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Алғы сөз

Қазіргі  заманғы  жоғары  білім  беру  жүйесінде  міндетті  түрде
оқытылатын негізгі гуманитарлық  пәндер қатарына философия ілімі жатады.
Білім  беру  саласындағы  әлемдік  тәжірибенің  ХХ  ғасырдың  екінші
жартысынан  бастап  гуманистік  бағытта  дамуы,  гуманитарлық  пәндердің
әлеуметтік маңызын арттырып,  білім беру процесінің  мәні  мен мұраттарын
жаңа тұрғыдан түсінуге алып келді. 

«Философия»  курсына  арналған  оқу  бағдарламасы  қазіргі  заманғы
жоғары  білімді  инженер-маман  білуге  тиісті  негізгі  философиялық  және
ғылыми  мәселелердің  мәнін  көрсетеді.  Пәннің  жалпы  мақсаты  да
студенттердің  –  болашақ  мамандардың  –  дүниетанымын  кеңейтіп,
философиялық  көзқарасын  қалыптастырып,  жүйелі  ойлауға  бағыттау.
Семинар  сабағында  және  өз  бетімен  талдауға  арналған  тақырыптар  дүние,
қоғам  және  адам  туралы  мифологиялық,  діни-философиялық,  ғылыми-
философиялық көзқарастардың ерекшеліктерін саралап, адам өмірінің мәнін
сенім  мен  таным  мүмкіндіктерін  ашуға  арналған.  Сонымен  бірге  адамзат
білімінің қыр-сыры, оның қазіргі заманғы қоғамдағы дамуы және рөлі адами-
рухани құндылықтардың күнделікті өмірдегі маңызы, шығармашылық өнердің
мүмкіндіктері мен болашағы жайында мәселелер талданады.

«Философия»  пәнінің  оқытылуы  студенттерді  парасаттылыққа  және
эстетикалық  талғам  қалыптастыруға  тәрбиелейді.  Ең  маңыздысы  жастар
философия тарихымен таныса отырып,  ғасырлар бойы жинақталған рухани
байлықтарды  игереді,  сол  арқылы  адам  бойындағы  қасиеттерге,  тұлғаның
қалыптасуы, бостандыққа ұмтылуы, қоғамдық қатынастар мен үйлесімділіктің
мәнін түсіндіретін  заңдылықтарға  баға береді.  Адам мен табиғат, адам мен
қоғам  арасындағы  байланыстар,  қазіргі  заманғы  ауқымды  тауқыметтер,
адамзат мәдениеті мен жер бетіндегі тіршіліктің болашағы, жалпы адамзаттық
игіліктердің тағдыры мен даму үрдісі туралы өз пікірлерін қалыптастырады.
Әлемде  және  елімізде  болып  жатқан  саяси-әлеуметтік  өзгерістерге,  ұлттық
құндылықтарымызға  баға  бере  отырып,  философиялық  зерделік-логикалық,
жүйелі сыншыл тұжырымдардың мәнін түйсінеді.

«Философия» пәнінен дәрістер жинағының ІІ бөлімінде фундаментальді
философиялық ұғымдарға  тарихи тұрғыдан  теориялық талдау жасалынады.
Автор қаралған мәселелер мен негізгі  ұғымдардың маңызы мен өзектілігіне
тоқтала отырып, философия тарихының әртүрлі даму кезеңдеріндегі берілген
анықтамалар  мен  тұжырымдарға  сараптама  жасайды.  Жинаққа  кірген
тақырыптар  «Философия»  пәні  бойынша  қабылданған  жоғарғы  оқу
орындарының оқу жоспарына сәйкес құрылған.

7



1 дәріс. Онтология

1. Болмыс ұғымы туралы. 
2. Болмыстың тұтастығы және мәні.
3. Болмыс және бейболмыс.

1.  Онтология  тақырыбы  бойынша,  оның  ауқымында  қамтылатын  –
Болмыс, Материя,  Даму, Табиғат атты төрт мәселе қарастырылады. Болмыс
мәселесінде: болмыс ұғымының концептуалды (таза жалпыұғымдық көрінісі)
деңгейі,  бұл  ұғымның  философия  тарихындағы  байыпталу  көріністері,
болмыстың  ішкі  мәні,  тұтастығы  және  түрлері  мен  олардың  арақатынасы,
болмыстың  қабаттары  туралы  ілім,  болмыстың  баламалары  зерделену
объектісіне айналады.

Болмыс – өмір сүретіндердің әртүрлілігі үшін және тұтастай әлемнің бар
болуының негізін бекітетін философиялық категория. Яғни, тіршілік ету, бар
болу  қасиеттерін  жинақтаған  бүкіл  әлем,  ондағы  заттар  мен  құбылыстар,
идеялар дүниесі. Ол кейде «дүние», «әлем» түсініктерімен сәйкес, синонимдес
мағынада  да  қолданылады.  Бірақ  «болмыс»  атауында  оның  бар  болуына,
тіршілік етуіне, осы әлемге қатысуына баса назар аударылса, «әлем», «дүние»
сияқты түсініктер болмыстың шынайы түзілімінің тұтастығын бейнелеу үшін
қолданылады.  Мәселен,  әлемдегі  болмыс  –  әлемнің  бар  болу,өмір  сүруін
бекіте түссе, «әлем болмысы» сол әлемнің шынайылығы мен жалпы болуға
қатысуын анықтай түседі. Демек, болмыс, жалпы алғанда, не нәрсе, ол мейлі
материалдық  немесе  руханилық  болсын,  әйтеуір  бар  болса,  соны  тұтас
қамтитын философиялық категорияға айналған.

Болмыс түсінігін философияға алғаш енгізген көне Грекиядағы Элеаттар
мектебінің  негізін  салушы  Парменид  болатын.  Оның  тұжырымы  бойынша
болмыс  –  бүтін,  шынайылық, игіліктілік, әсемділік бола отырып, біртұтас
қозғалыссыз,  тұйық  шар  формалары   деп  түсіндіріледі.  Кейінгі  Элеаттар
мектебінің  өкілдері  шынайы  болмысты сезімдік  әлем  мен  алдамшы болып
көрінетіндерге қарсы қойды, болмыс туралы ілімді таза, біртұтас, өзгермейтін
мәңгі өмір сүретіндерді қарастыратын ілім етіп құрды.

Дүние,  болмыс  туралы  ой  толғаныстар  философия  тарихында  көне
замандардан-ақ  басталған.  Мифтік  дәуірде  болмыстың  тылсым  қырларына
үңілу, оның жеке элементтерін қастерлі санау, дүние мен адам қатынасының
қыры мен сыры толғанылған. Болмыстың арнайы жүйесі мен оның сапалары,
категориялар  жүйесі,  пайда  болуы  мен  қалыптасуы,  болмыс  пен
бейболмыстың  арақатынасы  сияқты  мәселелер  көне  Үндінің  алғы
философиясында, әсіресе, вайшешика ілімінде таразыланды.

Грекиядағы Милет мектебінің өкілдері болмыстың сапалы анықталған
бастамаларын  көрсетуге  ұмтылды,  бүкіл  дүниенің  сан  алуандығы  мен
көптүрлілігіне байланысты олардың әу баста бір бастапқы ортақ негізі болуы
тиіс  деген  ұғымды басшылыққа  ала  отырып,  оны материалдық  зат ретінде
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пайымдаған  болатын.  Мәселен,  Демокрит  –  атом,  Анаксимен  –  ауа,
Анаксимандр – апейрон, Фалес – су дүниенің бастапқы түп негізі деп ұсынды.

Ал орта ғасырда онтология теологиямен байланыста қарастырылды да,
абсолютті  болмыс  құдаймен  барабар  деген  түсінік  басым болды.  Мәселен,
схоластикада  осындай  үдерістер  бойынша:  субстанциялық-акциденциялық,
актуалды-потенциалды,  кездейсоқ-қажетті  болмыс  деңгейлері  ажыратылды.
Универсалийлердің онтологиялық статусы жөнінде, яғни, жалпы атаулардың
шынайы  және  шынайы  еместігі  турасында  номиналистер  мен  реалистер
айтысты.

Онтология (онтос – өмір сүретіндер, мән; логос – ілім деген мағынада)  –
болмыс  туралы   ілім,  өмір  сүріп   тұрғандардың   формасы,  оның  іргелі
қағидалары,  болмыс  туралы  неғұрлым  жалпы  анықтамалар  оны  категория
ретінде қарастыратын философияның басты салаларының бірі.  «Онтология»
терминін 1613 жылы Гоклениус енгізген және 1656 жылы тәуелсіз түрде бұл
термин   И.Клаубергтің  еңбектерінде  кездеседі.  Метафизика  негізі  болып
саналатын,  заттар  мен  болмыс  метафизикасы  –онтология  деп
тұжырымдалады.

Болмыс туралы ілім бұған дейін осындай арнайы атауға ие болған соң,
жаңа дәуірде онтология гносеологиямен жалғасты. Бұл кезеңде натуралистік
онтология  –  математика  мен  жаратылыстану  объектілері  сезімдік  түрде
танылмайды  деп  танитын,  дискреттік  онтология  –  атомдық  түсініктердің
өрлеуі,  болмыстың  үздіксіздігі  туралы  пайымдаулар,  монистік  және
плюролистік  онтология  –  объективті  өмір  сүретіндердің  бірлігі  мен  көп
түрлілігі ұсынылды.

Классикалық неміс философиясы идеализмінде,  әсіресе,  Г.Ф.Гегельдің
ұғымынша, ойлау мен болмыс сәйкес; ойлау, рух, абсолютті ақыл – болмыс
субстанциясын құрайды. Бірақ бұл сәйкестік таным мен даму заңдылықтары
бойынша түсіндірілген. Ол онтологияны – мәннің абстрактілі анықтамалары
жөніндегі ілім деп тұжырымдаса, И.Кант онтологияны мазмұнсыз метафизика
деп  санап,  оны  трансцендентальді  философиямен  алмастырады  да,
философияны тек таным теориясы деп түсіндіреді.

Сонымен  қатар  болмысты  философияның  салалары  мен  бағыттары
бойынша сараптауға болады; теологияда – құдай болмысты мәңгі жаратушы,
оған  өз  үстемдігін  жүргізуші,  метафизикада,  идеализимде  болмыс  –  рух
түрінде,  материалистерде  –  материя,  әлемнің  тұтастай  алғандағы  заттық
құрылымы,  энергетизмде  –  жайлаған  энергия  болып  түсінілген.  Қазіргі
онтологияда  болмыс  әртүрлі  тіршіліктің  тұтастығы  деген  ой-пікірге  келіп
тоғысады.

Ал XX ғасырдағы экзистенциализм ағымы болмыс мәселесімен арнайы
шұғылданған  болатын.  Мәселен,  М.Хайдеггердің  «іргелі  (фундаментальді)
онтологиясында» - «болмыс қалай өмір сүруді иеленеді, негізі неге өмір сүріп
тұрғандар бар, ештеңе неге жоқ, болмыстың мағынасы неде?» деген сауалдар
қойылады да, адам болмысы жалпы болмысқа қатысты түрде талданады. Адам
өмірінде «қол астына иеленетін керек заттар», практикалық нәрселер, ал адам
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үшін тек теориялық маңызы барлар – нақты болмыс деп ажырата келе, болмыс
өлімге бағытталған, ол уақыт бойынша емес, болмыс сол уақыттың өзі ретінде
өмір  сүретіндігі  туралы  пайымдалды.  Болмыстың  мағынасын  толықтай
зерделеу үшін оның қарама-қарсы жағы, баламасы Ештеңе немесе Бейболмыс
арқылы  ашылатындығын  терең  байыптаған  неміс  ойшылы  мынадай
тұжырымдарға  келеді:  болмыс  ештеңені  жоққа  шығарудан  пайда  болады,
ештеңе өмір сүретіндерге толығып, шоғырлануға,  тиелуге мүмкіндік береді,
содан соң болмыс ашылады, ашылу үшін өмір сүреді, бар болуды қажетсінеді.
Осы  ағымның  өкілі  Ж.П.Сартрдың  көзқарасы  бойынша,  болмыс  таза,
логикалы, өзімен-өзі барабарлық. Тілде «бар» сөзі арқылы қолданылады.

Сондай-ақ,  XX  ғасырдағы  неопозитивизм,  постмодернизм  сияқты
ағымдарда  «болмыс  философиясынан  бас  тарту»  түсінігі  бар.  Болмыс
философиясынан  бас  тарту  –  философиядағы  негізгі  категория  –  болмыс
проблемасын проблема ретінде, философия объектісі ретінде жоққа шығару.
Бұл  тек  болмыс  қана  емес,  дәстүрлі  метафизикалық  проблемаларды
терістейтін пікірлермен байланысты туындаған. Бас тарту басқа қырынан келу,
ішінара жоққа шығару мәселесінің қойылуын өзгерту түрінде емес, болмысты
тікелей ескірген ұғым ретінде қарастырады.

Болмыстың мәні мәселесі оның жалпылама сипаты мен негізгі өмір сүру
формасына, ішкі заңдылықтарына байланысты болып келеді. Яғни, ол барлық
өмір сүретіндердің  бірлігі,  тұтас  әлем болып табылатын болмыс ұғымынан
туындап, екі түрлі сипатта анықталады: 

1)  Кез  келген  бар  болып  тұрған  жеке  нәрселерге  қатысты,  көлемі
жөнінен  неғұрлым  кең,  бәрін  қамтитын  ұғым,  ал  мазмұны  жөнінен  кедей,
«өмір сүруден» басқа ешқандай қасиетті иемденбейді. 

2)  Тек  бір  затқа  қатысты,  бәрінің  бірлігі,  сондықтан,  оның  мазмұны
шексіз,  мүмкін  болатын  барлық  қасиеттерді  жинақтайды,  әртүрлілікті
тұтастандырып тұрады.

Бұдан дүниенің мәнін тереңірек ашу үшін болмыстың қырлары мәселесі
туындайды, болмыстың қырлары – болмыс сипатын ашудың метафизикалық
негіздері, оны айқындаудың іргелі сауалдары. Болмыстың ең негізгі сипаты –
«бар болу»,  одан айырылса  болмыс емес.  Яғни – «бар».  Бұдан болмыстың
бірінші қыры туындайды: 

1) «Дүние бар ма, болса ол қай жақта деген сауалға»  –  бар, барлық
жерде деген жауап беріледі. Себебі, ол болмайтын болса, онда болмыс туралы
түсініктер мен идеялардың барлығы да болмас еді,  біздің өмір сүруіміз бен
әлемге қатынасымыздың өзі жалған болып табылар еді.  Ал болмыс еместік
арнайы орынды иеленбейтіндіктен, болмыс барлық жерде де бар және рухани
кеңістікті де тұтас қамтып тұрады, бұдан болмыс болмайтын жер жоқ деген
нақты тұжырым алынады.

2)  Болмыстың  әртүрлі  қырлары  тең  өмір  сүреді,  барша  тіршілік
ететіндер органикалық еместер, организмдер, мегаәлем т.б. барлығы бар болу
құқы  бойынша,  жалпы  алғанда,  өзара  тең.  Бұл  теңдік  дүниедегінің
барлығының: қалыптасып, пайда болып, одан соң белгілі бір уақыт бойынша
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өмір  сүріп,  кейіннен  мүмкіндіктерін  сарыққаннан  соң  жойылатындығы
арқылы  анық  көрінеді.  Олардың  тең  құқықтығы  антропоцентристік  емес,
онтологиялық мәнде – бәрі де осы дүние элементтері,  өмір сүру құқын тең
дәрежеде иеленген.

Болмыс  өзінің  жеке  түрлері  бойынша  олардың  да  ішкі  мағынасын,
табиғатын анықтайды. Осыған орай, жеке заттар мен құбылыстар болмысын
бөліп алуға да болады. Мәселен, ағаш болмысы, өсімдіктер болмысы т.б. Бірақ
олардың болмысы,  яғни,  бар  болуы өзін-өзі  оқшауламайды,  барлығы тұтас
болмысқа  кірігеді,  олай  болса,  жалпы  мен  жеке  ұғымдарының
салыстырмалылығынан  жалпы  біртұтас  болмыс  құрылады.  «Бір  нәрсенің
болмысы» оның жалпы шығу тегін, өмір сүру қағидаларын, тіршілік ету сәтін,
басқа да нәрселермен қатынасын және түпкілікті  жойылуға дейінгі  қалпын,
демек, бүкіл ішкі және сыртқы табиғатын тұтастай ашу үшін қолданылатын
болса, тұтас болмыс атауы да оның осындай шынайы сипаттарын түгелімен
қамтиды, себебі, ешқандай қамтылмай қалған сипат болмауы тиіс. Нақтырақ
айтсақ, қасиеті, қызметі, құрылымы, шығу тегі, жаратылуы, бұрынғы-қазіргі-
болашақта қандай болуы мүмкін күйі т.б. тұтаса келе сипатталып, бір-бірімен
байланыста  қарастырылуы  тиіс.  Мәселен,  ұлттық  таным  түсінікте  «жалпы
табиғаты  осындай»,  «болмыс-бітімі  сондай»,  «бары  сол»  деген  сияқты
фразалар бүгінгі күнге дейін нақты қолданыста. Бұл түсіндірмелер сол нақты
объектінің тұтас болмысын қамтитын сипаттарды анықтау үшін қолданылады.

Болмыстың  мағынасын,  даму  заңдылығын  тереңірек  ашу  үшін  оның
баламалық ұғымдарын сараптау қажеттілігі туындайды. Оған түпкі полярлы
контрарлы  қарама-қарсы  ұғым  –  Бейболмыс  болып  табылады  және  бұған
қатысты  таза  болмыс  емес  түсінігі  Ештеңе  де  қамтылуы  тиіс.  Осы  тұста
философиялық ұғым ретінде саналатын Ештеңе мен Бейболмыстың қатынасы
былайша ашылады: 

1)  Бейболмыс  –  болмыс  емес,  предикат,  яғни,  қандай  да  болмасын
сипаттама, оны сондықтан Болмыс емес, Болмыссыздық деп атау да кездеседі.
Ал  Ештеңе  болмыс  емес  деп  анықталғаннан  кейінгі,  «сонда  ол  не»  деген
сауалдың  жауабы,  яғни,  субъект,  сол  болмыс  еместің  өзі.  Мәселен,  «адам
емес»  болса,  сонда  ол  кім  «хайуан  ба»,  «періште  ме»  субъектіні  нақтылау
қажет болады, ендеше Ештеңе осындай рөл атқарады. 

2) Бейболмыс болмысқа қарсы – болмыс, бірдеңеге қарсы – Ештеңе деп
түсінілетін ажыратушылық көзқарастар бар. 

3)  Сайып  келгенде,  Бейболмыс  пен  Ештеңе  бір  ұғымға
сыйғыздырылады,  екеуінің  бір-бірінен  түпкілікті  ажыратылатын  сипаттары
жоқ, болмайды да.

1)  Сонымен Ештеңе  дегеніміз  не,  оны сараптау не  үшін қажет деген
сияқты сауалдар  туындайды.  Егер болмысты зерттейтін  ілім онтология  деп
аталса, сәйкесінше, Бейболмыс хақындағы түсініктерді «антионтология» деп
атау дәстүрі де кездеседі.

Ештеңе  –  бір  нәрсенің  болмыс  еместігі  немесе  болмыстың  мүлде
қатыспауы,  әлдененің  болмауы,  бар  екендік,  болу,  өмір  сүруді  мүлде
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иеленбейтін  абсолютті  жоқтық.  Мәселен,  діни  космологияда  құдай  әлемді
ештеңеден жаратқан. Платон мен Плотин түсінігінде материя Ештеңе болып
табылса,  Буддизмдегі  нирванаға  өту  –  болмыстың  Ештеңеге  өтуі  немесе
субъектінің  өзге  болмысқа  енуі  болса,  Г.Ф.Гегельде  болмыс  пен  ештеңе
барабар,  таза  абстракциялар:  болмыс  Ештеңеге  және  керісінше  Ештеңе
болмысқа  айналып  отырады,  болмыстың  дамуы,  жоғалуы  басқа  түрге  өтуі
өзінің  бұрынғы  болмысын  терістеп,  оны  Бейболмысқа  өткізіп,  келешектегі
Бейболмысын қабылдағаннан кейін сол болмысты иеленеді; осыдан Ештеңе
өзінің таза мәнін қайталайды, демек, болмыстың сәт сайынғы Бейболмыспен
тоғысуы  нәтижесінен  екеуі  бір-біріне  сәйкес  түсініктерге  айналады.  Ж.П.
Сартрда Ештеңенің өзіндік болмысы жоқ, егер барлық болмыс жойылса да,
Ештеңенің  шексіз  үстемдігі  орнамайды,  себебі  оның  билігі  жоғалған
болмыспен  бөлінген.  Яғни,  Ештеңенің  мәні  өмір  сүріп  тұрғандардың  өмір
сүрмеуі, шынайы еместігі. Оның абсолюттілігі – өзіне-өзі үнемі қайта оралып,
абсолютті  еркіндігімен  және  абсолюттіліктің  болмыс  үшін  салыстырмалы
екендігіне  байланысты  Ештеңенің  өзі  абсолютке  айналуымен  өлшенеді.
Ештеңе болмыстық емес сапада: мәңгілікке дейін және одан кейін, шексіздікке
дейін  және  одан  кейін  болып  айқандалуы   Бейболмыстың  бүткіл  өлшем
атаулыдан тәуелсіз  екендігін  білдірсе,  абсолютті  еркіндік  жайлаған  Ештеңе
болмыстың  ақырғы сәтін  аяқтаушы және  жекелеген  болсын,  тұтас  болсын,
болмыстың  бастауы  және  жойылуының  сәтін  қамтамасыз  ететін  әлемнің
субстанциясына  айналады  да,  ең  соңғы,  түпкі,  бірден-бір  ақиқатты
жинақтайды,  абсолютті  ақиқат  бола  отырып,  абсолюттің  өзімен  теңеседі.
Осыған  орай,  кейбір  теологтар  Құдайды  Бейболмыстық  сапаға  теңейді  де,
екеуін сәйкестендіріп жібереді.

Сонымен  «Ештеңе  дегеніміз  не,  оны  қалай  анықтай  аламыз,
қаншалықты  танымдық-практикалық  маңызы  бар»  деген  сауалдарға  орай,
құрылымдық-функционалдық түрде былайша жүйелеп көрсетіледі.  Шынайы
сәйкес  келетін  концептуалды  баламалық  түсініктері –  өмір  сүрмейтіндік,
болмыс еместік,  бар болмайтындық, бар еместік,  жоқтық, қатыспайтындық.
Қазақ  дүниетанымындағы  бейнелі  түсініктер –  «жоқ»,  «түк»,  «дым»,
«болмау», «дәнеңе»;  Шынайы сәйкес келмейтін баламалық құбылыстары  –
өзге  болмыс,  мистикалық  әлем,  виртуальдік  әлем,  о  дүние,  баламалық
физикалық әлемдер, антидүние т.б.

Ештеңенің  нақты  көрінісі  мен  аңғарылу  сәті  әртүрлі  жазықтықта
ғылыми  тұрғыдан  да  дәйектеледі:  Мәселен,  физикадағы  –  «вакуум»,
астрономияда –«хаос», математикадағы – барлық көптіктің астарында жатқан
көптік асты және Ештеңемен теңестірілетін «нөл» саны, тілдегі – терістеуші
есімдік  «ешнәрсе»,  бейнелеу  өнерінде   –   «қара  квадрат»,  діндегі  әлемнің
жаратылу  тұжырымдамасындағы  –  «бастапқы  жоқтық»,  геометриядағы   –
«формасыздық», транспсихологиядағы  –  «бостыққа өту» т.б.

2)  Ештеңенің сипаттары  –  алаңсыздық, тыныштық, бейтараптылық,
әрекетсіздік,  тұтастық,  бірлік,  жалғыздық,  абсолюттілік,  еркіндік,
тексерілмейтіндік, жоққа шығарылмайтындық, танылмайтындық, тылсымдық,
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өзімен-өзі,  имманенттілік,  асқақ,  үрейлі,  тұңғиықтық,  құрдым,  ең  соңғы
абстракция,  ақиқат,  субстанционалдылық,  абсолютті  тура  сәйкестік,
басталмайтындық, формасыздық т.б.

3) Ештеңенің қызметтері: 
 алғашқылық, ілкі бастамалылық ретіндегі детерминистік қызметті қамтиды; 
 болмыстың  шынайы  өмір  сүретінінің  бұлжымас  дәйекті  дәлелдеушісі

(верификатор); 
 аксиологиялық  қызметі,  яғни  бар  болу  құндылығының  мәнін  ұғындырады,

болмыстың мағынасын ашады; 
 болмыстың жойылуын қамтамасыз ететін терістеуші (фальсификатор); 
 бастапқы болмыстың бар болуын  және одан кейінгі түрлерінің  қалыптасуын

қамтамасыз ететін «іске асырушы» (реализатор); 
 болмыстың өзге түрге айналуын, түрленуін қамтамасыз ететін айналмалылық

қызметі (трансформаторлық); 
 бостыққа медитация жасау арқылы антропологиялық, терапиялық, этикалық,

перфекционистік шарттарды психологиялық тұрғыдан реттейді (регулятор); 
 креационизмдегі бастапқы жоқтық ретінде, теодицеяда зұлымдықты Ештеңеге

теңестіруде т.б қажет орын толтырушылық (компенсатор); 
 құдайтанымның  құралы,  оккультизмдегі  сүйенер  нысана,  тылсымдықтың

барлығын асқақтандыру үшін құрал (инструменталдық); 
 абсолюттіліктің  идеалы,  мән  болуға  үлгі  болатындай  жолбасшы

(әдіснамалық); 
 құдай,  рух,  әлемдік  ақыл  сияқты  тылсымдылықты  асқақтандырып,

танылмайтындықты жамауда оған нәр беруші (эстетикалық); 
 субстанция, абсолют, түп болмыс, бастапқы хаос, алғашқы мән т.б. қызметтер

атқарады (субстанционалдық); 
 мүмкін  болмыстың  «қоры»,  тіршілік  етуге  ұмтылыстың  нұсқаушысы

(витальдік); 
 Ештеңені  толғану  арқылы  таным  мен  ақыл  қуатын  қанағаттандырады

(интеллектуальдік) т.б.
4)  Ештеңенің  анықталу  сәттері  мынадай:  уақыт  пен  кеңістік

бойынша. Мәселен, болмайтын және болмаған уақыт, бір нәрсенің белгілі бір
жерде  өмір  сүрмейтіндігі,  қозғалушы  дененің  орнынан  ығысуы  т.б.
Космогенез бойынша дәйектелген әлемнің жаратылуы туралы ғылыми және
діни  тұжырымдамалардағы  алғашқы  «бостық»,  «Ештеңе»,  «таза
Бейболмыстық  хаос»  түсініктері осы Ештеңенің анықталу сәтін белгілейді.
Бейсана  бойынша: мифтік  оқиғаларда,  түс  көруде  барынша  анық
айшықталады.  Холизм  бойынша: әлемнің  тұтастығы  мен  Ештеңенің
«болмыстан артық немесе тең» деп көрсеткен ұстаным арқылы –   «болмысқа
дейін,  оның ішінде,  одан  кейін»  болып табылатын екеуіне  ортақ эволюция
негізіндегі көрініс. Таным бойынша: «адасу – Бейболмысқа алып келеді» деген
қағида арқылы, егер де адасу шынайы және нақты, бұл дүниедегі құбылыстар
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мен  шындықтарға  сәйкес  келмейтін  болса,  әрине,  өзге  болмыс  немесе
Бейболмыс  болып  табылады.  Метафизикалық  категориялар  арқылы:
мүмкіндік,  өлім  т.б.  Бұл  тұстағы  мүмкіндік  болмысқа  өтпеген,  бірақ  өтуі
мүмкіндіктердің  жалпы  жобасынан  құралады  және  Ештеңеге  өтуі
мүмкіндердің, болмыстан жоғалуы тиістердің тізбегін жасайды.

5)  Тану әдіснамасы: Герменевтикалық – түсіндіруге жатпайды, өзінен-
өзі  түсінікті,  герменевтикалық  шеңбер  туғызады.  Психологиялық  –  бостық
медитациясы,  рефлексия,  нирвана  т.б.  Эмоционалдық  –  үрей,  қараңғылық,
тұңғиық,  экзистенциалистік  көңіл-күй  т.б.  Діни  әдіснама  бойынша,
Бейболмыстық пантеизмді атап көрсетеміз. Құдайтанымдағы оны бар да емес,
жоқ  та  емес  қылып  бейнелеп,  тылсымдығын  көрсету  нұсқасын  Ештеңеге
қолданып жобаланады. Баламалық – плюралистік таным, дүние өмір сүреді
және  өмір  сүрмейді  деген  жобаны  нұсқайды.  Метафизикалық  –  «өзі-үшін-
Ештеңе»  деп  тұтастандыру  нұсқасы,  түпкі  абсолюттілік,  бастапқыны  іздеу.
Диалектикалық  –  болмыстың  болуымен  салыстыру,  меннің  болуы  т.б.
Онтологиялық  –  Ештеңе  болмысы,  жоқ  болмыс  т.б.  атаулар,  Ештеңені
философиялық  негізде  саралаудың  мағынасын  ашады.  Ештеңені  тану
әдіснамаларының бірі  – жобалау, модельдеу, елестету тәрізді жалпы ғылыми
әдістер  арқылы  конструкциялау. Физикалық-тәндік  әдіснама  –  көне  Қытай
философиясындағы  адамның  жекпе-жек  өнерінде  биофизиологиялық
жетілуінің  жоғары  деңгейі  де  бостықпен,  яғни  Ештеңемен  психологиялық
трансқа түсуге алып келеді.

6) «Ештеңені зерттеудің теориялық деңгейі ғылым үшін қандай маңызды
зерттеулерді алға қоя алады?» деген сауал бойынша перспективті жақтары
ұсынылады: 

 гносеологиялық: мәселені парадоксальді деп тауып, қайшылықты табиғатын
ашу; 

 лингвистикалық: лингвистикалық философия объектісі ретінде зерделеу; 
 аксиологиялық:  Ештеңе  аксиологиялық  игілік  ретінде.  Оны  болашақтағы

көптеген  мәселелердің  шешілуіне  ықпал  ететін,  септігін  тигізетін  қажетті
құндылық ретінде бағалау; 

 онтологиялық:  метаонтология,  аэпистемология,  «Бейболмыс-болмыс»
ұстанымы т.б; 

 космологиялық:  «әлем  Бейболмысты  қажетсіне  ме,  әлде  қажетсінбей  ме?»,
«егер  болмыс  болмаса   ше?»  деген  сауалдар  осы  метаонтологияның
аумағындағы мәселелер; 

 постпозитивистік: әмбебаптығын, концептуалдығын жетілдіру перспективасы
оны кез келген сала бойынша дамыту қажеттілігіне келіп тіреледі;

7) Сонымен қатар Ештеңенің практикалық мәнділігі: 
 интеллектуальдік:  интеллектуальді  ойын,  ақылды  жаттықтыру  тренингі,

радикалды еркін ойды жетілдіру – болмыс шеңберінен шығып, Бейболмысты
ойлау т.б.; 
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 гносеологиялық: танымды тереңдету, мифтік, философиялық, ғылыми түрде
дүниенің жаратылуы, ұлы жарылыстағы алғашқы нүкте, қара тұңғиық (черная
дыра), әлемнің жоғалуы т.б. мәселелер; 

 компенсациялық:  таным мен  ақыл  қуатын  қанағаттандырады,  шабыт  шегін
толықтырады; 

 терапиялық:  бостық  медитациясы,  рухани  жетілу, діни  экстаз  т.б.  адамдық
тұлғаны  дамытып, көпшілік қол жеткізетін және мойындайтын жаңа мораль
қалыптастыруға септігін тигізуі мүмкін екендігі; 

 витальдік: өлімді терең түйсіну, болудың құндылығын сезіну –өмірсүйгіштікті
әйгілеу т.б.

Өзге болмыс екі  түрлі жағдайда қарастырылады, біріншісі,  өзге әлем,
тылсым дүние деген мазмұнды қамтиды. Бұл сәтте өзге болмыс болмыс пен
ештеңеге  қатыссыз,  бірақ  болмыстың  өзгеше  құрылған  түрі  ретінде
сипатталады. Өзге болмыс мистика мен оккультизмде кең орын алғандықтан,
құпиялықты,  ғажайыптылықты  асқақтандыру  және  дәйектеу  үшін  бұл
аймақты бөлек өзге дүние ретінде елестетеді. Қазіргі әлем үш өлшемді уақыт
бойынша өмір сүретін әлем – осы дүние, біздің дүние болса, бұдан басқа да
өзге өлшемдер де болуы мүмкін әлемдердің өмір сүруі мүмкін екендігі туралы
қазіргі  заманғы физикадағы теориялар кейде оккультизм мен дін үшін өзге
болмысты  дәйектеумен  ықпалдасады.  Екінші  нұсқа  бойынша,  өзге  болмыс
диалектикада,  өзінің  бұрынғы  болмысын  терістеген  болмыстың  түрі  әзірге
өзгеге айналады, бірақ ол мүлде өзге емес,  «өзінің өзгесі» болып табылады
деген сияқты ілімдерде, әсіресе, Г.Ф.Гегельдің дүниетанымында айқындалған.

Пайдаланылатын әдебиеттер

1. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. - А., 2010 ж.
2. Нұрышева Г.Ж. Философия: Оқу құралы. – А., 2009 ж.
3. Мырзалы С. Философия. - А., 2010 ж.
4. Философиялық сөздік. - А., 2010 ж.
5. Қариев С. Даму. - А., 2011 ж.

2 дәріс. Материя 

1. Материя туралы көзқарастар. 
2. Материяның өмір сүру формалары. 

1. Бізді әртүрлі қасиеттерді иемденетін сансыз көп заттар қоршап тұр:
тіршілік белгісі  барлар мен жоқтар, яғни өлі табиғат, кейбірі  қатты, кейбірі
жұмсақ, қайсыбірі ауыр, қайсыбірі жеңіл және көлемдері үлкен, кіші. Бұлар
адамның  санасынан  тыс  объективті  шынайы  өмір  сүретін  заттар  мен
құбылыстар  әлемін  құрайды.  Сондықтан  оларды жалпы атаумен  белгілеуге
болатындықтан, бәрін қамтитын ортақ «материя» деген атау берілген. Материя
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дегеніміз – біздің түйсіктеріміз арқылы мәлім болатын және одан тәуелсіз өмір
сүре  отырып,  түйсіктеріміз  арқылы  олардың  сәулесі,  бейнесі,  көшірмесі
түсірілетін объективті реалдылықты бейнелеу үшін қолданылатын категория
деген  дәстүрлі  жалпы  анықтама  белгілі.  Дегенмен,  философия  тарихында
бұндай  анықтамаға  сәйкес  келмейтін  түсініктер  де  бар.  Мәселен,  XVIII
ғасырдағы ағылшынның субъективті  идеализмінің  көрнекті  өкілдері  немесе
эмпириокритицистер атап көрсеткендей, материя объективті емес, ол сананың
туындысы, түйсіктердің жиынтығынан басқа түк те емес екендігі Д.Юмның,
Дж.Берклидің, Э.Махтың т.б. көзқарастарында айтылады. Сондықтан материя
–  кеңістікте  өмір  сүретін,  руханилыққа  қарама-қарсы  «заттық»  әлемдердің
бірлігі мен тұтастығын айқындайтын арнайы философиялық жалпы ұғым деп
те анықтауға болады.

Осы  тұста  «заттық»  дәрежеге  материяның  қатынасын  анықтап  алу
қажеттілігі  туындайды.  Зат  пен  материя  бір  ұғым  емес,  мазмұндары  тура
сәйкес келе алмайды. Заттың барлығы материя болып табылады, яғни материя
құрамына сөзсіз енеді, материя емес зат болмайды. Бірақ материяның барлығы
зат емес, материя болады. Мәселен, физикалық өрістер зат емес болғанмен,
материя  болып  табылады.  Демек,  материя  затқа  қарағанда  жалпы,  ал  зат
материяға қарағанда жеке болып шығады.

Сонымен  физикалық  өрістер,  элементар  бөлшек,  атом,  молекула,
химиялық элементтер, ағзалар, геологиялық формациялар, ғарыштық жүйе т.б.
барлығы материя тобына жатқызылады.

Материяның  құрылымы  көне  Үндідегі  вайшешика  ілімінен,  көне
Грекиядағы  атомдық  теорияны  негіздеушілерден  белгілі  болғандай,
атомдардан тұрады, ал атомдар – ядро мен электроннан құралған. Бірақ көне
дәуірлерде атом ең соңғы бөлінбейтін бөлшек, тұтастық, одан кіші нәрсе жоқ
деген түсінік белең алып, ол Н.Бордың атом құрылысын ашқан жаңалығына
дейін  үстемдік  етіп  келді.  Соңғы  XX  ғасырдағы  физиктердің  жаңалығы
атомдардың электрон мен ядроға, одан соң позитрон, нейтрон сияқты өте ұсақ
кварк бөлшектерге шексіз бөліне алатындығын тұжырымдауымен байланысты
болды.  Осыған  орай,  «материяның аннигиляциясы»,  яғни,  жоғалуы туралы
көзқарастар пайда болды. Бұны өрістер теориясының өкілдері қолдап, материя
деген  болмайды,  тек  өрістер  ғана  өмір  сүреді,  материя  дегеніміз  өрістерге
тәуелді  болып  келеді  деп  дәйектей  келе,  олардың  негізгі  төрт  түрін  атап
көрсетеді: гравитациялық, электр, магнит және ядролық өріс. Бұл энергетизм
бағытымен орайласып,  бәрі  де  энергия деген тұжырым арқылы дәйектелді.
Энергетизм – энергия туралы ілім. Жаратылыстанулық-ғылыми энергетизмнің
негізін салушы – Роберт  Майер. Философиялық энергетизмде  –  материя, рух
сияқты барлық өмір сүріп тұрғандар мен өтіп жатқандарды энергияға апарып
тірейді, бәрі энергияның көріну формалары деп түсініледі. Бұл энергетизмнің
негізін салушы В.Оствальд.

Бұған  керісінше,  рухани  құбылыстардың  да  материалдық  негізі  бар
екендігін  атап  көрсететін  көзқарастар  бар.  Мәселен,  биоэнергия,
энерговампир, парапсихологиялық элементтер т.б.
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Материяның қасиеттері жоғалмайды, пайда болмайды, бір түрден екінші
түрге ғана өтіп отырады, кеңістікте орналасады, уақыт бойынша өмір сүреді
және мәңгі, үнемі  қозғалыс үстінде, өзінің құрылымы мен көрініс жағынан
әлемде шексіз, сан алуан т.б. Бірақ соңғы уақыттарда ғылымда да, дінде де
бұндай қасиеттердің кейбірі жоққа шығарылады. Мәселен, теологияда материя
жаратылғандығын, пайда болғандығын айтпағанның өзінде оны жаратқан, бар
қылған  субъект,  яғни,  Құдай  болып  табылады  және  қажет  кезінде  жойып
жібере де алады деген түсінік мойындалады.

Космогенез,  яғни,  философия  тарихы  бойынша  қарастырылатын
космологияның (ғарыш туралы ілім) даму эволюциясының тұтас өн бойында
таразыланатын  мәнді  объектіге  де  айналған  «Хаос»  мәселесі  бүгінгі  күнге
дейін  жалғасын  табуда.  Осыған  орай,  космологияға  әлемнің  жаңаша
картинасын  құру  үлгісі  бойынша,  бүткіл  жаратылыс  пен  ғарыш  жөніндегі
түсініктердің  ғылымдар  мен  пәнаралық  біріктірілген  әдіснамалары
шеңберінде  қарастырылуы  арқылы,  дін  мен  ғылымның  үйлесімділігі  мен
бірлігінің жаңа туындылар мен өнімді идея тудырушылығы негізінде қайтадан
тануға  ұмтылыс  бойынша  қатынас  жасау  –  XXI  ғасырдағы  ғылымдар
интеграциясының  да  басты  талабы  болып  отыр.  Мәселен,  ғаламдық
эволюционизм  тұжырымдамасы,  синергетика,  материяның  қалыптасуының
жаңа  құрылымдарының  жобалары,  эволюциядағы  өздігінен  ұйымдасу  т.б.
мәселелердің  түпнегіздік  шығу  тегіне  байланыстылығы  –  хаос  түсінігін
орталық  философиялық-ғылыми  айналымға  шығарады.  Қазіргі  замандағы
жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдар желісіндегі космогенез мәселесі
– хаос пен тәртіптің диалектикасына және бір-біріне өту сатыларын зерделеуге
де қатысты.

Физикадағы  термодинамика  қағидаларының  энтропия  заңы  да  хаос
мәселесіне  байланысты.  Термодинамикалық  хаос  –  космоэволюциядағы
белсенді  жақ  ретінде  маңызды  буын  өлшеміне  өтеді  де,  «жылу  өлімі
теориясы»  арқылы  өзіне  қайта  оралатын  Бейболмыстың  мәніне  тоғысады.
Мәселен, бұл теорияның негізгі түйіндері бойынша, әлемнің жылу энергиясы
таралып,  сейіліп,  тоқталу  мен  аяқталуға  келіп  тамамдалатындығы  туралы
гипотезалық  тұжырым  ұсынылады.  Дегенмен,  энтропия  теориясын  да
позитивті  және  негативті  екі  аспектіде  қарастыру  нұсқасындағы,  позитивті
ұстанымдарда, әлемнің болашақтағы күйрейтіндігі туралы қайғылы бейнеден
арылатын оңды теория да жасақталды.

Материяның осындай сан алуандығына орай оларды былайша жіктеп
көрсету жолға қойылған: 

 өлі табиғат (тіршілік белгісі жоқтар); 
 тірі табиғат (биологиялық жүйелер); 
 әлеуметтік жүйе (қоғамдасу, мемлекет т.б.).

Бұндай  әлемнің  сан  алуандығы,  болмыстың  әртүрлілігі,  тіршіліктің
көптеген формаларының өмір сүруінің бастапқы негізінде жатқан әлдене не,
әуел баста бір ғана нәрседен бәрі тараған болуы мүмкін, қазір де бәрі бір ғана

17



қағидаға,  табиғи  заңдылықтарға  бағындырылған  болса,  оларды  не  нәрсе,
қандай күш біріктіріп тұрады деген сияқты көнеден қалыптасқан ойтолғамдар
нақ сол нәрсені іздестірушіге әкеліп саяды. Бұл философия тарихында көне
замандардан  бастап,  бүгінгі  күнге  дейін  толғанылып келе  жатқан  маңызды
мәселелердің  бірі  саналады  және  сол  нәрсені,  құбылысты,  құдіретті  күшті
«субстанция» деп атау жолға қойылған.

Субстанция  дәстүрлі  түсінікте  материямен  синонимдес  болғанымен,
бұны да жоққа шығаратын пікірлер жетерлік, сондықтан субстанцияның жиі
қолданылатын  түсіндірмесі  былайша  ұсынылады:  өзінің  қалпы  мен
қасиеттерін өзгертетіндерге қарама-қарсы, өзгермейтін, өзгеде немесе өзгемен
емес,  өзімен-өзі,  өзінде-өзі  өмір  сүретін  әлдене,  дүниенің  бастапқы  негізі,
бәрінің  негізінде  жатқан  мән.  Оны қазақша түсіндірмеде  «түпнегіз»  деп те
атайды. Мәселен көне Қытай философиясындағы алғы философия дәуірінде –
алғашқы  бес  элемент,  Инь-Ян  субстанциялар  түрінде  айғақталса,  даосизм
кезеңінде  ол  Дао  ұғымымен  толықтырылды,  көне  Үндідегі  барахманизм
ілімінде – Брахма,  Милет мектебінде материалды нақты заттық субстанция
пайымдалады:  Анаксименде  –ауа,  Фалесте  –су,  Геркалитте  –от,
Анаксимандрда  –  апейрон  т.б.  Жаңа  заманда  субстанция  ұғымы  арнайы
толғанылды: Декартта –рух пен материя, Спинозада – түпкі себеп, Лейбницте
–  монадо,  Юмде  субстанция  жалған  мәселе  –  фикция  болып  табылады,
позитивизмде  –  бұл  шешілмейтін  жалған  мәселе,  энергетизмде  –  энергия,
қазіргі жаратылыстануда – құбылыстарды алып жүруші формальді мәні бар
нәрсе болып таразыланады.

Қазақ  дүниетанымында  субстанция,  түпнегіз  арнайы ұғымдар  ретінде
қарастырылмаса  да,  түпбастау,  бәрін  бағындыратын,  билейтін  және
айқындайтын бастапқылық деген мағыналарда қолданылатын түсініктер бар.
Мәселен,  «Қара  Жер  –  Көк  Аспан»  дуализмдік  тұғырлары  және  олардың
адамға ұқсатып кейіптелген (антропоморфтанған) формалары «Ұмай Ана мен
Көк Тәңірі» осындай жалпы идеяны қамтиды. Бұлар он сегіз мың ғаламды
тұтастандыратын,  жинақтайтын  және  дамуы  мен  өрлеуінің  қағидаттарын
тұспалдайтын  ұстанымдар,  әрі  діни  сенімдік  сипатты,  қастерлілік  пен
қасиеттілікті,  Адам  Ата  мен  Хауа  ананың  ұқсаушылық  сипатын
бейнелейтіндікті білдіретін жалпы концепттер.

Демек, егер де субстанция бар болатын болса, ол мынадай қасиеттерге
ие  немесе  осындай  қасиеттер  арқылы  философтар  субстанцияны  іздеген:
барлық нәрсенің бастапқы негізі, бүкіл әлемді айқындаушы, бәрінен абсолютті
тәуелсіз,  ең  алғашқы  нәрсе,  түптің  түбінде  бүкіл  болмыс  келіп  тоғысатын
құбылыс немесе зат т.б. Сондықтан оған «субстрат»  – зат немесе құбылыстың
жоғарғы үстем келбетінің, «жамылғысының» яғни, суперстраттың түпкі негізі;
базис  –  құбылыстың  іргесі  және  қосымша  белгісі,  яғни,  қондырмасының
астарындағы  түп  тұғыр;  ядро  –  белгілі  бір  жүйенің  мүлтіксіздігі  мен  өмір
сүруінің негізгі орталық нүктесі т.б.

Субстанция мәселесін толғанушылар оның тек біреу ғана емес, екеу, не
үшеу немесе тіпті сансыз көп болуы мүмкін екендігіне байланысты да әртүрлі

18



пікірлерін  ұсынады.  Осыған  орай,  философияда;  монизм  –  бір  ғана  мәнге
негізделген, жалғыз ғана субстанция бар екендігі туралы түсінік, дуализм –
субстанция  біреу  ғана  емес,  ол  екеу,  қосарланған,  яғни  олар  бірімен-бірі
субстанциялық  мәртебесі  жөнінен  өзара  тең  келетіндігін  ұстанатын  бағыт
және субстанцияның көптүрлігі мен әр салалығын бағдарлайтын – плюрализм
бағыттары қалыптасқан.

Қозғалыс  –  материяның  өмір  сүру  тәсілі,  ажырамас  қасиеті  ретінде
белгілі бүкіл жалпы және әмбебаптылыққа құрылған құбылыс, қозғалыссыз
материя  болмайды,  материясыз  қозғалыс  та  жоқ.  Қозғалыстың  айқындалу,
көріну,  байқалу  сәтін  материя  ғана  ашып  бере  алады,  демек,  қозғалыс
материядан өзінің қозғалуын іске асыра алады. Егер материя қозғалмайтын
болса,  онда  ол материя  емес  болып  шығады.  Демек,  қозғалыс  материяның
атрибуты  және  материя  қозғалыстың  іске  асуының  көрінісі.  Сондықтан
қозғалысқа  мынадай  дәстүрлі  анықтама  берілген:  Қозғалыс  дегеніміз  –
кеңістіктегі  денелердің  қарапайым  орын  ауыстыруынан  бастап,  адам
миындағы  болып  жатқан  өзгерістерге  дейінгі  құбылыстардың  барлығы.
Әлемде қозғалыссыз, абсолютті тыныштық қалпын сақтап тұрған ешқандай
материя болмайды. Атомдардан бастап, адамдар жасаған екінші табиғат пен
дайын күйіндегі бірінші табиғат, тұтас планетамыз бен күн жүйесі, галактика
мен оның шоғыры, яғни бүкіл ғарыш тұтастай қозғалыс үстінде. Олай болса,
қозғалыс  кең  ауқымда  барлық  өзгерістерді  қамтиды  және  кеңістікте  дене
жағдайларының құбылуы сәттерінен анық байқалады. Бірақ әрбір дене немесе
олардың  қозғалу  түрлері  әртүрлі  болып  келеді.  Сондықтан  қозғалыстың
шартты түрде мынадай бес формасы анықталған: 

1) механикалық қозғалыс – денелердің кеңістікте қарапайым орын ауыстыруы,
ол–  қозғалыс  формаларының барлық түріне  ортақ  және  түпкі  негізі  болып
табылады; 

2) физикалық  қозғалыс  –  жылу,  жарық,  магнетизм  т.б.  физикаға  қатысты
құбылыстардың барлығы; 

3) химиялық қозғалыс, яғни, бүкіл химиялық реакциялар түзілімі; 
4) органикалық қозғалыс –организм ішіндегі барлық ауысулар: қан айналым, ас

қорыту, жүрек соғысы т.б.; 
5) әлеуметтік қозғалыс – қоғамдағы болып жатқан барлық өзгерістерді қамтиды.

Мәселен, төңкерістер, еңбек ету т.б.
Сондай-ақ қозғалыс абсолютті және салыстырмалы болып та бөлінеді.

Қозғалыстың  абсолюттілігі:  мәңгілігі,  жойылмайтындығы,
жаратылмағандығы, қозғалыссыз материя өмір сүре алмайтындығы, бәріне тән
жалпылығы, барлық жерде іске аса алатындығы, санадан тәуелсіздігі,  үнемі
өтіп отыратындығы, үздіксіздігі т.б. арқылы айқындалса, қозғалыс бірінен соң
бірі  келетін  өтпелі,  аяқталатын,  келесі  бір  құбылыста  басталатын,  үздікті
айқындалған нақты үдеріс ретінде өмір сүретін, мәңгі емес те болып келетін,
формалары  бірінен  соң  біріне  ауысып  отыратын  болғандықтан  ол  –
салыстырмалы  деп  те  аталады.  Мәселен,  ядродан  айналып  жүретін
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электронның  қозғалысы  абсолютті  болса,  қоғамның  бір  орында  дамымай
қалуы салыстырмалы қозғалысты білдіреді.

Осыдан тыныштық пен қозғалыс мәселесінің ара-қатынасын таразылау
қажеттігі  туындайды.  Тыныштық  дегеніміз  –  қозғалысқа  қарама-қарсы
мағынада  қолданылатын  және  оның  бір  сәткі  тұрақты  қалпы.  Яғни,
қозғалыссыз,  өзгеріссіз,  ауытқусыз,  дамусыз,  кейін  қарай  құлдыраусыз,
бөлінусіз  болып  табылатын  мүлтіксіз  табиғи  қалыптың  тұрақтылығының
кепіліндегі  нәрсе  немесе  құбылыс.  Бірақ  тыныштық  уақытша,  әрі
салыстырмалы,  себебі,  абсолютті  тыныштықта  тұрған  дене  болмайды.  Ол
тыныштықта  тұрған  күннің  өзінде  ішкі  қозғалыстары  бәрібір  жүзеге  асып
тұрады.  Мәселен,  жүріп  бара  жатқан  адамға  қарағанда  отырған  адам
қозғалыссыз, тыныштықта тұрады. Бірақ оның өзінде, ағзаішілік қозғалыстар
үздіксіз жүріп отырады: ойлау, қан айналымы, зат алмасу т.б. Ішкі қозғалыс
кей сәттерде жасанды жолмен немесе экстенсивті жағдайда баяулауы мүмкін,
бірақ  түпкілікті  тоқтап  қала  алмайды.  Мәселен,  мыңдаған  жылдар  бойы
бұзылмай сақталған мумияланған өлік денелер,  әртүрлі  химикаттар арқылы
кейіптелген  экспонат-хайуанаттар  т.б.  бір  қарағанда  қозғалыссыз,  бірақ  бұл
тек әлеуметтік  уақыт тұрғысынан ғана,  геологиялық және ғарыштық уақыт
жүйесінде қозғалыс үстінде болып келеді. Демек, тыныштық салыстырмалы,
қозғалыс  абсолютті.  Себебі,  қозғалыс  үнемі,  үздіксіз  іске  асып  отырады,
абсолютті,  мәңгі  тыныштық  деген  болмайды.  Тыныштықтың
салыстырмалылығы  қозғалыстың  абсолюттілігіне  салыстырылып  барып
анықталады деп те айтуға болады.

Бірақ бұндай тыныштық пен қозғалыстың сипаттамалары кейіннен, XX
ғасырдың  аяғына  таман  жаңа  танымдық  парадигмалар  бойынша  нақты
тәжірибемен дәйектелмесе де, өзгерістерге ұшырап отыр, яғни, абсолюттілік
пен салыстырмалылық қалыптар да өзгеруі мүмкін.

Кез  келген  материалдық  объект  сыртқы  пішіні  бойынша  әртүрлі
сапаларды иеленеді: ұзын, қысқа, биік, аласа, көлемді, шағын, біреуі төмен,
екіншісі  жоғары  болса,  қайсібірі  ілгері,  қайсібірі  кейін,  бір-біріне  жақын
немесе алыс орналасады және қозғалыс сәтінде белгілі бір орыннан ауытқып,
келесі  бір  орынға  қарай  өзгереді.  Бұның бәрі  осы  кеңістік  арқылы жүзеге
асады  немесе  кеңістік  материяның  осы  сапаларының  болуына  алғышарт
жасайды. Сондықтан кеңістік дегеніміз – материалды объектілердің қатар өмір
сүруінің тәртібін білдіретін орын және қозғалушы дененің бастапқы қалпынан
ауытқуының шартын құрайтын мүмкіндік болып табылады.

Әлемдегі әрбір құбылыс, бірінен соң бірі, біреуі кейіндеу, екіншісі одан
бұрынырақ  өтіп  отырады,  ал  біреулері  ұзақ,  енді  біреулері  қысқа  мерзім
ішінде аяқталады және ол кері қарай өзінің бастапқы қалпына сол ізбенен, дәл
сол  күйінде  өзгеріссіз  бара  алмайды.  Осыдан  біз  уақытты  аңдай  аламыз.
Сайып келгенде, бұл қозғалыстардың осындай өлшемдерін уақыт өз аясында
қамтамасыз  етіп  отырады.  Яғни,  құбылыстың  осындай  сипаттарының
барлығына  уақыт  қана  мүмкіндік  жасайды.  Ендеше  уақыт  дегеніміз  –
өткеннен болашаққа қарай жүріп отыратын қайтымсыз және үздіксіз үдеріс.
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Кеңістік  пен  уақыт  материяның  өмір  сүруінің  формалары  екендігін
байыптағанда, кез келген материя қозғалысы белгілі бір уақыт ішінде жүзеге
асып,  кеңістік  арқылы орындалатындығы басты негізге алынады.  Уақыттан
тыс қозғалыс болмайды, қозғалыс болмағаннан кейін материя да болмайды,
сәйкесінше,  қозғалыс  белгілі  бір  кеңістік   өлшемдерін  пайдалана  отырып,
өзін-өзі іске асырады, демек, кеңістіктен тыс қозғалыстың болуы да мүмкін
емес, бұндай кеңістіксіз қозғалыстың мүлде болмауы, материяның да мүлде
өмір  сүрмеуіне  алып  келеді.  Сондықтан,  материяның  жалпы  өмір  сүруінің
шарты – кеңістік, кеңістікте орналаспаған, одан тыс материя болуы да мүмкін
емес, ол белгілі бір уақыт ішінде өмір сүреді, мәңгі болғанымен, бір түрден
екінші бір түрге ауысу сәтінде уақытты пайдалана отырып, құбылады.

Философия мен жаратылыстану құбылыстарында уақыт пен кеңістіктің
шынайы-шынайы  еместігі  жөнінде  екі  түрлі  көзқарастар  бар:  Біріншісі  –
уақыт  пен  кеңістік  объективті  өмір  сүрмейді,  біздің  санамызда  ғана  деп
санайтын  субъективті  идеалистік  бағыт:  Дж.Беркли  –  оны  субъективті
қабылдаудың  формасы;  Кант  –  біздің  санамыздың  априорлық  формалары;
Э.Мах – түйсіктер қатары жүйесінің тәртібі деп түсінеді. Екіншісі – уақыт пен
кеңістік  біздің  санамыздан  тәуелсіз  шынайы  өмір  сүреді  деп  санайтын
материализм,  неореализм сияқты бағыттар.  Ол үшін кеңістік  пен уақыттың
сипаттары мен қасиеттерін айырмашылықты түрде зерделеп алу қажет.

Кеңістіктің  сипаттары:  үш  өлшемді  –  ені,  ұзындығы,  биіктігі  бар;
қайтымды – қозғалушы дене өзінің бастапқы нүктесіне қайта орала алады, қақ
жарылғандай симметриялы бола алады, екінші бір аймақта айна тәрізді болып
көрінеді;  ал уақыттың сипаттары: бір өлшемді – өткеннен болашаққа қарай
жүреді,  шартты  түрде  үш  кезеңнен  тұрады  –  өткен,  осы  шақ,  болашақ,
қайтымсыз – дәл бұрынғы қалпына қайта орала алмайды.

Ал ортақ қасиеттері диалектикалық негізде құрылады: шексіз, әрі шекті,
шетсіз, әрі шетті, субъективті және объективті, абсолютті және салыстырмалы,
үздікті және үздіксіз т.б.

Кеңістік  пен  уақыттың  абсолюттілігі  –  санамыздан  тәуелсіз
объективтілігінен,  үздіксіздігінен,  шексіздігінен  анық  байқалса,
салыстырмалылығы  кейбір  шектерде,  таным  түсініктерде  ол  белгілі  бір
шарттармен айқындалатындығына байланысты болып келеді.  Мәселен, 1916
жылы  А.Эйнштейн  абсолюттік  қозғалыс,  абсолюттік  уақыт,  абсолюттік
кеңістік ұғымдарынан бас тарта отырып, өзінің салыстырмалылық теориясын
ұсынды, бұның кеңістік пен уақытқа қатысты қыры уақыттың салыстырмалы
екендігін  байыптауға  құрылған:  дененің  жылдамдығы  артқан  сайын,  оның
массасы  ауырлап,  уақыттың  жүрісі  баяулай  түседі,  ол  қозғалыс  жарық
жылдамдығына,  яғни,  300 000  км/сек  жеткен  сәтте  уақыттың
жойылатындығын негіздеп, ол жарық жылдамдығымен шартталған екендігін
дәйектейді. Осыдан кеңістіктің төртінші өлшемі уақыт болып айқындалды.

XX ғасырдың орта шеніне таман кеңістік пен уақыт жөніндегі теориялар
жаңара  түсті,  әсіресе,  теориялық  жағынан  тым  жетіліп  кетті.  Физико-
математикалық  теорияларда  4,  5,  6  тіпті  одан  да  көп  өлшемді  кеңістіктің
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болуы мүмкін екендігі ұсынылды. Олар реалды үш өлшемді кеңістікке қайшы
келмейді және осы дүниеге кірігіп, мүлде басқа парадигмалармен барлығы да
жарыспалы  түрде  бола  береді  деген  жоба  ұсынылады.  Үшбұрыш
бұрыштарының  қосындысы  180°  тең  болатындығы  жөніндегі  Евклид
геометриясының  орнын  евклидтік  емес  геометриялар  басты.  Лобачевский
геометриясында  ол  үнемі  180°-тан  кем  болатындығы  дәйектелсе,  Риман
кеңістігінде  ол  үнемі  асып  кететіндігі  сөз  болады.  Ал  «әлемдік  сызық»
түсінігіндегі  Риман  ұсынған  төрт  өлшемді  кеңістіктің  қисаюы уақыты  жоқ
координатқа айналады. Минковский ұсынған әлемде уақыт жоқ, бірақ ол бар,
онда бір  нәрсенің өтуі  де  мүмкін емес.  Эйнштейн тартылысқа байланысты
кеңістіктің қисаюын ұсынса, ол 1922 жылы Э.Картанның айналмалы кеңістік
теориясымен жалғаса түсті. Бұндай теориялар кеңістік пен уақытты бірлікте
ғана  емес,  ажыратып  қарауға  да  келмейтін  одақтас  болып  табылатындығы
туралы Минковский әлемі  ұсынған  тұжырымдамамен  үндесіп,  кеңістік  пен
уақыт – «континиум» деген ортақ атауға ие болды.

Пайдаланылатын әдебиеттер

1. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. - А., 2010 ж.
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3. Мырзалы С. Философия. - А., 2010 ж.
4. Философиялық сөздік. - А., 2010 ж.
5. Қариев С. Даму. - А., 2011 ж.

3 дәріс. Диалектика – даму туралы ілім

1. Даму және байланыс.
2. Дамудың негізгі диалектикалық заңдары. 
3. Диалектикалық категориялар жүйесінің мәні. 

Онтологияның маңызды мәселелерінің  бірі  –  даму туралы ілім.  Даму
болмыстың  ішкі  заңдылықтарын  және  өрлеуі  мен  ондағы  құбылыстардың
қалпының  заңдарын  зерделеуге  баса  көңіл  бөледі.  Даму  туралы  ілім
философияда  диалектика деп аталады.  Диалектика –  болмыстың,  қоғамның
және  ойлаудың  дамуының  жалпылама  заңдылықтарын  зерттейді.
Диалектиканың негізгі екі қағидасы бар: 1) Даму. 2) Байланыс.

Әлемде дамымайтын, тұрақты, бір қалыпты құбылыс жоқ болғандықтан,
даму  жалпыға  ортақ  қағида  ретінде  қабылданады.  Даму  дегеніміз  –
қарапайымнан  күрделіге,  төменнен  жоғарыға  қарай  жүріп  отыратын,  жаңа
сапа тудыруға алып келетін қайтымсыз үдеріс. Оны қозғалыспен теңестіруге
болмайды: дамудың барлығы қозғалыс арқылы іске асқанымен, қозғалыстың
барлығы даму бола алмайды. Себебі, қозғалыстың барлығының нәтижесі жаңа
сапа  тудыруға  алып  келмейді,  мәселен,  сағаттың  стрелкасының  айналуы
қозғалыс, нәрестенің өсуі даму болып табылады. Даму жалпыға ортақ және
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әмбебап, әрі үрдісті болғандықтан, сан алуан формада, әр түрлі көріністерде
белгілі  болып отырады.  Сондықтан  дамудың мынадай формаларын көрсету
ұсынылған:

- шеңбер бойынша даму: қозғалушы, дамушы жүйе өзінің ең бастапқы
қалпына қайтып оралады да, қайтадан келесі кезеңін бастап, ол да бұрынғы
нүктесіне оралып, осылай үздіксіз цикл қайталанып отырады. Мәселен, күн
мен түннің ауысуы, адам өмірі, жоғалған өркениеттер т.б. жатқызуға болады.
Стоиктер 10 800 жыл сайын әлемдік өрт қайталанып отырады, дүние түбегейлі
жойылып,  өркениет  қайтадан  басталады  деп  түсінсе,  пифагорлықтар  бұны
760 000 жыл деп есептейді;

-  түзу сызық  бойынша даму:  дамушы жүйе  бірқалыпты,  үздіксіз,  бір
жылдамдықпен бірте-бірте жоғарыға қарай жайлап өрлеп отырады. Мәселен,
тіршілік иелерінің ұрпақтарының физиологиялық жағынан өсуі;

- секірістер арқылы сатылы даму: мұнда бірқалыпты ілгерілеуші жүйе,
әлсін-әлсін күрт жаңа сапаға өтіп, сол сапада біраз тұрақтап, қайтадан секіріс
жасап,  осы үдеріс  қайталана береді.  Мәселен,  оқушы мектепте  он бір  жыл
бойы  оқиды,  ол  оқушы  қалпын  осыншама  уақыт  сақтап  тұрады,  мектепті
аяқтағаннан  соң,  оқу  орнына  түсіп,  жаңа  сапаға  күрт  көтеріледі,  студент
атанады, студенттік сапасын да оқу аяқталғанша да біраз уақыт сақтап тұрады,
оны аяқтай салысымен,  тағы да  жаңа сапаға  күрт көтеріледі,  ол жұмысшы
маман атанады, осылай секірістерді қайталаумен дамиды;

- шығыршық (спираль) бойынша даму: дамушы жүйе өзінің бұрынғы
қалпына  қайта  оралғанымен,  оны  сол  бұрынғы  күйінде  емес,  жаңа  сапада
қайталап тұрады. Мәселен, Көне Грек ойшылы Пифагордың ғалам өзіндік үн,
музыка  шығарады  деген  түсінігі  қазіргі  күнде  қайтадан  зерделеніп,  Күн
қозғалысынан әуендер бөлінетіндігі  дәйектелуде.  Немесе,  киім үлгілері  мен
модалар  қайтадан  бұрынғы  дәстүрлерін  қайталауға  ұмтылады,  бірақ  сәл
өзгерген, жаңарған сапада құрылады т.б.

Дамудың  үдемелі  (интенсивті)  және  экстенсивті;  эволюциялық  және
төңкерістік  (революциялық);  эгдогенді  және  экзогенді  т.б.  түрлері  бар.
Үдемелі  даму  –  жеделдетілген,  жасанды  тәсілдермен  қамтамасыз  етілген,
жетістіктерге тез жетудің жолдары іске асырылған көрініс болса, экстенсивті
даму керісінше,  табиғи даму мен өрлеу жағдайын сақтайтын бірте-бірте  өз
заңдылығы  бойынша  алға  қарай  жылжып  отыру.  Мәселен,  ғылыми-
техникалық прогресс жағдайы интенсивті даму болатын болса, көшпелілердің
табиғатпен  үйлесімділікте  дамуы  экстенсивтілік  түрге  жатқызылады;
Эволюциялық  даму  да  осы  экстенсивті  дамуға  сәйкес  табиғаттың  өз  даму
заңдылығы бойынша бірте-бірте алға қарай жылжып отыру болса, төңкерістік
даму күрт жаңа сапаға көтерілу арқылы бұрынғы жүйені қиратып, жаңа жүйе
орнатуға келіп саяды. Мәселен, жаңа заман дәуіріндегі революциялар осының
айғағы. Ал эндогенді дамуда жүйенің ішкі түрткілері мен заңдылықтары өз
қалпымен іске асып отырады, экзогенді даму сырттан әсер ететін ықпалдар
арқылы өзгерістерге жетеді.
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Диалектиканың екінші қағидасы  – байланыс болып табылады. Әлемде
өздігінен оқшау тұрған,  ешнәрсеге қатыссыз,  байланыссыз құбылыс немесе
нәрсе болмайды. Дүниедегінің бәрі де бір-бірімен шым-шытырық байланыста,
қарым-қатынаста  болып  келеді.  Байланыс  дегеніміз  –  белгілі  бір  жүйедегі
өзгерістердің  келесі  бір  жүйедегі   өзгерістермен  қатар  жүріп  отыратындай
қатынасы.  Ол  себеп-салдарлық,  жалпы  мен  жеке  қатынасы  т.б.  арқылы
айқындалады. Байланыс әлемнің жай ғана бірлік емес, органикалық бірлігін
басшылыққа алады, демек, бірінсіз бірі өмір сүрмейтін тұтас шартталғандық.
Осыдан  дүниедегі  құбылыстардың  жалпылама  байланысы  қағидасы
дәйектеледі.  Бұны  қазіргі  заманғы  синергетика  ілімі  де  қуаттайды.  Бүгінгі
бейсызықтық  физикада  денелердің  байланысы,  өзгерісі  мен  қозғалысының
ешқандай әсер болмаған жағдайда да іске асатындығы туралы тұжырым бар.
Бұнда  қозғалыссыз  тұрған  дененің  жанындағы  дене  қозғалысқа  енген
жағдайда  және  ол  тыныштықтағы  тұрған  денеге  ешқандай  ықпалдармен,
өрістермен әсер етпеген жағдайдың өзінде де,  қозғалыссыз дене қозғалушы
денеге  ілесіп  қозғалысқа  енетіндігі  туралы айтылады.  1965  жылы Джон С.
Белл бұны локальді емес эффект ретінде түсіндірді: дененің қозғалысы оқшау
қатыссыз  тұрған  басқа  денеге  әсер  етіп,  оны  қозғалысқа  келтіретіндігі
айтылады.  Бұл  Эйнштейн-Подольский-Розен  парадоксымен  былайша
толықтырылды: таралып кеткен бөлшектердің қалдықтары арасында байланыс
сақталады.  Сондықтан  басқалары  қозғалыстағы  бөлшектерде  не  болып
жатқандығын біліп отырады.

Әрбір ғылымның өзіндік заңдары мен заңдылықтары бар: физикада –
тартылыс заңы, Ом заңы т.б.; биологияда – тіршілік үшін күрес заңы, табиғи
сұрыпталу т.б. Ендеше, диалектика да өзіндік заңдарды иеленеді. Әзірге оның
үш заңы белгілі: 

 қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы; 
 сан өзгерістерінің сапа өзгерістеріне өзара ауысу заңы; 
 терістеуді терістеу заңы.

Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңын таразылау үшін, оның
негізгі  ұғымдары  мен  түсініктерін  ашып  көрсету  керек:  барабарлық,
айырмашылық,  қарама-қарсылық,  қайшылық  және  қарама-қарсы  жақтар.
Барабарлық дегеніміз – объектілердің сапалары мен қасиеттерінің бір-біріне
өзара тең, дәл келуі және айырмашылықтардың мүлде болмауы. Бірақ әлемде
абсолютті  тең,  бірін-бірі  сол  күйінде  қайталайтын  объект  немесе  құбылыс
болмайды.  Бірдей,  тең,  тура,  сәйкес,  айнымайды  деп  саналған  нәрселердің
өзінде де сәл-пәл болса да айырмашылықтар болады, тіпті зауыттан шыққан
бірдей шарлардың , өнімдердің өзінде де атомдарының саны жөнінен болса да
айырмашылықтар  бар.  Демек,  абсолютті  сәйкес  объектілер  әлемде
кездеспейді, тек сол нәрсе немесе құбылыс тек өзіне-өзі ғана тең болып келеді.
Ол себебі, басқа емес, тек өзі ғана, бұны бірегейлену (идентификация) деп те
атайды. Мәселен, формальді логика бойынша: «А» тең «А»-ға, ол В, С, тіпті
«а»  да  емес.  Бірақ  бұл  ұстаным  диалектикалық  логика  бойынша  жоққа
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шығарылады. Бұл теңдік шартты болып табылады. Мәселен, кез келген объект
сәт  сайын  өзгеріп,  өзінің  бұрынғысын  терістеп  отырады  да,  дәл  бұрынғы
қалпындай бола алмайды, осыдан сәйкестік бұзылады. Ал нақ сол сәт уақыт
ағымында қандай сәт екендігі анықталмаған, сол сәттің өзі, «сол сәт» екендігін
дәйектегенше басқа нәрсеге айналып үлгереді.  Мәселен, көне грек ойшылы
Гераклиттің  шәкірті,  диалектик  Кратил  айтқандай,  «бір  өзенге  бір  рет  те
түсуге болмайды, себебі ол түсіп шыққанша ағып кетіп басқа өзенге,  басқа
қалыпқа айналады» деген тұжырымы осының қарапайым мысалы бола алады.
Бұдан айырмашылық түсінігі туындайды.

Айырмашылық  дегеніміз  –  объектілердің  дәл,  үндес  келмейтін
жақтарының  пайда  болуы,  сәйкестіктің  бұзылуы  болып  табылады.
Салыстырылатын  объектілер  бойынша  сәл-пәл  айырмашылық  арта  түсіп,
елеулі айырмашылыққа айналып, сәйкес келетін жақтарының мүлде болмауы
арқылы  қарама-қарсылыққа  айналады.  Яғни,  «сәйкестік  –  сәйкестіктің
бұзылуы –  айырмашылық  –  айырмашылықтың артуы және  шегіне  жетуі  –
қарама-қарсылық»  тізбегін  құрастыруға  болады.  Әлемде  бәрі  де  қарама-
қарсылықтардан құралады: күн мен түн, тақ пен жұп, ер мен әйел, тартылыс
пен  итеруші  күш  т.б.  Осы  қарама-қарсылықты  құрап  тұрған  екі  шеткі
полюстер «қарама-қарсы жақтар» деп аталады. Қарама-қарсы жақтар тек қана
бір-біріне  қатыссыз,  оқшауланған,  әсерсіз  емес,  олар  бірін-бірі  жоққа
шығарып,  ықпалдаса  отырып,  сырттай «күресті»  қамтамасыз етеді.  Осыдан
қарама-қарсылықтардың  бірлігі  мен  күресі  туындайды.  Бірлігі  –  бірінсіз-
бірінің өмір сүре алмайтындығымен, бірімен бірі салыстырылып барып, қарсы
жақ  екендігін  анықтай  алуымен,  әсерлесуімен,  бірін-бірі  толықтыруымен
айқындалса, күрес – олардың бірін-бірі түпкілікті жоққа шығаратындығымен,
барлық  ұстанымдары  мен  қызметтері  жөніне  мүлде  келіспейтіндігімен
айғақталады. Мәселен, зұлымдық болмаса, онда ізгілік те болмас еді, себебі,
ізгілік дегеннің өзі анықталмай, ол ұғым жойылар еді. Ізгілік ең зұлымдықтың
күресі адамзат тарихы қалыптасқаннан бері бірге жасасып келе жатқан және
үнемі  қайшылықта болатын үдеріс.  Демек,  олардың күресін  қайшылық деп
атау жолға қойылған. Қайшылықтар да мәнді және мәнсіз, ішкі және сыртқы
т.б. болып бөлінеді.

Осы қарама-қарсы жақтардың бірлігі  мен күресі  арқылы әлемде даму
құбылысы іске асып отырады, бұл қайшылықтар болмаса, даму да болмайды
деген тұжырым алынады, екі шеткі нүкте де қажетті элемент болып табылады.
Бұл  дамушы  жүйенің  бәріне  ортақ  болғандықтан,  әмбебап  заңдылыққа
айналады  да,  бұл  құбылыс  –  «қарама-қарсылықтардың  бірлігі  мен  күресі
заңы» деген атауға ие болады. Себебі, олардың екі жағы да жоғалып кетпейді,
бірі  басым  түсіп  жатса,  ол  өз  ішінен  тағы  да  қарама-қарсылыққа  ажырап,
үдеріс  қайтадан  жаңадан  құрылып  іске  асады.  Мәселен,  кез-келген  қоғам
дамуында  артқа  тартушы «консерваторлар»  деп  аталатын  күштер  мен  алға
сүйреуші  «реформаторлар»  тобы  құрылады,  осы  екеуінің  қайшылығынан
келісімді аралық жол табылады. Егер консерваторлар жеңіске жетсе, сол артқа
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тартушылардың өзі мүлде артқа тартушылар және жаңаны қабылдауға сәл де
болса ұмтылушы «келісімді консерваторлар» болып тағы да екіге бөлінеді.

Екінші сан өзгерістерінің сапа өзгерістеріне өзара ауысу заңының негізгі
ұғымдары:  сан,  сапа,  мөлшер,  өлшем шекарасы т.б.  Сан дегеніміз  –  бірдей
объектілердің  шамасын белгілеуге арналған және оларды анық ажырататын
өлшем. Сондай-ақ кез келген нәрселердің өзіндік қасиеттері болады, бірақ ол
бір ғана қасиетке ие емес, бірнеше қасиетке ие болады. Осы бірнеше қасиеттер
тұтаса келе, сол объектінің сапасын құрайды. Яғни, сапа дегеніміз – объектінің
қасиеттерінің функционалдық бірлігі.  Мәселен,  судың мөлдір,  түссіз,  иіссіз,
дәмсіз  т.б.  химиялық  және  физикалық  т.б.  жеке-жеке  қасиеттерінің  бірлігі
оның сапасын анықтайды. Санның өзгерістері  мен сапаның өзгерістері  бір-
біріне тәуелді, байланысты болып келеді, демек, санның өзгеруі жаңа сапаны
туғызады және  керісінше сапаның өзгеруі  сандық қатынастардың өзгеруіне
сөзсіз алып келеді. Мәселен, су шексіз минустан 0 градусқа дейін мұз күйінде,
ал температурасын арттырсақ, 0 мен 100 градус аралығында су күйінде, одан
да  арттыра  түссек,  100  градустан  жоғары  жағдайда  бу  күйіне  айналып,
сапасын  түрлендіреді.  Бірақ  санның  кез-келген  немесе  болмашы  өзгерісі
міндетті түрде күрт жаңа сапаға алып келмейді, сандық өзгерістер белгілі бір
мөлшерден  шыққан  уақытта,  сандық  шегіне  жеткен  сәтте  ғана  жаңа  сапа
туғызады. Осыған орай, мөлшер және өлшем шекарасы ұғымдары ашылады.
Мөлшер – сол сапаны сақтап тұратын сандық ауытқудың амплитудасы болса,
осы амплитуданың шегінен шығып, басқа сапаға ауысу сәтінде сандық нүкте
өлшем  шекарасы  деп  аталады.  Мәселен,жоғарыдағы  келтірілген  мысал
бойынша,  0 мен 100 градус аралығы мөлшер деп аталса,  0,  100 градустық
нүктелер өлшем шекарасы деген атауға ие.

Бұндай сандық өзгерістер сөзсіз жаңа сапаға алып келетін болғандықтан
және бұл бүкіл  әлемнің даму заңдылығына ортақ,  бәрін  қамтитын әмбебап
екендіктен арнайы түрде «сан өзгерістерінің сапа өзгерістеріне ауысу заңы»
деп аталады.

Диалектиканың үшінші заңы – терістеуді терістеу (бекерлеуді бекерлеу
заңы) болып табылады. Бұның негізгі ұғымдары: ескі, жаңа, терістеу т.б. Ескі
дегеніміз – өзінің өмір сүру мүмкіндіктерін әбден сарыққан, жойылуға тиісті,
жаңаға  орын  беретін,  жаңаның  ықпалы  тарапынан  жоққа  шығарылатын
құрылым болса, жаңа дегеніміз – өзінің қорларын енді ғана ашып келе жатқан,
өскелең,  өміршең,  ескінің  орнын  алмастыратын  құбылыс.  Барлық  дамушы
жүйе өзінің бұрынғы қалпын жоққа шығара отырып, басқа, тың қалыпқа енеді,
осыдан  ескінің  орнын  үнемі  жаңаның  ауыстырып  отыратындығы  туралы
заңдылық туындайды. Себебі, өткен терістелмесе, жоққа шығарылмаса, жаңа
қалыптаспаса, әлі дайын емес болса, ескі өзінің мүмкіндіктерін әбден сарқып
тауысқан  қалпында  сақтала  берсе,  даму  жүзеге  аспайды.  Бірақ  жаңа,  ескі
деген  атаулардың  өзі  шартты,  ескі  өз  кезегінде,  бір  кездерде  жаңа  болған
болса, жаңаның өзі уақыт өте келе ескіге айналады және басқа жаңаға кезек
береді,  сөйтіп,  ескі  мен  жаңаның  алмасуы  шексіз  қайталана  береді.  Бұл
құбылыс та  бүкіл  әлемге,  қоғамға  ортақ,  дамушы жүйенің барлығы бастан
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кешіретін  болғандықтан,  әмбебап  сипат  алғандықтан  заң  деңгейіне  дейін
көтеріліп,  терістеуді  терістеу заңы деп аталады. Бірақ терістеу ескіні  мүлде
жоққа шығарып, оны дамудың тарихынан алып тастау, түбегейлі түрде қирату
емес, сол ескінің тиімді, пайдалы, өміршең жақтарын сақтап қалып жаңаның
құрамына енгізумен жүргізіледі. Мәселен, қағазға жазылған ақпараттар қазір
ескіге айналып отыр, оның орнын болашақта виртуальдік ақпараттар басады,
бұдан  газет-журнал,  кітап т.б.  мүлде  қажетсіз,  оны жою керек  деген  ұғым
тумайды,  ол  да  өзінің  қажетті  аймақтарында,  жаңаға  ықпал  ету,  оған
ақпараттық  дәстүрлерін  беру  мақсатында  жалғаса  береді,  кейбір  тиімді
жақтары сақталады.

Диалектиканың  заңдарымен  қатар  категориялар  жүйесі  де  бар.
Категория  әлем  дамуы  заңдылықтарын  айқындайтын  неғұрлым  жалпы
ұғымдар. Әрбір ғылымның өзіндік категориялар жүйесі бар: физикада – үдеу,
масса, шама; биологияда – түр, фотосинтез т.б. Сондықтан диалектикада да
категориялар жүйесі жұптық мәнде, бір-біріне қарама-қарсы қойылу арқылы
және тұтастық арқылы таразыланады: мән мен құбылыс, мазмұн мен форма,
себеп пен салдар, қажеттілік пен кездейсоқтық, мүмкіндік пен шындық т.б.

Мән –  кез  келген  құбылыстың  ішкі  жағдайындағы өзіндік  болмысын
анықтайтын сапалылығы мен қызметтерінің бірлігінің негізгі мазмұны болып
табылса, құбылыс – мәннің айқындалу, көріну формасы. Мән ішкі, құбылыс
қашанда сыртқы. Құбылыс мәннің іске асуының нақты тұрпаттары және оның
қалай іске асатындығының куәсі. Ал мән осы құбылыстың басты мазмұнын
қамтитын,  түпкі  және  негізгі  мағынасын  ашып  береді.  Мән  мен  құбылыс
диалектикалық  бірлікте  болады,  екеуінің  байланысы  бір-біріне  шартталған
немесе  екеуі  бір  нәрсенің  екі  жағы  болып  та  көрінеді.  Құбылыс  мәнге
қарағанда  біршама еркін,  ал  мән  барынша шектеулі  және  тұрақты болады.
Мәселен, дененің қозғалыс арқылы белгілі бір мәжеге жетуі оның ішкі мәні
болса, оның қалай жеткендігі құбылыс. Сондықтан құбылыс тек ішкі мәннен
ауытқымаса болды, қалай іске асса да мәннің мазмұнын қайталап тұруға ерік
берілгендіктен,  ол  әртүрлі  жағдайларда  іске  аса  беруге  мүмкіндік  алады.
Мәселен,  оқудың мәні  –  білім  алу, оны іске  асыратын  әрекеттер  құбылыс.
Қазіргі  қашықтықтан оқыту кезінде құбылыс барынша еркін және бұрынғы
құбылыстан ауытқиды, бірақ негізгі білім алу мәнінен ауытқымайды.

Мазмұн мен форма мән мен құбылыс емес, бірақ ішкі мағына арқылы
анықталатындықтан  мазмұн  мәнге  және  сыртқы  арқылы  көрінетіндіктен
форма құбылысқа байланысты. Форма мазмұнның көріну тәсілі,  мазмұнның
сыртқа шығарылған түрі және қалпы болып табылса, мазмұн форманың негізгі
ішкі  мағынасы,  нәрсенің  немесе  құбылыстың  мәні,  қызметтері  сияқты
сапаларды  жинақтайды.  Форма  мазмұнға  қарағанда  біршама  еркін,  бірақ
өзінің  негізгі  мазмұнынан  ауытқымауы  тиіс,  қаншама  түрленсе  де,  сол
бастапқы өзі көздеген мазмұнды ашып тұруы тиіс. Форма көптүрлі, ал мазмұн
біреу болуы мүмкін,  осы көп түрленген форма,  бәрібір  бір ғана мазмұнды
анықтап тұрады. Мәселен, сағаттың әртүрлі формасы болуы мүмкін: қол сағат,
жар сағаты,  ұялы телефон сағаты және көлемі  де  сан алуан болып жасала
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бергенімен, әртүрлі формада құрылғанымен, бір ғана мазмұнды білдіреді. Ол –
уақытты анықтау.

Бірақ форманың еркіндігіне шектен тыс басымдылық беруге болмайды,
егер формаға тым еркіндік берсе және аса зор көңіл аударылса, ол мазмұннан
ажырап  кетуі  мүмкін,  негізгі  қызметінен  айрылып  қалуы  ықтимал.  Бұны
формализм деп атайды. Ол үшін мазмұн мен форманың бір-біріне сәйкестігі,
үйлесімділігі қажет. Бұл үйлесімділік эстетиканың басты ұғымдарының бірі.
Форманы онтологиялық мағынада талдау Аристотель мен әл-Фарабидің, орта
ғасыр ойшылдарының ілімдерінде анық байқалады. Бұнда форма сол қандай-
да болмасын нәрсеге сыртқы келбет беріп қана қоймайды, оның не екендігі
туралы тұтас болмысын анықтайды. Аристотельде формалардың формасы, ең
түпкі форма – құдай болып табылады деген тұжырым айтылады.

Себеп пен салдар бірімен-бірі тығыз байланысты, құбылыстардың жүріп
отыру кезегі бойынша анықталатын және үнемі кезектесіп келетін үдерістер.
Себеп салдардың шығуының, пайда болуының, іске асуының негізгі қозғаушы
күші  ретінде  белгілі  болғандықтан,  ол  салдардан  бұрын  болып  табылады,
сәйкесінше,  салдар  себептен  кейін  іске  асады.  Бірақ  салдар  себепке,  себеп
салдарға  айналған  уақытта  екеуінің  орны  алмасады.  Себеп  өзінен  кейінгі
құбылыс  үшін  себеп  қалпында  болса,  өзінен  бұрынғы  құбылыста  салдар
болып шығады. Себеп пен салдардың тізбектеліп келуі салдардың да, өзінен
кейінгі құбылыста себепке айналуына алып келеді.  Себепті шартпен немесе
сылтаумен шатастыруға  болмайды.  Шарт салдардан  да,  себептен  де  бұрын
және салдардың іске асуының жалпы жағдайын қамтамасыз етіп тұрады, тек
бір  ғана салдар емес,  бірнеше салдарға  да шарт бола алғандықтан,  бәрінің
жалпы  жағдайы  болып  табылса,  алғышарт  себептің  тууына  берілген
мүмкіндік. Ал сылтау салдардың себебін бүркемелеп тұрады және ол себеп
сияқты болып көрінгенімен, бәрібір себеп бола алмайды. Сылтау жалған себеп
немесе салдардың түрткісі болып келуі де ықтимал.

Әлемде ешқандай құбылыстың себепсіз іске аспайтындығын және оның
объективтілігін  ұсынатын  бағыт  детерминизм деп  аталса,  керісінше,  себеп-
салдарлық  қатынастың  объективті  еместігін  байыптайтын  көзқарас  –
индетерминизм деп аталады. Мәселен, Б.Спиноза себеп-салдарлық қатынасқа
аса мән беріп, себептер бірінен соң бірі тізбектеліп келетін болғандықтан, ең
түпкі себеп болуы тиіс, бұл тізбек аяқталуы керек деген түсінік бойынша, оны
өз себебі өзіндегі, түпкі себеп, оның арғы жағында себеп болмайтын нәрсе –
субстанция  деп  пайымдайды  да,  онтологиялық  деңгейге  дейін  таразылап,
түпкі  себепті  құдайландырып  жібереді.  Немесе  Д.Юм,  Дж.Беркли  сияқты
субъективті идеалистер себеп-салдарлық қатынастың субъективтілігін, біздің
түсініктеріміз бойынша ғана құрылатындығын негіздеп, біздің бір құбылыстан
соң,  екінші  құбылысты  күту  дағдымыз  бойынша  іске  асып  отырған
құбылыстар себеп-салдар сияқты болып көрінеді дейді.

Себеп-салдардық  қатынастың  онтологиялық  мәселелерін  каузальділік
немесе каузальдік қағида қарастырады. Бұнда – әрбір құбылыс өзіндік себебін
иеленеді және ол сол уақытта басқа нәрсенің себебі болып тұрады, себепсіз
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ешнәрсе  де  жүзеге  аспайды,  себеп  пен  салдар  өткеннен  осы  шаққа  дейін
өзіндік  тізбек  құрайды  және  болашақта  жоғалады  т.б.  Ал  этиология
себептердің  шығу  тегі  мен  мәнін  зерделейтін  арнайы  сала  ретінде
қалыптасқан ілім. 

Қажеттілік  пен  кездейсоқтық  диалектиканың  маңызды
категорияларының  бірі.  Қажеттілік  табиғи  дамудың  өзіндік  ішкі  түрткілері
арқылы  заңды  іске  асқан  және  солай  болуы  тиіс  құбылыстарды  қамтыса,
кездейсоқтық  сол  құбылыстың  қажеттіліксіз,  күтпеген  жерден,  кенеттен
жүзеге  асуының  сипатын  білдіреді.  Бірақ  қажеттілік  пен  кездейсоқты
ажыратудың өзі шартты, кездейсоқтық түпкі мәнінде қажеттілік болып шығуы
ықтимал немесе қажеттіліктің өзі кездейсоқ іске асуы мүмкін. Мәселен, егіс
алқабындағы  егіншілер  үшін  кездейсоқ  жаңбыр,  табиғаттың  ішкі
қажеттіліктерінен пайда болған болуы ықтимал. Сондықтан қажеттілік белгілі
бір парадигмада, жағдайда, құбылыстардың өзінің мағынасын ашудың уақыт
келген  сәтте  болатын  және  іске  аспай  қоймайтын  құбылыс  болса,
кездейсоқтық іске асуы тиіс емес,  бірақ кенеттен іске асып кеткен,  қажетті
құбылысты уақытша алмастыруы мүмкін құбылыс.

Осыған  орай,  кездейсоқтықты  онтологиялық  тұрғыдан  қарастыратын
және  әлемдегі  барлық  құбылыстардың  кездейсоқ  жүзеге  асатындығын
негіздейтін ілім – каузальділік деп аталады. Ешнәрсе де қажеттіліктен пайда
болмайды, кездейсоқтық үстемдік етеді деген қағиданы басшылыққа алады.

Мүмкіндік  пен  шындық.  Мүмкіндік  шындықтың  іске  асуының
алғышарты  және  қажетті  жағдайы  болып  табылса,  шындық  іске  асқан
мүмкіндік,  сол  мүмкіндіктің  туындысы  болып  табылады.  Сондықтан
мүмкіндік бастапқы, шындық соңғы болып келеді. Мүмкіндік сол күйінде әлі
шындық  емес,  іске  асқаннан  кейін  жоғалады  да,  шындыққа  орын  береді,
сәйкесінше,  шындық  мүмкіндік  болған  жерде  әлі  іске  аспаған,  шындық
қалпын  қабылдамаған  күйде  ғана  болады,  демек,  мүмкіндік  пен  шындық
қатар, бір сәтте сақталып тұрмайды, ол не мүмкіндік қалпында қалады, немесе
шындыққа  өтіп  кетіп,  мүмкіндік  қалпынан  мүлде  айрылады.  Мүмкіндік
бірнешеу,  себебі,  бір  шындықтың  бірнеше  мүмкіндіктері  болуы  ықтимал,
бірақ  солардың  ішінен  тек  өміршеңдігі,  іске  асу  мүмкіндігі  жоғарысы,
шындыққа  неғұрлым  жақын  келетіндігі  ғана  жүзеге  асады  да,  қалған
бәсекелесуші мүмкіндіктер жойылады. Мәселен, «Күн бұлттанды – Жаңбыр
жауды». Күннің бұлттануы жаңбырдың жауу мүмкіндігін туғызып тұр. Егер
күн  бұлттанған  күнде  де  жаңбыр  жаумайтын  болса,  Күннің  бұлттануы
жаңбырдың  жауу  және  жаумау  мүмкіндіктерін  қатар  ұсынған  болады.
Мәселен, жаңбыр жаууы тиіс болатын, бірақ жаумай қалды. Яғни, жаңбырдың
жауу мүмкіндігінен гөрі жаумау мүмкіндігі басым болған, жаумауы шындыққа
негұрлым жақынырақ болғаны.

Мүмкіндіктер  нақты  және  абстрактілі,  реалды  және  ирреалды  болып
бөлінеді.  Бұндағы ирреалды және абстрактілі мүмкіндіктер іске асу қабілеті
төмен,  тым  қашық  мүмкіндіктер,  шындыққа  айналуына  әлі  толық  жағдай
қалыптаспаған, тіпті оларды мүмкін емес деп те айтуға болады. Ал реалды,
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нақты мүмкіндіктер іске асуы тиіс, қажеттілік жағдайлардан туындаған іске
аспай қоймайтын мүмкіндік деп те айтуға болатын шарттар. Мәселен, Айдың
жерге  құлауы –  ирреалды,  абстрактілі  мүмкіндік  болса,  құламауы –  нақты,
реалды  мүмкіндік.  Бірақ  бұлай  бөлудің  өзі  шартты.  Себебі,  әлемде  жалпы
алғанда,  мүмкін  емес  нәрсе  болмайды,  бәрі  де  мүмкін.  Мәселен,  бүгінгі
таңдағы аномальді құбылыстар, паранормальді үдерістер осының айғағы, бір
қарағанда  олар  мүлде  мүмкін  емес,  бірақ  іске  асқандықтан  абстрактілі
мүмкіндіктен, реалды мүмкіндікке, одан шындыққа айналып отыр. Керісінше,
реалды  іске  асуы  тиіс  мүмкіндік  кейде  шындыққа  айналмай  қалады  да,
абстрактілі мүмкіндікке өтеді.

Бүтін мен бөлшек те диалектиканың басты категорияларының бірі. Бүтін
өзінің  құрамындағы  бөлшектердің  тұтастығын  білдіретін  жалпылама  атау
немесе  тұтастандырып  тұрған  нақтылы  құбылыс  болса,  бөлшек  бүтінді
құраушы  және  оның  бүтін  болуын  белгілі  бір  деңгейде  сақтап  тұрушы
элементі.  Бүтін  бірыңғай  бөлшектердің  қосындысынан,  бірлігінен,
ұйымдасуынан, құралуынан тұрады. Ал бөлшек бүтінді құрауға міндетті түрде
қатынасатын  және  басқа  да  бөлшектер  арқылы  бірігіп  барып,  бүтінді
туғызатын жақ. Бүтін бөлшектен үлкен, бүтін бөлшектердің қосындысына тең.
Осы тұрғыдан алғанда,  бүтін:  механикалық,  органикалық,  химиялық болып
бөлінеді.  Механикалық  бүтін  құрамындағы  элементтен  бірыңғай,  бірдей
сапада  және  бүтін  үшін  айтарлықтай  ерекше  өзіндік  қызмет  атқармайтын,
біреуі  немесе  екеуі,  яғни,  азғантай  бөлігінен  айрылса  да  өзіндік  бүтіндігін
сақтап тұратын, бөлшектері бірімен-бірі қатаң байланыспайтын, бірін-бірі аса
қажетсінбейтін тұтастық. Бұнда аса маңызды орталық болмайды және бәрінің
бүтін  құраушылық қызметтері  бірдей болып келеді.  Яғни,  тек механикалық
тұрғыдан біріккен біртектес нәрселердің тобы болып табылады. Мәселен, бір
қап  бидай,  адамның  шашы  т.б.  Ал  органикалық  бүтіндегі  бөлшектердің
әрқайсысының өзіндік  тағайындалған  бүтін  құраушылық  қызметі  бар  және
әрбір  бөлшек  бір-бірімен  тығыз  байланыс  орнатқан,  ондағы  бір  бөлшектің
жойылуы бүтіннің  тұтастығын  бұзады.  Мысалы,  тіршілік  иелерінің  ағзасы,
ондағы  бөлшектер  сол  ағзаның  тұтастығын  қарағандықтан,  оның  бір
мүшесінің қатыспауы ағзаның тұтастығын бұзады, дегенмен, оның бөлшектері
әр түрлі қызмет атқаратындықтан маңыздылық деңгейлері де әр әртүрлі болып
келеді. Химиялық бүтінде әрбір бөлшектің өзіндік маңызды қызметі болады
және  ол  маңыздылық  бүтін  үшін  бірдей  деңгейде,  тіпті  бүтіннің  бүтін
екендігіне бөлшектің әрбіреуі «жауап береді». Сонымен қатар бөлшектердің
сапасы мен сол қатысып тұрған бөлшектің саны бүтінді құрауда аса маңызды
болып келеді. Мысалы, су – сутегінің екі атомы мен оттегінің бір атомынан
құралады, тек оттегі немесе тек қана сутегі суды құрамайды немесе сутегінің
бір атомы мен оттегінің бір атомы да су болып табылмайды.

Философия  тарихында  бүтін  мен  бөлік  жөнінде  парадокстар  көп
қамтылған. Мәселен, механикалық бүтіннен оның бір бөлшегін алып кетсе, ол
бүтінге зиянын тигізе ме, ал екеуін алып тастаса ше, тіпті үшеуін т.б. Ал егер
бәрін алып тастаса, бүтін өзінің бүтіндігінен айрылады, екеуін қалдырса ше?
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Осы  сәтте  бүтін  қай  кезде  өзінің  бүтіндігінен  айрылады  деген  сауал
туындайды.  Немесе  танымдық  парадокс  былайша  құрылады:  егер  бүтін
туралы білім бүтіннен бұрын бөлшектерді танитын мәліметтер болса, бүтінді
бөлшектен бұрын қалай тануға болады? т.б.

Кейінгі кезде диалектиканың қағидаларын тұтасымен жоққа шығаратын,
оның  нақты  мәселелерді  шешуге  келгенде  дәрменсіздігін  ұсынатын,
шындыққа көп жағдайда сәйкес келмейтіндігін атап көрсететін, категориялар
мен  заңдар  сол  дүниенің  бейнесі  емес,  субъективті  сипат  алатындығын
ұсынатын көзқарастар мен ағымдар бар.

Сонымен қатар диалектиканы жетілдіріп, оны әдіснама ретінде құптай
отыра, арнайы логикаға, ойлау үдерісіне айналдыратын диалектикалық логика
саласы да қалыптасқан. Бұны Қазақстандық философтар өткен ғасырдың 70
жылдары  қолға  алып,  біраз  нәтижелерге  қол  жеткізіп,  Қазақстанның
диалектикалық  логика  мектебі  ретінде  дүниежүзінің  көптеген  елдеріне
танымал болды.

Пайдаланылатын әдебиеттер

1. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. - А., 2010 ж.
2. Нұрышева Г.Ж. Философия: Оқу құралы. – А., 2009 ж.
3. Мырзалы С. Философия. - А., 2010 ж.
4. Философиялық сөздік. - А., 2010 ж.
5. Қариев С. Даму. - А., 2011 ж.

4 дәріс. Таным

1. Таным – философиялық талдаудың пәні.
2. Таным сатылары: эмпирикалық және теориялық.
3. Білімнің көптүрлі формалары. Ақиқат – сенім – адасу.

1.  Адамзат  баласы  қалыптасқаннан  бері  өзін  қоршаған  орта,  дүние,
ғарыш әлем туралы және өзінің жеке өмірі мен болмысы жөнінде ойтолғамдар
жүйесін қалыптастырып, субъект әлемді қалай таниды, түпкілікті тани ала ма
деген  сауалдарды  ақыл-ойға  айтарлықтай  қиындық  туғызатын  құбылыстар
бойынша туындатып келді.  Философия таным теориясы мен метафизикадан
тұратынын  ескерсек,  таным  –  философиялық  талдаудың  пәні  болып
қарастырылады және арнайы ілім ретінде философиялық ойтолғамның басты
саласына  айналған.  Таным  барынша  күрделі  және  ауқымды  мәселелерді
қамтығандықтан, оны зерделейтін сала – таным теориясы деп аталады. 

Таным  дегеніміз  –  белгісізден  белгіліге  қарай,  толық  емес  айқынсыз
білімнен  неғұрлым  дәл,  айқын  білімге  қарай  шексіз  жүріп  отыратын
қоғамдық-тарихи құбылыс. Яғни, адам санасы қалыптасқаннан бері дүниенің
қыр-сыры,  өзін  қоршаған  орта  туралы  неғұрлым  көбірек  мәлімет  жинауға
тырысып  келді  және  ол  шектеліп  қалмақ  емес.  Танымды  үдеріс  ретінде
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қарастырсақ, оған басты екі элемент қатынасады: танитын және танылатын.
Олар бір-біріне қарама-қарсы тұратын субъект пен объект болып табылады,
яғни,  адам  мен  дүние  таным  үдерісін  айқындап  тұрады.  Эстон  биологы
Икскюль тек  адам ғана емес,  жануарлар да субъект болып табылады деген
пікірге келеді.

Таным  теориясының  терминологиялық  сипаты  «гносеология»  және
«эпистемология» деген ұғымдармен беріледі: Гносеология – («гнос» - таным,
«логос»  -  ілім  деген  мағынада)  таным  туралы  ілім.  Ал  эпистемология
(«эпистема» -  білім,  «логос» -  ілім деген мағынада)  таным теориясы,  яғни,
эпистемологиялық  –  танымдық-теориялық  деген  мағынада  қолданылады,
бірақ  көп  жағдайда  гносеология,  эпистемология,  таным  теориясы  өзара
мағыналас,  синонимдес  ұғымдар ретінде қолданылады. Гносеология: таным
сыны  мен  танымға  бөлінеді.  Ал  таным  метафизикасы  –  танымның  мәнін,
танитын мен танылатындарды т.б. зерттейді. Гносеологияға тікелей қатысты
бірнеше  бағыттар  құрылған:  эмпиризм,  эмпириокритицизм,  идеализм,
феноменализм, сенсуализм, материализм т.б.

Білімнің ақиқаттылығы және өлшемі мәселесі де таным теориясындағы
басты нәтижелік мәселелердің бірі. Бұндағы өлшем түсінігі – негізінде бағалау
жүргізілетін  белгі,  тексеру  құралы,  бағалау  өлшемі,  таным  теориясында
ақиқаттылық  белгісі  немесе  жалғандығы  болып  түсініледі.  Яғни,  білім
ақиқаттығы  және  өлшемі  –  алынған  мәліметтердің  ақиқат  немесе  жалған
екендігінің  қарастырылуы,  тексерілу  тәсілдері,  демек,  ақиқаттың  өлшеміне
сәйкес  сарапталады.  Әуелі  білім  алынады,  оның  ақиқаттығы  тексеріледі,
ақиқат өлшеміне сәйкес келсе, ол шынайы білімге айналады.

Таным  жалпы  алғанда  шексіз  процесс,  бірақ  адам  танымының  және
танылатындықта  белгілі  бір  шегі  болуы  мүмкін.  Осы  шектен  әрі  қарай
танылмайтын,  интеллигибельділік  жайлайды.  Бұл  үдерістерді  Н.Гартман  4
қабатқа  бөліп  көрсетеді:  танылған,  танылуға  жататын,  танылмаған,
танылмайтын.  Сондықтан  философия  тарихында  «алдымен  адам  дүниені
танып біле ала ма, білсе қандай деңгейде, таным нәтижелері шындыққа сәйкес
келе ме?» деген сауалдар туындаған. Бұл мыңдаған жылдарға созылған пікір-
талас аймағы сәйкесінше көптеген бағыттар мен ағымдарды туғызды.

Скептицизм  –  объективті  шындықты  танып  білу  мүмкіндігіне  күдік
келтіретін  ағым.  Алғаш  рет  Антика  дәуірінде  қалыптасқан:  Пиррон,
Аркесилай,  Карнеад,  Энесидем,  Секст  Эмпирик  және  т.б.  таным
нәтижелерінің ақиқат болып табылмайтындығын дәйектеген. Агностицизм –
дүниені танып білу мүмкіндігін толық немесе ішінара жоққа шығару туралы
түсінік.  Бұл  терминді  Гексли  енгізген.  Бұл  бағытты:  Д.  Юм,  И.  Кант,
иероглифтер  теориясы,  непозитивизм  ағымы  қолдайды.  Мәселен,  Юмнің
түсінігі бойынша, объективті дүние бар ма, жоқ па ол шешілмейтін мәселе.
Себептер  мен  іс-қимыл  қатынасын  интуициямен  де  логикалық  талдау
жасаумен  де,  дәлелдеумен  де  шығару  мүмкін  емес.   Иллюзионизм –  адам
қабылдаған  шындық,  дүние,  объекті  сол  күйінде  бейнеленбейді,  тек
алдамшылар  (иллюзиялар)  түрінде  көріну мүмкін  деп  санайды. Мәселен,  
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И.  Кант  айтқандай:  «Барлық  заттар  шынайы  өмір  сүреді  деп  санап,
әрекет  ет»  деген  тұжырым осы алдамшы қабылданған  дүниеде  әйтеуір  өзі
қалағандай тіршілік ететіндігі  туралы ой ниетін береді.  Наитивизм – танып
білудің  мистикалық  сипаты  туралы  ілім.  Осы  бағытқа  сәйкес,  ақиқат-пікір
таластыру  арқылы  емес,  тосыннан  берілген  шабыттан  туындап,  құдайдың
адамға  жоғарыдан  берген  ойымен  ашылады.  Бұл  көбінесе  теологиялық
докториналармен  тұжырымдалады.  Иррационализм  –  ақыл  мен  ойлаудың
танымдық  мүмкіндігі  шектеулі  деп  санайтын,  интуиция,  сезім,  түйсікті
танымның  түп  төркіні  деп  есептейтін  философиялық  бағыт.  Бұдан
интуитивизм бағыты бөлініп шығады да, рационалдық танымға қарсы болып,
сыртқы дүниедегі білімдер мен мәліметтер интуицияға негізделеді деп, оны
сананың  ерекше  қабілеті  ретінде  көрінетін,  сезімдік  тәжірибеге  және
дискурсивтік,  логикалық  ойлауға  сыймайтын,  шындыққа  «тікелей»  жетуді
қамтамасыз етеді деп түсіндіреді.  Интуитивизмнің негізгі  өкілдері:  Бергсон,
Лосский т.б. Бірақ Р.Декарт дәлелдеудің дедукциялық формасы аксиомаларда
жатыр,  ал  аксиомаларға  ешқандай  айғақсыз,  таза  интуиция  ретінде  жетуге
болады  деп  түсінген.  Сондықтан  ол  интеллектуальдік  интуицияға  маңыз
бергенімен, оны бәріне ортақ жалпы қасиет деп санайды.

2. Адамзаттың дүниені тану жөніндегі рефлексиялық танымы, яғни, «біз
дүниені қалай тани аламыз, ол біздің санамызда, рухымызда қалай іске асады,
қандай сатылардан құралады және қандай операциялар арқылы жүреді» деген
сауалдар  бойынша  «таным  үдерісі»  арнайы  құбылыс  ретінде  зерделенеді.
Осыдан таным теориясында дәстүрлі түсінік бойынша екі саты ажыратылған:
сезімдік (эмпирикалық) және ақыл-ой (теориялық). Біріншісі –  екіншіге негіз,
біріншіні  екінші  толықтырады  деп  түсініледі.  Бұл  дәстүрлі  таным
теориясындағы мәселе,  кейбір  ойшылдар үш саты бар деп тұжырымдайды.
Олар да бірінен соң бірі келетін құрылымдар. Мәселен, И. Кантта: сезімдік
саты, пайымдау және зерде.

Пайымдық  саты  –  сезімдік  пен  теориялық  арасындағы  буын,  яғни,
сезімдік мәліметтер бірден теориялық деңгейге өтпейді. Кантта білім тәжірибе
арқылы сұрыптау процесінде жинақталады. Сыртқы дүние туралы деректерді
түйсік қана береді.  Оларды танушы субъект тәжірибеге қатыссыз, априорлы
түрде  қалыптастырады.  Адам  заттар  мәніне  білімді  өз  тарапынан  қосады,
пайымдау жалпыға бірдей қажеттілік. Қиялдың өнімдік күші сезім – түйсіктік
сана мен ақыл естің аралық буыны. Нақтырақ айтқанда, сезім мүшелерінен
алынған бастапқы мәліметтер, әуелі пайымдалады, сосын зерде сынына түседі
дегенді  білдіреді.  Зерде  –  теориялық  танымға  сәйкес  ақыл-ой  аймағын
қамтиды.

Сезімдік  деңгей  –  таным  теориясында  ақыл-ойға  дейінгі  алғашқы
дүниені  түйсінудегі  мәліметтер  алынатын  саты.  Сезімге  қатысты,  сезіммен
қабылданатын  деген  мағынадағы  құбылыстар  мен  үдерістерді  қамтиды.
Сезімдік  таным  сатылары:  түйсік,  сезім,  қабылдау,  елестету  болып
белгіленген.
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Түйсіктер  –  сезімдік  жүйкеге  әсер  ететін  мидың  орталықтарының
қозуының  нәтижесін  беретін  физиологиядағы  органдар.  Түйсік  арқылы
барлық  психикалық  процестер  пайда  болып,  дамиды.  Ол  себепсіз  пайда
болмайды,  адамның  сезім  мүшесіне  сыртқы  дүниенің  әсер  етуі  арқылы
қозумен тасымалданады. Түйсіктің көру, иіс, дәм, тері сияқты түрлері болады.
Түйсік  адам  мен  жануарларға  ортақ  болғандықтан,  бірінші  сигнал  жүйесі
арқылы іске асады.

Сезім  мүшелері  –  әсер  ететін  тітіркендіргіштер  арқылы  қозатын
организмнің арнайы органдары. Ол әртүрлі сезімдердің (иіс, дәм, көру ж.т.б)
субстраты.  Қазір  олар  арнайы  приборлар  арқылы  өрісін  кеңейтуде.  Сезім
мүшелерін  психофизология  саласы  зерттейді.  Түйсік  пен  сезім  мүшелері
жөнінде материалистік және идеалистік көзқарастар өзіндік қорытындыларын
әр түрлі тұжырымдайды.

Материалистік – материализм ағымы негізіндегі көзқарас. Материализм
–  барлық  шындықтың  негізінде  және  субстанциясында  материалдық  қана
емес,  рухани  және  жандық  тұрғыда  да  материя  жатыр  деп  санайтын
философиялық  ағым  болғандықтан,  оған  натурализм,  эмпиризм,
неопозитивизм  бағыттары  сәйкес  келеді  де,  материалдылықтың
алғашқылығын,  руханилықтың  соңғылығын  жариялайды,  сананы  материя
жемісі  деп  қарайды.  Сондықтан  материалистік  тұжырымдамада  біздің
түйсіктеріміз  сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  жеке  қасиеті:
адамның және хайуанаттардың нервтік жүйесін зерттеді, бірінші және екінші
сигнал  жүйесінің  қызметіне  тәжірибелер  жасады.  Шартты  және  шартсыз
рефлекстерді  ажыратты.  Павлов  түйсіктегі,  мидағы  анализаторлар  жүйесі
арқылы бұл актіні түсіндіріп, оларды жіктеді.

Бұған қарама-қарсы идеалистік тұжырымдамалар өрістейді. Идеалистік
–  идеализмдік  түсініктерге  сәйкес  тұжырымдау деген  мағынаны береді.  Ал
идеализм  –  метафизикалық  түсінікте  объективті  шындықты  идея,  рух,
ақылмен сәйкестендіре отырып,  материяны рухтың көрінуінің формасы деп
түсінетін  ағым.  Мәселен,  Н.Мюллер  –  Иоганнес,  неміс  анатомы,  физиолог,
натурфилософ (1801-1858 жж.), физиологиялық психологиямен шұғылданып,
сезім  органдарының спецификалық  энергиясы ілімін  туғызды.  Онда  түйсік
сырттағы  тітіркендіргіштердің  сипатына  тәуелді  емес,  тітіркендіргіш
тудыратын нервке байланысты деді. Сезім мүшелерінде энергия бар, зат әсер
еткенде  сол  энергия  еркіндік  алады  деген  қағиданы  ұстанды.  Оның
тұжырымдамасы физиологиялық идеализм деп аталды.

Білім  сан  түрлі  болғандықтан,  олардың  қайсысы  бізге  ақиқатты  бере
алады деген заңды сауал туындайды. Демек, осыдан ақиқат дегеніміздің өзін
анықтап алу қажет. Алетиология – (алетика – ақиқат деген мағынада) ақиқат
туралы  философиялық  ғылым  болғандықтан,  осындай  мәселелердің  аясын
қамтиды.  Ақиқат  –  өмір  шындығының  ойдағы  нанымды,  дұрыс  бейнесі,
әлеуметтік процесс, практика, сайып келгенде оның өлшемі деген түсінік бар.
Ақиқат сипаттамасы заттарға емес, олардың тілмен тұжырымдау тәсілдерінде
емес, нақты ойға қатысты алғанда, бейнелеудің объектімен дәл келуі. Демек,
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білім  ақиқаттылығы  оның  өмір  шындығына  сәйкес  келуі  тиіс.  Ақиқат  –
танитын  субъектіге  шындықтағы  құбылыстардың,  заттардың  дәл  сәйкес
бейнеленуі.

Ақиқаттың нақтылығы – ақиқат белгілі бір құбылыстың жүзеге асуының
айғақты қолайлы жағдайларының жалпы есебі негізделген қасиеті.

Ол объективті және субъективті, абсолютті және салыстырмалы ақиқат
түрлерге  ажырайды.  Объективті  ақиқат  –  жеке  адам  еркі  мен  тілегіне
қатыссыз,  адам  білімінің  мәні,  мазмұны  адамнан  және  адамзаттан  тәуелсіз
болатын  ілім.  Ақиқат  бейнеленетін  объектінің  объективтілігін  көрсететін
мазмұнымен анықталады. Объективті дүние кұбылыстары мен заңдылықтары
өзінен-өзі объективті ақиқат, объективті шындық болып табылады. Объективті
идеализмде  ақиқат  мәңгі,  уакыттан  тыс,  өзгермейтін  объектілердің  қасиеті
(күш, рух). Субъективті идеализмде ақиқат әрқашан субъективті,  яғни, адам
санасына байланысты болып келеді.

Абсолютті  ақиқат  ұғымындағы  «абсолютті»  сөзі  –  барлық  жағдайлар
мен  қатынастардан  еркін,  тәуелсіз,  жетілген  деген  мағынадағы  түсініктен
туындаған. Абсолюттілік әлемде жоқ, тек логикалық шартты мағынада ғана
қолданылады. Мысалы: екі шама да үшіншісімен тең болса, онда екеуі өзара
тең.  Демек,  абсолютті  ақиқат  –  ақиқаттың  субъектіден  тәуелсіз  заңды,
обьективті,  мәңгілігіне,  салыстырмалы  болса  да  біршама  тұрақтылығына,
өзгермеуіне байланысты алынған дүниенің санасы мен сипаты, практика мен
ғылымның алдағы даму бағытында терістелмейтін білім.

Ол  танылған  мен  танылатын  арасындағы  қатынасты,  теріске
шығарылмайтын  сипатты ашады.  Сондықтан  өмір  шындығы  туралы нақты
білім  ретінде,  болашақта  теріске  шығарылуы  мүмкін  емес  білім  түрінде
абсолютті ақиқат салыстырмалы ақиқаттардың жиынтығынан тұрады. Бірақ,
ақиқат  үнемі  процесс  болғандықтан  абсолюттілікті  ұстап  тұра  алмайды.
Сондықтан,  салыстырмалы ақиқатқа айналады,  абсолютті  ақиқат, яғни,  таза
абсолютті  ақиқат  болмайды,  «абсолютті»  деп  анықталған  сапаның  өзі
салыстырмалы болып келеді.

Салыстырмалы  (салыстырмалы)  ақиқат  –  адам  танымы  тереңдеп,
олардың  түсініктері,  идеялары  өзгере  түседі  де,  абсолютті  деп  белгіленген
ақиқат  бір  кездерде  немесе  белгілі  бір  шарттарда  өзгереді,  өзінің
тұрақтылығынан айрыла бастайды, сондықтан салыстырмалық сипат алады,
яғни,  басқа  нәрселермен,  жағдайлармен  салыстырғанда  абсолютті  болмай
шығады.  Кез-келген  абсолютті  ақиқат  үнемі  толықтырылып,  жеітілдіру
арқылы бастапқы сапасынан біртіндеп айрыла бастайды да, абсолюттіліктен
қалады және абсолютті болу үшін үнемі өзін жетілдіріп, барлық талаптарға
жауап беруге тырысады. Яғни, салыстырмалы ақиқат – белгілі бір шектерде,
қатынастарда  шарттарда  шындықты  дұрыс,  бірақ  толық  емес  бейнелеуден
ғылым дамуында толықтырылып, тереңдетіліп, нақтыланып отыратын білім.

Ақиқаттың  өзі  осындай  салыстырмалы  ақиқаттар  арқылы  абсолютті
ақиқатқа  жақындай  түседі.  Бірақ,  шьндығында,  абсолютті  ақиқат  пен
салыстырмалы ақиқат арасында қатаң шекара жоқ. «Бүгін мүмкін емес нәрсе
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ертең  шындыққа  айналады»  деген  ғылыми  танымдағы  нақыл  сөз  осыдан
қалған. Ақиқаттың мүлде абсолютті бола алмайтындығын, тек салыстырмалы
ақиқаттар ғана болатындығын және әлемдегінің, адам білімдерінің барлығы да
салыстырмалы  болып  келетіндігін  қуаттайтын  бағыт  «релятивизм»  деп
аталады.

Релятивизм – «релятивус» деген сөзден шыққан, салыстырмалы деген
мағынада  қолданылады.  Алғаш  рет  бұндай  көзқарасты  софист  Горгий
ұсынған. Демек, бұл – адам танымының шарттылығы, қатынастылығы туралы
ілім. Ақиқат белгілі бір жағдайға кеңістік бойынша орынға, шарттарға және
уақыт бойынша белгілі бір кезеңдерге, сәттерге, қатынастарға тәуелді. Осыған
орай,  релятивизм  ағымы  «әлемде  абсолютті  ештеңе  жоқ,  бәрі  шартты,
салыстырмалы»  деп  есептейді.  Мәселен,  этикада  да  зұлымдық  пен  ізгілік
салыстырмалы деп есептейді.

Осыдан  ақиқатты  тереңірек  анықтау  үшін,  ақиқат  деп  ұсынылған
білімдерді  тексеру  үшін,  мойындау  үшін  оны  зерделеу, жалпы  шарттарын
анықтау қажеттілігі туындап, ол ақиқаттың өлшемі деген атауға ие болған.

Ақиқаттың өлшемі – белгілі  бір  болжамның, пайымдаудың ақиқат, не
жалған екендігін тексеру құралы. Бұнда әртүрлі өлшемдер ұсынылып, ақиқат
немесе  жалған  екендігі  анықталуда  сан  алуан  көзқарастар  тайталасады.
Абсолютті  ақиқат  мүлде  жоқ,  тек  салыстырмалы  ғана  өмір  сүретіндігін
қолдайтын ағым релятивизмде ақиқаттың өлшемі де жоқ, ақиқат дегеніміз –
адасу, ал адасу – ақиқат болып шығуы мүмкін деп тұжырымдайды. Ф.Г.Гегель
айтқандай:  «шындықтың  бәрі  ақылға  сыйымды,  ақылға  сыйымдының  бәрі
шындық,  ақылға  сыйымдылық  келе-келе  ақылға  сыйымды  болып  шығады,
себебі,  ақылға  сыйымдылық  оның  бойында  әуел-бастан  бар,  ал  ақылға
сыйымды  кейіннен  ақылға  сыйымсыз  болып  шығады,  себебі,  ақылға
сыйымсыздық оның бойында бұрыннан бар». Демек, Гегель бойынша ақылға
сыйымдылық  ақиқаттың  шартты  өлшемі  болып  шығады.  «Ақылға
сыйымдылық»  –  философияда  кейде,  жалпы  алғанда,  логикалық  (ойлау
заңдарына сәйкес, формальді дұрыс) деген мағынада да қолданылады.

Ақиқаттың  өлшемі  ретінде  Д.Дьюй  мен  У.Джемс  –  пайдалылық  пен
тиімділікті;  Мах пен Авенариус – «ойды үнемдеу» қағидаларын дәйектеген
болса, непозитивизм өкілі К.Поппер верификация, демек, білімдерді тексеру
қағидасын ұсынған. Верификация – (верис – ақиқат, фацио – істеймін деген
мағынада)  бекітілуі,  жобалануы  (гипотеза)  верификациялы  болуы  мүмкін,
оның ақиқаттылығы тәжірибе көмегімен байланысты логикалық дәлелдеумен
дәлелденуі  ықтималдылықтан  туындаған  тәсіл.   К.Поппер
верификацияланбағандарды  метафизикалық  проблемалар  деп  табады  да,
фалсификация  қағидасын,  яғни,  жоққа  шығаруды  ұсынады.  Сондай-ақ
ақиқатқа  «ақиқат  тәрізділік»,  «жалған  шынайылық»  тәрізді  түсініктер  де
жақын. Шындық тәрізділік (правдоподобность) – К.Поппер ұсынған түсінік.
Оның  логикалық-әдіснамалық  ұстанымы  ғылым  философиясындағы  таным
проблемасындағы  ақиқатқа  жету  және  оның  өлшемі  тәрізді  түсінікте
ұсынылған.
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Жалғаншынайлық  (квазиреальность)  бұл  да  К.  Поппер  ұсынған
танымдағы психологизммен күрестегі эволюциялық эпистемологиядағы ұғым.
Жалғаншынайлық – таза шынайылық білімдегі салыстырмалы шындықтарға
ұқсас түсінік. Шындық – әлем түріндегі шынайлық, субъективті иллюзиялық
түрде  де,  субъективтілік  пайымдау  түрінде  де  әлем  объективті  емес  деген
субъективті идеализмге саяды.

Материализмде, әсіресе, марксизм ілімінде ақиқаттың өлшемі практика
екендігі қайтадан ұсынылады. Практика – (праксис – әрекет мағынасында) іс-
әрекет,  өмір,  тәжірибе  деген  мағыналардың  мазмұнын  қамтитын  адамның
саналы,  мақсатты,  нысаналы  сезімдік  қызметі.  Ол  субъектілік  пен
объектіліктің, сана мен болмыстың бірлігі, субъективтіліктің заттандырылуы
мен объективтіліктің затсыздандырылуы. Практика теорияны жүзеге асырады,
түзетеді,  байытады.  Теориялық  қағидалардың,  ғылыми  болжамдардың
практикада  қуатталуы  олардың  ақиқаттылығын  дәлелдейтін  болғандықтан,
практика ақиқат өлшемі ретінде нығайтылады.

Пайдаланылатын әдебиеттер

1. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық. - А., 2008 ж.
2. Нұрышева Г.Ж. Философия. - А., 2006 ж.
3. Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. - А., 2008 ж.
4. Мырзалы С. Философия. - А., 2008 ж.
5. Ермеков Қ. Философия негіздері. - А., 2000 ж.
6. Тұрғынбаев Ә. Философия. - А., 2008 ж.
7. Философиялық сөздік. - А., 1996 ж.
8. Әбішев Қ. Философия. - А., 2008 ж.

5 дәріс. Адам

1. Философиядағы адам мәселесінің қойылысы және антропосоциогенез.
2. Адам: қоғам – табиғат – әлем мәселелерінің арақатынасы.
3. Адамның биологиялық, психологиялық және әлеуметтік жақтары.

1.  Философиялық  ойтолғаныс  тек  сыртқы  дүниеге  ғана  емес,  сол
дүниені  субъектісі  болып  отырған,  жер  планетасының  белсенді  «лидері»
ретінде танымалданған, өзін табиғатқа үстемдік етуші деп жариялаған адам
мәселесіне  де  тоқталады.  Себебі,  философияның  объектісінің  жалпылама
нұсқасы – адам мен дүние болып табылады. Бірақ,  адам сол өзі өмір сүріп
тұрған  әлемнен  оқшау  қарастырылмайды,  оның  мәнінің  ашылуы,
жұмбақтығының сыры да табиғаттың бір бөлшегі болып табылатын тіршілік
иесі  болуымен  айқандалады.  Сондықтан  философиядағы  рефлексия,  өзін
тануға ұмтылыстың жалпы көрінісі – адамтану болып табылады. Көне Грек
ойшылы Сократтың «Өзіңді-өзің таны» деген қағидасын жалпыласақ, тек жеке
тұлғалықты  ғана  емес,  бүкіл  адамзатты  тануға  ұмтылыстың  қажеттілігін
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сезінуге  болады.  Сондықтан  философия  тарихында  «адам  дегеніміз  кім
немесе  ол не?» деген сауалдар мыңдаған жылдық таным кеңістігін  қамтып
жатыр. Осыған орай, адамды анықтауға әртүрлі түсініктер мен анықтамалар
берілген.

Сондықтан  көне  Грекиядағы  адамның  әлемге  тағайындалуын  –
космоцентрлік деп, орта ғасырдағы адамның дүниедегі орнын – теоцентрлік
деп, жаңа замандағы қалпын – рациоцентрлік деп белгілеу дәстүрлі түсінікке
айналған.  Аристотель:  «адам  –  саяси  жануар»  деп  түсіндірсе,  әл-Фараби:
«Адам  мәдени  жануар»,  –  деп  ой  түйіндеген.  Теологияда  ол  періште  мен
хайуан  арасындағы  орталық  буын  болып  табылады.  Сондай-ақ  Ф.  Рабле:
«Адам  күлетін  жануар»  деп  сипаттаса,  А.  Бергсон:  «Адам  күлетін  және
күлдіре алатын жануар» деп тұжырымдайды. Ал Ламетри: «Адам – машина»
деген пікірге тоқтайды. Бірақ,  бұлардың ешқайсысы оның түпкілікті  мәнін,
жан-жақты сипатын аша алмайды.

XX ғасырда адам мәселесі қайтадан тыңғылықты, жан-жақты зерттеудің
объектісіне айналды. Соның бірі – философиялық антропология адамның ішкі
табиғи-әлеуметтік  мәніне  үңілді,  бірақ,  көбінесе  адамның  эволюциядағы
орнын дәрменсіздік арқылы шешуге тырысты, ал психоанализдік теорияларда
адам инстинктердің қозғаушы күшінің ықпалы және оны өзі де жете түсіне
алмайды  деген  қағиданы  ұстанса,  экзистенциализм  осы  психологиялық
үдерістерді  философемдерге  айналдырды  және  аса  қуаныштылық  пен
бақыттылық  сезімде  сипаттаған  жоқ.  Бірақ,  прагматизм  мен  персонализм
ағымында  адамның  әлемге  және  қоғамға  бейімделуіне,  тіпті  оның  шексіз
мүмкіндіктерін  ашуға  баса  көңіл  бөлді,  ол  алдыңғы  ағымдарға  қарағанда
оптимистік шабытта болды.

Адам  –  белсенді  әрекет  ететін  сананы  иемдену  арқылы  еңбек
құралдарын  жасап,  пайдаланып,  өнім  өндіріп  табиғатты  өзгертетін  барша
тіршіліктің  лидері:  жан  мен  тәннен  құралған,  табиғаттан  мәдени-рухани
асқақтығы, ойлау тереңдігі, мақсат қоюы және т.б. арқылы ажыратылады. Ол
мәдени-рухани игілікті иеленіп, жер бетінде саналы тіршілік ететін субъект.

Осыдан  адамның  басқа  тіршілік  иелерінен  айырмашылықтарын
былайша зерделеп  көрсетуімізге  болады:  санасы бар,  дискурсивті  ойлайды,
еңбек  құралдарын  жасап  пайдаланады,  мәдениетті  жасаушы,  мақсат  қоя
тіршілік етеді,  өзінің өмір сүріп тұрғандығын және оның аяқталатындығын
саналы түрде түйсінеді т.б. Бұл адамның қазіргі сипаты мен күйі, дегенмен, ол
әу-баста  эволюцияда  қайдан  және  қалай  пайда  болған  деген  түсініктер
туындайды. Бұны жаратылыстану ғылымдарын да және қоғамдық ілімдерді де
қызықтыратын сала – антропогенез қарастырады.

Антропогенез – (антропос – адам, генезис – шығу тегі деген мағынада)
адамның пайда болып жетілу процесін, эволюциясын зерттейтін сала. Дарвин,
Гексли,  Геккель  адамның  жоғары  дәрежедегі  дамыған  маймылдардан
шыққандығы туралы теориясын дәлелдейді.  Бұл адам тектес  маймылдардан
осыдан 2,5 млн жыл бөлініп шыққандығын дәйектейтін дарвинизм теориясы
деп аталады. Дарвинизм – Ч.Дарвин негізін салған адамның шығуы мен дамуы
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жөніндегі эволюциялық теория. Ұрпақтардың сабақтастығы негізінде тіршілік
иелерінің түрлерінің өзгеретіндігі фактісінің тәжірибесінен алынған тіршілік
үшін күрес, сұрыпталу сияқты табиғи заңдылықтарынан өткен адам бүгін де
өзі тіршілік етуі мен дамуын сақтайды деген тұжырым жасалады. Ал Т. Гексли
–  Томас  Генри,  ағылшын жаратылыстанушысы,  философы (1825-1895  жж.)
Дарвин  ілімін  қорғап,  өмірдің  материалистік  түсінігі  жалғыз  ғана
жаратылыстанулық болжамдардың нәтижесі  деп  қарап,  априорлық білімдер
өмір  сүрмейді,  ол  мұрагерлік  жолмен  заңдандырылатын  бұрынғы ұрпақтар
тәжірибесімен алынады, адам – әлемдік құбылыстардың жемістісі деп таныса,
неміс  зоологы  Эрнст  Геккель  (1834-1919  жж.)  де  дарвиндік  теория  ізімен
құдайдың өмір сүретіндігінен ауытқу қажет деп тапты, өз ілімін монизм деп
атады.

Бұларда  адамның  маймылдан  пайда  болуының  бірте-бірте  жүзеге
асқандығын  дәйектейтін  ұстанымдар  бар.  Соның  алғашқысы  адам  типтес
маймылдар туралы түрлермен анықталады. Австрапопитектер  – бұдан 5 млн
жыл бұрын өмір сүрген маймылдар, адамның ең жақын арғы-тегі, Австралия
мен Африкадан табылған. Олар жер бетіне тіршілік ету салтына бейімделді,
алғашында талғаусыз тамақтанды, табиғи заттарды құрал ретінде қолданды.
Синантроптар,  питекантроптар  – австралопитектерден  кейінгі  алғашқы
қауымдық  топтарды  құруға  бейімделген,  өңделмеген  сүйек,  ағаштарды
пайдаланып,  терімшілікпен  шұғылданды,  аң  аулады.  Одан  кейін
неандертальдықтармен  саналы  адам  қалыптасты.  Гомо  Сапиенс  –  саналы
адам, осыдан 35-40 мың жылдай бұрынғы қазіргі адамдарға барынша ұқсас,
тік жүретін, дене бітімі толық қалыптасқан, қауымдық тобырлардың, алғашқы
қауымдық  қоғамға  ауысу  кезеңіндегі  адам  эволюциясының  уақыты  тас
ғасырындағы адам. Адамның пайда болуы олардың қоғамдасып өмір сүруімен
шартталады. Сондықтан бұл құбылысты зерделейтін ілім антропосоциогенез
деп аталады.

Антропосоциогенез – (антропос – адам, социум – қоғам, генезис – шығу
тегі  деген  мағынада)  материя  қозғалысының  биологиялык  формадан
әлеуметтік формаға ауысуын және жануарлықтан адамзат коғамының шығуын
зерттейтін сала. Адамның мәні барлық қоғамдық қатынастардың жиынтығы.
Социогенез – антропогенездің мазмұны. Қоғамның тууы – алғашқы қауымдық
құрылыс  кезеңі.  Яғни,  инстинктердің  шеттетілуі,  қоғамдық  нормалардың
тууы,  табиғилықтың  бақылауға  түсуі,  экзогамияның  іске  асуы,  әлеуметтік
болмыстың  құрылуы  және  т.б.  жүзеге  аса  бастады.  Әлеуметтік  болмыс  –
болмыс  түрі,  адам  болмысының  қоғамда,  әлеуметтенудегі  бірігуі  мен
бірлесуінің  жалпы  табиғаты.  Оның  баска  болмыс  түрлерінен,  адам
болмысынан  да  өзгеше  кең  мағыналы  сипаты  бар,  биологиялық,
психологиялық  негіздер  бойынша  әлеуметтікке  ауысу  тұрпатты  көрінісі
айғақталады. Еңбек, мораль, сана  – қандай-да болсын адамзаттың игіліктері
(еңбек),  адамдар  арасындағы  құқықтылық  қатынас  (мораль),  адамға  тән
психиканың деңгейі (сана) қоғам қалыптасуындағы басты үш фактор, қажетті
сектор.  Үшеуінің  қайысысы  бұрын  екендігі  жөнінде  тұжырым
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болмағандықтан еңбек,  мораль,  сананың тууы — қоғамның қалыптасуының
түпкі шарты болып табылады. Сондай-ақ жанама факторлар: тіл,  жанұялық
қатынас,  қоғамдастық  және  т.б.  да  антропосоциогенездегі  маңызды
қатынастар.

Теологияда  – адамды  құдай  жаратқан  (кезеңі  көрсетілмейді),  ол
тумысынан саналы,  мәдениетті,  құлықты жан иесі,  рух  пен тәннің  бірлігін
алып  жүруші  деп  түсініледі.  Бұл  тұжырым  теологияда  креационизм  деп
аталады және дарвиндік теория жоққа шығарылады. Креационизм – әлем мен
адамды құдайдың бірегей  актіде  жаратқандығы туралы ілім.  Бұнда  арнайы
уақыт  кезеңі  көрсетілмейді,  дегенмен  әлем,  алғашқы  адам,  одан  соң
мәдениетті, саналы кейіпте бірден жаратылғандығы туралы түсінік басымдау
болып  келеді.  Жаратылу  актісінде  әлем  ештеңеден,  адам  топырақтан  деп
ұғынылады. Алғашқы түр - Адам ата мен Хауа ана деп есептеледі.

Соңғы  уақыттарда  дарвинизм  ілімімен  де,  креационизм
тұжырымдамасымен де келіспейтін ғылыми болжамдық идеялар ұсынылады.
Адам жер бетіндегі маймыл типтестерге, қазіргі маймылға еш қатынасы жоқ,
тек  сыртқы  келбеті  ғана  сәйкестенгендіктен,  оны  осы  түрлерден  туды  деп
санаған.  Адам баласы ғарыштағы тіршілік белгілерінен жерге тараған,  өзге
планеталықтар  сондықтан  біздің  тұрпатымызға  ұқсайды,  әсіресе,  ақыл-ой
санасының жетілгендігі бұған куә деп ой түйінделеді.

2.  Адамның мағынасын тереңдей  ашу үшін  оның қоғамға,  табиғатқа,
әлемге қатынасын зерделеу қажет. Осыған орай, адам мен қоғам,  адам мен
табиғат, адам мен әлем жөнінде мәселелер ұсынылады.

Адам  мен  қоғам  қатынасы  сол  адам  болмысының  негізгі
құрылымындағы  жалпы  бағдар,  адам  табиғатының  тұтастығы  болып
табылады. Адамның қажетті атрибуттары: тіл, сөйлеу, пайымдау, жанұя құру,
еңбек  ету  т.б.  барлығы  осы  қоғамдасып  өмір  сүруге  келіп  тіреледі.
Қоғамдасудың  мынадай  шарттары  бар:  табиғи,  мәдени,  әлеуметтік,
психологиялық,  саяси  т.б.  Мәселен,  табиғи  шарты  адам  болмысындағы
эволюцияға  байланысты,  себебі,  топтасу  инстинктісі  тек  адамға  ғана  емес,
көптеген хайуанаттарға ортақ қасиет. Бұл бірлесіп тіршілік етудің тиімділігін,
пайдалылығын, өзара келісімділігін қамтамасыз етеді. Хайуанаттарды бірлесіп
өмір  сүретін  және  дара  немесе  жұптасып  өмір  сүретін  түрлерге  жіктеу
бойынша,  адам  да  топтасып  тіршілік  ететін  қаеиетті  иеленеді.  Мәселен,
бірлесіп тіршілік ететін хайуанаттар тобынан, үйірінен бір сәт ажырап қалса,
елеңдеп, жалғызсырап, қауіпті сезіне бастап, тобырын тапқанша алаңдайды.
Бұндай сезім қазіргі  кезде де жеке адамдардан анық байқалады. Екіншіден,
топтасу  эволюцияда  өміршеңдігін  сақтаудың,  ұрпақтар  сабақтастығын
жалғаудың нақты кепілі, барынша тиімді тәсілі болып табылады. Яғни, адам
да осындай тәсілге жүгінген, оны инстинктивті түрде болса да қалаған. Бұдан
топтасудың  психологиялық  шарты  туындайды.  Адам  психикасы  да,  осы
инстинктерді  негізге ала  отырып,  бұл қоғамдасуды саналы игере бастайды.
Мәселен,  адамның  ақпараттық  тіршілік  иесі,  яғни,  ол  ақпараттарды
қабылдаушы-таратушы екендігін, онсыз өмір сүре алмайтындығын негіздеген
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тұжырымдамалар бойынша ол қоғамдасуға пеихологиялық жағынан да тәуелді
болып келеді.  Ал  саяси  немесе  әлеуметтік  алғышарты  – рулық,  қауымдық,
мемлекеттік дәрежеге дейін көтерілуге алып келген. Рулық қоғамда да, рудың
көсемі, іс жүргізушілер, шаруашылықты атқарушылар арнайы жіктелген және
өзге  рулық бірлестіктермен бәсекеге  түскен,  біріккен,  яғни,  бірлестіктер  де
ішкі  және  сыртқы  саяси  қатынастарды  іске  асырған.  Демек,  мемлекет  тек
бүгінгі  күннің  адамзаттың  саналы  тарихының  ғана  жемісі  емес,  адамның
қоғамдық  тіршілік  иесі  екендігінің  көрінісі.  Гоббстың  теориясында  бүгінгі
қоғам немесе мемлекет өзара келісім бойынша құрылған, олардың әлеуметтік
топтары өзін-өзі қорғауға тиеселі болып өздерінің еркіндіктерін өз еріктерімен
берген деп түсіндіріледі. Бұдан тарих пайда болды. Тарих адамзаттың саналы
ғұмырынан туындаған өзіндік тарихи сананың нақты нәтижесі мен көрінісі,
тарихи жадының ең шеткі мөлшерімен шартталады. Бұны өркениет басталған
дәуір деп есептейді.  Ол осыдан 5000 жылдай уақытпен шартталады.  Бірақ,
кейбір  зерттеушілердің  болжамы  бойынша,  бұл  тарихтан  да  әрірек,
адамзаттың  тарихи  жадына  енбеген  басқа  да  тарихтар,  өркениеттер  болған
деген  болжамдар  бар.  Адам  қоғамсыз  өмір  сүре  алмайды  деген  тұжырым
дәстүрлі түсінікке айналған. Бірақ адамзат тарихының тәжірибесінде қоғамнан
оқшауланудың  бірнеше  үлгілері  бар,  мәселен,  «мауглишілдік»  – адамзат
қоғамынан  тыс  табиғи  тршілік  қалпы  бойынша  басқа  тіршілік  иелерінің
қоғамдастығы  бойынша  өмір  сүру.  Немесе,  аскеттік  өмір  стиль  бойынша
бастапқыда адамзат қоғамының арасында болғанымен, кейіннен одан саналы
түрде алшақтап, оқшаулану үрдісі. Бұған мысал ретінде: Диогеннің бөшкедегі
өмірін,  А.  Яссауидің  жер  астында  тіршілік  етуін,  жалпы тұтастай  алғанда,
монахтардың,  сопылардың, дәруіштердің өмірлерін келтіруге болады. Бірақ,
қалыпты жағдай бойынша адам,  жеке адам қоғамсыз дами алмайды,  өзінің
адамдық болмысын толықтай иеленбейді, егер жаңа туған нәрестені қоғамнан
оқшауласақ, ол тілден, қарым-қатынастан т.б. жұрдай болар еді.

Осыдан,  адамның  қоғамдасуға  ұмтылысының  ерікті  және  еріксіз
қырлары  қатар  ашылады.  Демек,  адам  қоғамдасуға  ұмтылады  және
оқшаулануға да ынтық болып шығады. Екеуінің бірлігі оны орталық жағдайға
алып  келеді,  адам  қоғамдық  ортада  үздіксіз  бола  алмайды,  мәселен,  «мені
оңаша қалдыршы» деген психологиялық қалып бүгінде жиі кездесетін өзін-өзі
реттеп  алудың тетігі  екендігі  сөзсіз.  Педагогикада  адамның қалыптасуында
тәрбие басты рөл атқарады, бұл жанұя, достары, туыстары сияқты кіші қоғам,
білім алу орындары, мемлекет сияқты үлкен қоғаммен келіп түйседі. Сонымен
қатар  әлеуметтік  педагогикада  мезофактор  – әлем,  мегафактор  – табиғат,
макрофактор  – қоғам, микрофаткор  – ықшам қоғамнын әсері де зерделенуде,
себебі, адам тек қоғамдық сипат қана алмайды, ол табиғатпен, әлеммен біте
қайнасқан екендігі түсінікті жайт.

Осыған  орай,  «адам  – табиғат»  мәселесі  қарастырылады.  Адамның
табиғатқа  қатынасы  екі  үлгіде  бағамдалады:  біріншісі  – адам  табиғатты
танушы, үстемдік жүргізуші, одан екінші табиғатты тудырушы, өңдеуші, яғни,
субъект  болып  табылады,  екіншісі  – табиғат  бөлшегі  ретінде  объект  және
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оның тылсым құпияларына бас июші,  онымен біте қайнасқан тіршілік иесі
ретінде бағаланады. Бірінші ұстаным соңғы жылдарда белең алып, ол адам –
табиғат  жүйесіндегі  қайшылықтарға  алып  келіп  отыр.  Шындығында,  адам
табиғат бөлшегі, себебі, оның тәні, жаратылысы, болмысы, физикалық денесі
осының айғағы, ол – белгілі бір деңгейде рухани дәрежеге көтерілсе де, өзінің
табиғатпен біте қайнасқан болмысынан алшақтап кете алмайды. Осыған іштей
психологиялық  қарсылық  ретінде  өз  тәнін  табиғаттық  қалпынан  айырғысы
келетін көзқарастар мен ұстанымдар да кездеседі.  Мәселен, иога өнеріндегі
жетістіктер,  адамның  қоректенбей-ақ  өмір  сүре  алатындығын  дәйектегісі
келетін  ұмтылыстар  осының  айғағы.  Олардың  түсінігі  бойынша,  табиғат
адамға  қалай  болса  солай  пайдалануға  берілген  орта  емес,  қайта  онымен
үйлесімділікте  болу  керек,  ешқандай  түбегейлі  өзгертетін  ықпал  жасамау
керек деп түсініледі. Мәселен, буддизмдегі вегетариандық деп аталатын салтта
адам  тіршілік  иелерін  өзіне  азық  ретінде  мүлде  қолданбау  керек,  бұл
зұлымдық әрекет болып саналады.

Табиғат  адамның  тіршілік  ететін  ортасы,  өзінің  қажеттіліктерін
қанағаттандыратын  шикізат  аймағы,  таза  күйінде  немесе  өңделген  күйінде
болса да, оның элементтерін еркін пайдаланады. Соңғы уақыттарда адамзат
өркениетінің  ықпалымен  екінші  табиғат,  яғни,  өңделген,  адам  әрекетімен
өзгертілген әлем кеңейе түсуде. Бұл «табиғат үлкен шеберхана, ал адам ондағы
ұста» деген қағиданың үстемдік етуіне алып келді.

Екінші  ұстаным  шамамен  жаңа  дәуір  заманына  дейін  адамзат
мәдениетінің негізгі тіршілік салтына айналып келді, бұған дейін табиғатты
барынша қастерлеуге ұмтылған еді. Алғашқы қауымдық құрылыста, көптеген
халықтарда  табиғаттың  жеке  элементтеріне  табыну,  оларды  құрмет  тұту
сенімдері  үстемдік  етті,  ол  фетишизм  деп  аталады.  Мәселен,  қазақтардың
дүниетанымында жер-суды, тауды қастерлеу кең орын алған. Демек, табиғатқа
тылсымдылық,  кұпиялылық,  қастерлілік  қасиеттерді  таңатын  және  өзі  сол
табиғаттың перзенті екендігін үнемі сезініп жүретін қатынас адам мен табиғат
арасындағы үйлесімді бастама болғандығы рас.

Үшінші  деңгей  –  адам  мен  әлем  қатынасы  болып  табылады.  Егер
табиғат  әлемнің  бөлшегі  және  адам  оның  перзенті  болса,  ендеше,  адам
әлемнің де кұрамдас бөлігі болып табылады. Адамның әлемге және әлемнің
адамға тікелей қатынасының байырғы дәуірлерден бері қалыптасқан түсінігін
«астрология»  ілімі  зерделейді.  Бұндағы  ғарыштағы  аспан  денелерінің
қозғалысы жердегі адам мен мемлекет тағдырына байланысты деген тұжырым
алынған  да,  оның  нақты  болжамдарының  жүйелі  кестесі  «жүлдызнама»
(гороскоп)  болып  құрылған.  Бүгінгі  күні  де  Күндегі,  Айдағы  өзгерістер
әлеуметтік  өзгерістерге  ықпалды  деген  пікір  қайтадан  жандануда.  Бұндай
түсінік  көне  қазақ  дүниетанымында  да  кездеседі.  Мәселен,  психологиялық
жағынан келіспейтін адамдарды «жұлдызы қарсы» деп сипаттау да осының
көрінісі. 

3.  Адамның  табиғатпен,  қоғаммен,  әлеммен  байланысынан  оның
биологиялық,  психологиялық,  әлеуметтік  жақтары  ашылады.  Жақтары
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дегеніміз – қандай-да болмасын нәрсенің немесе құбылыстың толық мәнін алу
үшін өзінің байланысты объектілерін сипаттайтын шектеулі өлшемдері. Олар
мазмұны  жөнінен  өзара  тең  болып  келеді.  Биологиялық  жағы  адамның
болмысына  енгізілген,  жалпы  табиғи  нұсқасын  зерделеу,  эволюциядағы
белгілі  бір  маңызы  мен  түпбастамалық  негіздерін  айқындау  мәселелерін
таразылайды.

Биологиялық  жағы  – тәндік  негізі  бойынша  барлық  сүт  қоректі
хайуандарға ортақ қасиеттерді иемденеді.  Организмдердің бәріне ортақ: қан
айналым, зат алмасу, туу мен өлу және т.б процестер адамның бір жағынан
биологиялық тіршілік иесі екендігін көрсетеді. Сондықтан адам эволюциядан
оқшау әлеуметтік  жан  иесі  ғана  емес,  сол  табиғи  ортаның заңды  жалғасы
болып табылады. Ал психологиялық жағы  – адамның психикасындағы өзге
жануарлар психикасынан елеулі айырмашылықтар арқылы сипатталатын және
онымен үндесетін  психикалықтың,  психофизиологиялықтың,  саналылықтың
тұтастануын білдіреді. Сана, мінез-құлық, сезімдер, ойлау, қиялдау, мақсатқа
ұмтылушылық  адам  психикасының  ерекшеліктерін  құрап,  психологиялық
жағынан  өзге  хайуандардан  ажырай  бастады.  Бұдан  руханилық  жағы
ашылады.  Осы  тұста  адамның  психикасындағы  табиғи  қалыптарға
басымдылық  беретін  иррационалистер  адамды  хайуанаттармен  салыстыра
отырып  сипаттап,  субъектінің  басты  тұғырлы  айырмашылықтарының  түп
төркінін  қайтадан  табиғилыққа  балайтындығын  ескерсек,  оның  инстинктік
негіздеріне  сараптама  жасау  қажеттілігі  айқындалады.  Инстинкттер
табиғилыққа  да,  психологиялыққа  да  жатқызылатын  аралық  буындар,
нақтырақ  айтқанда,  психофизиологиялық  жақтар  болып  табылады.  Адам
эволюцияның  нәтижесі  және  оның  заңдылықтарынан  ажырай  алмайтын,
табиғи заңдылық шеңберінде өмір сүретін тіршілік иесі болғандықтан, ол да
осы  инстинкттермен  шартталады.  Бірінші  аналық  инстинкт  бүкіл  тіршілік
иесіне  тән,  әсіресе,  сүт  қоректілерде  анық  байқалатын  анасы  мен  ұрпағы
арасындағы  өзара  түсіністікпен  қабылданған  табиғатқа  бейімделудің  нақты
және жетілген көрінісі. Кез келген аналық өзінің ұрпағын корғау үшін жанын
сала  күресуге  дайын  тұрады,  сәйкесінше,  ұрпағы  да  анасының
қамқорлығының  аясын  үнемі  ескеріп  жүреді,  одан  физикалық  кеңістік
жағынан алшақтап кете алмайды. Себебі,  өздігінше өмір сүруге бейім емес
ұрпақ үшін анасы қоректендірудің және қоректенудің ең сенімді жағы. 

Келесі  инстинкт  өзін-өзі  қорғау  немесе  өзін-өзі  сақтау. Бұл  да  басқа
тіршілік  иелері  мен  адамға  ортақ  психикадағы  бағдарлама.  Ол  өзін  қауіп
қатерден  қорғайтын  және  мүмкіндігінше  құтқаратын  психикалық  құрылғы
болғандықтан,  тәнін  сақтауға  ұмтылатын  табиғи  қажеттіліктердің  талабы.
Өзін-өзі сақтау өзінің жаулары мен жемтігін оңай ажыратуға, тіршілік ортасын
таңдап  алуға,  қабілеттерінің  шектеулілігі  мен  мүмкіндіктерін  бағдарлап
отыруға және тіршілік аясының тарылған тұстарында одан құтылудың жолын
табуға көмектеседі. Кез келген тіршілік иесі өміріне қауіп төнгенде қашады
немесе  жауымен  күреске  түседі.  Ендеше,  адам  да  осындай  жағдайларда
саналы  ойланып-толғанып  жатпай-ақ  қорғанысқа  көшеді  және  ол
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инстинктивті болғандықтан тез, уақытты оздырмай тәнін аман сактап қалудың
жабдығын жасайды.

Сонымен  қатар  жыныстық  инстинкт  те  көптеген  тіршілік  иелеріне
ортақ, әсіресе, сүт қоректілерде айқын байқалады, демек, биология ғылымы
бойынша  адам  да  сүт  қоректілер  тобында  болғандықтан,  осы  инстинкт  те
жақсы  дамыған.  Бұл  да  түрдің  сақталуының,  эволюцияда  тіршілік  үшін
күрестің нәтижесінен пайда болған көбеюді қамтамасыз ететін биологиялык
қажеттілік.  Хайуанаттарда  еркегі  мен  ұрғашысы  қандай  жағдай  болмасын,
көбею сәтінде бірін-бірі әртүрлі сигналдар арқылы оңай тауып алады. Бұның
онтологиялық  идеясы  көне  Қытайдағы  Инь  мен  Янның  арақатынасынан
философиялық дәрежеде анық айшықталады. Әйелдік Инь мен Ер адамдық
Янның  өзара  әрекеттесуі  табиғи  заңдылық  деңгейінде  рәсімделеді.  Демек,
жыныстық  интстинкт  те  адамның  табиғи  қырының  басты  көрінісі.  Бұл
теологияда да осы түсінік бойынша қамтылады. Бастапқы пайда болған Адам
Ата мен Хауа ана жұбы осы инстинкттің негізгі объектілері және субъектілері
болып  табылады.  Қазақтардың  байырғы  дүниетанымында  да  бұл
инстинктердің  түп бастамасының көрінісі  арнайы айтылмаса  да,  Көк Тәңрі
мен Ұмай Ана жұбы осындай көбею мен дамудың ишарасын тұспалдайды.

Адамның келесі бір қыры – психологиялық жағы болып табылады. Адам
тек  психофизиологиялық  қана  емес,  психологиялық  та  жан  иесі.  Ол
психикалыққа бағдарланған және оны психоәлеуметтікпен ұштастырған өзінің
барлық  мақсаттары  мен  мүдделерінің  орындалуында  да  психологиялықпен
танылатын субъект болып табылады. Сондықтан адамның тіл, карым-қатынас,
мәдениет сияқты руханилық көріністері де осыған байланысты болып келеді.
Бүкіл  тіршілікке  тән  психикамен  қатар  және  жалпыадамзаттық
психологиялылықпен  бірге  адамның,  әрбір  тұлғаның  өзіндік  жеке
психологиялық  мінез-құлқы,  таным-түсінігі  қалыптасады.  Психологияға
қатысты  таным  баспалдақтарын  Ф.Бэкон  «үңгір  елестері»  деп  ажырата
отырып, адамның психологиялық әлеуеттегі орнының танымдық жағдайда да
көрініс  беріп  отыратындығын  байыптаған  болатын.  Осы  «психологиялық»
адам өмірінде елеулі маңызы бар оның болмысын да кей сәттерде анықтап
отырады.  Бұған  басымдылық  беруші  психологизм  өкілдері  жеке  адамның
психикасы  оның  бүткіл  өмір  тағдырын  айқындайды  деп  түсіндіреді,  оның
денсаулығы, жолының болғыштығы, адамдар арасындағы беделі т.б. барлық
маңызды сәттердің барлығы, тұтастай алғанда, адамның ішкі психологиялық
түйткілдерінен,  өзін  сендірулерінен,  өзін-өзі  бағдарлауынан  құралады  деп
түсіндіреді.  Мәселен,  бұл  ұстанымның  айқын  көрінісі  халықтық  медицина
өкілдерінен байқалады. Шамандық дәстүр де, алдымен, психологиялық күрес,
психологиялық  тайталас  және  психологиялық  сендіру  шаралары  арқылы
субъективтілікті объективтендіреді. Шындығында да, адамның психологиялық
жағы оның өз болмысын өзі жасауына тұтастай болмаса да едәуір әсер етеді.
XX ғасырдағы экзистенциалист Ж.П.Сартр айтқандай, адам болмысы оның өзі
жасап, өзі қалыптастыратын, қандай болғысы келсе, сондай болатын болмысы
болып табылады.
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Адам  тек  биологиялық  және  психологиялықпен  көмкерілген  тіршілік
иесі емес, сондай-ақ оның әлеуметтік жағы да маңызды, елеулі рөл атқарады.
Әлеуметтік  жағы  – биологиялық  жақтың  кейбір  ұмтылыстары  тежеліп,
психикалық жақтың оңды, ілгерішіл жақтары дамытылып, адам –адамзат өкілі
екендігін  түйсінуден  басталады.  Ол  қоғамдағы  әлеуметтік  үдерістердің
барлығының  белсенді-белсенді  емес,  ерікті-еріксіз  субъектісіне  айналады.
Себебі, онда әлеуметтенген немесе әлеуметтендірілген бағдарлар әуел бастан-
ақ  орнықтырылған.  Бірақ,  ол  басқа  жақтарынан  оқшау  таза  дербес  бола
алмайды,  психологиялық  пен  табиғилықтың  ұштасуының  нәтижесін  де
басшылыққа  алады.  Жеке  адам  қоғамнан  тыс  бола  алмайды,  ол  қоғамдық
нормалар мен талаптарды, мораль мен мемлекеттік ұстанымдарды, дәстүрлер
мен  ғұрыптарды,  қарым-қатынас  қағидаларын  мойындауы  тиіс,  еңбек
бөлінісіне қатынасып, сыртқы ортадан өзіндік орнын айшықтайды. Сондықтан
адамның  әлеуметтенуі  стихиялы  түрде  және  ұйымдасқан  түрде  жүріп
отырады.  Ол  адамдағы  әлеуметтік  модустармен  түйіседі.  Ол  болмысынан
табиғи тұрғыдан құрылған қауымдастықтың мүшесі болу бағдарынан мәдени
қауымдастың субъектісі болу сәтіне қарай ойысумен болады. Оның әлеуметтік
жағы жоғарыда айтқандай, табиғи болмысындағы топтасу инстинктісін негізге
ала  отырып,  оны  мәдениеттенген,  әлеуметтенген,  саясиланған  формаға
көшіреді де, субъект әлеуметтік жан иесі болып шығады. Сондықтан оған өзін
қоршаған қоғамдық ортада қалай сезіну керектігі,  қоғамнан өз  орнын табу,
қоғамдық  қатынастар  мен  талаптарды  игеру,  өзінің  белсенділігін  анықтау
сияқты талаптар қойылады. Осы талаптар оның рухани жағымен байланысып
жатыр.

Руханилық та адам болмысының ішкі танымдық бағдарынан өрістеген,
өзінің  ішкі  психоәлеуметтік  және  мәдени  күйін  сыртқы  әлемге  таныстыру
және ашумен, іске асырумен айғақталады. Руханилық барлық материалдық,
тәндік еместердерден азат болған адамның жоғары мақсаты: адамгершілік пен
құлықтылық, эстетикалық пен сезімдік қажеттіліктердің қанағаттандырылуы
т.б. Демек, адам болмысының табиғи, психологиялык, әлеуметтік жақтары бір-
бірімен байланысты болғандықтан, оны тұтастықта қарастыру қажет. 
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1. Сана түсінігі және эволюциядағы бейнелеу табиғаты.
2. Сана – ми, психика, ойлау, тіл, сөйлеу, логос, жасанды ми.
3. Сана және бейсаналылық; сана және өзіндік сана – рефлексия.
4. Қоғамдық сана және оның деңгейлері мен түрлері. 

1.  Философияда  адам  мәселесіне  қатысты  түйткілдердің  бірі  – сана.
Сана өзінің ерекше табиғатымен, тек адамға тән болуымен, дүниені бейнелей
алуымен, тіпті өзін – өзі ойлай алуымен т.б. қасиеттермен ерекшеленеді. Сана
адамның  тіршілік  етуінің  ажырамас  қасиеті  ғана  емес,  адам  болмысын
айқындайтын  маңызды  атрибуттардың  бірі.  Бүгінгі  күнгі  адамзаттың
жетістіктері, ғылым мен білімнің дамуы, өзін қоршаған ортадан ажыратуы т.б.
барлығы  сананың  жемісі  болып  табылады.  Сана  – обьективті  шындықты
бейнелеудің  адамға  ғана  тән  жоғары  формасы,  оның  дүниеге  және  өзіне
адамдардың қоғамдық  – тарихи қызметінің  жалпыға  бірдей  формаларының
жанама  түрдегі  қатынасының  тәсілі.  Сана  объективті  дүниені  ой  елегінен
өткізіп,  тұтас  дүниетаным құрайды.  Ол психикалық үдерістердің  бірлігінен
құралады:  ойлау, тіл,  қиялдау т.б.  және  бұлар  – сананың нақты көріністері
болып табылады. Сананың пайда болуы жөнінде әр түрлі көзөқарастар бар:
эволюцияның  нәтижесінде  жетіліп  шыққан  органикалық  – физиологиялық
мүше  мидың  басты  қызметі;  жаратушының  ықпалы  арқылы  адам
жаратылысымен пайда болған ерекше құбылыс т.б.

Материяның жалпы қасиеті бейнелеу заттар мен құбылыстардың жан-
жақты өзара байланысты әрекеттестікте болуына тәуелді. Олар бір-біріне әсер
ете отырып, сонымен қатар белгілі бір өзгерістерді тудырады. Бұл өзгерістер
белгілі  бір  «із»  түрінде  көрінеді  немесе  өзіндік  белгісін  қабылдайды.
Бейнелеудің  формалары  өзара  әрекет  етуші  денелердің  ерекшеліктері  мен
құрылымның түзілу дәрежесіне байланысты.  Жансыз табиғатта енжар түрде
іске асады. Мәселен, құмдағы із басқа сыртқы әсерді өздігінше қабылдаудың,
сыртқы реакциясы болып табылады. Бұл бейнелеудің ең қарапайым формасы.
Бейнелеудің  жоғары  формалары  тірі  материяның  маңызды  белгілері
мынандай: тітіркену, өсу, көбею, зат алмасу т.б. Тітіркену  – бұл барлық тірі
организмдерге тән бейнелендірудің қарапайым және түпкі формасы. Мәселен,
бір  клеткалы  жәндіктерден  бастап,  сүт  қоректілерге  дейінгілердің  барлығы
осы  тітіркену  қасиеті  ие.  Эволюция  бойынша тірі  организмдерде  бейнелеу
үшін  арнайы  бір  бір  мүше  пайда  болады.  Нерв  жүйесі  осы  бейнелеуді
қабылдайтын  басты  мүше  болып  табылады.  Ал  адам  миының  иірімдері
эволюция нәтижесімен көбейген немесе тумысынан берілген болуы мүмкін.
Осылардың  арқасыңда   психикалық  бейнелеу  жүзеге  асады.  Психикалық
бейнелеудің  үш  формасы  бар:  түйсік,  қабылдау және  образдарды  елестету.
Түйсік  заттардың  жеке  сапаларын  бейнелесе,  қабылдауда  заттар  тұтас
бейнеленеді.  Елестету  бұрын  қабылданған  сезімнің  образы.  Осыдан  адам
санасының бейнелеуінің формасы қалыптасады.

2.  Сана  мимен,  психикамен,  ойлаумен,  тілмен,  сөйлеумен  тығыз
байланысты.  Ми  – нерв  жүйесінің  орталық  бөлігі  болып  табылатын
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хайуанаттар  мен  адамдардың  психикалық  өмірімен  тығыз  байланысты
физиологиялық құрылымы. Ми тек адамға ғана тән емес,  көптеген тіршілік
иелеріне  де  берілген  органикалық  құрылғы.  Адам  миы  барынша  күрделі,
миллиардтаған  нейрондық  клеткалардан  тұрады.  Дегенмен,  зерттеушілер
дельфиннің  миы адам  миына  қарағанда  күрделірек  екендігін  атап  көрсетіп
жүр. Осыған байланысты миының күрделілігі жөнінен адам мен дельфиннен
кейін маймыл, піл, ит болып жалғаса береді. Адам миы бес бөліктен тұрады:
үлкен ми сыңарлары, ортаңғы ми, сопақша ми, артқы ми, жұлын. Үлкен ми
сыңарлары екіге бөлінеді: сол жақ жарты шар және оң жақ жарты шар. Үлкен
ми сыңарлары санаға, ойлауға тікелей қатысты, мәселен, оң жақ жарты шар
абстрактілі  ойлау мен теориялық ойлауды қамтамасыз етсе,  сол жақ жарты
шар сезім, эмоция, интуиция сияқты қызметтер атқарады. Демек, сана мидың
өнімді жемісі, мисыз ойлау, сана жүзеге аспайды. 

Психика  адамға  ғана  емес,  жоғары  дәрежедегі  жануарларда  да  бар.
Бірақ, олардың санасы жоқ. Сана адамда ғана бар болғанмен, ол психикамен,
тығыз  байланысты.  Психика  тіршілік  жүйесі  мен  қоршаған  ортаның  белгі
берушілік қарым-қатнасының жемісі болып табылатын мидың өнімді қызметі.
Психика  адам  мен  жануарлардың  қоршаған  ортамен  белгі  берушілік  өзара
әсері сипаты тұрғысында көріне алады және ол физиологиялық заңдылықтар
ретінде  қарастырылады.  Демек,  физиологиялық  үдерістердің  барлығы
психикамен атқарылғандықтан,  олар жануарлар мен адамдарға  ортақ.  Бұны
рефлекстер  бойынша Павлов  пен  Сеченов  ашып көрсетті  де,  шартты және
шартсыз  рефлекстерді  ажыратты.  Кейіннен  ол  психоанализде  дағды,  яғни,
саналықтан бейсаналылыққа өту үрдісімен ұштасты.  Бірінші сигнал жүйесі
мен екінші сигнал жүйелері психиканың қызметінің саналы деңгейге өтуінің
көрінісі.  Осыдан  психика  құрылымының  рефлекс,  бірінші  сигнал  жүйесі,
тітіркендіргіштер,  нервтер  т.б.  психикалық  үдерістерден  құралатындығы
анықталды.  Сана  психикаға  қарағанда  жеке,  яғни,  сана  мен  ойлаудың
туындауы психикалық үдерістердің жоғарғы нәтижесі арқылы іске асады.

Яғни, үлкен ми сыңарлары, әсіресе, оның оң жақ жарты шары арқылы,
екінші сигнал жүйесі бойынша сана құрылымдары жүзеге асады. Оның бірі –
ойлау  мен  сана  өзара  тең  емес,  ойлау  сананың  маңызды  және  қажетті
айқындалу көрінісі мен негізгі қызметі болып табылады. Сана болмаса ойлау
жүзеге аспайды және ойлаусыз сана да болмас еді. Бірақ ойлау сананың бар
болатындығының тікелей нақты куәсі болмақ. Ойлау дискурсивті, продуктивті,
абстрактілі  деңгейлер арқылы барлық басқа тіршілік иелерінен елеулі  және
дихотомиялық айырмашылыққа енеді,  демек, нақты ара жікті ашады. Ойлау
тура сәйкес емес, дегенмен, олар бір-бірінің ішкі қажеттіліктерінен туындап,
өзара тең деңгейде анықталады. Ойлаудың барлығы тіл арқылы жүзеге асады.
Тіл арқылы сыртқа шығарылады. Оның сыртқа шығарылған нақты заттанған
көрінісі  тіл  болып  табылады.  Тіл  мен  сана  да  тура  сәйкес  бола  алмайды.
Мәселен,  интуиция  иррационалдылық  болып табылғанмен,  интеллектуальді
интуиция  ойдың,  ойлау дағдыларының  сұрыпталған,  нығыздалған  түрі  деп
есептеледі.  Сананың  нақты  көрінісі  тіл  және  тіл  арқылы  барлық  сана
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үдерістері жүзеге асып отырады.
Яғни,  адам  санасының  екі  деңгейі  бар:  сезім  сатылары  –  түйсік,

қабылдау, образдарды елестету; теориялық немесе логикалық. Екінші денгей:
ұғым, пікір, ой тұжырымы арқылы жүзеге асады. Сонымен сана тірі материя
дамуының жоғары дәрежесінде ғана пайда болған жетістік. Сананың мынадай
нақты тұжырымдалу үлгілері материалистік таным да былайша бағамдалады:
сана материя дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болады; сана неғұрлым
жоғары  ұйымдасқан  материяның  түрі,  адамның  бас  миымен  ажырамас
байланыста  болады;  өзінің  шығу тегі  жағынан,  мазмұны мен ролі  жағынан
материалдық әлемнің неғұрлым жетілген бейнесі;  адам да,  оның санасы да
еңбектің  нәтижесі,  ал  объективті  идеалистік  ұстанымдарда  ол  құдыретті
күштің ықпалындағы адамға берілген жетістік.

Философияның  тарихында  психика,  сана,  жан  тек  адамдарда  ғана
немесе  бүкіл  материяда  бар  деп  санайтын  философиялық  көзқарастар  бар.
Бұны  гилозоизм  деп  атайды.  Гилозоизм  – грек  тілінен  аударғанда  «тірі
материя»  деген  ұғымды  береді.  Бұған  қарама-қарсы  сана  адамдардың
барлығына емес,  тек санаулы адамдардың тобына ғана тән деп түсіндіретін
көзқарастар да бар.  Сонымен қатар сананың жеке адамдығынан,  әлеуметтік
деңгейінен  де  өрлей  түсіп,  оны  тұтас  әлемдік  табиғи  құбылыс  деп  қарау
турасындағы  пікірлер  де  бар.  Жартылай  мистикалық,  жартылай  ғылыми
болып  табылатын  ғарыштық  сана,  ғарыштық  эволюция  түсінігі  бүгінгі
танымда маңызды орын алып келеді. Оның байырғы, бастапқы идеялары көне
Грекияда  – әлемдік  ақыл,  нус,  логос  түрінде  айқындалса,  көне  Үндіде
Брахман, Қытайда дао түрінде тұжырымдалған. Әлемдік ақыл (әлемдік рух)
танитын, жарататын, өзінің мақсат коюынан туындайтын, барлық шындықтың
қағидасы ретінде  ойлайтын  рухани  күш.  Әлемді  басқаратын  бәрінен  үстем
ақыл  деп  түсінілетін  жаппы  ұғым.  Ол  әр  кезеңде  әр  ойшылда  әртүрлі
түсіндірілген,  ал  әрекеті  жағынан  құдайлық  немесе  табиғи  заңдылықтар
жүйесінде болған. Соның бірі «Нуус» (ақыл ой) – рух, интеллект, әлемдік жан
деген сияқты құбылыстармен астасып жатырған, сана мен ойлаудың барлық
актілерінің,  әлемдік жиынтығын білдіретін  көне философия дәуірінен бергі
келе  жатырған  космологиялық  метафизикалық  түсінік.  Мәселен,  бұл
Анаксагорда  – формасыз  материя  жасаудың  және  реттілік  формасы  болса,
Неоплатоншылдар  барлық  дүниені  ұғындыратын  және  белгілі  бір  форма
беретін ерекше сезімнен тыс болмыс деген ой түйеді.

Ал Логос (сөз, сөйлеу, тіл мағынасында) – философияда ой, ұғым, ақыл,
мағына,  әлемдік заң деген сияқты түсініктерді  қамтитын бәріне ортақ ақыл
және әлемді реттейтін құдыретті ықпалды күш. Гераклит түсінігінде әлемдік
ақыл,  арнайы  жақсыз,  тіпті  құдайдан  да  жоғары  көтерілетін  ғарыш
заңдылықтары.  Бұл  стоиктерде  – кейде  тұлға,  құдай  ретінде  ұғынылса,
неоплатоншылдарда,  Филонда,  Көне  Өсиетте  құдай  ұғымымен  тоғысады,
құдайлық қасиеттегі  ақыл күші,  құдайдың мәңгі  ойы,  логос  ретінде әлемді
жаратқан, байланыстырған болып түсініледі. Логос мистикада адам мен құдай
арасындағы дәнекер болып табылады. Бұдан әлемдік ақыл түсінігі туындайды
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да,  ол  бүгінгі  таңда  «сана  өрісін»  діни-мистикалық  тұрғыдан  таразылауға
қарай бағдарланып отыр. Демек, сана да жоғары ғарыштық қабатты арнайы
өріс  ретінде обьективті,  адамдардан  тәуелсіз  өмір  сүретін  қабат деген ойға
келіп саяды.

Осындай метафизикалық пайымдардың, ойлардың нәтижесі бүгінгі күні
барынша  ғылымиланған  формада  космизм  аясынан  табылды.  Космизм  –
Циолковский, Вернадский тәрізді ойшылдардың ғарыш пен адам бірлігі және
оның санасының жеке адамдық қана емес, әлемдік ғарыштық деңгейі туралы
философиялық ілім. Бұдан ноосфера туралы ұғым пайда болады. Ноосфера
(ноус  – ақыл, парасат, спайра  – сфера, аймақ деген мағынада)  – планетаның
адам ақыл парасаты мен саналы іс-әрекетті  қамтитын аймағы.  Бұл ұғымды
Тейяр де Шарден мен Э.Леруа енгізіп, Вернадский дамытқан. Ноосфераның
мәні  – адамзат қоғамының дамуында биосфера ноосфераға айналатындығы,
адамның  ғарышқа  шығуына  байланысты  ноосфераның  өрістеу  беталысы
жүріп отыратындығымен айшықталады. Мәселен, орыс жаратылыстанушысы,
ойшылы В. Вернадский (1863-1945 жж.) жаратылыстану ғылымдарын зерттеу
үшін  философия  мен  логикаға  және  әдіснамаға  көңіл  бөліп,  биосфера
биологиялық өмірмен қамтылған жер қабығы, адам дамуы арқылы биосфера
біртіндеп ноосфераға, демек, сана өрісіне, ақыл-ой қабатына өтеді, сондықтан
ноосферада  үздіксіз  кеңею  процесі  бар  дей  келе,  антропокосмизм  жүйесін
туғызды:  табиғилық  пен  адамилық  ғылым  дамуының  беталысында
біртұтастыққа құйылады деп тұжырымдаса, эволюционизмнің көрнекті өкілі
Т.Д.Шарден «Христиандық эволюционизм» теориясын дәйектейді: қарапайым
материядан бастап күрделену, адам санасының жетілу және ондағы руханилық
туралы  мәселелерді  қозғап,  оны  эволюциялық,  ғарыштық  деңгеймен
байланыстырады  да,  универсум  құрылымының  әрбір  бөлшегінде  ерекше
рухани күш жігер бар, ол  – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы күші
ғылым  дамуы  – рух  эволюциясының  кезеңдерінің  бірі  деп  түсіндіреді.
Кейіннен осы тұжырымдама «тейярдизм» деп аталған.

Ал  ғылыми-техникалық  прогресс  жағдайында  кибернетиканың  дамуы
жасанды ми, жасанды интеллект тудырумен шұғылданып, нақты нәтижелерге
қол жеткізіп жүр. Бұнда адам санасы мен ақылын алмастыратын техникалық
ми жасау мақсат етілген.  Мәселен,  «саналы типті» роботтар,  компьютерлер
осының айғағы. Қазір мақсатына жете алмаса, әрекетін қайтадан бастап, толық
аяқтағанша  қызметін  аяқтап  шығатын  роботтар  жасақталуда.  Бірақ  бұндай
жетістіктер  мидың  тек  рационалды  жақтарына,  стандартты  ойлауына  ғана
сүйенеді, сезім мен шығармашылық ойлауды бұл жасанды интеллект атқара
алмайды. Бірақ олардың адам миынан артықшылық жақтары да бар. Мәселен,
жады,  есте  сақтау  жағынан  адам  миынан  әлдеқайда  көбірек  ақпараттарды
алып  жүре  алады,  немесе  таңдау, іріктеу, сұрыптау сияқты  операцияларды
адамнан әлдеқайда тез, яғни, автоматты түрде атқарады.

3. Сананың мәнін ашу үшін оған қарама-қарсы құбылыс бейсаналылық
пен  оның  ең  жоғары  көрінісі  өзіндік  сана,  рефлексия  мәселелері
таразыланатын объектіге айналдырылған. Біздің саналы, әдейі іске асыратын,
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ойластырылып,  мақсат  койылып  барып  жүзеге  асыратын  кызметтерімізбен
қатар түпкілікті түсіндірілмейтін, тылсым күш сияқты болып көрінетін, кейде
ырқымызды  да  билей  алатын  құбылыстың  бар  екендігі  сөзсіз.  Бірақ  ол
объективті факторлар емес, сананың ішкі қарама-қарсы көрінісі, психиканың
басты  мазмұны  болып  табылатын  – бейсаналылық  аймақ.  Бұл  – санадан
тысқарылық,  сана  астары,  санасыздық  сияқты  мағыналас  құбылыстарды
зерделейтін  және  адам  өмірінде  басымдылыққа  ие  болады  деп  санайтын
ирррационализм бағытымен түйіседі.

Санадан тысқарылық мынадай мағыналарда қолданылады: 
 себеп  санаға  жетіп  үлгермеген  жағдайда  автоматты  түрде  іске  асатын

құбылыстарда  сана  ажырап,  санадан  тысқарылық  іске  қосылады  –
инстинкттер, ұйқыдағы түс көру мазмұндары, гипноз жағдайындағы әрекеттер
т.б.; 

 субъект шындыққа саналы түрде араласпаса да, адам өзі толықтай түсіндіріп
бере  алмайтын  сана-сезімдегі  құбылыстар.  Мәселен,  еріксіз  іске  асатын
әрекеттер мен сезімдер осыған жатқызылады; 

 санадан  тыс  болып табылатын ұмтылыстар,  құмарлықтар,  талпыныстардың
барлығы. 

Бұл фрейдизм бағытында басымдылық берілген негізгі мәселелердің бірі
болып  саналады.  Ол  адамның  саналы  өмірін  және  тұтас  тарихты  да
анықтайтын  жеке  адамдық,  әлеуметтік  үдерістердің  қозғаушы  күші  деп
есептеледі.  Сана  астары  санадан  тысқарылық  пен  сананың  аралығындағы
барлық  үдерістерді  қамтиды  деп  түсінілген.  Сана  санадан  тыс  күштерге
тәуелді,  ал бейсаналылық осылардың барлығын іске асыратын аймақ ретінде
орнығады.  Волюнтаризм  ағымында,  мәселен,  Шопенгауэрде  ырық  саналы
емес, адамның немесе әлемнің ықпалын өзінің ықпалына бағындыратын және
болмай  қоймайтын,  бәрін  айқындайтын  жетелеуші  күш  болып  табылса,
интуивизмде  санадан  тыс,  дискурсивті  ойланылмайтын,  таразыланбайтын
нәтижелер тез қылаң беріп, оңды шешімдерге жетелейді, танымда ол басты
рөл  аткарады.  Шындығында  да,  саналы  таразыланбайтын  кұбылыстар  мен
таным нәтижелері бар екендігін бүгінгі ғылым мойындап отыр. Мәселен, ол
көркемөнерде  аңық  байқалады,  оның  авторлары  өзінің  туындыларын  кей
жағдайда рационалды түсіндіріп бере алмайды немесе идея әуел баста жүйелі,
арнайы  ойланылмаған,  еркін  ассоциациялар,  сананын  толқындары  арқылы
жүзеге  асқан  болып  шығады.  Бүгін  интуициянын  санаға  қарағанда  көбіне
ақиқатка  дәл,  анық,  тез  жеткізетін  тұстары  мойындалады.  Ер  мен  әйел
психологиясын салыстыра  зерттеудің  нәтижесі  әйелдерде  осы интуициялық
аймақтың  қызметінің  басым  екендігін  және  оның  сезімдік  интуиция
бағдарында қызметі жоғарылау екендігін дәйектеп отыр.

Бейсаналылыққа  қарама-қарсы  түсінік,  сананың  жетілген  формасы,
шыны  болып  саналатын  деңгей  – өзіндік  сана.  рефлексия,  «Мен  –
Түжырымдамасы»  сияқты  құбылыстармен  шартталады.  Өзіндік  сана  –
адамның  өзін-өзі  объективті  дүниеден  бөлуі,  өзінің  дүниемен  қатынасын,
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істерін, әрекеттерін, ойлары мен сезімдерін, тілектері мен мүдделерін, әрі өзін
тұлға ретінде ұғынуы және бағалауы. Өзіндік сана қоғамдық, яғни, қоғамның
өзіндік санасы мен жеке адамдық, тұлғаның өзіндік санасы болып ажырайды.
Қоғамдық  сол  қауымдастықтың  өзіне-өзі  рефлексиялық  түрде  үңіліп,  өзін
объектіге айналдыру арқылы, өзін жеке дара бөліп алып қарастыру арқылы
көрінеді. Мәселен, Абайдын қазақ қоғамының әлеуметтік сыншысы болуы —
ұлттық өзіндік сананың көрінісі болса, жеке адамның өзіндің санасы сананын,
ойлаудың  адамның  өзіне  бағытталуы  арқылы  анық  байқалады.  Өзіндік
сананың нақты  көріністері:  өзін-өзі  ажырату, өзін-өзі  ойлау, өзін-өзі  сынау,
өзін-өзі  жетілдіру сияқты үдерістер  болып табылыды.  Өзіндік  сана сыртқы
әлемге  қарсы  қойылған  өзінің  ойлайтындығы,  ұмтылыстары  мен  тілектері,
сезімдері  мен  толқулары  бар  екендігін  сезінетін  Жеке  «МЕН»  ретінде
түйсінілуден бастау алады. 

 «Мен» орталығымен келіп сабақтасатын өзіндік сана сананың жоғары
дәрежеде дамуының көрінісі.  Мәселен, адам сыртқы дүниені тану бағдарын
кебінесе  өзіне  аударатын  болса,  өзін-өзі  шексіз  жетілдірумен  арнайы
шұғылданса,  өзіндік  сананың оң бағыттағы қызметі  болып шығады.  Ал ол
эгоцентрлік,  солипсистік  денгейге шығарылса,  яғни,  әлемнің орталығы мен
ғана,  бәрі  тек  Мен  үшін  жаралған  деген  ұстаным,  бұл  өзіндік  сананың
жағымсыз мәндегі көрінісі.

Өзіндік  сана  мен  бірегейленудің  саяси-әлеуметтік  арнасында  ұлттық
өзіндік сана, ұлтгық бірегейлену сияқты ұғымдар мен түсініктер бар. Мәселен,
XX  ғасырдың  басындағы  қазақ  зиялылары  «біз  осы  кімбіз,  қайда  бара
жатырмыз,  ұлтымызды  қалай  сақтап  қала  аламыз»  деген  сияқты  сауалдар
қойып,  «ОЯН  ҚАЗАҚ»  деп  тастаған  ұраны  да  ұлттық  өзіндік  сананың
айшықты көрінісі. Ал жалпы адамзаттық сана да «адамзаттық өркениет қайда
бара жатыр, адамзат қалай, қайдан пайда болған, адамзат әлемде осылай өмір
сүру керек пе еді, әлде басқа да жолдар бар ма» деген сауалдар қоя отырып,
бірегейленуді бастан өткізуге ұмтылады.

Өзіндік сананың жоғары өрлеген көрінісі немесе өлшемі ол рефлексия
болып  табылады.  Рефлексия  – танымнан  кейін  адам  өзінің  ішкі  Менін,
ықшамғарышын  тануға  ұмтылу  және  өзінің  ойлау  бағдарын  қадағалау.
Сонымен  қатар  бұл  түсінік  кейде  ойланылу,  толғанылу  деген  мағынада
қолданылады,  мәселен,  философиялық  рефлексия  – философиялық
ойтолғаныстар түзілімі, өзін-өзі ойлау, өзінің ойларына сыни көзқарас  арқылы
оны жетілдіру т.б. Сана мен ойлау тек сыртқы дүние, өзгелерді ғана емес, өзін
де  ойлайтын  феномен.  Мәселен,  «сана  дегеніміз  не»,  «менің  саналы
әрекеттерім қалай іске асып жатыр», немесе «ойлау деген не мен нені, қалай
ойлап  тұрмын»  деп  ойлаушылык,  нақты  өзінің  ойлауының  жүру  бағытын
бақылау мен жетілдіру, «мен не ойлап отырмын» деген бағытта өзінің ойының
жүру бағытын анықтап ойлау т.б. осы рефлексияның жетілгендігінің өлшемі
болып табылады. Мәселен, діни әрекеттердегі ойлауды арнайы шоғырландыру,
медитация,  сезім мен интуицияға  ерік  беру толғанысы,  нұрлану  және тіпті
ешнәрсе  ойламау,  абсолютті  бостықпен  трансқа  түсу  белгілі  бір  деңгейде
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рефлексияның  шыңы  болып  саналады  ғылыми  мағынада,  мәселен,
психологияда – шығармашылық ойлауға жаттығу, жадыны шынықтыру, ойды
арнайы  объектіге  шоғырландыру,  психологиялык  ой  ілістестіктерін
(ассоциацияларды) тежеп, объектіге шүйлігу, мәселеден ауытқымау т.б.

4.   Сана  тек  жалғыз  адамға  ғана  тән  емес,  ол  бүкіл  адамзатқа
бағдарланған,  орнықтырылған  жалпы  құбылыс.  Осыған  байланысты  сана
қоғамдық және жеке сана болып бөлінеді.  Қоғамдық сана: карапайым және
теориялық,  ғылыми  және  ғылыми  емес  сияқты  түрлерге  бөлінеді  және
бірнеше формалардан тұрады: эстетикалық, моральдік, саяси, философиялық,
құқықтық  т.б.  Теориялық  сана  арнайы  ғылыми  ұсынылған  жүйелерді,
объективтілікті қабылдауға ұмтылатын сана болса, қарапайым сана күнделікті
өмір  тәжірибесінен  жинақталған  және  сабақтасып,  жалғасып  келе  жатқан
тұтас  ой  пікір.  Демек,  қарапайым  сана  ғасырлар  бойғы  қайталанып  келе
жатқан  түсініктерден,  әдет-ғұрыптан,  үйреншікті  жағдайдан  пайда  болады.
Қарапайым  сана  –  табиғат  пен  өмір  құбылыстарын  күнделікті  байкаудың
нәтижесі.  Ол  жүйеленбеген,  белгілі  бір  құбылыстардың  себептерін  ашып
көрсетпейді, дегенмен онда белгілі бір құндылықтар жүйесі, ғасырлар бойғы
сақталып  келе  жатқан  тарихилық  үстемдік  еткендіктен,  барынша
құрметтелетін  ұжымдық  көпшілікпен  бағаланатын  тұрпатқа  ие  болады.
Қарапайым сананы сақтап, тарататын халық.

Теориялық  сананы  жасайтындар,  тарататындар  білімді  немесе  дана
адамдар.  Теорияның  ғылыми  да,  ғылыми  емес  те  түрлері  бар,  сондықтан
өмірдің барлық өзгерістері, ең алдымен қарапайым сана арқылы бейнеленеді,
ал  оның себебі,  заңдылықтары ғылыми,  теориялық сана  арқылы ашылады.
Көбіне қарапайым сананы «қоғамдық психологиямен», ал теориялық сананы
«қоғамдық идеологиямен» байланыстырады.

Қоғамдық сана  жеке санаға  қарағанда  ауқымды,  бірақ,  ол  әрбір  жеке
сананың  біріккен  жиынтығы  ғана  емес,  маңыздылықты,  объективтілікті
бейнелеуге  ұмтылатын  күрделі  жүйе:  қоғамдық  ойлар,  қоғамдық  пікірлер,
саяси және құқықтық көзқарастар, ғылыми және ғылыми емес тұжырымдар
т.б.  Қоғамдық  сана  жеке  адамдардың  ыкпалы  арқылы  және  қоғамдық
ақпараттар  алмасу  арқылы  қалыптасады.  Қоғамдық  сана  жеке  саналардан
тұрғандықтан,  бұнда жеке адамның өзіндік пікірі,  ұстанымы,  дүниетанымы
болады және оны әрбір тұлға сақтауға өзгертпеуге, өзгертуге құқылы.

Қоғамдық  психология  адамдардың  өз  өмірлерінің  негізінде  болатын
сезімдердің,  әдеттердің,  мінез-құлықтың  ерекше  жиынтығы  болғандықтан,
онда  субъективтілік  немесе  өзара  психологиялық  келісімнен  туындаған
шындықтар, ғасырлар бойы мойындалған ақиқаттар үстемдік етеді. Қоғамдық
идеология  дегеніміз  қоғамдық  болмыстың  теориялар  мен  идеяларда
бейнеленуі болғандықтан, дамыған  түрінде идеология қоғамның теориялық
жағынан бір жүйеге келтірілген санасы ретінде көрінеді.

Қоғамдық сананың барлық формалары қоғамдық болмысты бейнелейді.
Саясат  дегеніміз  – топтар,  ұлттар,  мемлекеттер,  қатынастардың  саласы
болғандықтан,  саяси  сана  паихологиялық  және  идеологиялық  жақтардан
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құралады.  Саяси  психологияға  ұжымдық  ынгымақтылық,  саяси  күрестегі
психологиялық  бәсекелестік  т.б.  психологиялық  сапалар  кіреді.  Саяси
идеология  дегеніміз  топтық  мақсаттар  мен  мүдделер  тікелей  бейнеленетін
және  дәлелденетін  идеялардың  жиынтығы.  Жүйеленген  түрінде  саяси
идеология  партия  және  басқа  да  әлеуметтік  институтгардың
бағдарламаларында,  жарғыларында,  сондай-ақ  түрлі  насихаттық кұжаттарда
қалыптасады.  Идеологиялардың түрлері  қоғамдық базиске байланысты:  құл
иеленуші құрылыста – құл иеленушілік, феодалдық құрылыста – феодалдық,
капиталистік  құрылыста  –  буржуазиялық,  социалистік  кұрлыста  –
коммунистік идеологиялар болды. Демек,  идеология саяси қоғамдық санаға
белсенді  ықпал  етудің  құралына  айналады.  Саясаттың  қоғамдық  формада
көріну себебі, сол қоғам мүшесі саясаттан тыс бола алмайды: «Сен саясатпен
айналыспасаң, саясат сенімен айналысады» деген қағида үстемдік етеді. Яғни,
қоғамдық  санада  саясат  белгілі  бір  деңгейде  маңызды рөл  ойнайды:  саяси
пікірталастар, өзінің саясатқа қатынасты түсінігі, саяси белсенділік, саясатты
бағалау т.б. күнделікті өмірде үздіксіз жүріп жатқан құбылыстар.

Құқықтық сана – қоғам мүшелерінің заңдық тәртіптерін дәлелдеу деген
мағынада  туғанымен,  құкықтық  сана  сол  мемлекеттің  заңдары  мен  заңды
кұжаттарының негізінде  қалыптасады.  Жеке адам  өзінің  құқықтарын  талап
етуге және міндеттерін орындауға тиісті болғандықтан, құқықтық нормативтер
мен заңдылықтарды өзіне қажетгі  деңгейде ырықты-ырықсыз түрде болсын
білуге міндеттенеді. Осы әрбір жеке тұлғаны бағалау мен кұрметтеу олардың
құқықтарын сақтау шынайы құқықтық мемлекеттің ұстанымы. Адам саясаттан
қаншалықты тыс бола алмайтыны сияқты құқықтан да тыс бола алмайды.

Мораль  қазақ  тілінде  адамгершілік,  құлықтылық  сияқты  ұғымдармен
шартталады. Моральдің ең басты қызметі – адамның қоғамдағы мінез- құлқын
барлық  салада  реттеу.  Моральдің  қызметін  түсіну  үшін  оны  құқықпен
салыстыру  керек.  Мысалы,  бұзықтық,  жалқаулық,  парақорлық  моральдік
тұрғыдан да,  заң тұрғысынан да айыпталады.  Бірақ  заң орны өкімет, билік
орындарында мораль қоғамдық пікір күшіне сүйенеді. Мораль мен құқықтың
мынадай  айырмашылықтары бар:  құқықтық нормалар  арнайы,  ресмиленген
болса, мораль қоғамдық санада ресмиленбеген болып бекітіледі.  Сондықтан
мораль  нормаларын  бұзған  адам  тек  моральдік  жазаланады,  ал  құқықты
бұзған адам арнайы мемлекеттік талаптармен азаматтық, қылмыстық жазаға
тартылады.  Екіншіден,  құқықты  арнайы  әлеуметтік  институттар  жасайды,
қажет  кезінде  оған  өзгертулер  енгізіледі,  ал  мораль  жалпы халықтыкқ  оны
жасайтын  және  өзгертететін  арнайы  мекеме  болмайды,  сондықтан  оның
кағидалары барынша тұрақты. Мораль дінге, діни сенімдерге, әдет ғұрыптарға
табан  тіресе,  құқық  заңдарға  ғана  сүйенеді  т.б.  Көп  жағдайда  моральдік
нормалар мен құқықтық қағидалар сәйкес  келеді,  бірақ,  кей тұстарда оның
қағидаттары  ажырайды,  моральдік  тұрғыдан  «жазалы»  адам,  құқықтық
тұрғыдан еркін және жазалы емес болып шығуы мүмкін және керісінше. Қазақ
халкының дәстүрінде әдет-ғұрып пен салт-дәстүр арнайы емес заңдар ретінде,
әрі моральдік талаптар ретінде қызмет етумен қатар, құқықтық заңдар ретінде
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«Жеті жарғы», «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі  жолы» т.б.
болған. «Ата салтын бұзды», «Ата-баба аруағын қорлады» деген айыптар ел
ішінде  билердің,  ру  ақсақалдарының  шешімімен,  көпшіліктің  келісімімен
өрескелдіктің деңгейіне байланысты қатаң және жеңіл жазаларға тартылған.
Бұны халық мойындап, соған бас июге саналы, ерікті түрде келіскен.

Эстетиканың негізгі  түсініктері:  әсемдік  және сұрықсыздық,  асқақтық
және  пасықтық,  трагедиялық  және  комедиялық  сияқты  қарама-қарсы
категориялар  мен  үйлесімділік,  теңдік,  кемелділік  сияқгы  косымша
ұғымдарды қамтиды. Осы түсініктер арқасында адамның санасын жоғарыға
көтеріп, талғамы мен танымы кеңейеді. Әсемдікті танып білудің маңызы зор.
Адам  және  табиғат  сұлулығы,  өнер  табиғаты,  адам  өміріндегі  эстетикалық
құндылықтар  біздің  әсемдік  жайындағы  түсінігімізге  байланысты.  Бұл  да
қоғамдық сипат алады. Мәселен, өнер бұқаралық формада жалпы халықтың
қолдауымен,  оған  сүйсінуімен,  оларды  бағалауымен  айшықталып  отырады
немесе  көркемдік  тұрмыстық  бұйымдардың  әсемдігі,  жалпы  айтқанда,
тұтастай  материалдық  мәдениет  әсемдік  шарттарын  қанағаттандыруға  бет
түзейді.  Сұлулық  пен  әсемдік  халықтың  талғамы  арқылы  икемделіп,
өркендейді. Сондай-ақ қайғылылық пен күлкілілік те жалпы қоғамдық таным
түсінікте  біріңғай  қабылданады және  сол сезімдік  аймақты баршаға  бірдей
қоздыра алады. Мәселен, қазақ дүниетанымындағы Қожанасыр бейнесі жалпы
халықтық  деңгейдегі  күлкіліліктің  жиынтық  көрінісі.  Жалпы  алғанда,
адамның  рухани  қажеттіліктерінің  бірі  осы  эстетикалық  қажеттілік  болып
табылғандықтан, ол жаппай коғамдық сипатын үнемі әйгілеп отарады.

Философия  да  қоғамдық  сананың  формасы  болып  табылады.  Себебі
философиялық  ой  мен  оның  объектісі  тек  кәсіби  мамандарды  ғана  емес,
жалпы бұқара көпшіліктің де назарын еріксіз аударады. Мәселен, әрбір адам
жеке өзінің өмірі,  болашағы, бақыт пен бақытсыздығы, адамзат пен ғарыш,
әлем жөнінде белгілі бір түсініктер мен ұғымдарды пайдалана отырып, өзіндік
қорытындылар жасап, өмірлік бағдарларын өз деңгейінде айқындайды. Демек,
олар  философиялық мәселелерден  тыс  бола  алмағандықтан,  философиялық
ойлаудан  да  оқшау  кала  алмайды.  Сондықтан  кез  келген  адам  өзінің
деңгейіндегі ойтолғамдар аясында өмір сүріп, өмірлік ұстанымын, заманның
жаңашылдығы  мен  бет  алысын,  өзі  және  өзгелер  туралы  көзқарасын,
болашақта не істейгіндігін т.б. айқындай отыра, «дұрыс», «теріс», «пайдалы»,
«зиянды»,  «жақсы»,  «жаман»  деген  параметрлер  арқылы  бағдарланып
отырылады.  Өмірлік  тұйыққа  тірелген  сәтінде,  оның  философиялық
толғанысы  күшейе  түседі.  Сайып  келгенде,  философияның  қоғамдық  сана
деңгейі экзистенциализммен толықтырылады.

Қоғамдық сананың бұл формалары бір-бірімен тығыз байланыста өрбиді
және  бірін-бірімен  тоғысып  отыратын  қарапайым  дүниетанымның  негізін
қалайды.

Пайдаланылатын әдебиеттер
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7 дәріс. Құндылықтар және олардың қоғам мен адам өміріндегі рөлі

1. Құндылықтар ұғымы және олардың мәні.
2. Құндылықтарды жіктеу және олардың түрлері.
3. Құндылықтардың қоғам өміріндегі рөлі.

1.  Адамның  өмірімен,  оның  бағдарымен  тығыз  байланысты  болып
келетін  құндылықтар  –  «құнды»,  «игілікті»,  «бағалы»  болып  табылатын
материалдық,  эстетикалық,  рухани,  мәдени  қажеттіліктердің  нысаны  және
олардың  өзі.  Адам  осы  құндылықтар  әлемінде  өмір  сүреді  және  оны  өзі
жасауы  арқылы  ол  бағалылыққа  өтеді.  «Құндылық»  философиялық  және
әлеуметтанулық  әдебиетте  белгілі  бір  болмыс  құбылыстарының  адами,
әлеуметтік  және  мәдени мағынасын  көрсету  үшін  кең  түрде  қолданылатын
түсінік. «Заттық құндылықтарға» адам әрекетінің қорытындысы ретінде пайда
болған  заттардың  басым  көпшілігі  және  солардың  қатарына  адамның
практикалық әрекеттеріне  тартылған  табиғи  құбылыстар да  енгізілсе,  оның
тұтас  рухани  өміріндегі  қажеттіліктер  рухани  құндылықтарды  құрайды.
Сондықтан  құндылықты  тек  материалдылықпен  немесе  руханилықпен
шектеуге болмайды. Құндылық теориялық тұрғыдан алғанда да жалпы ұғым,
оған  құнды  болып  табылатын  игіліктіліктердің  барлығы,  адамдар  жасаған
заттар мен руханияттық әлем тұтасымен енеді.

Құндылықтар  –  П.Менцер  айтқандай,  адамдардың  бәрінен  жоғары
тұратындарды  мойындайтын,  ұмтылып  отыруға  болатын,  байыптайтын,
құрметпен қарайтын, сыйлайтын құбылыстар. Құндылық әлдеқандай нәрсенің
қасиеті емес, толыққанды объект болмысының бір уақыттағы шарты мен мәні.
Оны сезіну тәсілдері мен адамдардың қажеттіліктеріне байланысты бағалау әр
түрлі болады: біреуге үлкен, маңызды, ал біреу үшін түк те емес. Құндылық
табиғатын  тұтасымен  зерттейтін  ілім  –  құндылықтар  философиясы  немесе
аксиология (Лотце) деп аталады.

2.  Аксиологияда  XIX  ғасырдың  аяғы  мен  XX  ғасырдың  басында
құндылық  мәселелеріне  талдау  жасауға  болмайды  деген  көзқарас  болды.
Құндылық мәселесі барлық нәрсенің жаппай шешімінің сипатына ие болады
және  ғылыми  зерттеуден  тыс,  дүниеге  көзқарастың  ерекше  тәсілі  болып
шығады деп түсінілген. Сондықтан құндылықтарды үш түрде қарастыру бар:

 объективтік-идеалистік  теориялар  (неокантшылдық,  Шелер,  Гартман,
неотомизм, интуитивизм) – құндылық уақыт пен кеңістіктен тыс идеалдылық.
Бұнда  құндылықтар  шынайы,  мәңгі  өмір  сүре  отырып,  өз  алдына  тәуелсіз
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құндылықтар  патшалығын  құрайды  дегенге  келіп  саятын  ұстанымдар
жинақталған;

 субъективті-идеалистік теория (логикалық позитивизм, эмотивизм, этикадағы
лингвоанализ,  У.Эрбан,  Д.Пролл  және  т.б.)  –  адамның  немесе  табиғат
заңдарының табиғи қажеттіліктерінің көрінісі ретінде сипаттайды;

 натуралистік  теория  (мүдде  теориясы,  эволюциялық  этика,  Спенсер,
Дж.Хаксли, Теяйр де Шарден және т.б.) – адам мінез-құлқы ортаға бейімделу,
адамгершілік өлшемі – эволюция деп түсінеді.

Құндылықтар  жүйесін  құрғанда  оларды  жіктеп  алу  басты  міндет.
Формальды түрде: позитивті (оңды, жағымды, мағыналы), негативті (шағын
құндылық  немесе  құндылықтың  қатыспауы),  относительді  (салыстырмалы
түрде уақыт пен заман талабына сай өзгеріп отырады) және абсолютті (мәңгі,
өзгермейтін  мәндер),  субъективті  (адамдық  мән  іздеуден  туған),  объективті
(жеке  сезінуге  тәуелсіз  шынайы  өмір  сүретіндер).  Құндылықтың  барлығы
шындығында,  оңды  және  жағымды  сипатта,  егер  ол  жағымсыз  болса,
құндылық  емес  болып  та  шығады.  Бірақ,  салыстырмалы  тұрғыдан  оның
жағымды-жағымсыздығының  өзі  шартты  түрде  алынған.  Абсолютті  деп
табылған  құндылықтардың  өзі  салыстырмалы  абсолютгі  болып  келеді.
Сондықтан,  құндылық  заманауи  деңгейде,  өзіндік  сұраныстарын
қанағаттандыратын дәрежеде құндылықтық болмысын нығайтады.

Мазмұн бойынша: заттық құндылықтар (жағымды, пайдалы, тиімділер),
логикалық (ақиқат, шындық, күрделі ой), этикалық (ізгілік, қайырымдылық),
эстетикалық  (әсемдік,  асқақтық).  Қатынас  бойынша:  материалдық  (тұрмыс
бұйымдары,  алтын  және  т.б.),  рухани  (өнер,  мораль  және  т.б.).  Аймақтық
бөліну  бойынша:  жалпыадамзаттық  және  ұлттық  болып  бөлінеді.
Құндылықтардың  осындай  түрлеріне  байланысты  философияда  әртүрлі
көзқарастар қалыптасқан.

Фон  Ринтелен  өзінің  құндылықтар  логикасында  релятивистік  және
тарихи  әр  түрлі  бағыттармен  іске  асатын,  интенсивтіліктің  түрлі  қабілетін
иемденетіндікті  есепке  алып  күресті.  Мысалы:  махаббат  –  эрос,  агапе,
адамдарға  махаббат,  әлеуметтік  махаббат,  құдайға  махаббат  формаларында
кезең бойынша сақталып отырады, Демек, жалпы түпкі негізін сақтай отыра,
әр  түрлі  формаларда,  талғам  мен  таным  бойынша  өзіндік  ұстанымдарын
өзгертуі мүмкін деп түсінеді.

Н.Гартман  Кант  априоризмі  мен  Аристотельдің  этикалық
құндылықтарын  синтездеді;  нағыз  ғарыштың  өзі  үшін  өмір  сүретін
құндылықтар  патшалығы  бар,  шындық  –  әлем  мен  сананың  ар  жағында
орналасқан дей келе, ол құндылықтар мәнін шешілмейтін, иррационалды деп
қарастырды.  Ал  Ф.Ницше  құндылықты  бағалау  «өмірдің  нақты  тәсілін
сақтаудың  физиологиялық  талабы»  болып  шығады;  ол  «билікке  ұмтылу»
түрінде  көрінеді  деп,  «құндылықтарды  қайта  бағалауды»  іске  асыруға
ұмтылды. Дәстүрлі мораль мен діни таным парадигмаларын сынай отыра, оны
адам  болмысының  дәрменсіздігі,  әлеуметтік  эволюциялық  сұрыпталудағы
басты  кедергі  ретінде  түсіндірді  де,  олар  адамзатты  құлдырататындықтан
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өзгерту  керектігін  паш  етеді.  Сайып  келгенде,  «Кұдай  өлді»  деп
тұжырымдады. Осыдан үстем мораль мен құлдық моральді ажыратты. Бұның
барлығын жоғарғы құндылықтарды орнататын ұлы адамға тоғыстырады.

Құндылықтарды тек көлбеу (горизонтальді) тұрғыдан ғана емес, тікқима
(вертикальді)  деңгейде  де  ажырату  қажеттігіне  байланысты  этикалық
құндылықтарды шартты түрде былайша жіктейді:

 басты  адамдық  құндылықтар  (өмір  құндылығы,  сана,  іс-әрекет,  азап  шегу,
мақсатқа ұмтылушылық);

 қайырымдылықтар  (әділдік,  даналық,  жақынға  махаббат,  берілгендік  пен
шыншылдық,  сену  мен  сенім,  қарапайымдылық  пен  келісім,  өзгелермен
қарым-қатынас жасау құндылығы);

 неғұрлым  жеке  этикалық  құндылықтар  (өзінің  рухани  жетістігін  өзгелерге
сыйлай білу, тұлғаның құндылығы).

Құндылықтар өз алдына жалпы концепттер жүйесі болғандықтан, оған
әр  түрлі  көзқарастар  қалыптаса  отырып,  құндылықтар  жүйесінің
маңыздылығына  орай  қалыптасқан  мынадай  бағыттар  бар:  эвдемонистік
ағымда – бақыт, гедонистікте – ләззат алу, утилитаристікте – пайдаға ұмтылу,
перфекционизмде – өзін жетілдіру, аскеттік бағдарда – руханилыққа ұмтылу
және  т.б.  Мәселен,  аскетизмде  бүкіл  материалдық  қажеттіліктер,  тәндік
құмарлықтардың  бәрі  алдамшы және  келесі  жоспардағы  мәселелер  ретінде
қарастырылып, адам тек өмір бойы руханилыққа ұмтылу қажеттілігі мақсат
етіледі.  Шеткі  діни  аскетизмде,  рухани  емес  нәрсенің  барлығы  азғырушы
күштер, шайтани ықпалдар, адам одан азат болуды үнемі естен шығармауы
тиіс дей келе, қалыпты жанұялық өмірді, діниден басқа барлық білімдерді т.б.
жоққа шығарады.

Құндылықтар қалыптасуы бойынша: гетерономды (сыртқы, яғни, құдай
арқылы берілетін заңдар), автономды (адам өзіне-өзі кұндылықтар жасайды)
болып екіге бөлінеді.

3.  Құндылықтарды  қоғам  өмірінде  тану  –  оларды  ерекше  әлеуметтік
үдерістер  ретінде  қоғамдық  құбылыстардың  және  қоғамдық  сананың
нормативті  түрде  бағаланатын  жағының  белгілі  бір  көріністері  болып
табылады.  Құндылық  объективті  құбылыстарды,  олардың қасиеттерін  және
адамдар үшін маңызды белгілерін сипаттайды. Қоғам дамуының жалпы ортақ
бағыты ретінде  бейнеленетін  идеалдар  бүгінгі  таңда  маңызды болып отыр:
бостандық, теңдік, әділдік, келісім және т.б. Жалпы және жеке құндылықтар
әрқашан адамзаттың пайдасына шешіліп отырылуы керек. Ең тиімді, ілгерішіл
құндылықтар  жинақталып,  адамзат  игілігіне  қызмет  етуі  тиіс.  Құндылық
бағыттарының  қалыптасуы  тиісті  сана-сезімді  тәрбиелеп,  адамның
эмоционалды  өрісін  дамытқан  кезде  ғана  іске  асады.  Қазіргі  қоғамда
құндылықтарды еңбек, ғылым, білім, отбасы арқылы қалыптастыру маңызды.
Бірақ,  құндылықтар  өзгеруінің  шарты  да  қоғам  дамуына  байланысты.
Мысалы, XX ғасырдағы постмодернизмде: ақиқат, мән, шындық, субстанция
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сияқты түсініктер жоққа шығарылады. Жалпы адамның өзі қоғам дамуында
басты құндылық екендігі үнемі ескеріліп отырылуы керек.

Қазіргі  Қазақстанда  ұлттық  құндылықтарды  өрістету  мәселесі  өзекті
болып отыр. Түркі және Қазақ халқының тарихи танымындағы құндылықтар
жүйесінің  кейбір  тұстарының  тиімділігі  мен  маңыздылығын,  адамның
болашағы  мен  дамуында  өміршеңдігін  қазіргі  кезде  бүкіл  әлем  мойындап
отырған сыңайы бар. Байырғы түркі халықтары өзінің құндылықтарын жасап,
оны бүкіл әлемге паш етіп келгендігін тарихи ақиқаттар дәйектейді. Бүгінгі
күні  де  осындай  үдеріс  сақталып  отыр.  Мәселен,  «көкпар»,  «қара  жорға»
сияқты  дене  жаттығулары,  шұбат,  қымыз  сияқты  ұлттық  тағамдар,  «қан
тазалығы»,  «түркілік мораль» сияқты генефонд қазіргі  таңда да бүкіл әлем
үшін қызығушылық туғызуда.

Сонымен қатар құндылықтар жеке тұлғаның өмір сүру ыңғайына карай
де  екшеп  алынады.  Әрбір  адам  өз  өмірінің  мақсаттары  мен  мұраттарын
бағдарлау барысында құндылықтарды иерархияға орналастырады, ең қажетті,
ең  басты,  орташа  қажетті,  әзірге  қажетсіз,  тіптен  қажетсіз  деген  сияқты
жіктерге ойша бөліп қояды. Мәселен, біреу үшін материалдық игілікке ұмтылу
басты  құндылық  болса,  келесі  бір  тұлға  үшін  ғылым  мен  білім  басты
құндылық,  материалдық  жағдай  екінші  жоспарға  шығады,  немесе,  жастар
үшін махаббат басты құндылыққа айналса, есейе келе, ол өзінің құндылығын
төмендетіп, басқа құндылықтарға орын береді.
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