынан келмейді. Тілдегі қалыптаскан мәдениет үлгілері ұрпақтан-үрпаққа отіп, олардың өмір салтына, іс-әрекетіне, ой-орісіне оз ықпалын 483 



тигізіп, адамдардын өзара қарым-қатынасына үлкен эсер етеді. Сонымен қатар тіл де, баска әлеуметтік күбылыстар сиякты, өне бойы өзгерісте, дамуда. Тілді тазарту, тарихи умыт қалған сөздерді өмірге қайта енгізу, жаңа сөздерді тудыру - булардың бэрі де керек нәрселер. Бул жағынан алып Караганда, біршама жумыстардың беті 
қайтарылтан тэрізді. Сонымен катар бул салада да асырасілтеушілік жок емес сияқты. Әсіресе бүгінгі танда, қазақ елі бүкіл дүниежүзілік 
қауымдастықпен тығыз экономикальщ, саяси жэне мэдени қарым-
қатынасқа түсіп жаткан кезде, коп ұлттардың сөздіктеріне кеңінен еңген сөздерді алып тастап, оларды «жаңарту» біздің тілімізді жаңартар ма екен, я болмаса басқа кауымдастықтардан алыстатар ма екен? Біріншіден гөрі екінші акиқатқа жақын ба деп ойлаймыз. Мысалы, «цивилизация» деген бүкіл жер шарына кең тараған уғымның орнына «өркениет» деген сөз енгіздік. Ал олардың маз-мүндары бір-біріне сэйкес келмейді. «Цивилизация» уғымы, негізі-нен алғанда, қоғамның заттық, материалдық деңгейін көрсететін уғым болса, «өркениет» (түбірі - ниет) адамның, қоғамның рухани өмірін бейнелейтін, «мәдениет» деген уғымға жақын сөз. Соңғы жылдары «тексті» «мэтінге» (түркі емес, араб созіне ауыстырғанда не пайда таптық?), «класты» «сыныпқа», «архивті» «мурағатқа» т.с.с. ауыстырдык. Біз мундай «тазартулардың» пайдасынан гөрі зияны коп болмас па екен деген күдіктеміз. Дегенмен де казақ тілінің арнасы бүгінгі танда кеңеюде. Әрине, оны толыққанды мемлекеттік тіл дэрежесіне жеткізу үшін біршама уақыт керек. Ол үшін эрбір қазақ азаматы белсенділік көрсетіп, өз тілін терец мецгеріп, кең түрде қолдануы қажет. Сонда гана баска халықтардың өкілдері де казак тіліне деген шынайы бетбұрыс жасайтыны сөзсіз. ж) сана және кибернетикалық қүралдар Электрондық-есептеу қуралдары пайда болысымен-ақ, оларды адамныц миымен салыстыру, олардың бір-бірінен айырмашылығын зерттеу үрдісцері басталып кетті. Бул сала оте тез қарқынмен дами бастаған сайын, бүл мәселе де философиядағы өзекті салаға айналды. Бүгінгі таңда неше түрлі роботехника пайда болып, тіпті толытынан автоматизацияланған адамның қатысуынсыз жумыс істейтін цехтар, тіпті зауыттар дүниеге келді. Бүгінгі таңдағы адам электрондық эуенді тыңдай алады, жобалау институттарын компью-терлік жабдықтарсыз козге елестету өте қиын. «Genius» деген оте 484 



күрделі компьютер Элем чемпионы Г.Каспаровтың өзін жеңіп кеткені бүкіл адамзат қауымын таңғалдырған болатын. Аса күрделі компьютерлік бағдарламаларда шығармашылық тұрғыдан ізденіс жасай алатын жасанды интеллектіні де байқауға болады. Американдык фантаст-жазушы А.Азимов болашақта адамның өзіне парапар роботтар дуниеге келіп, адамға қарсы көтеріліс жасап, өз еркіне көндіру әрекетін жасауы мүмкін деген киял айтады. Олай болса, мәселе тікелей койылып, жасанды интеллект алдағы уақытта адамның өзін ауыстыруы мүмкін бе деген ашык сурак пайда болады. Әрине, адамньщ миы - бүгінгі таңдағы ашылған ең күрделі биік дәрежеде уйымдасқан материя. Ол кванттык деңгейде жумыс істейтін оте нэзік ойлау құралы. Сонымен катар электрондык-есептеу кұралдары да - жартылай откізгіштердің негізінде жумыс істейтін сандық кұрылымдармен байланысты материалдық үрдіс. Міне, осы жақтарынан ми мен компьютерді салыстыруға болады. Информациялық кабылдаулар мен байланыстар, баскару мен бақылау жүйелерінің заңцылықтары тірі организмдер мен автоматикальщ кұралдарда сандык жағынан алып карағанда ортақ болуы мүмкін. Мысалы, компьютердегі мәліметті қабылдау, өңцеу жэне жауап қайтару мидың түйсіктер арқылы деректер алып, оларды өңдеп жауап беруіне оте уксас. Әрине, тірі организмде болып жатқан нэзік физика-химиялық үрдістерді олі табиғат-тағымен толығынан тепе-тең салыстыру мүмкін емес. Бірак, соған 
қарамастан, олардың уқсас жақтары да болғандықтан, математика ғылымының негізінде оларды модельдеуге болады. Бүгінгі таңда компьютерлік техниканың (жасанды интел-лектінің) мүмкіндіктері жыл сайын өсуде. Мүмкін, болашақта адамнын миын толығынан модельдеуге де жетерміз. Дегенмен де жасанды интеллект адамның көмекшісі ретінде кеңінен пайда-ланылса да, оны толыгынан ешқашанда ауыстыра алмайды деген үзілді-кесілді пікір айтуга болатын сиякты. Енді осы пікірімізді дәлелдеп көрелік. Бүгінгі таңца кибернетикалык кұралдар оте күрделі ондіріс жүйелерін басқаруга комектеседі. Бірак сол басқару багдарламасын компьютердің «жасанды санасына» енгізетін сол адамның өзі емес пе? Компьютер миллиондаган акпараттан ең тиімдісін бірнеше секундта таңцап алып, адамга усынады. Ол адамньщ миын турпайы есептеу үрдістерінен босатып, оның шыгармашылық мүмкіндікте-рін іске асыруга жагдай тудырады. Әрине, кейбір аса кұрделі 485 



компьютерлік бағдарламаларда шығармашылық ізденістердщ элеменггері енгізілген. Дегенмен де жасанды интеллект шынайы шыгармашылык ізденіс жасай алмайды. Бүл мәселеге толығырақ тоқталайық. Шыгармашылык ізденіс шабыттың, сезімдік толғаудың негізінде пайда болатыны сөзсіз. Адам тек кана ойлай алатын пенде емес, сонымен катар ол сүйінеді, күйінеді, шабыттанады, ізгілікке, эсемдікке үмтылады т.с.с. Осы факторлардын бэрі келіп адамның шыгармашылык ізденісін тудырады. Жалгыз гана салқын ой шыгармашыльщты, нақтылы қол астындагы болмысты аттап өтіп, жаңа көкжиекті тудыруы екіталай. Олай болса, кибернетикалық кұралдарды адами шыгармашылык деңгейге көтеру үшін, олардың багдарламасына сезім толқындарын енгізу кажет: олар адам сияқты сүюі, ренжуі, шаттануы, ізгілік пен әсемдікке үмтылуы керек. Ол үшін оның санасына бүкіладамзат откен жолын енгізу кажеттігі туындайды, ал ол мүмкін емес. Еркіндік негізіндегі шыгармашылык - адамның тектік өзіне га-на тэн касиеті. Егерде ол компьютерге берілсе, онда адам не істемек? Ол іске асқан жагдайда, расында да, адам өз-өзін терістеп, тарихтың соңгы беттері жазылып бітер еді. Әрине, ол ешкімге керек емес. Соңгы кездерде компьютерлік техника мен жаңа білім беру технологиялары мектептер мен жогары оқу орындарына кеңінен енгізілуде. Қанша қиындықтар болса да, жас мемлекет комакты 
қаржы шыгарып, жастардың компьютерлік багдарламаларды меңгеруіне жагдай тугызуда. Оның, эрине, маңызы оте зор. Сонымен қатар бүл істе асырасілтеушілік те жок емес. Ауылдык жерлерде мектептерге экелінген компьютерлік техника энергия 
қуаты болмаганнан кейін істемей, шыгарылган каржы ақталмай жатыр. Екінші жагынан, дэріс беретін мамандар да аз. Коп жагдайларда компьютерлер «қымбат ойыншық» ретінде пайдаланы-лып, оның мүмкіндіктері толыгынан іске аспай жатыр. Кейбір жогары оқу орындарында студенттердің білімін тексеру толыгынан компьютерлік тестерге жүктелуде, жүздеген жылдар бойы сынаудан өткен бұрын/ы дэріс әдістемелері жалаң терістелу жолында. Бүл арада біз бір нәрсені ойдан шыгармауымыз керек. Ол -білім беру мен тэрбие жүйесіндегі оқытушының түлгасының рөлі, оны ешқандай компьютер ауыстыра алмайды. Ол эркашанда негізгі үлгі болып қала беруі керек. Адамга білім беру дегеніміз - оньщ түлгасының қалыптасуына жан-жақты эсер ету деген соз. Жалан акпарат, ол қанша коп болса да, адамньщ моральдык қасиеттерін 486 



қалыптастыра алмайды, ол тек технократизмге ғана әкеліп тіреуі мүмкін. Ал ол болса - адамзатты бүгінгі рухани дағдарысқа экелген жол. Батыстың білім беру жуйесіндегі коп жетістіктерімен қатар, улкен кемшілігі - біржақты бейімделген, тек оз мамандығын ғана меңгерген «біролшемді» адамды (Г.Маркузе) дайындауы. Оның салдары ретінде «дүниеқуушылық», «сезімдік лэззатқа умтылушы-лык», адамдардың бір-бірінен жаттануы, материалдық байлық 
қанша өссе де өмірдің рухани жағының азғындауы, соның нәти-жесінде «элеуметтік аномалияның» (нашақорлық, ішімдікке салы-ну, қылмыстық т.с.с.) осуін айтсақ та жеткілікті. Бул айтылған ойлардан компьютерлік білім беру жүйесінің керек еместігі туындамайды. Ол, әрине, қажет. Бірак оның мүмкіндіктері асыра бағаланбауы керек. Ол бурынғы дэстүрлі білім беру жүйесін толықтыру, оның тиімділігін арттыру жэне өмірде кеңінен қолдану үшін қажет. Өз бетінше дайындыққа арналған сүрактар: Болмыс уғымына қарсы турган уғымды атаңыз; Интраверттік жэне экстраверттік мэдениет деп нелерді айтамыз? Болмыстың негізгі екі түрін есіңізге түсіріңіз; «Екінші табигат» болмысына нелер жатады? Субъективті рух болмысы дегеніміз не? Объективті рухани болмыс қалайша өмір сүреді? Рухтың заттануы мен қайта жандануы қалайша жүреді? Жалқы дегеніміз не? Ерекше деп нені айтамыз? Номинализм мен реализм жалпылық мәселесін қалай шешеді? Тәуелсіздіктің болмыстық сипаты қандай? Сапа мен сан уғымдарының айырмашылығы неде? Мөлшер уғымының адами қатынастардағы сипаты; Секіріс деп нені айтамыз? 

Қозғалыс дегеніміз не? Негізті қозғалыс формаларын еске алыңыз; Жоғарғы қозғалыс формасын төменгі арқьшы түсінуге бола ма? 
Қозғалыстың тетігі неде? 
Қарама-қарсылық деп нені айтамыз? Кеңістік пен уақытты релятивистік турғыдан қараған ойшыл; Биологиялық кеңістік пен уақыттың ерекшеліктері; Әлеуметтік кеңістік пен уақыт тарихи өзгере ме? 487 



Даму дегеніміз не? Даму мен қозғалыстың айырмашылығын көрсетіңіз; Синергетика дегеніміз не? Бифуркация дегеніміз не? Физикалык терісте мен диалектикалык терістеудің айырма-шылықтары; Гегельдің триадасының (үштік) мағынаеы неде? Прогресс деп қандай дамуды айтамыз? Дүниенің толык кемеліне келгенше жетілуі мүмкін бе? Жүйе дегеніміз не? Жүйе өз элементтерінің карапайым қосындысына тең бе? Жүйе ретіндегі қоғамның күрылымы қандай? Холизм дегеніміз не? Аристотель форма мен мазмүнның қайсысын басым санады? Формализм деп нені айтамыз? Детерминизм дегеніміз не? Телеономдық себепке нелерді жатқызамыз? Абстрактілік мүмкіндік дегеніміз не? Шынайы омірдегі консервативтік мүмкіндіктерді көрсетіңіз; Дүниеде «таза қажеттілік» бар ма? Синергетикадағы кездейсоқтықтың рөлін есіңізге түсіріңіз; Волюнтаризм адам еркіндігін қалай түсінеді? Фатализм дегеніміз не? Материя дегеніміз не? Материяның негізгі екі түрін атаңыз; Ғарыштағы «кара нүктелер» қалай пайда болды? Сананың қүрылымы қандай? Рух дегеніміз не? Рухтың өзегін не қүрайды? Сана мен мидың айырмашылығы неде? Ойлау формалары бір болса да, неге көптілдік бар? Кибернетикалық қүралдар адамды ауыстыра ала ма? Рефераттар тақырыптары: Философиядагы болмыс үгымы; Коне Шыгыстагы болмыс мэселесі; Парменидтің болмыс ілімі; Жалқылык пен жалпылык; Тэуелсіздіктің болмыстық мэн-магынасы; Сан мен сапальщ өзгерістер; Өтпелі қогамдагы секіріс көріністері; 488 



«Аса еш нэрсе»,- деген нақыл сөздің мән-мағынасы; 
Қозғалыстың кайнар көзі; Биологиялык козғалыс формасының ерекшеліктері; Кеңістік пен уақыт жөніндегі субстанцнялық көзқарас; Әлеуметтік кеңістік пен уақыт мэселесі; Даму угымы; Даму мен қозгалыс; Синергетика ілімі; Жуйе жэне элемент; Мүмкіндік пен шындық; Детерминизм ілімі; 
Қажеттілік пен еркіндік мәселесі; Материя жөніндегі қазіргі жаратылыстанудагы деректер; Сана мен тіл; Сана мен ми; Сана жэне компьютер; Философиядагы «рух» угымы. 
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XIV тарау. Эпистемология. Таным мәселелері § 1. Таным дегеніміз не? Жогаргы тарауда болмыс мәселелерін талдап, «Дүние калай 
қүрылған?», деген сұраққа жауап беруге тырыстық. Енді уақыт екінші үлкен сүракка жауап беруді талап етеді. Осы озімен-озі омір сүріп жатқан Дүниені адам танып-біле ала ма? Әрине, біз бүл сүраққа он жауап қайтарамыз. Тек болмыс шеңберіндегі заттар мен 
қүбылыстардың ішкі сырын ашу арқылы гана адам оны ерікті түрде шыгармашылык жолмен кайта озгерте алады. Бізді айнала қоршаган «екінші табигат» - неше түрлі машиналар мен механизмдер, электр стансалары, байланыс жүйелері т.с.с. - адамның дүниетаным мүмкіндігі, рух қүдіретінің шынайы коріністері. Таным деп біз адамның айнала қоршаган ортаны зерттеудегі ерекше рухани іс-әрекетін айтамыз. Ол эркашанда даму үрдісінде. Егерде коне замандагы адам найзагай жарқылдап, күн күркіреген кезде зэресі кетіп, оны аспан Құдайының іс-әрекетіне теңестірген болса, қазіргі уақытта оның физикалык сырын 8-9 сыныптарда оқитын эрбір окушы айта алады. Адамзаттың мыңдаган жылдарга созылган тарихы танымның өте күрделі көпдеңгейлі кұбылыс екенін мойындайды. Миллион-даган адамдардын дүниетану эрекетінің негізінде эртүрлі жырақтар мен бұлақтардан қосылган озен арнасы сияқты, қогамдық магынасы зор таным үрдісі қалыптасады. Алайда жеке адамның санасында 
қалыптасқан кейбір түсініктер жалган болуы, я болмаса, кейбіреулері оз заманының арнасынан шыгып, бүгінгі өмірдің сүранысын тудырмауы да мүмкін. Сондықтан нақтылы тарихи 
қогамның сүранысына байланысты «табиги таңдауга» үксас үрдістердің негізінде жеке адамның санасындагы ойлар когамның рухани байлыгына айналады. Ол үшін адамдар оз білімдерімен бір-бірімен болісуі қажет. Ол, негізінен алганда, университгердің мінбелері, басылып жарық көрген мақалалар мен кітаптар арқылы, олардың мазмүнын сынау, тиімді жэне тиімсіз жақтарын қогамдық санага корсету/т.с.с. жолдармен жүріп отырады. 

Қайсыбір тіршілік сияқты, адам да айнала қоршаган ортаның шеңберінде омір сүреді. Алайда оның омір сүру тәсілі басқа тіршіліктерден мүлде озгеше. Егерде қайсыбір жануар өзінің дене күрылысы мүмкіндігіне сай айнала қоршаган ортаға бейімделген, дүниедегі сан алуан қүбылыстардың ішінде тек оз тіршілігіне тікелей, я болмаса жанама қатысы бар заттар мен қүбылыстарды 490 



ғана сезініп, тек соған сэйкес өмір сүретін болса, адам дүниеге өз санасы арқылы универсалды, яғни жан-жақты қарай алады. Сонымен қатар айнала қоршаған орта нақтылы тарихи өмір сүріп жатқан адамдардың таным мүмкіндіктері мен оны игеру деңгейінен әрқашанда асып түседі. Олай болса, ол адамдардың Дүниені зерттеп игеру жолындагы шексіз мүмкіндіктерін тудырады. Дүниетанудағы негізгі мақсат - зерттеліп жатқан заттар мен 
қубылыстардың ішкі сырын amy, яғни оларды білу. Білім -әркашанда шындықтың идеалдык бейнесі, өйткені бірдемені білу дегеніміз - сол жөнінде идеалдық түсініктің болуы. Олай болса, танымды күрделі үрдіс, ал білімді белгілі бір нәтиже ретінде 
қарауымыз керек. Тарихи ғылыми білім дуниеге келместен бурын, күнбе-күнгі өмір тәжірибесінен пайда болган қарапайым күнбе-күнгі білім дуниеге келеді. Ол адамның кәсіби танымдық іс-эрекетінен емес, күнбе-күнгі өмірдің қажеттіліктерінен (аң аулау, балық устау, еңбек куралдарын жасау, үй салу, бала тәрбиелеу, жеміс-жидек жинау т.с.с.) пайда болады. Оган күнбе-күнгі өмір тәжірибесінен коры-тылган халық даналыгын корсететін мақал-мэтелдерді, адамгер-шілік нормаларды, эдет-гурыптарды т.с.с. жатқызуга болар еді. Осындай өмірлік білімнің негізінде адамдар айнала коршаган ортаны бағдарлай алатын дэрежеге жетеді. Ал гылыми білімге келер болсақ, ол арнаулы білімді меңгеру мен оны шыгармашылық жолмен дамытудың негізінде пайда болады. Оның қайнар козі бертінде, ой еңбегінің дене еңбегінен болінуінен басталады. Жүре келе, гылыми зерттеудің тақырыбына байланысты білімнің эртүрлі салалары пайда болады. Табигатты зерттеудің барысында астрономия, механика, физика, химия, геология, биология т.с.с. гылымдардың негіздері қаланады. Олардың басын біріктіріп, жаратылыстану гылымдары дейміз. Адам мен қогамды зерттейтін білім салалары гуманитарлық, қогамдық пэндерді тудырды. Оларга философия, психология, саясаттану, мэдениеттану т.с.с. пэндер жатады. Гуманитарлық білімдердің ерекшеліктері -олардың мазмунында нақтылы-тарихи өмір сүріп жатқан әлеуметтік топтардың мүдцелері мен максат-мураттарының бейнеленуі. Сондықтан белгілі бір қогам оміріндегі қубылысқа эрбір әлеуметтік топ озіндік бага беруі мүмкін. Сонымен қатар бул пәндердің бэрінің басын бірік-тіретін кундылықтарга келер болсақ, олар - адамды сүю, ізгілік, жақсылық, жетілгендік, әсемдік, эділеттілік, еркіндік, теңдік т.с.с. 491 



Гуманитарлык білім саласында көркемдіктануды ерекше алып 
қарауға болады. Оган эдебиет, поэзия, кылкалам, эуен т.с.с. онер саласындағы туындыларды зерттеуді жаткызамыз. Сонымен катар бүгінгі адамзаттың рухани-адамгершілік дағдарысқа түсуіне байланысты, дінтану мәселелері ерекше өзекті болып отыр. Дүниетану - өте күрделі қубылыс, ол үшін адам барлық жан-тэнінің мүмкіндіктерін пайдаланады. Нактылы-тарихи өмір сүріп жатқан қоғамдағы қүндылыктар, солардың негізінде қалытасатын 
қоғамдық қатынастар, ондіргіш күштердің деңгейі т.с.с. таным үрдісінде оз орнын алады. Олай болса, дүниетану негізінде жаткан негізгі қүбылысты анықтамай болмайды, сонда ғана оның терең мэнін ашуға болады. Сана, рух болмысынын өзегі білімде болғаннан кейін, мыңдаған жылдардың шеңберінде ойшылдар танымның негізін адамның санасынан корді: «таным үрдісін дамытатын акыл-ой жаттығуы, жетілуі», «шыгармашылык ізденіс», «білімге деген куштарлық», «туа біткен табиғи дарын» т.с.с. Әрине, аталган факторлардың танымдағы орнын терістеуге болмайды. Бірақ олардың негізінде толыққанды таным теориясын жасау мүмкін емес. Ол үшін біз адамның баска тіршіліктерден бөлек, тек озіне гана тэн өмір сүру тәсілін анықтауымыз керек. Ал, оның өзі бізді адамның «таза табиғатқа» қанағаттанбай, оны қайта кұру, өзгерту іс-эрекетіне экеліп тірейді. Оны философия тілінде «практика» дейді. § 2. Танымның практикалық табиғаты Практика (practikos - грек сөзі, белсенділік, іс-әрекет) уғымы айнала қоршаған ортаны өзгертудегі адамның саналы, максатқа лайықты іс-эрекетін бейнелейді. Әрине, адам да қайсыбір тіршілік секілді, айнала қоршаған ортасыз өмір суре алмайды. Қайсыбір жануар өзінің дене қурылысы, табиғатына байланысты айнала 
қоршаған ортаның шеңберінде өзінің орнын тауып өмір сүреді. Ол тек қана өз тіршілігіне тікелей, я болмаса жанама қатысы бар заттар мен қүбылыс/арды гана сезініп, қабылдай алады. Ягни оның мүмкіндіктері эркашанда шектелген. Ал адамга келер болсақ, ол коршаган ортамен универсалды, жан-жақты қатынасқа түседі. Айнала қоршаган орта нақтылы-тарихи өмір сүріп жатқан адамның игеру мүмкіндігінен эркашанда басым болганнан кейін, адамның 492 



шексіз дүниетану мүмкіндігш тудырып, оның жаңа күш-
қабілеттерін оятады. Білімнің шынайы мән-мағынасы оның өмірге еніп, қоғамның матерналдық жэне рухани жақтарын жетілдіруде емес пе? Танымның негізгі мақсат-мураты тек қана білімді жетілдіру ғана емес, сонымен қатар қоғам мен адамның өне бойы өзгерістегі материалдық жэне рухани кажеттіліктерін өтеуде болса керек. Осы турғыдан алып қарағанда, ғылымның кайнар козінің озі осы адамзат практикасының қажеттіліктерінен шыкканын байқауға болады. Мысалы, коне заманда көшпенділер аспандағы жулдыздар мен планеталарға карап, кош жолдарын аныктай бастады. Коне Мысыр мен Қытайда суармалы егін егу қажеттілігі үлкен каналдарды қазып тартуға мэжбүр етті, ал ол үшін жер бетіндегі кеңістікті зерттеу кажет болды. Соның нәтижесінде геометрия мен математиканың негіздері жасала басталды. 

Қазіргі адамзат практикасына келер болсақ, оның қажетгілік-тері де ғылымның дамуының негізінде жатқаны сөзсіз. Мысалы, АҚШ Невада штатында жақында орасан зор синхрофазатронды іске 
қосты. Ол осы мемлекетке 6 млрд. долларға түсті. Осыншама 
қаражат бірнеше аса дарынды физиктердің «білімқумарлығы үшін» жумсалды деп ойлау тым турпайы болар еді. Ресей, басқа да ірі мемлекеттер де ядролық физика саласын зерттеуге біршама 
қомақты қаражат жумсауда. Ал оның негізгі себебі адамзат прак-тикасынан шыгатын энергияның жаңа көздерін ашу қажеттігінде жатқаны сөзсіз. Өйткені органикалық шектелген энергия ресурс-тары (мунай, газ, таскөмір) жылдан-жылга азайып, қазірдің озінде алаңдатушылык тудырып отырганы ешкімге де қупия емес. Сонымен жаңа энергия көздерін ашу, оны игерудің арзан да қауіпсіз технологияларын жасау - бүгінгі таңдагы гылымның негізгі мақсат-мураттарының біреуіне айналып отыр. XX г. соңгы ширегінде дуниеге келген эволюциялық химияның да алдындагы зор мақсат -күн сәулесін электр тогына айналдырудың арзан технологиясын жасау, судың фотолизін жасап, су тегін практикалық түрде шексіз де таза энергия көзіне айналдыру т.с.с. Бүгінгі таңдагы ең алдыңгы қатарлы гылым саласы -биологияга келер болсақ, мундагы галымдардың алдына қойган мақсат-мураттары да бүгінгі адамзат практикасымен тыгыз байланысты екенін байқаймыз. Генетикамен байланысты микро-биологиялық зерттеулер тіршілікті клондық, ягни бейжыныстық жолмен тудыру, омірдің ең терең сырларын ашу - қазіргі адамзатқа 493 



ауадай кажет нэрселер. Өйткені тек осы зерттеулердщ непзінде болашакта туқым қуу механизміндегі жиі кездесетін ауытқуларды емдеуге, сонымен катар мол онім беретін жаңа осімдіктер мен жануарлар түрлерін тудыруға, олай болса, жер бетіндегі аштыкка ушыратан халықтарға тиімді көмек беруге жол ашылады. Енді ғарышты зерттеу мәселелеріне келер болсақ, олардың да адамзат практикасымен байланысты екенін байқауға болады. Мысалы, ғарыштағы орналасқан байланыс жүйелері аркылы теңізде апат болған кемені тез арада тауып алып, көмек көрсетуге болады. Бүгінгі жер бетін толығынан шырмаған ақпарат жүйелері: интер-нетті омірге енгізу, эртүрлі қүрлыктармен телефондык байланыс жүйесін орнату т.с.с. ғарыштағы жасанды серіктерсіз мүмкін болмас еді. Жоғарыда келтірілген деректерді тағы да жалғастыра беруге болар еді. Булардың бэрі де таным үрдісінің эркашанда адамзат практикасымен байланысты екенін көрсетеді. Дүниетаным адамзат-тың ерекше рухани іс-эрекеті болғанымен, оның терең табитаты практикада, оның әлеуметтік-тарихи мэн-матынасында жатқаны сөзсіз. § 3. Таным қүрылымы Таным - өте күрделі үрдіс, оған адамның бүкіл жан дүниесі: түйсіктері, ақыл-ойы, ырқы, сезім тебіреністері, ішкі көкей козі (интуиция) - бэрі де өзара бір-бірімен байланысты түрде катысады. Шынайы таным үрдісінде оларды бір-бірінен ажырату мүмкін емес. Дегенмен де танымды жете түсіну үшін біз теориялық деңгейде оларды бір-бірінен ажыратып карастыруымызға болады. Осы турғыдан келгенде, біз сезімдік танымнан бастауымыз қажет сиякты. Сезімдік танымның нетізгі формалары түйсіктер, қабылдау жэне елестету болып табылады. Айнала қоршаған Дүниемен адам өз түйсіктері аркылы байланысты. Адам белгілі бір затты көріп, оның жылы-суықтығын, жумсак-каттылығын, ащы-тэттілігін т.с.с. аныктай алады. Әрине, түйсіктерді толығынан айнала қоршаған ортадағы физикалық кубылыстармен теңеуге, сонымен катар ажыратуға болмайды. Кең түрде алғанда, түйсіктер бізді дүниемен байланыстыратын, сол жөнінде деректер беретін бейнелеудщ ерекше түріне жатады. Олар, әрине, қоғамдык-тарихи дамудың нэтижесі, адамзат практикасымен тығыз байланысты. 494 



Адамның түйсіктері бір-бірімен байланысты, олар өзара бір-бірін толықтырып, сәйкестендіріп отырады. Соның нәтижесінде адам дүниені қабылдауға мүмкіндік алады. Затты қабылдау дегеніміз оның ащы-түщылығын, түрлітүстілігін т.с.с. қасиеттерін бөлек-бөлек ажырату емес, оның біртүтас бейнесін тудыру болып табылады. Сонымен қатар ерекше ескеретін нэрсе - адам қабыл-даған заттың барлық қасиеттерін бірдей бейнелей алмайды. Ол заттың тек оған қажетті жақтарын ерекше белгілейді. Мысалы, егер көктемде біз алқызыл апорт алмасын көрсек, оның біртутас бейнесінің ішінде оның хош иісіне ерекше коңіл бөлеміз. Өйткені біздің оны жегіміз келеді. Егерде осы ахуал күзде болып, жаңа ғана он алма жеп, сол апортты кореек, оны қабылдағанда оның түсіне, әсем жақтары мен формасына ерекше көңіл бөлеміз, яғни оны жейтін тамақ емес, эстетикалық зат ретінде кабылдап, лэззат аламыз. Эр адам дүниедегі заттарды оз жасына, өмірден алған тэжірибесіне, білімі мен кәсіби іс-эрекетіне, тіпті мінез-қулқына байланысты сана-сезіміндегі қалыптасқан категорияларды (үғым-дарды) пайдаланып қабылдайды. Мысалы, жеңіл машинамен эуес-тенетін адамньщ санасында неше түрлі солар жонінде ақпараттар бар. Егер ол бурын көрмеген машинаның жаңа моделін көшеде байқаса, оның жанына келіп, бурынғы білімдерін пайдаланып, бір минуттан кейін сол көлік жөнінде белгілі бір пікірге келеді, яғни ол оны игереді. Ал басқа адам ол машинаға көңіл де аудармауы мүмкін. Музейге қойылған мәрмәрдан жасалған жас әйелдің дене бітімінен бір адам асқан сулулықты, жетілгендікті көрсе, екінші надан адам оны нәпсілік турғыдан қабылдауы мүмкін. Енді елестетуге келер болсақ, оның санаға тіпті жақындығы байқалады. Өйткені көзге елестетін зат, я қубылыс коз алдыңда жоқ, бірақ сіз оны елестете аласыз. Мысалы, жақсы көретін досыңызды, я болмаса ауылдағы туысыңызды дэл қазір жаныңызда болмағанмен козге елестетуге болады. Адамның сана-сезімінің тағы да бір керемет ерекшелігі -өткендегіні есте сақтау. Физиологиялық турғыдан келгенде, ол адам жүйкесінің откендегі болганды ақпарат ретінде сақтау қасиеті болып табылады. Оның негізгі екі түрін көрсетуге болады. Біріншісі сезімдік бейне болса, екіншісі - создік-уғымдық түрі. Сонымен сезімдік таным бізге заттардың айнадағыдай бейне-сін бермейді, оның қалыптасуына адамның кажеттілігі мен мүдцесі, мақсат-мураты мен идеалдары, неше түрлі сезім толқындары, кысқасы, бүкіл жан дүниесі қатысады. 495 



Енді абстрактіліқ ойлау формаларына келер болсақ, онда ең бірінші үғымдарды атап өтуіміз кажет. Ұғымдарда заттар мен 
құбылыстардың адамға деген жалпы, мәнді, қажеггі жактары бейнеленеді. Уакытында коркем түрде Г.Гегель уғымды табиғат-тың жаньі деген болатын. Өйткені кайсыбір уғым мазмүнына затгын біршама мәнді қасиетгері кіріп, онын көлемш сондаи 
қасиетгері бар коп заттар кұрайды. Ұғымдар, бір жағынан, дүниедегі заттар мен кұбылыстардын бізге керек сан алуан қасиет-m бар екенін және олардың бір-бірімен баиланыстарының байлығын бейнелесе, екінші жағынан, адамнын танымдагы белсенділігі мен нәтижелілігін, ой мен білімнщ кұнарлы күппн коосетсе керек. Жалпы алғанда, ойлау дегеніміз уғымдарды ретімен байланыстырып, белгілі бір пікірге келу, пайымдау болып табыла-ды. Мысалы, адам - ойлай алатын пенде десек, оның непзп касиеттерінін бірін көрсетеміз. Бірнеше бір-бірімен байланысты шкірлерді салыстырып, белгілі бір қорытындыға келуге болады. Мысалы: Адам ойлай алады; Нүрлан - адам; Нұрлан ойлай алады. . . с Алғашқы екі пікірді қорытудан үшінші шкір паида болды. Сонымен адам ойланған кезде белгілі бір зат жөншдеп сезімдік деректерді үғыммен қамтуға тырысады. Соның нэтиже-сінде сезімдік әртүрлшіктің бірлігі анықталады, яғни зат жонінде жана білім пайда болады. Егер сезімдік деректер әралуандықты корсетсе, үғым олардың бірлігін алға тартады. Мұны біз ғыльіми тілде категориалдык (үғымдық) синтез (біріктіру) деиміз. Кеибір эдебиет бетгерінде оны дискурсивтік ойлау эдістері деиді. Сонымен катар адам таным қабілеттерінщ бірі ретінде интеллект деген ұғымды келтіруте болады. Ол адамның ең жоғарғы, бүкіл Дүниені біртұтас ретінде қамтуға бағытталған, яғни филосо-фиялық дэрежеге котерілген ойлау қабілеті болып есептеледі. Енді интуиция (көкей коз) мэселесіне келер болсақ, ол -тікелей шындықка жету, оның ақикатгығын анык та аиқын кору ешкандай дэлелдеуді талап етпеу. Мэселенщ ^ г ы ашылған шындықты басқаға жеткізу болса керек. Ол үшін оны тағы да ой елегінен откізу кажет. Ал мүның өзі интуиция адамның бүкш сана-сезімімен тығыз байланысты екенін корсетеді. Қаисыбір кокеи коз аркылы берілген шындык сол мэселемен талаи күндер, я 496 



жылдар бойы айналыскан, оньщ бүкіл жан-тәнін баурап алған адамға келеді. Ал оның озі сол мәселенің шешілуі тіпті адамнын саналы түрде ғана емес, сонымен катар бисаналык жолмен жүріп шешіл-генінің корінісі емес пе? Таным үрдісі адамнын ырқымен (воля) де тыгыз байланысты екенін байқаймыз. Ол адамды таным жолында белгілі бір мақсаттарға, нэтижете жеткізуте көмектеседі. Адам оз ыркы арқылы бүкіл күш-жігерін жинактап, оны зерттеуге үмтылдырады. Алайда ырык эрқашанда сананың ең алдымен моральдық кұндылықтардың бақылауында болуы қажет. Ол әсіресе бүгінгі таңдағы жараты-лыстану ғылымдарында қажетті. Өйткені адам дүниеге тереңдеген сайын табигаттың орасан зор күштерімен кез болып, ар-үжданы дамымаған ғалымды сол күштерді өз мүдцесіне жаратуға багытталған пейілі мен іс-әрекетін тудыруы ғажап емес. Мүндай жағдайда, ол адамзатты үлкен қайғы-қасіретке, тіпті бүрын-соңды болмаған апатка экелуі мүмкін. Коне Грек елінде оз атын тарихта калдыруды армандаған, бірак қолынан үлы іс келмейтін Герострат деген кісі Артемида қүдайына арналган ғажап кесенені жағып жіберген екен. Сол сияқты бүгінгі уакытта ғылым саласында 
қызмет етіп жаткан геростраттар жоқ деп кім айта алар екен? Таным үрдісінде аса бағаланатын нэрсе - ол адамнын таланттылығы. Біріншіден, ол адамға берілген табиғи дарынмен тыгыз байланысты екенін байқауға болады. Егер біреу көрке-мөнерге жақын болса, екінші - математика, физикаға, үшінші -тілдерді игеруге ынтык болуы мүмкін. Адамдардың бұл қабілеттері белгілі бір әлеуметтік жағдайларды жасау, сонымен катар тұлғаның 
қажымас еңбегінің арқасында талантқа, яғни шығармашылык кабілетіне айналуы мүмкін. Кері жагдайда, адам табиги дарынын таланттык деңгейге котере алмай, оны сөндіріп алуы да ғажап емес. Танымның негізгі максаты - акикатка жету, соның нәтиже-сінде гана оны практикалык омірде пайдалануға жол ашылады. §4. Танымдағы ақиқат мәселесі Практикамен тыгыз байланысты келесі мэселе - дүниетану жолындагы ашылган білімнің ақикаттыгы. Әңгіменің киындыгы мынада: қайсыбір білімнің екі жагы бар. Біріншісі - адамның биологиялык табигаты, ягни оның түйсіктері, жүйке мен ми ерекшеліктері, сонымен катар нақтылы-тарихи жагдайдагы қогам кұрылымы, оның мэдени ерекшеліктері, гылыми ақпаратты өңдеп, 497 



пайдалану тәсілдерімен байланысты. Екіншісі, танымда бейнелене-тін объективтік шындықтың өз қасиеттері мен ерекшеліктерін анықтау болмақ. Танымның осы екі жағы бір-бірімен өте тығыз байланыста екені сөзсіз. Олай болса, біздің білім мазмунының қай жақтары жеке адам, я болмаса адамзатқа тәуелсіз түрде зерттеліп жатқан заттың шынайы қасиеттеріне сэйкес келеді? Бул сурақ білім ақикаттығы мэселесінің өзегін қурайды. Әрине, жалпы түрде алғанда өзімен-өзі өмір сүріп жаткан шынайы білім дүниеде жоқ. Ол - адам, әлеуметтік топ, я болмаса жалпы қоғамның білімі. Ол бітімі жағынан субъективті. Сонымен катар онда дүниедегі зерттеліп жатқан заттар мен қубылыстардың ішкі бізге тэуелсіз мэндік жағы ашылады. Осы турғыдан алғанда, ақиқат деп дүниедегі заттар мен қубылыстардың адамньщ сана-сында сэйкес бейнеленуін айтамыз. Сонымен қатар біз мына нәрсені умыт калдырмауымыз керек. Дүниені зерттеуде адамзат шегіне жеткен ақикатқа ешкашанда жете алмайды, өйткені ол - шексіз үрдіс. Сондықтан да акиқат жөніндегі ілімде оның объективтік, салыстырмалы, абсолютті, прагматистік, когеренттік т.с.с. жактары ерекше бөлініп алынып талданады. Объективтік ақнқат деп адам, я болмаса адамзатка тэуелсіз, яғни заттың өзіндік қасиеттерін бейнелейтін білім мазмунын айтамыз. Мысалы, айдың жерді айналып турғаны - объективтік ақиқат. Біз қандай эрекет жасасақ та, оны тоқтата алмаймыз, ол бізге тәуелсіз түрде омір сүріп, жерді айналып түр. Абсолютті ақиқат деп дүние жөніндегі толык сарқылып шегіне жеткен білімді айтуға болады. Алайда Дүниенің іш жэне сырт жағына да шексіздігі бізді абсолюттік ақиқатқа жеткізбейді. Сонымен қатар дүниені зерттеу жолындағы алынған объективті акиқаттар бір-бірімен қосыла келе, бізді абсолюттік ақиқатка жақындата түседі. Оны шексіз үрдіс деп те айтуға болар еді. Негізінен, адамзат колы жеткен білім эрқашанда салыстыр-малы десек те болғаны, ойткені ол оның нақтылытарихи қалып-тасқан іс-эрекетімен, яғни сол заманның практикасымен шектел-ген. Мысалы, соңғы уақытқа дейін Марс планетасында су болды ма, я жоқ па деге'н сураққа жауап бере алмадық. Өйткені ол жөніндегі болжамдарды тексеретін дэрежеге жеткен жоқ едік. Енді, тек 2004 жылы ғана американ ғалымдары Марсқа жіберген ғылыми аппараттар арқылы онда өткен шақта су болғанын дәлелдейтін деректер алды. Олай болса, бурын осы планетада өмір формала-рының болғаны сөзсіз, ойткені су бар жерде өмір де дуниеге келеді. 498 



Мүмкін, вирустар, я болмаса кейбір бактериялар болған болар. Бүл болжам техникалык кұралдар дами келе тексерілетіні сөзсіз. Екінші жағынан, дүниеге келген эр урпақтың білімінде акикатпен катар эркашанда жаңылу болатынын да ескеруіміз кажет. Келесі урпақ онын біршамасын тексеріп түзетсе де, ғылымды дамыту жолында акикатпен катар жаңылу да болуы мүмкін. Осы турғыдан жаңылуды жалғаннан ажыратуымыз қажет. Егер ғылыми танымның киындық-тары кейбір жағдайда зерттеушіні ақиқаттан алшақтатып, жаңылуға экелсе, жалғандық өтірік айтып адамды саналы түрде кисық жолға түсірумен тең, дер едік. Когеренттік ақиқатқа келер болсақ, ол - ғылымда ашылған жаңа деректердің негізінде жасалған белгілі бір тужырымдардың бурынғы өмір сүріп жатқан теорияға сэйкес келуі. Егерде жаңа ашылган гылыми жаңалыктарды ескі теорияның шеңберінде түсіне алмасак, ягни олар бір-біріне когерентті болмаса, онда гылымның сол саласында дагдарыс басталып, жаңа ізденістерге жол ашылады. Батыс философиясында прагматистік (pragma - іс, іс-әрекет) акикат деген де ұгым бар. «Егер белгілі бір тужырымды, я болмаса көзкарасты басшылыкка алып, жақсы, озімізге пайдалы нэтижелер-ге жетсек, онда оны прагматистік ақиқатқа жатқызамыз», - дейді осы агымның өкілдері. Ақиқат мэселесін талдай келе, оның эркашанда нактылыгын үмыт қылмаган жөн. Дүниеде абстрактіліқ, барлык жагдай мен уақытга пайдалануга болатын ортак ақикат жоқ. Бүл жонінде Гегель былай эңгімелейді: адам өлтірген жас жігітті дарга асуга, алаңга, экеле жатыр. Алаңга жиналган халык оган тас лақтырып, неше түрлі каргыс сөздер айтуда. Осы кезде алаңда турган бір қыздын аузынан: «Шіркін, қандай сұлу жігіт еді», - деген сөздер шыгып кеткенде, баскалар оган жекіп: «Қылмыскер қалай суду болады, сен не шатып тұрсың», - десе, екіншілер: «Қазіргі жастар бузылган», -деген «терең» пікір айтады. Бул, эрине, мэселеге абстрактілік түргыдан карау деген соз. Өйткені аланда түргандардың арасында ешкім де сол жігіттің адам өлтіруге қалай барганын, мүмкін, оны байқамай, я болмаса кездейсок жагдайда жасаганын білмейді. Енді философия тарихында кең орын алып, осы уакытка дейін талданып келе жатқан «ақикат пен сенім» мәселесіне кошейік. Оз уақытында Ибн-Рошд: «Белгілі бір нәрсе жонінде екі карама-карсы турган ақикат айту мүмкін емес, ол - біреу, олай болса, ақыл-ой таразысынан өтуі қажет», - деген пікір айткан болатын. Ф.Аквинс-кийге келер болсақ, ол, керісінше, сенім акикаты білім ақиқатынан 499 



жоғары, өйткені ол - Кұдайдын аяны деген пікір устады. Бүгінгі танда бұл мәселе «ғылым жэне мораль» мәселесіне айналды. Өйткені адамзаттың эрі карай өрлеуі моральдық кундылықтарга сэйкес келетін ғылым нэтижелерімен тығыз байланысты екенін баса айтуымыз қажет. Басқаша жағдайда, ғылым өз мэн-мағынасын жойып, адамға қарсы турған зулымдық күшке айналып кетуі мүмкін. Осы арада казіргі ғылымды талдауға уакыт келген сиякты. § 5. Таным деңгейлері мен әдістері Кен түрде алганда, гректің «methodos» деген сөзі «жол» деген магына береді. Эр нәрсені жасаганда, адам оны белгілі бір үлгілер, тэсілдерге сүйене отырып істейді. Мысалы, бүгінгі саясатта батыс елдерінде алгаш пайда болган «пиар-технологиялар» қолданылуда. Педагогика саласында эр пэнді қалай үйрету керегі жонінде неше-түрлі әдістер шыгарылган. Мұндай мысалдарды шексіз кобейте беруге болар еді. Сол сияқты гылыми салада да неше түрлі әдістер жасалып, нэтижелі қолданылады. Танымдагы сезімдік жэне акыл-ой сатылары гылымда зерттеудің екі деңгейін кұрайды. Олар - эмпирикалық жэне теориялык білім. Олар, эрине, бір-бірімен оте тыгыз байланысты. 
Қайсыбір зерттеу эмпирикалык сатыдан, ягни гылыми дерек-терді жинаудан басталады. Ол үшін зерттелетін зат (объект), я болмаса қубылысты (феномен) бақылау кажет. Аса назар аудара-тын нэрсе - гылымдагы бақылаудың ерекшелігі, ойткені ол «tabula rasa» - таза такта емес. Таным субъектісі (галым, я болмаса гылыми 

қауымдастық) зерттелетін объект жөнінде белгілі бір пікір, тужырым, идеяга уқсайтын козқараспен максатқа лайықты бакылауга кіріседі. Тэжірибелік таным барысында гылыми деректер жиналып, салыстырылып, белгілі бір жүйеге келтіріледі. Әрі қарай гылым теориялық деңгейге - тэжірибелік білімді угым, тужырым, заң т.с.с. гылыми кұралдар аркылы оңцеуге котеріледі. Теориялық таным арқылы біз зерттелетін заттың ішкі турақты байлйныстары мен заңдылыктарын аша аламыз. Енді теориялық білімнің қурылымына келер болсақ, оларга проблема (мәселе), гипотеза (болжау), теория, заңды жатқызуга болады. Таным үрдісінде белгілі бір сатыда тежеу, түсініксіз, адамды абыржуга экелетін ахуал пайда болады. Осы сәтте проблема дуниеге келеді. Оны шешпейінше, адамнан тыныштық кетеді. 500 



Сондыктан кейбіреулер проблеманы - білмейтінімізді білу дейді. Мүндай ахуалдың пайда болуының негізінде сан алуан 
қайшылыктар жатыр. Ол белгілі бір қубылыс жөнінде екі эртүрлі пікірдін пайда болуынан, я болмаса ескі теория мен жаңадан ашылған ғылыми деректің арасындагы қайшылык т.с.с. себептерден болуы мүмкін. Көп жағдайда мәселенің шешілуі - оны дурыс коя білумен байланысты. Ол үшін, әрине, барлық жиналған ғылыми деректер мен түжырымдарды тағы да ой елегінен өткізіп, проблеманы айқын сезіну қажет. Шешілген проблема ғылыми білімді терендетіп, сонымен қатар жаңа проблемаларды тудырады. Гипотеза (болжау) — белгілі бір зерттеліп жатқан зат, я 
қүбылыстың себебі жоніндегі кейбір деректерге негізделген болжам болып есептеледі. Ол элі озін дәлелдеуді талап етеді. Кейбір гипотезалар зерттеліп жатқан қүбылыстың себебін анықтаудың тіпті мүмкін еместігінен пайда болады. Мысалы, ғылымда таңғаларлық бірнеше ғана мәселе бар. Ол - осы Дүниенің озі, содан кейін тіршілік, ең соңында, рухани пенде - адамның өзі калай пайда болды деген сүрақтар. Бүл мэселелер жоніндегі діни көзқарастарды жақшаға шығарып қарағанда, материалистік философия мыңдаған жылдар бойы бүл Дүние мэңгілік өмір сүріп жатыр деген көзқараста болды. Мэселенің қиындығы - осы Дүниедегі бірде-бір зат, я болмаса 
қүбылыстың мэңгілік өмір сүре алмайтындығында, өтпелілігінде еді. XX ғ. 70 ж.ж. астрофизиктер «¥лы Жарылыс» (Grand Explosion) гипотезасын ұсынды. Бүл гипотеза Дүниенің мэңгілік еместігін, осыдан 13 млрд. жыл шамасында вакуумның жарылуынан пайда болганын болжайды. Осы гипотеза арқылы Гарыштагы «инфра-
қызыл сәуле толқындарыньщ ыгысуын», «дүниенің кеңею үстіндегі үрдісін» түсінуге болатын сияқты. Уақыты келгенде (млрд. ж.ж. кейін) бүл Дүние өзінің ішкі гравитация күші арқылы тартылып, ягни коллапсқа үшырап, өз омірін тоқтатады. Келесі жарылыс Дүниенің «жаңа үлгісін» әкелуі мүмкін. Мүндай болжамдар адам-ның ақыл-ойы, шыгармашылыгының гажаптыгын көрсетпей ме?! Таңгаларлық нэрсе - осы гипотезага үқсас идеяларды осыдан 120 ж. бүрын орыс теософы (teos - құдай, sofia - даналык) Е.Блаватская озінің «Қүпия доктрина» деген еңбегінде айтқан болатын. Ал тіршілік мәселесіне келер болсақ, коп гипотезалардың ішінен академик Опариннің «коацерваттық», ягни алгашқы коп минералдық түздар еріген жылы мүхитта күн сэулесінің куаты арқылы сансыз химиялық реакциялардың негізінде тірі белоктың дүниеге келгені жөніндегі болжамы бізді ерекше тартады. 501 



Адам мәселесіне келер болсақ, ол жөніндегі гипотезаларды біз «Адам болмысы» тарауында карағанбыз. Әрине жоғарыдағы көрсетілген гипотезаларды теорияға айналдыру о'те киын, өйткені олардың түп-тамыры млрд. жылдарға кетеді Ал шынайы омірдегі нақтылы табиғи, я болмаса элеуметтік саладағы гипотезаларға келер болсақ, олардың ақикаттығы ертелі-кеш дэлелденеді. Сонда гана ол теорияға айналады. Өмірдщ озі-ақ біршама гипотезалардың жалгандыгын көрсетіп, оларды гылым шеңберінен шыгарып тастайды. Мысалы, флогистон, я болмаса гарышты толтырып турган эфир сияқты гипотезалар гылым дами келе, оз жалгандыгын көрсетіп, категориялық (ұгымдық) мәртебе-сінен айырылып қалды. Теория - зерттелетін заттар, я болмаса қубылыстардың ішкі мэн-магынасын ашатын, практика аркылы дэлелденген, қайшылык-сыз бір-бірімен байланысты уғымдар жүйесі. Мысал ретшде А Эйнштейннің «Салыстырмалы теориясын», Ч.Дарвиннщ «Эволю-циялык теориясын», К.Маркстің «Формациялық теориясын» т.с.с. келтіруге болады. Теорияның қогам оміріндегі негізгі қызметіне түсіндіру, алдын ала болжау, іс жүзінде пайдалану жатады. 
Қайсыбір теория сол саладагы неше түрлі деректерді тэртіпке келтіріп, өзара байланыстырып, зерттелген заттың идеалдық моде-лін (үлгісін) жасайды, сондықтан адам оның терең мэнін түсінуге мүмкіндік алады. . Жақсы сарапталган теория алдын ала болжауга, әлі де Ьолса ашылмаган затгың касиеттерін ашуга мүмкіндік береді. Мысалы, Д.И.Менделеевтің химиялык элементтердің алмасу заңына сүйене отырып, галымдар біршама жаңа элементтерді ашты. Әсіресе әлеу-меттік теориялардың маңызы оте зор: солардың арқасында қогам оміріндегі болашақ өзгерістерді алдын ала болжауга, ягни сол өзгерістерге саяси, қуқтық т.с.с. жактардан дайын болуга мүмкіндік ашылады. Танымнын практикалык табигатынан теорияның іс жүзінде омірде қолдану мүмкіндігі шыгады. Теория біздің танымга деген сүйіспеншілігімізді қанагаттандырып қана қоймайды. Оның негізгі максаты - омірді оркендету, адамдарга омірлік багыт беру. Мысалы, ядролык физикада жасалган теориялардың негізінде АЭС-терді салуга мүмкіндік алып, бүгінгі танда жер бетіндеп жүздеген атомдык стансалар адамзатгы орасан-зор күш куатпен қамтамасыз етіп жатыр. 502 



Заң - зерттелген заттар, я болмаса кұбылыстардын ішкі, 
қажетті, мәнді, қайталанатын, тұрақты байланыстарын көрсе-теді. Әрбір ғылым саласы өз заңдылықтарын ашып, оларды өзара байланыстырып, теориялық дэрежеге көтеруге тырысады. Енді таным методологиясын талдауға уақыт келген сияқты. 
Қазіргі гылымда сан алуан зерттеу әдістері жасалган. Жалпы алганда, гылымдагы таным әдістерін үшке белуге болады: 1. Жеке гылым әдістері 2. Жалпы дүниетану эдістері 3. Ең жалпы (универсалды) методологиялар. Әрбір жеке гылым саласы дами келе, оз таным үлгілерін жасайды. Ол - оның пісіп-жетілгені, жеке гылым ретінде оз мэртебесін тапқанының белгісі. Мысалы, археология гылымында 
қазба эдістері, мэдени қабаттан табылган заттарды сақтау үлгілері т.с.с. бар. Физика гылымына келеек, онда спектральдық анализ, тарихи тілтану гылымында салыстыру эдісі бар. Археологиядагы 
қазба эдісін физикалық зерттеуде қолдануга болмайды, сол сиякты физика әдістері арқылы тіл тану мүмкін емес т.с.с. Жалпы дүниетану эдістеріне келер болсақ, оларды гылым-ньщ эрбір саласында белгілі бір зерттеу сатысында қолдануга болады. Ғылымның эмпирикалык (тәжірибелік) сатысында қолданы-латын жалпы әдістерге келер болсақ, оларга бақылау, экспе-римент жатқызуга болады. Бақылау жөніндегі ойымызды жога-рыда айтқанбыз (107-6.). Экспериментке келер болсақ, ол зертте-летін заттың элі де болса ашылмаган қасиеттерін білу үшін, оны жасанды жагдай жасау аркылы зерттеу болып табылады. Оны кейбір кезде «табигатты тергеу» дейді. Бүгінгі таңдагы экспери-менттерде гылыми аспаптар мен жабдықтар кеңінен пайдала-нылады. Теориялық деңгейде қолданылатын жалпы эдістерге абстрактілеу, жалпылау, анализ бен синтез, индукция мен дедук-ция, экстраполяция, модельдеу, тарихтык жэне қисындық, абстрак-тіліқген натылыққа орлеу т.с.с. жатады. Абстрактілеу дегеніміз зерттеліп жаткан объектінің кездей-соқ мэнсіз жақтарын ой арқылы «жақшаға алып», мэнді, керектілерін жинақтап, сактау болып табылады. Жалпылау - жинақталган жақтардың жалпы, бэріне бірдей ортақ қасиеттерін табу, сол аркылы олар жөнінде үгымдану. Анализ - зерттеліп жатқан заттыц күрамдас бөліктерін ашып, олардыц қасиеттерін зерттеу. 503 



Синтез - заттың зерттелген қүрамдас бөліктерін ой арқылы кайта біріктіріп, олардың бір-бірімен байланысын анықтау. Индукция - белгілі бір текке жататын заттардың қасиеттерін зерттеу арқылы жекеліктен жалпылыққа өрлеу. Дүние шексіз болғаннан кейін, индукция эрқашанда толық емес. Дедукция - жалпылықтан жекелікке өту. Кеңінен математика, юриспруденция, қисында қолданылады. Экстраполяция - белгілі бір жеке ғылымның әдістемелерін, я болмаса тужырымдарын соған жақын ғылым саласына тарату, сол арқылы жацалықтар ашу. Мысалы, этика мен қуқық ғылымдары нормативтік пәндер болғаннан кейін, бірінің нәтижелерін екіншіге пайдалануға болады (әрине, салыстырмалы турде). Модельдеу - кеңінен жаца техника, я болмаса технологиялар жасағанда колданылады. Мысалы, жаңа ушақтың ең алдымен 
қуыршак моделін жасап, аэродинамикалық қубырдан өткізіп, оның ушу қасиеттерін тексереді. Содан кейін барып, шынайы жаңа ушақтыц сынағы басталады. Тарихтық жэне кисындык эдістер де бірге қолданылады. Белгілі бір заттыц калайша дуниеге келгенін, кандай нақтылы сатылардан өткенін, сол жолда баска заттардың оныц даму жолын 
қалай бурмалағанын т.с.с. біз тарихи эдіс арқылы зерттейміз. Ол, эрине, ең алдымен коғам омірін зерттегенде кеңінен колданылады. Мысалы, тарихи эдіс арқылы Қазак елінің дербестік алғаннан бері кандай сатылардан өткенін, оныц даму жолында қандай кедергілер-діц болғанын, бугінгі таңца қандай деңгейге котерілгенін тарих-шылар егжей-тегжейлі зерттеуде. Қисындық деп заттыц ішкі табиғатынан, Аристотельдің созімен айтсак, энтелехиясынан шығатын тузу жолды айтамыз. Яғни қисындык дегеніміз -
қысқартылған тарихтык. Соңғы - қисындықтың өзге болмысы. Абстрактіліқтен нактылыкка орлеу әдісі - ғылымдағы кең колданылатын жэне де қиын тэсіл. Оны жете түсіну үшін «сезімдік нақтылык», «ой нактылығы» деген уғымдардың мэнін ашып алуымыз керек. Коз алдымызда күнбе-күн кездесетіннің бэрін біз түйсікте-ріміз арқылы біртутас зат ретінде қабылдаймыз. Оны біз сезімдік нактылық дейміз. Ол бізге заттыц терең ішкі мэні жөнінде ештеце айтпайды. Ой нақтылығы дегеніміз зерттелген заттың абстрактілік уғымдар аркылы ішкі жан-жакты байланыстары мен қатынаста-рыныц бірлігін, олай болса, оныц мэнін ашатын эдіс болып табылады. 504 



Ой нақтылығына жету үшін ең алдымен сезімдік нақтылықтан абстрактілік ұгымдарды жасауға өрлеу қажет. Ол үшін жоғарыдағы көрсетілген біршама тэсілдерді пайдаланып, белгілі бір тектегі заттардың ішкі қасиеттерін бөлек-бөлек көрсететін абстрактіліқ 
ұғымдарды жинақтаймыз. Ягни сол саланы бейнелейтін категориал-дық (уғымдық) жүйе жасалуы қажет. Бірақ бүл жасалган жүйенің кемшілігі - оның абстрактілігінде. Мысалы, бүгінгі таңдагы саясаттану гылымында жүздеген үғымы бар абстрактіліқ демокра-тия теориясы бар. Ал осы демократия теориясын нақтылай келгенде, ол эр елде әртүрлі келбетімен корінеді. Өйткені эр елдің оз тарихи жолы, мемлекет жөнінде жинақтаған тәжірибесі, әдет-ғүрпы, соған сэйкес менталитеті (ой өрісі) т.с.с. бар. Сондықтан 
Қазақ еліндегі демократиялық үрдістің нақтылы теориялық моделін жасау үшін, сол абстрактіліқ угымдарды пайдаланып, абстракті-ліқтен нақтылықка өтуге болады. Сонда ғана біз ой нақтылығына өтеміз. Диалектика жэне метафизика Енді танымдағы ей жалпы (универсалды, яғни филосо-фиялык) методологияға келер болсақ, ол: A) барлык гылым саласында қолданылады; B) оның негізгі қағидалары нақтылы жүріп жатқан зерттеудің басынан аяғына дейін басшылыққа алынады. Ғылымда универсалдық методология қагидаларының болуы Дүниенің біріугасіыгымен байланысты. Өлі, тірі табигат, когам омірі, ойлау үрдістері - бэрі де белгілі бір ең жалпы даму заңды-лыктарына багынады. Осы тургыдан алып Караганда, сонау коне заманнан бастап, Дүниетану саласында екі бір-біріне қарсы турган көзқарас пайда болды. Олар - диалектика жэне метафизика. Коне заманда стихиялық диалектиканың негіздері Шыгыс пен Батыста бірдей қалыптаса бастады. «Дүние - агым, өзен», - деді Гераклит. Қытай данасы Jlao-цзы болса, қарама-қарсылықтың бір-біріне өтетінін айтып қана қоймай, одан өмірге керек қагидалар шыгарды. «Қиындықты жеңу үшін жеңілден баста, улылыққа жету үшін кішіден баста, бақытқа жету үшін бақытсыздықтан өту керек (эйтпесе, бақытты екеніңді қайдан білесің)...» т.с.с. Грек топыра-гында улы Сократ алгашқылардың бірі болып ой қайшылықтарын зерттей бастаса, Элеялық Зенон қозгалысты калайша ой аркылы беруге болатындықты зерттеді... 505 



Жаңа дэуірде неміс философиясының улы өкілі Г.Гегель адамзат рухани өрлеу тарихын ұқыпты зерттеп, диалектикалық ойлау методологиясын жасады. XIX ғ. марксизмде Гегельдің идеялары эрі қарай дамытылып, тек ой өрісі ғана емес, бүкіл Дүниедегі барлык даму үрдістері диалектикалык заңцар мен категориялардың негізінде жүретіні, олай болса, таным мен қисынның өздері де соларға сэйкес келетіні жөнінде терең ойлар айтылды. Бүкіл XX ғ. жаратылыстану мен әлеуметтану нәтижелері - диалектикалық методолотияның салта-натты өрлеуі болды десек, асыра айтпаған болармыз. Ең алдымен диалектикалык идеялар қоғамтану пәндеріне, содан кейін биология саласына, XX г. физика, астрофизика, химия, геология т.с.с. гылымдарга кірді. Бүкіл Дүние қозгалыс пен даму да, ал оның қайнар көзі - ішкі 
қайшылықта екенін барлық гылым салалары бүгінгі таңда дәлелдеді. Олай болса, қайсыбір зерттеуде заттың ең алдымен ішкі 
қайшылыгы ашылып, оның өзіндік қозгалысы, озгерісі анықталуы керек. Ол үшін ойлау категориялары да бір-бірімен тыгыз байла-нысты, сонымен қатар қайшылықты, бір-біріне өтетін дэрежеге көтерілуі қажет. Дүниедегі барлық заттар мен қубылыстар бір-бірімен сансыз неше түрлі байланыста болганнан кейін, диалектикалык методоло-гияның зерттеуші алдына қоятын келесі талабы - заттың неше түрлі байланыстарын жан-жақты зерттеу. Әрине, ол байланыс-тардың шегіне жетіп, барлыгын қамту мүмкін емес. Дегенмен де мейлінше кобірек қамту бізді қателіктерден сақтайды. Дуниеге келген эрбір зат өне бойы бір орында турып 
қалмайды. Ол өзгеріске ушырап, неше түрлі сатылардан өтеді, ақы-рында, омірден озады. Сондықтан диалектиканың негізгі талап-тарының бірі - зерттелетін объектіге тарихтық тургыдан қарау. Дуниеге эр зат оз қайталанбас болмысымен келеді, сонымен 
қатар басқа заттармен ортақ қасиеттері аркылы бірігіп, байла-нысады. Олай болса, эр зат оз ерекшелігімен қүнды. Сондықтан 
қайсыбір зерттеудің негіздерінің бірі болып нақтылық қагидасы жату керек, ойткені барлыгына бірдей абстрактіліқ ақиқат танымда ешқашанда болган емес. Диалектиканың эрбір категориясының методологиялық мэні бар, өйткені олар Дүниенің сан қилы жақтарының ең жалпы, мэнді байланыстарын бейнелейді. Ал Дүние қайшылыкты жаратылганнан кейін, диалектикалык категориялар пар-парымен бірге, сонымен 506 



қатар кайшылықты болып келеді. Сондықтан қайсыбір сандык өзгерістер ертелі-кеш заттың өлшемін бүзып, жаңа сапаның пайда болуына, себеп салдарға, шындық жаңа мүмкіндіктің пайда болуына, кездейсоктык қажеттіктің іске асуына т.с.с. әкеледі. Енді диалектикаға қарсы келетін метафизикалық методо-логияны талдау үшін, ең алдымен осы үгымның мағынасын аныктау керек. Уакытында Аристотельдің болмыс іліміне арнаған «Бірінші физика» атты еңбегін Андроник Родосский «Метафизика» (физиканын ар жағында деген мағына береді) деген атпен жарыққа шығарған болатын. Сол уақыттан бастап осы күнге дейінгі бұл категорияның негізгі мағынасы - болмыс ілімі, табиғаттың ар жа-ғында жатқан терең философиялық мэселелерді талдау. Мысалы, «бүл Дүние шектелген, я шексіз бе, мэңгілік, я уақытша ма?», «акикат, ізгілік, эсемдік, бақыт дегеніміз не?», «Қүдай бар ма, я жоқ па?» т.с.с. Жаңа дэуірде Г.Гегель бүл категорияга екінші магына берді. Ол - диалектикалык методологияга қарсы түрган даму түжырымы. Олай болса, метафизика дамуга қандай тұргыдан қарайды деген заңды сүрак туады. 
Қозгалыс, дамудың қайнар көзін метафизика сырткы ыкпал, себептен көреді. Осы тұргыдан алып Караганда, мысалы, түлганың білім алуы оган білім беретін мүгалімдердің сапасына байланысты (сыртқы ықпал). Бірақ сол адамның білімге деген 

қүштарлыгы, білгені мен білмейтіні арасындагы ішкі қайшылық оның жүрегінде от болып жанбай, ол қандай керемет оқытушы, академиктер сабақ берсе де, терең білім ала алмайды. Керісінше, ондай ішкі талпыныс болса, ол өз белсенділігі арқасында жақсы маман болып шыгуы гажап емес. Бүгінгі өмірде «Мен шетелден оқып келдім», - деп «ысқырыгы жер жарганмен, айдаганы бір-ақ ешкі» азаматтарды жиі кездестіруге болады. Оларды шетелдерде оқытуга эке-шешелерінің қолы жеткенмен, балалары үміттерін актамайды. Метафизика дамуды «заттың бірте-бірте үлкеюі, я болмаса кішіреюіне» теңейді. Мысалы, ананың ішіндегі пайда болган үрық, метафизикалық түргыдан Караганда, кішкентай аяқ-қолы, басы бар адам. Ол ананың ішінде 9 ай үлкейіп-өсіп, дүниеге келеді. Ал қазіргі гылым мүндай көзқарастың дүрыс еместігін көрсетіп отыр. Шынында, ұрық 9 айдың ішінде бүкіл тіршіліктің млрд. жылдар бойы өткен жолын қысқаша қайталап өтеді. Ал дүниеге келген жас сәби түлгалық қасиетке ие болу үшін, негізінен, 3 жасқа шейін 507 



халықтың мыңдаған жылдар бойы дамытқан тілін меңгеріп, «мендік» сезімге жетеді. Мұны ғылыми тілде онтогенездің (нақтылы организм) филогенезді (тектің дүниеге келіп, өмір сүруі) кайталауы дейді. Метафизика дамуды өткен сатыны қайталаумен теңейді. «Бүл ай астындағы дүниеде еш жаңалық жоқ, бэрі де өз шеңберіне оралады. Қыстан кейін тагы да көктем, жаздан кейін келетін күз тагы да қыс мерзіміне әкеледі» деген «терең» пайымдауды оқырман талай рет естіген болар. Сырттай қарағанда, дэл сол сияқты. Бірақ биылғы қыс өткенмен толык тең емес. Табигатта біз байқай алмайтын, я болмаса мэн бермейтін жаңалықтар өне бойы болып жатады да, мыңдаған жылдардан кейін белгілі бір жаңа сапаға экеледі. Өкінішке қарай, адамның бұл өмірдегі өмірі өте қысқа. Егерде біз мыңдаган жыл өмір сүрсек, онда біз өміріміздің соңында табигаттың жаңарганын, жас кезімізде болмаган қубылыстардың Дүниеге келгенін байқаган болар едік. Біз, мысалы, откен заманда динозавр, птеродактиль сияқты алып жануарлар мен қүстардың өмір сүргенін білеміз. Оның айгагы - жер астында калган солардың сүйектерінің қалдықтары. Қорыта келе, табигаттың өзі өне бойы даму үстінде екенін, метафизикалық «бір шеңбердегі қайталаудың» жалгандыгын байкауга болады. 
Қоғамтану, саясат, дипломатия т.с.с. салаларда софистика мен эклектика - жиі кездесетін кубылыстар. Софистиканың шыққан тегі - коне Греция, нақтылап айтсақ, - Афиналык демократия кезеңі. Билікке умтылып, бақталастыққа бой урган Афинаның бай азаматтары сайлау кезеңінде халық алдына оз саяси багдарлама-ларын усынып, бір-бірімен айтысқа түседі. Жеңіске жету, коп жагдайда, қүлаққа жагымды майда сойлеу, оз саяси үстанымының ащіқаттыгына сендіру, халық алдында оз даналыгы мен кореген-дігін корсетумен т.с.с. байланысты болды (тіпті бүгінгі күнгі біздің оміріміз сияқты!!! Тек біз оны қазір «пиар-технология» дейміз). Ал ол үшін риторика (әсем сөйлеу онері), қисын (ойды дэлелдеу, я болмаса терістеу онері), философия (даналыққа жету өнері) сияқты пәндерден сабақ алуга тура келді. Бул пәндерден сабақ беретін мамандар тыңдаушылардың талабына сай айтылган ойды қалайша теріске шыгару, бурмалауга болатыны жонінде дэріс берді. Осы себептерге сэйкес софистика дүниеге келеді. Сондыктан да грек халқы «софистика» деген сөзді «жалган даналық» деп түсінді (софистиканың философиялық негіздерін қалаган Протагор жөнінде осы кітаптың «Антикалық философияга» арналган тақырыбынан О К Ы Ң Ы і ) . 508 



Софистика деп саналы түрде жалғанды ақиқат деп, болмаса, керісінше, дэлелдеу әрекетін айтамыз. Ол, бір жагынан, қоғам өмірінің күрделілігі, оның шеңберіндегі топтардың әртүрлі мүдде-лерінін болуы, екінші жагынан, саясатта үстем топтың өз мүддесін іске асыру жолындагы іс-әрекетінен шығатыны сөзсіз. Мысалы, бүгінгі таңдағы аса өткір мэселе - халықаралық терроризмді алар болсак, оның шынайы қайнар көзі жыл сайын сарқылып келе жатқан энергия ресурстарын зорлық-зомбылық жасап, күші келген-дердін кайта бөлу әрекетінен туындайды. Нақтылай келсек, 2003 ж. басталган Ирактагы согысқа кінэлі - Саддам Хусейннің саяси режимі емес (акырында, сол елді АҚШ басып алып, қанша іздесе де, бірде-бір адам-затқа қауіпті қару-жарақ таппай қойды), АҚШ-тың сол елдің мунайын өз қолына алуына багытталган іс-әрекеті жатқаны сөзсіз. Бірақ сол елдің экімшілігі неше түрлі софисти-калык «дэлелдемелерді» пайдаланып, халықаралық қауымдастық алдында төккен абыройын жуып-шайып жатқаны ... Эклектикаға (eklektikos қанша іздесе де, грек сөзі, таңдау) келер болсақ, ол адамньщ саналы турде белгілі бір саладагы эртүрлі ымырага келмейтін құбылыстарды таңдап, бір арнага кую әреке-тінен пайда болады. Синергетика методологиясы Әрине, гылымтану методологиясы да бір орында турып калмайды. XX г. 80 ж.ж. Батыста «синергетика» (бірге іс-әрекет жасау магынасын береді) ілімі пайда болды. Оның негізін қалаган И.Пригожин мен Г.Хакен болды. Синергетика - ашық жэне өз-өзіне толыгынан тең емес жүйелердің озіндік уйымдасуы мен өзгеру, даму зандылықтарын зерттейтін ілім. Ал енді осы берілген анықтаманы талдап көрелік. Расында да, бул Дүниеде бэрі де бір-бірімен байланысты болганнан кейін, «жабық жүйе» болуы тіпті де мүмкін емес. Бүрын-гы Кеңес қогамының артта қалуының себептерінің бірі Батыс елде-рінен өзін жабық устагысы келгені емес пе? Ал согыстан кейінгі Албанияны алсак, Батыс пен Шыгыстан жабылган ол ел Еуропа-ның нак ортасында болса да, қайыршылық деңгейге жеткен жок па? 509 



Ашык жүйе, эрине, ешқашанда өз-өзіне толык тепе-тең болмайтыны да айдан-анық, өйткені ол жүйеге неше түрлі басқа заттар мен қүбылыстар өз әсерін тигізбей қоймайды. Бірақ бүкіл Дүниені біртүтас «Үлкен Жүйе» ретінде қарасақ, онда оның тепе-теңдігін кім, я болмаса не бүзады деген сүрак пайда болуы мүмкін. 
Қазіргі гылым оны вакуумнан көреді. Енді «өзіндік үйымдасу» үғымына келер болсақ, бүл идея философия тарихында көптен бері бар. Материяның ішкі өзіндік күші аркылы дамуға мүмкіндігі бары жөнінде уақытында Б.Спиноза, К.Маркс сияқты ойшылдар айтқан болатын. Бірақ өлі табиғатты зерттейтін жаратылыстану ғылымдарында көпке дейін «теормодинамиканың екінші бастамасы», ягни табиғатта болып жатқан энтропия (ыдырау, хаосқа айналу) заңы «өзіндік үйымдасу» идеясына өз кедергісін тигізген болатын. Сондықтан биология саласына Ч.Дарвин еңгізген «эволюция, күрделену» заңдылыктары, жалпы жаратылыс тану гылымында үлкен қайшылық тудырды. Бір жагынан, энтропия заңдылыгы Дүние бара-бара суып, түрпайы-ланып хаосқа айналады десе, екінші жагынан, биология гылымы тіршіліктің оне бойы күрделенуін мойындады. Міне, синергетика ілімі осы кайшылыкты шешеді. Синергетика гылымы хаостың жасампаздык бастамасын, эволюциялық үрдістегі конструктивтік, тэртіпті тудыру мүмкіндігін корсетеді. Бір жагынан, Дүниеде ыдырау, шашылу, тарау үрдістері жүріп жатса, екінші жагынан, күрделену, тэртіпке келу, дамуды байқауга болады. Енді озгеру, даму заңдылықтарына келер болсақ, ол Дүние-дегі барлық затгар мен кұбылыстарга (өлі, тірі табигатқа, когам оміріне, ой өрісі дамуына) ортак болып шыкты. Синергетика ілімі бойынша, даму барысындагы ашық та тепе-тендікте емес жүйе алгашында бірте-бірте күрделене жэне тәртіптене түсіп, ақырында озінің бейтүрақтық бифуркациялық (эр тараптық) нүктесіне келіп тіреледі де, оныц алдында, практикалық түрде, эрі қарай түрақты дамудың сан қилы жолдары ашылады. Жүйенің қай жолга түсетіні белгісіз, тек оны аныктайтын - «¥лы Мәртебелі Кездейсоктық». Ол - даму механизмінің қажетті кілті. Сонымен бүл теорияның «ақылга сыймайтын» гажап жагы - кездейсоқтықтың дамудагы ерекше ролі. Шексіз кездейсоктыктардың біреуі "таңдалганнан" кейін, жүйе жаңа тұракты даму барысына кошеді (келесі бифуркациялык нүктеге дейін). 510 



Әңгіменің қиындығы мынада. Мұндай жүйенің эрі қарай даму жолын алдын ала анықтау тіпті де мүмкін емес. Әрине, компьютерлік бағдарламалар аркылы біршама даму жолдарын аныктауға болады. Дегенмен де жүйенің қай жолмен эрі қарай дамитыны эркашанда белгісіз болып қала береді. Сонымен даму барысындағы көптінділік мойындалды да, бурынғы классикалық біртінділік даму заңдылықтары (заттың дамуының бастауын, қазіргі ахуалын зерттеп, болашақта не болатынын болжау) сирек кездесетін қубылысқа айналды. Синергетика іліміндегі флуктуация уғымының (болар-болмас нэрсенің бейнақтылық дэрежеге көтерілген улкен курделі жүйені жаца даму жолына түсіріп жіберу мүмкіндігі) қоғамтануда, саясаттағы рөлі зор. Қоғам өміріндегі даму үрдістері бифурка-циялық нүктеге жақындаған кезде, қайсыбір кездейсоқ оқиға, тіпті жеке адамның іс-әрекеті, ойламаған жерде үлкен әлеуметтік дүмпулерге экелуі мүмкін. / Сонымен синергетика философиялық-методологиялык дэ-режеге көтерілген соңгы жылдардагы теория десек қателеспейтін болармыз. Осы теорияның арқасында біршама диалектикалық категориялар: мүмкіндік пен шындық, кездейсоктык, біртінділік пен көптінділік, ақпарат, қайшылық, себептік т.с.с. оздерінің жаңа жақтарымен көрініп, гылымда баскаша елеулі магынада қолданыла бастады. § 6. Ғылым, техника жэне білім философиясы Бүгінгі қогам өмірін гылым мен техникасыз козге елестету мүмкін емес. Ғылым - дүниетану, жалпы алганда, рухани ондірістің 
қалыптасқан ерекше түрі. Оның өз мекемелері (гылыми-зерттеу институттары, зертханалар т.с.с.), гылыми қауымдастықтары, зерттеу жабдықтары, ақпарат алмасу (журналдар, конференциялар т.с.с.), қаржы орталықтары т.с.с. бар. Ғылымның негізгі мақсаты -адамзат қажеттіліктерін өтеу жолында соган керек білімді ондіріп, оны іс жүзінде өмірде пайдалануга болатындай етіп, қайта өзгерту. Екіншіден, барлык гылым салаларынан шыгатын деректер мен тужырымдар, теориялардың басын біріктіріп, олардың өзара байланыстарын анықтап, «Дүние жөнінде гылыми сурет» жасау болмақ. Соңгының негізінде адамдардын дүниеге деген козқарасы 
қалыптасады. Әрине, гылым дамыган сайын «дүниесурет» те өзгеріске түседі. 511 



Мындаған жылдар бойы ғылым үрықтары философияның ішінде пайда болып дамыды. Математиканың (геометрия) негіздері жер олшеу, су каналдарын откізу т.с.с., астрономия көшіп-қону-дағы аспанга карап бағыт алудан, Орта ғасырлардағы алхимия байлықты өсіру (қорғасынды алтынға айналдыру) іс-әрекеттерінен пайда болды. Дегенмен де бүгінгі ғылым өз түп-тамырларымен Жаңа дәуірге, яғни капитализмнің тарихқа келуімен байланысты дүниеге келеді. Оның Отаны - Еуропа топырағы. Егер Батыс пен Шығыс елдерінің даму карқыны мыңдаған жылдар бойы біркелкі болса, XVI ғасырдан бастап Еуропа ғылыми зерттеулерді дамыту барысында тез карқынмен алға өрлей бастайды. Шығыс елдері ғылыми-техникалык салада артта қалады. Енді мүндай өзгерістердің себебі неде деген сүрак қойсақ, оған гылыми эдебиеттен эртүрлі жауап аламыз. Бүл мәселені егжей-тегжейлі талдаган неміс философы К.Ясперс оның түптамырын христиан дінінің адамға беретін рухани бағытынан көреді (Библия этосы адамнан, - ол қандай зардаптан өтсе де, - ақиқатқа жетуді талап етеді). Екіншіден, «Дүниені Қүдай жаратқаннан» кейін, М.Лютер айтқандай, «Қүдайдың ісін биттің ішінен-ак коруге болады», осы себепті, таным дегеніміз Құдай ойының ізімен жүру болса керек. Үшіншіден, бүл Дүние зардап пен кайғыға толы болғаннан кейін, Қүдайды ақтау жолында солардың түп-тамырын зерттеп, олармен күресе білу қажеттігі. Әрине, бұл корсетілген рухани себептердің өз орны бар. Бірак, біздің ойымызша, К.Ясперс христиан дінінің негізгі қағида-ларының бірі - Қүдай адамды өзіне үқсатып осы жаратылған дүниенің әміршісі қылып жаратты деген қағидасына мэн бермеген-дей. Ал, шынына келгенде, осы қағида ғылымның христиан әлемінде тез қарқынмен дамуына зор әсерін тигізсе керек. Дүниенің ішкі сырын ашып, оны өз пайдасына жаратып, ақырында сол Табигатты өз еркіне көндіру - талай ғасырлар бойы жаратылыстану ғылымдарын дамытудағы бағыт болды десек ақиқаттан алшақ болмайтын сияқтымыз. Өйткені біршама Батыс ойшылдарының өзі-ақ бүгінгі таңдағы Еуро-Атлантикалык цивилизацияның терең дағдарысын осы себептен коруде. Бірақ бүл мэселенің әлеуметтік-экономикалық жағы тағы да бар. Ол Еуропа топырағына Қайта өрлеу заманының келуімен тығыз байланысты (XV-XVI ғғ.). Осы кезде Италияда теңіз саудасы мен балык аулау, мата тоқу т.с.с. кэсіптердің дамуы арқасында 512 



біршама шаруалар өз қожайындарынан жеке бас бостандығын сатып алып, «жаңа байларға» айналып, шеберханаларында өз еркімен келіп, жалданып істейтін еңбек күшін пайдаланады. Сонымен капиталистік экономнкалық қатынастардың негізі пайда болып, тез қарқынмен дами бастайды. Соңында болған буржуа-зиялық-демократиялық революцнялар барлық адамдарға бас бостандығын әкеліп, бүкіл халықты заң жүзінде теңейді. Жаңа 
қалыптасқан жағдайда эр адам: «Мен не істеп өз жағдайымды дүрыстай аламын, қалай отбасымды асыраймын», - деген ойға келіп, ізденіске кіріседі. Осы миллиондаған адамдар белсенділігінін арқасында капитализм өндіргіш күштерді орасан зор каркынмен дамытады. Ал ол үшін Табиғатқа бет бүрып, оның заңдылықтарын ашу аркылы ғана жаңа кұрал-жабдықтар, технологиялар жасау мүмкін еді. Міне, біздің ойымызша, ғылымның ерекше салаға айналып, дамуының негізінде жаткан негізгі себеп осы болса керек. Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген рухани себептерді де ескеру 
қажет.' 

Қорыта келе, ғылым мен техниканың даму сатыларын былайша корсетуге болады: 1. ғылымға дейінгі саты (коне заманнан XV ғ. дейін) 2. қазіргі ғылымның қалыптаса бастауы (XVI - XIX ғ. 70 жж.) 3. классикалық ғылым мен техника сатысы (XIX ғ. 70 жж. бастап XX ғ. ортасына дейін) 4. XX ғ. ортасынан бастап, осы күнге дейін (постклассикалық саты). Енді ғылыммен тығыз байланысты екінші «техника» үғымын талдауға уақыт келген сияқты. Гректің «техне» деген сөзі алгаш-
қыда «өнер», «шеберлік» деген мағынада колданды. Бүтінгі таңда «техника» деп барлык коғамның салаларында колданылатын неше түрлі күралдарды айтамыз. Ф.Энгельсті еске алсақ, адамнын өзі-ак еңбек қүралдарын жасау аркылы жануарлардан бөлініп, саналы пендеге айналған жок па? Егер жануар айнала қоршаған ортаға өз дене мүшелерін жетілдіру арқылы бейімделсе, адам, керісінше, өз дене мүшелерінің жалғасы ретінде неше түрлі жасанды заттарды жасайды да, оларды табигат пен өзінің екі ортасында орналастырып коршаган ортаны өзгертеді. Егерде жануардың дене мүшелері белгілі бір оның оміріне керек қызметті істеуге мыңдаған жылдары бойы бейімделіп, озінің мэресіне жетсе, адамдікі ондай жетілген болмаса да, өзінің жан-жақтылығымен көрінеді. Мысалы, адамның 
қолын алайықшы: оның жан-жақтылығы соншалыкты, тек таңға-513 



ласың. Бул жолда дәрігерлердің микроскоппен жасайтын опера-циясынан бастап, алып механизмдерді жүргізетін дэрежеге дейін неше түрлі деректерді келтіруге болады. Бүгінгі таңда күнбе-күнгі омірде «технология» деген үгымды да коп пайдаланып жүрміз. Қарапайым сананың деңгейінде «техника» мен «технология» үгымдары бір магынада қолданылады. Алайда бүл үғымдардың бір-бірінен айырмашылыгы бар екенін байқаймыз. Егер техникага неше түрлі заттардан жасалган қүрал-дарды жатқызсақ, технологияға белгілі бір жасанды затты, я болмаса қүбылысты жасау жолындагы әдістерді, олардың бірінің соңынан бірі келетін тәртібін айтамыз. Олай болса, алгашқы «шеберлік» деген магынага тагы да қайтып келдік. Жогаргы дэре-жедегі технологияның негізінде жасалып шыгарылган заттың сапа-сы биік болады. Қазақстандагы кеңес заманында салынган біршама алып ондіріс кешендерінің тоқтап тұрганының себебі де осында: ондагы ескі технологиялар дурыс нарықта өтетін тауарларды шыгаруга мүмкіндік бермейді. Технология үгымының орісі жыл сайын кеңейе түсуде. Оны біз ондірісте гана емес, қогамның баска салаларында да қолданып жүрміз. Бүгін біз саясатта «пиар-технология», қогамдық пікірді 
қалыптастыру жолында «ақпараттьщ технология», білім беру жүйесінде «педагогикалық технологиялардың» т.с.с. неше түрлерін көріп те, естіп те жүрміз. 

Қайсыбір затты жасау үшін белгілі бір шикізатты әкелу (көлік), содан кейін оны өндеу (технология), осы жолда біршама күш-куат жүмсау (энергия) жэне шешім қабылдау мен оның іске асуын бақылау (контроль) керек. Тарихтың алгашқы сатыларында оның бэрін де адамнын өзі жасады. Бірақ, жүре келе, жануарларды үйретіп, көлік ретінде пайдалана бастады. Үй салу жолында адам неше түрлі тастарды жогарыга көтеретін алгашқы дәнекерлерді жасайды да, соңынан оның ішкі сырын ашып, механиканың алгашқы қагидаларын тудырады. Содан кейінгі үлкен жаңалық -адам су шыгыршыгын ойлап шыгарып, агыс күшін игерді, нәтижесінде су диірмені пайда болды. Бул алғашқы техноло-гиялық машинаның дуниеге келуі еді. Онда қозгаушы куш, оны жеткізу, жумыс жасау механизмдері бірге берілген. Жүре келе, гасырлар шеңберінде олар бір-бірінен болініп, қозгаушы механизм-дер, оны жеткізу жэне технологиялық машиналар пайда болады. 18-г. аягында технологиялық машиналарды жасауда нагыз тоңкеріс болды: жіпті иіретін, мата тоқитын машиналар дуниеге келді. Бу 514 



күшіне негізделген қозғалтқыштар пайда болып, мұның өзі алып өндірістер - фабрикалардың дүниеге келуіне себеп болды. XX ғ. дүниеге келген электр күшіне негізделген жеке қозғалтқыштар эрбір машинаның құрамдас бөлігіне айналып, өндірісті эрі карай дамытты. Алайда қандай машиналар жасалса да, оларды оақылап баскаратын адам болды. Бірак ол да XX ғ. көп ұзамай, автомат-т а н д ы р ы л ғ а н өндіріс ошақтарымен ауыстырыла басталды. Бүгінгі таңда дамыған елдерде көп өндіріс ошақтарында автомат-тандырылган цехтар жиі кездеседі. Мысалы, автомобильдерді шығаратын зауыттарда, машина қорабын жасау, оны бояу, т.с.с. жумыс түрлері автоматтар мен роботтарға берілген. Компьютерлік техника дамып, көп жағдайда бүгінгі танда олар ақпаратты тавдап алу, оларды бір жүйеге келтіру, түр-түрге бөлу, т.с.с істермен айналысып, өндірістегі шешімдерге келуге, оларды іске асыруға көмектеседі. Сонымен тарихи адамның негізгі еңбек функциялары бірте-бірте машиналарға беріліп, олар қоғам өмірінде елеулі рөлге ие болды. Соңғы жылдардагы гылым мен техниканың дамуы «үлкен жарылысты» еске түсіреді. Бүгінгі тандагы өндірістегі автомати-калык зауыттар, бүкіл дүние жүзін қамтыған интернет жүйесі, теледидар, ұялы телефондар, 2,5 дыбыс жылдамдығына жеткен 
ұшактар (Конкорд), Ғарышта орналасқан стансалар мен жер серік-тері т.с.с. қазіргі ғылым жетістіктеріне негізделген. Осы жетістіктерге таңырқап, сүйсіне караған ойшылдар болашақта адамзаттың барлық қайшылықтары ғылымның даму негізінде шешіледі деген козқарас ұстады. Мұны біз сциентистік (scientia - лат. созі, гылым), я болмаса техно-оптимистік козқарас дейміз. Алайда шың бар жерде кұз да барын ескеру керек. XX г. 70 жж. бастап гылым мен техниканың теріс жақтары да айқында-лып, (қоршаган ортаның бүзылуы, климаттың озгеруі, адамның техника құлына айналуы т.с.с.) корсетіле бастады. Антисциен-тистік, техно-пессимистік багыт ұстаган галымдар қазіргі гылымды «құмырадан шыгып кеткен жынга» теңеп, «енді эрі қарай жаңа өндіріс кешендерін салуды тоқтату керек, эйтпесе жердегі тіршілік оган шыдамай құрып кетеді» деген пікір айтты. «Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды» демекші, жаңа гана дамып келе жатқан елдер оз өндіріс кешендерін 515 



орнатып, халықтарының эл-ауқатын көтергісі келеді, Батыс ойшылдарының алаңдауын олар ескермейді. Сонда эрі қарай не істеу керек деген заңды сурақ туады. Кейбір кезде, мүмкін, Табиғаттың баласы болып, оған қарсы шықпай, үндесті өмір сүрген біздің көшпенді бабаларымыз дурыс істеген болар деген де сурак ойымызға келеді. Әрине, ол -романтикалық көзқарас. Ғылым мен техниканын дамуын тоқ-тату мүмкін емес. Сонымен катар ғылымның жетістіктерін өмірге енгізген кезде (ол гылымның негізгі мақсаты), ойланып-толғанып, тек бүгінгі күннің мүддесін ғана ойлап қоймай, сонымен катар алые болашаққа тигізетін оң, я болмаса теріс әсерін сараптауға салу керек. Ал ол үшін білім беру саласын тез карқынмен дамыту керек. Біріншіден айтып кететін жайт - бүгінгі таңдагы білім үлесінің (ақпараттың) коғамның қай саласында болмасын күрт осуі. Егер білімнің еке есеге осуі адамзат тарихында 1 ғ. бастап 1750 жылға дейін созылса, келесі екі есе осуі 1750-1900 жж., ал XX ғ. 50-ақ жылда екі есеге ості. Ғалымдардың айтуына қарағанда, бүгінгі жер бетіндегі метрлік толкындағы радиосэулелердің деңгейі Юпитер мен Сатурн сияқты планеталардан асып түсіп, тек Күннен ғана кем болып тур, сонымен катар ол Ғарыштан байқауға болатын дэрежеге жеткен. Сонау коне заманнан бастап акпаратты таратудьщ негізгі қуралы ретінде жазу колданса, ал кітап аркылы білім Орта гасырдан бастап таратыла бастаса, XX г. радио, теледидар, телефон, телеграф сиякты электрлік куралдар пайдаланылды. 70-ші жылдары компьютерлік электрондык куралдар кеңінен омірде колданылып, білімді тарату мен қолданудың мүмкіншіліктері коптеген есе өсті. Акпарат негізгі тутыну тауарына айналды. Сол себепті бүгінгі таңда дамыган елдерде материалдық ондірісте тек халыктың 24-26%-ы ғана істейді. Керісінше, рухани өндірістегі адамдардың саны 36-38% -га жеткен! Өйткені ондіргіш күштер өскен сайын материалдык ондіріске керек адамдардың саны да соган сэйкес азая бермек. Акпараттык кызмет корсету саласы дамыган елдерде бүгін бүкіл экономиканың 50%-ынын асады екен! Сонымен ақпарат ең 
қунды тауарлардың қатарына кірді. Олай болса, улттык ақпарат ресурстары сол когамның негізгі байлыгы болып есептеледі. Енді оның гажап ерекшелігі мынада. Мысалы, сіз мың дана көйлектің 500-ін сатсаңыз, сізде 500-і калады. Ал 1000 бит ақпарат сатсаңыз, оның кунын аласыз да, сонымен катар сол 1000 бит қолыңызда бурынгыдай қала береді! 516 



Олай болса, қазіргі қоғамның негізгі капиталына адамдардың 
қабілеттері, табиғи дарындары, оларды дамытып, тиімді пайдалану жататыны айдан анық. Қай ел өз адамдарының шығармашылық мүмкіндіктерін гүлдетіп, тиімді пайдалана алса, табиғи байлықтары аз болса да, өркендеп алғы шепке өтіп кетуі мүмкін. Ол үшін білім саласына коп коңіл бөлінуі керек. Сондыктан да біздің жас мемлекетімізде де білім беру саласына, оның дамуына коп көңіл бөлінуде. Бүл салада тәуелсіздік жылдары коп өзгерістер пайда болды. Біріншіден, жаңа заманның үрдістеріне сай мектептер мен жоғары жэне орта арнаулы оқу орындары компьютерлік күрал жабдыктармен камтамасыз етілді. Ел қандай қиын жағдайда болса да, жас мемлекет оған каржы аятан жок. Коп оку орындары «Интернет» жүйесіне қосылып, мектеп оқушылары мен студенттер дүниежүзілік ақпарат қорымен пайдалануға мүмкіндік алды. Жаңа заманға сай оқулықтар дайындалып, мультмедиалық білім беру әдістері алдыңгы шептегі мүгалімдердің күнбе-күнгі жүмысына айналды. Жоғары білім беру саласында жекеменшікке негізделген оку орындары пайда болып, дами бастады. Әрине, бүл үлкен жүмыста асырасілтеушілік де болды. Мүндай үрдіс басталған кезде, сол саланы басқарған кейбір шен иелері «коз қысты, бармақ басты» жолына түсіп, оңды-солды лицензиялар беріп, ешқандай материал-дық базасы жоқ «университеттердің» ашылуына жол беріп қойды. Жоғары білім беру «жеңіл іске» айналды. Түрпайы пайда табуға кұныққан оқу-білім саласындағы «іскерлер» каншама соларға сенген жастардың тағдырына өз кеселін тигізді! Бүтінгі таңда жағдай дүрысталуда. Үш бөлмелі пэтерді жалға алып, «университет ашкан» заман артта қалды. Дегенмен де бүл күрделі салада қиындықтар - элі шаш етектен. 

Қай елде болмасын, білім беру жүйесі екі мәселені қамтиды. Біріншіден, заманның талабына сай кәсіби білім беру, сол саладағы соңғы технологияларға үйрету. Екіншіден, элеуметтік-гуманитар-лық білім беріп, болашақ мамандардың түлғалық, азаматтық 
қасиеттерін шындау. Осы түрғыдан алып қаратанда, бүрынғы білім беру жүйесінде элеуметтік-гуманитарлык пэндерге аса коп көңіл бөлінген болатын. Сонымен катар арнаулы кәсіби білім беру, жаңа технологияларға үйрету заман талабына коп жағдайда сай келмейтін. 517 



Енді жағдай керісінше орын алып отыр. Гуманитарлық білім беру жүйесі мейлінше кеміп, кәсіби білім беруге мейлінше көп көңіл бөлінуде. Тікелей батыс білім беру жүйесі сияқты. Мүндай асырасілтеушілік «бір жақты» дамыган, тек өз саласын ғана жаксы білетін мамандардың дүниеге келуіне себеп болады. Қарап отырсақ, Батыс елдеріндегі рухани дагдарыстың себептерінің бірі оеында болса керек. Жалаң технократизм дұрыс нәтижеге экеледі деп айту қиын. Екі-ақ мысал келтірейік. Қытай елінде (5 мың жылдық өркениеттігі бар) мыңдаған жылдар бойы мемлекеттік жүмыеқа өтерде конфуциандық этикадан емтихан қабылданады. Түлганың моральдық қасиеттері егжей-тегжейлі текееріледі. Әрине, жемқорлықты түбегейлі жою, қай елде болмасын, мүмкін емес. Бірақ ол елдегі жагдай, бүл жагынан алып Караганда, мүлде озгеше. Біздің елде Конституция мен екі-үш занды білсең болтаны, мемлекет саласында жүмыс істеуге жол ашылады. Коп жагдайда жогаргьг лауазым иелерінің халық алдында берген анты үстірт рэсімге айналып отыр. Бірде-бір антты бүзган шен иесі жонінде акпарат естіген жокпыз: мүмкін, ондай мемлекет кызметкерлері біздің елде болмаган шыгар?! Екінші мысал ретінде Англия премьер-министрі Тони Блеер-дің казан айындагы (2005) парламент алдындагы сойлеген созін айтсақ та болтаны. Ол Еуропа жогары білім беру жүйесін реформалау керектігін, Қытай мен Үндістан елі жогары мектептерінің олардан озып кету мүмкіндігін басып айтты. Ал біз болсак, Еуропа стандарттарын жалаң еліктеушіліктің негізінде 
қабылдап жатқан жагдайымыз бар. Шыгысқа карай «мойнымызды бүрып», ондагы жиналган тэжірибені де игерсек дұрыс болмай ма? Мүндай жагдайда біздің телеэкранда араларында жантүршігерлік кадрларды көрсетіп, «Биллды олтіру-1, Биллды өлтіру-2, Биллды олтіру-3» деген жарнамалар болмас еді. Әрине, білім беру жүйесі бүгінгі заманда өне бойы өзгерісте болуы керек. Сонда гана біз артта калушылықпен мэңгілік 
қоштасамыз. Электрондық, мультимедиалык кұралдар да кеңінен пайдалануы керек. Нешетүрлі тестілерді де оқу барысында қолдану 
қажет. Бірак кай елде болмасын, тек қана мыңдаган жылдар бойы озгермеген бір нэрсе бар: ол - ¥стаздың оқу барысындагы інешуші рөлі, өйткені білім беру жүйесінде адам заманның талабына сай түлгага айналуы кажет. Бірде-бір техникалық күрал ¥стаздың орнын ауыстыра алмайды. Ол - білім беру жүйесінің аркауы. Олай болса, қогам өміріндегі оның мэртебесін көтеру, онын 518 



материалдық ахуалын жақсарту арқылы білім беру жүйесін шынайы дамытуга болады. Қазақстан интеллигенциясының шыгар-машылық потенциалы жеткілікті. Біздің жастар да талантгы. Олай болса, бұл саладағы саясат осы мүмкіндіктерді шындыққа айнал-дыруға бағытталуы керек. Рефераттар тақырыптары: Философиядағы таным ілімі; Танымның практикалық табиғаты; Танымдағы акикат мэселесі; Сезімдік танымның ерекшеліктері; Рационалдық танымның қурылымы; 
Қазіргі ғылымның ерекшеліктері; Танымның жалпы эдістері; Диалектика жэне метафизика; Абстрактіліктен нақтылыққа өрлеу таным жолы; , Синергетика ілімінің методологиялык мүмкіндіктері; Өз бетінше дайындыққа арналған сурақтар: Сезімдік танымның формаларын келтіріңіз. Интуиция (ішкі көкей коз) дегеніміз не? Ақиқат дегеніміз не? Ақиқатқа жетудегі жаңылу мен жалғанның айырмашылығын көрсетіңіз. Танымдағы эдістердің кызметі қандай? Теория дегеніміз не? Экспериментті кейбір кезде неге «табиғатты тергеу» дейді? Категориалдық синтез дегеніміз не? Дедукция кецінен қай ғылымдарда қолданылады? 
Қазіргі ғылымдагы моральдық қундылықтар маңызы өсуінің себебі неде? 
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XV тарау. Әлеуметтік философия. Қоғам болмысы § 1. Қоғам уғымы Болмыс категорияларын талдай келе, енді бүгінгі таңдағы ғылымға мэлім ең күрделі дәрежеде уйымдасқан қогам болмы-сына келіп тірелдік. Өйткені біз білетін Ғарыштағы Жер бетінде өмір сүріп жатқан саналы пенде - адамдар - бір-бірімен бірігіп, сан-килы қарым-қатынастарға түсіп қоғамды қүрайды. 
Қоғам үғымының орнына коп жағдайда оған мән-мағынасы жағынан жақын категориялар қолданылады. Сондықтан ең алды-мен біз оларды бір-бірінен айыра білуіміз кажет. «Ел» жэне «қоғам» категорияларын салыстырсақ, біріншінің географиялық жағы басым. Мысалы, Қазақ елі - Азия қурлығының ортасында, мухиттардан алыс орналасқан ел. «Қауым» жэне «қоғам» катего-рияларына келер болсақ, біріншіге отбасы, ру, тайпа, халық, үлт секілді әлеуметтік уйымдасу формалары жатады. Ал «мемлекет» пен «қоғамды» салыстырсақ, ол мухиттағы айсберг сияқты: судьщ бетіндегі көрінетін алып муздың кішкентай ғана бөлігі - ол мемлекет болатын болса, су астындағысы - қоғам. Қоғам өміріндегі сан алуан қарым-қатынастардың ең негізгілерін гана мемлекет заң аркылы ретке келтіре алады, қалғандары әдет-ғүрып, моральдық, эстетикалық, т.б. әлеуметтік нормалардың негізінде қалыпқа келеді. Кең турде алганда, қогам деп адамдардың арасында калыптасатын сан алуан байланыстар мен қарым-қатынас-тардын жиынтығын айтамыз. Бул арада мына нәрсеге коңіл аудару кажет: ол байланыстар мен қарым-қатынастар сол қоғам-ның озіндік өмір сүруіне жеткілікті болуы керек. Алайда «өз-өзіне жеткілікті» деген уғымның өзін нақтылай түсу кажет. Өйткен себебі, бүгінгі таңца бірде-бір мемлекет, канша алып болса да, барлық қазіргі өмірге керекті заттарды шығара алмайды. Сондык-тан басқа елдермен экономикалық, саяси-кұқтық, мэдени-рухани байланыстарға түседі. Олай болса, «өз-өзіне жеткілікті» деген уғымды калай түсінуге болады? Белгілі нақтылы-тарихи қоғам өзінің мындаған жылдар бойы 

қалыптасқан руханияты, дүниесезімі, өмір салтын сақтай отырып, негізгі өмірге қажетті нәрселерді өзі өндіруі қажет. Мысалы, бүгінгі өтпелі қоғамда жер көлемі бойынша 10-шы орында болсақ та, ет, көгөністерді басқа елдерден алатын болсақ, онда біз өз-өзімізге жеткіліксіз боламыз. Әрине, Қазакстан Бразилия емес, сондықтан 520 



тропикалық аймақтарда өсетін апельсин, мандарин, банан сияқты жемістерді, кофе, шай сияқты тағамдарды шетелдерден алмаса болмайды. Сондай-ақ жеңіл мэшине, неше түрлі компьютерлер, радио-теле аппаратураларды да алуға болады. Сонымен қатар жер бетіндегі үлкен астық өсіретін ел болғандықтан, ауыл шаруашы-дығына керек механизмдерді өзіміз шығармай, көсегеміз когермейді. Күнбе-күн өмірге керек заттардың кобін де өзіміз дүниежүзілік талаптарға сай етіп шығара білуіміз қажет. Сонда ғана біз өз-өзімізге жеткілікті қоғам боламыз. Бүл мәселелер казіргі саясаттану ғылымында «үлттық қауіпсіздік» категориясы арқылы талданады. Оқырманның байқағанындай, бүгінгі танда біз көп өмірге керек тауарларды шығара алмай, сырттан әкелуге мэжбүр болып отырмыз. Екінші үлкен сүрақ: қоғам өміріндегі сан алуан байланыстар мен карым-қатынастардың ішіндегі негізгі, оның іргетасын 
қүрайтындар қандай болмақ? Сонау коне заманнан бері созылып келе жатқан үрдіс -
қоғамдағы рухани, саналы байланыстарды негізгі деп есептеу. Өйткені бір қарағандағы коғамның жануар тобырынан айырмашы-лығы - ондағы рухтың пайда болып, сол қоғамға тигізетін зор әсерінде болса керек. Қоғам өмірінде өмір сүріп жатқан нақтылы тірі адам баскалармен саналы қарым-қатынаска түседі. Ол өз алдына неше түрлі мақсат-мүраттар қойып, оларды іске асыруға тырысады. Яғни идея эркашанда алда, соңынан ол іске айналады. Олай болса, қоғам өмірін аныктайтын - билік басындағы үлы тұлғалардың саналы іс-әрекеті. Мүндай көзкарасты сонау Коне заманнан бастап Жаңа дэуірде өмір сүрген ағартушылардың еңбектерінен байқауға болады. «Халық - шоп, ел билеуші - жел. Жел кай жаққа үрлесе, шоп сол жақка майысады» - дейді коне Қытай философиясы. Орта тасырдың үлы ойшылы Эл-Фарабиге келер болсақ, ол коғамның ахуалын Халифтің адалдығы, эділеттілігі, корегендігімен байланыстырады. Сол замандаты Еуропа ойшылдары А.Августин, Ф.Аквинский қоғамның дамуын алдын ала болжанған Қүдайдың эмірімен үштастырады. Жаңа дэуірде өмір сүрген француз ағартушысы Ш.Л. де Монтескье қоғамның өрлеуін «ағарған монархтың» іс-эрекетімен байланыстыра отырып, қотам оміріндегі заңдарды жетілдіруді бірден-бір шешуші фактор ретінде қарайды (мүны «қүқтық көзқарас» деп эдебиетте атап кеткен болатын). Бүгінгі таңда да 521 



мүндай көзқарастар кеңінен таралған. Әрине, қоғам өміріндегі зандар сапасының биік болғаны оның дамуын тездететіні сөзсіз. Сонымен қатар заңның өзі - адамдардың (кәсіби заңгерлердің) рухани туындысы емес пе? XX ғ. ұлы ойшылы К.Ясперс те тарихтағы рухани төңкеріс-терді қоғамның дамуының негізіне жатқызады. Оның ойынша, «адами ахуал - эрқашанда рухани ахуал». Мүндай көзқарастарды 
қорыта келе, қоғамды талдаудағы идеалистік жол десек те болады. Сонымен қатар XIV ғ. өмір сүрген араб ойшылы Ибн-Халдун 
қоғамды талдауға жаңа үлгі енгізеді. Оның ойынша, әртүрлі коғамдардың бір-бірінен айырмашылықтары, негізінен алғанда, материалдық игіліктерді қалай өндіру, болу, түтынуына байла-нысты. Алайда үлы ойшылдың көзқарастары соңынан үмытылып, тек қана 5 ғасырдан кейін К.Маркстің еңбектерінде жаңадан негізделеді. К.Маркс қоғамтану саласына, нетізінен алғанда, екі жаңалық енгізеді. Оның бірі - қосымша құн теориясы, ал екіншісі - тарихты материалистік түрғыдан түсіну қағидасы. Ең алдымен бүл екі жаңалықтың да дүниеге келуі капиталистік қоғамның қалыптасып, дамуына байланысты болғанын атап өту қажет. Егер К.Маркс дүниеге келметеннің озінде, басқа ғалымдар ертелі-кеш оларды ашатыны созсіз еді. Өйткені мыңцаған жылдар бойы бүрынғы 
қоғамдарда эртүрлі сословиеліқ-зандық қатынастармен бүркемеле-ніп келген экономикалық қатынастар Жаңа дэуірде ашылып, ғалым-дардың назарын аудара бастайды. Енді К.Маркстің бірінші ашқан жаңалығына келер болсақ, капиталдың өндіріс айналымында өсуі оньщ ерекше бір ғажап 
қасиетінен туындамайды. Бүл үрдіс тарих сахнасында ерекше тауардың пайда болуымен байланысты. Ол - жүмысшы жэне оның еңбекке деген күш-қабілеті. Оның тек өзіне ғана тэн қасиеті өз бағасынан да жоғары қосымша қүн тудыруында жатыр. Мысалы, капиталист жүмысқа қабылдаған адамға 500 доллар жалақы төлей-ді. Ол оның отбасын асырауға, өзінің күнбе-күнгі жүмысқа деген күш-қуаты мен қабілетін толықтырып отыруға жетеді. Бірақ ол шынында 1000, я болмаса 1500 долларға жуық материалдық игілік-терді жасауы мүмкін. Ол - капиталистің байлығын өсіретін қосым-ша қүн. Оны, халықтың жалпақ тілімен айтсақ, қанау дейміз. Әрине, К.Маркстің ашқан бүл теориясының уақытында қоғамнын саяси саласы мен жүмысшы қозғалысына тигізген үлкен эсерін айтпай кетуге болмайды. Өйткені ол бүл қүбылысты жекеменшікке негізделтен шаруашылыққа ғана тэн деген түжырымға келеді. 522 



Алайда адамды адамның қанауы (эксплуатация) мемлекеттік (яғни қотамдық) меншікке негізделген қоғамда да болуы мүмкіндігін өткен Кеңес қоғамының тарихы айқын көрсетті. Бул коғамда эсіресе ауылдағы механизаторлар, сауыншылар, кен өндірісіндегі шахтерлер, металлургтар т.с.с. топтардың қаналғаны 
қазір баршата мэлім. Екінші жағынан алып қарағанда, бүгінгі дамыған капита-листа елдерде капиталдың өсуі, негізінеи алғанда, жүмысшы-ларды канаудан емес, ғылыми-техникалық революцияның же-тістіктерін утымды пайдалану арқылы іске асып жатқанын айтып өту керек. Негізінен алғанда, канаудың негізгі аныктамасы - адамныц мерзімсіз азып-тозуы, оның өмірінің қысқаруы болып табылады. Ал бүгінгі таңдағы дамыған елдерде адам өмірінің узақтыты өте биік дәрежеде болғандыктан, «қосымша қун» теориясы өзекті мәселе деп айта алмаймыз. ' Ал К.Маркстің ашқан екінші - тарихты материалистік тұрғыдан түсіну қагидасына келер болсақ, қоғамтаиу саласында оган парапар тужырымдама элі жасалған жоқ деп айтуға болатын сиякты. Сан алуан қоғам оміріндегі байланыстар мен қубылыстардың ішінен К.Маркс материалдық қарым-қатынастарды басымдық тү-рінде бөліп алып, олардың іргелілігін көрсетеді. Оның себебі адамдардын карапайым да табиғи күнбе-күнгі өмір сүру қажет-тіліктерін өтеу керектігінде жатыр. Расында да, адамдарға күнбе-күн тамақ ішу, киім кию, баспана, т.с.с. материалдық мүктаж-дықтарын отеу керек. Оларсыз өмір жоқ. Ол үшін материалдық игіліктерді өндіру кажет. Оны ондіру барысында адамдардын санасы мен еркіне тәуелсіз өндірістік катынастар пайда болады. Соңғы - қоғамның іргетасын қурайтын шынайы базис болып есептеледі. Ол адамдардын санасы мен еріктеріне тэуелсіз 
қалыптасады да, оның үстінде қондырма ретінде отан тэуелді мемлекет, саяси, қүқтық, моральдык, эстетикалық, діни т.с.с. күбылыстар орналасады. К.Маркстің ашқан бул улы жаңалытын жете түсінудегі негізгі 
қиындык - өндірістік қатынастардың адамның сана-сезіміне тәуелсіз қалыптасуы. Адам эркашанда саналы пенде ретінде өмір сүреді. Адам өзінің отбасында, күнбе-күнгі жүріс-түрысында басқа адамдармен саналы қарым-катынасқа түсіп, өндірістік қаты-настарға келген кезде «санасын үйде қалдырып кететінін» көзте 523 



елестету тіпті мүмкін емес. Олай болса, К.Маркстің негізгі 
қағидасын қалайша түсінуге болады? К.Маркстің ойынша, эрбір дүниеге келген жаңа урпақ бурынғы бабалардан калған коғамньтң материалдық омірімен кеч-бол ады. Ол ондіргіш күштерді (машиналар, неше түрлі жабдықтар, байланыс жүйелері т.с.с.) жаңа урпақ оз еркімен ысырып тастап, өмірді «таза беттен» эрі қарай жалғастыра алмайды. Ол сол мате-риалдық игіліктерді игеруге жэне оз омір шеңберінде оны эрі қарай дамытуға мэжбүр болады. Сол өндірістік қатынастарды игеруде жаңа урпак өз сана-сезімін соган сәйкес калыптастырады. Яғни 
қоғамдық болмыс қоғамдық сана-сезімнің қалыптасуына шешуші ықпал жасайды. Сонымен қоғамдық қатынастар деп адамдардың арасында 
қалыптасатын туракты да қайталанатын байланыстарды айтуымыз-ға болады. Мысалы, екі бір-бірімен таныс емес адам кездейсоқ кездесіп, біреуі: «Абылай хан көшесі қай жакта?» - десе, екіншісі: «Сіз қайдан келдіңіз?» - деп сурауы мүмкін. Әрине, олар байла-нысқа түсіп, ақпарат алмасты. Бірақ бұл кездейсоқ байланысты «қоғамдық қатынас» деп айту асырасілтеушілік болар. Егерде біз профессордың күнбе-күнгі студенттермен кездесіп, білім беруін алсақ, оларды қоғамдық қатынастарға әбден жатқызуға болады. 

Қоғамдық қатынастарды жалпы түрде алғанда горизон-тальды жэне вертикальды деп екіге бөліп талдауға да болады. Студенттердің оқу барысындағы бір-бірімен қарым-катынасы, әрине, горизонтальды. Ал студенттер мен профессордың арасын-дағы қатынастар - вертикальды. Ол қатынастар заңмен бекітілген. Оқытушы мен кафедра меңгерушісі, соңғының оқу орнының басшысымен карым-қатынасы да вертикальды. Өйткені оның негізінде эртұрлі дәрежедегі бнлік лауазымы жатыр. Олай болмайынша, коғам хаоска айналып, ешқандай тэртіп орнамас еді. 
Қоғамдық қатынастар қажетті түрде эртүрлі әлеуметтік рөлдерді тудырады. «Студент», «профессор», «кафедра меңгеру-шісі», «ректор», т.с.с. қоғам өмірінде мыңдаған ролдер бар. Тулға жалғыз ғана бір рөлді ойнап қоймай, оның сан алуанына ие болады. Мысалы, профессор сонымен қатар «эке», «ата», «саяси кайраткер», «спортшы», «театрсүйгіш» т.с.с. сияқты рөлдерді атқаруы мұмкін. Сонымен, тек актерлер ғана театр сахнасында ойнап қоймай, эр адам белгілі бір ролдерді ойнайды, оның сахнасы элеуметтік кеңістікте. Оқырманның байқағанындай, эртүрлі рөлдер бір-біріне тең емес, эрбіреуінің оз «бағасы» бар. Оны әлеуметтануда статус 524 



(алатын орны) деген угыммен береді. Мысалы, қарапайым мұгалім мен ректордың статусы екі түрлі. Бірак сол карапайым мугалім ректорлык жумыска тағайындалса, ол дереу сол статустың дэре-жесіне сай келуі керек. Ягни статус оның мінез-қүлқына, жүріс-турысына, ой-өрісі мен сойлеген создеріне, іс-эрекетіне т.с.с. өз эсерін тигізбей қоймайды. Әлеуметтік статусы жагынан тең тулғалар бір-бірімен горизонтальдық қоғамдык қатынастарға тусіп, еңбек нәтижеле-рімен алмасып, оз муқтаждықтарын өтейді. Әлеуметтік статусы тең емес жагдайда вертикальдық байланыстар пайда болады. Бұл жагынан алганда, қоғам қурылымының иерархиялық (жогаргы-томенгі дэрежеде), ягни теңсіздік түрде өмір сүретінін байқауга болады. Жогаргы, орта деңгейдегі жэне төмендегі элеуметтік топтар деп адамдардың ойнайтын рөлдері мен статусы бойынша қогам 
құрылымын анықтауга болады. Сонымен статус - адамның қай әлеуметтік топқа жататынын көрсететін категория. Сословиелік капитализмге дейінгі қогамдарда элеуметтік статус адамга туа беріледі. Еріктінің отбасында дүниеге келсең - еріктісің, кулдьщ баласы болсаң - қул болып қала бересің, шаруаның статусы сол 
қалпында оның өмірін анықтайды, саудагердің баласы сол іспен айналысады, ал аксүйектің отбасында тусаң, еш нәрсе жасамасаң да, ұстем таптың мүшесі болып, эртүрлі жеңілдіктерге ие боласың. Бір топтан екіншіге өту - мундай жагдайда оте киын шаруа. Бүгінгі қогамга келер болсақ, адам өз белсенділігі, табиги дарыны, тапқырлыгы, білім деңгейі т.с.с. арқасында эртүрлі статусқа жетуі мүмкін. Мысалы, біздің Елбасы қарапайым шаруанын отбасында дүниеге келіп, эртүрлі омір сатыларындагы статустарга жетіп, акырында, бүгінгі ең биік лауазым иесі болып отыр. Егерде қогам тулганың белсенділігі арқасында жогарыга котерілуіне мүмкіндік ашса, ондай қогамды «ашық қогам» деп айтуга болады. Мысалы, бүгінгі таңдагы Қазақстан қогамын «ашық 
қогам» деп эбден айтуга болады. Соңғы жылдары қаншама жастар өз белсенділігі, тапқырлыгы, білімі арқасында биік статустарга жетіп жатыр! Жас дос, қажымай-талмай терең білім алып, сен де өз багынды сынап көр! «Жабық» жэне «ашық» қогам деген угымдарды кейбір жагдайда қазіргі саясаттануда тоталитарлық жэне демократиялык 
қогамдарды салыстырганда қолданады. Мысалы, бурынгы кеңес 
қогамын «жабық қогамга» жатқызады. Өйткені ол қогамда идеология кең орын алып, шетелдерде болып жатқан өзгерістер 525 



халыққа «өлшемді түрде» ғана көрсетілді, шетелдік газет, журналдарды таратуға тыйым салынды, халықаралык сауда толыгынан мемлекеттің қолында болды т.с.с. 
Қоғамның белгілі бір саласындағы элеуметтік рөлдер мен-статустар жиынтығы әлеуметтік институт (орнығу) деген уғымды тудырады. Қоғам өміріндегі әртүрлі әлеуметтік институттар неше түрлі әлеуметтік нормалар арқылы адамдардың іс-эрекеттерін белгілі бір жолга койып, оны қадағалап отырады. Егер адам оның талаптарын бузса, оган неше түрлі санкциялар қолданылуы мүмкін. Әлеуметтік институттарға отбасын, балабақша мен мектепті, жоғары оқу орнын, еңбек ужымын, парламент пен сотты, армияны т.с.с. жатқызуға болады. Солардың қызметінің арқасында адам эртүрлі рөлдерді меңгеріп, неше түрлі статустарға ие болып, тулғаға айналады. Ол ең алдымен сәби кезінде отбасының риясыз сүйіспеншілігіне бөленіп, содан кейін балабақшаға барып, алғашқы әлеуметтілікпен кез болады, эрі қарай мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына оқуга түсіп, мамандык алады, азаматтык дэрежеге көтеріледі. Енді ересек омір басталып, түлга еңбек үжымына кіріп, саяси институттардың жумысына қатысып, эрі қарай шыңдала түседі т.с.с. 
Қогам омірін талдауда «Шыгыс» жэне «Батыс» когамы деген үгымдарды аттап отуге болмайды. Шынында да, егер сіз Франция мен Мысырга турист болып барып, когамдагы тәртіпке, адамдардың арасындагы қарым-қатынасқа, эдет-гұрпына, салт-дэстүрлеріне мүқият қарасаңыз, осы екі қогамның арасындагы айырмашылықтарды әлеуметтану маманы болмасацыз да аңгарасыз. Ол - шындық. Олай болса, біз оны түсінуіміз керек. Шыгыс қогамы, өркениетінің тарихы сонау коне заманга кетеді. Мүндай қогамдардың классикалық түрі ретінде Қытай 

қогамын келтірсе де жеткілікті. Бүл ел мыңдаган жылдар бойы бүкіл адамзаттың алдында болып келді, тек 18 гасырдан бастап, Батыс Европа капиталистік қогам шеңберінде гылым мен техниканы дамытып, машиналык ондірісті пайдаланып, алгы шепке шыгып кетті. Бүгінгі таңда Шыгыс қогамдары (Қытай, Үндістан, Иран, Араб елдері т.с.с.) заманның талабына сай жауап тауып, өте тез қарқынмен дамып келеді. Шығыс қогамының негізгі ерекшелігі - қауымдасып омір сүрудің биік мэртебесінде. Жеке адамның мүддесі әркашанда ужымның шеңберінде болып, соның талаптарына сай болуы қажет. Рулық, жерлестік, діни, касталық, отбасылык т.с.с. кауымдастыктын 526 



шеңберінде пайда болған моральдык, руханияттық, мэдени т.с.с. түсініктер, нормалар, кұндылықтар түлғаны баурап алып, өз еркіне көндіреді. Сонымен қатар үжым жеке тұлғаны эрқашанда оз камқорлытының шеңберінде ұстайды, ол - қорғалтан. Сондықтан бұл қоғамдарда элеуметтік эділеттілікке көп көңіл бөлінеді. Әрине, мүнда да байлар мен кедейлер бар. Бірақ ол таптық емес, сословиелік негізде қүрылтан. Жекеменшікке де Батыстағы сияқты толыққанды құқық мүнда жоқ. Коп жағдайда байлық мемлекеттің, я болмаса қауымдастықтың қолында. Экономика бүл қоғамдарда ешқашанда негізгі мақсат-мүратқа айналматан, ол - негізгі қажет-тіліктерді өтейтін кұрал ғана. Негізгі байлық - рухани жетілу, адамгершілік, ар-намыс пен абыройды биік дәрежеде үстап қорғау болып табылады. Мүның себебі айнала қоршаған ортага мындаған жылдар бойы бейімделуден шықса керек. Мысалы, Қытай елі мындаған жылдар бойы жүздеген мың адамдардың басын біріктіріп, алып каналдарды қазып, суармалы егіншілікпен айналысты, көшпен-ділерден қорғану ретінде үзындыты 6000 шақырымнан артық «¥лы 
қорғанды» соқты. Қытайдың үзындығы 1000 шақырымнан артық кемелер жүретін каналы - олардың мақтанышы. Мүндай жағдайда, әрине, мемлекеттің ролі оте зор болды. Осы күнге дейін Қытайда жер мемлекеттің қолында. Ол тек жеке адамдарта жалта ғана беріледі. Мемлекеттің рөлінің тым биіктігі неше түрлі шен иелерінің қүзырын арттырып, елбасының шектелмеген абсолютті билігін құрайды. Оны Батыс елдерінде «Шығыс деспотиясы» деп атап кеткен болатын. Егерде қайсыбір себептер болып, мемлекет әлсізденсе, мүндай коғамдар тез уақытта тарқап отыртан. Енді Батыс қоғамына келер болсақ, оның негіздері сонау көне гректерге кетеді. Бүл ел жылы теңіздермен қоршалған, қысы жок, суы мол, жері қүнарлы, сондықтан сонау ерте заманнан бастап, жеке адамның белсенді іс-әрекеті нәтижелі болтан. Еңбек еткен адамта табиғат оз жемісін аямай берген. Сондықтан Батыс өркениеті жеке адамның мүддесін биік үстап, оны қоргау жолын іздеген. Мұндай омір бағытын әдебиетте индивидуализм дейді. Жеке түлғаның озіндік қүндылыты мен жеткіліктігі, оның еркіндігі мен оз іс-әрекеттерін билеушілігі негізгі қүндылықтар болып есептелінеді. Екінші ерекшеліктерінің бірі - рационализм, істеген істің бэрін есеп-қисаптан откізу, коп жағдайда адамның сезімдік дүниесімен есептеспеу т.с.с. Яғни адамның іс-эрекеттерінің бэрі пайда табуға, өз мүддесін ғана қамтамасыз етуге бағытталған. 527 



Мундай ахуалда коғамның біртутастыгы көп жағдайда зандар аркылы корғалады. Сонымен катар діни қүндылықтар да адамдарға өмір бағытын анықтауға көмектеседі. Мундай коғамның материалдық байлықты жасауға KOIJ мүмкіндіктері болғанмен, рухани жүдеуінің себебі де жекенің 
қауымдык мүддеге қарағанда жоғарылығында болса керек, өйткені шынайы адамгершілік қоғамдық мүддені жекеден гөрі жоғары устағанда ғана болады. Екінші жағынан, Батыс өркениеті техни-каны, соғыс қуралдарын дамытудың негізінде 16 ғ. бастап бүкіл дүние жүзін өзіне бағындыру саясатын жүргізіп, көп елдерді бодандап, бүкіл жер бетінің ресурстарын өз пайдасына жаратты. Яғни бүгінгі Батыс өркениетінің материалдык жағынан алып 
қарағандағы гүлденуіне ғасырлар бойы бүкіл адамзат өз үлесін косты деп айтуымызға болады. Соңында біздің бүгінгі өмірмен тығыз байланысты «нарықтық қоғам» деген уғыммен танысайық. Бүгінгі таңда нарықтык катынастардың (коғамның қай саласы болмасын) шешу-ші ролімен санаспайтын адам жоқтың касы шыгар. Әсіресе бүл 
қоғамда материалдык итіліктерді өндіру, сауда-саттық негізті сала болып есептеледі. Мемлекет заң шығару аркылы нарыкты дамытуға барлық жағдай жасайды, ал іскерлер тобы коғамның нетізті «қозғаушы күшіне» айналады. Сонымен катар нарықтық қогамда эр адамньщ оз «бағасы» бар, ол оз қабілеггерін, шеберлігін, білімін т.с.с. нарык таразысына салады. Сонымен нарықтық қоғамда эр адам, бір жагынан, сатып алушы болса, екінші жагынан, оз тауарын сатады. Ол, мысалы, профессордың білімі, артистің онер шеберлігі, жазушыньщ романы, суретшінің суреті, архитектордың үй жобасы, қолөнершінің сақинасы мен шолпысы т.с.с. Адамның элеуметгік статусы - оның істейтін ісінің тауар ретіндегі отімдігі, ақшаға айналуы. Сонымен адам қалтасындағы ақшасының 
қалындыгымен бағаланатын болды. Егерде адамньщ статусы тек байлыкқа келіп тірелсе, онда адамдардьщ арасында қатты бәсекелестік басталып та кетеді. Әлсіз, сайысқа шыдамағандар 
қоғамның шетіне шығып, өзін бейшара ретінде сезінеді. Пайда экелмейтіннін бэрі есепке алынбайды. Мундай жагдайда жаксы жасалган жеңіл машина нарыкта өтеді де, композитордың жазган симфониясы, я болмаса реквиемі, акынның өлеңі отпей қалуы мүмкін. Достык, сүйіспеншілік, нэзіктік, абырой-намыс сиякты моральдык кундылықтар коп жагдайда «бос соз» болып, ескерілмей 
қалады. 528 



Қорыта келе, мынаны айтуымыз керек: егер сіз осы қоғамда дүрыс ауқатты өмір сүремін десеңіз, онда қалаған маман-дығыңызды терен де шыгармашылык түрғыдан меңгеруіңіз керек, сонда ғана сіздің еңбегіңіз нарықта сүраныс табады, яғни сіздін қаражатыңыз болады. «Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» деген өмірлік бағдарлама сізді сәтсіздікке экеледі. Сонымен қатар өмірДІҢ мэнін тек ақша табуга әкеліп тіресеңіз, тагы да толыққанды өмірдін мэн-магынасын таба алмайсыз. Бул жөнінде «Адам мәсе-лесіне» арналган тараудан оқыңыз. § 2. Тарих философиясы а) тарихты формациялык түргыдан талдау 
Қоғамды матерналистік тургыдан түсіну жолында К.Маркс 

қоғамдык-экономикалық формация теориясын жасайды. Оның ойынша, ол - нақтылы-тарихи сатыдағы белгілі бір өндіріс тәсіліне негізделген коғам. Формациялық турғыдан бүкіл адамзат тарихын талдай келе, К.Маркс келесі коғамдарды ашады: алташқы кауым, күл иеленушілік, феодалдық, капиталистік формациялар. Алайда адамзат тарихы болашақта коммунистік формацияны занды түрде тудырады. Өйткені, оның ойынша, капиталистік қотамның негізгі макеаты - заттық байлыкты жинау, капиталды өсіру, ал тарихи сахнада өмір сүріп жатқан тірі адам - сол мақсаттың қүралы тана. Осы себепті К.Маркс капиталистік қотамды қатты сынға алады. «Капитал ең тэтті шырынның өзін адамдардың бас сүйегіне қүйып ішеді», ...«адамдардын бір-біріне деген нэзік те жылы қатынас-тарын капитал мүзды суға батырады»,...«бүл қоғамда қартайып 
қайраты кеткен шал гүлденген жас әйелге үйленеді, ойткені бүл 
қоғамда бэрі де сатылады», - деп қорытады К.Маркс. Әрине, мүндай ахуалдың мәңгілік сақталуы мүмкін емес. И.Канттьщ «Адамды эркашанда мақсат түт» деген талабын жаксы білген К.Маркс, болашақта адамды негізгі мақсатқа айналдыратын қоғам дүниеге келеді, ол - коммунизм (communitas - латын созі, 
қауымдык) деген тұжырым жасайды. К.Маркстің ойынша, бүл 
қогамда жекеменшік толыгынан жойыльіп, өндіргіш күштердің орасан зор дамуының нәтижесінде адамдар арасында толық тендік орнап, олардың барлык қажеттіліктері толыгынан өтеліп, адамдар жан-жакты дамып гүлденеді, адамзаттың мындаган жылдар армандаган бақытты өмірге қолдары жетеді. Алайда ондай қогамга 529 



жету жолында ең алдымен социалистік сатыдан өту қажет. «Күйреген капнтализмді терістеп дүннеге келген бүл қоғамда элі де болса таптар мен әлеуметтік эртүрлі топтар еақталады. Бүл қоғамда эр адамнан өз қабілетіне қарай, қайырымына еңбегіне қарай игіліктер бөлінеді», - деп қорытады К.Маркс. Бүгінгі таңдағы К.Маркстің коммунизм теориясын сынау-шылар өздерінше оны «сілейте сынап», оған қарсы теріске ешқа-шанда шығарылмайтын деректер таптық деп масаттанады. Ондай «ғүламалар» әсіресе бүгінгі «либералдардың» араларында жиі кездеседі. Ол қандай деректер екен? Біріншіден, эр адамның барлық қажеттіліктерін толытынан өтеу үшін шексіз байлык өндірілуі кажет, ал оның ешқашанда болуы мүмкін емес, бүл дүниедетінің бэрі шектелген деген «даналықты» олар алға тартады. Осы арада дереу бізге мынандай ой келеді: бүкіл дүниежүзілік қауым мойындаған аса дарынды ойшыл 
қазіргі кейбір майда қоғамтанушылардан да тайыз болғаны ма? Әрине, жоқ. Дүниедегінің бэрі де шектелген, ол - рас. Сонымен 
қатар бүл қагида адамга да қатысты. Мысалы, жеке адамга шаққанда жылына қанша ет, көгөніс, май, т.б. тагамдар керек екен? Ол шексіз бе? Эрине, шектелген. Баска да адамга қажет материал-дық игіліктерді де осы секілді қарастыруга болады. Бірақ бұл дүниеде шектелмейтін бір гана нэрсе бар: ол - адамның рухани-шыгармашылық жетілуі. К.Маркстің ойынша, жаңа қогамды орнату барысындагы қалыптасатын қогамдық қатынастар адамның белсенді жасампаздық іс-эрекетін тудырып, соның нәтижесінде тек коршаган орта гана өзгеріп қоймай, сонымен бірге адамдардың өздері де озгеріп, жан-жақты дамып, ішкі табиги дарындарын гүлдетіп, сыртқа шыгарады. Мүндай элеуметтік болашак ахуалды ол кісі коммунизм деген үгыммен береді. Ал мүндай жолмен дамудың расында да шегі жоқ, ол тоқталмайтын үрдіс. Екіншіден, марксизмді сынаушылар: «Егер адамның барлық 
қажеттіліктерін отей алатын ахуал дүниеге келсе, онда дереу қогам іріп-шіри бастар еді», - деген пікір айтады. Өйткені адамга еш нэрсе 
қажет емес, ондай жагдайда адамның саусагы да қимылдамайды емес пе деген сауалі қояды. Әрине, біз адамды тек қана дене ретінде 
қарасақ, бүл пікірді терістеу қиын. Онда бақыт, өмірдің мэні тек 
қана ішіп-жеп, дүниеден тәндік-сезімдік лэззат алуда болса керек. Мүндай көзқарас, мәселеге тереңірек үңілсек, адамды жануарга теңеп, оның қадір-қасиетін аяққа басады, оның «жиырылган гарыштық» Дүниедегі ерекше рөлін түбі жок түңгиыққа батырады. 530 



С о н д ы к т а н да болар, кейбір билікке ұмтылғандар, шындыққа йналмайтын уэделер беріп, қалың бұқараны алдап-арбап, они женіл түрде оңға-солға, керек жаққа бұрылатын тобыр ретінде карайды. Мұндай ахуалды бүгінгі танда біз кейбір материалдық жагынан дамыған елдерден байқаймыз. Өкінішке қарай, сонау Кайта өрлеу заманынан басталған Батыс елдеріндегі өмірдегі материалдық-сезімдік бағыт бүгінгі күнге шейін созылып, терең пухани - адамгершіл ік дағдарысқа экелгенін дүниежүзілік зайырлы кауым көріп отыр. Алайда бұл өмірлік жолдың адамзатты туйыктыкка, я болмаса ядролық соғыс арқылы өзін-өзі өлтіруіне экелетінін болжау қиын емес. Расында да, материалдык игіліктер эркашанда шектелген. Егер адамзаттың дамыған елдердегі «алтын миллиард» аталған бөлігі өлшемнен жоғары тұтынуды өмірлік мақсат-мұратқа айналдырып, ал келесі артта қалған елдердегі миллиардка жуығы күнбе-күн аштықтың зардабын көріп, жыл сайын 70 миллионға жуығы өліп жатса, жер бетіндегі шиеленіс, экстремизм мен терроризмнің өршімесіне кім кепілдік бере алады? Бірақ адамзаттың эртүрлі заманда өмір сүрген барлық кемеңгерлері - Сократ пен Анарыстан бастап, Абай мен К.Ясперске дейін - адамнын рух екенін шаршамай айтып келген болатын. Өкінішке карай, бүгінгі таңға шейін рухани-адамгершілік жолында адамзат оте кабілетті оқушы болып отырған жок. Алайда бола-шакта тек осы жолда ғана адамзат озін-озі сақтап калуы мүмкін. К.Маркстің коммунистік теориясына бүгінгі танда қандай баға беруге болады? Бұрынғы Кеңес Одағындағы социалистік 
қоғамды орнатудағы орасан зор жасампаздықпен катар кайғыға толы іс-эрекеттер тарихи тұйықтыкка әкелгенін жаксы білеміз. Алайда оның кінәсін К.Маркстің теориясынан іздеу дұрыс болар ма екен? Мүмкін, оған кінәлі «марксизмді жаңа дэуірде шығарма-шылык жолмен ары қарай дамытқан» болыпевиктердің косемі Ленин болар? Расында да, капиталистік қатынастар элі күшіне кірмеген, тіпті кейбір жерлерде тағылықтың іздері элі өшпеген феодалдык елде социализм орнатамыз деп лепірген революцияшыл топтардың тарихи кінэлілігін айтпай кетпеуге болмайтын сияқты. Екінші жағынан, қоғамдағы терең де жүйелі дағдарыстың оршіп, халықтың шыдамының таусылғаны да оған себеп болса керек. Алайда бүгінгі тандағы әлеуметтік мемлекет орнатқан кейбір елдерге коз жіберсек (Швеция, Финляндия; Голландия т.с.с.), ол елдерді К.Маркстің заманындағы капиталист қоғаммен толыгы-нан салыстыруға болмайды. Мемлекет тарапынан жасалған көлемді 531 



әлеуметтік бағдарламалар әлсіз топтарға біршама көмек көрсетіп олардың өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Сонымен дамыған капита-листік елдер ешқандай революция, қантөгіс төңкерістерсіз» ақ бірте-бірте элеуметтілікке қарай жылжып бара жатыр. Ал социализм дегеніміздің өзі әлеуметтілік деген мағына бермей ме? Олай болса, К.Маркстің социалистік қоғам жоніндегі тарихи болжамы бірте-бірте іске асып келе жатқанта уқсайды. Енді маркстік коммунизм идеясына келер болсақ, оны «бітпейтін ағыл-тегіл материалдық байлыққа» теңесек (осындай ғып оны тұрпайыландырған бурынғы Кеңес көсемдерінің бірі Н.С.Хрущев болған-ды), онда ол ешқашанда болмайтын қиял ғана деп есептеуге болады. Өйткені бул дуниеде бэрі де шектелген. Ал бірақ ол болашақтағы эр адамның гұлденуі, жан-жақты дамыц, шыгармашылык деңгейге көтерілуі десек, - оның іске асуы мүмкін. Бул теорияның тағы бір осал жері - тек қоғамдық меншіктің ғана болашағын мойындау, басқа меншік формаларына қарсы шығу. Диалектикалық дүниетануды қаншалықты меңгергенмен, К.Маркс саясатка келгенде қиялға бой берген болса керек. Өткен Кеңес 
қотамындаты мемлекеттік меншік шаруашылықты монополиза-циялап, акырында іріп-шіріп кеткен жоқ па? Сонымен катар К.Маркстің теориясындағы тарихи үрдістегі революцияның, зорлық-зомбылықтың ролін асыра көрсетуі сол кезде болған элеуметтік-саяси ахуалдан, содан ашынудан шықса керек. Қандай үлы адам болғанымен, бул тулға да өз заманының перзенті болғанын айтып кету қажет. Олай болса, ол да қателескен. Бүгінгі заманның шыңынан тарихқа көз жіберсек, бірде-бір тарихтагы болған революцияның алдына қойған мақсат-мүрат-тарына жетпегенін, керісінше, миллиондаган адамдарды қайғы-касіретке, адам шошынарлық қантөгіске экелгенін кореміз. Тарихи үрдістен шығатын бұгінгі адамзаттың көзі жеткен түжырымы -
қоғамды күнбе-кунгі кажымас еңбек, өзара келісімге келу, 
қайшылықтарды бейбіт жолмен шешу арқылы өзгерту, даму болмақ. в) мәдениег жэне цивилизация. Тарихты цивилизациялық-мэдени жолмен талдау мәселелері Тарих философиясыньщ іргелі категорияларына мәдениет жэне цивилизация үғымдарын жатқызуға болатын сияқты. Коп жағдайларда олар бірмағыналық дәрежеде пайдаланылатыны да 532 



рас. Мэдениет деген түбі араб сөзі «қалалық», ал цивилизация деген латын сөзі де қыалгаш уакытты «қалалық», «азаматтық» деген магынамен сөздіктерге кірген. Ал Орта гасырларда «кала» деген 
ұгымды «когам» ретінде түсінсе, онда олардың бір-бірімен уласып кететіні де рас. Сонымен, кең түрде алганда, мэдениет деп тагы алгашкы табигатқа қарсы турган, адамдардың іс-эрекеттері аркылы өзгертілген дүниені айтамыз. «Культура» деген сөздің өзінің түп магынасы «өндеу», «өзгерту», ал «культ» деген сөз белгілі бір нэрселерге табыну, кону деген магына береді. Ал өзгертілген дүниенің (оны кейбір кезде «екінші табигат» дейді) ерекшелігі неде? Өзгертілген заттарда адамньщ акыл-ойы, шыгармашылык іс-эрекеттері заттанады. Сол заттарды игеріп, пайдаланган кезде ондагы заттанган рух тагы да «жалт етіп жанып» адамның санасының күрамдас бөлігіне, ягни оның ішкі дүниесіне айналады. Бүл арада оқырманның назарын мына нәрсеге аударгымыз келеді. Сол айнала коршаган ортаны озгертудің озі - табигатка бейімделудін бір түрі гана. Мысалы, коне Қытайда табигаттың стихиялык күштеріне карсы туру эрекеттері жүздеген мың адамдардың басын қосып, оларды мәжбүрлеп, алып каналдарды гасырлар бойы салуга ұмтылдырды. Нэтижесінде бұл елде қауым-дастык принципке негізделген мэдениет пайда болып, оныц каги-далары, әлеуметтік нормалары осы уақытқа дейін усталынуда. Еуропа топырагында жумсак климат, айнала коршаган жылы теңіздер жеке адамньщ іс-эрекеттерініц дамуына оз септігін тигізіп, жекешелілікке негізделген мэдениеттіц қалыптасуына әкелді. Олай болса, жер бетінің түкпір-түкпірінде өмір сүріп жатқан халықтар-дың сол қоршаган ортага байланысты қалыптаскан оз тол мэдениеті бар деп айтуымызга болады. Эр халықтыц тол мәдениетінің негізінде оның тудырган тілі жатыр. Оны қазақ «ана тілі» дейді, өйткені ол ананың ақ сүтімен бірге беріледі. Тіл аркылы біз дүниені түйсіну, сезінуге мұмкіндік аламыз. Тілде халықтың мыңдаган жылдар бойы жинаган тэжіри-бесі, даналық қагидалары берілген. Сондықтан ол - багасы жоқ 
қундылық. Сондықтан да қазақ тілі толыққанды мемлекеттік тілге айналмай, халқымыздыц косегесі когермейді. Кец түрде мэдениетті екі салага белуге болады. Олар материалдық жэне рухани мэдениет. Оларды бір-бірінен айыру анықтамасы - адамга керек кажеттіліктерді отеуде. Егерде белгілі бір зат адамньщ физиологиялық, материалдык муқтаждықтарын 
қанагаттандырса, оны материалдык, ал - рухани сураныстарын отесе - рухани мэдениет қундылықтарына жатқызамыз. 533 



Күнделікті өмірдегі түсінікке келер болсақ, мәдениетке гы-лым, эдет-ғүрып, салт-дэстүр, саяси-қүқтык, моральдық эстети-калық т.с.с. қүндылықтарды жатқызуға болады. Ал енді бүл. үғымның өрісін мейлінше тарылтсак, онда мэдениетке адамның ішкі жан дүниесін, оның білім деңгейін, дүниеге деген көзқарасын, басшылыққа алатын элеуметтік нормаларын т.с.с. атаймыз. Енді цивилизация үғымына келер болсақ, біріншіден айтып кететін жайт - бүл үғымның көпмағыналығы. «Civilitas», деген латын сөзі «қалалық», «азаматгық» деген мағына береді. Енді бүл үғымға берілетін бірнеше негізгі түсініктерді атап өтейік. Біріншіден, цивилизация алғашқы қауымдық қоғамнан кейін дүниеге келетін адамзат тарихының сатыеы (Л.Морган, Ф.Энгельс). Екіншіден, цивилизация дегеніміз - қоғамның алып заттық денесінің пайда болып, адамдардын материалдық-сезімдік өмірлік бағытына көшуі, руханияттың азғындауы (О.Шпенглер, Ж.Ж.Руссо). Үшіншіден, цивилизация дегеніміз, белгілі бір геогра-фиялық ойкуменада (аймакта) қалыптасатын ортақ дүниесезім мен омір салты, мэдени құндылықтар, шаруашылық формалары (А.Тойнби, В .Данилевский). Төртіншіден, өндіргіш күштер дамуы биік дэрежеге көтеріліп, негізгі қогамдык қатынастардыц зацмен ретке келтірілуі, адам қүқтарының бұлжымай орындалуы, «тұтыну 
қогамының» орнауы (Д.Бэлл, З.Бзежинский). Бесіншіден, цивили-зация дегеніміз, сайып келгенде, дін арқылы берілетін моральдық-рухани қундылықтардың негізінде ұйымдасқан қогам (В.Мак-Нил, С.Хантингтон). Әрине, мүндай көпмагыналық угым тарихи үрдісті эртүрлі түргыдан талдауга мүмкіндік береді. 

Қалай дегенде де, эрине, алгашкы қауымдық когам белгілі бір дэрежедегі мэдениетті тудырганмен, цивилизация емес. XX г. өмір сүрген көрнекті неміс ойшылы К.Ясперс цивилизация «кіндікті заманда» - б.з.д. VIII-II ғг. дүниеге келеді деген пікір айтады. «Бр кезде Шыгыста да, Батыста да бүкіл адамзат nip түтатын ойшылдар дүниеге келіп, өз халыктарын адамгершілік жолга түсіреді. Олар: Лао-Цзы мен Кон-фу-цзы (Қытай), Махавира мен Гаутама Сидхарт-ха, соңынан Будда аталган (Үндістан), Заратустра (Парсы), Сократ, Платон, Аристотель (Греция), Палестина топырагында дүниеге келген Библияда корсетілген кейіпкерлер», - деп қорытады К.Ясперс. Алайда кіндікті заманды материалистік түргыдан түсінуге болар ма екен? Аталган уақыт адамзаттыц кола дэуірден отіп, темір дэуіріне келген кезін көрсетеді. Соканыц басына байлаган темірден жасалган жер жыртқыш жердің өнделуін анагұрлым жақсартып, көп 534 



өнім алуға мүмкіндік береді. Ал оның өзі қажеттіліктен артық бай-лыкгың дүниеге келуіне, соның нэтижесінде ең алдымен заттарды айырбастау, соңынан олардың бэрін теңейтін алтын, кейін ақшаның пайда болуы элеуметтік айырмашылықты тудырады. Жекеменшік дуниеге келіп, мемлекеттік дәрежеде үйымдасқан қоғамның фор-масы келеді. Енді қоғамда дене еңбегімен тікелей айналыспай, өз өмірін толыгынан ой еңбегіне арнаған адамдар - жазушылар, фило-софтар, діни қызметкерлер, мемлекет шен-иелері т.с.с. дуниеге Re-nin, олармен бірге жазба тарих пайда болып, мектептер ашылады т.с.с. Міне, енді дуниеге осы уақытта цивилизация келді деп айтуга болады. Енді тарихи үрдісті цивилизациялық-мәдени жолмен талдау әдістемелеріне келер болсақ, осы угымдардың копмагыналыгына сай эртүрлі тужырымнамаларды көруге болады. Алгашқы рет адамзат тарихына коз жіберіп «циклдік», ягни белгілі бір шеңберде дамып, соңында бастапқы сатысына қайта оралу идеясын филосо-фияга енгізген Джанбатисто Вико (1668-1774 жж.) болатын. Осы шеңберде белгілі бір мәдени қауымдастық, улт үш дәуірден отеді екен. Бірінші - діни, екінші - батырлық, үшінші - азаматтық, содан кейін бастапқы діни сатыга қайта оралады. Осы түргыдан алганда, біздің халыктың тарихи батырлық сатысы, шамасы, Алтын Орда мемлекетінің заманында болса керек. Қазір біз азаматтық қогам орнату үрдісіндеміз. Жүре келе, мундай «циклдік» идея біршама тарихи-сопылық козқарастардың негізіне алынды. Тарихи бірінші болып «мәдени-тарихи типтер» угымын енгізіп, соның арқасында тарихты сопылап көрген орыс галымы Н.Я.Данилевский (1822-1885 жж.) болганды. Ол Батыс Еуропа елдерінің «германо-романдық» тарихи даму жолын жан-жақгын деп есептемей, керісінше, оның рухани-адамгершілік дагдарыста, болашагының жоқ екенін корсетеді. Оныц ойынша, адамзат тарихының дамуы «мәдени-тарихи типтер-дің» озара бір-бірімен күресі жолында дамиды. Бірақ бул күресте алга шыққан негізі мен қурылымы жагынан мықты тип тарихи үрдістің негізін қурайды. «Мәдени-тарихи типтер» сол қауымдас-тыққа кіретін халықтардың ортақ тілін талап етеді. Екіншіден, ол халықтардың саяси дербестігі болуы қажет, үшіншіден, ол толыққанды болуы үшін эртүрлі халықтар мен улыстардан туруы 
қажет. Қарап отырсақ, аз-муз жетілген бурынгы Ресей империясы көз алдымызга келеді. Оның ойынша, егер славяндардың тарихи болашагы мол болып, олар көштің басында болса, гундер мен 535 



түріктер тек қана қиратуға жаратылтан халықтар екен. Қытай, Үндістан, Иран т.с.с. көне автохтондық цивилизациялардың да болашағына Н.Я.Данилевский күмэн келтіреді. Сонымен славян тілдері мен мәдениеті шарықтап дамып, ал калған кішігірім халық-тар осы «мәдени-тарихи типті» безендіріп, сонымен катар мәресіне жетпей курып кетеді екен. Алайда Н.Я.Данилевскийдің бүл жасанды империялық-үлтшылдық тұрғыдан жасаған конструкциясын тарих актамады. Бүгінгі танда коне түріктердің тарихын жалғастырып келе жаткан 
қазак халқы неоренессанс үрдісінде. Оны бүкіл дүниежүзілік кауым мойындады. Бүкіл жер бетіндегі түрік дүниесі оз-озін адам-затқа корсетіп, орнын аныктау барысында бірте-бірте жакындасуда. Ал Қытай мен Үндістан цивилизацияларына келер болсак, олар бүгін түйыкгықтан шығып, нағыз өрлеу үстінде. Тарихи сопылыққа оз үлесін косып, уакытында үлкен кызы-ғушылык тудырған Освальд Шпенглер (1880-1936 жж.) болды. Оның ойынша, тарихта әртүрлі мэдениеттер оз-озін тудырып, гүлдеп, ақырында омірден озады. Тарихтағы эрбір мәдениет дара, озінің ішкі қайталанбайтын күрылымымен корінеді. Бір мэдениет-тің шеңберінде омір сүрген түлга екінші мәдениеттің ерекшелігін толығынан ешқашанда үға алмайды. Сондыктан оларды тек сырттай салыстыру арқылы ғана бағалауға мүмкіндік аламыз. Әрбір мэдени типтің тарихтағы омір сүруі шамамен 1200-1500 жылға созылады. Әрбір мәдениет «жастық шағынан отіп, есейе келе» оз жүмсақтығы мен шабытынан айырылып, қатая бастайды. Омір мүздаған салқын лебізді ақыл-ой (рационализм) торына түсіп, тікелей шындықтан орбитін шабыт, шыгармашылык техникалық үстемдікке ауысады. Акырында мэдениет цивилиза-цияға ауысып, қотамның алып материалдық денесі оның рухын түншықтыра бастайды. Еуропаның күйреуі осыдан басталады. XX т. ортасында ағылшын ғалымы Арнольд Тойнби (1889-1975 жж.) цивилизациялық талдаудың жаңа түрін дүниеге әкеледі. Оныц ойынша, тарихтағы эрбір цивилизация қоршаған ортаға бейімделудіц негізінде озіне тэн рухани кұндылықтарын, шаруашы-лық формаларын жасайды. Сондықтан жер бетіндегі мэдениет формалары эркашанда эртүрлі болмақ. Бірак қазіргі жагдайда Атлантикалық цивилизация дүние жүзіндегі басқа халықтарға үстемдік корсетіп, олардың мыңдаған жылдар бойына жинаған мэдени тэжірибесіне, қүндылықтарына нүқсан келтіруде. Дегенмен де А.Тойнби тарихқа деген О.Шпенглердіц пессимистік козқара-536 



сына қарсы. Тарихи дамуда белгілі бір мэдениет қандай қиындық көрсе де, оны адамның ерікті де жауапты іс-әрекеттері арқылы жеңе алады. Оны корсету үшін ойшыл тарихи сопылыққа екі жаңа категория енгізеді. Біреуі - қоғам алдына коятын тарихтың Талабы болса, екіншісі - оған берілетін қоғамның Жауабы. Цивилиза-цияның өсуі, эрі қарай күрделенуі - сол нақтылы заманның койган Талаптарына сэйкес келетін шешімдер, Жауапты табу болмақ. Егерде ондай Жауапты элита таба алмаса, онда ол цивилизацияның сағы сынып, оның күйреуіне жол ашылады. Сонымен цивилизация тагдыры азшыл шыгармашылық топтың іс-әрекеттерімен тығыз байланысты. А.Тойнбидің енгізген бул категорияларының методологиялық манызы оте зор. Ол әсіресе модернизация, жаңару үрдісіндегі көп дамып келе жатқан елдерге аса қажет. Тәуелсіздіктің басында, Елбасының басшылығымен жасалған жаңа үлттык саяси элитаныц шешімдерініц арқасында заманның қойған Талабына біз дурыс Жауап қайтара алдық. Соның нәтижесінде Қазақстан өз тэуелсіз-дігін уыстан шығармай, жаңа мемлекеттің іргесін ныгайтуда. Егерде сол кезде басқа элита тобы болып, заманның Талабына сэйкес Жауап таба алмағанда, Қазақ елінің тағдыры аянышты болуы мүмкін еді. 
Қазіргі адамзаттыц дағдарысынан шығу жолын ойшыл Бүкіл дүниежүзілік рухани бірліктен көреді. Ал ол үшін дүниежүзілік діндердіц аса қадірлі жақтары біріктіріліп, бірегей Дүниежүзілік дін дүниеге келуі керек. Сонда ғана эртүрлі цивилизациялардыц басы бірітіп, бүкіл адамзаттың әрі карай дамуына жол ашылады, - деп А.Тойнби өз ойларын қорытады. Цивилизациялык талдаудың соцғы үлгілерінің біреуі XX ғасырдыц 60 жж. аяғында жасалған болатын. Осы кезде К.Маркс-тің жасаған формациялык теориясына қанағаттанбаушылык байқал-ды. Өйткені Кеңес Одағындағы мемлекеттік меншікке негізделген жоспарлық экономика Батыстағы капиталистік жекеменшікке негізделген нарықтық экономикамен сайысқа түсе алмай, артта қала бастады. Ал К.Маркстің формациялық теориясы бойынша, социа-лизм капиталистік қоғамныц жеткен жетістіктерін басып озып, одан да гөрі асқан өндіргіш күштерді тудыруы керек еді. Осы ахуалды ескере отырып, Д.Бэлл, Р.Арон, У.Ростоу сияқты Батыс ойшылдары К.Маркстіц коммунизм теориясын «утопиялық, ешқашанда өмірге келмейтін сағым» ретінде қарап, олай болса коғамды талдаудағы жаңа әдістеменің керек екенін алға тартты. Сондықтан Батыс 537 



әлеуметтік философиясында формациялық талдаудың орнына цивилизациялық сараптау жолының тағы бір түрі келді. Бүл талдаудың негізінде жатқан анықтаушы - қоғамның өндіргіш күштерінің дамуы, яғни бул әдістемені де қоғамды материалистік жолмен түсінудің бір түрі ретінде қарауға болады. Оны кейбір кезде «техиологиялық детерминизм» деп атайды. Осы түргыдан оның алташқы сатысын аграрлық циви-лизация деп атайды. Ол алғашқы қауымдық қотамнан кейін дүниете келеді. Оның өмір сүруі тарихта бірнеше мың жылдарга созылды. Оның негізгі мінездемелеріне келер болсақ, халық ауылдарда шоғырланған жэне материалдық игіліктердің бэрі дерлік сонда өндіріледі. Қалалар элі кішігірім гана, онда тек мемлекеттік шен иелерімен қатар ақсүйектер ғана тұрады. Енді еңбекті үйым-дастыру принципіне келер болсақ, ол мэжбүрлік, зорлық-зомбы-лыққа негізделген: толығынан иесіне тэуелді қүл мен жартылай тәуелді шаруа, әрине, жақсы онімді жүмыс істеуге мүдделі емес. Сондықтан мемлекеттің күш қолдану мекемелері колемді болып келеді, өйткені оқтын-оқтын езілген таптар котеріліске шыгады. Бірақ қотамды оне бойы қолдың күшімен үстап түрута болмайды. Сондықган бүл қоғамның рухани тірегі ретінде бүгінгі таңдагы дүниежүзілік діндер пайда болады. Қайсыбір діннің негізгі атқа-ратын қызметі - езіліп, зардап шеккен адамның жан дүниесіне руха-ни әсерін тигізіп, тыныштандыру, карымына о дүниедегі жүмақты үсыну болмақ. Мындаған жылдар бойы омір сүрген бүл қоғам Жаңа дэуірде индустриалдық цивилизацияға ауысады. Бүл қоғамның дүниеге келуі, негізінен, машиналық ондірістің пайда болуымен байла-нысты. Олай болса, материалдық игіліктердің пілдей болігі қалада өндіріле бастайды, ауыл болса тек шикізат өндіретін дәнекерге айналады. Негізгі халық урбанизация (urban - қалалық, лат. сөзі) үрдісіне түсіп, қала түртындарына айналады. Орасан зор мыцдаган жүмысшылар бір жерде шоғырланған зауыттар мен фабрикалар пайда болады. Адамдардын бір-біріне тәуелділігі жойылып, заңды түрде олардыц қүқтары теңеледі. Соның нәтижесінде зорлық-зомбылыққа негізделген еңбек жойылып, оның орнына экономи-калық мүдделілік келеді. Бір жагынан, капитал иелері, екінші жагынан, жүмыс істеу қабілеті, күшінен басқа ештецесі жоқ адамдар бір-біріне қосылып, еңбек үрдісін құрайды. Индустриалдық 
қогам өндіргіш күштерді бірнеше гасыр шеңберінде бүрыц-сонды болмаган дэрежеге көтереді. Өне бойы жаңарып жатқан машиналар 538 



мен өндіріе жабдықтарын игеру үшін халықты ағарту, білім беру 
қажет болды. Жалпы алганда, халықтың тұрмыс жэне мэдени деңгейі анагурлым биік дэрежеге көтеріледі. Дегенмен екі қарама-
қарсы мүдделері бар капиталистер мен жумысшы таптар арасындагы қайшылықтар өршіп, эртүрлі таптық күрес формаларын тудырады. Ақырында, 350 жыл шамасына созылган тез қарқынды индустриалдық даму екі үлкен дагдарысқа келіп тіреледі: олар бір-бірімен тыгыз байланысты энергетикалық жэне экологиялық 
қиындықтар болатын. Аталган дагдарыстардан шыгу жолында жаңа компьютерлік технологиялар дуниеге келіп, энергияны аз пайдаланатын, олай болса, экологиялық жагынан да утымды ондіріс ошақтары пайда болады. Сонымен XX г. 60 жж. біршама индустриалдық жагынан дамыган қогамдар постиндустриалдық (post - кейінгі) сатыга котеріледі. Оны кейбір кезде информациялық (ақпараттық) қогам дейді. Бүгінгі таңда постиндустриалдық сатыга жеткен елдерде 1 млрд. жуық адам өмір сүреді (эдебиетте оларды «алтын миллиард» деп атап кеткен). Бул елдерге Батыс Европа елдерін, АҚШ, Канада, Австралия мен Жаңа Зеландия, Жапония, Малайзия, Сингапур т.с.с. жатқызуга болады. Бул сатыга жеткен қогамдар қандай сапалық ерекшеліктерге жетті? Постиндустриалдық мемлекеттердің негізгі институтына университеттік білім беру саласы айналып отыр. Ол елдердегі жогары оқу орындары негізінен ұш шеңберден турады. Оның озегін лекциялар оқылатын, семинарлар жүргізілетін оқу кешендері, екінші шеңберде - гылымның ең соңгы жетістіктерінің негізінде жасалган лабораториялар, үшінші шеңберінде эксперименталды шеберханалар мен аз көлемді түрде жаңа технологиялардың негізінде ойлап шыгарылган заттарды шыгаратын мекемелер орналасқан. Ягни шыгармашылык деңгейге көтерілген жастардың неше түрлі идеяларының іске асуына барлык жагдайлар жасалган. Соның арқасында, университеттер ондіргіш күштердің дамуының негізгі қайнар көзіне айналуда. Біздің жас мемлекетімізде де универси-теттердің дамуына жагдай жасалып жатқаны осы тургыдан алып қараганда түсінікті болар. Әрине, бүгінгі танда біз оқу орындарының лабораториялық базаларын күшейтуге ең алдымен көңіл аударуымыз қажет. 539 



Постиндустриалдык. қоғамды кейбір кезде «түтыну когамы» деп атайды. Өйткені өндіргіш күштердің орасан зор дамуының нәтижесінде халыктың көпшілігінің материалдык ахуалы биік деңгейге жетіп, қолдағы байлыктан лэззат алуға бағытталған, сол арқылы өзін қоғамға көрсету (демонстративтік түтыну) өмір салты калыптасты. Сонымен «homo consumer» (түтынушы адам) дүниеге келді. Бүл арада біз постиндустриалдык когамныц теріс жақта-рын талдауга көшеміз. Бірінші коятын сұрағымыз: индустриалдық 
қоғамдағы адамды қүрал ретінде пайдалану, байлыкты, кагіиталды иегізгі мақсат-мүрат түту жойылды ма? Әрине, жок. Пост-индустриалдык қоғам өндіргіш күштерді өте биік дэрежеге көтеріп, миллиондаган адамдардын орасан зор күш-куатын босатты. Ол күш-қуат қоғамның рухани жаңаруына, адамдардын жан-жақты дамып, шыгармашылык деңгейге көтерілуіне жүмсалудың орнына материалдык заттар аркылы өмірден неше түрлі сезімдік лэззат алуға бағытталады. Өйткен себебі, капиталдың оне бойы өсуі нарықтагы айналымның тез отуімен тыгыз байланысты. Керісінше жагдайда ол токырауга үшырайды. Сондыктан жыл сайын жаңа тауарлардың сан алуаны шыгарылып, жарнама аркылы адамдарга таратылады. Оларды түтынатын адамдар оздерін өмірдің желісінен 
қалмадық деп есептейді де, түтына алмагандар озін бишара ретінде сезінеді. Мүндай өмір салты көбірек түтынуды өмір максатына айналдырады, ал ол үшін кобірек ақша табу керек, оның жолында сайысқа түсіп, стреске үшырап, неше түрлі транквилизаторларды 
қолданып, ақырында коп адамдар жүйке ауруларына шалдыгады. Өмірдің мэн-магынасы жойылган адам әлеуметтік ауытқулықка (социальная аномалия) шалдыгып, қылмыстык жолга, я болмаса маскүнемдік, нашақорлық, тіпті өмірден бас тартуга (суицид) дейін барады. Постиндустриалдык когамда коп адамдар өзін еркінмін деп сезінгенмен, іс жүзінде, биліктегілердің байқалмайтын нәзік ыкпалының шецберінен шыга алмайды. Оны іске асыратын сол елдердегі «Mass-media» (насихат, акпарат беру) қүралдары. Саясатгану тілінде оны «public relation», қысқаша, «P.R.» (бүқара-лық қарым-қатынас) деп атайды. Ол әсіресе сайлау кезінде кеңінен 
қолданылады. Оның кейбір «кара» жақтары біздің елімізге де келіп жетті емес пе? «Осындай өмір салтының негізінде Батыс қогамдарында түлгалық ерекшеленуліктің орнына біркелкілік келіп, іс жүзінде 540 



халық бұқарасының көпшілігі массага (біркелкі адамдарға) айнал-ды», - деп қорытады XX ғ. испан ойшылы Х.Ортега-и-Гассет. Оған себепкер болған өндірісті конвейерлеу, миллиондаған бір-біріне толығынан үксас заттарды жасау жэне оны тұтыну, орташа, тіпті түрпайы талғамға сэйкес келетін мэдениет туындыларын жасау жэне оны миллиондаған адамдардың тутынуы т.б. Постиндустриалдық қоғамдағы өзгерістерді талдай келе XX ғ. улы гуманисі А.Швейцер адамньщ материалдық куш-қуаты өскен сайын, оның руханиятының тайыздана беретінін окіне айтады. Ол осы қоғамдағы мәдени-адамгершілік дағдарысты, адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасының жүдеуін, адам болмысының мән-мағынасының азғанын, адамдардың бір-бірімен толыққанды да сэн-салтанатты дидарласуының жетіспейтіндігін корсетеді. Американ-неміс философы Э.Фромм Батыс адамының бақытты өмірді шексіз тутыну жолында іздеуінің жалған жол екенін көрсетеді. Ал Нобель сыйлығының лауреаты К.Лоренцке келер болсақ, техникалык прогрестін айнала қоршаған ортаны аздырғаны жөнінде, Табиғат-тың айбындылығы мен сулулығына қазіргі адамньщ мэн бермей-тінін, оның күшті де ыстық сезімдерінің сарқылып, зардап пен 
қуаныш-шаттықтың орнына зерігудің келгенін қазіргі адамзаттың күнәсі ретінде алға тартады. Ал Франкфурт мектебінің өкілі М.Хоркхаймер жоғарыда көрсетілген кемшіліктердің негізгі себебін Батыс адамының қоршаған ортаны озгертіп, билеп-төстеуге бағытталған қуштарлығынан кореді. Бул айтылған пікірлерден шығатын бірауыз соз - ол қазіргі Батыс технократизмі мен сциентизмінің болашағының жоқтығы, бул жолда адамзаттың бірде-бір негізгі мәселелерінің шешіл-мейтіндіті болса керек. Қазіргі адамзаттың қорланған сан алуан 
қайшылықтары тек қана рухани жаңару, кайта түлеудің негізінде шешілуі қажет. Біздің ойымызша, бул жолда көшпенділердің адамзатқа берері баршылық. Өйткені олар ар-намысты материалдык байлық-
қа жетуден горі биік устаған. Қазақ санасында «қанағат» уғымы үлкен орын алады. Жалпы алғанда, өмірлік бағытқа деген козқарастың негізінде Батыста «өне-бойы жетіспейтін экономика», ал Шығыста «молшылық экономикасы» омір сүреді деген пікірді біз Батыс ойшылдардың өзінен естиміз. Бір қарағанда мундай пікір ақылға сыймайтын абсурд сияқты. Бірақ оның шындығы мынада. Батыс қоғамында өндіргіш күштер анағурлым биік дәрежеде болғанымен, тойымсыз қоғамды канағаттандыру мүмкін емес. 541 



Шығыс қоғамында экономичны ад&мнын непзп қажеттшіктершщ өтелуімен байланыстырады. Ал одан артық өндхрілген заттар молшылыққа экеледі. § 3. Формациялық және цивилизациялық-мәдени түрғыдан 
қарағандағы Қазақстан қоғамы Енді бүгінгі тандағы Қазакстан қоғамына формациялық жэне цивилизациялық тургыдан қандай баға беруге болар екен деген сурак туады. Егерде біз формациялық тургыдан талдау жасаеақ, онда социализмнің пісін-жетілмеген ерте түрінен буржуазиялық-демократиялык сатыга қайта оралганымызды байқаймыз. Оның еебебін аныкдау жолында XX г. бас жагына кайта оралуга тура келеді. Өйткен себебі, патшалык Ресей осы кезде бурын-сонды оньщ тарихындағы болмаган терең де жүйелі дагдарысқа тан болғанын байқаймыз. ¥лттық буржуазия табы әлсіз, сонымен қатар билікпен өте тығыз байланыста болганнан кейін, олар заман талабына (ол еддегі феодалдык катынастарды түбірімен жойып, буржуазиялық-демократийлык жолга тұсу қажеггілігі болатын) тиісті жауап берудің орнына, «кішігірім жеңісті согыс арқылы» ішкі қаишылық-тарды шешкілері келді. Бул жолда олар ең алдымен орыс-жапон согысында өздерінің алып денесі болса да, аяқтарының саз екенін көрсетті, өйткені бір гана айдың ішінде жапондықтар Ресеидщ бүкіл теңіз флотын суга батырып, қүртып жіберді. Соңынан Бірінші дүниежүзілік согыста екінші рет соққы алып, қайшылықтың оте өрбуі себепті большевиктер өкімет басына келген болатын. Коп жылдарга созылган дағдарыстан ашынган ауыр жагдайдагы халык-тын коңіл күйін пайдаланып, большевиктер социалиста бетбурыс аркылы барлық мәселелерді шешуге үмтылды. В.И.Ленин оны марксизмге енгізілген шыгармашылык жаңалық ретінде есептеді. 

Қалай дегенде де, большевиктер бүкіл үлттық байлықты мемлекеттің қолына өткізіп, барлык табиги жэне адами ресурстарды «жаңа қогамды орнатуға» жумсады. Бул ауыр да тайгақ жолда миллиондаган адамдарды қүрбан етіп, олар заман талабына өзінше жауап берді, ягни елді индустриялап, халыктың сауатын ашты. Бул тоңкерісте эсіресе орны толмас апатқа үшыраган казак халқы болды. Оны «жаңа өмірге» большевиктер бүкіл малын тартып алып, зорлап жерге отыргызудан бастады. Малынан айырылган халықтың жартысына жуыгы геноцидке ушырап, тшті 542 



кейбір ауылдарда өлгендерді жерлейтін адамдар да қалмады. Егер осы апаттан халық аман қалғанда, бүгін Қазақ елінде 20 млн. артық 
қазактар өмір сүретін еді (басқа халықтардың өкілдерін есеп-темегеннің өзінде). Сонымен бүгінгі демографиялық мэселелердің т ү п - т а м ы р ы сол өткен ғасырдың 20-шы жылдардың аягы, 30-шы жылдардың басында жатқанын байқаймыз. Бул тарихи кезекті жаңарудың, эрине, оң жактары да болды, оны ешбір адам терістей алмайтын болар. Ол Совет елінің қуатты индустриалдық елге айналуы, коп қалалар мен ауыл ксшендерінің пайда болуы, бүкіл халықтың сауатының ашылуы, жогары білім беретін мекемелер, театр, консерватория, кітапханалардын пайда болуы т.с.с. Алайда тарихи уақыты әлі келмеген, жасанды турде зорлық-зомбылық арқылы орнатылган бул қоғам XX г. 70-ші жылдарынан бастап-ақ үлкен дағдарыска ушырады. Оның жағдайын түсінікті болу үшін былайша салыстыруіа болады. Егер сіз көктемде екі жас алма агашын: біреуін қунарлы жерге, екіншісін сортаңға отыргыз-саңыз, бір-екі жылдың ішінде бірінші агаш тез қарқынмен өсіп, жемісін бере бастайды, ал екінші агаш бірінші жылы саргайган жапырақтарын шыгарып күзге шейін турады да, келесі көктемде өмірден кетеді. Міне, жасанды турде артта калган мемлекетте тарихи кезекті сатыларды аттап отіп, зорлык арқылы орнатылган социалистік қогам сортаңга егілген агаш сиякты омірден кетті. Біз бүгін уақытында большевиктердің аттап откен сатысына кайта оралып, буржуазиялық-демократиялық жолмен жетіліп келе жатырмыз. Енді бүгінгі күрделі өзгерістегі Қазақстан қогамын цивилизациялық жолмен талдасақ, онда біз қазіргі постиндуст-риалдық елдердің қолы жеткен өндіргіш күштерінен анагурлым артта қалганымызды байкаймыз. Сондықтан негізгі мақсат -дамыган елдердегі жаңа экономикалық жагынан тиімді, экология-лык таза технологияларды игеріп қана қоймай, қоршаган ортамызга сай келетін оз технологияларымызды жасау болмақ. Біз кедей елдердің қатарында болганнан кейін, ол үшін шетелдерден инвестицияларды (қаражат) тартып жэне жекеменшіктің негізінде корланган улттық капиталды тиімді пайдалануымыз қажет. Соны-мен қатар, әрине, біз бүкіл дүниежүзілік қарым-қатынастарга толыққанды дербес мемлекет ретінде кіру жолымызда өзіміздің төл мәдениетіміз бен рухани қүндылыктарымызды жойып алмауга тырысуымыз керек. 543 



Осы ауыр да жауапты жолда біздің жас мемлекетіміз біршама ауқымды істерді жасап та үлгірді. Үлкен жетістіктердің бірі -экономиканы нарықтық жолға қою. Мыңдаған жылдардағы даму үрдісінде адамзат нарықтық экономикадан басқа тиімді жолды таба алмады. Бүрынгы Совет елінде жасалган жоспарлы экономика нарыққа Караганда өзінің әлсіздігі мен тиімсіздігін ашық көрсетті Енді, міне, бүгінгі таңда жер бетіндегі басқа мемлекеттер Қазак елін нарықты мемлекет ретінде мойындап отыр. Тоталитарлық жоспар-лы экономикадан үзілді-кесілді бас тарту, мемлекеттік меншікті жекешелендіру біршама қателіктермен жүргізілсе де, белсенді топтарды тудырып, аударылып жатқан экономиканы аяғына түргызды. Кіші жэне орта іскерлікті дамыту саясаты миллиондаган адамдарды жаңа ахуалга тартып, олардың өмірге деген белсенді талпынысын тудыруда. Нәтижесінде, соңгы жылдары халықтың әл-ауқаты жогарылап, елдің жарқын болашагына деген сенім 
қарапайым халықтың жүрегінде үялады. Әсіресе қомакты өзгерістер қогамның саяси-қүқтық сала-ларында байқалады. Демократиялық принциптерге негізделген жас мемлекет бірте-бірте өз күшіне енуде. Елді нақтылы басқарып отырган атқару билігі өзінің кәсіби шеберлігін шындау нәтижесінде бүл салага талантты коп жастар тартылды. Екі палатадан түратын кәсіби парламент заң шыгармашылыгымен айналысуда. Сот билігі де біршама терең өзгерістерге түсіп, халықтың сеніміне кіруде. Ақпарат тарату саласына келер болсак, бүгінгі таңда сан алуан жекеменшіктік газет-журналдар, радио жэне телестансалар жүмыс істеуде. Жеке адамдардын бас бостандыгы мен қүқтарының 
қоргалу деңгейі жыл артып өсуде. Бүгінгі дамыган қогамдарда заттық қорланган байлық емес, адам факторы негізгі қогам дамуының қайнар көзіне айналуда. Әр адамның табиги дарынын талантқа айналдырып, оны шыгар-машылык деңгейге дайындайтын - университеттер. Олай болса, тәуелсіздікті алганнан бері білім беру жүйесін дамытуга да коп көңіл бөлінді. Коп жогары оқу орындары университет болып қайта 
қүрылды, жекеменшікке негізделген оқу орындары жүмыс істеп бэсекелестік бүл салага да жетті. Дербестік алган халықтың тез арада шыгармашылык мүмкін-діктері гүлдеп, қазақ мәдениет кайраткерлері бүкіл дүние жүзіне халқымыздың өз ерекшелігі, қайталанбас жақтарымен танылатын асыл мүраларын, бүгінгі күнмен үндесіп жатқан жаңа туындыларын таныстырды. Айман Мүсаходжаева, Жәния Әубэкірова, Марат 544 



Бисенғалиев, Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Майра Мүхамед-
қызы т.с.с. мэдениет қайраткерлері көп елдердің үлкен сахналарына шығып, еліміздің ғажап мэдени қүндылықтарын басқа халықтарға үсынып, солардың қошеметіне бөлінді. Әрине, қайсыбір коғамның жүйелі дағдарысы сан алуан 
қайшылықтарға толы, оның негізгі ауыртпалығы қарапайым адам-дардын еншісіне өтеді. Әсіресе тоталитарлык социализм жүйесінен демократиялык қоғамға өтудің бүрын-сонды адамзат тарихында болмаған қиындықтарға әкелгенін 90-шы жылдар айқын көрсетті. Алайда бас бостандығына ие болған халқымыз оның бэріне де шыдап, шығармашылық жолмен оларды жеңе білді. Келесі даму сатысындағы негізгі мәселелер - шикізат өнді-ретін елді жаңа технологияларға негізделген ондірісі бар, дүние-жүзілік бэсекелестікке сай келетін заттарды шығара алатын қоғамға айналдыру болмақ. Сонымен қатар улттық тілімізді толыққанды дэрежеге көтеріп, салтымыз бен әдет-ғүрпымызды жаңа өмірге сай келтіріп, біздің рухымызға жат шетелден кірген турпайы мәдени туындыларды сырттататын ахуалға жетсек дейміз. § 4. Қогам өмірініц негізгі салалары Бүгінгі қоғамтану әдебиетінде қоғам өмірінің негізгі салалары ретінде экономикалық, әлеуметтік, саяси-қуқтық жэне рухани өмір көрсетіледі. Әрине, қоғам өмірі өте күрделі жүйе, сондықган осы көрсетілген салалар бір-бірімен шым-шытырық байланыста. Мысалы, экономика мен әлеуметтік сала арасындагы байланыстар оте тыгыз. Экономика дамымай, бірде-бір элеуметтік мэселелерді толыққанды шешу мүмкін емес. Сонымен катар білім беру, денсаулық сақтау т.с.с. әлеуметтік мэселелер биік деңгейде шешілмесе, ондірісті дамыту, жаңа технологияларды өмірге енгізу екіталай. Ал оларды бір-бірімен үйлесімді байланыстыру саясатпен тыгыз байланысты екені тагы да созсіз. Ал саяси шешімдер заң жүзінде іске аспаса, ол бос созге айналып кететіні тагы да бар. Жоғарыда көрсетілген осы салалар қоғамның негізінде жатқан рухани қүндылыктарға сай келмей тағы да болмайды. Егер халық мындаған жылдардағы қалыптасқан рухани қүндылыктарынан айырылып қалса, ол оз-озін танымайтын белгілі бір кубыжыққа айналып, тарихтан жоғалып кетер еді. Тілінен, салты мен әдет-ғурпынан айырылып, «мен орыспын» деп жүрген қаншама Сібір халықтарының өкілдерін бүгінгі Ресейден көруге болады! 545 



Дегенмен де қоғамды эрі қарай талдау жолында осы салалар-ды теориялық түргыдан бір-бірінен бөліп алып карау қажет. а) әлеуметтік-экономикалық философия 
Қоғамның өмір сүру тәсілі басқа бүкіл жер бетіндегі тіршілік-терден бөлек. Егерде дамыған жануарлар ең керемет дегенде өзіне керек қоректерді жинаса, адам оларды өндіреді. Мэселеге тереңірек үңілсек, еңбек ету, материалдық өндірісті тудыру арқылы адамның өзі адам ретінде қалыптасқан жок па? Тагы табигатта қалалар, бау-бақша, неше түрлі машиналар, электрондық байланыс жүйелері т.с.с. жоқ емес пе? Оларды жасаган - адам. 
Қазіргі адам (гылыми тілде - кроманьон адамы) өзінің дене 

қүрылысы ерекшеліктерімен осыдан 35-40 мың жылдар бүрын 
қалыптасып, дүниеге келді. Бірінші даму сатысында олар еңбек 
қүралдарын тас пен сүйектен, агаш пен мүйізден т.с.с. жасады. Олар, негізінен, аң аулау, өсімдіктерді жинау, соңынан балық аулау сияқты істермен айналысты. Өндіргіш күштердің деңгейінің томендігі соншалықты, ондірілген тамақ тек олардың бүл өмірде тірі қалуын гана қамтамасыз етті. Жүре келе, шаруашылық саласында нагыз төңкеріс мал багу мен жер өңдеу пайда болган кезде келеді. Оны гылымда аграрлық революция дейді. Мысалы, біздің аргы бабаларымыз Сары-Арқа даласында тагы жануарларды үйретіп, оларды малга айналдырып, солардың сүті мен етін, жүні мен терісін пайдалана бастады, ал Сыр, Іле, ІІІу бойында жерді ондеп, дақылдарды осіру шаруа-шылық түрі пайда болды. Егер бүрын адам тагы табигаттагы дайын 
қоректерді жинаумен айналысса, енді оларды өндіре бастады. Соның арқасында молшылық пайда болып, халық тез өсіп, бүкіл жер бетіне кеңінен тарайды. Қолонер жер ондеуден бөлініп, өндіргіш күштерді эрі қарай дамытты. Қогам өмірінде жекеменшік пайда болып, әлеуметтік қатынастар күрделеніп, мемлекет дүниеге келеді, ой еңбегі дене еңбегінен бөлініп, гылым мен онер тез 
қарқынмен дами бастайды. Қогамдық қатынастар мындаган жылдар шеңберінде қалыптасқан салт-дэстүрлерге негізделеді. Сондыктан гылыми эдебиетте мүны «дәстүрлі қогам», я болмаса «аграрлык цивилизация» дейді. Мындаган жылдарга созылган бүл қогамнын тарихындагы жетістіктерге тоқталсақ, ол кагаз, фарфор, жібек, күкірт жасау (Шыгыста), жел диірмені, соңынан су диірмені, механикалық сагат, козілдірік, мата жасау станоктары, кітап басу т.с.с. (Батыста) атауга болады. Коне заманда пайда болган үлы 546 



жетістіктерге Мысырдағы Пирамидаларды, Қытайдағы - мыңдаған шакырымға созылған ¥лы Қорғанды, Александрия қаласында салынған Александрия фаросын, Рим қаласындағы Колизейді, Афинадағы Парфенонды т.с.с. ғажап туындыларды атап өтуге болады. XIV-XVI ғғ. Еуропа топырағында, нақтылай айтқанда, Италияда үлкен өзгерістер орын алды. Шығыс елдерімен теңіз жолдарымен сауда-саттық жасау, балық аулау, мата тоқу т.с.с. салалар тез қарқынмен дами бастайды, көп іскер шаруалар тез уакытга байып, өз бас бостандығын феодалдардан сатып алып, шеберханалар салып, онда жалдамалы еңбек түрлерін енгізеді. Жана қалалар, эсем ғимараттар салынып, өмір тез өзгере бастайды. Адамнын табиғатты, айнала коршаған ортаны қайта өзгерте алатынына көзі жетіп, дәстүрлі қоғамның ішінде жаңа -буржуазиялык - карым-қатынастар пайда болып, тез қарқынмен дами бастайды. Соңынан бул дэуірді еуропалықтар «Ренессанс», яғни «Қайта өрлеу» деп атады. Әрине, бул Еуропа тарихындағы дәстүрлі коғамнан индустриалдық қоғамға оту дэуірі еді. Осының нэтижесінде Еуропа елдері біршама буржуазиялык-демократиялык революциялардан өтіп, индустриалдық коғамның шеңберіне толыкканды кіреді, енді адамзат тарихында Жаңа дэуір басталады. Осы уақыттан бастап Батыс цивилизациясы Шығысты эконо-микалық жағынан басып озып, кейіннен оларды отарлай бастайды. Неге осы уакытта Шығыста мундай алға өрлеу басталмады деген сурак қойсақ, оған жауап беру оңай шаруа емес. Шамасы, оның негізгі себебін сонау коне заманда басталған Шығыс пен Батыстың Дүние мен өмірге деген көзқарастарының болінуінен, Шығыс елдеріндегі қауымдық омір салтынан, ал Батыста жеке адамның белсенділігіне жол ашылғанынан көруге болатын сияқты. Ал оның өзі, әрине, айнала қоршаған ортаға бейімделуден шығады. Еуропа мен Азияның табигаты мен ауа райын салыстырсақ, эрине, Еуропада жеке адамньщ белсенді тулға болып қалыптасуына молырак мүмкіндіктердің болғанын байқаймыз. Еуропада Қытай, я болмаса Үндістан еліндегі сияқты жүздеген мың адамдарды жинап, олардың басын қосып, үлкен каналдар, суды тоқтататын бөгеттер салынған жоқ-ты. Ал енді осы арада қайғы-қасіретке толы оз еліміздің тарихына тоқталсақ, онда Жаңа дэуірге дейін мыңдаған жылдар бойы көшпенділік шаруашылық түрі басым болды. Оның негізгі себебі де, әрине, сол қоршаған орта. 7 ай қысы бар, суға тапшы елде, 547 



эрине, мал бағу, соньщ жолында көшіп-қону - ең тиімді шаруашылық түрі болды. Ал тарихқа Жаңа дэуір келген кезде бүкіл жер шарын дүр сілкіндірген көшпенділер аянышты жағдайға душар болып, өз өмір салтының сарқылғанын байқады. Өйткені садақ пен сойыл, біздің бабаларымыз канша батыр болғанымен винтовка мен зеңбірекке, эрине, қарсы тұра алмады. Оеы уақытган бастап бірнеше. жүз жылға созылған халыктың трагедиясы, қайгьь 
қасіреті басталып та кетті. Жаңа дэуірдің экономика саласындағы негізгі ерекшелік-терінің бірі - адамдар заң жүзінде тең қүкты азаматтарға айналып зорлап еңбек еткізу принципі келмеске кетеді. Сол себепті жеке адамның омірге деген белсенділігі артып, жаңа қоғам өндіргіш күштерді бүрын-соңды болмаған биік дэрежеге көтереді. 300 жылдың шамасында өндіргіш күштер бүрынты 5000 жылдағы жеткен дэрежеден асып түседі!!! Жүздеген жаңа қалалар, мындаған кэсіпорындар пайда болып, соның нәтижесінде халықтың эл-аукаты, мэдениеті мен білімі ості. Әрине, индуетриалдық қотамның дамуы да кайшылықтар, оларды шешу аркылы жүріп отырды. XX ғ. ғылыми-техникалық революция, оның жетістіктерін өндіріс саласында тиімді пайдалану өндіргіш күштерді эрі карай күрт өсіріп, материалдық байлықтың жаңа көздерін ашты. Дегенмен де осы ғасырдың ортасына қарай бүл қотам озінің мәресіне жетіп екі үлкен дағдарыска келіп тірелді. Ол энергетикалық жэне соны-мен байланысты экологиялық дағдарыс еді. Индустриалдық қоғам оларды аз уақыттың шеңберінде тылыми-техникалық жетістіктерге сүйене отырып, жаңа электрондық, акпараттық технологиялар жасау арқылы шешіп, тіпті жаңа экономиканы тудырды. Бүл жаңа котам постиндустриалдык қоғам деп атала бастады. Кейбір батыс ғалымдарының пайымдауынша, алдағы бола-шақта экономика саласы толығынан автоматтар мен роботтардың үлесіне тимек. Мүндай жагдайда адамдардын өмір мазмүны бос уакытты мейлінше сезімдік лэззат алып өткізумен жэне де түлтаны күмартатын, сүйетін нэрсемен (хобби) айналысу болмақ. Ал К.Маркстің ойынша, ондіргіш күштер өте биік дэрежеге көтеріліп, коғамдьщ байлык атыл-тегіл болган кезде, адамдардын тектік кабшеттері мен күш-жігерінің әлеуметтік кеңістігі осіп, олар рухани шыгармашылык жолына түсіп, шексіз даму мүмкіндігіне ие болады. Біздің ойымызша, қазіргі Батыс елдеріндегі «тұтыну когамыч, сондагы кең етек алып кеткен «материалдық-сезімдік» омір багыты' жогарыда корсетілген жагдайда мидың лэззатты сезінетін бөлік-548 



теріне электродтар арқылы импульстар бергізіп, «жаңа нашақор-ларды» тудырмасына кім кепіл болады. Мундай түжырымдар дүниежүзілік діндердегі негізгі аяндардың бірі - Иса пайғамбардың ауыр жүгінің барлық адамдарға қатысы бар екенін үмыт қылады. Ізгілік бар жерде зулымдық та бар, шың қаншалықты биік болса, куз да соншалықты терең екенін қазіргі адамзат ұмытқандай. Экономика саласы адамдардың негізгі материалдық мүқтаж-дыктарын отеуі керек. Оның сыртында нағыз адами даму жатыр. Ол рухани-шығармашылық, адам өмірінің, жер бетіндегі тіршілік-тің, тіпті керек десеңіз, ғарыштың мән-мағынасы жонінде тебі-реністе болу, түлганың шығармашылық іс-эрекетінің арқасында өмірде өзінің өшпес ізін қалдыру, жер бетіндегі ғажап оқиғаны -тіршілікті - гүлдетіп сақтап қалу болмақ. Сонымен экономика саласы адамның күнбе-күнгі өміріндегі кажеттіліктерді қамтамасыз етеді. Алайда бүл қоғамның өмір сүруі-нің негізгі факторы болса да, оның бір жағы ғана. Екінші жағы - сол адамнын өзін нақтылы тарихи қалыптасқан өмірге сай етіп өсіп-өндіру, ұрпақтар өмірін жалғастыру, оны эрі қарай дамыту болмақ. Міне, қоғамның осы екінші жағын әлеуметтік сала дейміз. Әлеуметтік сала біркелкі емес: қоғам өмірінде эртүрлі әлеуметтік топтар өмір сүреді. Өйткені бул дүниеде, - адамдарды айтпағанның өзінде, - ешбір бір-біріне толығынан уқсас еш нәрсе жок, эрбір зат өмірге өз қайталанбас болмысымен келіп, уақыты озған кезде келмеске кетеді. Уақытында XVIII ғ. кейбір агарту-шылар, содан кейін К.Маркс пен Ф.Энгельс алгашкы қауымдық 
қоғамдағы адамдардың теңдігіне тамсана қарап, жекеменшік дуниеге келгеннен кейін байлық пен кедейлік, эртүрлі таптар мен әлеуметтік топтарға бөліну басталғанын айтып кеткен болатын. Соңғылардың ойынша, болашақ коммунистік қогам жер бетінде орнаган кезде, сол біркелкілік тагы да қайтып оралады, бірақ ағыл-тегіл байлықтың негізінде, ойткені барлық адамдардың қажетті-ліктері толыгынан отеледі. Алайда мундай пікір Дүниенің басты 
қасиетіне қайшы келеді: ¥лы Мэртебелі Табигат біркелкілікті сүймейді, ол эртүрлілікті жаратады. Осы тұрғыдан сонау алгашқы қауымдық қогамга коз жіберсек, онда да эртүрлі топтардың болганын байқаймыз. Онда, әрине, қогам демографиялық-жыныстық принциптің негізінде топтанды: аңшылар, ошак басындагы эйелдер, жастар, сол қауым-ды басқаратын ақсақалдар т.с.с. Әрине, олардың элеуметтік жагдай-лары да соган сэйкес эртүрлі болды. Мысалы, эртүрлі тайпалар бір-549 



бірімен карым-қатынаска түсіп, бір-біріне оқтын-октын сыйлар тартты. Ал олар аксақалдардың колында қорланды т.с.с. Тарихи өндіргіш күштер дамып, жекеменшік пайда болып, мемлекет дүниеге келген кезде, қоғам өмірінде таптар мен әртүрлі элеуметгік топтар пайда болады. Байлык пен билікке ие болған үстем топтар мен езілген таптардың араеында кайшылықтар пайда болады. Жаңа дэуір дүниеге келген кезде бүл қайшылыктар эрі 
қарай өршіп, неше түрлі революцияларға әкеледі. Үетем таптар мемлекеттік билік арқылы озін-өзі еактап қалу жолында төмендегі элеуметтік топтардың элеуметтік жағдайларын көтеруге тырыеады. Машиналық ондірісті дамыту үшін жүмысшылардың білім деңгейін осіру керек болды, сондыктан білім беру жүйесіне кобірек көңіл болінеді. Жергілікті мемлекет мекемелері жүмысшыларға, кем-тарларға арнап арзан баспана салуға кіріседі, денсаулық сақтау мэселелеріне көбірек коңіл бөліне бастайды т.с.с. Әлеуметтік мэселелердің нағыз түбегейлі шешу жолдарын Ресейде большевиктер үкімет басына келген кезде бастайды. Олар жекеменшікті жойып, бүкіл үлттық байлықты мемлекеттік колга откізіп, жоспарлы экономиканың негіздерін кұрып, елді индус-триялап, жаңа калалар мен село кешендерін салып, бүкіл халықты жүмыспен қамтамасыз етіп, гылым мен техниканы, білім беру жүйесін дамытып, денсаулық сақтау, жастарды тэрбиелеу т.с.с. әлеуметтік мэселелерге коп коңіл бөледі. Әрине, бүл ауқымды тоңкерісте зорлык-зомбылық, репрессиялар колданылып, миллион-даган адамдар осы әлеуметтік жаңарудың күрбанына айналды. Мүндай элеуметтік саладагы түбегейлі озгерістер бүкіл дүние-жүзілік қауымга зор әсерін тигізді. Сондыктан капиталистік елдер Кеңес Одагының жасаган элеуметтік саладагы үлгілеріне сэйкес жауап беру үшін неше түрлі әлеуметтік багдарламалар жасап, өмірге енгізе бастады. Екінші жагынан, жүздеген жылдардагы даму барысында қорланган байлык оларды тиімді түрде шешуге жол ашты. Дегенмен де Кеңес Одагындагы қалыптасқан тоталитарлық экономика 60-шы жылдардан бастап тоқырауга түсті. Оның негізгі себебі экономиканың бір қолда гана болып, монополизациялануы еді. Бэсекелік болмаган жерде экономика бір орында түрактанып 
қалды. Түрпайы теңеудің негізінде адамдардын белсенді енбегі жойылды. Шынайы өмір идеологияга багынбай, іштей шірушілік басталды. Партия жэне үкімет басындагылар мемлекеттік меншік-тің шын қожайындарына айналып, коп жагдайда оз мүдделерін іске 550 



асыруға кірісті. Оларға арнаулы үйлер, санаторийлер, дүкендер, емдеу орындары т.с.с. салынды, олар бірте-бірте үстем тапқа айнала бастады, халыққа арналган әлеуметтік бағдарламалар орындалмай корлана бастап, біршама шиеленістерді тудырды. Бул қайшылықтар акырында Кеңес Одағының құрып, жаңа тэуелсіз мемлекеттердің пайда болуына экелді. Енді тәуелсіз мемлекеттердің алдында жаңа мақсат пайда болды - ол тоталитарлық экономикадан бас тартып, нарыққа көшу, жекеменшікке жол ашу, елді демократизациялап, ондаған жылдар корланған әлеуметтік мэселелерді шешу еді. Өз еліміздің жағдайы-на келер болсақ, ол аянышты болды. Өйткені Кеңес Одағы заманында ол аграрлық-шикізат өнімдерін шығаратын, басқа одақ-тас республикалардың, эсіресе Ресейдің экономикасымен тығыз байланып қалған ел болатын. Сондықтан Ресейдің Думасындағы кейбір ұлтшыл депутаттар: «Олар бізге қайтып оралады, өздері дербес мемлекет болып омір суре алмайды», - деген пікір айтқан болатын. Мундай ауыр жагдайда Елбасы Н.Назарбаев тапқырлық корсетіп, шетелдерден елге инвестициялар тартып, халқымыздың алган бостандыгын сақгап қалды. Бул, эрине, қиын жылдар болды, кейбір кезде шетел компанияларымен теңсіз шарттарга да туруга мэжбүр болдық. Бүгінгі танда, экономиканың орлеу барысында, элеуметтік мәселелерді шешуге үкімет пен парламент аса коп көңіл боліп отыр. Соган қарамастан, соңгы жылдардагы қорланган әлеуметтік мэселелер - шаш етектен. Біздің ойымызша, оларды шешудің негізгі жолы осы уақытқа дейін жүргізіліп келген либералдық-демократнялық саясатты бірте-бірте әлеуметтік-демократиялық саясатқа ауыстыру болмақ. Реформа барысындагы рестратнфикацня (қогамды қайта топтау) үрдісі жекешелендіру барысында тез арада пайда болган байлар мен кедейлер тобын тудырды жэне олардың арасындагы айырмашылық сын котермейтін дэрежеге жетті. Оның сыртында тулгалық қаснеттен айырылып, жаңа өмірде оз орнын таба алмай, әлеуметтік аномняның (ауытқудың) эртүрлі жолдарына (маскүнемдік, нашақорлық, қылмыстық т.с.с.) түсіп кеткен азаматтар қаншама?! Қогамның басын біріктіретін «орта тап» элі әлсіз жагдайда. Арал мен Семей аймагында экологиялық апатқа байланысты қасіретке түсіп жатқан қандастарымыз қаншама?! 
Қазақстанның көп жерлерінде ауызсу мәселесі осы уақытқа дейін шешілмей келеді. Білім беру мен денсаулык саласында да жиналган мэселелер аз емес. Жас аналарга деген қамқорлық - жоқтың қасы. 551 



Ерекше эңгіме - жастардың әлеуметтік мәселерін шешу, соның ішінде баспана мәселесі сын көтермейтін жағдайға жетіп отыр. Бүгінгі таңда осы жэне баска әлеуметтік мэселелер қоғамдық сананың өзекті сүрақтарына айналып, ақпарат құралдарында талдануда. Олай болса, бүл мэселелер болашақта шешіледі деген үміттеміз. Жас дос, оларды болашақта шешуге сіз де ат салысарсыз деп ойлаймыз. в) саясат философиясы 
Қоғам өмірінің келесі саласы - саяси-қүқтық сала. Ол сонау коне цивилизация дүниеге келген кезде пайда болды. Үлы Аристотель адамды «Zoon Politicon» - саяси жануар деп сол кезде-ақ атап кеткен болатын. Сол заманнан бері осы уақытқа дейін адам саяси пенде, өйткені ол - әрқашан белгілі бір таптың, я болмаса 

ұлттың т.с.с. үлкен топтың өкілі. Әрбір әлеуметтік топ қоғам өміріндегі өз орнын анықтауға тырысып, оз мүдделерін қортап, осы жолда баска топтармен қарым-қатынасқа түседі. Олай болса, саясат миллиондаган ортак мүддесі бар адамдардын мақсат-мүратгарын шыңдап, коғам омір;не экеледі. Саясаттың екінші жағы - әртүрлі мүддесі бар топтардың басын біріктіріп, қарым-қатынастарын ретке келтіріп, коғамның біртүтастығын сақтап қалу болмақ. Олай болса, заңды сүрақ туады: саясаттың кандай қасиеттері 
қогамның біртүтастығын сақтап, эртүрлі топтардың мүдделерін бір-бірімен ретке келтіреді? Оны біз биліктен табамыз. Бірақ саяси билік - жалпы элеуметтану категориясы ретіндегі биліктің бір түрі гана. Расында да, біз түлғаның өз-өзін билейтіні, адамның табиғат-ты, экенің баланы, қылмыскердің банданы т.с.с. билейтіні жөнінде айтамыз. Тіпті, керек десеңіз, жануарлар үйірінің шеңберінде де билікке ұқсас, зоологиялық күшке негізделген ретке келтірушілік бар. Сондыктан да болар, уақытында Ф.Ницше «билікке деген ырықты» субстанциялап, жалпы дүниеніц негізінде жатқан қүбылыс деп есептеді. Әрине, қогам күрделі дәрежеде үйымдасқан жүйе ретінде эркашанда белгілі бір тәртіпсіз омір сүре алмайды. Олай болса, билік - адамзаттың мәңгі серігі. Шындап келсек, алгашқы 
қауымдық қогамның шеңберінің өзінде демократияның алгашқы кайнар коздері пайда болады, өйткені рудың ішіндегі қарым-катынастарды, баска рулармен қатынастарды, қайшылықтарды өне бойы ретке келтіріп отыру қажет болды. Оноре де Бальзактың 552 



гүлдер ботаникадан ерте өмір сүрген дегені сияқты, саналы түрде алгашкы демократия өмірде болғанымен, категориялык (ұгымдық ) дэрежеде элі пайымдалған жоқ-ты. Тек жекеменшік пайда болып, тарихка таптық қоғам келген кезде дэулеті асқандар өз мүддесін коргау жолында саяси жолмен бүкіл қоғамға оз ырқын таңа б а с т а й д ы . Осы түрғыдан алганда, саяси билік дегеніміз қоғамды баскарган субъектінің адамдар, әлеуметтік топтарды өз ырқына -тіпті олар карсы шыққанның озінде, - кондіру болып табылады. Расында да, коғам өмірі сан алуан кайшылықтардан турады, мындаған адамдардың мүдцелері бір-біріне соктығысып, қарсы келеді. Мундай жагдайда эрқашанда қогамның ауытқуына, күддырауына, тіпті қурып кетуіне мүмкіндіктер ашылады. Сондықтан биліктегілер қогамның біртутастыгын сақтап, үстем таптын мүдделерін қоргау үшін шынайы күш-қуатқа ие болулары керек. Коп халықтардың тілдеріндегі «бнлік» жэне «күш-қуат» деген угымдардың бір түбірден шыққанын байқаймыз. Мысалы, агылшын созі «power» бнлік, күш-қуат деген магына береді, 
қазақтың «билік», «білік», «білек» (күш), орыстың «власть», «владеть» деген сөздері де бір түбірден шыққан. Алайда бул арада үлкен сүрақ пайда болады. Билектігілер өз ырқына халықты қалайша көндіре алады, ол мүмкіндік қайдан пайда болады? Ол арнаулы әлеуметтік уйымды қуру арқылы іске асады екен. Оны біз мемлекет дейміз. Олай болса, мемлекет саяси-күктық саланың өзегі болып табылады. Мемлекет - қогам өміріндегі негізгі қатынастарды заңга негіз-делген билік арқылы ретке келтіріп, өмірде пайда болатын әлеуметтік қайшылықтарды шешетін, қалыптасқан экономикалық, саяси тэртіпті қоргайтын қурылым. Оның негізгі ерекшеліктері: а) мемлекет арнаулы қурылган неше түрлі мекемелер мен 
ұйымдардан турады. Онда арнаулы дайындыгы бар қызметкерлер (шенеуніктер) мемлекет атынан неше түрлі шешімдер дайындап оны іске асырады. в) мемлекет белгілі бір тарихи қалыптасқан жерді жэне сонда 
қоныс тепкен халықты біріктіріп, өз билігін жүргізеді. Мемлекеттің билігінен тыс калатын ешбір топ, я болмаса жеке түлга жоқ. Сонымен қатар Қазақстан мемлекеті Өзбекстанда, я болмаса Ресейдің жерінде оз билігін жүргізе алмайды. Оның билігі тек қана өз елінде жүреді. Керісінше, ешбір басқа мемлекет біздің мемле-кеттің шеңберінде өз билігін жүргізе алмайды. Ғылыми тілде оны мемлекеттің прерогативасы жэне суверенитеті дейді. 553 



с) мемлекеттік билік эркашанда заңдардың непзшде іске асуы керек Ал қайсыбір заң санкцияларға (заңның талабын орындауға мэжбүр ету) негізделген. Олай болса, тек кана мемлекеттің заңның талабын о р ы н д а м а ғ а н д а р ғ а зорлық жасау кұкы бар. Оны іске асы-ратын мемлекеттің арнаулы мекемелері (сот, полиция, армия, түрме, тергеу т.с.с.). д) мемлекет болган жерде халықка салынатын салық та бар. Өйткені мемлекет кызметкерлерін, армия т.с.с. курылымдарды каржылай қамтамасыз ету керек. Оның сыртында қазірп мемле-кетгер коп элеуметгік мэселелерді шешеді. Оган да каражат керек. Мемлекет - оте коне курылым. Оның дуниеге келуі жонінде эдебиетте сан килы болжамдар бар. Теологиялык кагидаларга келер болсак, олар мемлекета 
Қудайдың шыгармашылык жолдагы тудыруымен байланыстырады. Патриархалдык тужырымдар мемлекетті ру, таипа, фратрия-ныц (туыскан тайпалардың бірігуі) жалгасы деп тусінеді. 

Қогамдық келісім теориялары мемлекетгі тарихтың белгші бір сатысында адамдардын саналы турде жасаган келісімі арқылы 
құрылганы жөнінде айтады. Зорлық-зомбылық теориясы мемлекеттщ таипалардың ара-сындагы согыс, зорлық арқылы жеңілгендерді кондірш, оларга салық салу аркылы пайда болганын корсетеді. Маркстік теория өндіргіш күштердің тарихи даму непзінде жекеменшік пайда болып, үстем таптар оз мүдцесін қоргау барысында мемлекетті курганы жонінде айтады. Эрине, мемлекеттің дуниеге келуі - оте күрделі кубылыс. Онда зорлык-зомбылык та, келісім де болуы мүмкін. Бірақ непзгі фактор - тарихи жекеменшіктің дүниеге келуі болса керек. Енді мемлекеттің функцияларына (қызметіне) келер болсақ, оларды ішкі жэне сыртқы деп екіге белуге болады. Ішкіге экономикалық (шаруашылық) мемлекетгің іс-эрекетш жатқызуга болады Ол негізінен завдар арқылы шаруашылық субъектілерінің белсенді іс-эрекетгеріне жагдай жасау, елдің негізгі шаруашылык багыттарын жоспарлау, шетелден инвестициялар (қаржы) тарту, кейбір шаруашылык салаларына жеңілдік жасау т.с.с. арқылы ЖҮРеДКелесі - мэдени-тэрбие жумыстарын жүргізу (мектеп, жогары оку орындары, гылыми кешендер, клубтар, кино, театр, ақпарат тарату жүйелері аркылы т.с.с.). Үшінші - элеуметтік багдарламаларды юке асыру (кем-тарларга, қарияларга, жетімдерге, жастарга, жас аналарга т.с.с. 554 



көмек беру, білім мен денсаулық салаларын дамыту, эртүрлі әлеуметтік топтарлың мудделерін үйлестіріп дамыту т.с.с. Төртінші - коғам өміріндегі тэртіпті бақылау, азаматтардың к а у і п с і з д і г і н қадағалау, элеуметтік аномалиямен (ауытқулық) күресу. Бесіншіден, жоғарыда көрсетілгендердің бәрі негізгі мемле-кетгін максаты - қоғамның біртутастығын қамтамасыз ету болмак. Енді мемлекеттің сыртқы істеріне келер болсак, негізгі мэселе _ қоғамның экзистенциалдык (өмір сүру) мүдделерін камтамасыз ету (дербестік, ултгық қауіпсіздік, даму, сырттан қол суғуға үзшді-кесілді тосқауыл қою т.с.с.). Екіншіден, баска елдермен өзара теңдік жэне тиімдшіктщ негізінде экономикалық, саяси, мэдени қарым-катынастарды орна-ту. Халықаралык келісімдерді улттык заң жүйесінен гөрі жоғары 
ұстап, булжытпай орындау болмақ. Бүгінгі адамзат мемлекеттік түрде уйымдасқан қоғамдарда турьш жатыр. Уақытында Гегель айтқандай, мемлекет - ізгілік идеясының шынайы көрінісі. Расында да, қай халык болмасын, өзінің мемлекеттігін қурып, басқа халықтармен терезесі тең жағдайда өмір сүргісі келеді. Біздің бабаларымыз сонау ерте заманда V-VI ғғ. Түрік қағанаты атты мемлекет курган болатын. Шыңғыс ханның заманында теңдесі жоқ, бурын-соңды тарихта болмаған сонау Қытайдан Балкан тауына дейін созылған алып империя құрылып, жүздеген халықтардың басы бірікті. Бул, шамасы, көшпенділердің алтын ғасырлары болған сияқты. Жаңа дэуірде көшпенділер өмір салты сарқылып, олардың мемлекетпгі ыдырап, акырында қазақ халқы Ресей империясының қол астына түсті. Алайда «¥лы мэртебелі Тарихтың» үрдісі XX ғ. аяғында біздің халықтың мемлекеттігін тағы да қайтарып берді. Бүгінгі таңда айтатын негізгі тужырым - Қазақ елі тәуелсіз мемлекет ретінде орныкты. Дүниежүзілік қауым оны мойындады. 
Қазақ халқының жүздеген жылдар бойы армандаған бостандык, еркіндікке деген ынтасы мен умтылысы іске асты. Өтпелі қоғамдағы елімізде қалыптасқан жаңа мемлекет басқа-ру жүйесіне анықтама берсек, оны демократиялық кұндылықтар жолын тандаған зиялы авторитаризм деуге болар еді. Елдің зиялы көсемі бурынғы қоғамға қайта оралу мүмкін еместігін, коғам өмірінде түбегейлі жүйелі өзгерістерді жасау керектігін түсінген миллиондаған отандастардың тілегі мен ынтасына сүйене отырып, нарыктық экономикаға негізделген демократиялық қуқтык-элеуметтік мемлекет куруға бағытталған тиімді саясат жүргізуде. 555 



Бүл жолда біз каншалықты жетістіктерге жеттік деген сүрақ қойсак оған қомақты жауап беруге болатын сияқты. Біріншіден, адамдар тоталитарлық коғамға тэн неше түрлі утопиялық, мессиандық көзқарастардан (болашақта жер бетінде коммунизм орнатамыз, Коммунистік партия - дэуірдің ақыл-ойы, ар-намысы, адамзатты күтқарушы т.с.с. мифологемалар) арылды' 
Қарапайым адамдарды айтпай-ақ, алгашқыда бұрынгы қоғамның ішінен шыққан саяеи элитаның өзі-ақ «тез арада «Оңтүетік-Шығыс Азияның акулалары» сияқты гүлденген елге айналамыз», «Біз Азияның барсы боламыз» деген романтикалық көзқараета болды. Бірақ біржақты шикізат өндіруге багытталган экономиканы қайта кұру киындықтары, дүниежүзілік мүхитқа шыгу арнасының жоқтыгы т.е.с. «төмендегілер» мен «жогарыдагылардың» тез арада месеиандық көзқарастардан арылуына көмектесті. Егер бүрынгы тоталитарлық қогамда бүкіл билік партияның 
қолында болып, оның қогам өмірінде бақыламайтын нәрсесі 
қалмаса, бүгінгі мемлекет билігі, адамдардың ынталы белсенді іс-әрекетін қолдап, аса көп төмендегі болып жатқан үрдістерге қол сүқпайды. 

Қайсыбір тоталитарлық мемлекеттің субъективті багытталган мүдделері болады: фашистік Германияда болган «арий нәсілінің мүдделері», Кеңес Одагындагы «жүмысшы табының мүддесі» т.с.с. Бүгінгі мемлекет барлық әлеуметтік топтар, ұлттар мен үлыстар өкілдерінің мүдделерін тең түрде қоргауга тырысады. Егер тоталитаризм түлганы тобырдың ішіне «сіңіріп», элеу-меттік айырмашылықты жойып, дәстүрлі элеуметтік байланыс-тарды үзуге тырысса, зиялы авторитаризм, керісінше, халықты 
қайта топтап (рестратификация), үлттық кауымдастықгардың тол мэдениетін сақтап дамытуга, қазақ халқының мэдениетін қайта түлетіп гүлдетуге атсалысуда. Егер тоталитарлық мемлекет экономика саласын қатты бақылауга алып, тіпті Кеңес Одагындай өз қолына өткізіп жіберуге дейін барса, біздің жас мемлекет ұлттық байлықтың пілдей бөлігін жекешелендіру арқылы халыққа таратты. Ал оның өзі - билік пен ықпалдың біршама бөлігін үкіметтен алып когамга тарату деген сөз. 

Қайсыбір тоталитарлық тэртіп халықты оқтын-оқтын репрес-сияга үшыратып, жүрегіне қорқыныш сезім үялатады. Жас мемле-кет өзінің күш күрылымдарын ныгайтқанмен, саяси репрессия-лардан үзілді-кесілді бас тартып, уақытында қугын-сүргінге үшыраган боздақтарды ақтап шыгарды. 556 



Тоталитарлық қоғам мемлекет билігін аткару мекемелеріне толыгынан беріп, заң шығару билігін қуыршақ ретінде ұстайды. 
Қазақстан мемлекеті алғашқыдан билікті бөлу принципін мойын-дап, оны іске асыру саласында біршама нэтижелерге жетті: кэсіби екі палатадан туратын парламент заң шығару ісімен айналысуда, аткару бнліті күнбе-күнті елдегі пайда болатын мэселелерді шешіп, баскаруда, сот тэуелсіз бнлік ретінде өзгерістерге түсіп, жаңа түрде 
қалыптасуда. Тоталитарлық жүйе, негізінен, окіметті қолдайтын бірпар-тиялык жүйете негізделсе, бүгінгі таңца біздің ел көппартиялық 
қоғамға айналды, жекеменшікке негізделіп жүмыс жасап жатқан жүздеген ақпарат қүралдары бар. Дегенмен де тарихи қорланған көп әлеуметтік мэселелердің баяу шешілуі, тәуелсіз елден күткен, бірақ осы уақытқа дейін үміті акталмай келген түлғалар мен топтар тарихи төзімсіздікке бой беріп, халықты демократизациялау ұранымен саяси белсенділікке, биліктегілерге қысым жасауға шақырады. Сондағы максат - кейбір билікті аңсайтындардың шиеленіскен әлеуметтік ахуалды пайда-ланып, соның аркасында билікке келу болмақ. Бірақ біз мына жағ-дайды ескеруіміз қажет. Қай елдің болмасын тұрғындарының бел-сенділік көрсетіп, шынайы саяси омірге қатынасатындары 1%-дан -10%-ға дейін ғана жетеді, орташа алғанда 3-5%. Шынына келгенде, саяси озтерістер окілдік институттар - партиялар, басқа да 
қоғамдық үйымдар, бірлестіктер, парламент т.с.с. арқылы, пара-сатты деңгейде келісімге келу арқылы жүруі қажет. Халықтың оте биік саяси белсенділіті оның қирату инстинктерін оятып, саясатты түрпайыландырып, бейсаналық жолға қоюы мүмкін. Тарихи тәжірибе талай рет корсеткендей, ақырында мүндай үрдістерге жол ашылса, ол кезекті диктатураға, қантөгіске экеледі. Саяси саланы талдағанда, біз мына нәрселерді естен шығар-мауымыз керек. Біріншіден, саяси билік эркашанда шектелген ресурстарды (байлықты) пайдаланады. Егер бэрі де ағыл-тегіл төгіліп жатса, онда саясаттың озі де керек болмай қалар еді. Екін-шіден, саясат, эрқашанда шынайы өмірден шығатын мүмкін-діктің онері. Саясат дегеніміз - сол шектелген байлықты эртүрлі топтардың мүдделерін ескере отырып, эрі карай дамуға жол ашатындай қылып бөлуге байланысты. Ал мүның өзі, үшіншіден, биліктегілер мен жалпы саясагкерлердін терең білімділігін талап етеді. Мүны біз эксперттік (сараптау) билік деп айтсақ та болады. 557 



Қорыта келе, біз Қазақстан қоғамының әлеуметтік-демократиялык қоғам орнату жолында біршама жетістіктерге жеткенін байқадық. Негізгі мақсат - осы жолдан таймай, жер жүзіндегі озык үлгілерді бойымызға сіңіріп, өз руханиятымызбен уштастырып, гүлденген елге айналу болмақ. с) күкық философиясы Келесі қоғамның кұндылықтары - еркіндік пен тендік. Кеңес Одағы заманында тендік қундылығы жөнінде қаншама кітаптар мен мақалалар жазылып, болашақ коммунистік қоғамның өзегі ретінде 
қаралды. 1985 ж. жарияланған «кайта куру» (перестройка) саяса-тынан осы уакытқа дейін еркіндік ураны (либерализм) қоғамдық ақпарат қуралдарының өзекті мәселесіне айналды. Егер бурын партия-кеңес қайраткерлері тендік уранымен бүркеленіп, оз мүдделерін іске асырса, бүгінгі «либералдар» тендікті таза үмытып, еркіндік үранын пайдаланып, үлттық байлықты жекешелендірді. Бүл - саяси сахнадағы көріністер. Енді біз бүл құндылыктарды философиялык түрғыдан талдап корелік. Біріншіден назар аударатын нәрсе - эрбір қоғам оз даму деңтейіне сэйкес еріктік пен теңдіктің белгілі бір мөлшерін анықтап, өмірге енгізеді. Турпайы карапайым сана деңгейінде еріктікті «ойыма не келсе, соны істеймін» дегенге теңестіреді де, тендікті «бэрін тең бөліп берумен» шатыстырады. Ал шынайы өмірде ондай еріктік пен тендік ешқашанда тарихта болмаған жэне болашақта да болмайды. Абсолютті (шегіне жеткен) еріктік адамның басқаларға тәуелділігін жойып, оны жалғыздықтың туңғиығына әкелген болар еді. Екіншіден, ондай еркіндік абсолютті теңдікпен уласып, бір-бірін жойып (аннигиляция) жіберер еді. Сондықтан француз ойшылы А.Камю ондай еркіндікті «қузға бара жатқанын байқамайтын соқыр» адамға үксатты. Әрине, еркіндік - адамның тектік қасиеті, адам еріктікке жаратылған пенде. Еркіндіктің негізінде ғана адам шығармашылык дэрежеге көтеріліп, өз бойындағы қабілеттерін, талантын іске асыра алады. Адамды зорлап шығарма тудыруға итеру мүмкін емес. Өйткені оган шабыт керек. Ал зорлық пен шабыт - бір-бірімен ымыраласпайтын нәрселер. XXI ғ. койған талаптарына сэйкес даму үшін эр адамньщ еркін шығармашылық еңбегі керек. Ол үшін білімнің биік шыңцарына жету қажет. Сонымен қатар адамньщ тендікке деген умтылысы да тарихтың қозғаушы күштеріне жататынын ескерген жөн. Теңцік рухы кец етек алған коғамдарда 558 



адамдар өз абыройын, намысын (мен ешкімнен де кем емеспін деген сезім) жогары деңгейде сезінеді. Ягни ол сезім де адамның шыгармашылык іс-әрекетіне жол ашады. Тэуелсіз елге айналып, оз мемлекет іргееін қалау барысында бұрынгы түрпайы теңдікке негізделген қогамды еркіндікке баулуда біз біршама қиындықтардан өттік. Біріншіден, лезде жарияланган еркіндік үранын пайдаланып қалган белсенділердің саны аз болды да, талай жылдар «жогарыдан түсетін бүйрыктың» негізінде өмір сүрген копшілік жаңа жагдайга таңырқап қарап, оз қамын іске асыра алмай қалды. Тек талай зардаптан откен қалың бұқара жаңа өмірге бірте-бірте бейімделіп, біршамасы іскерлік танытып, нарық-тын қойнауына кіріп жатқан жагдай бар. Жас мемлекеттің шагын жэне орта іскерлікті дамыту саясаты да халықтың еркіндікті сезініп шыгармашылык еңбегін оятуга оз себебін тигізді. Бүгінгі таңдагы озекті мэселе - еріктік шеңберін сапалы зандар арқылы анықтап, өмірге енгізу болмак. Саясаттану тілінде оны «адам қүқтары» дейді. Сонымен қатар еркіндік үранын алга тартып, ойына не келсе, соны істегісі келетіндерге, эсіресе қогам өміріндегі қайшылықтарды пайдаланып, бэріне «қара күйе жағып» билікке ұмтылгандарга заң жүзінде тосқауыл қойылуы керек. Әсіресе керекті нэрсе - бүрынгы қогамның көп жетістіктерін 
қараламай, жаңа өмірге енгізу, соның ішінде халықтың санасында өшпес орын алган теңцік сезімді тек заң жүзінде гана емес, моральдык кұндылық ретінде сақтап қалу керектігі. Сонда гана 
қогамның шынайы демократизмін коруге болады. Халықтың санасында терең үялаган келесі қүндылык -әлеуметтік эділеттілік. Бүл қүндылық, сайып келгенде, еркіндік пен тендіктің олшемін, бірлігін қүрайды. Әлеуметтік эділеттілікті түрпайы теңдікке теңеуге болмайды. Өйткені адамдар туа келе әр-түрлі, жүре келе олардың бойындагы айырмашылыктары да осе бастайды. Өздерінің іскерлігі мен тапқырлыгына байланысты адамдар эртүрлі деңгейде өмір сүреді. Солай десек те, ақыл-ойымызбен оны түсінсек те, әділеттілік сезім коп нэрселерді өзгертуге үмтылдырады, өйткені ол адамның жүрегінде үялаган. Ақыл-ой мен жүрек ақиқаттарының арасында біршама айыр-машылықтар бар, кейбір жагдайда жүрек шындыгы тарихи көк-жиекті дэлірек сезінеді. Әділеттілік сезім кемтарларга қол үшын беруді, элі ересек омірге кірмеген жастардың өмір бастамасының тең болуын талап етеді. Расында да, элі омірге ешқандай үлес 
қоспаган жастардың арасындагы әлеуметтік айырмашылық болашақ азаматтың жүрегінде көпке дейін жазылмайтын жара қалдырады. 559 



Әлеуметтік әділеттіліктің талаптарын іске асыруда мемлекеттің ролін асыра бағалау киын. Гегель айтқандай, «мемлекет - адамгершілік идеясының шынайы болмысы», өйткені оның негізгі мақсаты - коғамның біртутастығын қамтамасыз ету, төмендегі элеіз элеуметтік топтарға қамқорлық жасау. Тэуелеіз жас мемлекет алғашкы кадамынан бастап, өзінің «әлеуметтік» мэнін шынайы турде көрсете білді. Экономикадагы сан қилы қиындық-тарға қарамастан, зейнеткер, мүтедектер т.с.с. әлсіз топтарға уакытында жэрдемакылар төленіп, олардың көлемі жыл сайын өсуде. Сонымен катар қоғам өмірінде мейірімділік, қайырымдылық рухы эрбір азаматтың ішкі дуниесіне айналуы керек. Бүгінгі таңда неше түрлі қайырымдылык қорлар элсіз топтарға көмек беріп, оларға моральдық колдау жасайды. Іскер топтардың өкілдері де бул иті істерте жыл сайын көбірек үлес қосуда. Талай жылдар бойы корланып қалған қиын әлеуметтік мэселелердің бэрін шешуге біршама уақыт керектіті айдан аньщ. Әлеуметтік әділеттілік талап-тарын мемлекетпен катар бүкіл коғам болып жумыла шешу керек. Жоғарыда көрсетілген кундылыктарды өмірге еңгізудегі кукык нормаларының орны ерекше. Жалпы алғанда, кукык деп біз әлеуметтік нормалар мен қарым-қатынастардың мемлекеттің күшімен корғалатын, сондыктан олардың талаптары жалпыға бірдей қадағаланатын ерекше түрлерін айтамыз. Олай дейтін себебіміз - коғам өмірінде басқа да әлеуметтік нормалар бар, мысалы, діни, моральдық, эстетикалық т.с.с. Қуқык кундылыктары - цивилизациялық даму деңгейінің туындысы, өйткені олардың өмір сүруі мемлекетпен тығыз байланысты. Негізінен, оларды екіге бөлуге болады. Біріншісі - табиғи күкыктар. Олардың ішіндегі іргелі негізгі қундылық - адамның өмір сүруге деген қүқы. Ешбір адам, қандай лауазымды болмасын, мекеме т.с.с. бул кұкыкқа кол суға алмайды. Келесі қуқық - адам еріктігі, өйткені ол - тағы да оның рухани пенде ретіндегі тектік 
қасиеті. Тендік куқы да осыларға жатады, ойткені барлык адамдар бул дуниеге бірдей келіп, соңында кетеді. М.Вебердің айтуына Караганда, табиги қүқтар деп мемлекет 
қабылдайтын заңдарга карсы қойылатын, олардан жогары турган эділетті куктар жоніндегі түсініктерді айтуга болады. Теологиялык козқарастар оларды Қудайдың даналыгы мен еркі аркылы адамдарга берілген куқтар деп есептейді. Мысалы, Орта гасырда омір сүрген А.Августин оларды қайсыбір қогамдагы 560 



тэртіптің негізінде жатқан, әділеттіліктің өлшемін кұрайтын 
Құдайдың күдіретті күшінен туған «мәңгілік заң» ретінде қарайды. Рационалдық философия шеңберінде табиғи қүқтарды адамның парасатты ой-өрісінен шығарады. Кейбір ағымдар табиғи құқтарды адамның терең ішкі дүниесінде жатқан психикалық бастауларынан көреді. 

Қалай дегенде де, қазіргі өмір сүріп жатқан мемлекеттердің кайсыбірі болмасын, адамның негізгі табиги қүқтарын мойындайды. Сонымен қатар қүкық қүндылықтардың пілдей бөлігі мем-лекеттік заңдар арқылы берілген. Әдебиетте оларды позитивтік (оң) қүқтар дейді. Тарихи зандар тагітық қоғам дүниеге келген кезде алгашқы қауымдық қоғамның шеңберінде қалыптасқан әдет-ғүрыптарды жаңа жағдайга еай етіп өзгертіп, оларға мемлекеттік колдау беру арқылы дүниеге келеді. Заңдардың екінші қайнар көзі -сот шешімдері - оларды әдебиетте прецеденттік қүқтар дейді. Мысалы, Англияда осы уақытқа дейін ол заңды дамытудың негізгі күралы ретінде пайдаланылады. Соңғы ең кең тараған эдіс -зандарды шыгармашылык жолмен тудыру. Ол үшін арнайы мемлекет билігінің тармағы - парламентер жүмыс істейді. 
Қүқ пен заң үғымдары бір-біріне өте жакын, бірак тең емес. Занды тудыратын адамдар, ал олардың қол астынан шығатын бірде-бір нәрсе кемшіліксіз болмайды. Біріншіден, қогам өміріндегі шым-шытырық байланыстардан түратын қатынастардың бэрін заңдық нормалар камти алмайды. Келесі - заңда эртүрлі жагдайда омір сүріп жатқан әлеуметтік топтардың мүдделері қамтылу керек. Қай-сыбір мемлекетте ол көбінесе дэулетті топтардың пайдасына шеші-леді, ойткені олардың парламенттегі өкілдері заң шыгару барысын-да бар күштерін сол топтардың мүдделерін заң аркылы бекітуге жүмсайды (саясаттануда оны «лобби» - колдаушылар дейді). 
Қүкык қүндылықтарының келесі ерекшелігі - олар саясат пен моральдың талаптарын бір-біріне ымырага келтіретін дэнекер, 

құрал болып табылады. Қайсыбір саяси багдарлама, декларация, -егер ол заң бойынша нактыланып бекітілмесе, - жай сөз болып қала береді. Екінші жагынан, заң моральдық нормалардың талаптарын, аз да болса да, оз бойында қамтуы керек, сонда гана оны шынайы өмірде адамдар қабылдайды. Сондыктан занды «minimum mini-morum» - ен аз колемдегі адамгершілік дейді. Қайсыбір заң, бір жагынан, саясаттың өмірге енгізуге болатын талаптарын, екінші жагынан, аз да болса да, моральдык рухани қолдаудың бірлігін 
құрайды. Сонымен моральдық-рухани сана оз шегіне жеткен 561 



талаптарын өмірге енгізе алмай, мемлекеттің ырқына көнуге мэжбүр болып, соның арқасында өмірге заң келеді. Тіпті өмірге келген сапалы заңның өзі жүре келе ескіріп, өмірде болып жатқан өзгерістерге сай келмей қалады. Ондай жагдайда заңға өзгерістер, толықтырулар енгізілуі мүмкін. Сондық-тан тез қарқынмен түбегейлі өзгеріске түсіп жатқан Қазақстан 
қоғамында заң шығару мэселесіне көп көңіл бөлінуде. Біршама зандар қайта қаралып, толықтырылып, өзгерілуде (Еңбек заңы, Мемлекеттік қызмет ету заңы т.с.с.), жаңа заңдар қабылдануда. Жогарыда айтылган ойлардан шыгатын түйін - занды асыра багалап (қуқтық романтизм), я болмаса оны ескермеуге (қүқтық нигилизм) болмайды. Ол қателік, біржақтылық болар еді. 

Құқтық мемлекеттің бірден-бір негізгі ерекшелігі - заң омірге еніп, қабылданганнан кейін, булжытпай орындалуы керек. Ол -эсіресе мемлекеттік қызметтегі лауазымды азаматтардың қогам алдындагы парызы. Егер мемлекет озі шыгарган зандарын бурмалап, бүзып отырса, онда қарапайым адамдардан не күтуге болады? Екінші жагынан, «заң ескірді, омірге сай емес, олай болса, оны орындау тіпті қажет емес» деген уранды бүркемеленіп, тек оз 
қамын күйттеген адамдарга да тосқауьш қойьшуы керек. Егер заңның кейбір қагидалары ескірсе де, жаңа заң ресми түрде 
қабылданып, я болмаса ескірген қагидалар жойылып, толықтырулар енгізілгенше, ескі заң орындалуы қажет. Сонда гана қогам өмірінде белгілі бір тэртіп пен тыныштық сақталады. Енді, міне, қогамның рухани өмір саласын талдауга да уақыт келді. 
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XVI тарау. Рух философиясы 1. Философия тарихындағы рух үгымы 
Қоғамның рухани саласы - ең күрделі, сонымен қатар, бір Караганда, байқалмайтын кұбылыс. Біз желдің бар екенін білеміз. Бірак ол козге көрінбейді. Сол сияқты жалпы рухты ешкім ешкашанда корген жоқ. Бірақ оның бар екеніне ешкім күмән-данбайды. Егер «рух» деген үғымның шыққан тегін қарасақ, онда грек тілінде ол «пневма» ягни ауа, тыныс, үрлеу деген сөздерге жакын, латын тіліндегі «спиритус» - корінбейтін, жеңіл, тыныс деген создерге жақын мағына береді, ал орыстың «дух» деген сөзінін торкіні «дуновение», «дыхание» деген создерге жакын. Алгашқы қауымдык қогамньщ ұлы зерттеушісі Э.Тэйлор: «Флоридадагы семинолар (тайпаның аты - Г.О.) өлейін деп жатқан босанган эйелдің аузына жаңа туган нэрестені жақындатады. Ол сэбиге әйелдің денесінен шыгып бара жатқан жанын өз бойына сіңіріп, болашақ өмірінде күш-қуат пен парасаттылықгы корсету үшін керек», - деген дерек айтады. Тропикалық Африкада өмір сүретін халықтардың зерттеушілері олардың «косемдер рухы», «бабалар рухы», «зұлым рухтар», «күнбе-күнгі өмірде көмектесетін рухтар» т.с.с., деп, сала-салага оларды бөлетіні жөнінде айтады. Егерде Шыгыс мифологиясын алсақ, коне Үндістанда «Сансара» үгымы пайда болды. Ол - дүниежүзілік аспанда орналасқан зардап шегудегі рухтар мүхиты. Дүниеге философиялық козқарас келген кезде, Платон «Эйдостар (идеялар) элемі» жоніндегі ілімін үсынады. Бұл элем материалды емес, мәңгілік, жетілген, озгермейді. Ал бізді коршаган материалдық дүние - аспандагы идеялардың колеңкесі гана, ол отпелі, кемеліне толыгынан келмейді, дүниеге келіп, біршама уақыт өткенде, кетеді. Осыган сәйкес, адамның материалдық денесі өне бойы өзгерісте болып, ақырында өледі, бірақ оның жан дүниесі идеялар әлемінен шыққаннан кейін, сол адамның денесінің үгымы, мэн-магынасы ретінде олместікке ие болады. Еуропа топырагына христиан діні тарасымен-ақ, бүл мэселе жаңа шешімдерге ие болады. «Христиан дінінің атасы» аталган Филон Александрийский Платонньщ «дене - жан» үгымдарына үшінші - Қүдайдан шыгатын «рухты» қосады. Енді адамның үш өлшемі болып шыкты. Дене ретінде адам омірге уакытша келіп-кетсе, рух ретінде Құдайга қосылуга қүмартады, an екі ортада 563 



абыржыған жан бар. Егер ол рухпен бірге болса, өлместік дәрежесіне котеріледі, ал денеге жабысса, сонымен бірге қуриды Олай болса, адам өз-өзіне терең үңіліп, рухтың талаптарына сэйкес өмір сүруі керек. ¥лы А. Августин адамнын рух екенін мойындап, онда өмірде зулымдық неге бар, оның себебі неде деген сурақ кояды. Егер 
Қудай еш мінсіз, қудіретті болган болса, оның жаратқан Дүниесі де еш мінсіз, керемет, гажап. Олай болса, кінэ адамның өзінде. Ол аспан қүндылықтарының орнына жердегі отпеліні таңдады. Сондықтан өмірге зулымдық келді. Егер коне заманның ойшылы Сократ зулымдық адамның надандыгында, білетін адам зулымдық жасамайды деген пікірде болса, Августин: «Акыл - біледі, ырық - тандайды, соңгы шешім адам ырқында, мен оның жаман екенін білемін, бірақ, мен соган карай ынталанамын, ақырында оны жасаймын, күнэга батамын», -деген пікір устайды. Олай болса, зулымдықтың түп-тамыры адамның озімшілдігі, тэкаппарлыгы мен өркөкіректігінде. «Тек қана 
Қудайды, оның жаратқан Дүниесін барлық жан-тэніңмен сүйген кезде гана жан-дүниеңці қуткарып, мэңгілікке ие боласың», - дейді улы ойшыл. Орта гасырларда өмір сүрген біздің бабамыз Ж.Баласагун да рухты биік устау керектігін, бул фәнидің отпелігін басып айтады. «Қудайга жан-тәніңмен сену, ізгілік, ар-ужданның талабынан шықпау, әділеттілік - адам рухын мэңгілікке экеледі», - дейді улы ойшыл. 

Қайта өрлеу заманынан бастап рух жөніндегі діни козкарас-тан ауытқу басталады. Оган ерекше үлес қосқан Л.Валла болды. Ол: «Кісі адамнын рухы гана емес, денесі де эсем. Қүдайдың жаратқан бэрі де бір-біріне үндесіп жатқан гажап Дүниесінде бірде-бір нәрсе өзінің кундылыгын жоймайды, соның ішінде адамның денесі де», -деген ой тастайды. Қудайды сүю рухтың ең биік тандауы болга-нымен, сезімдік дене лэззатынан да адам кашпауы керек. Міне, бул бүгінгі таңдагы Еуропа елдеріндегі материалдык тэндік-сезімдік омір багытының жасалган бастамасы еді. Жаңа Дэуірде бул көзкарас эрі қарай дамып, рухты ең алдымен акыл-парасат ретінде қарастыруга жол ашьшады. Оган оз үлестерін қосқан Р.Декарт, Б.Спиноза, неміс классикалық филосо-фиясы, француз агартушыларының өкілдерін жатқызуга болады. Л.Фейербахтың рух жөніндегі материалистік козқарастарын жалгастыра келе, К.Маркс пен Ф.Энгельс рухтың қайнар көзін 564 



материяның өзіндік ішкі дамуға деген кабілетімен байланыстырады. Бірак олар дүниеге келген рухтың сол өзін туғызған материяға керісінше ықпал тигізу мүмкіндігін теріске шыгармайды. Өйткені болашакта дүниеге келетін коммунизмнің өзі - акыл-ой, парасат-тык, рухтын ең биік шыңы болмак. Марксизмнен кейін Еуропа философиясында бейсаналық бағыт пайда болып, А.Шопенгауер адамзат акыл-ойының мардым-сыздығын көрсеткісі келеді. Оның ойынша, Дүниенің негізінде өз-өзін танымайтын, алдында мақсат-мураты жок, не істерін білмейтін, бірак өмір сүруге деген бітпейтін іңкэрлігі бар Дүниежүзілік Ырыкты жатқызады. Олай болса, ол адамның жүрегінен өтіп, оны бакыт-сыздық, зардапқа итереді. Осы идеяларды эрі карай дамыткан Ф.Ницше Дүниенің негізінде «билікке деген ырық» жатыр деген пікір айтады. Осы уакытта адамды рухка теңеп, оның өмірінің терең кайшылықтарын зерттеген Дат философы С.Кьеркогер болды. «Адам - рух... Ол шексіздік пен шектелгендіктің, мәңгілік пен уакытшаның, қажеттілік пен еркіндіктің бірлігі». Осыған байланыс-ты эрбір адамның ішкі өмірінде алаңдаушылык, белгісіз бір нәрсе-ден үрейлену, қайшылык пайда болады. Ойшыл алғаш рет экзистен-циалдык ұғымдарды үсынып, оларды егжей-тегжейлі талдайды. Олар: үрей, қайғы, махаббат, түңілу, корку, сену, қалтырау т.с.с. Сонымен адамның рухани өмірі кайшылыққа толы, ол эркашанда махаббат пен жек кору, катыгездік пен мейірімділік, шындык пен алдау, күнә мен өкіну, озімшілдік пен қайырымдылық, білімдіклі пен надандық, шаттык пен кайғы араларындагы таңдау. «Осы рухани бағытты таңдаудың негізінде адам нағыз түлғага айналып, өзінің ерекшелігіне, олместік дэрежесіне жетеді», - дейді ұлы ойшыл. Әрине, мүндай көзқараспен толығынан келісуге болады. Енді жаңа гана тарих қойнауына кеткен XX г. коз жіберсек, ол адамзат руханият мүмкіндігінің нағыз сынагы болды десек, артык болмас. Бір жагынан, гылым мен техниканың орасан зор 
қаркынмен дамуы (кибернетика, гендік инженерия, ядролык физика т.с.с.) табигаттың стихиялық күштерін толыгынан багындырып, адамзаттын гүлдене өмір сүруіне деген үмітті оятты. Екінші жагынан, өкінішке қарай, көп жетістіктер зүлымдык жолында пайдаланып (Дүниежүзілік бүрын-соңды тарихта болмаган согыстар) миллиондаган адамдардын қырылуына экелді. Экономика саласында «табигатты көндіру, қайта озгерту» саясаты экологиялық дагдарыстарга, озінің аргы анасы - Табигаттан 565 



жаттанған, тастан салынған қалалардан-джунглиден жылдар бойы шыға алмайтын, соның нәтижесінде рухани азғындап, тек сезімдік лэззат алуға ұмтылған, өзімшілдікке бой урған, күш жумсауға даяр, моральдық тізгіні жоқ адамдардың пайда болуына әкелді. Бір жағынан, шексіз байлыққа умтылып, техниканың қулына айналған, өлшемнен тыс тутынуды өмір мақсатына айналдырған, екінщі жағынан, күнбе-күнгі ішер тамағы жоқ 1 млрд. жуық адамның бүгінгі жер бетінде өмір сүріп жатқанын көреміз. Шың биіктеген сайын қуздың да терендей түскенін байқаймыз. XX ғ. саясаттың да рухани-моральдық негіздері үлкен сынақ-тан өтті. Ғасырдың басында бақытты өмір орнатуға бағытталған бірнеше революциялар аз уақыт өткеннен кейін-ақ қанды балақ тоталитарлық мемлекеттерді тудырды. Адамның шығармашылық 
қабілетін дамытып, гүлденген қоғамды орнатудың орнына адам-дарды қыруға арналған газ камераларды, геноцидке түскен кіші-гірім халықтарды, атомдық бомба сынақтарын, бітпейтін локальды (жергілікті) соғыстарды т.с.с. сұмдықтарды адамзат оз көзімен корді. Әрине, жоғарыда көрсетілген жэне де басқа теріс деректер рухани ахуалға ықпал етпей қоймады. Олар философиялық антро-пология, экзистенциализм, фрейдизм, діни философия т.с.с. неше түрлі философиялық ағымдарда бейнеленді. Енді олардың кейбір идеяларына тоқталайық. Фрейдизмде еуропалық философияда ғасырлар бойы 
қалыптасқан ақыл-ойға, парасатқа негізделген қағидалардан үзілді-кесілді бас тарту басталады. Ақыл-ой емес, керісінше, адам омірінде шешуші нэрсе - оның бейсаналық күңгірт инстинктері деген пікірге келіп, олардың ішінде жыныстық қуштарлыққа ерекше мэн берілді. Соңғы адамның өзіндік санасына (Эго) зор әсерін тигізеді, сонымен қатар қоғамдык тәрбие барысында адамньщ санасына енгізілген элеуметтік нормалар мен рухани 
қундылықтарға (Супер эго) қайшы келеді. Бул қайшылык жыныс-тық күш-қуаттың адамның шығармашылық еңбегіне сублимация-лануы (отуі) арқылы шешіледі. 

Қорыта келе, фрейдизм ағымы Еуропа руханиятына, оның эрі 
қарай қулдырауына зор ықпал жасады. Егер 18 ғ. өмір сүрген маркиз де Сад оз романдарында жыныстық мэселелердің күңгірт жақтарын алғаш көрсетіп, бірақ оны қоғамдық сана қабылдамай, ол оз өмірін Бастилия түрмесінде аяқтаса, XX ғ. фрейдизм 
қабылданып, ақырында 60-шы жж. ол «сексуалдық (жыныстык) 566 



революциямен» аяқталды. Адамдардың жыныстық қатынастары жөнінде эротикалық (сүлу денеге күмарту) жэне порнографиялық (жыныс қатынастарын ашық көрсету) фильмдер жасалып, кеңінен таралды. Ромео мен Джульетганың махаббат үлгілері жайына 
қалды. Жыныстық лэззат алуға жеңіл жол ашылып, оньщ неше түрлі технологиялары кеңінен таратыла бастады. Тек сезімдік лэззат алуға бағытталған жыныстық кездейсоқ қатынастар терең махаббат жок жерде тез арада сарқылып, жаңа лэзаттарға итермелейді. Адам сезімі жұқара келе, күндердің бірінде сарқылып, оны трагедияға әкеледі. Бүгінті танда Батыс қоғамында көп әйелдер бала туа алмайтын ахуалға келіп, лесбиандық (әйелдің эйелді сүюі), гомосексуалдық (еркектің еркекті сүюі) қатынастарта заң бойынша жол ашылып, «порножүлдыздар» өздерін Еуропарламентке депутат-тықка ұсынуда. Біздің ойымызша, бүл рухани дағдарыстың кейбір айқын айғақтары болса керек. Өкінішке қарай, бүл мәселелерге арналтан Батыс масс-медиа туындылары бүгінгі теледидар мен газеттердің бетінен түспей, біздін жастарды да уландыруда. Бүл біздің елді «вестерниза-циялаудың» (батыстандыру) бірден-бір жолы болса керек. Әрине, махаббаттың негізінде сүйген адамдардың бір-біріне деген жыныс-тык күмартуы жатыр, оны терістеуте болмайды. Бірақ ол қүмарту нақтылы адамның мәдени-рухани деңгейіне қарай неше түрлі жарқын сезімдермен, романтикалық қиялдармен өрнектелмей ме? Жас дос, сіз мүны естен шытарматаныңыз жөн. Антропологиялық философия батытына келер болсақ, олар адамның санасын, жалпы руханиятын оның басынан биологиялык толыққанды еместігінен пайда болтан, соны толықтыратын меха-низм ретінде қарайды. М.Шелер адамның рухы бәрін түсінгенмен, әлсіз, ол орасан зор «өмір күшіне» батынады, туралы пікір айтады. К.Лоренц барлық саналы түрде әлеуметтік ретке келтіру механизмдерін адамның агрессивтік инстинктерінен кореді. Ол -жануарларга да тэн инстинкт. «Адамның жер бетінде тез кобеюі, 
қоршатан ортаның қүлдырауы, тылыми-техникалык революцияның тез қарқынмен жүруі, бақталастық (жалпы, ол қазіргі адамзаттың жеті күнәсін көрсетеді) т.с.с. факторлар, оның агрессивтік инстинк-тін күшейтуде», - деген қорытуға келеді. Енді Батыстағы «Франкфурт мектебінің» өкілдеріне (М.Хорк-хаймер, Т.Адорно) келер болсақ, олар негізгі кемшілікті Батыс адамының табитатқа үстемдік жүргізу эрекетінен көреді. Ол бірөл-шемді адамның дүниеге келуіне экеледі. Ал натыз керек нэрсе -567 



адамньщ өз ішкі табиғатын өз еркіне көндіру: неше түрлі күңгірт инстинктерін - нәпсілік, кұмарту, қирату т.с.с. ауыздықтау болмақ. Сонымен Батыс ой пікірі сонау Сократқа (өзіңді тани біл), Анарысқа (нэпсің мен тіліңді тия біл) қайтып оралғандай болды. Олар қазіргі адамзатты толеранттыкқа (төзімдікке), озара түсіну-шілікке, руханиятты жоғары устауға шақырады. «Радикалдык гуманизм» бағытының көрнекті окілі Э.Фромм Батыс цивилизациясының негізгі кемшілігін жаттану, заттандыру, өмірдің мэн-мағынасын бул дүниеде болу емес, алуды іздегеннен кореді. Адамның нағыз болмысы - оның рухани кундылықтарға умтылуында, бір-бірімен сырласып, шығармашылық сатыға өтуін-де, жарқын қиялдарға жол ашуда. XX ғ. экзистенциализм бағыты адамның өмір сүру ерекше-ліктеріне аса коп назар аударды. Олардың ойынша, адам бул өмірге келгенмен, өмірдің мән-мағынасын жүре келе неше түрлі зардап, 
қорқыныш, кайғы, тіпті түңілуден өтіп барып табады. Адамньщ еркіндігі - оның басқа тіршіліктен негізгі айырмашылығы. Ол өз өмірін өзі жобалап іске асырады. Сонымен катар адам еріктігіне шек коятын - оның өз руханияты ғана. Ж-П.Сартр еріктік - басқа-лардың алдындағы моральдык жауапкершіліктің ауыр жүгі деген болатын. Өкінішке қарай, коп адамдар жауапкершіліктің ауыр жүгінен бас тартып, олай болса, өз тулғалығының өзегінен айырылып, өз болмысын жоғалтып, жаттанған дуниеге кіреді. Мундай адамға М.Хайдеггер «man» деген ат койып, ол қоғамды Н.Бердяев «объективацияланған (заттанған) дүние», ал А.Камю «абсурдтық (ақылға сыймайтын») дүние» деді. Мунда адамдардың қарым-
қатынасы екіжүзділікке, алдау-арбауға, жәдігейлікке толы. Сон-дықтан адамдар өзінің жалғыздығын, бір-біріне деген салқындығын сезінеді. Егер атеистік экзистенциализм мундай дүние шеңберінен шығу үшін адамдар бірігіп абсурдтық дуниеге қарсы көтерілу керек десе, діни бағыт: «Қудай - рух, олай болса, рухани жаңару керек дейді. Ал «диалог философиясының» өкілдері (М.Бубер, Э.Леви-нас), тек іштей сырласу арқылы «Сен жэне Мен» қарым-катынастарын орнату мүмкіндігі ашылып, адамньщ өмірдегі нагыз шынайы болмысы басталады, ал адам «Ол» болса, куралга айналады деген тамаша пікір айтады. XX г. Батыс діни философиясы либерализм мен тоталита-ризмді сынга алады. Адам еркіндігі, егерде ол Қудайга негіздел-месе, ойына не келсе соны істеуге, озбырлыққа экеліп, акырында 568 



адамды заттық байлықты жинаудың кұралына айналдырады. Тоталитаризм барлығын мемлекеттің қолына өткізіп, адамның Кадір-қасиетін таптайды. Олай болса, бүгінгі ағарған адамзат діннің шеңберіне қайта оралып, барлық күш-жігерді рухани өрлеуге жұмсау керек. Персонализм (түлға) бағыты адамды үзілді-кесілді денеге, зат, нәрсеге ешқашанда теңеуге болмайтынын баса айтады. Өйткені, оның құпия өзгермейтін рухани бекзаттық сэулеттік өзегі бар. Адам түлта ретінде басқа адамдармен неше түрлі карым-қатынастарта түсіп, соған бейімделгенмен, озінің рухани озегі аркылы Қүдаймен байланысты болып, өмірдің теріс жақтарына тойтарыс бере алады. Ж.Маритеннің көркемдеп айтқанындай, «тулға ретінде жүлдыз-дардың ықпалында болсақ, персона ретінде оларга иеміз». Діни философиядағы аса ірі тулға - Пьер Теяр де Шарден. Онын еңбектеріндегі негізгі идея - Ақиқат пен Сенімді, Дін мен Ғылымды қазіргі өмірге сай етіп уштастыру керектігі. Ол христиан дінінін негізгі қағидаларын жаңарту жолында мынандай мәселені көтереді: Бул Қудайдың жаратқан Дүниесін адам дайын түрде кабылдады ма, я болмаса ол элі жаратылу үстінде ме? Егерде ол дайын түрде болса, адамга еш нэрсе істеу керек емес, ол тек осы гажап дуниеге тамсана қарап отыруы керек. Бірақ бул Дуние кеңістік пен уақыттың шеңберінде берілген, ягни ол оне бойы өзгерісте, ол әлі жаратылу барысында. Олай болса, адам саналы пенде ретінде осы жаратылу үрдісіне белсенді түрде катысып, оны көркейтіп, озгертуі керек. Адамзаттың саналы түрде коршаган ортаны өзгертуі жер бетінде ноосфераның (акыл-ой аркылы өзгертілген жер беті) орнауымен байланысты. Ал мүның өзі адамзаттың гарыштагы өмір сүруінің терең мэн-магынасы болмақ. Ойшыл өзінің онтологиялық көзқарастарында Дүниенің тек 
қана материалдык курамын (тангенциалдық күш-қуат) мойындап 
қана қоймай, оның дербес рухани (радиалдық күш-қуат) жагын да 
қуптайды. Ол христиандык тулгалық Қудай емес, ол - бұкіл дүниені алга тартатын, күрделендіретін таза рухани куш. Соның арқасында Дуниеге тіршілік келіп, адамның өзі пайда болды. Ресейдің улы галымы Н.Моисеев рухани дагдарыстагы адамзат жер бетіндегі тіршілікті аялап, өзімен бірге эрі қарай үндесті түрде дамытса (коэволюция) гана бүгінгі цивилизация өмірде қалады. Егер ол бүгінгі тандағыдай тек қана табигаттан ала берсе, жер бетіндегі тіршілікті арандатса, онда ол қүрдымга кетуі мүмкін деген ой тастайды. 569 



Үнді елінің улы қайраткері М.Ганди адамзаттың рухани тазаруында жер бетіндегі эрбір тулғаның қатысы бар екенін, ол үшін зұлымдыққа қарсы тұрып, оны сүйіспеншілік пен ізгіліктің арқасында тоқтату керек екенін айтады. «Бүкіл адамзат - бөлін-бейтін бірліктегі отбасы, сондықтан қайсыбір оның мүшесінің жаса-ған қылмысына эрбір азамат жауапты», - деген терең ой айтады. Орыс халқының улы ойшысы Л.Толстой қоғам оміріндегі зулымдық мэселесі адамньщ рухы емес, тәнімен тыгыз байланысты екенін корсетеді. Тэннің бір нэрселерге ынтықтығы, қуштарлығы оны рухани қундылықтарды аяққа басуға, ауытқуга экеледі. Соның салдарынан зулымдық пайда болады. Зулымдыққа күш көрсетіп 
қарсыласпау, Л.Толстойдың ойынша, оның оз-озін сарқуына, тоқтауына, қуруына әкеледі. Сонда ғана руханияттың жеңісін, адамньщ адамгершілігін коруге болады. XX г. рухани ахуалына тек қана оз идеяларымен гана емес, бүкіл өмір салтымен зор эсер тигізген келесі гуманист А.Швейцер болды. Оныц ойынша, дүниежүзілік тарихтың ең терең қабаты гылым мен техниканың жеткен нәтижелерінен емес, этикалық тарихтан турады. Моральдық қундылықтарды ойшыл адамзаттың ең асқан жетістіктері ретінде түсініп, оны эрі қарай дамыту жолын-да адамзатқа «өмірді пір туту» этикасын усынады. Адамды гарыштагы тіршіліктің ең жетілген тендесі жоқ әсем гүлі ретінде 
қарап, ол Р.Декарттың «Мен ойлаймын, олай болса өмір сүремін» деген қагидасының орнына «мен өмірмін, олай болса басқа өмірдің арасында өмір сүргім келеді» деген гажап идеяны усынады. А.Швейцер Еуропа цивилизациясының рухани дагдарысқа ушырауының негізгі себебін рационализмнің үстемдігінен кореді. 
Қоршаган ортаны тек ақыл-оймен түсіну, рухани қундылықтармен есептеспеу дүниенің тек сыртқы жагын озгертуге мүмкіндік береді. 
Қазіргі орасан зор бетон мен шыныдан жасалган техникалык цивилизация, сондықтан шынайы мәдениетке қарсы, ол тек мэдениеттің турпайы түрлерін гана тудыра алады. Сондықтан адамзаттыц негізгі мақсаты - мәдениетті этикалық кундылықтармен уштастырып оган нәр беру. Сонда гана адамзаттың шынайы алга жылжуы болмақ. Сонымен философия тарихында рух мәселесі гасырдан-гасырга отіп, егжей-тегжейлі талданганын жогарыда көрдік. Енді айтылган ой-пікірлерге сүйене отырып, оз козқарасымызды усынуга уақыт келді. 570 



§ 2. Рух жэне руханият угымдары Дуниеге ең жалпы турде қарағанда, біз материя мен рухты гана табамыз. Олар бір-біріне контрарлы, қарсы, сонымен бірге бір-бірінен бөлек өмір суре алмайды. Ал осы екеуінің қайсысы дуниенің негізінде жатыр деген сурак эрқашанда ашық, жогарыда корсеткеніміздей, оган ойшылдар эртурлі жауап береді. Болашақта да бул сурақ ашық болып қала бермек, өйткені болмыстың шегіне жеткен негіздерін ашсақ, онда біз қудайлық дэрежеге көтерілген болар едік. Алайда адам Қудай емес, ол кеңістік пен уақытта шектелген пенде, ал дуние - шексіз. Сондықтан да коп жагдайда қарапайым адамдар рухты дінмен уштастырып, онын туп-тамырын Қудайдың куш-қудіретімен байла-ныстырады. Эрине, бул гылыми талдауды талап етпейді, оган тек сену керек. Сондықтан да бугінгі адамзат қандай білім мен техниканың биік дәрежесінде болганымен, миллиардтаган адамдар 
Қудайга сенеді. Бул сенім оларга күш-қуат беріп, дүниедегі 
қиындықтарга тойтарыс беруге көмектеседі. Қудайдан адамды озіне тартып алу үшін, Мефистофель (зулымдықтың символы) адамга: «Сен маган жан-дүниенді берсең, мен саган мэңгілік өмір, өлместік берер едім», - депті дейді Гете өзінің эйгілі шыгармасында. Мундай жагдайда, эрине, адам дене ретінде сақталганмен, озінің нагыз адами өзегінен айырылып, зүлым пендеге айналар еді. Алайда бүгінгі адамды коп жагдайда діни көзкарас канагат-тындыра алмайды. Егер Қудай идеясын жақшаның ішіне алсак, онды біз бэрібір рухты табамыз. Ол - адам. Оның шаттық пен 
қасіретке, үрей мен қиялга, махаббат пен риясыздыққа т.с.с. толы ішкі өмірі бар. Енді осы адами тургыдан рухты талдап көрейік. Адамнын денесі болганымен, ол ең алдымен - рух. Откен замандагы жэне қазіргі ойшылдардың бэрі де адамньщ рухани пенде екенін қажымай айтып келеді. Кең турде алганда, рух деп біз адамнын психикалық омірінің ең биік, санамен байланысты, оны жетілдіруге, кемеліне келуге итермелейтін, дүние мен 
қогамды бірлікке, үндестікке шақырып, осы жолда оны өзгертуге бағытталған коріністерін айтамыз. Рухтың қайнар көзі материал-дык дүниенің терең қабаттарына кетеді. Ол - заттардың біртүтас-тыгын жэне бір-бірімен байланыстарын қамтамасыз етіп, оларды жетілуге итермелейтін күш. Уақытында П.Т. де Шарден айтқандай, оны біз молекуланың өз ішкі тартуынан-ак байкауымызга болады. Оны Платон «морфе» (заттың болмыс формасы), Аристотель 571 



қайсыбір дененің «энтелехиясы» (оның болмысын аныктайтын ішкі мақсат-мүраты), В.Г.Лейбниц «монада» (көзге көрінбейтін рухани куш), - деп атап кеткен болатын. Егер олі жэне тірі табигатта оньщ осы ішкі күштері денесінен бөлінбей өмір сурсе, адам дуниеге келіп, абстрактілік ойлау мумкіндіктері пайда болысымен-ақ, олар оның санасында бейне-леніп, неше түрлі категориялар, принциптер, нормалар, идеялар т.с.с. қүндылыктарды тудырады. Аса ескеруге алатын нэрсе - адам Дүниенің заңдылықтарын оз санасында тек бейнелеп қана қоймай, оны озгертуге, жетілдіруге, кемеліне келген модельдерді қалыптастыруга, бүгінгі өмірде жоқ, бірақ болуга тиістіні ойлап шыгаруга тырысады. Оны философия тілінде «қол астындагы болмыстың шеңберінен шыгу, транс-ценділеу» дейді. Міне, осының арқасында когам омірінде тиістілік, болуга тиіс, ягни қүндылыктар әлемі дүниеге келеді. Ол - Ізгілік пен Әсемдік, Ақиқат пен Шындық, Әділеттілік, Еркіндік пен Теңдік, Сүйіспеншілік, т.с.с. қундылықтар. Муны рухтың ең биік кызметі деп айтсақ та болады. Ол тулга өмірінің мән-мағынасын курап, соны омірге енгізуге багытталган күш-жігерді тудырады. Алайда негізгі өмір қайшылыгы мынада: ешбір рухани 
қундылык, идеал, т.с.с. ешқашанда толығынан өмірде іске аспайды. Оны ойшылдар сонау коне заманда байкап: «Бэрі де әбігерлік, әбігерліктің эбігерлігі», - деген болатын. Сондыктан ол рухтың шынайы дүниедегі адамдар пендешілігіне қарап зарыгып, зулым-дыққа былганып жатқан дүниеге қарсы шыгып, оқтын-октын көтерілуіне әкеледі. Осы тургыдан алганда, адамзат тарихында өткен барлық улы революциялар рухтың өмір алдына қойған талаптары мен шынайы өмірде қалыптасқан жагдайдың арасындагы 
қайшылықтыц шегіне жетіп өршіген кезде пайда болатынын біз жаксы білуіміз керек. Бірақ бірде-бір тарихта болган революция өзінің алдына қойган мақсат-муратына толыгынан жете алган жоқ. Коп жагдайда ол қантөгіске, зардап шегуге, сэтсіздікке экеліп, зұлымдықтың кейбір өршіп кеткен түрлерін жойганмен, олардың орнына оның жаңа түрлерін дуниеге әкелді. Бүл арада біздің зулымдық мәселесіне токтала кеткеніміз жон болар. Өлі табигат пен жануарлар өміріне, әрине, зулымдык угымын қолдану мүмкін емес. Ол - қогам омірінде пайда болатын 
қубылыс. ¥лы Гегельдің ойынша, оның қайнар көзі - өмірде болып жатқан мен болуга тиістініц арасындагы қайшылық- Тек қана адам өмірінде шынайы өмірде жоқ, бірак болуга тиістіні қажет ету 572 



(долженствование) бар. Ал орындалмаған бүл қажеттілік адамның зардаптануына, қайғы-қасіретіне экеледі. Біздің ойымызша, зұлымдық материалдық ресурстардың әрқашанда шектелгендігінен, соның нэтижесінде кейбіреулердің жеке мүддені асыра бағалап, қотамдық біртүтастыкка қарсы қою іс-эрекетінен пайда болса керек. Ол жеке адамның өзімшілдік мүддесін іске асырудаты пигылынан шығуы мүмкін, сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік топтың да іс-әрекетінен пайда болуы тажап емес. Мысалы, уақытында фашиетік Германияның басшылары неміс халқын ерекше биік орынға қойғысы келіп, басқа халықтарға 
қарсы қойып, сол саясатты жүргізу барысында адамзатты қандай трагедияға әкелгенін білеміз. Бүгінгі таңда, АҚШ басшылары өз күшін пайдаланып, басқа халықтардың мүддесіне сай келмейтін өркөкіректік саясатты жүргізіп, ондаған мың шақырымдағы жерлерді сол елдің «өмірлік мүдделері» бар аймақтары деп бағалауда. Ал одан шыккан іс-әрекеттерді біз локальды қантөтістер жүріп жатқан жерлерден көріп жатырмыз. Енді жотарыда талданған шынайы өмір мен құндылықтар элемінің арасындағы қайшылықтарға тағы да оралсақ, Л.Фейербах діннің қайнар көзін Дүниенің өтпелілігі мен кемшіліктерінен, содан шығатын адамның зардабынан, табиғаттың орасан зор күштеріне тойтарыс бере алмай, үрейленуінен көреді. «Сондықтан адамның 
қиял-арманы о дүниені, жетілген мэңтілік рухани өмір, Құдай идеясын дүниеге әкеледі», - дейді ұлы ойшыл. Егер дүние кемеліне келіп жетілсе, онда ол барлық қайшы-лықтарды жойып, яғни өз-өзін жоқ қылатынын біз ақыл-ой арқылы түсінеміз. Ал мэңгілік бақытты өмір, осы тұрғыдан алғанда, тозақтың ең жаман түрі болар еді. Жас дос, өзіңіз ойлап қараңызшы, егер мәңгі өміріңіз болса, сіз саусағыңызды да қозғалтпаған болар едіңіз, өйткені алда шегі жоқ мэңгілік бар. Ал дүние кеңістік пен уақыт арқылы беріліп, өзіңіздің болашақта өмірден кететініңізді білгеннен кейін, сіз белсенділік көрсетесіз, алдыңызта үлкен максат-мұрат қойып, соны іске асыруға ұмтыласыз, осы фэниде оз ізіңізді қалдырып кетуге тырысасыз, омірдің эрбір шатының тамаша жақтарына сүйсіне қарап, оның ғажабына тоймайсыз т.с.с. Алайда ақыл-ой оны түсінгенмен, рух оған қанағаттанбайды, ол қол астындағы кемшілікке толы болмысты Ізгілік пен Әсемдік, Ақиқат пен Сүйіспеншілік т.с.с. құндылықтардың негізінде қайта озгертіп, жетілдіргісі келеді. Қайсыбір дін осы жолда ертелі-кеш зұлымдыққа тойтарыс беріліп, жақсылық, ізгіліктің болашақтағы 573 



жеңісіне сенуді уағыздайды. Әрине, ол адамның көңшінен шығады. Сондықтан көп жағдайда нақтылы өмірде зұлымдық өз тойын тойлағанмен, ақырында, жақсылықтың жеңетініне адамзаттың көпшілігі сенеді. Сонымен қатар адам рухының кемеліне келген дуниеге деген іңкэрлігі мыңдаган жылдардың шеңберінде орасан зор Өнер Әлемін тудырады. Оган әдебиет пен поэзия, қылқалам мен мүсін, сәулет пен эуен, сымбат т.с.с. өнер турлерін жатқызуга болады. Өнер элемі бізді аз уақыт болса да нақтылы болмыстан жогары-латып, рухтың кереметтігін корсетіп, жан-дүниеміздің ластанган жагын тазартады (Аристотельдің тілімен айтсақ, «катарсиске» экеледі), біздің Ақиқат, Әсемдік, Сүйіепеншілікке деген сенімімізді ныгайтады. 
Қарапайым сана деңгейінде коп жагдайда «жан» мен «рухты» бір магынада пайдаланады. Алайда олар эртүрлі угымдар. «Жан» (псюхе, аннма) деп біз адамньщ ішкі элеміндегі омірге деген іңкәрлігін, оның күнбе-күнгі қуанышы мен зардабын, оның жарқын, я болмаса күңгірт умтылуларын, жалпы алганда, өмір сүруге (витальдық) багытталган күш-қуатын айтамыз. Ягни оны адамньщ дене қүрылысымен оте тыгыз байланысты сезімдік-психикалық 

қүбылыстардың жиынтыгы деуге де болар еді. Тарихи жан адаммен бірге дуниеге келеді. Ал рухқа келер болсақ, ол адам психикасы дамуының соңгы жетілген сатыларымен байланысты. Неміс философы К.Ясперстің ойынша, рухтың дуниеге келген уақыты -кіндікті заманда (осевое время), шамамен б.з.д VIII-II гг. болса керек. Осы кезде адамньщ абстрактіліқ ойлау қабілеті жетіліп, мифологиялық дүниетүсіну философиялық пайымдауга ауысып, көпқүдайлықган біркудайлыққа негізделген дүниежүзілік діндер дуниеге келеді. Міне, осы уақытта жан-дүниенің үстінде рух пайда болады. Енді жеке адамның өмір сатыларына келер болсақ, онда да рух жаннан кейін қалыптаса бастайды. Егер жан деп біз адамньщ организм ретіндегі өмірге деген интенциясын (умтылысын) айтсақ, рухтың омір сүруі тікелей адамньщ дене қурылысымен байланысты емес. Мысалы, әйгілі философ И.Канттың элсіз денесінде күшті рух болды емес пе? Рух оз қалыптасу зандылықтарына сүйенеді, оз-озін адам омір шеңберінің аягына дейін дамытып, кейбір кезде тіпті адамньщ дене ахуалын ауырлатып та жіберуі мүмкін. Негізінен, адамның өмір сатысын үшке белуге болады. Бірінші - жастык шақты эстетикалық, я болмаса романтикалық 574 



саты дейміз. Өйткені жастық гүлденген шақта адам әсемдікке 
ұмтылады, өмір жаңа ғана басталып жатыр, алда мэңгілік жатқан-дай болып сезіледі. Адам мейлінше өмірден сезімдік лэззат алсам дейді. Бул жолға түскен адамның сезімі бірте-бірте жүқара түсіп, ақырында оның шектелгенін сезеді. Өмірдің сыртқы жэне ішкі жағына келер болсақ, оның екеуі де жеңіл сияқты көрінеді. Екінші сатысында адам есейген, естияр кезінде прагмати-калық (бейімделу, пайда табу) кезден өтеді. Адам сыртқы өмірге аса көп ойланбай бейімделіп, балалы-шағалы болып, ішкі өміріне де көбірек үңіле бастайды. Сыртқы өмір ауыр болганымен, ішкі өмір элі де болса жеңілірек. Жасы келе, адам өмірдің соңғы - үшінші - сатысына аяқ басады. Оны пуристік (таза), я болмаса діни, адам дінге сенбесе, руханияттық саты деп атауға болар еді. Өйткені адам өз өмірінің «кунбатысымен» кез болады. Бул шақта адамньщ рухы кемеліне келіп, оган коп сурақгар қойып, мазалай бастайды. Адамның сыртқы өмірі жеңіл (күнкөріс, бақгаластық т.с.с. күйбіңнен адам алшақтайды) болып, ішкі рухани өмірі үлкен тебіреністерге, ауыр жүкке толып, оны күнбе-күн үлкен ойға қалдырады. Ондағы негізгі сурақ өмірдің мән-мағынасы, мазмундылығы, өмір соңындағы 
қалдырган із болса керек. Енді рухтың өмір суру формаларына келер болсақ, уақытында оны Г.Гегель егжей-тегжейлі талдаған болатын. Ол оны субъек-тивті, объективті жэне абсолютті рухқа бөледі. Субъективті рух деп біз тарих сахнасында өмір сүріп жатқан тірі өзіндік сана-сезімі бар адамды айтамыз. Рух жеке адамньщ психикалық ерекшеліктеріне сай қалыптасып, дамиды. Адам өзінің саналы іс-эрекетінің негізінде тулғаға айналып, қоғам оміріндегі 
қундылықтарды игеріп, озіндік сана-сезімін қалыптастырады. Объективті рухқа біз белгілі бір әлеуметтік қауымның мойындаган ортақ қундылыктар әлемін жатқызамыз. Оган оның дүниесезімі, көзқарасы, этикалық, эстетикалық, саяси-қуктық, философиялық т.с.с. түсініктері, коңіл күйі, идеялары жатады. Негізінен алганда, объективті рух - ол белгілі бір тарих сахнасында өмір сүріп жатқан халықтың рухы, ең алдымен оның тудырган тілі, жасаган өнер әлемі, эдет-гурпы, тэлім-тәрбие эдістері, қуқтық жэне моральдық қундылықгары, менталитеті (ділі) т.с.с. Гегельдің уақытында айткан абсолюттік рухы - ол кемеліне келіп жетіліп, озінің шеңберіне қайта оралган абсолюттік идеяның (Қудайдың) жердегі өмірмен ешкандай байланысы жоқ рухы. 575 



Мүндай көзқарас бүгінгі әдебиетте көп жагдайда мойындалмайды. Сондыктан Гегельдің көрсеткен абсолюттік рухтың сатыларын: онер, дін, философияны объективті рухтың ішіне кіргізуге болады. Философиялық эдебиетте объективтендірілген рух деген үгым қолданылады. Оның мэні мынада. Қайсыбір адамның шыгар-машылык іс-әрекетінен туған идея омір сүруі үшін затганады, яғни объективтендіріледі. Мысалы, күнбе-күнгі өмірде мындаған рет кездесетін жеңіл машиналар, автобустар т.с.с. техника түрлерін алсаңыз, олар жүздеген ғылыми қайраткер, инженер, оилап шығарушы талантты адамдардын ой еңбегінің жемісі. Белгші бір кешенді салу үшін ол ең алдымен архитектордың санасынан өтіп, жобаға айналуы керек т.с.с. Тагы табигатта қалалар, машиналар, байланыс жүйелері т.с.с. жоқ. Ягни бүкіл адамзат тудырган «екінші табигатта» адамзат рухы затталып, соның ішінде сөнген. Адам күнбе-күнгі өмірінде неше түрлі заттарды пайдаланган кезде (ол үшін оньщ қүрылымын білуі қажет), сол сөнген рухты жандан-дырып, ягни игеріп, оз рух құрамының ішіне кіргізеді. Осы жолда оган шабыт келіп, оның шыгармашылык іс-әрекетін оятып, жаңа идеяларды тудыруы гажап емес. Өйткені қайсыбір рухани туын-дыда иесінің ескермеген, байкамаган жақтарын соны игеру үстіндегі адам байкап қалуы мүмкін. Сонымен рух, бір жагынан, адамның санасында жанып, екінші жагынан, заттардың шікі мэнін 
қүрап соніп жатады екен. Келесі үлкен мэселе - «рухтың өзегінде не жатыр»? деген сурак- Оган жауап ретінде біз моральдык кұндылықтар дер едік. Бул арада біз А.Швейцердің пікірімен толыгынан келісеміз. Адамзаттың нагыз алга жылжуы гылыми-техникалық жетістіктерде, айнала коршаган ортаны сырттай өзгертуде емес, адамның өзінің іштей жаңаруы, моральдык өрлеуінде жатса керек. Бүкіл рухани дүние эркашанда моральдың бір Караганда байқалмайтын ықпалында болады. Негізінен алганда, адам болу дегеніміз онегелік, удайы оз ар-уждан, адамның жүрегінен шыгатын ішкі талаптарга укыпты 
қарау, тулганың моральдык өмірден алган тэжірибесін шыңдау емес пе? Рухани өмірдегі моральдык нормалар мен кұндылықтардың шешуші ролі түсінікті болуы үшін, біз адамның жүріс-турысы, іс-эрекеті ерекшелігін алга тартуымыз керек. Адам өз жүріс-турысында эркашанда моральдык кундылықтарды басшылыкка алады, ал оньщ талаптары копшілік жагдайда сол сэтгегі адамның мүдделеріне шек койып, басқа адамдардын да мүдделерімен санасуды кажет етеді. Өйткені адам бул дүниеде жалгыз гана омір 576 



сүріп жатқан жоқ, ол басқалармен бірге, яғни өне бойы қоғамның шеңберінде. Моральдың келесі бір ғажап жағы - бүкіл коғамның барлык саласын қамтуында. Тіпті адам кейбір жағдайда жалғыздан-жалғыз қалғанның өзінде, өз-өзіне моральдық тұрғыдан қарап, баға береді. Енді осы моральдың ерекшеліктерін басқа рухтың салала-рымен салыстырсақ, онда оның өзектілігі дереу байқалады. XX ғ. адамзат ақыл-ойы табиғаттың терең жатқан сырларын ашып, оларды өз мүддесіне сай етіп пайдаланды. Сонымен қатар ол адамзаттың оз қүдіреттілігіне деген осы уақытқа дейінгі ойын су сепкендей басты. Өйткені ғылымдағы бір жаңалықты омірге енгізіп, онын пайдасын көргенмен, оның қандай теріс салдар әкелетінін адам қандай керемет компьютермен есептесе де толы-ғынан аныктай алмайды. Ал оның өзі экологиялық дағдарыстарға, тіршіліктің азып-тозуына экеліп жатқан жоқ па? Тек таза есеп-
қисапқа (рационализм) негізделген ақыл-ой, егерде ол моральдық кундылықтарға негізделмесе, дүниені хаостың туңғиығына, тіпті адамзаттың өз өліміне әкелуі мүмкін. Моральдық қүндылыктарға мэн бермей, «мен бэрін білемін» деген адам компьютердің бір түріне, барлық тіршілікке өмір беріп турған күн сәулесі емес, сэулесі әлсіз айға уқсайды. Ондай адам «білімді» болғанымен, өз салқындығымен басқаларды алшактатады. Моральдық санасы кем-тар адам өз шығармашылығында көп нәрсені байкамай, «барлык заттын олшемі» деген бағаға ие бола алмайды. Тек моральдық 
қундылыктармен тығыз байланысты, соның ықпалындағы бшім ғана адамды даналық дэрежеге көтеріп, оны «заттардың өлшеміне» айналдырады. Сол себепті бүгінгі таңда гылым мен моральдың өзара байланысы ең өзекті мәселеге айналды. Енді онер мен моральдың арақатынасына келер болсак, онда да жоғарыдағы ахуал байқалады. Моральдан жұрдай «арсыз әсемдік» адамды сүйсіндіре алар ма екен? Біз өнер саласындағы туындыларды бағалағанда, ең алдымен оны тудырған қайраткердщ адамгершілік ізденісіне назар аударамыз. Діннің моральдық мазмуны мындаған жылдар бойы адамнын рухани тірегіне, оның ішкі зулымдыққа қарсы тойтарыс бере алатын күшке айналып отыр. Егерде біз діннен оның моральдық жақтарын алып тастасак, онда не қалар еді? Ол адамның ақыл-ойына сыймайтын неше түрлі аңыздардың жиынтыгы болып, оған сенуден көпшілік бас тартар еді. 577 



Философияға келеек, оның үгымдық құрылымы, мазмұны, эрине, жеке ғылымдардың аса тез қарқынды дамуына байланысты байыды, оны терістей алмаймыз. Бірақ біз Платон мен Аристотель, Эл-Фараби мен Ф.Аквинский, Г.Гегель мен А.Шопенгауерден дүниенің шегіне жеткен терең метафизикалық мэселелерін талдауда онша алысқа кете алмадық. Сонымен катар ойшылдың моральдық, адамгершілік көзқарасына байланысты жүздеген неше түрлі жаңа философиялық ағымдар пайда болды емес пе? Өйткені дүние-жүзілік тарихта ешқашанда моральдык адами тебіреністе болмай, болмыстын терең қабаттарын зерттеп жатқан ойшыл болған жоқ. Орыс халқының тамаша ойшылы С.Л.Франк айтқандай, «мораль-дык сана арқылы біз болмыстын шексіз мұхитына терец сүңгіп, іштей сезіне аламыз..., белгілі бір затты білу дегеніміз - ортақ өмірде бірге болғаннан кейін оны іштей сезіну болмақ». Енді саясат пен қүқ саласына келер болсак, олар қоғамды біріктіретін, оның біртүтастығын қамтамасыз ететін сыртқы күштерге жатады. Егерде қоғам өміріндегі жүргізіліп жатқан саясат халықтың жүрегінде моральдык жагынан ақталмаса, ол ешқандай нәтижеге экелмейді. Биліктегілер елді басқара алмай, шыгарылган заңдар орындалмас еді. Сонымен жогарыда көрсеткеніміздей, моральдық сана бүкіл руханияттыц негізінде жатыр. Олай болса, келесі өте күрделі сұрак пайда болады. Ол - моральдың өз кайнар көздерін неден іздеуіміз керек деген сүрақ. Тарихи алгашқы моральдык жүйелерді дүниеге экеліп, оларды халыққа уагыздай бастаган адамзат бабалары Лао-цзы, Кон-фу-цзы, Будда, Заратустра, Моисей, Мухаммед болатын. Олардың моральдык көзқарастары эртүрлі діндердің қүрамына кіріп, гасырлар бойы адамзаттың адамгершілік жолмен дамуына ыкпалын тигізді. Бүгінгі таңның өзінде «агарган адамзаттың» жаратылыс-тану, гуманитарлық білімі қаншалықты оскенмен, жүздеген миллион адамдар бүрынгыдай оздерінің жүріс-түрысында негізгі моральдык қагидаларды басшылыққа алады. Моральдың қайнар козін кайсыбір дін қол астындагы кемшілікке толы болмыстан аттап өтіп, тікелей Құдайдың қүдіретті шыгармашылык күшінен шыгарады: міне, оның адамдарга тигізетін зор ықпалы осында жатыр. Жаңа дэуірде XVIII г. бастап Еуропа агартушылары христиан дінін, оньщ негізгі қагидаларын қатты сынга алып, коп адамдарды діннен алшақтатып, атеистік жолга қойды. Сол себепті Ф.Ницше 578 



«Кудай өлді!», олай болса, адамға ешқандай тыйым салуға болмайды, ол ерікті, ойына не келсе, соны жасай алады деген пікірге келді. Алайда оның бул тужырымы орынсыз болды, оиткені Kvnaft идеясында адамнын ең сэулеггі мэндік күштері, рухани тебіреністері жинакталған. Бүгінгі таңда біз, керісшше, дши ізденістердін жаңа дүмпуін байкаймыз, мывдаған жаңа дши секталар эртүрлі мемлекеттерде пайда болып, дүниеге деген оз козкарастарына коп адамдарды тартуда. Мұнын өзі адамдардың 
қазіргі етек алып кеткен рухани азғындауына деген қарсылығы болса керек. Немістін улы ойшылы И.Кант уакытында моральдың қаинар козін адамнын парасатына негіздеп, «категорикалык императивш» усынған болатын. Оның қысқаша мэні - адамның жүріс-турысы бүкіл адамзаттың қалаған тілегінен шығуы керек. Яғни белплі бір нактылы ахуалдағы сенің тавдауың қазіргі адамзаттың каисыЬір өкілінін болсын жүрегінен шығуы керек. Тек оның қонған бір талабы - адамнын сезім-күйінен шығатын умтылыстарды ескермеу кажет, ойткені ол адамньщ пендешілігінен шығады. Егер сіз бір адамды жақсы коріп, оған жақсылык жасасаңыз, И.Канттың ойын-ша онын моральдык кундылығы жойылады. Адами карым-катынас-тарда сіз тек «категорикалык императивтің» талабын акыл-оиыңыз-. д а н өткізіп, ешкандай сезімділікке бой урмай, оны басшылыкка алсаңыз сонда ғана моральдың шеңберінде қаласыз. Алайда бул талап шынайы өмірдегі адамдардың күнбе-күнгі карым-қатынас-тарына қарсы келіп, абстрактылык омірмен тыгыз баиланысы жок 
қагида болып кала берді. XX г Э.Фромм, А.Швейцер сияқты, Батыс оишылдары мо-ральды негіздеуде жаңа козкарас усынды. Олардың ойынша, моральды негіздеуді шынайы өмірдін озшен, сол омірдщ ең әсем гүлі - адамнын өз табиғатынан іздеу керек. Олай болса, «Жаксы-лык» «Ізгілік» дегеніміз - адамнын ішкі кабілетгерін ашатын, омірдің толыккандығын сезіндіретіннің бэрі, ал «зулымдық» деп адамнын гүлденуіне, онын кабілеттері мен шығармашылык еңбепне тосқауыл қоятын нәрселерді айтамыз. Ал «күнэға» адамньщ оз өміріне деген жауапкершіліктің жоқтыгы жатады. Дүниенщ ең эсем гүлі ретінде адам, - кен магнада алып Караганда, - Жер бетінде жүріп жаткан бүкіл биологиялық, пснхологиялык, жан мен рухтык үрдістерді оз бойында қамтиды. Сондықтан «Жақсылық» дегеніміз тек адамнын өмірін сақтап гүлдету емес, сонымен катар бүкіл жер бетіндегі барлык тіршілікті өзімен бірге сақтап, дамыту болмақ. Осындай түсінікке сэйкес, «зулымдық» дегеніміз Жер бетіндегі 579 



тіршілікті аяққа басу, қүрту-жаншу болмақ. Біздің ойымызша, бүл ойшылдар өз заманынан озып, жаңа «Ғарыштық этиканың» негіздерін жасаған сияқты. Оның өмірге енуі алда, ол болашақ адамзаттың рухани өмірінің негізі болуға тиіс. 
Қорыта келе, адамды рухани пенде десек те болады. Оның ішкі тебіреніс, үміт, сенім, т.с.с. қүндылықтарга толы шегі жоқ өз рухани Ғарышы бар. Оның өзегі адамның өзіндік санасында. Адам санасы арқылы өз-өзінен алшақтап, өзіне сыншыл рухани көкей көзімен карай алатын мүмкіндікке жетеді. Ешбір жануардың мүндай қасиеті жоқ. Әрине, адамның дене қажеттіліктері бар, ол баспанасыз, ішетін-жейтін тамақсыз, киім-кешексіз өмір сүре алмайды. Оны да естен шығармаган жөн. Оларды жэне т.б. заттарды алу үшін адам еңбек етеді, басқа адамдармен неше түрлі қарым-қатынастарға түсіп, өмірге бейімделуге тырысады. Окінішке қарай, бүгінгі таңда көп адамдар өмірдің мэн-матынасын сол материалдық заттарды 

қуумен, солар арқылы омірден лэззат алумен байланыстырады. Осы жолда ол өзінің рухани пенде екендігін тіпті естен шытарып, оз өмірінің мэн-матынасын жоғалтыпта алуы мүмкін. Естен мынаны шығарып алматан жөн. Материалдық байлық 
қаншалықты коп болғанымен - шектелген. Егер байлығыңыздың жартысын үлестірсеңіз, тек жартысы гана өзіңізде қалады. Ал рухани байлық - шексіз. Егер бір сүйкімді әуенді шыгарып, оны таратсаңыз, ертең-ақ ол жүздеген мың адамның коңіл күйін байытып, шаттыкқа экеледі. Қүрмангазы бабамыз өмірден кетсе де, оньщ рухы эр қазақтың жүрегінде сақтала бермек, ягни ол олген жоқ. Сонымен адам дене жэне рух. Денесіз рух, рухсыз дене жоқ. Дүниенің қызыгына салынып, рухты аякка басып, я болмаса, рухты биік үстап, дене қажеттіліктерімен санаспауга тагы да болмайды. Осы арада бір аңызды келтірейік. Бір адам жолдасына қонакка келген екен. Сол сэтте досы онер адамдарын шақырып: «Сіз қандай аспаптың үнін ең алдымен тындагыңыз келеді? - депті. Сонда 
қонагы: «Ең алдымен қуырылып жатқан еттің дыбысын тыңдасақ 
қайтер еді», - деген екен. Енді осы арада «руханият» үгымын талдауга уақыт келген сияқты. Өйткені рухтың негізгі мақсаты - дүниенің бірлігін, үндестігін қамтамасыз ету, оны жетілдіру болганымен, шынайы өмірде біз бүрмаланган, қирату, болу, қарсы қою, жоюга багытталган рухты да байқауымызга болады. Оны халық: «Зүлым рух», - дейді. 580 



Руханияттыққа келер болсақ, ол өмірді толыққанды безендіру, материя мен рухты бір-біріне қарсы қоймай, бірге жетілдіру, үндестікке жеткізу, адам өмірінің жан-жақтылығын, мейлінше бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету дер едік. § 3. Қүндылықтар әлемі Рух, руханият ұгымдарын нақтылай келе, біз кұндылықтар әлеміне келіп тірелеміз. Оны зерттейтін философия саласын аксиология (aksios - құнды, logos - ілім) дейді. Жалпы алғанда, 
қүндылықтар дегенде адам өмірінің багытын анықтайтын, оған керек, мәнді, оның қүрмет тұтатын, керек болса, бас иетіннің бэрін жаткызуга болады. Құндылықтар элемінің омір сүруінің терең себептері адамның озінде, оның саналы пенделігінде, омірдің мэн-мағнасын іздеуінде жатса керек. Өйткені адам - ерікті пенде, ол оз тағдырын өзі күнделікті өмірге келетін мүмкіндіктерді тандау аркылы жасайды. Дүниенің екі жағын - материя мен рухты - бір-бірінен ажыратып, бөлек қарауға болмайды, біз оны жогарғы тарауларда көрсетуге тырысқан болатынбыз. Адамның озі, бір жагынан, дене болса, екінші жагынан, рух емес пе? Дегенмен де құндылықтар әлемін, негізінен, екіге белуге болады. Олар материалдық жэне рухани қүндылықтар. Қайсыбір рухани қүбылыс өмірге келу үшін заттанса, ягни материалдық қабыққа ие болса, онда шынайы өмірде материалдык жэне рухани қүндылықтарды бір-бірінен қалайша айырып алуга болады? Оларды бөлудің негізінде адамдардын сан-алуан қажеттіліктері жатса керек. Қажеттілік деп адамның омір сүруіне, оның жан-жақты дамуына керектінің бэрін айтуга болады. Бүгінгі когамдагы адамдардын қайсыбірі рухани қажеттілік-терін оятып, ең жогаргы сатыга котерілді деп айту шындықка жатпас еді. Өкінішке қарай, материалдық күндылықтарга қүмартқан копшілік бүгінгі танда соның шырмауынан шыга алмай жатыр. Егер қайсыбір жануардың кажеттіліктері оның инстинктері арқылы берілсе, адамның қажеттіліктері оның сана-сезімдерінен өтіп, белгілі бір мүдделерге айналады. Жануарлар бір нэрсеге мүдделі деп айту ақылга сыймайды, ол - тек адамга гана тэн нэрсе. Өз мүдделерін іске асыру үшін адам алдына неше түрлі мақсат-мүраттар қояды. Соңгыны іске асыру жолында адам өз ырқын шыңдап, неше түрлі қиындықтардан өтуге дайын болуы керек. Орындалган мақсат-мүрат келесі сатыда жаңа қүндылықтарга багыттайды т.с.с. 581 



а) тіршілік құндылықтары Енді жоғарыдағы айтылған ойларды нақтылай түссек, онда, әрине, бірінші орынға өмір, бүкіл тіршіліктің қүндылыгын жатқызуға болар еді. Ал оның ең биік шыңы - сана сезімі, рухы бар адам. Сондықтан ұлы И.Канттың моральдык императивтерінің бірі - адамды эркашанда мақсат-мүрат тұт, оған ешқашанда құрал ретінде қарама деген терең ойы еді. Ал бұл талаптан адам бүкіл тіршіліктің патшасы болуы керек деген тужырым шықпауы керек. Керісінше, ол бүкіл тіршіліктің ең жетілген түрі болғаннан кейін, бэрін өзімен бірге көтеріп (коэволюция), гүлдетіп, үндесті (гармония) өмір сүруі қажет. Әрине, бүгінгі танда адамды кұрал ретінде пайдалану -өмірде жиі кездесетін қубылыс. Адам өмірде кейбір кезде өз орнын таба алмай, киналып, зардап шегеді, тіпті омірден түңілуі де мүмкін. Уақытында М.Монтень айтқандай, «кімның басына сартыл-дап бұршак ұрып жатқса, сол бүкіл жер бетін найзағай мен дауыл алып кеткендей көреді». Ол, эрине, сол адамныц әлсіздігін, тіпті ақыл-ойының тайыздыгын көрсетеді дер едік. Әрине, біз бул омірге сұранып келген жоқпыз, бірақ осы гажап Дүниенің бір кішкентай да болса бөлігі ретінде бармыз. Одан артык кұндылық бар ма екен?! Өмір киындықтары, кездесетін сәтсіздіктер - уақытша, оларды жеңе білу керек, ойткені сен адамсың. Түнде сансыз жулдыздар жымың кагып, Ғарыштың ақылга сыймайтын терендігін, сонымен қатар оның бізге жолдап отырган жылы сәлемін корсетпей ме? Күннің алқызыл атуы мен батуы, асқар таулардың жаркыраган шыңдары, сылдырлап булақтан аккан молдір су, мойынын бізге қарай бурган аккудың эсемдігі, булбул күстың әндері, кумнан қашқан ак бөкеннің секіргені, сүйген жардың эр кимылы мен кылыгы т.с.с. -бэрі де гажап емес пе?!! Тагы да М.Монтень бізге мынадай ақыл тастайды: «өмірді эрқашанда куанышты сезіммен қабылда, ол сенің даналыгыңды көрсетеді». Адам омірінен шыгатын келесі кундылык - денсаулық, оны дана бабамыз «бірінші байлык» деп кеткен. А.Шопенгауер айтып кеткендей, «адамныц бақытты болуының 9/10-ы оның денсаулы-гына байланысты». Расында да, тек денсаулықтың арқасында гана омірде кездесетін ауыртпалыктарды котеріп жеңуге, ішкі табиги дарындарды дамытып, шыгармашылык децгейге котерілуге бола-ды. Сондыктан денсаулыққа саналы турде карап, спортпен шугыл-данып, уақытында тамақтанып, өз дене ахуалыңа зэбірлік жасамау 582 



керек. Маскүнемдік, шылым шегу, нашақорлық жолына түсу - ең зор байлық - денсаулығынды өз қолыңмен жоюмен тең. Сонымен қатар, өкінішке орай, өмірде мүгедек, табиғатынан әлсіз туған жандар да кездеседі. Мундай жагдайда олар өз рухының күші арқылы өмір мэнділігі мен қундылығын, қанша қиын болса да, аша білуі керек, ол ушін, әрине, жақындары, жалпы қоғам, мемлекет тарапынан көмек қажет. Дүниежүзілік тарих мундай адамдардын өмір қиындықтарын жеңіп шыгармашылык дэрежеге көтеріліп, өзінің өшпес ізін қалдырганы жөнінде мындаган айгақтар келтіреді. Қайсыбір қогамның адамгершілік келбетін еол кем-тарларга жасаган ізгі іетерінен көруге болады. Өкінішке қарай, біз бүгін бул жагынан мақтана алмаймыз. в) дін философиясы (діни қүндылықтар) Американ философы Э.Фроммның айтуына қараганда, дін адамньщ саналы пенде ретіндегі терең табигатынан - оның омір сүру багытын іздеуі мен бір нэрееге табыну муқтаждыгынан шыгады. Бул, эрине, дін мәселесіне деген кең көзқарас. Осы түргыдан алганда, адам дүниедегі негізгі діндерді мойында-маганның өзінде, ол бір нэрсеге сенім артып, соган табынуы мүмкін. Тіпті, кейбір жагдайда ол оны саналы түрде сезінбеуі де гажап емес. Мысалы, бүгінгі таңда реформа барысында біршама адамдар байлыққа, «алтын қошақан» - ақшага табынады. Олардың ойынша, ақша арқылы сатылмайтын нэрсе жоқ, соның ішінде 
қайсыбір лауазым иесін, тіпті адамдардын сүйіспеншілік пен басқа да нэзік сезімдерін озіңе қарай тартуга болады. «Бэрі де сатылады» деген принципке олар сенеді. Жаңа гана тарих қойнауына кеткен Кеңес Одагында миллион-даган адамдар марксизм теориясына, болашақта жер бетінде ком-мунистік қогамның орнауына сенген жоқ па? Ал неміс философы К.Ясперске келер болсақ, ол адамзаттың рухани дамуын парасат-тылыққа негізделген философиялық сенім деңгейіне котермей, бүгінгі таңдагы қорланган озекті мэселелердің шешілуі мүмкін емес дейді. Эрине, адам сенімсіз өмір сүре алмайды. Адам оз әке-шешесіне, сүйген жарына, жақсы досына, өз халқына, я болмаса адамзат қауымына сенуі мүмкін. Еш нәрсеге сенім арта алмайтын адам бақытсыз, ол өз өмір мэнін тез арада жогалтады, оның әлеуметтік ауытқуга үшырайтыны созсіз. 583 



Мундай кең түрдегі ойларымыздың ауқымын қысқартсақ, онда осы заманға дейін дүниежүзілік діндердің өмір сүріп жатқанын байқаймыз. Үлы Қытай халқы уақытында даосизм жэне конфуциандық философия бағыттарын тудырып, оларды өмір бағдарламасына айналдырды, яғни олар осы халықтың дініне айналды. Олай болса, Дүниені жаратқан Қудай идеясы оларда жоқ. Сондықтан әдебиетте оларды «Қудай ашылмаған» діндер қатарына жатқызады. Мысалы, Дүниені билейтін «тянь» - аспан уғымы - бейтулғалық дүниенің алғашқы бастамасы. Мунда Дүниені жарату уғымы жоқ болған соң, оның басы да, аяғы да жоқ, ол мэңгі белгілі бір шеңберде айнала береді. Олай болса, адам болмыстың тэртібін зерттеп қана қоймай, ең алдымен өз-өзін танып-біліп, өзгертуі қажет. Негізгі уағыз-дайтын кағидаларына «табиғаттың даналығы, онымен үндесті омір сүру қажеттігі» - у-вей, «өз халқының тарихи жинаған тәжірибе-сіне, даналығына сену, яғни әдет-ғүрып, салтты қатаң сақтау» - ли, «адамға сену, оны сую» - жень т.с.с. жатады. Бүгінгі тандағы беделді діндерге ұлы үнді халқы тудырған буддизм ілімін жатқызуға болады. Ол б.з.д. V ғ. Гаутама Сидхартха деген улы адамның ізденісі арқылы дуниеге келіп, бүкіл Оңтүстік Шығыс Азияға кеңінен таралды. Бул діннің негізгі идеясы - адам рухының асқақтығы, олай болса, адам материалдық дуниеге бай-ланбауы керек (апариграха), өйткені ол одан жоғары. Келесі бүгінгі адамзатқа тікелей қажетті қағида - ешқандай тіршілікке зэбірлік жасамау (ахимса). Будданың адам алдына қойған талаптарының ішінде ерекше маңыздысы - ақыл-ой, ниет тазалығы. Екіжүзділік, алдап кету, арандату - адамның биік рухани мәртебесіне нуқсан келтіреді. Ешқашанда жеккорушілік оған қарсы қойылған жек-корушілікпен тоқтамаған. Керісінше, ол улғайған. Тек қана жек-көрушіліктің жоқтығы оны сарқиды деген Будданың тамаша ойы бүгінгі адамзатқа ауадай кажет сияқты. Ақыл-оймен қатар, адамньщ аузынан шыққан создер де жумсақ болып, адамның жүрегінен шығу керек. Жаман соз - рухани ахуалды ластайды, адами қарым-
қатынастарды бүлдіреді. Адамзат руханиятында оз ерекше орны бар, жер бетінде оте кең тараған - христиандық дін. Оны «Қудай ашылған» діндердің 
қатарына жатқызуға болады. Өйткені христиан діні қужаттарында 
Қудайдың адамзатқа жіберген моральдық Өсиеттері, Оның бул Дүниені калай жаратканы жонінде мағлуматтар бар. Христиандык діннің ерекше сипаттарының бірі - үштік уғымы. Яғни Қудайдың 584 



біру акытта берілген үш келбеті бар: ол Қүдай-Әке, Қүдай-¥л жэне Киелі Рух. Келесі: Қүдай адамды өзіне ұксатып, оған ақыл-ой, парасат, сүйіспеншілік сезімін беріп жаратты. Сондықтан бүл фәнидегі оның алатын орны ерекше. Ол Дүниедегі тіршіліктердің бэрінен де жоғары, сондықтан оларды билеуі, эрі карай жетілдіруі керек. Адам күнэға белшесінен батеа да, оны қүтқару үшін Қүдай-Әке жер бетіне өз ¥лын - Иса пайғамбарды жібереді. Ол бір жагынан - Қүдай болса, екінші жагынан - адам. Иса өз мойнына адамзаттың барлық күнэларын алып, ақылға сыймайтын зардап-тардан өтіп, адамзатты Қүдай алдында күтқарады. Сонымен Қүдай-дың адамга деген сүйіспеншілігі оны қүтқарды. Олай болса, адам да сүйіспеншілікке толы болуы керек. Христиан дінінің негізгі 
қагидаларының бірі - адамды сүю. «Жақыныңды сүй, алыстагыны да сүй, тіпті өз дүшпанынды да сүй» деген гажап осиет Иса пайгамбардың аузынан шыққан. Киелі Августин: «Сүй, содан кейін не жасасаң да мейлі», - дейді. Өйткені сүйген адам жамандык пен зүлымдыкка ешкашанда бармайды. Тарихи христиан діні неше түрлі жаңару сатыларынан өтті. Онын шеңберінде неше түрлі жаңа агымдар пайда болды (католик-тік, православиеліқ т.с.с.). Әсіресе Еуропа топырагында капита-листік қогам пайда болган кезде, протестанттық агым пайда болып, жаңа қогамның этикасын (моральдык кагидаларын) тудырды. Оның негізгі қагидаларының бірі - адам кажымай-талмай еңбек етуге, омірді оне бойы жетілдіріп, жаңартып отыруга жаратылган. Христиан діні Еуро-Атлантикалық цивилизацияның дамуына зор эсерін тигізді. Бүл дүниені адам мэртебесіне сай етіп қайта күру жолында үлкен жетістіктерге жетті. Сонымен катар Дүниені қайта озгерту жолында Батыс цивилизациясы XX г. коп сэтсіздікке үшырап, ақырында біршама ойшылдар (постмодернизм агымы) адамның табигатты өз еркіне көндіру қагидасының мүмкін емес екенін ашык айтуда. Соңгы 300 жыл шамасындагы гылым мен техниканың зор қаркынмен дамуы, халықты жалпы агарту, білім деңгейін өсіру, корланган материалдық байлыққа табыну, өмірде сезімдік лэззат алуга үмтылу т.с.с. еуропалықтардың пілдей бөлі-гінің христиан дінінің шеңберінен ауытқып, «индустриалдық» (өндірістік) «кибернетикалық» (есептеу), «сайентологиялық» (гы-лым) т.с.с. дін багыттарының пайда болуына экелді, - деп есептейді Э.Фромм. Дүниежүзілік дэрежедегі соңгыдің - Ислам діні. Оның да, христиандық дін секілді, шыққан рухани қайнар көзі Таяу Шыгыс-585 



та. Бул дін VII ғ. араб көшпенділері арасында дүниеге келеді. Атақты неміс ғалымы М.Вебер исламды Дүниені бағындыратын жауынгер діні дейді. Сол себепті Сары-Арқаның көшпенділері де бүл дінді үнатып қабылдаған болар деп ойлаймыз. Ислам дінінің негізгі қағидаларына тоқталсақ, оның Қүдайы -Алла - осы Дүние мен адамды жаратқан рухани қүпия куш. Христиан дініндегідей мунда үштік мәселесі жоқ. Ол - жалғыз жэне өз Қудіреті арқылы жаратқан Дүниенің ар жағында мэңгілікті өмір сүреді. Ол Мухаммед пайғамбар арқылы өз өсиеттерін адамдарға жеткізді, сол себепті исламның негізгі қужаты - Қуран дүниеге келді. Ислам діні адамды табиғатқа қарсы қоймайды. Алла тағала жаратқан Дүние - керемет, ғажап, сондықтан адам алдында оны 
қайта қуру, өзгерту мақсаты жоқ, ол табиғат шеңберінде оз орнын тауып, өмір сүруі керек. Адам, эрине, саналы жэне ырықты пенде болып жаратылған, ол жақсылық пен жамандықты айырып, таңдай алады. Дегенмен де Алла тағала адамға өмірдің барлық саласында 
қалай өмір суру керек екенін Қуранда корсетеді (Шариғат). Иран халқының ойшылы Аятолла Хомейнидің айтуына қарағанда, «адам өмірінің бірде-бір тіпті кішкентай бөлігі Ислам ілімінің назарынан тыс қалған жоқ». Сондықтан да Ислам діні коп жағдайларда әлеуметтік-саяси мәселелерге араласып, мемлекетпен өте тығыз байланыста болады. Кейбір кезде діни қайраткерлер үкімет басына келіп, теократиялық тэртіп орнатады (Иран, Сауд Аравиясы т.с.с.). Ислам дінінің тереңде жатқан рухани негізі қауымдық пен тендікке (эгалитаризм), қоғамдық мүддені жоғары устауға кетеді. Сондықтан қайырымдылық, элсіздерте қол ушын беру осы діннің негізгі қағидаларының бірі болып саналады. Экономика саласындағы Батыстық пайда, кірісті мейлінше көбірек табу, қунды қағаздар нарығындағы пайда табу әдістерін, өсімқорлық сияқты нәрселерді Ислам діні қабылдамайды. Эконо-мика - адамдардың өмір сүруіне жағдай жасайтын қурал ғана, ол ешқашанда өз-өзіне жеткілікті мақсат-мурат емес. Бүл жағынан алып қарағанда, Ислам неше түрлі социалистік идеяларға жақын екенін байқаймыз. Осы турғыдан алғанда, бурынғы Кеңес Одағы-ның біршама Ислам елдерімен оте тығыз байланыста болғанын түсінуге болатын сияқты. Тагы да Исламды Христиандық дінмен салыстырсақ, Алла тағаланың қаһарлы Қудай екенін байқаймыз. Ол жеке адамның Өзіне үқсастығын мойындамай, оның тэкаппарлығын судай басады. 586 



Ислам елдерінде гомосексуализм, лесбиандық, нашақорлық, порно-графия, аборт т.с.с. Батыстағы кең тараган нэрселерге тыйым салынған. Сондықтан да Батыс өмір жолының ақпарат қүралдары аркылы дүние жүзінде кең тарауы Ислам елдерінде наразылық тудырып, қазіргі діни іргелілік (фундаментализм), экстремистік козғалыстар себептерінің бірі болып отыр. Бүгінгі адамзатты бірде-бір дін толығынан қанағаттан-дырмайды. Сондықтан Жер бетінде мындатан жаңа діни секталар өз көзқарасы, рухани қүндылықтарын уатыздауда. Олардың кей-біреулері адам үзілді-кесілді шайтан жолына түсті, сондықтан ақыр заман көп кешікпей келеді десе, екіншілері еш нэрсеге зэбірлік жасамауға, ет жемеуге (вегетариандық), табиғатты аялауға, төзім-ділікке, бейбіт өмірге шакырады. Мундай козғалыстар біздің елімізде де бар. Бүгінгі біртүтастыққа бет алған адамзатқа болашақта, әрине, жаңа дін керек болуы тажап емес. Ол бүгінгі діндердің жақсы жақтарын қамтып, адамзатты келісімге, зорлық-зомбылыққа тойта-рыс беруге, адамды аялап, сүюге, жер бетіндегі тіршілікті сақтауға бағытталуга тиіс. Өкінішке қарай, рухани саладағы озтерістер тарихи оте баяу карқынмен жүреді. Солай десек те, тек рухани жаңарудың негізінде тана адамзаттың қорланған қайшылықтары шешілуі мүмкін. Үнді халқының үлы ақыны Р.Тагор айтқандай, «заттарды аз уақыттың шеңберінде білуге болады, бірақ олардың Рухын аңғару көп ғасырларта созылған тэрбие мен адамның өзіндік тежеуін талап етеді». Расында да, бүл өмірде болу, тек қана өмір сүру - адамға жеткіліксіз. Эр адам өз болмысының бүкіл тіршілікпен, жер бетіндегі эрбір затпен бірге жаратылғанын, «бэрі де бірдің ішінде, бір - бәрінде» екенін сезінбей, жаңа рухани ахуал келмейтінін білуіміз қажет. Негізінен алғанда, барлық діндер бүкіладамзаттық моральдық 
қатидаларды алға тартып, соның арқасында халықтың рухани бірлігін қамтамасыз етеді. Қайсыбір діннің беделі оның уатыздаған моральдық қундылықтарымен байланысты, өйткені олардың қайнар көзін Қудайдың қудіретті өсиеттеріне экеліп тірейді. Енді бул арада моральдық қундылықтарды талдаута уақыт келген сиякты. с) моральдық философия Эрине, адамның ішкі рухани өмірінде жақсылық, абырой, ар-намыс, парыз сиякты моральдык кундылықтардың бар екенін ешкім де теріске шыгармас. Осы жэне т.с.с. рухани күндылықтарды жан 587 



дүниесінде сақтап қалу үшін ол көп нәрселерден айырылуға дайын. Біздің ойымызша, моральдың арқауын «түлға мен қоғам» арасын-дагы қарым-қатынастардан іздеу керек. Өйткені адам басқа кісілермен сан алуан байланыс, өзара іс-әрекетке түсіп қана өмір сүре алады, ол оның әлеуметтік табиғатын көрсетеді. Бүл арада моральдық сананың ережелік, нормативтік ерекшелігін алға тартуга болады, өйткені күнбе-күнгі адамдардың миллиондаған іс-эрекетін ретке келтіру үшін олар ереже, кагида, идеал ретінде қорытылады. Моральдық сана шындықты алдын ала болжай алады, оның талаптары күнделікті өмірлік катынастардың ар жағына өтіп, бізді тиістік элеміне экеліп тірейді. Бүл арада біз моральдың аксиологиялық (қүндылық) жағына келіп тірелеміз. Расында да, моральдық норма арқылы ғана өзіңнің, я болмаса басқаның жүріс-түрысын бағалауга мүмкіндік аласыз. Олай болса, ол тек кана бізге қоғам өмірінде өзінді калай үстау керек екенін көрсетіп кана қоймай, адамның ішкі руханиятының ажырамас болігіне айналады. Моральдык қағидалар адамдардың мэндік қасиеттерін қүрайды. Сондықтан адамның моральдық 
қағидаларды тандап, оны өз қүндылыктарына айналдыруы оның өмір бағыты мен өмір салтын анықтайды. Сол себепті саясаттан бастап нақтылы күнбе-күнгі адамдардың карым-қатынасына дейін барлық әлеуметтік кұбылыстар моральдық түрғыдан бағаланады. Моральдық қағидалар біздің алдымызға абстрактілік жал-пыға бірдей талаптар қояды. Өмірдегі нақтылы қарым-қатынастар оның мазмүнын біршама өзгертуге мэжбүр етеді. Мысалы, ерлік пен батылдық, абстрактылық түрғыдан алғанда, жақсы қүндылык-тар. Қиын-қыстау жағдайларда эр азамат өз елін қорғау жолында бүл қасиеттерді корсете білу керек. Сонымен қатар батылдық жемқор шен иелерінің, я болмаса қылмыскерлердің де қасиеті болуы мүмкін. Уақытында Гитлер неміс халқына: «Мен сіздерді ар-үждан сияқты қүбыжықтан босатамын», - деген болатын. Осы уақытқа дейін фашизмнің жасаған сансыз зүлымдығы адамзаттың есінде қалуда. Өз халқымен күресіп, оны тарихта болмаған қуғын-сүртінте, репрессияға үшыратқан сталиндік тоталитаризмге де сондай баға беруге болады. Дүниежүзілік тэжірибе корсеткендей, 
қандай да болмасын тоталитарлық қоғам мен бүкіл адамзаттык моральдық қағидалар ешқашанда бір-бірімен ымыраға келмейді. Бүл арада біз моральдың бүкіл адамзаттық қарапайым 
қағидаларына келіп тірелдік. Олар бір қарағанда түрпайы сияқты болганымен, қазіргі адамзат тағдырына өте маңызды болып отыр. Өйткені тек қана бірлесіп, сабырлылық пен тозімділік, қайырым-588 



дылық көрсетіп, зулымдыққа жол бермей, мемлекеттер арасындағы 
қайшылықтарды шешіп, ядролық соғыс пен экологиялық апатты болдырмауға болады. Сол сияқты нақтылы адами карым-қаты-настарда да төзімділік пек адалдықтың, біреудің қайғысына ортақ болу, аяушылық, үлкенді сыйлау, әке-шешеге риясыз курмет корсету т.с.с. қундылықтардың маңыздылығын асыра бағалау қиын. е) сүйіспеншілік философиясы Моральдық саланың ең биік көрінісі - сүйіспеншілік. Тек сол аркылы ғана адами болмысқа жетуге болады. Керісінше жагдайда адам толыққанды өмір суре алмайды. Оны шығармашылыққа жетелейтін, омірді терең түсінуге жол ашатын, басқалардың терең ішкі сырын аша алатын - тек қана сүйіспеншілік. Коне грек ойшылы Эмпедокл алгашқы рет сүйіспеншілік үгымына гарыштық мэн беріп, оны жеккөрушілікке қарсы қойды. Оның ойынша, алгашында Ғарыш сүйіспеншіліктің негізінде сапа жагынан элі бөлінбеген біртутастықты қүрайды. Содан кейін жаугершілік сүйіспеншілікті ысырып, біртектілікті бір-біріне косып, эртектілікті бір-бірінен ажыратады. Келесі сатыда сүйіспеншілік 
қайта оралып, эртектіні бір-бірімен қосып, біртектілерді бір-бірінен ажыратады. Соның арқасында тіршілік дүниеге келеді екен. Эмпе-доклдың ойларының түйіні мынада: Дүние қайшылықты жаратыл-ган. Заттар мен қүбылыстардың қарама-қарсы жақтары бір-бірінсіз өмір суре алмайды, бір-бірін тартып (Эмпедоклдың сүйіспеншілігі), сонымен қатар оз болмысын сактау жолында итереді (жаугершілік). Платон да оз еңбектерінде сүйіспеншілік мэселесіне коңіл боледі. Ол философиялық деңгейде грек мифологнясындагы Эрот-ты (жыныстық сүйіспеншілік) талдайды. Оның ойынша, Эроттың екі түрі бар: біреуі - жердегі сезімдік кумарту болса, екіншісі -аспандагы идеалды, ой арқылы гана жетуге болатын түрі. Эрот -байлықтың қудайы Порос пен кедейліктің қудайы - Пенидің баласы. Сондықтан ол қайшылықты. Ол өне бойы төменнен жогары 
қарай жэне әсемдікке умтылады. Адамдардын ең үлкен арманы -өлместікке жету болса, Эрот шыгармашылык шабытын тудырып, сүйіспеншілік арқылы жаңа урпақтарды дуниеге әкеледі, ал оның өзі адамга берілген мэңгілік пен өлместіктің бөлігі емес пе? Әсемдікке умтылудың екінші - ең биік жагы - Эрот жер мен аспан-дагы идеалды дүние арасындагы дәнекер. Ал нагыз эсемдік аспан элемінде жатыр. Олай болса, платондық сүйіспеншілік - ол 589 



Әсемдік, Ізгілік жэне Акикатқа деген кұмарту. Өиткені олар таза, мөлдір, материалдык қоспасы жоқ, қудіретп жэне біркелкі. Опта гасырдағы философияда сүйіспеншшік мэселесше көп көңіл бөлген А.Августин мен Қ.А.Яссауид, келтфуге болар еді. Киелі Августиннін ойынша, «жер каласында» адамдар Құдаиды умытып, өздерін гана сүйеді, өйткені олар күнэга белшесшен батқан Ал «аспан каласында» рухани кауым өздерш умытып тек Кудайды ғана сүйеді. Ол кісі мынадай тамаша ой қалдырды: «Сүи, содан кейін не калағанынды істей бер!». Бул ойдың мэні мынада: шьш сүйген ешқашанда зулымдық жасамайды, ол тек кана эсемдік пен жаксылыкка карай умтылады. ҚА.Яссауи де бул жалган дүниедегі еш нэрсеге кумартпай, Алла тагалага толыгынан бершш, Оны барлык жан-тәнімен сүюге шақырады. Тарих койнауына Ренессанс (Қайта орлеу) дэуфі кфген кезде, жердегі сүйіспеншілік қайта оз күшіне енеді. Адам оз рухания-тымен гана емес, сонымен катар денесімен де эсем. Ол неше түрлі күштерге толы, сондыктан оз сүйіспеншілігінің аркасында гарыш-тын барлык жақтарымен үндесті байланыстар жасап, оларды озгерте алады. Дж.Бруно сүйіспеншілікті лаулаган ыстық дүниетануга деген құмартумен теңейді. Адам неше түрлі қаигы-
қасірет пен болашақ олімнен тайсалмай, Дүниенщ сиқырлы күштерін ашып, шатгык сезіммен шексіз де саркылмайтын қудфетп Табигатпен бірігеді. Ақиқатгың жолында оз өмфін қурбан етіп, ойшыл осы ойын 03 өмірімен дэлелдеген жоқ па?! Жаңа дэуірде Р.Декарт «Жанның кумартуы» деген еңбегінде: «Сүйіспеншілік - дегеніміз рухтын ыкпалындагы жанның қобал-жүы сүйетін зат пен жан ерікті түрде қосылады да, басқалардан ажырайды», - дейді. Ол сүйіспеншіліктің түрлерін көрсетуге тыры-садьі Біріншісі - сүйген жанга жақсылык тілеу жэне осы жолда өзш курбан етуге дайын болу. Онын айкын мысалы ретінде эке-шешенщ баласына деген сүйіспеншілігін келтіруге болады. Екшші - «нэпсі итерген сүйіспеншілік». Оган мысал ретінде ердщ сүиген эиелге деген кумартуын келтіруге болады. Үшінші - бір нэрсеге кумар болу соган берілу. Мысалы, ішкіштің араққа, ойыншының картага т.с.с.' кумартуы, онда ешқандай сүйіспеншілік жок, тек кана соны иелену, тутыну гана бар. Неміс ойшылы В .Лейбниц « д о с т ы қ - с ү й і с п е н ш і л і к т і » біршші орынга кояды. Ол мөлдір риясыз сүйіспеншілікті к ү н г ф т өзшш.л лэззат алуга деген қуштарлықтан айыру керектігш айтады. Шынаиы сүйіспеншілік жетілуге карай умтылдырады. 590 



Ал В.Шеллингке келер болсақ, ол сүйіспеншілікті ғарыштық тұргыдан қарап, оны дүниежүзілік Абсолюттің іс-эрекетінің негізгі 
қағидасына айналдырады. Сондықтан қоғам өмірінде эр адам өз сүйіктісін тауып, ең жоғарғы тепе-теңдікте бір-бірімен қосылады. «Сүю дегеніміз сүйіктіні тілеу ғана емес, сонымен бірге өзін соған 
қүрбан етуге дайын болу», - деп қорытады үлы ойшыл. Бүл мәселеге өз үлесін қосқан үлы Г.Гегель де болды. Оның ойынша, шынайы сүйіспеншіліктің мэні - өзіндік санаңнан бас тартып, өзіңді басқаның «менінде» үмытып, сонымен катар осы жоғалту мен үмытуда өз-өзіңді алғаш қайтадан тауып, өзіңмен болу. Біздін ойымызша, мүндай сүйіспеншілік махаббатың ең биік шыңы болса керек. Л.Фейербах: «Адамға деген сүйіспеншілік адамның ең жотарты да бірінші заңы болуга тиіс», - деген тамаша ой айтады. Сүйіспеншіліктің негізін ер мен эйелдің бір-біріне деген жыныс тартуынан көреді. Сонымен қатар ол неше түрлі рухани, мораль-дык, эстетикалық сезімдермен безендіріледі. Сондықтан адамның бір-біріне деген сүйіспеншілігін ол діндік дэрежеге көтеру керектігін айтады. А.Шопенгауердің ойынша, дүниежүзілік Ырық сүйіспеншілік арқылы адамдардын үрпақ жалғасын қамтамасыз етеді. «Ал неше түрлі ғашыктық сезімдерге келер болсақ, олар табигаттың жасаған адамдар үсталып қалатын торы гана», - дейді ойшыл. Сүйіспен-шілік Дүниежүзілік Ырықтың өз болмысын қамдайды. Ол, жалпы алғанда, өмір мен билікке деген сүйіспеншілікті қүрап, оның көрінісі адам махаббатында қол астындағы болмысты аттап өтуге, сүйген адамды жеңіп, көндіруге деген іңкэрлікті тудырады. «Сонымен сүйіспеншілік өмірлік шығармашылыкка экеліп, бүрын-гы өмірді терістейді, олай болса, ол өлімнің табалдырығына экеледі», - деп қорытады ойшыл өз ойларын. Ф.Ницше ер мен эйел махаббатын бір-біріне қарсы қояды. Егер ер: «Мен сүйемін!» - деп өзін бақытты сезінсе, әйел: «Мені сүйеді», - деп шаттанады. Сондықтан ер билеп-төстеуге үмтылады да, эйел көнуді тілейді. Екі жақтың бір-біріне деген махаббаты әр-түрлі болғаннан кейін, олардың ішкі өмірінде шаттықпен қатар абыржу, достық пен жек кору, таңғалу мен менсінбеу т.с.с. 
қайшылықтар пайда болып, ақырында сүйіспеншілік алғашқы биологиялык негіздеріне қайтып оралады. Енді бұл салада болган XX г. ахуалды талдауга уақыт келген сияқты. Ол, негізінен алганда, екі тоңкерістің болуына байла-591 



нысты Оның біріншісі - патриархалдық қатынастардың элсіреп, эйелдердің белсенді түрде қоғам өміріне атсалысып, өз бостан-дығын алуында болса керек. Муны жыныстық саладағы демокра-тнялық революция десек те болады. Әдебиетге биархатгық (би -екі архе - билік) деп те атайды. Өйткені тәні, жанымен де эртүрлі ер мен эйелдің элеуметгік тевдігі бірте-бірте орнап жатыр. Әрине, бул үрдіс нэзіктік пен ізгілікті өмірде көбейтетші сөзсіз. Оны жақсылық деп бағалауымыз керек. Екінші төңкеріс - ғылыми-техникалык революцияның негізін-де өндіргіш күштердің орасан зор дамуының арқасындағы батыс елдеріндегі «тутыну қоғамының» орнауы. Адамдардың өмір құн-дылығына жайлы омір, пайда табу, лэззат алу т.с.с. аиналуы. Ьгер коне гректер лэззат дегеніміз - зардабтың жоқтығы деп есептесе, бугінгі дамыган елдерде лэззат алуды мейлінше кобеиту омір максатына айналды. Осындай тэндік-сезімдік омір бағыты махаб-батты да ерекше тутынуға болатын тауарға аиналдырды. Бул үрдіске оз үлесін қосқан З.Фрейд болды. Ол адам психикасының озегінде ақыл-ой, парасат емес, бейсаналық, ал соң-ғының озегінде жыныстык күш-қуат - Libido - жатыр деген пікірге келіп бүкіл мэдениет саласы дегеніміз - сол жыныстық импульс-терді ауыздықтауға бағыггалған қубылыс деген пікір аитгы. Г Маркузе осы идеяларды эрі қарай дамытып, адамды езетін, оларды бір-бірінен алыстатып жаттандыратын жалғыз гана мэде-ниет формалары емес, сонымен катар экономикалық үстемдік, адамды адамның қанауы дегенді айтты. Адамнын зардап шегуі, аүруы оның шығармашылық мүмкіндіктерінщ сарқылуы, коңіл күйінің жүдеуі, өмірге турпайы тутыну турғысынан ғана карауы т с с себептері жыныстық жэне экономикалық репрессиялармен байланысты. Сондықтан бүгінгі тавдағы адамзатқа қанаудың барлык түрлерінен «¥лы бас тарту» қажет. Ол үшш ең алдымен «жыныстык (сексуалдык) революция», «жаца сезшталдық», «жаңа эстетикалык омір корінісін» тэрбиелеу қажет деген анархистік 
ұранды алға тартады. Оның ойынша, сонда ғана «шығармашылык Эрос пен лэззаттық», шынайы «еркіндік пен қиял», «махаббат пен эсемдік» жер бетінде орнайды. Мундай идеялар Батыс қоғамында, әсіресе студенттер қауымында, XX ғ. 60 жж. нағыз турпаиы шын омірдегі «жыныстык революцияға» экелді. Тэндік-сезімдік лэззат алуға бағытталған, рухани өмірі жүдеген қоғамда басқа нэтиже болу мүмкін емес-ті. Газет пен журналдардың беттершде, теледидар экрандарында жыныстык лэззат алуға арналған мақалалар, 592 



фильмдер қойылып, бүл «революцияны» күшейте түсті. Соның салдарынан жастар арасында «топтық секс» (3-4 адам бірігіп жасалатын), «біржыныстық секс» (ердің ермен, әйелдің әйелмен), «садистік секс» (үрып-соғумен жүретін), «бейби секс» (балалар-мен), «анимал секс» (жануарлармен), «сериалык секс» (күнде жаңа адаммен) кеңінен тарады. Жыныстық сезімнің физиологиялык жағы нағыз адами - рухани-эстетикалык - жағынан ажыратылып, адамның жануарлык-табиғи жақтары түрпайы тұтынудың қуралына айналды. Орта ғасырдағы ойшылдардың «адам рухани пенде ретінде Қудайға парапар, ал дене ретінде - жануардан да төмен дэрежеге түсуі мүмкін» деген болжамдары расталған сиякты болды. Өкінішке карай, қоғамды қайта жаңарту барысында, біздін елге де жыныстық революциянын «жетістіктері» орасан зор мөлшерде батыстың тұрпайы мәдениет туындылары арқылы ағылып келіп жатыр. Телекомпаниялар пайда табудың «тиімді» 
қүралына кенелді, ал «батысшылардың» ойынша, батыс цивили-зациясы бүкіладамзат алдында келе жатканнан кейін (олар отан күмэнданбайды), оның көрсеткен жолын қайталамаска болмайды. Бүгінгі таңдаты жезокшелік, зорлық-зомбылық, қылмыс т.с.с. теріс 
қүбылыстардың тез қарқынмен елімізде өсуінің бірден-бір себебі батыс турпайы мэдениетінің ыкпалы болса керек. Ол өз руханиятымызды жүнге түскен күйе сияқты қүртуда. Жотарыда айтылтанды корыта келе, сүйіспеншілік деп адам мен адамды бір-біріне тартатын, косатын, оларды әсемдік пен ізгілікке, шындыққа үмтылдыратын, бүкіл адамзатты біріктіретін рухтың ең биік көріністерін айтсак та болады. Ал оның қайнар көзі Ғарыштың өз ішіндегі тарту күштерінде болса керек, сондыктан коне заман ойшылдарының «Ғарыштық сүйіспеншілік» туралы интуициялары философия тарихында октын-октын қайталануда. Сүйіспеншіліктің тажап түрі - жер бетіндегі барлық халык-тардың мыңдатан жылдардағы жинаған эн-күйі мен дастандарынын аркауына айналған махаббат сезімі. Қозы-Корпеш пен Баян-Сүлу, Төлеген мен Қыз-Жібектін бір-біріне деген жалынды махаббаты Ромео мен Джульетта, Лейла мен Мэжнүннің тагдыры сиякты, аянышты трагедиямен аяқталды. Бүгінті таңда да қаншама Қыз-Жібек мен Төлегендердің бір-біріне деген молдір махаббаты жар-таска соғылған толқындай күл-талкан болып жатыр!!! Тіпті бакыт-ты жандардың махаббат сезімінің өзі-ак оқтын-октын аянышты ахуалдар мен сезімдерге үшырайтыны баршамызға мэлім. Оның себептерінің ішінде ғашықтардың бір-біріне деген жыныстық кү-593 



марту сезімінің жүре келе сарқылуында болса керек. Өкінішке 
қарай, ол мэңгілік емес, күндердің бір күнінде таусылады. Екіншіден, қоғам өміріндегі элеуметтік мәселелердің қоятын тосқауылы. «Сүйген жармен күрке де жүмактай» деген көпірме сөз ащы шындыққа келіп тірелгенде, нағыз тозаққа айналатыны сөзсіз. Әрине, махаббат сезімінің негізінде ғашыктардың бір-біріне деген жыныстық тартуы жатыр. Ғашықтардың сол жыныстық күш-
қуаттары бір-біріне қосылуының негізінде Дүниеге жаңа өмір келеді емес пе? Сонымен қатар махаббатты толығынан жыныстық тартуға теңесек, онда адамның басқа жануарлардан айырмашылығы неде деген сүрақ тумай қоймайды. Австрия ғалымы В.Франкл 
қазіргі батыс қоғамында кеңінен тараған көзқарас - махаббатты тәндік-сезімдік лэззат алуға теңеу - каншалықты жастарды жалған жолта түсіріп бақытсыздыққа экелтені жонінде айтады. Егерде адамның жүрегінде терең махаббат сезімі болмай, тек жыныстық лэззатқа ғана үмтылып, соны ғана ойласа, ол біріншіден, «Дон-Жуанизмдікке» әкеліп, екіншіден, сол тұрпайы максаттың өзін жетілдіре алмайды. Шындығында, адамның махаббат сезімі оның бүкіл жан дүниесіндегі рухани күш-куатпен безендіріліп толысады, неше түрлі қиялдарды тудырып, шығармашылық шабыт экеледі. Шын сүйген адам бүкіл дүниені ізгілік жолымен өзгерткісі келеді, дүниедегі сан алуан қүбылыстардың ғажаптығын, әсемдігін жете түсінеді, өзінің жэне сүйіктісінің бойындағы бүрын ашылмаған жаңа қасиеттерді тауып, раушан гүлі сияқты ашылады, қуанышқа толы өмір тудырады. Натыз омірде болу дегеніміз - шын жүрегің-мен сүю, махаббаттың отында лаулап жану дер едік. Сонда тана толыққанды «мен бүл өмірде болдым!» деп айтуға болатын сиякты. Өзінің аса терендігі жэне риясыздығымен көрінетін сүйіспен-шіліктің түрі - әке-шеше мен балалардың бір-біріне деген сезімі. Әсіресе ана махаббатын асыра бағалау мүмкін емес. Ана өз балаларын олар қандай да болса да, барлық жан-тәнімен сүйеді, өйткені олар оның ішінен шықты. Ана эркашанда өз балаларын 
қорғайды, оларды кешіре біледі. Әкенің балаға деген махаббатына келер болсақ, ол ана сезіміне Караганда озгеше. Әке балаларын өзіне теңеп, өзіне үқсас болғанын қалайды, олардың алдына үлкен талаптар қойып, олардың өмірде іске асуын армандап, тілейді. Әке балаларын эркашанда өз ырқына көндіргісі келеді. Ана баланың алдына қойылған талаптар орындалмаса да, оны шүбәсіз сүйеді, оның жалғыз тана талабы - баласы бүл өмірде аман-есен болса екен. 594 



Адам қоғами пенде болғаннан кейін, эрине, жалғыз ғана әке-шешесі емес, сонымен қатар баска да туыс, жолдас-жора, көрші-көлемнің ықпалына түсіп, жақынды сүю сезіміне шомылады. Жақынды сүю дегеніміз - бізді қоршаған адамдарды өзімізбен тең 
қүқты ретінде карау, оларға камқорлық корсету, өз жауапкер-шілігіңді сезіну, сыйлап, түсіністік дэрежесіне көтерілу, олардың омірдегі жетістіктері мен қайғы-касіретіне бірдей ортақ болу т.с.с. Жақынды сүю адамды онын білімі мен мәдениеті өскен сайын оз халқын, оның аянышты да батырлық тарихын, мындаған жылдар бойы қалыптасқан әдет-ғүрыптарын, тілін, көркем сөзі мен өрнек-терін, ғажап әуендерін т.с.с. сүюге итермелейді. Өз халқын сүйген адам, эрине, сол халықты тудырған айнала қоршаған ортаны -табиғатты да сүйеді. Қазақ жері - жылы теңіздер аймалап жатқан Италия, я болмаса Греция емес. Біздің табиғатымыз катал, ұлы өзендер елімізді кақ жарып ағып жаткан жоқ, теңіз бен мүхиттан да, өкінішке карай, алшақпыз. Десек те, басқа бір жүмак жерге қазак деген 'халық оз мекенін ауыстырмайды. Өйткені осы топырақта ол жаратылды, бүл жерге оның кіндік қаны тамды, сансыз бүл өмірден озған бабалар осы жерді соңғы каны тамғанша қорғай білді. Енді, міне, жоғарыда көрсетілген осы екі сүйіспеншілік «Отан» деген терең үғымды тудырады. Отанды сүю дегеніміз туған жер мен сол елді мекендеген халыкка деген сүйіспеншілік болып табылады. Осы екі сезім бір-біріне қосылып, оны күшейте түседі. Отаншылдык (патриотизм) - оте күрделі сезім, соның арқасында адам өзін үлкен біртүтас елдің ажырамас бір бөлшегі ретінде сезінеді. Олай болса, ол оның жетістіктері мен кателіктеріне - бэріне де ортақ. Отанды сүю дегеніміз - елге жаксылык тілеп кана 
қоймай, өз үлесіңді белсенді түрде мейлінше соның гүлденуіне 
қосу. Отанды сүю дегеніміз - тек кана оз үлтыңцы ғана емес, сонымен қатар осы елде түрып жаткан басқа үлттар окілдерін сүю, оларды жаттатпау болып табылады. Өйткені олар да біздің мемлекетіміздің гүлденуіне атсалысып, бізбен бірге өз тағдырын бөлісуде. Қазақ халқы осы мемлекеттің негізін құрағаннан кейін, бүл мэселеге аса жауапты түрде карауы керек. Сонымен катар Отанды сүюге «жаксымызды асырып, жама-нымызды жасырайық» деген үран жараспайды. Отанын шын сүйе-тін адам елдің кемшіліктеріне камығып, оларды әшкерелей біледі. Өкінішке қарай, бүгінгі таңдағы үлттық өзіндік сын үлы Абайдың заманындағы сыннан да томен дәрежеде түрғаны көпшілікке мэлім. Орынсыз компиып, өз-өзімізді мақтай бергенімізден еш нәрсе 595 



XVII тарау. Философиялық антропология. Адам болмысы § 1. Адам үгымы Адам - ғарыштың тудырған ғажап пендесі. Өйткені оның денесі болса да, ол ен алдымен - рух. Осы тұргыдан алып Караган-да, адамнын басқа тіршілік элемінен айырмашылығы - шексіздікке кетеді. Сондыктан ғасырлар бойы қайсыбір дін «адамды Қүдай жаратты» деген қагиданы осы уақытқа дейін үстап отыр. Философияның көп мәселелері ішіндегі ең озектілерінің бірі -адам мэселесі. Бүгінгі таңда тек гуманитарлық ғалымдар гана емес, сонымен катар жаратылыс танушылар да «антроптық прннципті» колдап отыр. Осыдан 13 млрд. жыл бүрын «¥лы Жарылыстың» негізінде пайда болған Дүние - Ғарыш Әлемі қажетті түрде сан алуан кездейсоқтықтар тоғысының барысында тіршілікті, содан кейін саналы пендені, адамды, тудырады екен. Философия тарихында мындаган жылдар шеңберінде адамга деген сан алуан аныктамалар жасалды. Солардың ішіндегі ең кең тараганы - «Homo Sapiens» - саналы адам, ягни ол - рухани пенде. Адам оз алдына неше түрлі мақсат-мүраттар койып, соларды іске асыруга үмтылады. Оларды іске асыру жолында ол баска адамдармен сан алуан саналы қарым-қатынасқа түседі. Адамның неше түрлі алаңдау мен күту, кайғы мен қасірет, шаттық пен шыгармашылыққа толы ішкі рухани өмірі бар. Американ саяси қайраткері, сол елдің «Конституциясын» жасауга атсалысқан Д.Франклин адамга «Homo Faber» - қүрал-данган адам деген анықтама берді. Шынында да, тек қана адам еңбек қүралдарын жасап, оларды үнемі пайдаланады. Мысалы, маймыл жерде жатқан бұтакты, я болмаса тасты алып пайдалануы мүмкін. Бірак содан кейін ол оны лактырып тастайды да, оган екінші рет кайтып оралмайды. Бірде-бір маймыл жасанды оз ойына сэйкес келетін қүрал жасап корген жок. Оны істей алатын - тек кана адам. Уақытында үлы Аристотель адамды «Zoon Politikon» - қоғами жануар деген болатын. Ол да - адамның тектік қасиеттерінің бірі. Өйткені ол басқа адамдармен бірігіп қана өзінің сан алуан 
қажеттіліктерін өтей алады, ягни коғамның шеңберінде гана өмір сүре алады. Алгашқы қауымдык когамдагы жазалаудың ең қатаң түрі - адамды остракизмдеу, ягни рудың шеңберінен шыгарып тастау болатын-ды. Жалгыз калган адам эрі қарай өмір сүре алмай, жырткыштарга жем болады. 598 



И.Кант адамнын ішкі ар-үжданына таңғалып, оған «Homo Morales» деген анықтама берген болатын. Уақытында улы Абай оны «нүрлы жұрек» десе, Шэкэрім «үш анықтың» біреуіне жатқызды. Егерде адамның ар-үжданы болмаса, ол жануарлардан 
қулық-сумдыгы жүздеген есе асатын нагыз жантүршігерлік сайтанга айналар еді. Бүкіл көркем эдебиеттің дэріптейтін аса күнды адамның қасиеті - оның ар-үжданы. Қиын-қыстау жагдайда нагыз адам оз ар-үжданын, абыройын сақтап қалу жолында өзінің тэнін қурбан етуге дейін барады. Австрия галымы В.Франкл 
Қудайды Ғарыштан, тіпті оның ар жагынан іздеу керек емес, ол адамнын ішіндегі оның ар-ужданы деген гажап ой айтады. «Homo Aesteticus» - сулулықка умтылган адам деген анык-тама да адамньщ гажап жагын бізге көрсетеді. Адам - дүниедегі кез келген нәрсенің эсем жагын байқап, одан лэззат алатын пенде. Ыстық жаз күндердің бірінде күннің орасан зор қан-қызыл түсте батуы ешкімді де немқурайды қалдырмайды. Керісінше, ол бізге шабыт беріп шыгармашылыққа, табигаттың кереметтігін мойын-дауга, оган бас июге итермелейді. «Әсемдік Дүниені сақтап қала-ды», - деген Ф.Достоевскийдің нақыл созі жогарыдагы ойлардан шыкса керек. Біз болсақ тек қана ар-ужданга, моральдық 
қундылықтарга сенер едік, өйткені, окінішке қарай, бұгінгі өмірде салкын лебізді, ар-ужданның талабына сэйкес келмейтін сұлулық жиі кездеседі. Голландия ойшылы И.Хейзинга адамга «Homo Ludens» -ойнайтын адам деген ат койып, сол жонінде көлемді еңбек жазды. Адам оз өмірінің шеңберінде жүздеген элеуметтік ролдерді ойнайды. Мысалы, ол - эке, жумыста есепші, біреудің жолдасы, я болмаса туысы, саяси партияның мүшесі, ауладагы футбол коман-дасының капитаны т.с.с. Әрбір рөлдің мазмуны мен әлеуметтік нормалары озгеше. Тіпті өлер алдында адам сол рөлді ойнап, ол да болса оны қоршаган жақындарына онеге болып калады. Сонымен ролдер тек театр сахнасында гана ойналып жатқан жоқ, ол бүкіл жер бетінде адамдар бар жерде жүріп жатыр. Ал жануарларга келер болсақ, олардың күшіктері бір-бірімен ойнап, оз табиги инстинк-терін оятады, уақыт өтіп есейген сэтте олар тоқталады. «Homo Erectus» - тік жүретін адам деген анықтаманың да терең мазмуны бар екенін байқаймыз. Адамга уқсас маймылдардың тарихи адамга айналу барысында, оның алдыңгы екі қолы жерге түскеннен кейін босап, еңбек ету арқасында нагыз гажапқа -ешқандай теңдесі жоқ адамның қолына айналады. Адам оз 599 



қолдарымен 2000-нан артық эртүрлі нэрселерді жасайды екен (микроскоп аркылы көздің жарасын тігуден бастап, алып экска-ваторды баскаруға дейін!!!). Бірде-бір жануардың осындай икемі бар дене мүшесі жоқ. Егерде жер бетіндегі адамдардын бәрі де жойылып, тек бір гана адамның қол сүйегі қалса, соган қарап, Ғарыштан үшып келген саналы пенделер осы жер бетінде ақыл-ойдың, рухтың болганын байқар еді!!! Өйткені адамның колы -рухтың дуниеге келу барысындагы сонымен бірге қалыптасқан туындысы. Француз ойшылы Э.Кассирер адамга «Homo Simbolicus» -нышан, белгі жасайтын адам деген анықтама берген болатын. Кең түрде алганда, символга кайсыбір халықтың тілі, бабалардан калган аңыз-дастандар, дін, өнер қагидаларын, неше түрлі омірдегі кезде-сетін белгілерді (мысалы, машинамен келе жатып, алдымыздан ортасында кызыл кірпіш көрсетілген дөңгелек белгіні көргенде, біз тоқтап эрі карай жүрмейміз) т.с.с. жатқызамыз. Қайсыбір нақыл сөздер, коркем әдебиеттегі салыстырма, бейне, мысалдардың т.с.с. ар жагында неше түрлі мэн-мазмунның жатканын байқауга болады. Мысалы, Прометей бейнесі бізге нагыз адамды сую (гуманизм), ал Сизиф болса нәтижесіз зардапқа әкелетін еңбек, Қозы-Көрпеш пен Баян-Сулу - мөлдір махаббаттың символдары ретінде көрінеді. Ф.Ницше адамга «уэде беретін жануар», Ж.Ж.Руссо «бузыл-ган жануар» деген анықтама берген болатын. Адам сондай күрделі, сан килы пенде болганнан кейін, оган беруге болатын анықтамаларды жалгастыруга болады. Мысалы, адам, «куле алатын», «жылай алатын», «өлетінін білетін» т.с.с. пенде. Бірак У.Оккамның устарасы: «Мэн-магынаны қажеттіліктен тыс кобейту керек емес», - дейді. Олай болса, жогарыда корсетілген адамның қасиеттеріне негізделе отырып, оган біршама көлемді анықтама беруге мүмкіндік келген сияқты. Адам - санасы арқылы Дүниені танып-білетін, соның нэтижесінде еңбек қуралдарын жасап, озара бірігіп, айнала коршаган ортаны озгертіп, сан алуан 
қажеттіліктерін отей алатын пенде дер едік. Ал жогарыда көрсетілген жэне баска да адамдардын сан алуан касиеттерін осы анықтамадан бірте-бірте шыгаруга болады. § 2. Адамныц дуниеге келу мәселесі Адамның Дүниеге келу мәселесі - гылымдагы ец терец 
қупиялардың бірі. Біз оны Дүние, болмыстың өзінің пайда болу 600 



мәселесі мен жалпы тіршіліктің жер бетіне келуімен парапар келетін мэселе дер едік. Осы аталған үш түңгиықтың біреуіне тереңцеп көрелік. Философия тарихында мыңцаган жылдар бойы кең таралған теологиялық гүжырым адамды Құдайдың жаратқан пендесі ретінде түсінеді. Христиан діні тіпті адамды Қүдай өз бейнесіне үқсасты-рып жаратты деген түжырым айтады. Сондьщтан оның санасы, рухы бар жэне сол себепті ол табиғаттың әміршісі болуы керек дейді. Әрине, соңғы қағида адамньщ тэкаппарлығы мен өркөкірек-тігін тудыруы ғажап емес. Бүгінгі Еуро-Атлантикалык цивилиза-цияға коз жіберсек, ол - соның дәлелі болмақ. Ислам діні Алла тағала адамды саналы етіп жаратканмен, осы фәниде баска тіршіліктердің арасынан өз орнын табуға шақырады, Ол оған табиғат әміршісі бол демейді. Буддизмге келер болсақ, ол адамды тек қана рух ретінде түсініп, олай болса, материалдық қүндылықтардан үзілді-кесілді бас тартуға шакырады, ойткені рух - материядан жоғары. Эрине, адам жөніндегі теолотиялық козкарасқа осы уакытқа дейін миллиондаған адамдар сенеді, сондықтан онымен санаспауға болмайды. Теологиялық түжырым ешқандай дэлелдеуді талап етпейді, тек кана осы мэселе жөніндегі діни құжаттарға толыгынан сену қажет. Алайда бүгінгі таңдағы адамзаттың пілдей бөлігі оған сенбей, ғылыми деректерге сүйенген түжырымдарды талап етеді. Екінші: мутациялық түжырым осыдан 5 млн. жыл бұрын болган шынайы окиғаға сүйенеді: ол Еуро-Азиялық қүрылық пен Африканың бір-біріне соқтығысуы, соның нэтижесінде жердің жоғарғы қабатына радиоактивті заттар шығып, бүкіл тіршілікті өз сәулелерімен улап, түқым қуу механизмдеріне залалын тигізуі. Нәтижесінде, бізді тудырған адамға үксас маймылдар элсіз, инстинктері сонген үрпақтарды дүниеге экеле бастайды. Оларды, біріншіден, коп жылдар бойы тэрбиелеу керек болды, екіншіден, сонген инстинктердің орнына олардың миы тез осіп, сананың пайда болуына экелді. Бір Караганда, мүндай болжау қызықты жэне гылыми деректерге негізделген сияқты. Алайда мутация үрдісте-рімен айналысып жүрген экологтар мен генетиктердің жеткен нэти-желері бүл түжырымга теріс бага береді. Бүгінгі таңдагы зерттеулер бірде-бір радиациялык мутацияның оң нэтиже бермейтінін, ол тек организмнің қүлдырауына экелетінін көрсетеді (Семей полигоны, Арал теңізі маңындагы экологиялық апаттың қүрбандары, олардың мутацияга түскен сэбилері осы ащы шындықты дәлелдейді). 601 



Үшінші: Ғарыштық тұжырым адамды бізден де жоғары «ғарыштық зерде» жаратты деген дэлелдеуі жоқ қиял айтады. Енді ғылыми деректерге негізделген реалистік түжырымды талдайық. Отан алғаш рет жол ашқан ағылшын ғалымы сэр Чарльз Спенсер Дарвин болды. Өзінің дүниежүзілік сапар шегуі барысында коне заманнан қалған адамға үқсас маймылдардың сүйек қүры-лысын зерттей келе, адамның маймылдан эволюциялық үрдістің нэтижесінде жаратылғаны жөнінде түжырым айтты. Сол кездегі 
қоғамдық пікірге ол жарылтан бомбадай болды. Дегенмен де бүл пікір бірте-бірте гылымда өз орнын тауып, оны дамыган теориялық 
қағидата айналдырған Ф.Энгельс болды. Ол адам мен қоғамның бір уақытта бір-бірімен байланысты түрде дүниеге келгенін айтады. Философиялық тілде оны антропосоциогенез детен үғыммен береді. Бүл үрдістің шын мэні биологиялық қозғалыс формасынан элеуметгікке секіріс арқылы өту болатын-ды. Миллиардтаған жылдар бойғы даму барысында жер бетінде тіршіліктің миллиондаган дамыган формалары бір-біріне тығыз байланысты түрде дүниеге келіп, өзінің ең биік мәресіне - «ақылды жануарларға» дейін жетті. Оларға маймыл, ит, піл, жылқы, дельфин т.с.с. жануарларды жатқызуға болады. Олардың кейбіреуі оз даму барысында накдылы түрде ойлау жасап (қателесу арқылы), өз өмір шеңберінде бірдемеге үйрену, қоршаған ортаға ыңғайлы түрде бейімделу мүмкіндіктеріне жетеді. Зоологиялық күшке негізделген үйірлік өмір сүру түрі дүниеге келеді. Бүл биологиялық омір сүру тәсілінің жеткен ең биік шыңдары еді: оның шеңберінде эрі қарай жетілудің мүмкіндері толығынан сарқылып біткен болатын. Енді эрі карай жетілу үшін әлеуметтік жэне дүниені идеалды түрде бейнелей алатын сана, рухтың дүниеге келуі қажет болды. Міне, мүндай мүмкіншілік табиғаттың күрт өзгеруімен байланысты өмірге келді. Жер бетінде ауа райы өзгеріп, ну ормандар сиреп, ақырында маймылдар жер бетіне түсуге мэжбүр болды. Нәти-жесінде, олар артқы екі аяғына түрып, алдыңғы аяқтарымен жердегі жатқан кепкен бүтақты, тасты т.с.с. алып пайдаланды. Бірте-бірте маймылдың алдыңты аяқтары адамның қолына үқсас бола бастады. Бүл өзгерудегі шешуші нәрсе - еңбек қүралдарын жасап, оларды өне бойы пайдалануда еді. Өйткені «Бірде-бір маймыл ешқашанда бірде-бір еңбек қүралын жасап көрген жоқ», - дейді Ф.Энгельс. Енді теориялық түргыдан сонау коне заманда болган осы үрдісті талдап көрелік. Ең қарапайым тасты тасқа үру арқылы 602 



жасалган «ашель кескшнн» алсак, оны жасау үшін ең қажет нэрсе -оның түрпайы формасын өне бойы есте сақтау қажеттігі. Екіншіден, өзеннің жағасында көп жүріп, соған үқсас тасты тауып алу. Содан кейін ол тасты екінші таспен соғып, өңдеу керек. Ол аса үқып-тылықты талап етіп, оның назарын дамытады. Егер ол тасты ақы-рындап соқса, ол өнделмейді, қатты соқса, қақ жарылып, бүкіл істелген іс зая кетеді. Нэтижесінде, өкінішке үқсас сезім пайда болады. Енді ол тагы да жаңа тас іздеуге мэжбүр болады, ягни оның ырқы қалыптасады. Енді екінші тасты ол аса уқыптылықпен өңдеп, ақырында қуралды істеп шығарады. Сол сәтте қуаныш, шаттыкка уқсас сезім оның жүрегін кернейді. Егер істелінген зат қисықтау болып шықса, ол ыңғайсыз жэне еңбек ету барысында тез сынып қалады. Сондықтан ол екінші 
құралды симметриялық түрғыдан мүқият қарап жасайды, ол оған үлкен қанағат, қуаныш сезімін экеледі. Симметриялық форма бірте-бірте оның санасына кіріп, нәтижесінде қарағайдың симметриялық бұтақтарын, т.с.с. заттарды коргенде, оның жүрегінде себепсіз тама-ша сезім пайда болады. Ол сезім болашақта сұлулық үгымын тудырып, адамньщ жан дүниесінің ажырамас бөлігіне айналады. Сонымен, қарап отырсақ, ең турпайы еңбек қуралын жасау-дың озі адамның сана-сезімін, назарын, ырқын, керек десеңіз, тіпті оның эстетикалық сезімін оятады екен. Еңбек қуралдарын жасап, бірге еңбек ету барысында әсіресе аң аулауда бір-біріне ақпарат жеткізу қажеттігі пайда болады. Олай болса, тілдің алғашқы формасы - ымдау, дене, қол қимылы арқылы байланыс жасау дуниеге келеді. Ал сезім толқындары, негізінен, неше түрлі дыбыс арқылы жеткізілді. Соңынан үйірдің ішіндегі аса дарынды пенделер күнбе-күнгі жиі кездесетін қажетті нәрселерге ат 
қойып, басқаларды соларга үйретеді. Жер бетінде эртүрлі тілдердің пайда болуы, қурылым ерекшеліктері олардың айнала қоршаган табигаттагы дыбыстарга еліктеуінен пайда болса керек деген ойдамыз. Адамньщ санасы мен дене қурылысының өзгеруіне эсіресе оның миының осуіне отты игеріп пайдалану үлкен эсерін тигізді. Отқа пісіріп жеген тамак әсіресе отқа қақталган ет мидың тез дамып, көлемінің осуіне экелді. Екінші жагынан, піскен тамақ жеңіл қорытылганнан кейін, оның асқазаны озгеріп, жақ сүйегі мен азу тістері де кішірейді. Үшіншіден, үңгірдің іші отпен жылынып, дене үстіндегі жүндердің азаюына әкелді. Сонымен еңбек қуралдарын жасау жэне оны пайдаланып еңбек ету басқалармен бірігіп қана іске асатынын байқадық. 603 



Миллиондаган жылдар бойы үйір негізгі қауымдасу формасы болганын білеміз. Эрине, ол жартылай биологиялык, жартылай элеуметтік қүбылыс болса керек. Антропологтардың пайымдауы бойынша, осыдан 40-50 мың жыл бүрын үлкен секіріс болып, үйір руга айналады, нагыз таза элеуметтілік дүниеге келеді. Міне, осы уақыттан бастап, қазіргі адам толығынан қалыптасып (кроманьон адамы), оның жер бетіндегі тарихы басталады. Рудың шеңберінде бүрынғыдай ретке келтірілмеген жыныс қатынастары жойылады, өйткені бэрі бір-бірімен қанга негізделген туыстықта. Егерде алгашқы үйір оз-озіне жеткілікті қүбылыс болса, енді рулардың арасында жан-жақты карым-қатынас пайда болады. Оның негізінде болашақ үрпақтарды жалгастыру мәселесі жатты: ол үшін қыз алу, кыз беру керек болды, қүдалық рәсімдер, неше түрлі эдетгүрыптар тез уақытта пайда болып, қалыптаса бастайды. Тек рудың шеңберінде гана нагыз адами махаббат сезімі дүниеге келеді, ойткені үнаткан қызы, я болмаса жігіті жанында емес, алыста, баска руда. Сондыктан ол оны аңсап, қиял-арманга шомады, бір сэт болса да көзінің киыгымен коріп қалгысы келеді, сүйіктісін дүниедегі ең әсем сүлуга теңеп, өз шыгармашылык шабытын оятады. Моральдык қагидалар мен күндылықтар да рудың шеңберінде 
қалыптаса бастайды. Егерде үйірдің шеңберінде біреу аягын сындырып алса, ол олер еді, оган ешкім көмектеспейді. Рудың шеңберінде озара комек беру, аяу, жаксы кору, қоргау, камқорлық корсету т.с.с. моральдык күндылықтар мен сезімдер пайда болады. Үйірдің руга айналуын түсіну - қогам тану гылымдарындагы ең қиын мэселелердің бірі. Уақытында Ф.Энгельс «гносеологиялық түжырымды» үсынган болатын. Оның ойынша, алгашқы адам-дардын сана-сезімі оскен сайын, олар қаны жақын адамдардын жыныстық байланысы жаңа үрпақтарды элсірететінін байқап, үйірдің ішіндегі жыныстық катынастарга тыйым салады. Сол себеп-ті үйір руга айналады. «Тотемдік» жэне З.Фрейдтің «әкені өлтіру» түжырымдары да терең Караганда гносеологиялық негіздеуге жакын. «Тотемдік» түжырым «біздің шыққан тегіміз неде?» деген сүраққа жауап беруді талап етеді, ал «әкені олтіру» де балалардын арасындагы жақындықты сезінумен байланысты. Бүгінгі танда біршама этнографтар мүндай көзқарастарды сынга алады. Біздің ойымызша, шындыққа жақын «бейбіт өмір қажеттігі» жөніндегі түжырым болса керек. Ол жэне де біршама тарихи деректерге негізделген. Алгашқы үйірлер түрақталган жерлерде 604 



археологтар бір мэнермен өлтірілген адамдардың сүйектерін табады. Оларды арт жағынан байқатпай келіп, таспен басына үрып өлтірген. Жүргізілген зерттеулер өлгендердің бэрі де еркектер екенін көрсетті. Осыдан ғалымдар оның себебін эйелдер үшін талас аркылы болғанын болжайды. Еркектердің санының азаюы, - олар негізінен аңшы болғаннан кейін, - аштыққа, тіпті үйірдің қүрып кетуіне әкелетін қатер туғызады. Сондықтан бейбіт өмір қажеттігі үйірдің ішіндегі жыныс қатынастарына тыйым салуға мэжбүр етіп, нәтижесінде үйір руға ауысады. Міне, қисындық жолмен, кейбір тарихи деректерге сүйене отырып, біз адамға үқсас маймылдардың (архантроптардың) адамға айналу жолын көрсеткен тэріздіміз. Әрине, көп нәрселер элі күңгірт екенін жасыруға болмайды. Мысалы, сонау Зинджантроптан бастап (2 млн. жыл бүрын омір сүрген, Оңтүстік Африкадан табылған) Синантроп (қытай адамЫ), Явандык (Ява аралынан табылған), Еуропада Гейдельберг, Неандерталь адамымен Кроманьонға (қазіргі адам) ' дейінгі уақыттың шеңберінде өмір сүрген коп отпелі түрлердің сүйектері элі табылған жоқ. Дегенмен де жоғарыда корсетілген болжамның оміршендігіне сенгіміз келеді. § 3. Адамнын биологиялык және әлеуметтік табиғаты Адам - қайшылықты пенде. Оның, бір жағынан, - денесі, екінші жагынан, сана, рухы бар екенін эркім біледі. Оған да басқа тіршіліктерге сияқты су, ауа, жылу, қоректену, үрпак жалғастыру т.с.с. қажет. Сонымен қатар ол дүние жонінде ойланады, өмірде өз орнын іздейді, шаттанады, қайғырады, сүйеді, жек кореді т.с.с. Егер жануарды оның инстинктері итермелесе, адам өз инстинктерін әлеуметгік нормаларға бағындырады, ол - өз-өзін бақылауға ала алатын пенде. Десек те, адамньщ бул ішкі қайшылығы философияда эртүрлі шешіледі. Мысалы, Орта ғасырлардағы діни философияда адамды рух ретінде оте биік деңтейге котеріп, дене ретінде 
қулдыратып, тіпті жануарлардан да томен қояды. Жаңа дәуірдегі философияда бул мәселе жөнінде бір-біріне 
қарсы турған (негіздеу) биологиялык және әлеуметтік редукцио-низмді келтіруге болар еді. Бірінші тужырымда адамньщ дене қурылысының ерекшелік-тері асыра бағаланып, олар оның ішкі мэн-мағынасын анықтайды детен пікір қалыптасқан. Оған нәсілшілдік, ломброзияндык, әлеуметтік-дарвинизм, элеуметтік биология бағыттары жатады. 605 



Нәсілшілдікке келер болсак, оның тарихи пайда болтан ең біріншісі - ак түсті адамдарды асыра бағалап, калғандардың бэрш -артта калган, табиги дарындары мен қабілеттері томен, - деп түсінедь н э с і л ш і л д і к отарланған Африка континент! халықтары 03 бостандығын алтаннан кейін, олардың улттық сана-сезімі осушен байланысты «негритюд» сияқты ілімдерде кездеседі. Ол қара адамдардын дүниені ақыл-оймен емес, сезім, инстинкт арқылы терең игеруі, әуендегі ритм мен спортқа деген басқалардан горі кабілеттерінің молдығы т.с.с. мактан етеді. Сары нэсілшілдік те актарды «піспеген», караларды «күиш кеткенге» теңейді. Бүгінгі тандагы жаһандану заманында, елдер мен халық-тардың бір-бірімен терең қатынастарға түсуі, бір-біршщ жетістік-терімен бөлісуі қайсыбір нэсілшілдікті тамырынан шабады. Бүгшп үақьіттың қойған «Талабына» барлық халықтар өзіне тэн «Жауап» іздеүде Өндіргіш күштерді қазіргі замандағы гылым мен техни-каньщ жетістіктеріне сәйкес дамыткан елдер ішшде Оңтүстік Африканы (қаралар), Жапонияны (сарылар), Германияны (ақтар) мысал ретінде келтіруге болар еді. Спорт, әуен, онер, сэулет т.с.с. коғам салаларын алсақ, онда да осындай жағдайды аңғаруға болады. Ең соңында, олардың түп-тамыры бір екенін генетикалық түргыдан дэлелдеуге болатын сиякты. Мысалы, ак пен кара қосылған отбасында өмірге келген сэбиді мулат дейміз. Ал сары мен актьщ баласы метис аталады. Бул эртүрлі нэсіл өкілдершщ бір-бірше гене-тикалык деңгейдегі сэйкестігін корсетеді. Қаисыбір карапаиым өмірде сирек болса да кездесетін нәсілшілдік сол адамның надан-дыгын, я болмаса ултшылдық пигылын корсетсе керек. Өткен гасырдың басында Чезаре Ломброзо деген итальяндык психиатр, антрополог түрмедегі адамдардын дене құрылысын зертгей келе, қылмысқа баратын адамдардын биологиялык табигаты 
қазіргі адамнын деңгейінен томен болуымен байланысты - деген пікір айткан болатын. Мундай көзқарас уакытында біршама зангерлер, дәрігерлер мен психиатрлар арасында қы з у аитыстарга экеліп, ломброзиандык деген агымды тудырды. Ч.Ломброзо мысал ретінде ондай адамдардын томенгі жақ сүйектері улкен, мандаиы кысқа, кабактары бір-бірімен қосылып кеткен, коздері терен орналаскан, колдары узын т.с.с. дейді. Ол мундай дене курылысы бар адамдар элеуметгік ауытқуга эсіресе кылмыстыкка оте жақьш деген пікір айтады. Будан кейін жүргізілген зертгеулер бул пікірдщ жалган екенін айқындады, ойткені қылмыстық - непзшен алганда, 606 



әлеуметтік қүбылыс. Дегенмен де кейбір адамдарға мүндай пікір осы уакытқа дейін өз эсерін тигізуде. Әлеуметтік дарвинизм бағыты да қоғам өмірін адамдардың өмір сүру үшін күресінен, табиғи тандау, тұқым куушылықтан көре-ді, яғни биологиялық эволюционизм заңцылықтарын қоғамға таңады. Социобиологияға келер болсак, олар жоғарғы дәрежеде үйым-дасқан жануарлардың да әлеуметтік қасиеттерінің бар екенін айтады. Мысалы, жануарлардың альтруистік инстинктері (баласын 
қорғап қалу жолында оз өмірін беруге дайындығы, оған деген 
қамқорлығы, үйір шеңберіндегі озара көмек беру т.с.с.) Ч.Дарвиннің ашқан биологиялық эволюционизм принциптеріне қайшы келеді. Расында да, тек қана жеке организмнің қоршаған ортаға бейімделіп, өмірін сақтап қалуынан үйір шеңберіндегі өзара бірігіп іс-әрекет жасау туындамайды. Бүл пікірмен келісуге болады. Сондықтан олар эволюциялық үрдіс тиімді жүру үшін жеке организммен қатар үйір болып қоршаған ортаға бейімделу қажеттігін корсетеді. Олай болса, олар әлеуметтіліктің алғашқы негіздері үйірдің шеңберінде пайда болатыны жөніндегі қорытындыға келеді. Мұндай козқарас даму тұжырымына қайшы келмейді, ойткені қайсыбір жаңаның үрығы ескінің ішкі шеңберінде пайда болады. Бірақ мүндай қорытудан 
қоғамдағы қүбылыстардың іргелі негізі биологиялық үрдістерде жатыр деп есептеу жалған болар еді. Енді әлеуметтік редукционизмге келер болсақ, оныц шынайы өкілі ретінде марксизмді келтіруге болады. Бүл ілімдегі түсінік бойынша, адамның терең мэнін нақтылы түрде қалыптасқан «қоғамдық қатынастар жиынтығы» кұрайды, яғни ол - оның әлеуметтілігінде. К.Маркстің жасаған коммунизм ілімінің негізгі іргетастарының бірі ретінде осы адам жөніндегі түжырымдама жатыр. Коммунистік қоғамда тек қана биік дэрежеге жеткен өндір-гіш күштер ғана емес, сонымен қатар «жаңа адам» дүниеге келеді, өйткені қоғамдық меншікке негізделген адамдар арасындагы 
қатынастар мен байланыстар оны қажетті түрде тудырады. Сон-дықтан да ол қоғамда саяси-қүқтық сала (мемлекет, құқық, түрме, тергеу мекемелері т.с.с.) керек болмай қалады, адамдар тек мораль-дық қүндылықтарды басшылыққа алып өмір сүреді. Осы айтылған «жаңа адамды» қалыптастыру жолында тарих 
қойнауына кірген Кеңес Одағында ондаған жылдар бойы халық арасында миллиондаған лекциялар мен сүхбаттар жүргізіліп, 
қаншама арнаулы тэрбие жумыстары жасалса да, ол сол бұрынғы адам болып кала берді... 607 



Бүгінгі таңдағы ғылымда адамнын био-әлеуметпк табиғаты мойындалды. Адамнын дене ретіндегі өмір сүру! биологиялык зандарға тэуелді. Күнбе-күнгі өмірімізде адамдардың табигат озгерістеріне тәуелді екенін емші болмасақ та байқауға болады (ауа кысымынын өзгеруі, геомагнитгік дауылдар, күн сэулесшщ кү-шеюі т с с. табиғи құбылыстардың адамға типзетш ықпалы). Адам-нын омір сатылары да биологиялык зандарға тэуелді (өмірге келу, балалық, жастык иіактар, ересек өмір, кэрілік, дүниеден озу). Әрбір адамнын тарихтагы кайталанбастыгы да онын әке-шешеа аркылы берілген генетикалық ерекшелігінде жатқанын моиындамаска болмайды. Мундай деректерді жалғастыра беруге болар еді. Сонымен катар адамнын өмір сүруі мен калыптасуы, да-муында әлеуметтік факторлардың ораеан зор ролш көрсетпеее, тағы да болмайды. Мысалы, алғашқы кауымдык коғамда адамнын орта жасы 25-те болса, казіргі дамыган коғамдарда ол корсеткіш 75-78-ге келді Егер эуенге деген аса дарыны бар сэби дуниеге келсе, оган арнаулы білім беріп, оны элпештеп ocipce, ол улы композитор, я болмаса орындаушы болуы мүмкін. Бірақ ондай жагдай жасалмаса, онын дарыны сөніп, асып кеткенде «ауылдын домбырашысы» гана болып кала береді. Ғасырлар бойы қаншама аса дарынды адамдар дүниеге келіп, элеуметтік жагдайдың жоктыгынан «ашылмаган гул» секілді келмеске кетгі десеңізші!!! Қогам оміріндеп эрбір тулганы гүлдетіп, жан-жақты дамыту осы уақытқа дейш адамзатгьщ орындалмаган арманы болды десек те болганы. Адамзаттың гылыми-техникалық орасан зор қаркынмен да-муы бүгінгі танда адам оміріне бурын-сонды болмаган қауш-катерлерді тудыруда. Бірінші күрделі мэселе - жантүршігерлік күші бар согыс қару-жарактарының жыл сайын жаңа түрлершщ паида болуында. Егер бурын жеке адамдар олгенімен, бүкіл адамзат өмірде кала беретініне ешкім күмэнданбайтын. Бүгшп таңда адамзат толыгынан курып кетуі мүмкін. Ол эрбір адамды алавдатып 0 Т Ы Р" Екінші үлкен қауіп - экологиялык апатгың бүкіл жер бетінде етек алып кету мүмкіндігі. Өйткені лас ауа мен суга коятын мемлекеттік шекара жоқ!! Бүгін адам омір сүрушщ екі жагы бір-біріне қайшы келді. Бір жагынан, біз Табигатгын ажырамас бөлігіміз Ол - біздін аргы анамыз. Екінші жагынан, саналы адам алдындагы жаткан Дүниені танып-біліп, оз мүдделерше саи озгер-теді Сол себепті коп жерлер ластанып, осшдіктер мен жануар-лардын біршама түрлері өмірден келмеске кетті, Табигат элсіреуде. 608 



Табигаттың байлығы шексіз, одан қаншалықты алсаң да азаймайды деген бүрынгы заманда калыптаскан пікір жалған болып шықты. Табиғат алдымыздағы жатқан «айнала коршаған орта» ғана емес, ол біртұтас орасан зор организм, «Үлкен Жүйе», оның ішіндегі барлық элементтер бір-бірімен миллиардтаған жылдардың ішінде тиімді байланыс күрды. Адамзаттың өзі осы жүйенің ішінде белгілі бір орын алады. Сондыктан адамзат гылым мен техниканы пайда-ланудың жаңа стратегиясын жасамай, өз-өзін кұртып алуы мүмкін. Жоғарғы айтылған қауіп-қатерлерден кем емес, бірақ та 
қоғамдық сананың назарына элі дұрыс ілікпеген үлкен мэселе адамның түлға ретіндегі био-элеуметтік табиғатын сақтап қалуы болып отыр. Кейбір ғалымдар оны «антропологиялық дағдарыс» дейді. Оның терең мэні - адамзат жыл сайын гылым мен техни-каның жетістіктеріне сүйене отырып, оз Дүниесін күрделендіруде. Ол оның жаксы жақтарын пайдаланғанмен, өмірге келеңсіз, өз табигатына қарсы жатқан салдарларды тудырып, көп жағдайларда оны бақылай алмай калады. Адам Дүниені каншалықты терең өзгерткен сайын, соншалыкты теріс элеуметтік факторлар пайда болып, оның өмір сапасын төмендетеді. Дүниенің тез қарқынмен дамуы адамды оз үлтының әдет-ғүрыптарынан айырып, басқа мэдени үлгілерді игеруге, «ол жақта, я болмаса бүл жакта да емес» маргиналдық ахуалға әкелетінін бүгінгі таңдағы реформа бары-сында көріп жүрміз. Енді мәселені нактылай түсіп, бүгінгі таңдағы Қазақстан 
қоғамын адами түрғыдан талдасақ, біздің мемлекеттің бүл мәселеге көп көңіл бөліп жатқанын байқаймыз. Негізгі жетістік - адам-дардын коғам өмірінің қай саласы болмасын, белсенділік корсе-туіне, ягни олардың өз ынтасының аркасында дамуына жол ашыл-ды. Тәуелсіздік алғаннан бері біздің елде каншама жастар өнер, білім, спорт, саясат, экономика салаларында шыгармашылык деңгейге көтеріліп, өз мүмкіндіктерін омірде іске асырып жатыр! Десек те, істейтін нэрселер элі - шаш етектен. Ең алдымен елде етек алып кеткен туберкулез, гепатит сиякты «әлеуметтік ауруларды» алсак, ішетін суды, ауаны тазартпай, жейтін тамакты күшейтпей, оларды жеңе алмаймыз. Жүмыссыздық, коп жастардың баспана мәселесінің коп жьшдар бойы шешілмеуі де адам дамуының элеуметтік факторына жатады. 

Қорыта келе, адамның биологиялық жэне элеуметтік жакта-рын ажыратпай, бір-бірімен байланыстырып қарау керектігін баса айтуымыз қажет. 609 



§4. Адам өмірінің мән-мағынасы Адам дүние жөнінде неше түрлі угымдар мен бейнелерді тудырып, солар арқылы кеңістік пен уақыттың шектеуінен ой арқылы шығып кету дәрежесіне көтеріледі. Ол - заттар мен кубы-лыстардың ішкі сырын аша алатын пенде. Ол неше түрлі рухани 
қундылықтарды басшылыққа алып өмір сүреді, сонымен қатар оларды жойып, тіпті озін жойып жіберетін кездер де болады. Ең соңында, адам - өз-өзін бақылап, баға беріп, өзімен өмір мен өлім жөнінде сұхбаттаса алатын пенде. Егер жануарлар оз табиғатына сай өмір сүрсе, адам алдында «мен неге дүниеге келдім?», «не үшін өмір сүруім керек?», «қалай өмір сүруім керек?» деген т.с.с. сүрақтар пайда болады. Оның себебі жоғарыда корсетілген адамның ішкі рухани өмірінде жатыр. Міне, бұл қойылған сурақтар адам өмірінің мән-мағынасын анықтауға итереді. Адам өмірінің мән-мағынасы - ғасырлар бойы талданып келе жаткан мәселе. Өмір өзгерген сайын болашақта да бул мәселе талай рет көтерілетіні созсіз. Ягни бул адамзаттың өзіне қойған «мэңгілік» сурақтарының біреуіне жатады. Орыстың улы ойшылы Л.Н.Толстой: «Адамның ішінде екі «мен» бар сияқты жэне олар бір-бірімен сыйыспай, күресіп жатқан сияқты», - дейді. Бір «мен»: «Мен гана нагыз өмір сүріп жатырмын, калгандардың бәрі өмір сүріп жатқан сияқты гана, сондықтан бүкіл дүниенің мән-магынасы маган деген жаксылықтың болуында», - дейді. Екінші «мен»: «By-Kin Дүние саган емес, оз мақсаттарына, сондықтан саган бул өмірде жақсы ма элде жаман ба, ол оны білгісі де келмейді», - дейді. Бул өмір сүруге қорқыныш сезімін әкеледі»,- деп қорытады улы ойшыл. Эрине, адамның ішкі өмірі неше түрлі қайшылықтардан турады. Біршама жагдайда біз тек ақыл-оймен гана емес, инстинктер, интуиция аркылы бір нәрселерді (жақсы, я жаман болсын) жасауымыз гажап емес... Адам оз өмірінде, баска тіршіліктер сиякты, әртүрлі қажет-тіліктерін өтейді. Жалгыз гана дәулетке жету адамды канагат-тандырып, оның өмірінің мән-мағынасын қурай алмайды. Оның сыртында талай рухқа негізделген адамның кажеттіліктері тур. Уақытында американ галымы А.Маслоу адам қажеттіліктерінің төменнен жогары котерілетін тізбесін жасаган болатын. Ең төменгі басты физиологиялық (тамақтану, тыныс алу, козгалу, киім, баспана т.с.с.) жыныстык (дуниеге урпақ әкелу) қажеттіліктер. Екінші -экзистенциалдық қажеттіліктер (қауіпсіздік, ертеңгі күнге деген 610 



сенімдік, өмір сүру жағдайларының жэне қарым-қатынасқа түсетін 
қоршаған адамдардың тұрақтылығы т.с.с.). Үшінші - элеуметтік қа-жеттіліктер (баска адамдармен бірігіп, қарым-қатынаска түсіп, солардың сый-сияпатына не болу). Төртінші - престиждік, яғни беделді басқалардың назарына ілігу, еңбек сатыларымен жоға-рылау, жоғары тұлғалық бағаға ие болу т.с.с. Бесінші - рухани 
қажеттіліктер - шығармашылық аркылы өз мүмкіндігіңді өмірге енгізу, іске асыру. А.Маслоудың ойынша, төменгі қажеттіліктер өтелмейінше, жоғарғылар элі де болса адамға қызықты емес. Өтелген қажеттілік-тер өз күшін жойып, адамды жоғарғы қажеттіліктерді игеруге итермелейді. Егерде төменгі қажеттіліктерді отеу қоғамның даму деңгейіне байланысты қиын мэселеге айналса, ол адам өмірінің негізгі мэн-матынасына айналуы мүмкін. Бүгінгі таңда каншама адам «нан табу» мәселесінің шеңберінен шыта алмай жүр?! Оны тарихи қалыптасқан котам өмірінің кемшілігі ретінде қарау жөн болар.' Сонымен омірдің ең биік мэн-матынасы шыгармашылык сатыға көтеріліп, өз қабілеттеріңді іске асыру, соның арқасында оз түлғаңның ерекше орнын анықтап, канағаттану болмак. Ондай адамга тэн нәрселер: омірдің эрбір күнін тендесі жоқ сый ретінде қуанышты сезіммен қабылдау; басқаларды озіңді сиякты бағалап қабылдау; басқаларға тәуелді болмау, эр мәселе бойынша оз пікіріңді корсете білу, өзгелердің пікірін де қабылдап сыйлау; өз таңдаған ісіңді сүю, шыгармашылык деңгейде игеру; өне бойы оз қабілеттеріңді эрі қарай дамытуға тырысу; мақсат-мүратқа жететін қүралдарды таңдау, жақсылық пен жамандықты, сұлулык пен түрсіздікті айыра білу; 

қай жерде болмасын өзінді қарапайым күндегідей үстай білу; т.с.с. Адам өмірінің мэн-мағынасы жонінде арнайы еңбек жазып, 
құнды пікірлер айтқан XX ғ. өмір сүрген австриялык үлы ойшыл В.Франкл болды. Ол бүгінгі адамның өмір ахуалына токтала келе, оның киындығы жөнінде сыр шертеді. Бүгінгі адам жануарлар сияқты инстинктің, кешегі қоғамдағы сиякты эдет-ғүрыптың тала-бына сай өмір сүре алмайды. Сондықтан ол басқалар сияқты болғысы келеді (конформизм), я болмаса басқалардың айтқанын істейді (тоталитаризм). Ол оның рухани дағдарыста екенін, омірдің 611 



мән-мағынасын элі таба алмағанын көрсетеді. Нәтижесінде, адам «экзистенциалдық вакуумға» (өмір сүрудегі мэнсіздікке) келіп тіреледі. Ондай адам элеуметтік аномалияға (ауыткуға) ушырауы мүмкін. Олар: нашакорлық, ішімдікке салыну, қылмыстыкка бару, 
қудай іздеу жолына тусу, өз-өзін өлтіру (суицид) т.с.с. Батыс 
қоғамында кең тараған жалған көзқарас ретінде В.Франкл өмір мэнін байлықтан іздеуді келтіреді. Мысалы, эке-шешесі өз баласына барлык жағдай жасап, не калағанын алып береді де, оның алдындағы өз борышын орындағандай сезінеді. Ал ол баланың ішкі жан дүниесі қандай, ол кім болғысы келеді, нені киялдайды т.с.с. -оған көңіл белуге олардың қолдары да тимейді. Акырында, киімі көк, тамағы ток бала козді ашып-жумғанша ересектік сатыға келеді. Балалык киялдарының бэрі артта, ерекше тулғалық дэрежеге котерілген жок, омірден оз орнын таба алмай калды. Не істеу керек? Бул суракка ол жауап бере алмайды. Бул киын ахуал кездейсок біреудің нашаны усынуымен аякталады. Ол оны кабылдап, оз армандарын орындаған сиякты тэтті сезімге боленді. Ішімдікке келер болсак, ол - аз уақыт болса да «ащы шындықтан қашуға» тең нэрсе. Мундай сараптауды жалғастыра беруге болар еді. Оқырман оны жақсы түсінді ғой деп ойлаймыз. Әңгіменің қиындығы - омірдің мән-мағынасын тудыру, жа-сауға болмайды, оны тулга озі іздеп тауып алуы керек. Бул Дүниеде омірге келген эр адамньщ оз орны бар, сондықтан эр адам өмірінің мэн-магынасы озгеше. В.Франклдің айтуынша, бул омірде эр адамга озіне керек іс тауып, қайсыбір ахуалдың шеңберінде омірлік мэн-магынаны ашуга болады. Біреу омірінің мэн-магынасын балаларын жеткізуден, екінші - табиги дарынын ашудан, үшінші -сүйген адамы үшін омір сүруден т.с.с. коруі мүмкін. В.Франклдің ойынша, жалпылай келе, омірлік мэн-магынаны үлкен үш топка болуге болады. Оның ең биігі - шыгармашылык 
қундылыктарга жету, ягни тарихта бурын-сонды болмаган жаңаны тудыру. Ол үшін, эрине, табиги дарыннан тыс, сол саланы толыгынан игеріп, шыңына жету керек. Ол, негізінен, элитарлык топтарга тэн нэрсе. Бірак, кен турде алганда, шыгармашылық - адамның тектік 
қасиеті. Сондыктан эр адам озінше шыгармашылык сатысына котеріледі. Мысалы, талай жылдар гүл осіріп, осы істі сүйетін адам күндердің бір күнінде гүлдің бір жаңа түрін тудырмай қоймайды. Киім токитын коп балалы әйел журналдагы коп орнектерді игереді де, күндердін бір күнінде оз орнегін ойлап шыгаруы мүмкін. Бэлкім, 612 



ол өрнек модалар журналында басылмас, бірак ол шыгармашылык деңгейге көтерілді емес пе?! Егер қайсыбір нэрсені бүрынгыдай емес, жаңа жолмен, әдіспен жасасаңыз, ол да шығармашылыктың нышаны болмай ма? Коп жагдайда оз өміріңнің мэн-магынасын жогалтып алмас үшін, белгілі бір алдыңа қойган мақсатка жете алмасаң, соган деген козкарасыңды өзгертсең болганы. Оны В.Франкл «қүндылыктарга деген козкарас» деген үгыммен береді. Ондай ахуал қарапайым адамдардын арасында қиын-кыстау заман кезінде жиі кездеседі. Мысалы, кұндыздан тігілген кымбат киімді армандап, сол себепті дұрыс ұйықтай алмай, жүйкесі тозып жүрген сүлу бикеш өз козкарасын өзгертіп, Джина Лолобриджида секілді осы қүндылыкка деген оз көзқарасын озгертсе (аңның терісінен киім кию - соларды оз қолыңмен өлтіргенмен тең), я болмаса үнді халқының тудырган «еш тіршілікті зәбірлемеу» философиясын қабылдап, басқа мате-риалдан тігілген киім алса, мәселе сол сәтте-ақ шешілер еді. Адамның өмірінде тіпті ойга келмейтін қиын жагдайлар туып (согыс, жер сілкінуі, түрмеге түсу, катерлі ісіктің пайда болуы т.с.с.) 
қолынан еш нәрсе келмей, тагдырдың тэлкегіне түскен кезде ол өмірінің мэн-магынасын жогалтып, түңілуі мүмкін. Ондай жагдай болмаганның озінде эр адам өз өмірінің аягында «кайгылы үштік-тен» (зардап, күнэ, өлім) өтеді. «Осындай жагдайдың озінде адам өз өмірінің мэн-магынасын жогалтып алмауы керек», - дейді В.Франкл. Ол «ой-толгау қүндылықтарына» кошу керек, сонда зардап шегудің өзінен жан-дүниені тазартатын, коп нэрселерге жаңа бага берілетін мэн-магынаны табуы мүмкін. Осы арага келгенде біз үлкен экзистенциалдык мэселеге -өлім мен өлместікке келіп тірелдік. § 5. Адамнын өлімі мен өлместігі Омірдің оліммен аякталатынын әрбір адам біледі. Бүл Дүниеге келгеннен кейін уакыты келгенде кету керек. Ол бізге тәуелді емес, колымызда түрган жоқ, ол - табиги зандылық. Адамзаттың мыңдаган жылга созылган омір тэжірибесі бірде-бір өлген адамның тіріліп, омірге қайта келгенін корсеткен жок. Әсіресе жакын адамдардын бүл дүниеден кетуі біздің жан-дүниемізде ауыр жаралар қалдырады. Енді біз оларды ешқашанда коре алмай, іштегі сырымызды айтып, бірге қуанып, сонымен бірге 
қайгы-қасіретімізді бөлісе алмаймыз. Бэрі де өткен шақтың 613 



койнауына кетті. Сол сэтте біз өзімізді де сондай тағдыр кутіп турғанын үрейлене аңғарамыз. Сонымен қатар біз акыл-ой таразысына «мэңгілік өмір сүру» мәселесін салсак, онда оны адамға берілген ең ауыр жаза екенін байқауға болар еді. Өйткені егер адам шексіз өмір суре берсе, онда оның еш мэн-мағынасы болмай калады. Шексіз өмір жөніндегі ой өрісі бүгінгі күннің ашынған өзекті мэселелеріне немкұрайды карауды тудырып, коғам өмірі мелшиіп, бір орнында тұрып қалар еді. Мәселеге терең қарағанда, өмірдін мэн-мағынасы болуының озі оның өліммен бітетінінде болса керек. Расында да, біле-білген адамға омірдің шектелгені эрбір кун мен жылды, минут пен сағатты бағалауға, тиімді жүмсауға итереді. Өйткені омірді ешқандай байлықка сатып алуға болмайды, бірақ оның бір ғана өлшемі бар, ол - «¥лы мэртебелі Табиғаттың» (я болмаса, егер адам сенімде болса -
Қудайдың) эр адамга берген өмір жасы, ягни уақыты. Бул дуниеде бірде-бір жасалган улы нәрсені істеген адамдар, эрине, оз өмірінің шектелгенін біліп, сондықтан асыгып, «соны үлгірсем екен» деген ой-үмітпен оларды аяктады емес пе?! Егер ол мэңгілік өмір сүрсе, сол улы істерді бастамас та еді гой!! Антик дэуіріндегі стоиктер: «Өлімді есіңнен шыгарма!» - деген болатын. Онын терең мэні - оз өмірінде эр іс-кимыл, басқа адамдарга деген қатынастар, айтайын деген созінді өмірдің соңындагы сияқты сезінуде. Мундай өмірлік багытты устау - адам өміріндегі қайсыбір уақиганы терең сезініп-тебіренуге, мейлінше мазмунды омір сүруге экеледі. Жайшылық омірде байкалмайтын кішігірім нәрселерге коңіл болініп, Дүниенің гажаптыгы айкындалып сезіледі. Бул Дүниеде кайсыбір тіршілік формасы, - соның ішінде адам да, - бір үрпакты екінші үрпакпен ауыстырып, өз өмірін жалгайды. Табигаттың «даналыгы» - осында. Соның аркасында алга орлеу, даму бар. Эр адам өлімді адамньщ жүрегі мен тынысы тоқтап, санасының өшуімен теңейді. Дегенмен де адамнын кейбір жактары элі де болса талай күндер тіршілік жасайды. Мысалы, адамньщ сақал-мурты, шашы, тырнақтары дене толыгынан шіріп біткенше осе береді... Егер адамньщ жүрек кысымы осіп, оның миына кан куйылса, ол ешкімді танымай, озіндік санадан айырылганмен, талай айлар тосек тартып, тірі болып кала беруі мүмкін. Бірак ол тулгалық касиеттерден толыгынан айырылды. Кейбіреулер ондай адамга «тірі олік» (живой труп) деген ат береді... 614 



Уақытында үлы Платон: «Философия ғылымы бізді абырой-мен өлуге үйретеді», - деген болатын. Бүл пікірге толығынан 
қосылута болатын сияқты. Кейбіреулер өмірінің жартысын «гүлге 
қонған кобелек» сияқты өткізіп, кырыкка келіп, ақылы тоқталган кезінде оз алдына омірлік мақсаттар қойып, оны асыта істей бастайды. Бірақ коп жағдайда «¥лы мәртебелі Табигат» оларды аяқтауға уақыт бермейді. Ондай адам өлер алдында бүлқан-талқан болып, бүкіл ағайын-туғандарын аяқтарынан тік түрғызып, көп жағдайда азапқа салады. Ондай адамга өлер алдында «Әттең-ай!» деген окініш келіп, сол аянышты сезіммен омірден кетеді. Екіншілерге өлім үрейін аттап өтуге діни сенім көмектеседі. Олар тэні болмағанмен, жан-дүниесінің мэңгі омір сүретініне деген үміттеніп өмірмен қоштасады. Үшіншілер бүл күйбең омірде ішіп-жеу, ойын-сауық қүру, эр сәттен лэззат алудан баска еш нэрсе жоқ деген өмірлік бағыт 
ұстайды. Бірақ оқтын-октын мешітке барып (кім біледі, мүмкін Алла ,тағала бар шығар деген ой кейбір кезде оның жүрегін сыздатады) садақа беріп, дүға оқытады. Бірак бэрібір ол болашақ өлімнің мүздатан лебінен кұтыла алмай, жаны түршігеді. Енді Платонның айтқан философиялық дайындыты бар адамта келсек, ол өз өмірін бүкіл Табитаттың, Ғарыштың омірімен байланыстырып, өзін телегей-теңіздегі бір тана тамшы ретінде сезінеді. Ол оны үлкен тебіреніске экеліп, өлім омірдің соңында келетін заңды табиғи үрдіс екеніне көзі жетеді. Ондай адамды өлім үрейлендіре алмайды. Бесінші адамдар өз тағдырының шеңберінде тырысып бағып, өмірдің шаттығын да, зардабын да толығынан басынан өткізіп, бұл өмірде өзіне тэн із калдыру жолында бар күш-куатын аямай жүмсап, өлім алдына өмірден шаршаған сиякты сезіммен келеді. Ол оз өмірін толығынан аяқтады. Ешқандай өкініш жок. Орын-далмаған армандар болганның өзінде, ол оны табиғи заңдылық ретінде түсінеді. Ол - нағыз адам. Ондай адам көп жүрттың есінде мэңгілік қалады. Соңғы жылдары Батыс университеттері мінбелерінде «ауто-назия» (auto - өзім, nazia - олім) мэселесі кызу талкылануда. Орыс эдебиетінде бүл терминді өз тілдеріне жақындатып «эвтаназия» дейді. Әңгіме адамның өз еркімен қотамның комегі арқылы бүл дүниеден кетуі. Яғни оның «суицидтен» - өзін-өзі олтіруден айырмашылыты - ол қоғамның рүксаты жэне көмегімен өз қалауы бойынша дүниемен қоштасады. Тэндік-сезімдік лэззат алу өмір 615 



бағытын үстаган Батыс адамы өмірінің соңында да еш зардап шекпей, бүл өмірден тэтті үйкыга шомып кете барғысы келеді. Енді бул мәселені біз де талдап көрелік. Бір карағанда бүл мәселені Батыс цивилизациясының гуманистік даму жолындағы үлкен жетістіктерінің бірі ретінде карағың келеді. Расында да, егер адам катерлі ісікпен (рак) ауырып, катты зардап шегуде, я болмаса қартайып, қолынан күш кетіп, ешкімге керек болмай қалган т.с.с. жагдайда когам ондай адамдарга өз еркімен дүниеден кетуге көмектессе де болатын сиякты. Бірақ мундай көзкарас бүкіл дүниежүзілік діндердегі өмір жөніндегі терең интуицияларга (көкей көзге) кайшы келеді. Бул Дүниеге келген эр адам Иса пайгамбардың арқалаган ауыр жүгіне мойынсынуы керек. Екіншіден, бірде-бір адам өмір соңында «қайгылы үштікті» (зардап, күнэ, олім) аттап кете алмайды. Ол да болса өмірдің соңгы тәжірибелерінің бірі, қоршаган адамдарга ой салатын өнеге емес пе?! Соңгы омір зардаптарынан өту - адам рухын шексіз күшейтіп, оның ішкі жан дүннесін тазартып, адамның абыроймен бул дүниемен қоштасуына мұмкіндік жасайды. Мәселеге философиялык тургыдан келеек, бул Дүниеде адамнан асқан қундылық жоқ, сондықтан ешкімнің де адам өмірін 
қиюга (соның ішінде адамның өзін-өзі де) кукы жоқ. Аутоназияның моральдық-кұқтық жагына келер болсақ, галымдардың айтуына Караганда, заңды турде оны өмірге енгізгенде, неше түрлі баска теріс салдарлар пайда болуы мұмкін. Мысалы, адамның дене мүшелерін сату, екіншіден, адам жүрегіне үрей салып өмірден кету жөнінде шешімге келуге мэжбүрлеу т.с.с. келеңсіз жагдайлардың пайда болуы гажап емес. Бүгінгі таңда тек Голландия елінде парламент деңгейінде аутоназия жөнінде заң қабылданып, ол іске асуда. Енді келесі үлкен мәселені - өлместікті талдауга уакыт келген сияқты. Бул мәселе адам омірі мэн-магынасымен тыгыз байланысты екенін сол сэтте байқауга болады. Егер бул дуниеге келген адам оз ізін калдырмаса, онда ол не үшін келді, онын жаңбыр куртынан айырмашылыгы кандай деген сурак пайда болады емес пе! Өлместік мэселесі қайсыбір діннің өзегін қурайды. Қудайдың бар, я болмаса жоқ екенін ешкашанда ешкім дэлелдей алмаса да, миллиардтаган адамдар осы уакытка дейін Оган сенеді, ойткені өлместікті аңсайды. Өлместік идеясы сонау коне заманда адамдар-дың олімнен қорқу сезімінен оз бастауын алады. Коне Үндістан жэне Мысыр елдерінде адам олгенде оның жаны баска денеге 616 



көшетіні жөніндегі идеялар қалыптасты. Буддизмдегі мойындала-тын нэрсе - жан эрбір жаңа денеге көшкен сайын өз күнәсінан тазара береді. Көне гректер адам өлгеннен кейін оның екінші өмірі баста-лады деген пікірде болған. Олардың ойынша, қүдайлар мен адамдардын арасында онша көп айырмашылық жоқ, өйткені жақсы адам өлгеннен кейін өлместік сыйына ие болып, қүдайлардың 
қатарына кіреді. Ал қүдайларга келеек, олар өмір сүріп жатқан адамдарға келіп, қарым-қатынасқа түсіп, тіпті жердегі эйелдер олардан аса күшті ер балалар, я болмаса аса сүлу қыз балаларды туады екен. Мысалы, Геракл Зевс қүдайы мен Алкмена деген эйелден туыпты-мыс. Бүгінгі тандагы иудаизм, христиандык жэне ислам діндері адам олгеннен кейінгі оның жан дүниесінің олместігін мойындай-ды. Дегенмен де бүгінгі тандагы бірде-бір дін омір, я болмаса, өлімнің не екенін түсінікті гылып адамга жеткізе алмайды. Ңдеалистік философиядагы өлместік жоніндегі ойлар діни козқарасқа оте жақын. Алайда мыңдаган жылдарга созылган адамзат тэжірибесінде ешкім де қайта тірілген жок жэне қазіргі білімді адамга «о дүниеде денесіз мэңгі өмір сүретін жанды» көзге елестету оте қиын шаруа екенін ашық айту керек. Коп адамдар оган сенбейді де. Олай болса, өлместік деп нені түсінуге болады? Бүгінгі тандагы гылыми деректерге сүйене отырып, біз тіпті дене ретінде де мүлде өшпейтінімізді айтып кетуіміз керек. Өйткені өмір жаңа өмірді тудырып, өз өмірін жалгастыра береді. Біздің бет-әлпет, мінез-қүлық, сезім, дене бітім, табиги дарын т.с.с. ерекшеліктеріміз толыгынан болмаса да, болашақ үрпақтарга дариды. Олай болса, біз толыгынан бүл омірден кетпейміз, бала, немере өмірі арқылы қала береміз. Енді адамның жан дүниесі, рухына келер болсақ, үлы адам-дардын шыгармашылык ісі адамзат тарихында мэнгілік сақталады. Абай, Қүрмангазы, Шокан, т.с.с. мыңдаган қазак халқы тудырган асылдар оз шыгармашылыгымен тарихта мэңгі омір сүреді. Олар-дың тудырган рухани қүндылықтарынан біз мэңгіліктің қоңыр лебін сезінгендей боламыз. Енді миллиондаган карапайым адамдардын тагдырына келер болсақ, олардың олместігі - өз өмір шеңберіндегі жасаган басқа адамдарга деген жақсылыгымен байланысты болса керек. Өйткені ол олардың есінде қалады. Ол дене ретінде коз алдымызда жоқ болса да, рух ретінде бізбен бірге өмір сүріп қала береді. ¥лы 617 



Конфуций айтқандай, жақсы адам халықтың сый-сияпатына ие болса, жаман адам ит сияқты бір шункырда умыт болып қалады. Десек те, эрине, қазіргі адам мундай көзқараспен келіскісі келмейді, ол шынайы өлместікті армандап, барлық үмітін ғылымға артады. Әеіресе тез қарқынмен дамып келе жатқан гендік инженерия саласы болашақта адам өмірін бейнақтылы узарта беруге болатынын айтады. Алайда, біздің ойымызша, ол жалған жол болса керек. Әрине, гендік инженерияның жетістіктеріне суйене отырып, туқым қуатын аурулармен күрессек, ол жақсы. Ал адамның омірін гендік жолмен узартуға бағытталған зерттеулер 
қандай салдарларға әкелуі мүмкін екенін ешкім бүгінгі таңца білмейді. Кейбір ғалымдардың айтуына карағанда, оның теріс салдары ядролық бомбаны ойлап шығарғаннан да жаман болуы мүмкін. Екінші жағынан, адам Дүниедегі ең тендесі жоқ биік 
қундылық болғаннан кейін, оның өмірі мен денесіне жасанды тәжірибелер жасау қылмыс болар еді (адам көлбақа емес кой). Мэселенің ғылыми емес, моральдық жағына келер болсақ, бірде-бір жер бетінде өзі тудырған қауіп-қатерді адамзат элі шеш-кен жоқ. Жеке адамның өмірін узартпақ түгіл, бүкіл адамзаттың 
қурып кету мүмкіндігі (ядролық соғыс, я болмаса экологиялық апат) осы уақытқа дейін күн тәртібінен шығарылған жоқ. Осы адамға шынайы өлместіктің керегі қанша, егер ол күнбе-күн соғыс-
қақтығыстарда бір-бірін осы уақытқа дейін өлтіріп жатса деген заңды сурақ дереу ойға келеді. 

Қорыта келе, шынайы өлместік бүкіл миллиардтаған жылдар бойы қалыптасқан іргелі табиғат заңдылыктарына кайшы келеді дер едік. Әңгіме бізге берілген теңдесі жоқ сый - өмірді - бакытты мүмкіндіктерді іске асыруда, өз өмір шеңберінде үлкен маңызды істерді жасап, оз ізіңді қалдыруда болса керек. Оларды олім жоя алмайды. Рефераттар тақырыптары: Коне философиядағы адам мэселесі. Ортағасырлық философиядағы адам мәселесі. 
Қайта орлеу заманындағы адам мэселесі. Л.Фейербахтың адам жоніндегі философиялық ойлары. Маркстік философиядағы адам мәселесі. Адамның био-элеуметтік табиғаты. Аутоназия дегеніміз не? Адам омірінің мэн-мағынасы. 618 



Адамның өлместігі. Философиядағы антроптық қағиданың рөлі. Өз бетінше дайындыкка арналған сұрактар: Адамның басқа тіршіліктен негізгі айырмашылығы неде? Адамның дүниеге келуі жөнінде қандай гипотезалар бар? Адамның биологиялық дене ретіндегі құрылымы қандай? Адамның әлеуметтік мәнін сипаттаңыз. Адам жөніндегі қандай ілімді «элеуметтік редукционизмге» жатқызуға болады? Адамның элеумеггік ауытқу жолына түсуінің себептері 
қандай? Адам шығармашылығын қалай түсінесіз? Адамның жан-жақты дамуы дегеніміз не? Адамның өлместігі неде? Адам түлғаға калай айналады? Үлы адам дегеніміз кім? 
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XVIII тарау. Жаһандану (глобализация) үрдістерінін философиялык астары. §1. Жаһандану дегеніміз не? Мыңдаған жылдар бойы өркениеттік даму шеңберіндегі адамдардын арманы, бір жағынан, баска үлттар жэне үлыстармен кездесу, мэдениет үлгілерімен алмасу, бірге бейбіт өмір сүру т.с.с. болса, екінші, шамасы, ешқашанда орындалмайтын - Ғарыштағы баска саналы тіршілікпен, яғни рухпен жүздесу қиялы болатын. Осы түрғыдан алганда, коне заманнын атақты императоры, ғүлама Аристотельдің тэрбиесінде болган Ескендір, Орта ғасырдағы тең-десі жоқ ұлы Шыңгыс хан, Иван Грозный т.с.с. саяси қайрат-керлердің іс-эрекеттерінің астарында «жаһандану идеясы» жатса керек. Мүмкін, олар оны саналы түрде пайымдамаса да, ішкі «көкей көзімен» сезген болар. Тек бүгінгі танда, XX ғ. аяты мен XXI ғ. басында бүл идея бүкіл адамзаттың жан дүниесінде түрақты орын алған сиякты. Кейбіреуге ол ұнауы, я болмаса үнамауы да мүмкін, бірак бірде-бір мемлекет одан оқшау өмір сүре алмайды. Олай болса, жаһандану идеясы философиялык түрғыдан кажетті түрде қаралып, сарапталуы керек. Жаһандану дегеніміз - бір-бірімен тығыз экономикалык, тылыми-техникалык, саяси, мэдени байланыстағы біртүтас адамзат кауымдастығының қалыптасуы. Ол - біздің коз алдымызда оте тез 
қарқынмен жүріп жатқан үрдіс. Мысалы, бүгінгі Қазақстан қоғамы баска елдермен экономикалык сауда-саттық карым-қатынасқа түсіп, дамып келеді. Алысқа бармай-ақ, өзіңіз бен өз үйіңізге караңызшы. Үстіңізде Еуропа елдерінің бірінде тігілген костюм, аяғыңызда Турциядан әкелген туфли, астыңызда Германия, немесе Амери-кадан шыккан жеңіл мәшине, үйіңізде Ресейдің тоңазытқышы, Оңтүстік Кореядан шыққан шаңсорғыш, Жапонияда шығарылған магнитофон, арабтардың тоқыған кілемі, ас дайындайтын бөлме-ңізде Үндістан елінен келген шай, Мароккодан келген апельсин, Ираннан экелінген финиктер, АҚШ-тан келген тауықтың аяқтары, 
Қытайдан әкелінген ыдыс-аяқ т.с.с. Мүндай мысалдарды шексіз келтіре беруге болады. Сонымен катар біз баска елдерге мүнай бен газды, жүн мен мақтаны, кара жэне түрлі түсті металдар мен тас-комірді т.с.с. жіберіп жатқан жайымыз бар. 620 



Бұл сауда-саттықтың кұрылымына қарағанда, эрине, көкірегі ояу азаматқа неше түрлі ауыр ойлар келеді. Мүмкін, біз, шынында да, «жаңа бодандык» ауруына шалдыккан болармыз? Алайда ондай тұжырымға келуге эрі ертерек сиякты. Өйткені біздің дербестік алып, дамып жатканымызға басы-аяғы он жылдан сәл артық қана уақыт болды ғой. Бүгінгі өкімет неше түрлі инновациялық бағдарламалар қабылдап, «үлттық каржы қорын» жасап, өндірісті дамытуға бел байлап, сол жүмыстарға нақтылы кірісіп жаткан жайы бар. Оған халқымыз да дайын. Енді саяси салаға келер болсак, Қазақ елі бүкіл дүниежүзілік 
қауымдастықпен терезесі тең карам-катынас орнатуда. Біздің ел дербес мемлекет ретінде мойындалды. Саяси салаға «коп партия-лык», «адам құктары», «қүктык мемлекет» т.с.с. ұғымдар кіріп, өзгеріске үшырап жатыр. Біз тек кана Б¥¥-ға ғана кіріп қоймай, басқа да хальщаралык ұйымдардың толыққанды мүшесіне айналып жатырмыз. Бүгінгі таңда Қазақ елі өз төл мэденнетімен біршама халықтарды таныстырып, солардың қошеметіне ие болды. Сонымен катар «бүкара мәдениеті» детен үғым сөздігімізге кіріп қана қоймай, соның «отандық үлтілері» жасалуда. Жоғарыда келтірілтен Қазақ елі өмірінен алынған деректердің бэрі де Жер бетінде жүріп жатқан жаһандану үрдістерімен байла-нысты екенін бір қарағанда-ақ байқауға болады. 

Қоғамды материалистік түрғыдан карау методолотиясының тұрғысынан алып карағанда, жаһандану үрдісінің негізінде ғылыми-техникалық революция жетістіктерін пайдалану арқылы ондіргіш күштердің күрт дамуы (тек XX ғ. өндіргіш күштердің дамуы өткен 5000 жылдан асып түсті!), млрд. тонна тауарлардың бір елден екінші елге отуі, байланыс жүйелерінің жетілуі т.с.с. кұбылыстар жатыр. Екінші жағынан, табиғи ресурстардың Жер бетінде эртүрлі шоғырлануы, сондықтан елдердің бір-бірімен осы байлықты бөлісу, алмасу мәселелері де жаһандану үрдісіне өз ықпалын тигізбей 
қоймайды. Жер бетіндегі мемлекеттердің бір-бірімен жақындасуына, олардың арасында пайда болатын қайшылықтарды шешуге екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қүрылған Біріккен ¥лттар ¥йымы (Б¥¥), оның эртүрлі салаларды бақылауға арналған мекемелері (ЮНЕСКО, ЮНКТАД т.с.с.) үлкен ықпал жасауда. Бүгінгі таңда жүздетен аймақтық үйымдар жүмыс істеуде (Еуропа Одағы, ТМД, АСЕАН, ОАЕ т.с.с.). 621 



Жер бетіндегі ұлттар мен ұлыстардың бір-бірімен жақын-дасуына бүқаралық ақпарат тарату мекемелері (БАҚ) өз үлесін 
қосуда. Бүгінгі таңда бірде-бір алыс-жақындағы ел, тіпп сонау Тынық мүхитында орналаскан аралдардағы халыктарға деиін адамзаттың назарынан тыс қалмайды. Жүмыстан кейін үйге келш, теледидар, я болмаса радио, интернет арқылы сол күні тек оз еліңде Ғана емес, бүкіл жер бетінде қандай маңызды оқита болтаны жонінде ақпарат алып, соны өзімізше сараптаймыз, өйткені біз оларта немқүрайды қарай алмаймыз. Адамзат жетістіктеріне сүисіне 
қараймыз да, қателіктеріне бірге өкінеміз. Бүгінгі адамзат - «Ғарыш кеңістігінде Жер деген «кемемен» ұшып бара жатқан біртүтас астронавтар командасы», - дер едік. Келесі назар аударатын нәрсе - жаһандану үрдісі бүкіл адамзатты «бір қалыпқа» салғандай эсер етіп жатыр. Өйткені барлыты да компьютерлік есептеуден отіп, белгілі бір стандарттарға сай болуы керек. Олай болмайынша, сіз ондірген тауарды сырт елдерге шытаруға болмайды. Сондықтан миллиондаган адамдар-дын киген киімінде, жүретін машиналарында, үйіндегі жиһаздарда, тіпті демалатын орындарында, музыка мен өнерде әсіресе бүқаралык мэдениетте біркелкілікке деген үмтылысты байқаймыз. Сонымен қатар бүгінгі адамзат эртүрлі мата қиықтарынан жасалган кэдімгі казақтың көрпесіне де үқсас. Өйткені эр елдің, халықтың мыңдаған жылдар бойы жинаған мәдениет үлгілері, тип, ділі, эдет-гүрпы бар. Ол оган аса қымбат. Біз оның тіпті багасы жоқ дер едік, өйткені оз төл мэдениетінен айырылган халык тарих сахнасынан жогалып кетеді. Ал ондай жагдайдың болуы адамзаттьщ өшпес күнэсі болар еді. Эр халык басқа елдерге ең алдымен оз мәдениеті, омір салтымен қызықты. Бүгінгі тандагы адамзатты шыны мен бетоннан жасаган биік гимаратгармен таң-галдыра алмайсың, ол оган таңсык емес. Ал Біржан-сал, Тэттшбет, Сегіз-серінің т.с.с. үлы перзенттердің олеңдері, гүлама Абаидың 
қара сөздері, коне заманнан сақталган эпос, дастандар оларды, шынында да, таңгалдырып, осындай бабаларымызды тудырган халыкка деген ізгі ықыласын оятатынына біздің күмэніміз жоқ. Жаһандану үрдісі әртүрлі елдермен жакындасу, бүкш адамзаттьщ ортак тагдырын сезіну, үлтгық мэдениет жетістіктері, жаңа технологиялармен алмасуга экеледі. Сонымен катар жаһандану үрдісі біршама бүкшадамзаттык теріс салдары бар проблемаларды тудырды. Енді оларды қыскаша сипаттайық. 622 



§2. Жаһандану үрдісі шенберіндегі өзекті мэселелер Ең бірінші орында ядролық соғыс қару-жарақынаң жетілуі мен халықаралық бақылаудың шеңберінен шығып кетуі жатыр. Бурыннан келе жатқан ядролық қаруы бар бес мемлекетке бүгінгі танда Үндістан, Пәкістан, Оңтүстік Африка, Израиль сияқты елдер қосылды. Біршама елдер ядролық техноло-гияны меңгеру үстінде (Иран, Солтүстік Корея). Әңгіменің 
қиындығы - бүл қосылған жаңа елдер халықаралық шиеленістер аймағында орналасқан. 2001 ж. Үндістан мен Пәкістан арасындагы 
қактығыстар сол елдердің мемлекет қайраткерлерінің «ядролық 
қаруды қолдануымыз мүмкін» деген жантүршігерлік қорқытуымен аяқталғанын білеміз. Бүл проблеманы шешудің негізгі жолы -барлық ядролық елдерді (соның ішінде ешкімге де артықшылық жасамай) халықаралық бақылау негізінде жаппай қарусыздандыру болмақ. Атомның күш-қуаты тек АЭС-терді салу арқылы бейбіт жолға қойылуы керек. Өкінішке қарай, ядролық мемлекеттердің «өзімшіл пиғылы» бүл мәселені үзілді-кесілді шешуге кедергі жасауда. Алайда бұл мэселе ертелі-кеш шешілмейінше, бүкіл адамзат үстіндегі «ядролық дамокл кылышы» сол үрейінде түра бермек. Екінші үлкен мэселе - бүгінгі қалыптасқан тэндік-сезімдік өмір бағыт негізінде тойымсыздық, табиғи ресурстарды өлшем-сіз пайдалану, қоршаған ортаны ластау - адамзатты болашақ экологиялық апатқа әкелу мүмкіндігі. Біз бүл мәселеге толығырақ тоқталғанды жөн көрдік. 

Қайсыбір қоғам - өте күрделі, өзін-өзі ұйымдастырып дамыта алатын жүйе. Өйткені қоғамның «атомы» - адам. Оның денесімен 
қатар, ішкі рухани дүниесі ой-оріске, қиял-арманға, шаттық пен әсерге, қайғы-мүң мен махаббатқа, неше түрлі жарқын жэне күңгірт сезімдерге толы. Эр адам өз өмірінің шеңберінде алдына неше түрлі мақсат-мүраттар қойып, соларға жетуге үмтылады. Егер жануарлар табиғатпен бірге, соган сэйкес өмір сүрсе, озін табиғатқа қарсы қоя алмаса, адам озінің санасы арқасында айнала қоршаған ортаны оз мүқтаждығына сай етіп өзгертеді, оны таза табиғат қанағаттандыра алмайды. Осы ерекшелікке сай, бүгінгі таңда жер бетінде мыңцаған 
қалалар, миллиондаған шақырым асфальт жэне теміржолдар, бүкіл жер бетін қамтитын интернет, теледидар, ұялы телефондар жүйесі, жасанды су қоймалары, алып зауыттар мен фабрикалар т.с.с. адамның шығармашылық еңбегі арқылы дуниеге келген заттарды 623 



көреміз. Сонымен қоғам табиғатпен сан алуан байланыстарға түсіп, өмір сүреді. Ал осы байланыстарды жете түсіну үшін «табиғат» үғымын талдаудан бастайық. «Табиғат» уғымы, негізінен, үш мағынада қолданылады. Ең кен түрде алғанда Дүниеде табиғаттан баска еш нэрсе жоқ (Құдай идеясын жақшаға алсақ). Қазіргі американ астрофизиктерінің дерек-теріне сүйенсек, бұл Дүние осыдан 13 млрд. жыл бұрын «Үлкен Жарылыстың» негізінде пайда болды. Яғни Ғарыштың бір шеті мен екіншісіне дейінгі кашықтык - 13 млрд. сэулелі жылдар. Ең тар мағынада алғанда «табиғат» уғымы «мэн» категория-сымен теңеліп кетеді. «Осы заттың табиғаты неде деген сурақ «Осы заттың мэні неде деген сураққа тең. Үшінші мағынада «табиғат» деп Жер бетін, оны қоршаған атмосфера, гидросфера, тропосфераны, сан алуан тіршілікті, қогам-ды қоршаған ортаны айтамыз. Міне, осы мағынада біз табиғат уғымын пайдаланамыз. Бірінші жақындағанда біз табиғатты екіге бөлеміз. Олар - өлі жэне тірі табиғат. Өлі табиғатқа неше түрлі механиқалық, физикалық-химиялық, магниттік, электрлік т.с.с. үрдістерді жатқызуымызға болады. Ал Жер бетіндегі тіршілікке келер болсақ, ол - Дүниеде болып жатқан бір ғажап оқиға. Олай дейтін себебіміз, осы уақытқа дейін, теориялык тұрғыдан Ғарыштың баска да кеңістігінде тіршілік болуының мүмкіндітін мойындасақ та, тек Жер бетіндегі тіршілік-тен басқасын таба алмадық. Кең түрде алғанда, тіршілік деп 
қоршаған ортамен заттық, энергетикалык (күш-қуаттық), ақпарат-тық алмасуға түсіп, озін-озі сақтап жетілетін, сонымен қатар омірін жалғастыра алатын күрделі жүйені айтамыз. Тіршіліктің жер бетіндегі дүниеге келгеніне 3,5 млрд. жыл болыпты. Осы уакыттьщ шеңберінде сансыз әртүрлі тіршілік формалары дүниеге келіп жэне кетіп, бүгінгі жетілген формаларын тудырды. Оның ең биік теңдесі жоқ түрі - сана сезімі бар рухани пенде - адамньщ өзі. Жер бетіндегі миллиардтаған жылдар бойы бір-бірімен өзара байланыста, сәйкестікке келген тіршілікті біз Үлкен Жүйе деп атауымызга болады. Оның, негізінен алганда, 3 қурамдас бөлігі бар. Олар: а) өсімдіктер әлемі; в) жануарлар элемі; с) микроорганизмдер элемі. Олар, эрине, салыстырмалы турде дербес болганымен, бір-бірімен тыгыз байланыста болып, Үлкен Жүйені қурайды. Өсімдіктер элемін коркем турде аса теңдесі жоқ күн сәулесін корландыратын аккумулятор десек те болады, өйткені олар 624 



жапырақтарын күнге карай бұрып, тамырлары арқылы жер астындағы неше түрлі минералдарды бойына тартып, фотосинтез аркылы өз денесіне айналдырады. Жануарлар сол өсімдіктермен қоректеніп, олардың денеле-ріндегі қорланған энергия мен минералдық элементтерді өз бойына сіңіріп, өсіп-оніп, сонымен қатар кеңістікте қозталута мүмкіндік алады. Енді көзге көрінбейтін тірі организмдер - микробтар мен вирустар элеміне келер болсақ, оларсыз жоғарыдаты екі әлем де омір сүре алмас еді. Күзде шөптер сарғайып, шіри бастайды. Микроорганизмдер оларды қайтадан табитатқа минералдық түздар мен элементтер ретінде кіргізеді. Жануарлар жегендерін микроор-ганизмдер болмаса қорыта алмас еді, ал олар өлгенде, олардың денесін шірітіп, қайта табиғатқа қосатын да - сол микро-организмдер. Сонымен, қарап отырсақ, осы үш тіршілік әлемі бір-бірінсіз өмір сүре алмайды екен. Бүл үлкен жүйені ғылыми тілде биосфера (тіршілік аймагы) дейді. Биогеоценоз дейтін екінші ұгым - белгілі бір географиялық аймақта миллиондаган жылдар бойы үйлесімді 
қалыптасып калган тіршілік әлемін көрсетеді. Мысалы, Қазақстан көлдері мен өзендерінде қолтырауын деген жануар өмір сүрмейді. Ол экватор бойындагы өзендер имен колдерде гана өмір сүреді. Сонымен қатар тропиктегі коп өсімдіктер мен микроорганизмдер, жануарлар да біздің жерімізде омір сүре алмас еді. Өйткені бүл жердегі қоршаган ортага олар бейімделмеген. Енді табигат пен қогамның өзара байланысын талдайтын уақыт та келді. Коне тарихта табигат қогамның қалыптасуы мен дамуына екі түрлі эсер тигізді. Біріншіден, табигаты оте бай, ауа райы жүмсақ жерде, сонымен катар табигаты оте қатал, ауа райы суық жерлерде қогамның дамуы токырап, бір орында тоқтап 
қалгандай болды. Оның негізгі себептері мынада. Экватордың түсындагы коп аралдарда адам өзіне керекті нәрселердің бэрін де даяр түрде гүлденген табигаттан тауып алады. Табигат адамды жас бала сиякты әлпештейді. Ол теледидардан көрсететін «Баунти» жарнамасындагы көрініс сияқты. Адам үйқылы-ояу, оган еш нәрсені ойлап шыгару тіпті де кажет емес. Ал енді солтүстіктегі артта калган халықтарга келер болсақ, ондагы табигаттың қаталдыгы соншалыкты, бүкіл адамдардын бірлесе жасаган іс-эрекеттері мен күш-куаттары тек омірде тірі калуга гана жетеді, сондықтан айнала қоршаган катал табигатты оз еркіне көндіруге мүмкіндіктері болмай калады. 625 



Тіпті алысқа кетпей-ақ, біздің арғы бабаларымыздың өмір салтына көз жіберсек, мыңдаған жылдарға өзгермей созылған көшпенділік дәстүрінің өзі Сары Арканың қатал табиғатынан шықпай ма? Сондықтан қоғамның дамуына жақсы жағдай табиғаты жүмсақ, суы мод, бірақ еңбек етуді талап етіп, оның қайырымы мол жерл ер де дамыды. Олай болса, алғашқы коне цивилизациялардьщ жүмсак табигаты бар үлы озендердің жағасында орналасуы - занды нэрсе. Олар - Тигр мен Ефрат, Ганг пен Инд, Хуанхе мен Янцзы өзендерінің екі ортасы, Нилдыц бойында т.с.с. жерлерде дүниеге келіп, дамыды. Мыңдаган жылдардың шеңберінде адамзат ондіргіш күштерді дамытып, қаншалықты айнала қоршаган ортаны өзгерткенмен, Табигат өзінің ішкі түрақтылыгын сақтап, щаруашылық қоқыс-тарын оз мүмкіндіктерін пайдаланып қорытып, қайтадан оз бойына сіңіріп отырды. Тек тарихқа Жаңа Дэуір келіп, қалалар күрт өсіп, мындаган зауыттар мен фабрикалар миллиондаган тонна өндіріс 
қокыстарын қоршаган ортага шаша бастаган кезде, табигаттагы экологиялық тепе-тендік бүзыла бастады. Адам қоршаган ортаны оз еркіне көндіріп, оны кайта кұру жолында тез дами бастады. Алгашқы кездерде табигатқа жасалган жаралар тіпті байқалган да жоқ, оган когамдык сана да коп көңіл бөлген жоқ-ты. Табигат пен қогамның арасындагы ахуал эсіресе XX г. күрт озгере бастады. Ол гылыми-техникалық революцияның жетістік-терін ондірісте кеңінен қолданып, соның негізінде қогамдык-материалдык байлыкты осіріп, адамдарга жаксы жагдай жасау эрекетінен шыгатыны созсіз. Бір жагынан, адам оз шаруашылық іс-әрекетінің нэтижелілігін күрт осірді, оның түрмысы жақсарды, орташа өмір үзақтыгы да біршама өсті. Екінші жагынан, тек оз камын ойлау, табигатты тек кана белгілі бір ресурс, шикізат ретінде пайдалану озінің теріс салдарларын өмірге әкелмей қоймады. Табигаттың жүйелі үйымдасқанын ескермей, оның кейбір элемент-терін озгерту айнала қоршаган ортаның сапасын томендете береді. Өзінің мақсаттарын іске асырудагы қогамның алгашқы жоспарлары мен нақтылы омірдегі өзгерістердің салдарлары жер мен коктей болып, үлкен қайшылықтарга экеледі. Адам өз шаруашылык іс-эрекетінің алыс болашақтагы салдарларын (кобіне теріс) көп жагдайларда ескере алмайды. Тек бірнеше гана мысал келтірейік. Соңгы 100 жылда ауадагы комірқышқыл газдың үлесі 20%-га дейін өсті, теледидар мен радионың дамуы жер бетіндегі метрлік 626 



толқындағы радиосәулелерді 1 млн. есе өсіріп, Күндегі радиосэуле-лермен теңдеді. Қоршаған ортада миллнондаған тонна улы заттар айналымда. Тек қана 1 тонна мүнай теңізге төгілгенде 12 кв км. кеңістікті жауып кетіп, оның астындағы тіршілікті қүртады екен. 
Қоршаған ортаны ластаудың нәтижесінде ананың организмінде мутациялар болып, туа мүгедек балалардың саны бүкіл жер бетінде жыл сайын үрейлі түрде өсуде. Әсіресе экологиялық ахуал бүрынғы Кеңес Одағында қатты бұзылды. Капиталистік коғамдык жүйемен жарыс барысында алып өндіріс ошақтары жоспарланып салынғанда, оның әкелетін эколо-гиялык салдарларына мэн берілмеді. Тек кана бірер мысал келтірейік. Кремльдеті картайған партия олитархтары 60-шы жж. біз күріш пен макта ондіруде дербестік дэрежеге жетуіміз керек деген жалған ойды басшылыкка алып, Амудария мен Сырдария суын Өзбекстан мен Қазакстанның шол далаларына ағызды. Соның нэтижесінде 30 млн. жыл бойы өмір сүрген Арал теңізі кұрып, ширек, гасырдың шеңберінде экологнялык апат осы аймакка келіп жетті. Орталык Қазақстанның эйгілі киігі Байқоңырдан үшыры-латын ракеталардың жағатын уға толы жанармайының салдарынан толыгынан кұрып кету жағдайында. Семей аймағындағы радиация мыңдаган адамдардың өмірін кыскартып, практикалық түрде геноцидке әкеліп жатыр. Мүндай деректердің санын жүздеп келтіруге болар еді. Оның көпшілігімен окырман да таныс болар. Соңғы жылдары ешқандай ғылыми зерттеулерсіз-ак жер бетіндегі ауа райының өзгеріп жатқанын байқауга болады. Теңіз бен мүхитқа жакын елдер неше түрлі цунами, тайфундардың зардабын көруде. Аляскадағы мұхит жағалауындағы қалашыктар су астында 
қалып, көшірілуде. Орта Азия мен Қазақстанның ауа райы да озгеріске түсуде. Әсіресе аянышты жагдай Африка континентінде байқалуда. Ал бұл деректердің өзі экологиялық мэселелердің бүкіладамзаттың мүдделеріне әсерін тигізетінін корсетеді. Оның негізгі себебі ауаның, озен мен теңіздің суларының үлтгык шекарасының жоктығынан шығады. Егер бір жер ластанса, ауа мен су арқылы ол баска жерлерге де тарайды. Сондыктан бүкіл адамзаттың басы бірікпей, экологиялык мэселелерді шешу мүмкін емес. Бүл арада бүгінгі таңда кейбір мемлекеттердің үлттық жақын арадағы мүдделері мен адамзат арасында кайшылыктар пайда болуда. Мысалы, Бразилия тез каркынмен дамып, Сельвадағы (ну орман) күнды ағаштарды кырқып, босаған жерлерге кофе план-627 



тацияларын отырғызып жатыр. Ал атмосфераға оттепн беретін -мұхит пен теңіз, Сібір мен Сельвадаты ну ормандар. Яғни ол Бразилияға пайда экелгенмен, бүкіладамзат мүддесіне қайшы келеді. Сол сиякты, Каспий теңізіндегі мүнайды Қазақстан, Әзір-байжан, Ресей мемлекеттері аса тез қарқынмен игеруде. Ал Каспийдін мүнайдан тыс биологиялық байлыгы 500 млрд. доллар-дан асады. Сондыктан Каспийдің табиғи байлығын құртып алу үрейі осы арада тұрып жатқан халықтарды алаңдатуда. Соңты жылдары бірнеше бүкіладамзаттық деңгейге көтеріл-ген гылыми конференциялар (Рио-де-Жанейро, Киото, Буэнос-Айрес) өтіп, жақсы шешімдер жасалды. Бірақ, өкінішке қараи, олар орындалмауда. Мысалы, Киото конференциясында анықталған атмосфераға шығаратын улы лас түтіннің молшерін қысқарту шешімін АҚШ - кош басындағы дамыған ел - орындамаи отыр. «Ол біздің ұлтгық мүддемізге қайшы келеді», - дейді олар. Мұндай жагдайда экологиялық мэселелерді шешу қиын шаруага айналмақ. Табигат пен қогам арасындагы қайшылықтарды шешу жо-лында қогамдык санада, негізінен, екі пікір калыптасты. Біреуі сциентистік (гылыми), екіншісі - антисциентистік, гуманитарлық багыттар. Сциентистік багыттың өкілдері - бүгінгі адамзат гылым мен техниканың дамуының алгашқы сатысын гана бастан кешуде. Жас кезінде неше түрлі бала ауруларынан өтіп есейген адам сиякты, болашакта неше түрлі экологиялық қайшылықтардан өтіп, адамзат сол гылым мен техниканың дамыган сатысында барлык мэселелерді шешуге мүмкіндік алады, сондыктан экологиялық үрейлерден 
қорықпау керек деген оптимистік өміршеңдік пікір үстауда. Екінші антисциентистік багыт - барлық экологиялық қайшы-лықтардын түп-тамырын гылым мен техниканын дамуынан көріп, оларды құмыраның ішінен шыгып кетіп, адамның өзіне, бүкіл тіршілікке үрей тугызып отырган жынга теңейді. Сондыктан олар жаңа ондіріс кешендерін салуды дереу тоқтату керек, өйткені тіршілік элемі оның қысымын эрі қарай көтере алмайды деген пікір айтады. „ Бұл пікірлердің сыңаржақтыгын, бір Караганда, баиқауга болатын сияқты. Біріншіден, гылыми-техникалық революцияны тоқтату мүмкін емес, оның өз объективті даму заңдылықтары бар. Керісінше айту - адамдардын шыгармашылык еңбегін тоқыратуға тең, онда адамдардын омірінің мэн-магынасы, оның басқа тірші-ліктерден негізгі ерекшелігі жойылар еді. Екінші жагынан, жаңа 628 



ғана дамып келе жатқан елдерге өндіріс кешендерін салмаңдар деу олардың мәңгі артта қалуымен тең бағаланып, практикалық түрде үлкен қайшылықтар тудырып, ондай шешімдерге ешбір ел қулақ салмас еді. Біздің ойымызша, шындық осы екі пікірдің ортасында болса керек. Қазіргі дамыган бай елдердің тәжірибесі энергияны аз 
қабылдайтын, экологиялық таза технологияларды өмірге енгізіп, көп мәселелерді шешуге болатынын дэлелдеп отыр. Алайда біз мынаны умыт қылмауымыз керек. Қазіргі дамыган елдер, практикалық турде, коп экологиялық зияндықтары бар шикізат өндірісін жаңа гана дамып келе жатқан елдердің үлесіне откізіп, өздері аса бнік технологнялық дэрежеге көтерілген ондірісті устап отыр. Сондықтан олардың өндіретін заттары басқаларга қараганда ондаган есе қымбат. Тагы бір естен шыгармайтын нэрсе -байлықтың күрт өсуіне байланысты тутыну қогамы пайда болып, тойымсыздыққа, соның негізінде бақталастықка жол ашылды. Егер осы жрлмен барлык елдер дамыса, онда адамзат тіршіліктің ішіне кіріп, соны қуртып жатқан қатерлі ісікке айналады. Бул айтылган ойлардан шыгатын бірауыз сөз - ол қазіргі адамзаттың рухани тоқыраудан тезірек шыгу қажеттігі, Батыс технократизмі мен сциентизмінің болашагының жоқтыгы, бул жолда адамзаттың бірде-бір негізгі мәселелерінің шешілмейтіндігі болса керек.. Біздің ойымызша, бул жолда көшпенділердің тарихи тэжірибесі қазіргі адамзатқа ауадай қажет сияқты. Қазақ санасында «қанагат» угымы улкен орын алады. Өмір багытына келер болсақ, онда «алудан» гөрі бабаларымыз «болуды» биік устаган. Біздің ойымызша, Қазақстан кезекті тарихи жаңару сатысында бүкіла-дамзаттық орлеу үрдісіне сай келу, экологиялық мэселелерді шешу үшін жаңа технологияларды игеріп қана қоймай, олардың жаңа түрлерін тудыра алатын дэрежеге көтерілуі қажет. Ол үшін жогары білім беру саласы ғылым мен техниканың дамуы жаңа дэрежеге көтерілуі керек. Сонымен қатар жалаң еліктеушіліктен арылып, оз жеріміз, еліміз, руханиятымыздың ерекшеліктерін ескере білуіміз кажет. Қазақстан тіпті де Бразилия, я болмаса Оңтүстік Корея, Австралия т.с.с. емес. Адамнын өмір сүру қуны бізде біршама қым-бат, өйткені жылына жеті ай бойы от жагу қажет. Біздің елімізге шикізат өндірісіне гана шетел қаражаты келуінің себебі де -осында. Қолдагы байлықты багалай біліп, оны эртүрлі деңгейде оңдеп сатудың тиімділігі анагурлым артық. Ол ұшін отандық 629 



іскерлер тобының қорланған қаражаттарын біріктіріп, үлттык экономиканың элсіз жақтарына жүмсау кажет. Ерекше атап өтетін кемшілік - Батыстағы тутыну қоғамының үлгілеріне тамсана қарап, соған еліктеу болса керек. Бүл жолда біз сэтсіздікке үшырауымыз мүмкін. Біріншіден, біз оларды куып жету барысында олар бір орында турып қалмас. Екіншіден, материалдық тәндік-сезімдік омір жолында оз руханиятымыздан журдай болып 
қалуымыз мүмкін. Үшіншіден, «Мерседес» мініп, уланған, жараланған аянышты табиғатымыздың ортасында масат-танып жүргеніміз бізге лайықты болмас. Сондықтан табигат пен қоғамды өзара үйлесімді дамыту үшін біз болашақта өзіміздің рухымызға негізделген жаңа өмірдің сапасын тудыруымыз қажет. Яғни адамға керек негізгі қажетті-ліктер толығынан өтелуі керек. Олар: ішетін таза су, дем алатын таза ауа, сапалы тамақ, биік дәрежедегі барлық адамдар пайдалана алатын білім беру жэне денсаулық сақтау, мэдениет, спорт жүйелері т.с.с. Оның сыртындағы байлық табиғатты тазартуға, оны аялауға жумсалуы қажет. Бүгінгі таңда аса керекті нәрсе - табиғаттың, яғни болашак урпақтардың қуқын заң жүзінде корғау болмақ. Өйткені адамның өзі - табиғаттың ең әсем түлі, ол адам арқылы ғана өз-өзін сезініп, түсіне алады. Табиғатты бүлдіретін де, оны аялайтын да - адам. Олай болса, сапалы жасалған қатаң экология заңдары қажет. Әсіресе шикізат өндірісіне қойылатын экологиялық талаптар оте 
қатал болуы керек, ойткені олар - коршаған ортаны ластауға негізгі «үлес» косады. Өндіріске енгізілетін бірден-бір кешен эколотиялык талаптарды орындамай, іске қосылмауы керек. Соңғы - халықтың экологиялық санасын биік деңгейге кө-теру. Ол жумыс мектеп табалдырығынан басталып, барлық үжым-дарда жүйелі түрде жүруі қажет. Күнбе-күнгі ақпарат қуралдарында бул мэселе оз орнын тауып, қоғамдық сананың өткір сурағына айналуы қажет. Жас дос, қорыта келе, сіз де оз Отанын, онын сулу да қатал табиғатын жан аямай қорғайсыз ғой деп сенеміз. Үшінші - демографиялық мэселелер, яғни жер бетіндегі халықтын тым тез қарқынмен өсуі. Етер соңғы мыңжылдыкта жер бетіндегі халықтың саны 15 есе оссе, оның бірінші рет екі есеге осуі 700 жылда болса, соңғысы - 40 жылда (егер 1956 ж. жер бетінде 2,8 млрд халық өмір сүрсе, 2004 ж. - 6,3 млрд.). Эрине, бул деректер үлкен ойға қалдырады. Бул өсімнің 9/10 даму бары-630 



сындағы елдерге жатады. Сонымен катар дамыған елдердегі халыктың кұрылымын алар болсақ, онда кәрілердің саны өсіп (жақсы жағдайдағы өмір үзақтығына байланысты), сонымен катар туу деңгейі тым томендеп кеткен. Сондықтан ол елдерде халықтың осуі түгіл, оны ескі деңгейде сақтау үлкен мэселеге айналуда. Демографтардың болжауынша, алдағы уақытта Үндістан халкының саны қытайлықтардан да гөрі өсіп, ал Африкада халықтың саны 1,5 млрд. дейін жетуі мүмкін. Халқы тез өсіп жатқан даму үстіндегі елдердегі өндіргіш күштердің төмендігі, ауыл шаруашылығы өнімділігі, түртындардың жалпы мэдени деңгейі, білім беру саласы - бэрі де сын көтермейтін жағдайда. Мүндай ахуал бүрыннан келе жатқан өмір салтын үстау, бала туута шек 
қоймау әдетімен байланысты екені айдан анық. Сондықтан бүл үрдіс таяу арада бәсеңдейді деу артытырақ болар. Дегенмен де 
Қытай еліндегі соңғы 15 жыл шамасында жүргізілген демография-лык саясат оз күшін көрсетті. Ертелі-кеш баска елдер де сондай саясатка көшуі мүмкін. Жаһандану үрдісі «Солтүстік пен Оңтүстік» проблемасын тудырды. Бүл - төртінші мәселе. Жалпылай келе, экватордан жоғары орналасқан елдердің даму қарқыны мен өмір сүру деңгейі томен жатқан елдерден горі анағүрлым биік. Егерде дамыған елдерде тойымсыздық жолына түскен «алтын млрд.» түрып жатса, жер бетінде осы күнге дейін тагы 1 млрд. жуық адам, басқа 
қажеттіліктерді өтеуді айтпаганның өзінде, күнбе-күн азық-түлікке жарымай отыр, ал 75 млн. адам аштықтың зардабынан жыл сайын дүниеден кетеді. Бүл дамыған елдер мен дамып келе жатқан елдердің арасындағы қайшылықтың осуімен тығыз байланысты. Бүгінгі таңда дамып келе жатқан елдердің дамыған елдерге 1 трлн. доллардан артық берешегі бар!!! Олар оны өтеу түгіл, оның өсімінің озін толеуге қиналады. Сондықтан да Кубаның косемі Ф.Кастро Б¥¥-ның мінбесінен осы борышты сызып тастауға шақырды. Алайда дамыган елдер ондай шарага барар емес. Ал мүндай жағдайдың өршуі кедей елдердің наразылығын тудырып, неше түрлі экстремистік қозғалыстарға дем береді. Эрине, дамыган елдер оларға комек жасагандай болады. Жылына шамамен 50 млрд. доллларга жуық қаржы бөлінеді (салыстырыңыз: 2003-2004 жж. АҚШ бір ғана Ирактағы соғыска 200 млрд. артық қаражат жүмсады). Өткен ғасырдың екінші жартысында дамыган елдер «көмек» ретінде ауыр да кір өндіріс салаларының біршамасын дамып келе жатқан мемлекеттерге 631 



аударды. Нәтижесінде олар үш ұтыска ие болды: оз елдерінің экологиясын дұрыстады, екіншіден, арзан жұмыс күшін пайда-ланып, табыстарын осірді, үшіншіден, ол елдердің шикізаттарын пайдаланды. Дегенмен де ол кезде дамыған елдер мен дамып келе жатқандардың арасындагы айырмашылык бірте-бірте кысқарады деген үміт болатын-ды. XX ғ. 70-80 жж. бұл айырмашылық, керісінше, күрт осе бастады. Өйткен себебі, біршама дамып келе жатқан елдер жаңа компьютерлік бағдарламаға негізделген технологияларды игеруге халықтың жалпы білімінің төмендіпнен 
қол жеткізе алмады. Ғалымдардың есебі бойынша, кейбір елдер дамыған мемлекеттерден 150 есеге дейін қалып қойыпты!!! Егерде, шикізатқа бай елдер табиги байлықтарын сатып күн көрсе, жок елдер дүниежүзілік сауда үрдісінің шетіне ысырылып, қайыр-шылықтың ауыр зардабын көруде. Сонымен, құрметті оқырман, халықаралық терроризм мен экстремизмнің негізгі қайнар козі Ислам дінінде емес, дамып келе жатқан елдердің аянышты элеуметтік-экономикалық жагдайында екенін түсінген боларсыздар. Енді бесінші мэселеге келер болсақ, жогарыда корсетіл-гендей, халықтың білім деңгейін котермей, бүгінгі техноло-гияларды игеру мүмкін емес. Адам тіпті әріптерді танып, оқи алганнын озінде де «функционалдык надандықта» болуы мүмкін. Ягни ол компьютерлік технологияларды игеріп, жұмыс істей алмайды. Олай болса, білім беру мәселесі де жаһандану үрдісінің негізгі проблемаларының біріне айналып отыр. Екінші жагынан, надандық демографиялык мәселені шешуге де кедергі тудыратыны белгілі. Дүниежүзілік практика «отбасын жоспарлау» тек сауатты, салауатты да білімі жогары елдерде гана іске асатынын көрсетеді. Алтыншыдан, соңгы кезде галымдар жаһандану үрдісінің негізгі проблемалары ретінде денсаулықты сақтау мәселесін атауда. Өйткені бүгінгі таңда адамзаттың қоршаган ортаны түбегей-лі озгертуі мен адамдардың денсаулыгы томендеуінің арасындагы байланысты аныктап отыр. Онын куэсі ретінде жүрек, бүйрек, бауыр, мурыннан кан кету, СПИД, катерлі ісік т.с.с. «цивилизация ауруларын» келтіруге болады. Егерде, дамыган елдердегі аурулардың кобі тамакты коп ішу, аз қозгалыста болу, шылым шегу, тэндік-сезімдік омір багытын устаудагы жолда байлыкты өсіремін деп жүйкені тоздыру т.с.с. себептерден болса, дамып келе жатқан елдерде қоршаган ортаның ластануы, баспана қиыі ішетін ассу сапасының төмендігі туберкулез, трахома, маляри. «.с.с. «элеуметтік ауруларды» тудырады. Жаһандану үрдісі миллиондаган 632 



адамдардын бір елден екіншіге, бір континенттен келесіге миграция жасауына экедіп жатыр. Сондыктан жүкпалы аурулар бүкіл Дүниеге кеңінен тарап, адамзаттьщ үрейін туғызуда... Жаһандану мәселелерін шешу жоддарын зерттеуде, негізінен, екі бағыт қалыптасты. Олар: технооптимизм (болашак жаркын) жэне технопессимизм (болашақ қасіретті). Технооптимистік көзқарастар өз мәресіне XX г. 60 жж. жетті. Ол кезде ғылыми-техникалык революция (FTP) жетістіктерін кеңінен өндірісте пайдалану қарқын алған болатын. Дж.Гелбрайт, Р.Арон т.б. ғалымдар гылым мен техниканың дамуы «бұкаралық нарықты» тудырып, болашакта Жер бетіндегі барлық халықтарға тамаша өмір әкеледі деген ой тастады. 80 жж. Д.Бэлл, Ж.Фурастье, А.Тофлер сияқты ғалымдар «ғылымның негізгі өндіргіш күшке» айналуына байланысты, барлық жер бетінде қорланған мәселелерді компьютерлік технологияларды омірге енгізу арқылы шешуге болатынын айтты. Алайда жақын арада-ақ, FTP-дың теріс салдар-лары да айқындала бастады. Коп елдер экологиялык дағдарысқа 
ұшырады. Шикізат қорлары шексіз еместігі анықтала бастады. Дамыган елдер мен артта калган елдердің арасында қайшылық осе бастады т.с.с. Эрине, бүл теріс өзгерістер технопессимистік көзқарастарды тудырды. Технопессимизм (Г.Маркузе, К.Лоренц, Д.Гудмен т.б.) қазір-гі қогам адамдарды гылым мен техниканың қүлына айналдырады деген пікір айтты. К.Лоренц FTP адамдарды мыңдаган жылдар бойы бейімделген табиги коршаңан ортадан жүлып алып, «тастан жасалган джунглиге» камады. Кейбір адамдар жылдар бойы та-бигатқа шыга алмайды. Автоматтар адамдарды ауыр қара жүмыстан босатқанмен, оның жүйкесін анагұрлым тез тоздырады. Қиындыгы жок жеңіл өмір адамның күшті сезімдерін, өмірге деген жігерін элсіретіп, зерігуге әкеледі. Іші пысқан адам не істерін білмей, оз өміріне қанагаттанбай, нашамен әуестене бастайды... Технопессимистер тэндік-сезімдік өмір багдарламасынан бас тарту, тойымсыздық пигылды жою, қанагатқа келу мәселелерін көтерді. Батыста, Рим каласында, 1968 ж. көрнекті галымдар «Рим клубын» күрып, адамзат алдында түрган орасан зор қиын мэселе-лерді зерттеуге кірісті. Нэтижесінде «жарылган бомбадай» дүние-' ІІК қауымга әсерін тигізген «Өсудің шегі» (The Limit of Growth) деіс» баяндама 1972 ж. дүниеге келді. Бүл баяндамада Табигат байлықтарының шектелгені жөнінде, эрі қарай жаңа өндіріс кешен-633 



дерш салу экологиялык теңдікті жойып, адамзаггы апатқа әкелу мүмкшд1п баса айтылды. Осы клубтьщ бірінші президент^ А Печ-™ Т а 6 4 К е р е К Т ' Н Э р С е " Р У х а н и я г г ы л ы к эс іресе -адам-гершілік. Тек сонда ғана қорланған мәселелерд, шешуге болады деген пікірге келеді. Орыстың улы гальшы Н.Моисеев адамзатка ескерту жасады. Егер XXI г. ол оган мойын сукпаса курып кетуі мүмкін», - деген ой тастайды ЧРшаса, с е б е п т е п Г Н £ п б ¥ Г ^ Ғ£ШЫМДаР «ВДЧУЫНың терең себептер, бар Уақытында агылшын ойшылы лорд Честертон аиткандаи, байлық адамды аздырады. Өкінішке карай материХык баилыктын осу. коп жагдайда соншалықты р у ^ н и орлеу^е әкелмеиді. Кер.сшше, рухани күлдырау байқалады. Оны бүпнг таңдағы оз ом.ршпден-ақ көрін жатырмыз. Бүл кайшылыкты жою — Г Г н а н к е л е р м е е к е н ? Б о — - р - ™ § з. Дүниежүзілік қауымдастық шеңберіндегі тәуелсіз 
Қазақстан (қорытынды есебінде) ыдьтайл!ГхахТаРяпХЫ К Ө Р С е т к е н д е й ' « б і р империя ертелі-кеш С ^ Ол гь, i v " Ж Ж ' Э С Т а П ' Ж С Р б С Т І Н Д е Г І С 0 Ң Ғ Ы Н Ы « б 'Р ' болып б я г к т ^ Ү Дағдарыска түсіп, соның нэтижесінде 90 жж басында тәуелсз жаңа мемлекеггер пайда болды. Тарихта бірінші & L 6 ^ г Г Г Д З Н К Ш 'Ғ а Н Ш , Ы П - Р Р - о р и я д а казак халкыныц Ьасы бірігіп, эртүрлі жагдаилармен келген басқа улт окілдерімен 

қосыла, оз мемлекеттігінің негізін қалай бастады ө к 1 л д е Р ш е н Жас мемлекеттщ алдында, негізінен, үш үлкен іс жатьго елі Біріншщен, тутастай (тотальды) мемлекеггік меншікке өткен Z баилыгын жекешелендіру (приватизация) арқылы нарықтық э к о Г миканы орнату, екіншіден, саяси міндетгерд, бүгінг? Т а Г а ғ ы С е Т Ш ө з г е Р т у ( к ө п п артиялық , куктык мГлекет хх с үшіншіден халықтың тілі мен ділін, рухани омірін калпына келтіріп,каитажаңгырту болатын. Р калпына Осы талаптарга сай біздің елде болган коп озгерістерді фнлософиялык тургыдан сараптаганбыз (караңыз: 16-22 32 35-б б Т Бұл тарауда, сондықтан бір-аК нэрсеге көңіл бөлгіміз келеді - адамзаттьщ рухани дағдарысқа түсуі. Қазақ ел нщ жас м е м л е к е ^ п осы дагдарыс шецберінде к а л ь ш т і ы п ^ а Ц Р ^ н д б т е ^ с о п ? а Д а Ш а Т Қ а СК; Ғ З Ж а П И Д е я ¥сынган болатын. Оныц ~ социалиста идея болатын болса, екіншісі - сциентизм 634 



ғылым мен техниканың негізінде қоғам өміріндегі барлық жетіс-пеушілікті жеңіп, бақытты өмір орнату болатын-ды. Бүгінгі таңда осы екі идеяның да тас-талқаны шықты. Біз ол жөнінде жоғарғы тарауларда өз ойларымызды айтқанбыз. Дэл қазір бүкіл адамзаггы едең еткізетін еш жаңа идея болмай түр. Әрине, мұндай ахуал өтіп жатқан өзгерістерге өз ықпалын тигізбей қоймайды. Сондықтан да реформа барысында Батыс елдерінде дүниеге келіп жетілген «оңшыл» либерализм саясаты 
қолданыла бастады. Бұл саясаттың қысқаша мэнін «әрбіреуге өзінікі» деген қатидаға теңеуге болады. Эр адам өзінше іс-әрекет жасап, ең алдымен оз қамын ойлауы керек. Осы себепті мыңдатан жылдар бойы қауымдастықтың рухында тэрбиеленген халықтың санасында «қүндылықтар кақтытысы» пайда болып, үлкен қай-шылықтарды тудырды. Әлеуметтік-экономикалық салада асығыс түрде жүргізілген жекешелендіру саясаты (біз отан мэжбүр болдық), тез арада қоғам-ның «жаңа қайта топтануына» (рестратификация) экеліп, элеуметтік күрылымды түбегейлі озгертті. Байлық пен кедейлік арасында 
қалыптасқан айырмашылық Батыста қалыптасқан өлшемдерді басып өтіп, ешқандай сын көтермейтін жағдайта экелді. Негізгі кемшілік - жаңадан пайда болған дәулетті адамдардын бірша-масының, дэлірек айтсақ, буржуазияның халық алдындағы жауапкершілігінің төмендігі, моральдық қасиеттерінің тайыздыты. Өтпелі қоғамдагы жаңа қалыптасып жатқан кейбір іскер топтар окілдерінің көбінің бойында қарапайымдылық, басқалардың қамын ойлау, әділеттілік деген қасиеттер жоқтың қасында. Жеңіл келген байлықтың буына мае болган кейбіреулер тіпті дорекі нэрселерді жасап, өзін қоғамдық пікірге батыл қарсы қоюда. Мүндай теріс ахуал қалыптасуының негізінде реформаларды тез арада өткізу қажеттігі жатқан болатын. Екіншіден, эрине, Батыс өмір салтына әсіресе «тэтті өмір» идеологиясына ойланбай еліктеу жатса керек. Нэтижесінде «жаңа орыстар», «жаңа қазақтар» деген сөз тіркестері пайда болып, халық жүздеген анекдоттарда оларға өз бағасын берді. Олар халықтың сый-қошеметіне ие болу, оз элеуметтік мәртебесін мойындату үшін жаңа жүмыс орындарын ашуы, қорланган көп әлеуметтік мәселелерді шешуге атсалысуы 
қажет. Өйткені либералдық саясат үстаган мемлекет, біздің жагдайда, тез арада оларды шеше алмайды. 

Қазак елінің ерекшелігін ескере отырып (территория колем-дігі, ауа райының қаталдыгы, халкының аздыгы т.с.с.), мемлекеттің аса үлкен рөлін ескеру қажет. Олай дейтін себебіміз: реформа 635 



барысында мемлекетке деген «романтикалық», «жеңіл» көзқарас-тың калыптасуы, нарыкқа аса көп үміт артуға байланысты болды. Реформаторлардың ойынша, нарық қалыптасса, А.Смиттің «көзге көрінбейтін нарық қолы» барлық экономикалык қатынастарды өзі-ак ретке келтіреді. Ал мемлекет жекенің мүлкін сақтайтын «түнгі күзетші» болып, салықгы жинап, қоғамның керектігіне жаратуы керек. Екінші бір кең тараған «либералдык пікір» - тек кана жеке-меншіктің аса тиімділігі, ал мемлекеттік меншік болса оның ауырлығы, өзгеріп жатқан ахуалға тез икемделе алмауы т.с.с. Шынына келгенде, эңгіме меншік формасында емес, оны тиімді басқаруда (менеджмент) екенін бүкіл элем біледі. Олай болса, мемлекеттік меншікті нығайтып, оны басқаратын «топменед-жерлерді» дайындауга аса көп назар аударылуы қажет сияқты. Энергетика, жолдар мен басқа коммуникациялар, су тораптары т.с.с. өмірлік маңызы бар шаруашылық кешендер мемлекеттің 
қолында болуы керек. Бүгінгі таңда, еркіндік ұлттық капитал 
қорланган кезде, ел байлыгын «оңга-солга» сатуды тоқтатып, керісінше, бүрын басқаларга өтіп кеткен шикізат кеніштерін мемлекетке қайта оралту кажет. Сонда гана мемлекет элеуметтік мәселелерді кеңінен шеше алатын дэрежеге көтеріледі. Дербестік жолында саяси салада біршама оң өзгерістер калыптасты. Біз оны «зиялы демократиялык қүндылықтарды жактайтын авторитаризм» деп багалар едік. Елімізде «сөз еріктігі», «көппартиялық», «кэсіби парламент», жүздеген «бейүкіметтік үйымдар» пайда болды. Президенттің тагайындауымен жүмыс жасайтын атқару жүйесінің арқасында елде тэртіп болып, ең қиын уақыттардан аман-есен шыктық. Десек те, қайсыбір авторита-ризмнің осал жері - коррупция, жемкорлықтың етек алып кетуі, шен иелерінің озбырлыгы. Бүл - Қазақстанга да қатысты нәрсе. Оның көлемін кысқарту үшін демократиялық үрдіс эрі карай дамуы кажет. Сонымен қатар жогарыдагы көрсетілген ел ерекшеліктері президенттік баскару жүйесінің сақталуын қажет ететіні де сөзсіз. 

Қогамның рухани өмір шеңберіндегі мәселелеріне келсек, онда бірінші орынга білім беру мәселелерін койган болар едік. Бүл салада да асырасілтеушілік болмады емес. Ол, негізінен, жеке-меншікке негізделген оку орындарын жасаумен байланысты болды. Екіншіден, Батыс үлгілеріне оз жагдайымызды ескермей еліктеу, білім саласында технократтык саясат жүргізу, гумани-тарлық білім беруге көңіл аудармау, «біржақты, тек оз мамандыгын гана білетін» кадрларды дайындау дер едік. 
Қайсыбір рухани саланың өзегі - тіл. Дербестік алган елде казак тілі кең тыныс алып, даму үстінде. Көп халыктар окілдері 636 



жиналған елдегі жетістік - бүкіл Қазакстан халқының қазақ тілін оқып-білуге бағытталған бетбүрысы. Әрине, кейбір интеллигенция өкілдері оның тез уақытта күш алып кеткенін жаратар еді. Бірақ бүл мэселеге сабырлылық керек деп есептейміз. Негізгі шаруа - өз халкымыздың бэрін өз тілінде сөйлеуге, оны кұрметтеуге шакыру, сол жолда барлық мүмкіндіктерді пайдалану дер едік. Сонда гана баска үлттың өкілдері қазақ тілін тезірек меңгеруге мүдделі болады. I Өнер саласында да көп өзгерістер байкалады. Талантты азаматтарымыздың ашылып гүлдеуіне біршама жагдайлар жасалды. Бүгінгі таңда казақ елінің өнерін көп елдерде біліп, қошеметтейді. Сонымен қатар батыс «бүкара мэдениетіне» жалаң еліктеу де жок емес. Эрине, онер де өз заманына сай өзгеруі керек. Десек те, оның үлттык негізі, арқауы эркашанда еақталуы кажет деп ойлаймыз. Сонда гана онер саласы шынайы дамиды. Енді ең қиын мәселе - халықтың діліне (менталитет) келер болсақ, ол бүгінгі өмірге сай болуы үшін қаншалықты өзгеруі керек деген заңды сұрақ туады. Себебі, реформаторлык саясатта әсіресе алгашқы уақытта, жеке мүдде қауымдық пен үжымдыққа, еркіндік тендікке қарсы қойылды. Оқырманның өзі де байқаған болар, бүгінгі таңда «үжым» деген үғымды оте сирек кездестіруге болады. 
Қауымдық, әлеуметтік мүдденің жекеден жогары болуы 

қайсыбір салауатты қоғамның рухани өмірі мен адамгершілік 
құндылықтары негізінде жатыр. Ол - адамның әлеуметтік табиға-тын көрсетіп, түлға рухының іргетасын қүрап, коғамның шынайы бірлігін қамтамасыз ететін қүндылық. Арампиғылдық, пайда-
қорлық, Әл-Фарабидің сөзімен айтеақ, «динарды қуудың» негізінде ізгі коғам орнату мүмкін емес. Ондай қоғам орнаған жагдайда адамдар мэңгі бітпейтін үрыс-керіс, тартыс, бір-бірінен жаттану т.с.с. ахуалда болар еді. 

Қазақ халқының керемет қасиеттерінің бірі - бүл дүниеде алудан гөрі болуды жақтауы. Яғни өз бойыңдағы қасиеттерді гүлдетіп сыртқа шығару, озіңнің ерекше болмыеыңмен көріну, «сегіз қырлы, бір сырлы» болу. Бүгінгі Қазақстан қоғамында адамның ерікті еңбек етіп, белсенділік көрсетуіне, бүл дүниеде болуга деген үмтылысына жагдай жасалган. Бэрі де өз қолымызда. Тек қажымай-талмай ізденісте болып, еңбек етіп, самарқаулықтан арылуымыз қажет. 
Қазақстан дүниежүзілік қауымның ішінде оз орнын тапты. Әрі қарай ел дамуының жалпы формуласын «жаһандық түргыдан ойланып оз жерінде белсенді шыгармашылык іс-әрекет жасауга» теңер едік. 637 



Мазмуны I тарау. Мәдениет аясындағы философия жэне онын адам мен қоғам оміріндегі алатын орны 3 § 1. Дүниеге козқарас жэне оның тарихи формалары 3 § 2. Философия - ғылым элде өнер ме? 1 2 § З.Философия пэні 19 § 4.Философияның негізгі мэселесі. Бірінші жағы 24 § 5.Философияның негізгі мәселесі. Екінші жаты (танымдық) § б.Философияның негізгі функциялары 3 6 I БӨЛІМ. МӘДЕНИЕТ АЯСЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТАРИХИ ТИПТЕРІ 41 II тарау. Коне заман мәдениеті аясындағы философия § 1.Философия тарихы дегеніміз не? 4 1 § 2. Коне Қытай мәдениеті аясындағы философия 45 § 3. Үнді мәдениеті аясындағы философия 55 § 4. Антикалық мәдениет аясындаты философия 64 § 5. Дүниені зерттеуден адам мэселесіне бетбүрыс. Софистика. Сократ ілімі 7 7 § 6. Классикалык кезең. Платон мен Аристотель 81 § 7. Римдік эллинистік философия 9 4 III тарау. Орта ғасырлар мәдениеті аясындаты философия § 1. Ортағасырлық философияның ерекшеліктері 106 § 2. Патристикалық философия. Киелі Августин.. 112 § 3. Схоластикалык философия. Фома Аквинский 121 8 4 Исламдык Орта ғасырлар мәдениеті аясындағы 129 философия IV тарау. Қайта орлеу (Ренессанс) мәдениеті аясындағы философия § 1. Қайта орлеу дэуірінің ерекшеліктері 1 5 1 § 2. Адам мэселесіне жаңаша бетбүрыс 152 § 3. Н.Кузанский - Қайта орлеу философиясыньщ үлы түлғасы ^ 638 



§ 4. Әлеуметтік философиялык көзкарастар. Н. Макиавелли 156 § 5. Діни реформация 161 § 6. Қайта орлеу заманындағы ғылыми жетістіктер 163 V тарау. Жаца Уақыт мәдениетіндегі Батыс Еуропалық философия 168 § 1. Ф.Бэконның философиясы 169 § 2. Р.Декарттың рационалдық философиясы 173 § 3. Т.Гоббстың философиясы 177 § 4. Б.Спинозаның философиясы 182 § 5. Г.Лейбництің монадологиясы 187 § 6. Д.Локктың философиялык көзқарастары 191 VI тарау. XVIII ғ. Агарту философиясы1 198 § 1. XVIII ғ. ағылшын философиясы 199 § 2. Француз ағартушылары 206 VII тарау. XVIII-XIX ғғ. Неміс мэдениеті аясындағы классикалық философия 218 § 1. И.Канттьщ өмірі мен шыгармашылык жолы 219 § 2. И.Фихтенің философиясы 229 r v § 3. И.Шеллинг жэне оныц философиясы 233 t-r § 4. Г.Гегель - неміс классикалық философиясыньщ шыңы ... 238 § 5. Л.Фейербахтыц философиялык антропологиясы 244 VIII тарау. Маркстік философия 251 ІХ-тарау. XIX ғ. мәдениетіндегі бейклассикалық философия 258 § 1. А.Шопенгауердің Әлемдік Еркі 259 § 2. С.Кьеркогердің философиясы 264 X тарау. ХІХ-ХХ гг. Ресей мәдениеті аясындагы философия 271 § 1. Славянофилдер мен батысшылар агымы 271 § 2. В.С.Соловьевтың «бәрінің бірліктегі философиясы» 273 § 3. Діни экзистенциализм мен атропология 276 639 



§ 4. Ғарыш философиясы 282 XI тарау. Казак мәдениеті шеңберіндегі отандық философия 286 § 1. Қазак руханиятының ерекшеліктері (соавторы Ғ.Есбол).. 286 § 2. Қазак мифологиясы 289 § 3. Орта ғасырдағы отандык философия 294 § 4. XV-XVIII ғғ. қазақ жырауларының шығармашылығы 307 § 5. XIX ғ. ағартушылык философиясы 321 § 6. XX ғ. Отандык философия 332 XII тарау. XX ғ. мәдениеті аясындағы философия 351 § 1. Неопозитивизм ағымы 353 § 2. Феноменология 361 § 3. Герменевтика 363 § 4. Өмір философиясы 365 § 5. Экзистенциализм 375 § 6. XX ғ. Діни философия 380 II БӨЛІМ. ФИЛОСОФИЯНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 397 XIII тарау. Болмыс ілімі (Онтология) 397 § 1. Болмыс угымы 397 § 2. Жалқылық пен жалпылық 405 § 3. Тәуелсіздік пен тәуелділік 410 § 4. Қубылыс жэне мэн 415 § 5. Сапа жэне сан 417 § 6. Өлшем мен секіріс 420 § 7. Қозгалыс 422 § 8. Кеңістік пен уақыт 425 § 9. Қозгалыс тетігі 432 § 10. Қозгалыс пен даму 436 §11. Даму багыттыгы 441 § 12. Дамудагы орлеу (прогресс) мәселесі 444 § 13. Жуйе, элемент, қурылым 451 § 14. Бүтін жэне болшек 453 § 15. Мазмун жэне форма 455 § 16. Детерминизм. Себеп пен салдар 457 640 



§ 17. Мүмкіндік пен шындық 460 § 18. Қажеттілік пен кездейсоқтық , 463 § 19. Қажеттілік пен еріктік. Жауапкершілік 467 § 20. Материя мен сана - шегіне жеткен карама-қарсылық 470 XIV тарау. Эпистемология. Таным мәселелері 490 § 1. Таным дегеніміз не? 490 § 2. Танымның практикалық табигаты 492 § 3. Таным қүрылымы 494 § 4. Танымдағы ақиқат мәселесі 497 § 5. Таным деңгейлері мен әдістері 500 § 6. Ғылым, техника жэне білім философиясы 511 XV тарау. Әлеуметтік философия. Қогам болмысы 520 § 1. Қоғам үгымы 520 § 2. Тарих философиясы 529 § 3. Формациялық жэне цивилизациялық-мәдени түргыдан қарағандағы Қазақстан қоғамы 542 § 4. Қогам өмірінің негізгі салалары 545 а) элеуметтік-экономикалық философия 546 в) саясат философиясы 552 с) қүқық философиясы 558 XVI тарау. Рух философиясы 563 (соавторы - Оразбаева Т.К.) § 1. Философия тарихындагы рух үгымы 563 § 2. Рух жэне руханият үгымдары 571 § 3. Құндылыктар әлемі 581 а) тіршілік қүндылықтары 582 в) дін философиясы (діні қүндылықтар) 583 с) моральдық философия 587 е) сүйіспеншілік философиясы 589 XVII тарау. Философиялык антропология. Адам болмысы § 1. Адам үгымы 598 § 2. Адамның дүниеге келу мәселесі 598 § 3. Адамның биологиялық жэне әлеуметтік табигаты 605 641 



§ 4. Адам өмірінің мән-мағынасы 610 § 5. Адам өлімі мен өлместігі 613 XVIII тарау. Жаһандану (глобализация) үрдістерінің философиял ык астары 620 § 1. Жаһандану дегеніміз не? 620 § 2. Жаһандану үрдісі шеңберіндегі өзекті мэселелер 623 § 3. Дүниежүзілік қауымдастық шеңберіндегі 
Қазақстан қоғамы (қорытынды ретінде) 634 
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