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Алғы сөз 
Қазіргі замандағы жоғары білім беру жүйесінде міндетті түрде 

оқытылатын негізгі гуманитарлық пәндер  қатарына  философия  ілімі  
жатады. Білім беру саласындағы әлемдік тәжірибиенің XX  –  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 байлықты 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. 

Лекция дәрістерінде қысқаша бағыт – бағдар, әлемдік философияның 
тарихынан жалпылама мәліметтер ғана берілсе, семинар сабақтарында және 
студент өзіндік  жұмыстарды  орындаған  кездері  нақтылы  бір  
философиялық көзқарастарға  немесе  жекелеген  данышпандардың 
пікірлеріне талдау жасалады. Семинар сабағы  студенттің  жинақтаған  

білімін, ойлау және шешендік деңгейін көрсетуіне мүмкіндік береді. Тек 
сөйлеуге үйретіп қоймай, дәлелді түрде өзі таңдаған даналық ойды немесе 
өзінің төл пікірін қорғауға дағдыландырады.  Философияны  оқып  – 
түсінудегі басты мақсат рухани құндылықтардың, өмірдің шынайы мәнін 
анықтау болғандықтан және пенделік пен адамгершіліктің, бақытпен 
бақытсыздықтың, ізгілік пен зұлымдықтың, ақиқат пен жалғанның  ара  – 



6  

жігін ашуға тірелетіндіктен, әртүрлі пікірлер мен тұжырымдарды саралап 
салыстыруға тура келеді. Философияның басқа ілімдерден және көзқарас 
формаларынан айырмашылығы - аталған мәселелер туралы нақтылы, 
біржақты, абсолютті ақиқат деп танитын анықтамалар жоқ. Дүниеге 
философиялық көзқараспен қарайтын адам ақиқатты өзі іздеуі тиіс. Ал, 
философия тарихында жинақталған білім мен тәжірибе нәтижелері тек қана 

бағыт – бағдар береді. Қорыта айтқанда пәннің негізгі мұраты оқушыны 
пенделікпен күресіп, адам болуға, өзін - өзі тәрбиелеуге, сыңаржақты ойлап 
өмір сүрмей жан – жақты ойлап, іс - әрекет жасауға бағыттау. 

Осы мақсаттарға жету жолында мынандай мәселелерді  шешуіміз  
қажет: 

- адамзаттың мәдени тәжірибесін, ойлау және тану формаларын 
саралап, оларды салыстыра отырып, жалпы адами құндылықтар тұрғысынан 
талдау; 

- әлемдік философия тарихында қалыптасқан көзқарастар мен 
концепцияларға объективті бағасын беруге тырысу; 

- данышпандар мен әулиелер айтқан пікірлер мен нақыл сөздердің 
мағынасын түсініп, үндестігі мен айырмашылығына назар салу; 

- қазіргі заманғы адамзат қоғамының даму бағыттары мен 
үрдістеріне тарихи және болашақтағы нәтижелер тұрғысынан баға беру және 
болжамдар жасау; 

- ұлттық философияның тарихымен таныса отырып, оның қазіргі 

кезеңдегі даму ерекшеліктерін анықтау және мәнін айқындау; 
- философиялық көзқарасымызды қалыптастыра отырып, ойлау 

және сөйлеу мәдениетіне үйрену, жүйелі ой, пікір айтуға дағдылану; 
- дүниеге, өмірге деген көзқарасты жүйелеп, шынайы адами 

құндылықтарды анықтап, абсолютті ақиқатты тануға ақыл – сенімімізді 
бағыттау; 

Осы аталған мәселелерді шешіп, белгілі бір нәтижеге жету үшін 
семинар сабақтары өткізіліп, студенттер өзіндік жұмыстар атқарады. 

Аудиториялық уақыт шектеулі болғандықтан  кредиттік  оқу  жүйесі 
бойынша, студент  сабақтан  тысқары  кездері  семестрлік  жұмыстар 
орындап, әртүрлі қосымша әдебиеттерді оқуы тиіс. Философия басқа да 
әлеуметтану, жаратылыстану және техникалық ғылымдармен тығыз 
байланыста дамиды және адамтану ілімінің негізі болып табылады. 
Философия барлық жоғары оқу орындарының бірінші – екінші курс 
студенттеріне оқытылады, ал  оған  дейін  орта  мектеп  оқушылары  
қоғамтану және жаратылыстану ғылымдарының негізімен танысып, белгілі 

бір дәрежеде білім қорымен және өмірлік тәжірибемен келеді. 
Семинар сабақтарында студенттерге қойылатын талаптар мен  

шарттарға келсек, олар мыналар: 
- философия тарихында қалыптасқан негізгі ұғымдардың мағынасын 

түсініп, оларды өз дәрежесінде қолдана білу; семинар сұрақтарын  немесе  
өзіндік  жұмысты  талдаған  сәтте әртүрлі философиялық көзқарастар 
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тұрғысынан қарай отырып, жүйелі түрде түсінігін айтып жеткізу; 
- әртүрлі концепциялардың өзіндік мағынасын және тарихи негізін, 

пайда болу заңдылығын, адамзат үшін құндылығын, анықтаған өзіндік 
көзқарасын білдіру; 

- ойлау және сөйлеу мәдениетін қалыптастырып, әртүрлі пікірлерді 
сабырмен қабылдау және өз пікірін логикалық заңдылықтарды сақтай 

отырып жеткізебілу. 
 

I БӨЛІМ.ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ ДАМУ 
ТАРИХЫ. 

1 Тақырып ойлау мәдениетінің пайда болуы. Философия – 
дүниетаным ретінде 

1.1 Философияның пайда болуы. 
1.2 Философия пәнінің негізгі бөлімдері. 
1.3 Философиялық дүниетаным және дүниеге көзқарастың тарихи 

түрлері. 

1.4 Философиялық білімнің ерекшелігі және функциялары 
1.5 Ұлттық және қазіргі заманғы философиялық ойлау ерекшеліктері. 
 
Сабақтың мақсаты: философиялық көзқарастың ерекшелігін анықтап, 

көзқарастың басқа да тарихи түрлерін сараптау. Философияның негізгі  
бөлімдерінің мәні  мен мазмұнын ашып көрсету. Философия ұғымының 
анықтамасына тарихи шолу жасау. 

 

1.1 Философияның пайда болуы 
Философия біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың 

ортасында, бір-біріне байланыссыз, дербес және тәуелсіз түрде Ежелгі 
Үндіде, Ежелгі Қытайда және Ежелгі Грецияда пайда болды. Және барлық 
үш аймақта да философия – мифология негізінде қалыптасты. Бастапқыда 
философиялық даналық-дәстүрлі өмір салт пен түсінікке қарсы бағытталған 
сын, патриархалды қағидалардың әділдігі мен ақиқаттығына білдірілген 
алғашқы күмән ретінде қалыптасты. Өйткені табиғи және әлеуметтік 

шындықты жеткілікті түсіндіре алмаған діни-мифологиялық сананың 
дағдарысы кезеңінде ақиқатты жалпыдан, табиғиды жасандыдан ажырату, 
жаңа өмірлік бағдар мен берік те сенімді дүниетаным құру қажеттілігі туды. 
Дүние және адамды рационалды ұғыну талпыныстары алдымен алғы 
философияға, содан соң философияға әкелді. 

 
1.1 кесте 

Философияның қалыптасу кезеңдері 

Мифология 
Алғашқы қауымдық мәдениет және барлық өркениеттер мәдениеті 

Алғашқы философия 

Егип Үнді Месоп Иуде Қыта Грец
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ет отамия я й ия 
Философия 

Үнді Қытай Греция 
 
Басқа аймақтардағы философиялық ой кештеу пайда болды және олар 

осы үш елдің бірінің философиялық ілімінің негізінде дамыды. 
«Философия» ұғымы (грекше «филео»-құштарлық, махаббат; «софия»- 

даналық) «даналыққа құштарлық» деген мағына  береді.  «Философия»  
атауын тарихта алғаш қолданған Пифагор болды. 

- Ей, дана (софист)! –дегендерге: 

- Мен дана (софист) емеспін, бар болғаны даналыққа құштармын 
(философистпін). Нағыз даналық Құдайға ғана тән! - деп жауап берген екен 
Пифагор. 

Философияның дәстүрлі негізгі сұрағы деп - ойлаудың болмысқа, 
болмыстың - ойлауға (санаға) қатынасы мәселесін айтады. 

Сұрақтың негізгі болуының мәні, маңыздылығы: адамның 
(философияның басты міндеті болып табылатын) қоршаған дүние және 
ондағы адам орны туралы тұтас білім жинақтауы, қандай сипаттағы жүйе 

құруын - дәл осы сұраққа беретін жауабына тікелей байланыстылығында. 
Материя және сана (рух) - болмыстың қарама-қарсы және ажырамас екі 

сипаты. Осыған байланысты философияның негізгі сұрағынан оның екі - 
онтологиялық және гносеологиялық жақтары туындайды. 

Философияның негізгі сұрағының онтологиялық (болмыстық) жағы: 
«не бірінші: материя ма, әлде, сана ма?» деген сұрақпен беріледі.  

Философияның негізгі сұрағының гносеологиялық (танымдық) 
жағының мәні - «Дүние таныла ма, әлде танымнан тыс па? Таным процесінде 

не бірінші?» - деген сұрақ. 
Философияның негізгі сұрағына беретін жауаптарына қарай адамдар: 
1) материалистерге; 
2) идеалистерге; 
3) дуалистерге бөлінеді. 
 
1.2 «Философия» пәнінің негізгі бөлімдері 
Философия пәні деп философия қарастыратын мәселелер мен 

сұрақтарды айтады. Философия пәні мынадай негізгі бөлімдерден құралады 
1. онтология (болмыс туралы ілім); 
2. гносеология (таным туралы ілім); 
3. антропология (адам туралы ілім); 
4. аксиология (құндылықтар туралы ілім); 
5. этика (мораль туралы ілім); 
6. логика (ойлау заңдары туралы ілім); 
7. эстетика (сұлулықтың заңдары мен канондары туралы ілім). 
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1.2 кесте  -Философтардың философия туралы түсініктері 

 
№ 

Философ немесе 
философиялық бағыт 

Философия пәні туралы түсінік 

1 Пифагор Даналыққа кұштарлық. 

2 Гераклит Философ – зерттеулермен айналысатын 
адам. 

3 Сократ Ізгілік пен зұлымдықты тануға 
бағытталған ерекше ғылым. 

4 Платон Мәңгі ақиқат болмысты тануға 

бағытталған ерекше ғылым. 
5 Аристотель Заттардың себептері мен 

қағидаларын зерттеу. 

6 Эпикур Ой арқылы бақытқа жету жолы. 

7 Сенека Философия – ізгі кеңес. 

8 Ортағасырлық 
христиандық философия 

Құдайлардың бар екенін дәлелдеу 
және рационалды таным құралы. 
Киелі жазбалардағы ақиқатты түсіндіру. 

9 әл – Фараби Мақсаты әсемдікке жету болып 
табылатын -өнер. 

10 Ф.Бэкон, Р.Декарт Ұғымдық форма арқылы берілген 
тұтас ғылым. 

11 Кант Дүниені абстрактылы 
метафизикалық ұғымдар арқылы тану 
құралы. 

12 Гегель Өзін-өзі танитын Абсолютті ақыл туралы 
ғылым. 

13 Шопенгауэр Философия – дүниені жалпы, 
абстрактылы ұғымдар түрінде бейнелеу 
түрі. 

14 Жанды Этика ілімі Рухани интуиция мен ақылға 
негізделген дүниені  тану құралы, 
адамды рухани жетілдіру жолы. 

 
 
1.3 Философиялық дүниетаным және дүниеге көзқарастың 

тарихи түрлері 
Дүниетаным–дүние және ондағы адам орны туралы тұтас көзқарас. 
Тарих дамуында адамзат дүниетанымының үш тарихи түрі қалыптасты: 
1) мифология; 
2) дін; 

3) философия. 
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Мифология (гректің «миф» - «аңыз» сөзінен) - қоршаған дүние туралы 
реалды түсінікпен қатар фантастикалық қиялдың қосындысынан тұратын 
ежелгі қоғам дүниетанымы, қоғамдық сананың формасы. 

 
Миф жауап беруге тырысатын негізгі сұрақтар: 
Әлемнің, Жердің және адамның жаратылуы. 

Табиғи құбылыстар туралы түсінік. 
Адам өмірі, тағдыры мен өлімі, әрекеті, жетістіктері,т.б. 
Борыш, ар-намыс, имандылық мәселелері. 
 
Мифтің белгілері және жалпы сипаты: 
1) табиғатты жанды тіршілік ретінде қабылдау; 
2) фантастикалық құдайларға, олардың өзара 

қатынасына, байланыстарына сену; 

3) абстрактылы ойлаудың (рефлексияның) болмауы; 
4) мифтің нақты өмірлік міндеттерді (шаруашылық, стихиядан 

қорғану т.б) шешуге бағытталған практикалық сипаты; 
5) мифологиялық сюжеттердің біркелкілігі мен тереңге бойламайтын 

үстірт, жеңіл мағыналылығы. 
Дін – (латынның «религия»-«құдайшылдық» сөзінен) - сенімге 

негізделген, адам өмірі мен қоршаған дүниені басқаратын, жарататын 
құдіретті күштердің барын мойындайтын дүниетаным түрі. Діни дүниетаным 

адамнан дүние туралы сезімдік, образды- эмоцианалды түсінікті талап етеді. 
Діннің мақсаты мен мағынасы – қоғам мен жалпы адамзаттың назарын 
Құдайға бағыттау арқылы бір бағытқа жұмылдыру, орталықтандыру, сол 
арқылы адамды және осы дүниелік болмысты мәртебелендіру. 

 

Дін де миф ізденетін сұрақтарға жауап береді: 

әлемнің, Жердің, Жердегі тіршіліктің, адамның пайда болуы; 
табиғи құбылыстарға түсінік; 
адам әрекеті тағдыры; 
адамгершілік мәселелері; 
қарым-қатынас мәселелері. 
 
Кең тараған ұлттық діндер: 
синтоизм; индуизм; 

иудаизм. 
 
Негізгі әлемдік діндер үшеу: 
буддизм; 
христиандық; 
ислам. 
 
Дін мынадай қызметтер атқарады: 
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1) дүниетанымдық - дүние туралы жалпы түсінікті қалыптастырады; 
2) біріктірушілік - қоғамды қандай да бір идея үшін немесе идея 

төңірегіне топтастырады; 
3) мәдени - мәдениетке ықпал етеді немесе мәдениеттің таралуына 

жағдай жасайды; 
4) адамгершілікке тәрбиелейді, адамгершілікті насихаттайды 

(мейірбандылық, инабаттылық, жанашырлық, адалдық, сыпайылық, 
төзімділік, борыш идеяларын жоғары бағалайды, уағыздайды); 

5) компенсаторлық - адамның табиғат, әлеуметтік проблемалар, т.б. 
жағымсыз сипаттағы басқа да факторлар алдындағы әлсіздігін, 
қорғансыздығын басқа сипаттармен толықтырады; 

6) жүйелеушілік - адамдардың тәртіптері мен өзара қатынастарын 
идеялар, нормалар, дәстүр, ритуал, құқық, мораль, қағидалар т.б. арқылы 
жүйелейді; 

7) мәдениет жалғастылығы - ұрпақтар арасындағы ой жалғастылығын 
қамтамасыз етеді; 

8) интеграциялық, дезинтеграциялық - индивиттерді топқа немесе 
әлеуметтік институттарға бөлу-біріктіру. 

Философия - дүниетанымның ғылыми - теориялық түрі. Философиялық 
дүниетанымның діни және мифологиялық дүниетанымдардан 
айырмашылығы: 

1) нақты ұғымдар мен категориялардан құралады; 

2) қиялға, сенімге емес, білімге сүйенеді; 
3) рефлексивті (ойдың өз- өзіне бағытталуы); 
4) қисындылығы (ішкі тұтастық пен жүйелікке негізделеді). 
Осылайша философия -рационалдылықпен,жүйелілікпен және 

қисындылығымен ерекшеленетін дүниетанымның жоғарғы деңгейі мен түрі. 
Философияның дүниетаным ретіндегі эволюциясы 3 кезеңнен өтті: 
1) космоцентризм; 
2) теоцентризм; 

3) антропоцентризм. 
Космоцентризм - Әлем, табиғат құбылыстары-сыртқы күштердің- 

Космостың күшімен, әсерімен, шексіздігімен түсіндірілетін, бүкіл тіршіліктің 
космостық циклдарға тәуелділігін тұжырымдайтын философиялық 
дүниетаным (Ежелгі Үнді, Ежелгі Қытай, т.б. шығыс елдеріне және Ежелгі 
Грецияға тән). 

Теоцентризм - бүкіл болмыс, тіршілік - тек қана құдіреттің, Құдайдың 
үстемдігімен түсіндірілетін пікірге сүйенетін философиялық дүниетаным 

түрі (ортағасырлық Европаға тән). 
Антропоцентризм - орталығында адам мәселесі тұрған философиялық 

дүниетаным түрі (Қайта Өрлеу дәуіріндегі Европаға, Жаңа Заманға, қазіргі 
заманғы философиялық мектептерге тән). 

Философиялық білімнің ерекшелігіжәне функциялары 
Философиялық білімнің басты ерекшелігі - оның екі ұдайлығында. 



12  

Ол ғылыми білімге жақын: пәні, әдістері, логикалық-ұғымдық 
аппараты ғылыммен ортақ. 

Сонымен қатар философия таза түрдегі ғылыми білім де емес. 
Философияның барлық басқа ғылымдардан айрықша белгісі - адамзат 
жинақтаған білімдердің барынша жалпыланған түрі, теориялық дүниетаным 
болуында. 

Философия пәні кез келген нақты ғылымдардың зерттеу пәнінен 
ауқымды. Философия білімді жалпылайды, кей ғылымдарды біріктіреді, 
бірақ барлық ғылыми білімдерді сарқып, жойып мәнсіздендірмейді. Ол 
ғылымдардың барлығына ортақ сипатты, құбылысты ғана қамтып, нақты, 
арнайы білімдерді сол ғылымның еншісіне қалдырады. 

Философиялық білімнің ерекшелігі мынада: 
1) құрылымы күрделі (онтология, гносеология, логика,т.б.); 
2) барынша жалпы, теориялық сипатта; 

3) ғылымдардың негізінде жатқан базалық, басты идеялар мен 
ұғымдарға сүйенеді; 

4) көбінше субъективті-философиялық жүйелерімен, идеяларымен 
қатар философтардың дүниетанымдарының таңбасы, ойлау ерекшеліктері де 
қоса беріледі; 

5) объективті - білімдер мен құндылықтардың, өз заманының 
адамгершілік идеяларының жиынтығы болып табылады, өз дәуірінің 
ықпалына  ұшырайды; 

6) таным объектілерін ғана емес, таным механизмдерін де зерттейді; 
7) рефлексия қасиетіне ие - ойдың өзіне-өзінің бағытталуы (нәрселер 

дүниесімен қатар, білімнің өз-өзіне бағытталуы); 
8) өзіне дейінгі философтар жасаған доктриналардың әсер-ықпалына 

ұшырайды; 
9) динамикалық сипатта - тоқтаусыз даму, жаңару үстінде болады; 
10) барынша жалпы ұғымдарға-категорияларға сүйенеді; 
11) мәні сарқылмас терең; 

12) адамның (танушы субъекттің) танымдық қабілеттерімен шектелуі; 
13) логикалық тұрғыдан ешқашан біржола шешілмейтін «мәңгілік» 

сұрақтармен айналысады (болмыстың жаратылуы, табиғаты, материяның 
немесе сананың біріншілігі, тіршіліктің пайда болуы, жанның ажалсыздығы, 
Құдайдың бар-жоқтығы, оның дүниеге әсері,т.б.). 

Философияның функциялары 
Философияның қызметі (функциялары) - философияның мақсат-

міндеті мен арналуы іске асатын негізгі қолданылу салалары. 

Философияның негізгі функциялары мынадай: 
1) дүниетанымдық; 
2) методологиялық; 
3) теориялық; 
4) гносеологиялық; 
5) аксиологиялық; 
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6) әлеуметтік; 
7) тәрбиелік-гуманитарлық; 
8) сындарлы; 
9) футурологиялық. 
 
1.4 кесте 

 
1.3 Қазақтың ұлттық философиясының даму ерекшеліктері. 
Қазақ мәдениеті көшпенділер мәдениетінің айқын үлгісі ретінде, 

дүниені түсінудің, философиялық қабылдаудың, ойлаудың ерекше формасы. 
Өзінің тереңдігі, дәйектілігі және нақтылығы жағынан керісінше, отырықшы 
мәдениетке қарағанда көш озық тұр. Сан ғасырлар бойына қалыптасқан қазақ 

мәдениеті өзіне ғана тән заңдылықпен дамып отырды және басқа халықтарға 
қарағанда қалыптасқан дәстүрді өзгертуге ынталы болмады. 

Батыс зерттеушілері, жаратылыстану ғылымдары дамымағандықтан 
қазақтар тарихында философия мүлде болмаған деген де пікір айтылады. 
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Оның бір дәлелі ретінде батыстағыдай арнаулы бір ұғымдар жүйесіне 
негізделген концепциялардың жоқтығын, ұғымдық ойлаудың үлкен маңызға 
ие болмауын тілге тиек етеді. 

Көшпенді қазақ еліне ондай батыстың классикалық үлгідегі 
философиясының қажеті жоқ та еді. Қазақтар өзінің көріп жүрген нәрселері 
мен құбылыстарына, олар туралы біліміне, табиғат ерекшеліктері мен адам 

ерекшеліктеріне үңіліп мән берген емес, оның себебі қазақтардың 
философиялық көзқарасы, дүниеге қарым-қатынасынан көрініс берді. Өмірге 
философиялық көзқарас олар үшін өмір сүру тәртібі болды. Қазірге дейін 
қазақ ұлтының, көп жағдайда материалдық мәдениеті, оның ішінде зергерлік 
бұйымдар, тұрмыс жабдықтары, өнер туындылары және шаруашылық 
әбзелдері жан-жақты зерттелініп келді. Тек бір кемшілігі, рухани мәдениеттің 
элементтерін зерттеген кезде қазақ дүниетанымында философияны ғылыми 
тұрғыдан ғана емес синкретистік (грек сөзі: әртүрлі нанымдар мен сенімдер, 

жоралар бірлігі) тұрғыдан дамытқаны назардан тыс қалады. Көшпенді ел 
табиғат және өмір философиясы деп бөліп қараған емес, екеуін  
диалектикалық бірлікте таныған. Дүние болмысы мен өмір-тіршіліктегі әрбір 
зат, процесс кең мағыналы, көптүрлі мәнге ие және олардың философиялық 
талдауға, түсінуге, белгілі бір мағыналық маңызға тәуелділігі негізгі 
қасиеттерінің бірі болып табылады. 

 
1.4 ХVІІ-ХІХ ғ. Қазақ ақын-жырауларының философиясының 

өзіндік ерекшеліктері. 
Синкретистік ойлауды ежелгі қазақтардаң өмір болмысынан көруге 

болады. Дүниенің жаратылысы туралы, космос пен адам туралы, олардың 
ара-қатынасы туралы, адамның дүниедегі орны, өмір сүру мақсаты 
жазылмаған кітап болса да, заттар мен тіршілік әрекеттерінен айқын 
аңғарылып тұр. 

Өмірдің бастауын ғарыштан, табиғаттан іздейді және тарихи-мәдени 
даму барысында өмір сүру тәсілі арқылы тылсым дүние мен табиғат 

үйлесімділігін дәріптейді. Тылсым дүние мен әлемдік үйлесімділік 
арасындағы мәңгілік байланысты қазақ мифологиясының мазмұн-сарынынан 
анық байқаймыз. Барлық әлемдік мәдениет дүние жаратылуын Хаостан 
(Ретсіздік) Үйлесімділік туған деп түсіндіреді. Қазақ аңыздарында, наным- 
сенімдерінде де осы көзқарас көптеп орын алған. Мысалы, Қорқыт туралы 
аңыз, Батырлар жыры дүниеде қарама-қарсылық бірлігін, даму 
заңдылықтарын, өмір мен өлімнің ерекшелігін Ғарыштық тұтастық арқылы 
бейнелейді. 

Қазақ мәдениетінде Басқа дүние де, осы дүние де шындық және 
құндылықтар бар деп санайды. О дүние өкілдерінің әрекеті мен істері, осы 
дүние адамдарына жақын, әрі түсінуге мүмкіндік бар. Тотемдік, бақсылық 
жоралардан екі дүние арасындағы байланысты көреміз. 
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1.6 кесте 

 
 
1.5 ХІХ ғ. аяғы және ХХ ғ. басындағы қазақ 

ойшылдарының гуманистік-ағартушылық философиясы 
Қорқыт туралы аңызда Әулиенің күй құдіреті арқылы өлімді жеңуге 

ұмтылуы осы дүниедегі шарасыздықты, өтпелілікті дәлелдей түседі, тек 
мифологиялық уақыттың мәңгілік болып табылатындығы айтылады. Миф – 
аңыз – екі дүние шекарасы, оларды анықтап, байланыстырып тұрған миф – 
метафора, бір дүние мағынасын және құндылықтарын екіншісіне көшіріп 
тұрған. Осылай түсінілген миф үшін тіл, сөз арқылы жеткізу, түсіндіру 
шешуші рөл атқармайды. Қазақ мәдениетінде мифтің өмір сүруінің негізгі 
тәсілі, табиғаттың үнін жеткізуші күй формасында. Логос, Сөз және 
Ғарыштық заңдылық – бәрі күйде қосылған, бұл құбылыстарды қарапайым 

күнделікті адам тілімен түсіндіру мүмкін емес. Табиғат үні судың 
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сылдырынан, желдің ызыңынан, жапырақтардың сыбдырынан және құстар 
мен жануарлар шуылынан күй болып құралады. Қорқыт туралы аңызда 

 – музыкалық шығармашылықтағы құдіретті күш, адам мен әлемді 
уақыт бастауына, мәңгілік дүниеге қайтару мүмкіндігі айтылады. «Күй» 
деген ұғымның шығу тегі көне түркі тілінде «көк»-аспан, Жаратқан, 
үйлесімділік ұғымына сәйкес келеді. Аңыз бойынша Қорқыт қобызды осы 

үйлесімділік үнін жеткізу үшін жасаған. Қазақ мәдениетіндегі семантикалық 
мазмұн байлығын тұрмыс-тіршіліктің барлық саласынан көреміз. Бәріне 
ортақ бір мақсат, тақырып Тылсым дүние мен Табиғат үйлесімділігі және сол 
үйлесімділіктің шырқын бұзбау. Материалды мәдениет заттарын алсақ та, 
рухани құндылықтар үлгісін қарасақ та, осы тақырып өзек болған. Мысалы, 
Киіз үйдің сыртқы формасы, ішкі кеңістігі, негізгі элементтері – барлығы да 
осы Ретсіздік пен Үйлесілімділіктің алмасуын, абсолютті Ғарыштық 
заңдылықты паш етеді. Интуициялық пайымдау арқылы танылған Әлемдік 

заңдылық қазақтардың іс-әрекетіне шығармашылық мүмкіндіктеріне негіз 
болған және табиғатпен қарым-қатынасына бағыт-бағдар берген. Киіз үйдің 
тігіліп және жығылуы, оның формасының ландшафтқа үйлесілімділігі, 
экологиялық және экономикалық, психологиялық және биологиялық 
тиімділігі сөз жоқ әлемдік үйлесімділікке бейімделген мәдениет үлгісі болып 
табылады. 

Қазақ халқының сұңғылалығы да сонда, Ғарыштық, Табиғат және 
Қоғам дамуының ортақ заңдылығын пайымдап, соны мұқият бақылап, қарсы 

тұрмауға,Табиғи үйлесімділіктің шырқын бұзбауға ұмтылған. 
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1.7 кесте 

 
 
1 Пайдаланылатын әдебиеттер 
 
1. Абай. Қара сөз. – Алматы: Ел,1993. 
2. Абай. Шығармалары. – Алматы, 1995. – 372б. 

3. Әуезов М. Абай Құнанбаев. – Алматы, 1995. – 290б. 
4. Бейсенов Қ.Ш. Философия тарихы: Оқулық. – Шымкент, 2005.-

452 б. 
5. Бөкейханов Ә. Шығармалары. – Алматы, 1994. – 492б. 
6. Байтұрсынов А. Шығармалары. – Алматы, 1989. – 320б. 
7. Бес ғасыр жырлайды: /Құрастырған М. Мағауин, М. Байділдаев 

/Алматы, 1989, 1-2 том. 



18  

8. Есимов Ғ. Хакім Абай. – Алматы, 1995. – 240б. 
9. Құдайбердиев Ш. Шығармалары. – Алматы., 1991. – 418б. 
10. Құдайбердиев Ш. Үш анық. – Алматы, 1989. – 190б. 
11. Мырзалы Серік. Философия. – Алматы: «Бастау», 2008. – 644б. 
12. Ақмамбетов Ғ.Ғ. Философия және мәдениеттану. – Алматы, 1997. 

-331 б. 

13. Сүлейменов О.О. Азия. – Алматы, 1990. – 425б. 
14. Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтар дүниетанымы. – Алматы, 1996-

385 б. 
15. Шоқай Мұстафа. Шығармалары. 2 томдық. – Алматы,1998 
16. СегізбаевО.А.Казахская философия  XV  –началаXIXвека– 

Алматы, 1996. – 421с. 
17. Торайғыров С. Шығармалары. 2 томдық. – Алматы,1967. 
18. Уәлиханов Ш. Шығармалары. 5 томдық. – Алматы,1972. 

19. Философиятарихы: Оқулық. / Ж. Алтай, А.  
Қасабек, Қ.Мухамбетәлі. – Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 288б. 
20 Қазақ халқының философиялық мұрасы» сериясы.

 Жиырма томдық. 1-7тт. – Астана: Аударма,2005.385с. 
 
2 Тақырып  Философияның мәні және мәдени-әлеуметтік 

маңызы.Философия тарихы.  
 

1. Ежелгі Үнді философиясының даму кезеңдері, онтологиясы және 
гносеологиясы. 

2. Үнді философиялық мектептерінің жалпы сипаты. 
3. Ортодоксалды мектептер және Бейортодоксалдымектептер. 

Буддизм. Жайнизм 
4. Ежелгі Шығыс философиясының тарихы. Ежелгі

 Қытай философиясы 
5. Ежелгі Қытай философиясындағы өзекті ұғымдар 
6. Даосизм 
7. Конфуций философиясы  

 
Сабақтың мақсаты: Философияның қоғамда, адам өміріндегі атқаратын 

қызметін анықтау және олардың маңызын талдау. Философияны оқып – 
үйренудің ерекшелігін айқындау. 

 
2.1. Ежелгі Үнді философиясының даму кезеңдері, онтологиясы 

және гносеологиясы 

Ведалар б.д.д II-мыңжылдықтың екінші жартысында - I-
мыңжылдықтың бас кезінде қалыптасып, бастапқыда ауызша таралды. (Жазу 
өнері Үндіде б.д.д I-мыңжылдықтың ортасында ғана пайда болды, яғни 
көптеген ғасырлар бойына Ведалар ауызша түрде тіршілік етіп, ғасырдан-
ғасырға беріліп отырды). 
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Үнділік философия ведалық мифологияның негізінде туып, Қасиетті 
Кітаптарда - Ведаларда жазылды. 

Белгілі дерек көздеріне сүйене отырып, Ежелгі Үнді философиясын 
негізгі үш кезеңге бөлу қабылданған: 

1) б.д.д XV - б.д.д VI ғ.ғ. аралығы- ведалық кезең; 
2) б.д.д VI - б.д.д II-эпикалық кезең; 

3) б.д.д II - біздің дәуіріміздің VII ғ.ғ. аралығы-сутралық кезең. 
Ежелгі Үнді философиясындағы екінші (эпикалық) кезеңнің (б.д.д VI-II 

ғ.ғ.) әйгілі поэзиялық деректері «Махабхарата» және «Рамаяна» эпостарында 
сол дәуірдің көптеген философиялық мәселелері қарастырылады. 

Ежелгі Үнді философиясының кезеңдері сутралық кезеңмен (б.д.д II - 
б.д VII ғ.ғ.) - жеке мәселелерді қарастыратын нақты тақырыпқа арналған 
қысқа философиялық трактаттар кезеңіменаяқталады. 

Ежелгі Үнді гносеологиясының (таным туралы ілімінің) ерекшелігі - 

заттар мен құбылыстардың сыртқы, көрінетін белгілерін (европалық таным 
түрінің сипатын) емес, сананың нәрселер-құбылыстар дүниесімен қатынасы 
барысындағы процестерін зерттеу. Осыған байланысты үнді 
философиясында сана үш түрге жіктеледі: «пракрити» - материалды сана; 
«пуруша» - таза сана (әлем және адамдар пайда болған бастапқы энергия); 
«майя» - түстер, елестер. 

Үнді философиясында жан екі бастамадан тұрады:атман; 
1) манас. 

Атман - Брахманнан адам бойына берілетін бөлшек, ұшқын. Атман 
бірінші, тұрақты, мәңгі. 

Манас - өмір барысында қалыптасатын адам жаны. Манас адам тәртібі 
мен әрекетіне, тәжірибесіне, тағдырына байланысты жоғарылап, жетіледі 
немесе төмендеп, нашарлауы да мүмкін. 

Сансара - жанның тән мен космостық Брахман (Құдай) арасындағы 
тоқтаусыз, мәңгілік қозғалысы. 

Карма - адамнаң келесі өмірде қандай бейнеде туылуы осы өмірдегі іс- 

әрекетіне байланыстылығы. Адам өмірлік сынақтар арқылы өз жанын 
жетілдіріп, жоғары адамшылық дамуға - мокшаға жетуге ұмтылуы тиіс. (Бұл 
мақсат жолында жан ондаған, жүздеген өмірлер сүруі мүмкін). 

Мокша - карма тоқтайтын, жан эволюциясы, космостық Брахман мен 
жердегі тіршілік арасындағы үздіксіз қозғалыс аяқталатын адамшылық 
жетілудің жоғарғы шыңы. Мокшаға жету кез келген жанның мақсаты. 
Мокшаға жеткен жандар шексіз өмірлер тізбегінен босап, махатмаға - Ұлы 
жандарға айналады. 

Ахимса - жер бетіндегі тіршілік формаларының (адамның, 
жануарлардың және табиғаттың) өзара байланыстылығы, біртұтастығы. 
Ахимсаның басты қағидасы - «Кіші бауырларға, тірі табиғатқа қиянат 
жасамау». 

Ведалар 
Ведалар (сөзбе-сөз «білім» деген мағынада) - б.д.д.  XV  ғасырларда 
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Орта Азия, Еділ жағалауы, Ираннан Үндіге көшпелі тайпалар-арийлер келіп 
қоныстанғаннан кейінгі кезеңнен жеткен тарихи-мәдени ескерткіш - діни- 
философиялық трактаттар жиынтығы. Бұл күнге жеткен Ведалардың 4 түрі: 

1) Ригведа. 
2) Самаведа. 
3) Яджурведа. 

4) Атхарваведа. 
Ведалар мынадай бөлімдерден тұрады: 
1) «самхиталар» - «киелі жазбалар», дінигимндер; 
2) «брахмандар» - абыздар (брахмандар) шығарған 

ғұрыптарды баяндау,сипаттау; 
3) «араньяки» - «орман тақуаларының кітабы»; 
4) «упанишадтар» -  1.  сөзбе-сөз:  «ұстаздың  аяқ жағында  

отыру» 2.«құпия, асыл білім». 

Упанишадтар Ведалардың философиялық түсініктемелер
 берілетін маңызды бөлімі. 

 
2.2 Үндідегі философиялық мектептердің жалпы сипаты 
Б.д.д. VI-ғасыр шамасында Ежелгі философияның дамуы, түрлі 

бағыттарының, Ежелгі Үнді философиялық мектептерінің қалыптасу процесі 
басталды. 

Ведалық түсініктерді мойындау-мойындамауына байланысты Ежелгі 

Үнді философиясының мектептері (даршандар) екі топқа бөлінеді: 
1) «Астика», «ортодоксалды», «негізгі», «ведалық» - 

Ведалық ілімді жалғастырушы мектептер. 
2) «Настика», «бейортодоксалды», «бейведалық» - Ведалық 

ілімге оппозициялық мектептер. 
 
2.2 кесте - Ежелгі Үндідегі философиялық мектептер 

№
№ 

Ведалық ортодоксалды 
мектептер: 

Бейведалық, бейортодоксалды 
мектептер: 

1
1 

Веданта(б.д.д. IV-II ғ. ) - 
Вьяса, Бадараяна 

Жайнизм( б.д.д. VI ғ.) - 
Махавира 

1
2 

Вайшешика(б.д.д. VI-V ғ.) - 
Кананда 

Буддизм (б.д.д. VII-VIғ.) - 
Будда 

1
3 

Миманса(б.д.д. VI ғ.) - 
Джаймини 

Чарвака - локаята -Брихаспати 

1
4 

Санкхья(б.д.д. VI ғ.) – 
Капила 

Адживика - Макхали Госали 

1
5 

Ньяя (б.д.д III ғ.) –Готам  

1

6 

Йога(б.д.д. II ғ.) – 

Патанджали 
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2.3 Ортодоксалды және бейордоксалды мектептер 
Ортодоксалды немесе ведалық мектептер - Ведаларды қасиетті деп 

танитын және оларға сүйенетін бағыттар. Ортодоксалды ведалық 
мектептерге миманса, веданта және ведалармен қатар басқа білім деректерін 
де мойындайтын ньяя, вайшешика, санкхья, йога жатады. 

Веданта - дербес мектеп ретінде басқа ортодоксалды мектептерден 

кешірек - (б.д. VII-VIII ғасырларда, яғни ортағасырлық дәуірде қалыптасты. 
Ал Ежелгі Дүниеде ведантаның алғышарттары (Упанишадтар мәтіндері, 
Бхагавадгита, т.б) ғана болғаны туралы айтуғаболады. 

Бейортодоксалды (бейведалық) мектептер деп Ежелгі Үнді 
философиясының Ведаларды «қасиетті кітап» деп санамайтын және басқа 
деректерге сүйенетін ілімдерін (чарвака, буддизм, жайнизм) атайды.  

Сонымен буддалық 4 ізгі (арийлік) ақиқат мыналар: 
1) өмір -азап; 

2) азап біздің нәпсі, тілектерімізден туады (даңғойлық, 
дүниеқұмарлық, рахат күйге ұмтылу,т.б.); 

3) азаптан құтылудың жолы бар. Азаптан ұтылу үшін тілектерден, 
құмарлықтан арылу қажет;бұл дүниелік тілектерден құтылудың, нирванаға 
(Ұлы Азаттыққа) жетудің және жетілудің 8 жолы бар. 

1) дұрыс көру: өмірлік бағытын буддизм ақиқаттары тұрғысынан 
анықтау; 

2) дұрыс ойлау: адам өмірінің сапасы - сол адамның ойларының 

сапасына байланысты; нашар ойларды ізгі ниеттерге алмастырғанда өмір де 
жақсарады; 

3) дұрыс сөз: адам сөзі оның жанына, мінезіне әсер етеді, сондықтан 
сөз мәдениеті қадағалануы тиіс; 

4) дұрыс әрекет: өзгеге қиянат жасамау, басқалармен және ең 
бастысы, өзіңмен үйлестікте гармонияда өмірсүру; 

5) дұрыс өмір салт: әрбір әрекетте буддалық қағидаларды сақтау; 
6) дұрыс білік: еңбекқорлық, ыждағаттылық,тыңғылықтылық; 

7) дұрыс зейін: өмір - ойға негізделгендіктен, ой жүйесін бақылау; 
8) дұрыс назар - Космоспен байланысты жүйелейтін 

медитацияларды үзбей жалғастыру. 
Немесе «сегіздік жолдың» келесі бір нұсқасы төмендегідей: 
1) шынайы көзқарас; 
2) шынниет; 
3) шын сөз; 
4) шынайы іс-әрекет («ахимса» - тірі жанға зиян келтірмеу); 

5) шынайы өмір сүрутәсілі; 
6) шынайы талпыныс (hарам ниеттен таза болу); 
7) есте сақтау (барлығы өткінші екенін естен шығармау); 
8) шынайы зейін қою, ойды жинақтау (ойға бату, рухани үңілу, 

өмірдің мәніне көз жеткізу). 
Будданың 5қағидасы: 
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1) өлтірме!; 
2) ұрлама!; 
3) ізгілікті, имандыбол; 
4) өтірікайтпа!; 
5) естен адастыратын, масайтатын нәрселерді қабылдама. 
Буддизмнің шығуы - касталық жүйенің төменгі әлеуметтік 

сатысындағылардың брахмандардың үстемдік етуіне наразылық білдіруінің 
көрінісі болды. 

 
2.3.1  кесте - Төрт ақиқат 

Ақиқаттар Түсіндірмелер 

Өмір дегеніміз – азап «туылу дегеніміз - азап, аурулар мен өлім 
азап,сүйгеніңнен айырылу азап, сүймегенге 
қосылу - азап. Өмірдегінің бәрі - азап» 

Азаптың қайнар көзі - біздің 
өз тілектеріміз 

Азаптардың басты себебі - бізге әрдайым 
бірдеменің керек болуынан және біздің өз 
қалауымызға еш қол жеткізе алмауымыздан 

Азаптан құтылу үшін 
тілектерден арылу қажет 

Тілектерден арылсақ, олардың орындалуынан азап 
шекпейміз 

Тілектерден арылу үшін, 
Буддалық«Құтылудың сегіз 
жолын» ұстану қажет 

Адам өзін-өзі үгіттеп, молшылықтан бас 
тартқанмен, тамақ ішу, жеу, жүріп-тұру т.б 
тілектер сарқылмайды. Өйткені бұл тілектер өмір 

сүруге деген ұмтылыспен тығыз байланысты 
 
2.3.2  кесте -Буддалық «Азаптан құтылудың сегіз жолы». 

№
№ 

Сатылар Түсіндірмелер 

1
1 

Дұрыс көзқарас Төрт ақиқатты және Будданың ілімдерін толық 
білу 

1
2 

Дұрыс шешім Өз өмірін Буддалық ілімге сәйкес өзгертуге деген 
берік шешім 

1
3 

Дұрыс сөз Өтірік - өсектен, ауыр сөздерден, орынсыз 
әңгімелерден тартыну 

1
4 

Дұрыс тәртіп Түрлі жаладан, ұрлықтан, өз тілектерін бұрыс 
жолмен қанағаттандырудан бас тарту 

1
5 

Дұрыс өмірсалт Өмірді адал жолмен қамтамасыз ету: өзін аман 
алып қалуда харам кірісті пайдаланбау 

1
6 

Дұрыс күш 
жұмсау 

Ақиқат жолынан таймау, жаман ойларды жойып, 
ақыл-ойды жаңа, адал ойлармен толықтыру, 
жаңарту 
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7 Ойды дұрыс 

бағыттау 

Заттар мен адал тәннің өткінші екенін 

ұғыну: менің денем 
-«Мен» емес. Дене - сүйектен, қаннан, 

сіңірден құралады, яғни ол ажалды, сондықтан 
шіритін массаға айналады. Демек оған және 
жойылып- жоғалатын уақытша заттарға өкіну 
орынсыз 

8 
7 

Дұрыс назар 
(төрт деңгей) 

1- деңгей - ақылды қуанышпен, 
самарқаулықпен және таза ойлау мен 
рахаттандыру 

2- деңгей - қуаныш пен тыныштықты 
ұғыну 

3- деңгей - нағыз мызғымастық, тәндік 
сезімдерден босау және мызғымастық пен 
бостандықты ұғыну  

4- 4-деңгей - мызғымастық пен 
бостандық ұғымынан құтылу, еш мызғымастық; 
азап пен құтылу қажет болмайтын өзін-өзі билеу 
және жоғарғы селқостық жағдайы 

 
Жайнизм 
Ежелгі Үндіде б.д.д VI-V ғасырларда пайда болып, қазірге дейін 

тіршілік етіп келе жатқан діни-философиялық ілім. Негізін қалаушы - 

Вардхамана (б.д.д VI-V ғ) деп саналады. Вардхамана көбіне Махавира («Ұлы 
батыр») және Джина («Жеңімпаз») деп те аталады. 

«Жеңімпаз», «Ұлы батыр» есімдері - оның өз құштарлығын жеңіп, рух 
азаттығына жетуі құрметіне берілген. 

Жайнизм өз ішінде екі негізгі бағытқа бөлінеді: шветамбарлар («ақ 
кигендер») және дигамбарлар («жалаңаштанғандар», «ауаны киім еткендер»). 
Екі бағыт та бірдей философиялық көзқарасты ұстанады, олардың 
арасындағы айырмашылық діни әрекеттің кейбір сұрақтарына ғана 

байланысты. 
Негізгі еңбектері. б.д.д VI- ғасырда жазылған «Шветамбарлар каноны» 

- (бұл кітапқа Махавираның еңбектері де енген). Дигамбарлар бұл канонның 
ең ежелгі бөлімдерін ғана мойындайды. 

Философиялық көзқарастары. Жайнистер құдайдың бар екеніне 
сенбейді. Олардың ілімінде «Бірегей жан» немесе Құдай жоқ: дүниеде тірі 
мәнге айналдырылған немесе айналдырылмаған орасан көп және өзгермейтін 
жан бар. Жанды да, материяны да ешкім жасамаған, олар мәңгі, әуелден бар 

және әрқашан болады. Жан - барлық заттар мен құбылыстарға ене алатын, 
тани алатын, бәрінен құдіретті болуы тиіс, әйтсе де жанның мүмкіндігі өзі 
өмір сүретін денемен шектелген. 

Олaр сыртқы дүниені және ондағы объектілердің реалды тіршілігін 
мойындайды. Жайнистер ілімі бойынша, екі мәңгілік бастама және мән бар: 
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жаратылмаған және жойылмайтын тірі джива (жан) және өлі аджива 
(материя, кеңістік, уақыт, эфир). 

2.4  Ежелгі Қытай философиясының жалпы сипаты, өзекті 
ұғымдары және даму кезеңдері 

 

Қытай философиясы өз дамуында негізгі үш кезеңнен өтті: 
1) б.д.д. VII ғ. - б.д. III ғ. Ежелгі ұлттық философиялық мектептердің 

пайдa болуы мен қалыптасуы. 
2) б.д. III-XIX ғ.ғ. - Қытайға үндіден буддизмнің енуі (б.д. III ғ.) және 

оның ұлттық философиялық мектептерге ықпалы. 
3) б.д. XX ғ. Қазіргі кезең - қытай қоғамының тұйықтығының 

жойылып, қытай философиясының европалық және әлемдік философия 
жетістіктерімен баюы. 

2.5  Қытай философиясындағы өзекті ұғымдар 
Ежелгі Қытай философиялық дәстүрі бойынша адам 3 түрлі космостық 

энергияның жиынтығы болып табылады: 
1) цзин; 
2) ци; 
3) Шэнь. 
Цзин - тіршіліктің, жаратылыстың туылу, пайда болу қуаты. Бұл 

психофизиологиялық қуат екі түрге жіктеледі: «Алдыңғы Аспан ұрығы» - 
адамға туа берілетін гендік программа, денелік – тәндік ерекшеліктер; 

1) «Кейінгі Аспан ұрығы» - адамның өмір бойғы әрекеттерінің сипаты. 
Сонымен қатар цзин сексуалды энергияны да білдіреді. 

Ци - (цзин-туу энергиясымен салыстырғанда) дүние
 тіршіліктің құрылыс материялы қызметін атқаратын материалдық – 
рухани энергия. 

Ци энергиясы былай жіктеледі: 

1) Заттық ци арқасында заттар мен тірі организмдер
 материалды формаға ие болады. 

2) рухани ци - адам және тірі тіршіліктің жаны. 
Рухани ци-адам өмірінің негізі. Тәні-жаны сау, табысты, жолы болғыш 

адамның циі - «таза», «сәулелі». Әлсіз, ауру, жолы сәтсіз адамның циі 
«ауыр»,«лас», «күңгірт». 

Табысқа, тәндік және рухани саулыққа, бақытқа жету үшін адам өз 
бойын барлық артық, ауыр, лас энергиядан тазартуы қажет. 

Шэнь - адам тұлғасының негізін құрайтын және (ци сияқты емес) 
өлімнен соң жойылмайтын адам бойындағы сарқылмас рухани энергия. 

Мұндай 3 түрлі космостық энергиядан өзге қытай философиясы 2 түрлі 
сексуалды энергияны бөледі. 

ян - ерлік бастама, сексуалды энергия; 
инь - әйелдік бастама, сексуалды энергия. 
Бүкіл тіршілік екі қарама - қарсылықтан құралады: тірі табиғатта 

адамдар, жануарлар ер-әйелге бөлінсе, өлі табиғатта да ерлік бастама ян (күн, 
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аспан, құрғақтың, салмақсыздық-жеңілдік) және инь (Ай, Жер, тегістік, 
ылғал) бар. 

Қытайлық дүниетаным бойынша тірі және өлі табиғат, бүкіл дүние 
тіршілігі негізінде Тай-цзи-ян мен иньнің бірін-бірі өзара толықтыруы, 
алмастыруы, бірлігімен күресі жатыр. 

2.6 Даосизм 

Даосизм дүние құрылысы мен тіршілігінің негіздерін және адам, 
табиғат, космостың байланыс жүйелерін түсіндіруге тырысатын қытайдағы 
ең ежелгі философиялық ілім. 

Негізін қалаушысы - б.д.д. VI ғ. соңы мен V ғ. басында өмір сүрген 
Лао Цзы («Қартұстаз»). 

Сонымен даосизм философиясы адам мен табиғат арасындағы 
қатынасты үйлестіруге бағытталды. Адамның мақсаты - Даоны (жолды) білу 
және іске асыру. «Даоны» - Жолды іске асыру мына ережелер арқылы өмір 

сүруді талап етеді. 
1) Қарапайым өмір сүру. 
2) Жанды, рухты қанағаттандыру. 
Осы ережелердің негізінде өмір сүрген адам табиғатпен және басқа 

адамдармен үйлесімділікте болады, оның іс-қимылдары жемісті нәтиже 
береді. 

Дао жолынан таймау - бұл табиғилыққа қарсы шықпай өмір-өзен 
ағымымен жүзу. Даоны дәл қолдану - «табиғи күйге сәйкес әрекет жасау» 

дегенді білдіреді. 
Дао болмыс та емес, бейболмыс та емес. Ол - алғашқы себеп. Бұл 

мағынада даоны үнді философиясындағы шуньята (бос кеңістік) ұғымымен 
теңестіруге болады. Дао - әмбебап, ол кез келген нәрсеге, құбылысқа ене 
алады және мәңгі тозбайды. 

«Дао-Дэ-Цзиндегі» Дао және Дэ туралы ілімі. Дао әлем қозғалатын 
Ұлы Жол немесе дүниенің пайда болуын, дамуы және жойылуын реттейтін 
Ғарыш Заңы болуымен қатар, Дао-субстанция, яғни осы заңның негізі, 

көрінісі, әрі сақтаушысы. Осыдан келіп Дао - бүкіл тіршілік, мән атаулының 
субстанцияланған заңдылығы. Даоға игі күш-Дэ (ізгілік) тән. 

Метафизика тұрғысынан алғанда, дао- бұл барлық нақтылықтың 
қайнар көзі, сондай-ақ барлық құбылыстың барар соңғы мақсаты. Оған 
тиянақты субстанционалдық негіз тән емес, ол тек тіршіліктің тууы мен 
өшуін қамтамасыз етеді. 

Даостықтардың пікірінше бейболмыс - алғашқы, оны атауы жоқ дао 
деуге болады. Егер оған атау берілетін болса, ол болмысқа айналады. 

Бейболмыс болмысты тудырады. Болмыс - атауы бар нәрсенің 
субстанционалдық түп негізі бейболмыс болғандықтан олар тұрақсызданып, 
жойылып бейболмысқа айналып кетеді. Осы қайта оралу ғана - тұрақтылық, 
ал өзгенің бәрі өзгермейді. Трактатта былай делінген: «Дао жалғызды 
жаратады, жалғыз екеуді жаратады, ал екеу үшеуді жаратады, үшеуден бәрі 
тарайды. Бар тіршілік өз бойында инь және янды ұстайды, цимен 
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толықтырылады және гармонияны түзеді». Үшеу деп аспан мен жер, 
гармонияның Ұлы заңы айтылып тұр. Ци ұғымы әлемнің қозғаушы күші деп 
қарастырылды. 

2.7 Конфуций философиясы 
Конфуций ілімі - адамды бірінші кезекте әлеуметтік өмірдің мүшесі 

ретінде қарастыратын ежелгі философиялық мектеп. 

Конфуциандық философия қарастыратын негізгі сұрақтар: 
1) Адамдарды қалай басқару керек? 
2) Қоғамда өзін қалай ұстау керек? 
Конфуций ілімі қоғамды жұмсақ басқару үлгісін ұсынады. Оған мысал 

ретінде басшының өз қоластындағыларға - әкенің өз ұлдарына қарағанындай 
мейірім - қамқорлыққа немесе бағыныштылардың өз бастығына – інілердің 
өз ағасына қарым - қатынасындағыдай сенім - құрметке, адалдыққа, 
жауапкершілікке толы болу керектігін уағыздайды. 

Конфуций іліміндегі алатын ереже (жэнь - адамсүйгіштік):- «Өзіңе 
тілемейтінді басқаға жасама». Конфуций ілімінің басты қағидалары: 

1) қоғамда және қоғам үшін өмір сүру; 
2) императорға бағыну; 
3) жасы мен жағдайы үлкен, атағы жоғарыларды тыңдау; 
4) адамгершілікті сақтау; 
5) ұстамды болу, шектен шықпау, ұшқарылыққа салынбау; 
6) бір-біріне жол беру, өзара ізет-ілтипат. 

Конфуций ілімі басшы, жетекші қандай болу керек деген сұраққа мән 
береді, көп тоқталады. 

Басшы, жетекші: 
1) императорға бағынады; 
2) конфуциандық қағидаларды сақтайды; 
3) қажетті білімдерді игерген; 
4) еліне қызмет ететін патриот; 
5) биікті көксейтін, жоғары мақсаттарға ұмтылатын; 

6) ізгілікті; 
7) мемлекетке, айналадағыларға тек жақсылық жасайтын; 
8) мәжбүр ету емес, үлгі көрсету, түсіндіру арқылы ықпал ету; 
9) қол астындағылардың және мемлекеттің қамын ойлау; 

Бағыныштылар: 
1) басшыға, жетекшіге құрмет көрсетуге; 
2) жұмыста тыңғылықты болуға; 
3) үздіксіз оқу және өзін-өзі жетілдіруге тиіс. 

Ежелгі грек философы Сократ сияқты Конфуций де ештеңе жазбаған, 
оның ойлары айтқан нақыл сөздері, пікірлері шәкірттерінің арқасында «Лунь 
Юй» («Кеңес пен толғам») кітабында жинақталған. 
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II БӨЛІМ. ДҮНИЕНІ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАНУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ  
3 Тақырып.   Сана, рух және тіл 
3.1 Сана түсінігі және эволюциядағы бейнелеу табиғаты. 
3.2 Сана – ми, психика, ойлау, тіл, сөйлеу, логос, жасанды ми. 
3.3 Сана және бейсаналылық; сана және өзіндік сана –рефлексия. 

3.4 Қоғамдық сана және оның деңгейлері мен түрлері. 
 
Сабақтаың мақсаты: сана, жан және тілдің өзара байланысын ашып 

көрсету. Ойлау мен тілдің даму тарихын зерделеп, мәдениет дамуындағы 
рөлін анықтау. Қоғамдық сана формаларын талдау, олардың өзара 
байланысын дәлелдеу.  

 
3.1 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 әртүрлі 
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 
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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. 

Сана мимен, психикамен, ойлаумен, тілмен, сөйлеумен тығыз 
байланысты. Ми – нерв жүйесінің орталық бөлігі болып табылатын 
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 
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сигнал жүйесі, тітіркендіргіштер, нервтер т.б. психикалық үдерістерден 
құралатындығы анықталды. Сана психикаға қарағанда жеке, яғни, сана мен 
ойлаудың туындауы психикалық үдерістердің жоғарғы нәтижесі арқылы 
іскеасады.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 шындыққа 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 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 
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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 жатқан, сана 
мен ойлаудың барлық актілерінің, әлемдік жиынтығын білдіретін көне 

философия дәуірінен бергі келе жатқан 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 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 
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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» депаталған. 

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. 

 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, 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 
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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 атқарады. Шындығында да, саналы таразыланбайтын құбылыстар мен 
таным нәтижелері бар екендігін бүгінгі ғылым мойындап отыр. Мәселен, ол 
көркемөнерде анық 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 интуицияның санаға қарағанда 
көбіне ақиқатқа 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» тұжырымдамасы сияқты 
құбылыстармен шартталады. Өзіндік сана – адамның өзін-өзі объективті 
дүниеден бөлуі, өзінің дүниемен қатынасын, 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 бастауалады. 

«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 
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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 
өзініңойыныңжүру 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 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. 

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 
байқаудың 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, 
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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 ықпалы 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 психологиялық және идеологиялық жақтардан 
құралады. Саяси психологияға ұжымдық ынтымақтылық, 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 институттардың 
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 қажетті деңгейде ырықты-ырықсыз 
түрде болсын білуге міндеттенеді. Осы әрбір жеке тұлғаны бағалау мен 
кұрметтеу олардың құқықтарын сақтау шынайы құқықтық мемлекеттің 
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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 халықтық оны жасайтын және өзгертететін арнайы мекеме болмайды, 
сондықтан оның қағидалары 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 халқының дәстүрінде әдет-ғұрып пен салт-
дәстүр арнайы емес заңдар ретінде, әрі моральдік талаптар ретінде қызмет 

етумен қатар, құқықтық заңдар ретінде де үлкен мәнге ие болған. 
«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 сияқты 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, 
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адамның рухани қажеттіліктерінің бірі осы эстетикалық қажеттілік болып 
табылғандықтан, ол жаппай коғамдық сипатын үнемі әйгілеп отырады. 

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. 
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4. Тақырып. Онтология - болмыс туралы ілім. 
4.1 Болмыстың ұғымы,  тұтастығы және мәні. 
4.2 Болмыс және бейболмыс. 
4.3 Материя ұғымы, формалары. 

 
Сабақтың мақсаты: болмыс және бейболмыс ұғымдарын сараптап, 

олардың философия тарихындағы қаралуын талдау. Идеалдық және 
руханилық туралы пікірлерді саралау. 

 
4.1 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 



37  

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 
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 болмыста 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 фил  ософияның басты салаларының бірі. «Онтология» 
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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 адамүшін 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 
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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 тұжырымалынады. 

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 
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. 

Болмы сөзінің жеке түрлері бойынша олардыңда 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. 
«Бірнәрсенің болмысы» оның жалпы шығу тегін, өмір сүру қағидаларын, 
тіршілік ету сәтін, басқа да нәрселермен қатынасын және түпкілікті 
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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. 

472 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 декездеседі. 
Ештеңе – бір нәрсенің болмыс еместігі немесе болмыстың мүлде 

қатыспауы, әлдененің болмауы, бар екендік, болу, өмір сүруді мүлде 
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, 
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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 бүкіл 
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, 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 суретінің бұлжымас дәйекті дәлелдеушісі 
(верификатор); 

 аксиологиялыққызметі, яғни бар болу құндылығының мәнін 

ұғындырады, болмыстың мағынасын ашады; 

 болмыстың жойылуын қамтамасыз ететін терістеуші 
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(фальсификатор); 

 бастапқы   болмыстың бар болуын және одан кейінгі түрлерінің 
қалыптасуын қамтамасыз ететін «іске асырушы»  (реализатор); 

 болмыстың өзге түрге айналуын, түрленуін қамтамасызететін 
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 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 
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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 ойлаут.б.; 

 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; 
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 витальдік: өлімді терең түйсіну, болудың құндылығын сезіну – өмір 
сүйгіштікті 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. 

4.2 Материя туралы көзқарастар. 
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 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, руханилық қақарама-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 
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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 элементтерт.б. 

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 
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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 
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–монада, Юмде субстанция жалған мәселе – фикция болып 
табылады, позитивизмде – бұл шешілмейтін жалған мәселе, энергетизмде – 
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энергия, қазіргі жаратылыстануда – құбылыстарды алып жүруші формальді 
мәні бар нәрсе болып таразыланады. 

Қазақ дүние танымында 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 түпкінегізі; 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 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. 

Материяның өмір сүру формалары. 

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, 
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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: 

а) механикалық қозғалыс – денелердің кеңістікте қарапайым орын 
ауыстыруы, ол– қозғалыс формаларының барлық түріне ортақ және түпкі 

негізі болып табылады; 
б) физикалық қозғалыс – жылу, жарық, магнетизм т.б. физикаға 

қатысты құбылыстардың барлығы; 
в) химиялық қозғалыс, яғни, бүкіл химиялық реакциялар түзілімі; 
г) органикалық қозғалыс – организм ішіндегі барлық ауысулар: қан 

айналым, ас қорыту, жүрек соғысы т.б.; 
д) 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 
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 
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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. 
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; 
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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 үздіксізт.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 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. 
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5 Тақырып.Таным-философиялық мәселе.  
5.1. Таным туралы философиялық концепциялар 
5.2. Танымның неғізгі формалары, сатылары және мақсаты  
5.3. Ақиқат және оның  критерийлері 
 
Сабақтың мақсаты: таным және білім туралы философиялық 

концепцияларды саралау. Таным формаларын анықтап, ақиқаттың 
критерийлеріне тоқталу. 

 
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 
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: 
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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,         
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 
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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.   

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. 

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 әртүрлі тұжырымдайды. 

Материалистік – материализм ағымы негізіндегі көзқарас. 
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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 депаталды. 

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, 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. 
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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 танылғанмен 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 

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 
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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. 

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 
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болғандықтан, практика ақиқат өлшемі ретінде нығайтылады.  
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6 Тақырып. Білім беру, ғылым, техника және технологиялар 
философиясы.  

 

6.1 Ғылымның пайда болуы, негізгі даму кезеңдері.  
6.2 Ғылыми таным әдістері және және ғылыми ақиқат ерекшелігі. 
6.3 Ғылым және техника. 
6.4 Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі ғылымның даму 

болашағы мәселелері. 
 
Сабақтың мақсаты: философия тарихындағы ғылым мен техникаға 

деген көзқарастарды талдау. Ғылыми - техникалық прогрестің мәнін ашу. 

 
6.1 Ғылым қашан пайда болғандығы туралы пікірталастың әлі 

күнге толастамай отырғанын айтуға болады.  
Ғалымдардың бір тобы ғылым ежелгі дүниенің антикалық кезеңінде, 

яғни, осыдан 2,5 мың жыл бұрын пайда болды десе, енді бір ғалымдар нағыз 
ғылым тек Жаңа Дәуір кезеңінде, шамамен ХVІІІ-ғасырда қалыптасты деген 
пікірді ұстанады. Мұндай пікірталастың себебі ғылымның күрделі және 
санқырлы құбылыс екендігінде. Ол бір жағынан алғанда білімдердің, 

теориялық қағидалар мен методтардың жүйесі, сонымен бірге қоғамдық 
сананың формасы, қоғамды» дамудың рухани жемісі, қоғам дамуын басқару 
құралы, өндіргіш күш күрделі информациялық жүйе және т.б. Осы әртүрлі 
салалардың мамандары ғылымға әртүрлі анықтамалар береді және олардың 
ешқайсысын да теріске шығаруға болмайды. Әртүрлі анықтамаларды қорыта 
келіп, ғылымның жалпы анықтамасын беретін болсақ, ғылым — табиғат, 
қоғам және адам туралы білімдер өндіруге бағытталған зерттеу қызметі 
саласы. 

Бұл анықтамадан ғылымның зерттеу пәні туралы түсінік алуға болады. 
Ғылым ең әуелі адамды қоршаған орта — табиғатты зерттеуге бағыталған 
қызметтің жемісі ретінде дүниеге келді. Бірте-бірте қоғам туралы ғылыми 
түсініктер жинақтау қажеттігі туындады. Бірақ ғылым процесіндегі басты 
тұлға, ғылымның басты субьектісі де, объектісі де — адамның өзі. Адамның 
қатысуынсыз ғылымның қалыптасуы мүмкін емес, сонымен бірге, адам өзін 
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түсінуге, өз мүмкіндіктерін анықтауға, табиғат пен қоғамның ғана емес, өз 
болашағын болжауға көне  заманнан бастап осы күнге дейін талпынып келеді 
және бұл процесс адам жерт бетінде қанша өмір сүрсе, сонша жалғаса 
бермек. 

Ғылымның функциялары. Ғылым күрделі әлеуметтік функциялар 
атқарады. Бұл функциялар ғылымның өзінің дамуымен бірге үнемі өзгеріп, 

толықтырылып және ғылымның дамуына өзіндік әсерін тигізіп отырады. 
Қазіргі ғылымның үш әлеуметтік функциясын атап көрсетуге болады: 

1) мәдени-көзқарастық; 
2) өндіргіш күштер функциясы; 
3) әлеуметтік күштер функциясы. Ғылымның генезисі және негізгі даму 

кезеңдері. 
Ғылымның генезисі, қоғамдағы қызметі және дамуының қозғаушы 

күштері мәселесі бойынша интерналистік, экстерналистік және позитивистік 

концепциялар бар. Интернализм ғылымның пайда болуы мен дамуына 
философиялық ой тікелей әсер етті деп есептейді және қоғамның әлеуметтік-
экономикалық, саяси құрылымы мен сол қоғамның ғылымының арасында 
ешқандай байланыс болуы мүмкін емес деген пікірді ұстанып, ғылымның 
ішкі факторларын абсолютке айналдырады. Экстернализм бұл концепцияға 
қарсы. Оның өкілдерінің пікірі бойынша, ғылымға сыртқы факторлардың 
әсері мықты. Позитивизм; ғылым нақты, тәжірибеден өткен, дәлеледенген 
фактілерге сүйене отырып дами алады, абстрактылық ойлау мен 

метафизикалық түсініктер ғылым үшін пайдасыз. Біздің ойымызша, 
ғылымның пайда болуына, эволюциясына, қоғамда атқаратын қызметіне 
жоғарыда аталған факторлардың бәрі де белгілі бір дәрежеде ықпалын 
тигізеді және ол әр дәуірде әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан оларды бір-
біріне қарсы қойып, немесе бір-бірінен бөліп алып, белгілі бір факторларды 
абсолютке айналдыру дұрыс емес. 

Зерттеуші ғалымдар ғылымның даму кезеңдері туралы әртүрлі пікірлер 
айтады. Олардың бір тобы ғылым көне заманда қалыптасты десе, енді бір 

ғалымдар ғылым қоғамның ерекше саласы ретінде Жаңа Дәуірде пайда 
болды деп тұжырымдайды. Біздің пікірімізше, ғылымның даму кезеңдері 
туралы мейлінше дұрыс пікірді ұсынған қазіргі заманғы Ресей ғалымы 
В.В.Ильин. Ол ғылымның дамуын классикалық, классикалық емес және 
неоклассикалық емес деп жіктейді. Бұл жіктеуді ғылымның классикалыққа 
дейінгі кезеңімен толықтырған дұрыс секілді деп ойлаймыз. Себебі, 
классикалық ғылым кезеңіне дейін ғылым ұзақ уақытқа созылған «нағыз ғы- 
лымға» дейінгі қалыптасу кезеңінен өтті. 

Алғашқы қауымдық қоғам дамуының мыңжылдық практикасы 
ғылымды қалыптастыра алған жоқ. Білім күнделікті өмірдің қажеттіліктері 
қанағаттандыруға ғана бағытталып, одан жоғары көтеріле алмады. Алғашқы 
қауымдық қоғамда өмір сүрген адамдар дүние туралы білім жинамады деуге 
болмайды, бірақ заттар туралы объективтік білім оларды субъективтік 
қабылдаумен тығыз байланысты еді, яғни, объективтік білім элементтері мен 
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субъективтік сана арасында шекара болмады, табиғат құбылыстары адам 
және оның өмірімен байланысты түсіндірілді. 

Адам ойы таза теориялық білім деңгейіне көтерілуі үшін оның дәстүрлі 
практикалық бағытталғандығын бұзу қажет еді. Ескі сананы күйрету санаға 
тікелей әсер ету арқылы емес, сана бейнелеп отырған дүниені түбірімен 
қайта түсіну арқылы жүрді. Дүниеге деген жаңа көзқараста заттар адамға 

байланысты емес, объективті, заттар мен адам жеке-жеке, бір-біріне қатысты, 
бірақ тәуелсіз, нәрселер ретінде пайымдалды. Осындай ерекшелік көне 
гректерге тән еді. Ғылымды зерттеуші ғалымдардың бәрі дерлік ғылымның 
отаны көне Греция деп мойындайды. Гректер Египет пен Вавилон 
империяларында бірнеше жүзжылдықтарға созылған соғыстардан аман 
қалған, ұзақ уақыт ескерілмеген білімдерді қабылдап алды және жәй 
қабылдап қана қоймай, өздерінің ақыл-ойының, ойлау қабілетінің күштілігі 
арқасында өздерінің білімдерін қоса отырып жаңа дәрежеге көтерген, оларға 

абстрактылық және рациональдік сипат берген халық болды. 
Ғылым дамуының классикалық кезеңі ХVІ-ғасырдан басталды деуге 

болады. ХVІ-ғасыр — адам рухының қайта өркендеген кезеңі. Қалалардың 
көбеюі адамның сезімдері мен өмірлік құндылықтарының жаңа деңгейде 
дамуына оң әсерін тигізді. Университеттер пайда бола бастады, олар әлі 
күнге дейін ғылым ордасы болып есептеледі. Өркендеу дәуірінде елеулі 
ғылыми жаңалықтар дүниеге келді, осы кезеңде ғылым мен өнерді 
біріктірген ғұламалар өмір сүрді. Олардың бәрінің есімдерін және олар 

ашқан жаңалықтардың бәрін бірдей атап шығу мүмкін емес. Ең басты 
тұлғаларды ғана атасақ: Леонардо да Винчи (1452-1519) — ұлы суретші және 
қазіргі жаратылыстану ғылымының пионері; Николай Коперник (1473-1543) 
поляк астрономы, дүниенің гелиоцентристік жүйесін ашты; Джордано Бруно 
(1548-1600) — әлем біртұтас, шексіз, үнемі өзгеріп отыратын монадолардан 
тұрады деп тұжырымдады; Галилео Галилей (1564-1642) — Жер айналып 
отырады, дүниені математика, механика ғылымдарының, ақыл-ойдың 
көмегімен тануға болады деп пайымдады. 

Одан бергі ғылымдағы негізгі революциялық жаңалықтар — атом 
бөлшектерінің ашылуы, атом бомбасының жасалуы, космосты игеру, ғылым 
жетістіктерінің өндіріс саласына көптеп енгізілуі немесе ғылымның өндіргіш 
күш ретінде қарқынды дамуы, электроника және кибернетика салалары 
жетістіктерінің адамның өмір сүруін жеңілдету үшін қолданылуы, яғни, 
ғылымның адамның күнделікті тұрмысында кең орын алуы. 

Бұл классикалық кезең Галилей мен Пуанкареге дейінгі ХVІ-ХХ ғасыр-
ларды қамтиды. 

Неоклассикалық емес қазіргі кезеңде ғылым жеке салаларға бөлініп 
кетті. Бұл құбылыс ғылымның дағдарысына әкеліп соқты деуге болады. 
Оның басты себебі — ғылымның басты мақсаты — жалпы дүние туралы 
білім жинау екендігі ұмыт болды және дүниені тұтас нәрсе деп қарастыру 
принципі естен шығарылды, әрбір ғылым өзімен-өзі болып кетті. 
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6.2 Ғылымды зерттеу аспектілері 
Ғылым философиясы. Ғылымды философиялық тұрғыдан зерттеу аса 

маңызды және ол ғылым мен ғылыми қызметті зерттейтін басқа пәндердің 
арасында ерекше, басты орын алады. Ғылымды зерттеудің әртүрлі жеке 
методтары мен арнайы ғылымтану пәндері қаншалықты профессивті және 
өзекті болғанымен, олар ғылымды философиялық тұрғыдан зерттеудің орнын 

баса алмайды. Философия ғылымды қоғамдық сананың белгілі бір формасы 
және адамның дүниеге көзқарасын анықтаушы теориялық сана ретінде, 
қоршаған ортаға қатынастың типі ретінде сараптайды. 

Ғылым социологиясы. Ғылымды идеяның дамуы, танымдық жүйе деп 
қарастырумен шектелмей, оны қоғамдық өндірістің түрі, әлеуметтік жүйе 
ретінде түсіну ғылым социологиясының пәнін анықтайды. Ғылым 
социологиясы ғылымдағы қоғамдық қатынастар және ғылым мен 
қоғамарасындағы қатынастар жүйесін зерттейді. Ғылымды социологиялық 

танып-білу үш саланы қамтиды: 1) ғылыми қызметтің ішкі құрылымы, 
немесе әлеуметтік институт ретіндегі ғылыми қызмет шеңберіндегі қоғамдық 
қатынастар; 2) ғылым және қоғам, ғылым мен қоғамның басқа компоненттері 
арасындағы өзара қатынас және өзара байланыс; 3) ғылымдағы адам. 

Ғылым психологиясы ХХ-гасырда қарқындап дамыды. Бұл құбылыс 
кіші ғылымдардан үлкен ғылымдарға көшумен, ғылыми-ізденіс жұмысында 
ұжымдық принципінің басым бола бастауымен, ғылыми іс-қызметті 
күшейтудің факторларын ашуға ұмтылумен тығыз байланысты. Қазіргі 

ғылым ерекше шығармашылық және әлеуметтік жүйе, сондықтан психо-
логиялық факторлардың ғылыми процестің дамуын жеңілдетуге немесе 
бәсеңдетуге тигізетін әсері мол. Ғылым психологиясы галымның білім 
өндірісінде маңызды рөл атқаратын елестету, шабыттану, интуицим негіздеу 
және басқа психологиялық қасиеттерін-объектілерін зерттейді. Сонымен 
қатар, ғылым психологиясы индивидуальдік-шығармашылық құбылыстармен 
шектелмей, ғылыми ұжымдағы тұлғааралық қатынастардың ғылым 
процесіне, ғалымдардың интеллектуальдік қызметіне әсері, зерттеу объектісі 

ретінде қарастырады. Ғылым психологиясы қазіргі кезеңде ғылымды 
зерттеудің маңызды саласына айналып отыр. 

Ғылым этикасы ғылым дамуының заңдылықтарын, практиканы және 
ғылымның сапасын көтеруге бағытталған ғылымды басқаруды 
қажеттіліктерінен туындайды. Моральдық - этикалық факторлар ғалымның 
ізденістік қызметінің маңызды жағы. Ғылымның өмір сүруінің өзі ғылыми 
тазалық, әділдік, принципшілдік, ақиқат үшін күрес секілді моральдік 
қасиеттерсіз мүмкін емес. Ғылымдағы этикалық аспектілер санқырлы және 

олар әртүрлі деңгейлерде әртүрлі көрінеді. Мысалға ғалымның өзіне дейінгі 
ғалымдарға, олардың шығармашылығына, өзінің әріптестеріне, өзінің жолын 
қуушы шәкірттеріне деген этикалық-моральдық қатынасы. Тұлғааралық 
қатынастардың этикалық аспектілері ұжымдықшығармашылық жағдайында 
айқындала түседі. Бұл қатынастар шынайы, адал, әділетті, үлкенге құрмет, 
кішіге ізет принциптері негізінде құрылған болса, көреалмаушылық, 
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дөрекілік, мансапқорлық сияқты жағымсыз қасиеттерге жол берілмесе — 
ғылыми ұжымдағы хал-ахуал да жақсы болып, ғылыми ізденісте жаңа 
табыстарға қол жеткізу мүмкіндіктері көбейе түспек. Ғалымға қажетті 
моральдық қасиеттердің негізгілері туралы айтатын болсақ, олар: ғылыми 
ақиқатты қорғау жолында аянбау, азаматтық батылдық, адамгершіліктік 
тазалық, адалдық, шыншылдық, жауапкершілік және тағы басқалары. 

Ғылым тарихы ғылым тарихын оның пайда болған уақытынан бастап 
қазіргі заманға дейін зерттейді. Ол ғылыми дамудың заңдылығын негізінен 
тарих ғылымының деректеріне сүйеніп, ғылымның дамуындағы жекелеген 
құбылыстар мен оқиғаларды сараптап, сондай-ақ ғылымды зерттейтін басқа 
пәндердің — ғылым логикасы, ғылым психологиясы, ғылым этикасы, ғылым 
социологиясы, ғылым экономикасы және тағы басқалардың жетістіктерін 
пайдалана отырып ашады. Ғылым тарихы бойынша жазылған Джон 
Берналдың «Қоғам тарихындағы ғылым» еңбегі осы ойымыздың жақсы 

мысалы бола алады және бұл еңбектің жазылғанына жарты ғасыр уақыт өтсе 
де, әлі күнге дейін құндылығын жойған жоқ. Ғылым тарихында ғылыми 
ойдың дамуының барлық байлығы жинақталған, сондықтан да оны зерттеу 
аса қажетті. Ғылым тарихының мақсаты тарихи-ғылыми оқиғаларды 
хронологиялық жағынан тізбелеп сипаттап қою емес. Оның мақсаты — 
ғылым мен техниканың даму заңдылықтарын ашуға ықпал ету. Ғылымды біз 
әдетте адамның дүние туралы жалпы білім жинауға ағытталған қызметі деп 
түсінгендіктен, бір қарағанда ғылыми процесте дәстүрге, өткенге қайта 

оралуға орын жоқ секілді көрінеді. Бірақ тереңдеп тексерсек, дәстүрлер 
ғылым дамуының және ғалымдардың ізденістік қызметінің негізі. Бұл 
қағиданы барлық ғылымдарға ортақ деуге болады. Ғылымдағы дәстүрлер 
проблемасының негізін қалаушы американдық физик-философ Т. Кун. 
Гарвард университетінде стажировкадан өткен үш жыл ол үшін ғылым 
тарихын А.Койре, Э.Мейрсон, Е.Мецгер және А.Майердің еңбектеріне 
сүйене отырып еркін зерттеуге арналған кезең болды. Кейінірек әлеуметтік 
ғылым өкілдері мен жаратылыстану саласының ғалымдарының арасында 

ғылыми проблемаларды қою мен оларды шеше білу мәселелері бойынша 
туындаған көзқарас алшақтығы Т.Кунды ғылымдағы дәстүрлер тақырыбын 
жан-жақты зерттеуге, ғылым динамикасының парадигмалық концепциясын 
жасауға итермеледі. 

Бұл концепцияның мәні мынада. Ғылымды сипаттау үшін «ғылыми 
қоғамдастық» және «парадигма» (бұл ұғымды Т. Кун кейінірек «дисципли-
нарлық матрица» деген ұғыммен ауыстырды) ұғымдарын қолдану керек.  

Ғылыми қоғамдастык дегеніміз, Т.Кунның түсінігі бойынша, белгілі бір 

сала бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатымен парадигмалар немесе 
осы ізденістердің теориялық алғышарттарын негізге ала отырып біріккен 
ғалымдар ұжымы. 

Т. Кун парадигма ұғымын тандау себептерін түсіндіреді. Әдетте бұл 
ұғым қабылданған модель, үлгі дегенді білдіреді. Бірақ Т. Кун бұл түсініктер 
парадигманың анықтамасын толық ашпайды деп есептейді, себебі бұл мағы-
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нада парадигма бұрын жасалып біткен жұмыс дегенді білдіреді, сонда 
ғалымдардың келесі тобы немен айналыспақ? Кунның пікірінше, парадиг-
маларды жалпы заң ретінде қолданылатын, бірақ сонымен бірге жаңа және 
қиын жағдайларда одан әрі жетілдірілетін және нақтыланылатын объект деп 
түсінген дұрыс. 

Парадигмаларды қолдану ғылыми ізденісті жеделдетеді, себебі ғылыми 

мәселелерді шешудің басқа бәсекелес жолдарын қолданғаннан гөрі 
қабылданған парадигмаларды қолданған қолайлы және нәтижелі. 

Парадигма ұғымының элементтерінің анықтамасын Т.Кун толық 
бермесе де, оларды жалпы түрде төмендегіше сипаттауға болады: 1) 
математикалық формада жазылған, бастапқы ұғымдар мен заңдарды 
қамтитын фундаменталдық теориялар; 2) табиғат туралы жалпы 
философиялық түсініктер және қазіргі ғылымда қабылданған ұғымдар мен 
олардың жүйесін бейнелеудің логикалық тәсілдері; 3) ғылыми 

қоғамдастықтың әрбір мүшесі өзіне қойылған ғылыми міндеттерді шешу 
үшін ұстанатын үлгілер мен эталондар. 

Ғылымның жағдайын, Т. Кунның пікірінше, екі кезеңге бөліп қарасты-
руға болады: ғылымга дейінгі кезең (бұл кезеңде парадигмалар әлі қалып-
тасып үлгермеген) және ғылыми кезең (ғылыми қоғамдастық парадигаманы 
құрастырып, қабылдаған кезең). 

Ғылыми кезеңдегі ғылымның жағдай екі түрде сипатталады: қалыпты 
жағдай (оны Т.Кун қалылты ғылым деп атайды) және дағдарысты жағдай. 

Қалыпты ғылымда ғылыми қоғамдастық белгілі бір парадигманы 
қабылдайды және оны танымның белгілі бір саласындағы міндеттерді шешу 
үшін тиімді қолданады. Парадигмаларды зерттеу жас ізденушіні белгілі бір 
ғылыми қоғамдастықтың мүшесі болуға дайындайды, ол өзі таңдаған, ғылым 
саласын кезінде нақты үлгілерге сүйеніп зерттеген адамдардың қатарына 
қосылады және ғылыми практикада олардың дәстүрлі теориялары мен 
методтарын қолданғандықтан фундаменталдық принциптерден аса 
алшақтамайды. Мұндай дәстүрлілік, өзара келісімділік ғылымның қалыпты 

дамуына ықпал етеді. Жалпы қабылданған парадигмалардың болуы осы 
ғылым саласының жеткілікті дамығандығының белгісі. 

Бірақ парадигмаларға негізделген қалыпты ғылымның бір ерекшелігі 
— ол үлкен жаңалықтарды ашуға онша бағытталмаған, оның нәтижелері 
көбіне-көп алдын-ала, парадигмалар шеңберінде болжанған. Мұндай 
жағдайда ғалымның ізденістік қызметінің мәні жоқ болып көрінуі мүмкін. 
Кунның пайымдауынша, қалыпты ғылым саласында жұмыс жасайтын 
ғалымның алдына қоятын негізгі мақсаты — «жаңылтпаштарды шешу», 

немесе, парадигмаларға негізделген теориялық білімді іс жүзіндегі факт-ма-
териалдармен рационалды сәйкестендіру. Ғылымның дағдарысты жағдай-
ында ізденіс процесінде қабылданған парадигмалар шеңберіне сыймайтын 
фактілер пайда болады да, парадигманың тиімділігі күмән туғызады, одан бас 
тартып, шындықты мүлдем жаңа көзқарас тұрғысынан түсіндіретін жаңа 
парадигмалар жасау қажеттілігі туады. 
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Бұрын қабылданған парадигмадан бас тартуды Т.Кун ғылыми 
революция деп атайды және Кунның пікірінше, жаңа парадигманы 
ғалымдардың жаңа легі психологиялық деңгейде мойындап, мақұлдауы 
қажет. «Ғылым логикалық емес, психологиялық» дейді Кун. Яғни, 
парадигманы сыни эксперименттен өткізіп қажеті жоқ, ғалымдардың аға 
буыны ыдырап, жаңа легі жаңа парадигмамен жұмыс жасап дағдыланса 

болғаны. 
Ғылым динамикасының «кумулятивтік теориясының» авторы, француз 

ғалымы Пьер Дюгемнін пікірінше, ғылымның дамуы кірпіштен қаланған 
қабырғаның біртіндеп биіктеуі секілді, бұрын танылған нәрсенің біртіндеп 
өсуі. Ғалымның жұмысы — осы ғылым ғимаратының, оныңтеориясының 
кірпіштерін іздеп тауып, орнына қалау. Оның бастауын ғылымның бұрынғы 
тарихынан табуға болады. Дюгемнің осы көзқарастарына жүгінсек, дүниенің 
ғылыми бейнесі өзгермейді, тек кеңейе түседі, ғылым дамуында түбегейлі 

төңкеріс дегендер болмаған. Мұндай көзқарастарға қарсы шыққан Кун 
ғылымның дамуы ескі білімнің үстіне жаңа білімнің қалануы емес, бұрынғы 
беделді деген, жетекші түсініктердің мүлдем жаңа түсініктермен 
трансформациялануы, ауыстырылуы, яғни белгілі бір кезеңдерде болып 
отыратын ғылыми революциялар деген теорияны ұсынады. Негізінен 
алғанда, Т.Кунның теориясын қабылдауға болады. Ғылымның дамуы 
міндетті түрде өзіне дейінгі дәстүрлерге сүйене отырып дамитындығы күмән 
тудырмайды. 

Дәстүрлер көзге көрінетін (явное) немесе вербальді және көрінбейтін 
(неявное) немесе вербальдік емес болып бөлінеді, ғылыми таным процесінде 
өзара орын ауыстырып отырады. Көрінетін білімдерді кейбір ғалымдар 
басты, орталық білім деп те атайды, бұл білімдер басты назарда болады, 
негізінен алғанда оқулықтар мен ғылыми монографияларда мәтін-текст 
түрінде болады. Т.Кунның парадигмаларын білімнің осы түрінің мысалы 
ретінде қарастырған дұрыс. 

Көрінбейтін білім (философиялық әдебиетте бұл білімді сипаттауға -

жасырын», «имплициттік», «перифериялық», «үндемейтін», «менталитет» 
және тағы басқа терминдер қолданылады) назардан тысқарырақ, көбіне 
практикалық білім саласында кездеседі. Ғалымдардың әдеттерінде, мінез-
құлқында кездеседі, оларды ауызша, вербалды түрде толық жеткізу қиын. 
Мысалы, белгілі химик-философ Марк Полани химик студенттердің 
практикалық сабақтарға кеп уақыттарын беру ерекшелігін практикалық 
білімдердің ұстаздан шәкіртке ғылыми дәстүр ретінде берілу деп есептейді. 
Олар ғалымнан оның ғылыми кадрларына ауызша емес, тек жеке үлгі-өнеге 

арқылы жетеді, яғни білімнің тұлғалық сипатымен тығыз байланысты. 
Көрінбейтін ғылымның бір түрі — ғылыми мектеп, ғалым мен оның 

шәкірттерінің белгілі бір географиялық мекенде орналасқан қауымдастығы. 
Ғылыми мектеп шеңберінде ғалымдар арасында тығыз байланыс-араласу 
орнайды, тәжірибе алмасу, теориялық пікірталас-дискуссиялар үнемі жүріп 
отырады. 
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Ғылымның дамуында ғалымның тұлғалық ерекшеліктерінің белгілі бір 
рөл атқаратынын жоққа шығармасақ та, көрінбейтін білімді М.Полани секілді 
тым әсірелеуге болмайды, бұл білімнің иесі ұжымдық субъект екендігін 
ұмытпаған дұрыс. Білімді тек жеке білім деп түсіну — қате. 

Әрине, тек дәстүрлерге сүйенсе, ғылым дамымай қалар еді. Ғылыми 
білімнің құрылымында жаңалықтар да ерекше рөл атқарады. Ғылыми 

субъект парадигма-дәстүрлерді басшылыққа алып қана қоймай, оларды 
жаңалықтармен үнемі толықтырып отыруы тиіс. 

Ғылымның дамуындағы ғылыми жаңалықтардың рөлін көрсету үшін 
алдымен ғылымның онтологиясын анықтап алған дұрыс. Ресей ғалымы 
В.В.Ильин ғылымының онтологиясын: 1) ғылымның алдыңғы шебі; 2) 
ғылымның мығым ядросы; 3) ғылымның тарихы құрайды деп есептейді. 

Ғылымда ғылыми ақыл норма-ережелері бойынша ұйымдастырылған 
қызмет рационалды қызмет болып саналады. Бірақ нормалардың да шегі бар, 

оны практика көрсетіп-анықтайды. Ғылыми нормаларды сипаттау күрделі, 
себебі олар көп және жан-жақты, себебі ғылым сантүрлі, бір-біріне ұқсай 
бермейтін, әрқайсысының өзіндік зандылықтары бар салалардан және 
ғылыми субъектілерден тұрады. Сондықтан ғылыми қызметтің барлық 
ерекшеліктерін қамтитын, ғылыми субъектілердің бәрі бірдей мойындап, 
қабылдайтын нормалар ұсыну, әрине, қиын. Біздің ойымызша, ғылым 
нормалары туралы әртүрлі концепциялардың арасында ағылшын социологы 
Р.Мертон ұсынған вариант назар аударарлық. Оның пікірінше, ғылым 

нормалары мынадай төрт құндылықтың төңірегінде топталады: 
1) универсализм — ғылыми тұжырымның ақиқаттылығы ғалымның 

жасынан, жынысынан, беделінен, ғылыми дәрежесінен тәуелсіз бағалануы 
керек. 

2) жалпылық — ғылыми білім оның авторының жеке меншігіне ай-
налмай, жалпыға ортақ, сынға ашық болуы қажет. 

3) жеке бастың пайдасын көздемеу — ғылыми ақиқат жолындағы 
ізденіс ғалым үшін басты мақсат болуы тиіс, атақ-даңқ, жеке бастың 

пайдасы, материалдық марапат ғылыми қызметтің мақсатына айналмағаны 
жөн. 

4) ұйымдасқан скептицизм — ғалымнан өз әріптестерінің ғылыми 
қызметін сыни, объективті бағалау талап етіледі. Олардың ғылыми 
нәтижелерін ғалым-ізденуші өз қызметінде пайдаланған болса, жақсы жақта-
рын атап, еңбегіне құрмет көрсете білуі тиіс, бірақ жіберілген қателіктерге де 
автормен бірдей жауап береді. Сонымен бірге ғалым өз тұжырымдарын, қол 
жеткізген жетістіктерін батыл қорғап, өз қателіктерін мойындай білуі қажет.  

Бір жағынан алып қарасақ, нормалар қорғаныс белдеуінің рөлін 
атқарады, ғылымды шектен шығып кететін нәрселерден сақтандырып 
отырады. Осы тұрғыдан қарастырғанда, нормалар ғылым дамуында өте 
қажет. Екінші жағынан алғанда, нормалар ғылымның бұрынғы кезеңінің 
жемісі, олар ғылымының болашақ дамуы үшін көбіне жарамай жатады. 
Нормалар консервативті, ғалымнан өзінің қызметін белгілі бір қабылданған 
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ережелерден, инструкциялардан, бұйрықтардан ауытқымай ұйымдастыруды 
талап етеді. Бұл жағдайда ғалымның еркіндігі шектеулі, ол ғылымның мығым 
ядросы шеңберінде ғана қызмет ете алады. 

Ал ғылымның алдыңғы шебіндегі ғалымның жағдайы мүлдем басқа. 
Ол нормалар-үлгілер шеңберінен шығып, еркін қызмет ете алады, 

бұрын қалыптасқан құбылыстардан тыс жаңа идеяларды, ғылыми 

жаңалықтарды дүниеге әкеледі. Ғылыми жаңалықтар ғылымның алғы шебі 
мен мығым ядросының арасында шекістер туғызады, бұл заңды процесс. 
Оны шешудің бірден-бір дұрыс жолы — ғылыми жаңалықтарды негіздеу 
және дәлелдеу. Сонда ғана ғылыми жаңалық ғылымның алдыңғы шебінен 
мығым ядроға көшеді. Ойымызды тұжырымдасақ, ғылымның дамуы – 
дәстүрлер мен жаңалықтардың диалектикалық бірлігі процесі болып 
табылады. Ғылым бұрыннан келе жатқан дәстүрлерге сүйеніп және оны 
жаңалықтармен толықтыра отырып дамиды. Бұл күрделі процесс. Ескінің 

жаңаға орын беруі қашан да қиын жүреді. Бірақ қоғамның дамуы ғылымнан 
оның жаңалықтық сипатта болуын, жаңа идеялар арқылы қоғам 
сұраныстарына жауап бере білуін талап етеді, онсыз ғылымының өзі 
мәнсізденеді. 

6.3 Ғылым және техника. 
Философияда техника ұғымы  екі мағынада қолданылады: 1. Қызметтің 

жасанды материалдық құралдарының, ягни артефактілердің жиынтығы 
ретінде. 2. Жасай білудің, әдістердің жиынтығы ретінде. Сонымен, техника -

құралдармен инструменттердің материалдық-заттық ерекше саласы; қызмет 
тәсілі, оның ішінде – құралды қолдану тәсілі. 

Техниканың дамуы бүкіл адамзаттың өмірін өзгертті деуге болады. 
Оның жағымды жақтарын атап көрсетсек: 

1) Техниканың дамуы рациональді ойлауды, дәлдікті, еңбек 
құралдарын үнемді қолдануды қалыптастырды; 

2) Ғылыми-теориялық білім ұсынған жаңа технологиялардың өндіріс 
процесінде және ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылуы әлемдегі 

көптеген мемлекеттердің экономикасын өркендетті; 
3) Техниканың өндіріс процесіне енуі адам еңбегін айтарлықтай 

жеңілдетті; 
4) Техника мен ғылымның антропогендік сипаты адамның күнделікті 

тұрмысын да түбегейлі өзгертті, бұрын қолмен атқарылатын жұмыстың 
басым кепшілігін тұрмыстық техника атқара бастады. Бұл өзгеріс адам үшін 
жалпы алғанда оң өзгеріс болды. 

5) Байланыс, араласу салаларында жаңа технологиялардың пайда 

болуы бүкіл адамзатты бір-біріне жақындатып, өзара түсіністіктің пайда 
болуына ықпал етті. 

Техника дамуының жағымсыз жақтары туралы айтатын болсақ, олар 
өте маңызыды және жағымды жақтарынан басымырақ десек те болады: 

1) Техниканың өндіріс процесінде қолданылуы шикізатты, табиғат бай-
лықтарын аяусыз пайдалануды ұлғайтты; 
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2) Адамның сұраныстары мен қажеттіліктері шектен тыс күшейді, тех-
ника, әсіресе, әскери техника саясат саласында күшті құралға айналды; 

3) Жеке адамның құндылығы төмендеп, оның орнын техника жасаған 
құндылықтар басты; 

4) Техникаға табынудың нәтижесінде қоғамның механизациялануы 
күшейіп, тұлғалық сипаты жоғала бастады; 

5) Рациональданудың, біржақты мамандандырылудың нәтижесінде 
адамның жаттануы пайда болды, адам орасан зор технологияны жалпы 
басқару қабілетінен айрылып, жеке функцияларды атқарумен шектелуге 
мәжбүр болды; 

6) Техникалық прогресс өркениет критерийі ретінде қабылдана 
бастады, мәдени, ұлттық, діни құндылықтардың маңызы төмендеді; 

7) Қорытып айтқанда, адам қолымен жасалған техника адамның өзіне 
қарсы тұрып, оның өміріне қауіп туғыза бастады, ол адамның ырқынан 

шығып, өзіндік, адам дүниесінен бөлек дүние қалыптастырды. Техника 
адамды озімен санасуға мәжбүр етіп отыр. 

6.4 Ғылыми-техникалық прогресс және қазіргі ғылымның даму 
болашағы мәселелері  

Техника философиясының қазіргі заманғы философиялық бағыттар 
шеңберінде дамуы 

Позитивизм. Оның дамуының бірінші кезеңінің өкілдерінің, негізінен 
алғанда теориялық физика, математикалық логика, машиналар теориясы, 

техника тарихы салаларының ғалымдарының пікірінше, техника 
философиясының негізгі міндеті математика, механика, физика, химияның 
принциптеріне сүйене отырып, көптеген техникалық әдіс-құралдарды реттеу 
және классификациялау, техниканы жасаушылыр мен пайдаланушыларға 
арналған ұсыныстар дайындау. Э. Махтың тұжырымдауынша, техника 
философиясының пәні техникалық тәжірибені зерттеу, техниканың қара-
пайымдылығына, көрнектілігіне және тиімділігіне басты назар аудару.  

Неопозитивистер «рациональді техника» немесе «ғылыми технология» 

сциентистік концепциясын ұстанады. Бұл концепцияның көрнекті өкілі сыни 
рационалист, француз философы Г. Башлар (немесе Башляр 1884-1962) 
рациональділік пен эмпирикалықты қарама-қарсы қоймайды, керісінше, олар 
бір-біріне үнемі әсер етіп отырады деген принципке сүйене отырып, 
идеялардың ғылымдағы маңызын және білімнің қоғамда алатын орнын 
зерттейді. Оның пікірінше, білімнің дамуын үш кезеңге бөлуге болады:таза 
эмпирикалық, ғылымға дейінгі, ғылыми кезең – рациональдік абстрактылық 
ойлау кезеңі және жаңа «ғылыми рух» кезеңі – ол тексерулер мен теріске 

шығаруға, жаңа ғылыми нәтижелерді қорыту мен білімнің әртүрлі 
салаларының арасында байланыстар орнатуға ашық кезең. Бұл ғылым 
табиғаттан алшақтайды, себебі оның мақсаты техниканы құрастыру.  

Ағылшын позитивисі Б.Рассел осы ойды жалғастыра отырып, «техника 
дүниесі мен ғылымның идеалды дүниесі екеуінің құрылымы бірдей, техника 
ғылымнан туындайды және ғылым техниканы басшылыққа алады, яғни 
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ғылым мен техниканың байланысы өте тығыз» деген пікір айтады. Б.Рассел, 
сонымен бірге, қазіргі заман ғылымы мен техникасының жетістігінің адамзат 
үшін аса қауіпті жағдай (ядролық соғыс) жасап тұрғанын қатты ескертті, оны 
болдырмау үшін бүкіл адамзатты бірігуге шақырды. 

Иррационализм бағыты антисциентистік сипатта, ғылыми прогреске, 
дүниені танып-білудің және өзгертудің ғылыми методтарына қарсы. 

Олардың пікірінше, техникаландырылған қоғамда тұлғаның жаттануы пайда 
болады. Бұл көзқарас «Өмір философиясының өкілі», француз философы 
А.Бергсонның философиясынан анық байқалады. Бергсон адамның рухани 
дүниесі болмыстың ерекше саласы, оны ғылыми таным арқылы танып-білу 
және техникалық деңгейде танып-білу мүмкін емес деп тұжырымдайды. 
Оның пікірінше, Өндірістің машиналық-механикалық сипаты, ғылымның 
дамуы адам қызметінің рациональдік-технологиялық мазмұн алуына әкеліп 
соқты, адам жаттанды, оның бойында қарама-қайшылықтар пайда болып, 

ішкі дүниесі екіге бөлінді. Бұл дағдарыстан шығудың жолы ретінде Бергсон 
адамның өзін-өзі моральдық жағынан жетілдіруге ұмтылуын, өнер, қолөнер 
және тағы басқа шығармашылық түрлерімен айналысуын атайды. 

Ағылшын позитивисі Б.Рассел осы ойды жалғастыра отырып, «техника 
дүниесі мен ғылымның идеалды дүниесі екеуінің құрылымы бірдей, техника 
ғылымнан туындайды және ғылым техниканы басшылыққа алады, яғни 
ғылым мен техниканың байланысы өте тығыз» деген пікір айтады. Б.Рассел, 
сонымен бірге, қазіргі заман ғылымы мен техникасының жетістігінің адамзат 

үшін аса қауіпті жағдай (ядролық соғыс) жасап тұрғанын қатты ескертті, оны 
болдырмау үшін бүкіл адамзатты бірігуге шақырды. 

Иррационализм бағыты антисциентистік сипатта, ғылыми прогреске, 
дүниені танып-білудің және өзгертудің ғылыми методтарына қарсы. 
Олардың пікірінше, техникаландырылған қоғамда тұлғаның жаттануы пайда 
болады. Бұл көзқарас «Өмір философиясының өкілі», француз философы 
А.Бергсонның философиясынан анық байқалады. Бергсон адамның рухани 
дүниесі болмыстың ерекше саласы, оны ғылыми таным арқылы танып-білу 

және техникалық деңгейде танып-білу мүмкін емес деп тұжырымдайды. 
Оның пікірінше, өндірістің машиналық-механикалық сипаты, ғылымның 
дамуы адам қызметінің рациональдік-технологиялық мазмұн алуына әкеліп 
соқты, адам жаттанды, оның бойында қарама-қайшылықтар пайда болып, 
ішкі дүниесі екіге бөлінді. Бұл дағдарыстан шығудың жолы ретінде Бергсон 
адамның өзін-өзі моральдық жағынан жетілдіруге ұмтылуын, өнер, қолөнер 
және тағы басқа шығармашылық түрлерімен айналысуын атайды. 

К.Ясперстің пікірінше, техника – адамдардың материалдық өмірін 

жеңілдету мақсатымен табиғатты ғылыми меңгеру тәсілі, адам қызметінің 
«заттық» саласы, ол тұлғаның адамгершіліктік-психологиялық дүниесіне 
қарама-қарсы, бірақ олар бірін-бірі толықтырады. Техникалық ойлау тәсілі, 
Ясперстің ойынша, қоғам мен адам қажеттілігінен емес, экзистенцияның өз 
болмысын қанағат етпеуінен туындады. Ғылыми-техникалық білім дүниені 
діни -мифологиялық және көркемдік тұрғыдан сезінуді ығыстырып шығарды, 
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дүние мен табиғат бірте-бірте белгісіз затқа, технологиялық қызмет 
объектісіне айналды. Адам табиғатпен бірлігін жоғалтты, еңбек процесінің 
өзі де механикалық, еш қызығы жоқ нәрсе бола бастады. 

Неофрейдизм бағыты да адамға техниканың тигізіп отырған зиянды 
әсерін атап көрсетеді. Олардың ойынша, техника адамның неврастениялық 
ауруларының басты себебі, бұл ауруды жеңу үшін адамға психоана-

литикалық көмек қажет. 
Философиялық антропология техниканы адамның әлсіздігінің орнын 

толтыру үшін пайда болған, табиғи заңдылықтарды жүзеге асыру тәсілі 
ретінде түсінеді, адамға әуелден тән «табиғи технологияның» іске асуы деп 
қарастырады. Олар техниканың зиянды жақтарын да ескереді, бірақ бұл 
құбылысты жеңу үшін адам техниканың мәнін, даму зандылықтарын ұғынуға 
тырысып, адамгершіліктік-ұлттық құндылықтарын дамытуы тиіс деп 
есептейді. 

Сонымен, техника философиясы зерттейтін мәселелер қазіргі таңда өте 
маңызды, сондықтан техника философиясы жалпы философияның жаңа 
бағыты және ол өзінен басқа онтология, гносеология, философиялық 
антропология, экзистенциализм, әлеуметтік философия және тағы басқа 
бағыттармен тығыз байланысты 

Технология және информатика. Технология қазіргі уақытта өркениет 
пен мәдениетті дамытатын, қоғамының қызметтік құрылымын сипаттайтын, 
жалпы адамзаттың қазіргі даму деңгейін және болашақта дамуының 

көкжиектерін анықтайтын феномен. Қазіргі заманғы экономикалық ойлаудың 
басты ұғымы болып есептелетін «технология» ұғымы ұзақ жылдар бойы 
біздің кеңестік экономикалық ой жүйесі үшін жат болып келді. 
Шындығында, тағы бір іргелі ұғым «информациямен» бірге технология 
қоғамның тарихы мен нақты қызметін түсінудің концептуалды негізін 
құрайды. Технология мен техника бір нәрсе емес. Техниканың көне заманда 
калыптасқан екі мағынасының (бір нәрсені жасауға қажетті инструменттер, 
машиналар және құралдар жүйесі; өнер, жасай білу) соңғысы технология 

ұғымына жақынырақ. Технология техниканы қамтиды, бірақ онымен 
шектеліп қоймайды. Қазіргі заманғы мағынасында технология дегеніміз 
инструментальдік жүйе (инструменттер, машиналар, техникалық және 
транстпорттық коммуникациялар жүйесі), операциялық әрекеттер жиынтығы 
және инструментальдік жүйеге байланысты туындаған және оған әсер ететін 
қызмет жүйесі, осы қызметті басқару жүйесі, әлеуметтік және экономикалық 
салдарлар жиынтығы. 
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III БӨЛІМ. АДАМ ЖӘНЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ӘЛЕМІ 

ФИЛОСОФИЯСЫ 
7 Тақырып. Адамтану және құндылықтар философиясы. 
7.1 Адамды қарастырудың философиялық тәсілінің ерекшелігі. 
7.2 Философиялық ілімдердегі адам мәселесі. 
7.3 ХХ ғ. философиялық антропология 
  
Сабақтың мақсаты: Антропологияның тарихын зерделеу. Адам және 

әлем мәселесінің философия тарихындағы қарастырылуына сараптама жасап 

, қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерге талдау жасау. 
 
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 айқындалады. 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 
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 
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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 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. 



71  

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 басқа 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), адамғатән психиканың деңгейі (сана) қоғам қалыптасуындағы 
басты үш фактор, қажетті сектор. Үшеуінің қайысысы бұрын екендігі 
жөнінде тұжырым 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 
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планеталықтар сондықтан біздің тұрпатымызға ұқсайды, әсіресе, ақыл-ой 
санасының жетілгендігі бұған куә деп ой түйінделеді. 

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 қасиетті 
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 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 
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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 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 болыпсаналады. 

Табиғат адамның тіршілік ететін ортасы, өзінің қажеттіліктерін 
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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 болғандығырас. 

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. Адамның табиғатпен, қоғаммен, әлеммен 
байланысынан оның биологиялық, психологиялық, әлеуметтік жақтары 
ашылады. Жақтары 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 
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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 менмүмкіндіктерін 
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 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 
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инстинктердің түп бастамасының көрінісі арнайы айтылмаса да, Көк Тәңрі 
мен Ұмай Ана жұбы осындай көбею мен дамудың ишара сын 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. 

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 
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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. 

Руханилықта 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, психологиялық, 
әлеуметтік жақтары бір-бірімен байланысты болғандықтан, оны тұтастықта 
қарастыру қажет. 
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Сабақтың мақсаты: философия тарихындағы өмір мен өлім мәселесі 

туралы теорияларды талдау. Өмірдің мәні және мақсаты жайындағы 
философиялық пікірлерді салыстырып қарау. 

 
Адам мәселесі, оның ішінде шығу тегі, өмірі, мәні, табиғаттағы орны 

және қоғамдық өмірдегі рөлі мәселелері фундаменталдық философиялық 
тақырыптардың бірі болып табылады. Философия пайда болғанынан қазіргі 
уақытқа дейін адам оның басты назарында болды. Материяны, табиғатты – 
алғашқы, сананы олардың туындысы, бейнесі болғандықтан соңғы, деп 

қарастыратын материалистер үшін де, рух пен сананы – алғашқы, материя 
мен табиғат бұлардың сыртында өмір сүре алмайды, сондықтан да олар 
соңғы деп қарайтын идеалистер үшін де адам мәселесінсіз философия жоқ. 

Адам туралы алғашқы идеялар философия пайда болғаннан көп уақыт 
бұрын айтыла бастады. Бұл туралы біздің дәуірімізге дейін жеткен мифтер 
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мен алғашқы қауымдық діни түсініктер мәлімет береді. Аңыздарда, 
әпсаналарда, мифтерде табиғаттың, оның болмысының мақсаты мен мәні 
қарастырыла бастайды. Адам туралы алғашқы ілімдер ежелгі Шығыс 
мемлекеттерінде пайда болды. 

Ежелгі Үнді философиясында адам әлемдік жанның бөлігі ретінде 
пайымдалады. Жанның көшуі туралы ілімде тірі жандар (өсімдіктер, 

жануарлар, адамдар) мен құдайлар арасындағы шекара шартты және өтпелі. 
Буддизм философиясы өзінің алдына адамды қиналу азабынан құтқаруды 
мақсат етіп қойды. Егер бұған дейінгі брахманизм деп аталатын діни- 
философиялық ілім адамның азап шегуін бұрынғы күнәсі үшін тартатын 
жазасы, одан құтылудың жалғыз жолы – құдайға құлшылық етіп, табына 
беру десе, буддизм керісінше , өмірдің өзі азап шегуден тұрады, бұл дүниеде 
одан адамды азат ету құдайлардың қолынан келмейді, азаптан құтылудың бір 
ғана жолы бар, ол адамның өзіне байланысты: сансардан кету деп санады. 

Мұның мәні: бұл дүниенің өткіншілігін сезіну, сол арқылы тіршілік қамын 
ұмыту, нәпсіні тежеу арқылы болып жатқан істер мен құбылыстарға 
немқұрайлы қарап, бейтарап күйге түсу. Бұны «нирвана» деп атайды. 
Нирванаға жеткен адам, бұл о дүние мен осы дүниенің айырмашылығын 
сезіп-аңғарудан қалған адам. Адамды азаптан құтқарудың бұл жолы дұрыс па 
бұрыс па оны мәселе қылып отырған жоқ, тек буддизм философиясының 
адам мәселесін ең жоғары биікке көтеріп, өзін түгелдей соған арнағаны 
жайында болып отыр. 

Ежелгі Қытай философиясы да адам туралы өзіндік ілім 
қалыптастырды. Оның ең көрнекті өкілдерінің бірі Конфуций болып 
табылады. Конфуций өз ілімінің түп қазығы ретінде «адамсүйгіштік» (жэнь) 
мәселесін алды. Оның түсінуінше, адам басқа адамдарды өзіндей жақсы көру 
керек, сыйлауы керек, ешкімнің алдын кесіп өтпеуі керек дейді. Бұл 
қасиеттердің бәрін біріктіріп, философиялық ой түйінін Конфуций: «Өзіңе 
қаламағанды өзгеге жасама» - деп, қорытты. 

Ежелгі грек философияның құрушылардың бірі – Демокрит. Демокрит 

бойынша, адам – табиғаттың бөлігі, табиғат сияқты ол да атомдардан тұрады. 
Адамның жаны да атомдардан құралады. Тәннің өлуімен бірге жан да өледі. 
Оның айтуынша өмірдің мақсаты – бақыт, бірақ ол тәннің ләззат алуы мен 
өзімшілдік емес. 

Адам мәселесіне Аристотель де ерекше көңіл бөлген. Аристотель 
концепсиясында адам қоғамдық, мемлекеттік, саяси деп қарастырылады. 
Оның пікірінше, адам – ақылға ие қоғамдық жануар. Аристотельдің 
айтуынша, мемлекет басындағы заң шығарушының міндеті – азаматтарды 

жақсы қылықтарға, ізгі ниеттілікке үйретіп оларды тек игілікті істерден ғана 
ләззат алатындай дәрежеге жеткізу. Оның «алтын аралық» деп аталатын 
моралдық доктринасы адамның жандүниеснің сырын ашуға негізделген. 

Адамның өмірі, ой-сезімін, мінез-құлқын тәрбиелеп, жетілдіру арқылы 
бақыт жолына салу мәселесіне бірнеше күрделі еңбектерін тікелей арнаған 
орта ғасырдағы Шығыстың ойшыл философы, біздің әйгілі жерлесіміз әл-
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Фараби болды. Әл-Фарабидің айтуынша, бақыт – әр адамның көздейтін 
мақсаты. Сол мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін адамның үш түрлі тамаша 
табиғи қабілеті болады: 1) ерекше жасалған дене құрылысы; 2) жан 
құмарлықтары; 3) ой-парасаты. Бұл қабілеттер өзінен-өзі табииғат берген 
қалпында бақытқа жеткізбейді. Бірде жақсылық толық нәтижесін берсе, енді 
бірде керісінше болуы мүмкін. Мұндай кездейсоқты жеңудің жолы – аталған 

үш қабілеттің әрқайсысын дұрыс жолға бағыттап тәрбиелеу, сол арқылы 
адамның мінез-құлқы мен ой-парасаты оларды саналы түрде үнемі дұрыс 
нәтиже туғызатын дәрежеге жеткізу. Мұны іске асыру: адамға және мемлекет 
басындағы саяси қайраткерлердің міндеті. Әл-Фараби былай деп үйретеді: 
қандай болса да іс-қимылын жасағанда адам біржақтылықтан, үшқаралықтан 
сақтану керек. Себебі әрбір жақсы қасиет бір-біріне қарама-қарсы екі жаман 
қасиеттің аралығынан туады. Оның бұдан мың жылдан астам уақыт бұрын 
айтылған ойлары бүгінге дейін маңызын жойған жоқ. 

Ортағасырлық діни философияда адам обастан-ақ біріне-бірі қарама- 
қарсы екі бастаманың: тән мен жанның іштей қайшылықты бірлігі болып 
жаратылған деп түсіндіріледі. Сондықтан мысалы, Августин адамды жаны 
тәнінен тәуелсіз, өлмейтін жан деп түсінсе, Фома Аквинский адам жан мен 
тән бірлігі жануар мен періштенің арасындағы бірдеңе деп түсінеді. Тән 
өледі, жан өлмейді, о дүниеде құдай алдында жауап береді, сондықтан адам 
күнәсінан тазару үшін құдайға жалбарынуы тиіс деп уағыздады.  

Жаңа заман философиясы адам жайында негізінен идеалистік 

көзқараста болғандықтан, адамды ең алдымен рухани жан деп түсінді. Бірақ 
ол адам тағдырын құдайдың құдіретімен байланыстырмай, адамды өз 
болашағы өз қолында, құдайдан да, басқадан да тәуелсіз ақыл-ой иесі, өз 
өмірінің саналы субъектісі деді. Адамның тіпті өмір сүруінің ең басты белгісі 
осы қасиетте деп таныды. Сол заманның философтары Бэкон, Гоббс, Декарт, 
Спиноза осыны үндеді. Француз философы Рене Декарттың: «мен ойлай 
аламын, олай болса өмір сүремін» -деген қанатты сөзінің мәні осында. 

XIX–XXғғ идеалистік философиясы адамның өмірінің рухани 

бастамасын асыра бағалап, адамның мәнін бірде ақыл-ой арқылы 
түсіндірілсе, енді бірде керісінше, ақыл-ойдың күшіне сенбеу арқылы 
түсіндіруге тырысады. XIX ғ классикалық неміс философиясына келсек, ол 
үшін адам мәдениет дүниесін жасайтын рухани қызметтің субъектісі, жалпы 
идеялық бастама – рухтың, ақыл-ойдың иесі болып табылады. 

 Тарихта материалистік көзқарастың қалыптасуы адамның қоғамдық 
өмірде алатын орнын түсінуді шын мәнінде ғылыми деңгейге көтереді. Адам 
бұрынғыша рухани, денелік, әлеуметтік, табиғи болып бөлшектеніп, 

біржақты немесе таза абстрактілі түрде қаралмай, тұтас тұлға ретінде, 
нақтылы – тарихи мақсаттарға бағындырыла қаралатын болады. Адамның 
табиғи әлеуметтік мәні, қоғамдағы рөлі мен орны жөніндегі оның ондаған 
мың жылдар ішіндегі тарихи алға басу, яғни еркіндікке ұмтылу күресі 
сатыларының сипаттарымен тығыз байланысты. 
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Адамзат XXI ғасырға аяқ бастты. Бұл кезде ғылыми-техникалық өріс 
алуымен бірге, кең ауқымды мәселенің қалыптасуына сәйкес адамның жаңа 
әлеуметтік, рухани ортасы пайда болады. Адамзат өмір сүретін табиғат 
ортасы бірте-бірте тозып барады, ендігі жас ұрпақтың қандай табиғи 
жағдайда өмір сүретіні күрделі мәселеге айналуда. 

Қорқыт дүниетанымындағы мәңгілік өмірмәселесі. 

Қорқыт қайда барса да, өзінің желмаясына мініп, ел кезіп жүреді. 
Қайда барса да, алдынан екі адам кездесіп, көр қазып жатады. Қорқыт 

оларға: «бұл кімнің көрі» деп сауал қойса, олар: «Қорқыттың көрі», - деп 
жауап қатады. Ақыры, ол суда ажал жоқ деп Сырдарияға кілем төсеп, қалған 

ғұмырын су үстіне өткізбек болады. Бірде Қорқыт қалғып кеткенде, 
оныжылан шағып өлтіріпті дейді. «Қайда барса да Қорқыттың көрі» дегенде, 
Қорқыттың өз басының ғана емес, сол өз заманындағы аталық қоғам 
арасындағы қайшылықтар, әділетсіздіктер Қорқытты осындай пессимизмге 

алып келді деп түсінуіміз керек. Яғни, адам өмірін мәңгілік жасау аңсары 
өзекті идея іспетті. Бұл өте бір философиялық астарлары бар ұғым. Адам 
өлген соң қайта өмір сүреді деп ойлаған болса, бақсылар Қорқытты дүниеге 
өлмей, тірі кетті деген. «Өлі десем - өлі емес, тірі десем - тірі емес» деген сөз 
осыдан қалған. 

Сонда ата-баба күшіне сыйынған Қорқыт «пендеге өлім парыз» дейтін 
ислам идеясымен келіспегендігін көрсетеді. Қорқыттың өлімге қарсы күресуі, 
одан құтылудың жолдарын іздеп: 

«Көкке ұшқан құс жылайды, 
Көп жасаған қарт жылайды, 
Аспандағы ай жылайды, 
Алты жасар бала жылайды»,-деп айтуынан біз өлімге дауа іздеген 

Қорқыт философиясын танимыз. 
Қорқыттың пайымдауынша, адамдар адамилық қасиеттерін сақтап қалу 

керек. Адам үшін ең қауіптісі – адамилықты жоғалту. Сол аңыздарда Қорқыт 
жер-жаһанды кезіп, «басқа елден әркімге өз елінде жақсы» деген 

ойтүйіндегенін байқауға болады. Оның айнымас досы сиқырлы Желмаясы 
болды. 

Қожа Ахмет Яссауидің мистикалық дүниетанымы. Яассауи 
дүниетанымының негізінде сопылық жатыр. Сопылық – басқа танымдардан 
ерекше исламдық дүниетаным формасы. Қожа Ахмет Яассауи ілімінде Хаққа 
қызмет ету халыққа қызмет етуден басталады. Ал, халыққа, ұлтына қызмет 
етудің шарты – топырақ сипатты болу, нәпсіні тыю. Топырақ сипатты болып, 
өзін халқына арнау кемелдікті білдіреді. Қожа Ахмет Яассауи кемелдікке 

жету үшін адамда ашқ (қуатты махаббат) пен дерт болу керек дейді. «Дертсіз 
адам адам емес, мұны аңла; Ашқсыз инсан хайуан жынысы, бұны тыңда». 
Осы хикмет жолындағы «дертсіз адам» адамдық сезімнен жұрдай, өз 
ұлтының, қоғамының, Отанының алдында жауапсыз, мұңсыз, қара басының 
қамын күйттейтін жан. «Ашқсыз адам» – илаһи фитраттан, яғни Алла 
тарапынан адамға берілген құдайлық сыйдан мақрұм қалған, өзінің адамдық 
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қадірін бағалай алмайтын, парасаттылыққа ұмтылмайтын, өзін қоршаған 
әлемге, адамға, табиғатқа, осының бәрін Жаратушы иеге мән бермейтін жан. 
Дертті адамның Қожа Ахмет Яассауи іліміндегі алатын орны ерекше. Ол 
хикметінде «Білімің – шырақ, халің – пілте, көз жасың – жағатын май» 
болсын дейді. Дертті, шерлі адам пілте болып жанып, ашқ отына түсіп, 
қоғамның кемшілік тұстары мен ақсаған руханиятын көріп, көз жасы, қайрат-

жігерімен одан шығар жол, дауа іздейді. Шынайы ашққа осы дерт арқылы 
ұласады. Ал ашқ - кемелдікке жетелейтін күш-қуат көзі. Қожа Ахмет Яассауи 
ілімінде адамның жаратылыс мақсаты – Хаққа құлшылық ету (ибадат), ол 
«Сізді, бізді Хақ жаратты ибадат үшін» – дейді. Бұл ибадат (убудийат) – 
Хақты тану жолындағы ең жоғарғы мақам. Құдайлық ашқты, Аллаға деген 
махаббатпен тұтастықта көретін Қожа Ахмет Яассауи дүниетанымы Алла 
жаратқан адам баласын кемсітпей, өзімен тең дәрежеде құрметтеуді парыз 
деп қарайды. «Сүннет екен кәпір де болса берме азар, Көңілі қатты 

ділазардан Құдай бизар» деген хикмет адамның тегі мен түсіне, діні мен 
діліне қарамастан оған құрмет көрсету, адам ретінде ардақтауды 
пайғамбарлық сүннет (жүйе, заң, қағида) ретінде танытады. Өйткені Қожа 
Ахмет Ясауи ілімі – дін, мәзһаб аясына сыймайтын шексіз ашқ (махаббат) 
жолы. Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымында «дертті адам», «топырақ адам», 
«кемел адам», сондай-ақ, «ғарип адам» тұлғалары да дәріптеледі. 
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9.2 Адамгершіліктің алтын қағидасы Конфуций. 
9.3 Бұлжымас императив И.Кант. 
 
Сабақтың мақсаты: Аксиология және этика ілімдерінің тарихын 

зерделеу. Парасаттылық қағидаларының мәнін ашу және білім мен 
парасаттылықтың байланысын анықтау. 

 
9.1 Құндылықтар теориясының негіздері. 
1. Адамның өмірімен, оның бағдарымен тығыз байланысты болып 

келетін құндылықтар – «құнды», «игілікті», «бағалы» болып табылатын 
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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 әртүрлі болады: біреуге үлкен, маңызды, ал біреу үшін түк те емес. 
Құндылық табиғатын тұтасымен зерттейтін ілім – құндылықтар 
философиясы немесе аксиология (Лотце) деп аталады. 

Аксиология (грек, ахіос — құнды, логос — ілім) — құндылықтардың 

табиғаты, олардың әлеуметтік шындықта аталған орны және құндылық 
әлемінің құрылымы туралы философиялық ілім. Аксиологияның негізгі 
мәселесі — «Игілік деген не?» деген сұрақты алғашқы 
болып Сократ қойған. Платон философиясыңда құндылықтар жалпы 
ізгілікпен байланыстырылып, әмбебапты мәнге ие болды. Философияда 
құндылықтар мәселесі ерекше орын алады, өйткені, мәдениет адамзат 
жасаған барлық құндылықтардың жиынтығы деген түсінік кең тараған. 
Құндылықтардың болмыстық жалпы мәнін ашуға бағытталған 

Аксиологияның философиялық қырынан, оның мәдениеттанулық өлшемі 
өзгеше болып келеді. Аксиология әртүрлі өркениеттердің жетістіктерін, 
мәдени құндылықтардың қалыптасуын, нақтылы даму тектерін және 
бағдарларын айқындайтын білімдердің нақтылы-тарихи жүйесі ретінде 
көрініс тапты. Бұл әсіресе тарихи мәдениеттануда анық 
байқалды. Мәдениет — адамдық қарым-қатынастарды реттеудің маңызды 
тұлғалық әлеуметтік тетігі, ал құндылық — норма, үлгі, мұраттармен қатар 
осындай реттеу жүйесінің шешуші элементі екендігі белгілі 

9.2 Адамгершіліктің алтын қағидасы Конфуций. 
Конфуций, Кун-цзы, яғни ұстаз, «Ұстаз Күн» деп атаған. Ежелгі 

Қытай ойшылы, философ, тарихшы, мемлекет қайраткері, Қытайдың 
мемлекеттік діні – конфуцийшілдіктің негізін салушы. Конфуций ілімінің 
өзіндік сипаты антропоцентризммен, яғни адамды ғаламдық ғимараттың 
кіндігі және ең жоғарғы мақсаты деп білетін көзқараспен айқындалады. 
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Конфуций ой-пікірінің негізгі мазмұны табиғат заңдарына сәйкес келетін, 
адамдардың бірлесіп өмір сүруіндегі парасатты реттілікті, тәртіпті 
қамтамасыз етудің аса маңызды шарттары болып табылатын қарапайым да 
ғаламат зор «5 ізгілікті» ұғындыруға арналған. 
Конфуций ғарыш пен әлемнің пайдаболуы, эволюциясы мәселелерімен 
әуестенбеген деген пікір бар, өйткені ол рухтар мен о дүние мәселесіне көңіл 

бөлмеген. Бұл Конфуцийдің: «Өмірдің не нәрсе екенін білмей тұрып, өлімнің 
не екенін білу мүмкін бе?», – деген, сондай-ақ: «Адамдарға қызмет ете 
білмей тұрып, рухтарға қалай қызмет көрсетуге болады?» – деп түйген қағида 
іспетті ой-тұжырымдарынан аңғарылады. Ол адам проблемасына, оның 
ақыл-ойына, адамгершілік кескін-келбетіне мол көңіл бөлді. 
Конфуцийдің саяси-этикалық маңызды ұғымы – адамшылық, адамның әділ, 
ақжүрек болуы (жэнь). Ұлдың кішіпейіл болуын, ата-ананы, жалпы үлкен 
кісілерді сыйлап жүруін анықтайтын «сяо» тұжырымдамасы да осы қатарда. 

Бұл екі ұғым жасы үлкен мен орны жоғары адамдарға сый-құрмет көрсетіп 
отыруға, ел басына адалдыққа, т.с.с-ларға негізделген этик. және әлеуметтік 
қатынастар жиынтығын білдіреді. Ол «текті ерлерді» (цзюнь цзы) шешімді 
түрде «ұсақ пенделерге» (сяо жэнь) қарсы қойып отырған. Алғашқысы 
кейінгісін басқарып отыруға, оларға үлгі болуға тиіс деген. 

Осындай этикалық теориялары негізінде Конфуций өзінің саяси 
тұжырымдамасын дамытты, бұл орайда оның: «Билеуші – билеуші, ал 
бағынышты – бағынышты, әке – әке, ал ұл – ұл болу керек», – деген атақты 

сөзі кеңінен мәлім. Конфуцийдің мемлекетті «адамгершілікпен 
басқару» теориясы оған дейін де болған идеяға – басқарушы билігін 
құдіреттендіру идеясына сүйенді. Соған сүйене отырып, оны дамытты әрі 
негіздеді. «Басқару – түзету деген сөз» деген қанатты сөзбен 
тұжырымдалатын негізгі принцип «чжень мин» ілімінде көрініс тапқан. 
Мұнда Конфуций қоғамдағы әр нәрсені өз орнына қою қажеттігін, әркімнің 
міндетін қатаң да дәл анықтау керектігін айтты (Конфуций 
бойынша мемлекет – үлкен отбасы). Ол ел билеушілерін 

халықты заңдар мен жазалаулар негізінде емес, ізгілік жасаушылар 
жәрдемімен биік адамгершілік, имандылық қасиеттер танытатын тәртіпті үлгі 
ету жолымен басқаруға үндеді. Халықты салық, салғырт салумен қинамай, 
әдет құқығы негізінде басқаруды қош көрді. Ең бастысы – 
шынайы принципті әрқашан басқарушы қатаң ұстануға тиіс деп білді, 
сонымен бірге адамдар мен олардың игіліктеріне қамқорлық көрсету – 
басқарушы парызы. Адамдардың байлық пен мәртебені бәрінен жақсы 
көріп, кедейлік пен жасқанбаушылықты жек көретіндерін дана билеуші 

жақсы білуге тиіс. Билеуші үшін – кісі сеніміне ие бола білу өте қажет. Осы 
пайымынан туындайтын: «Билікке қалай жетуге болады?» – деген сұраққа 
Конфуций: «Халықтың сүйіспеншілігіне қол жеткіз, – деп жауап берген, – 
сонда сен билікке жетесің, егер халықтың сүйіспеншілігін жоғалтар болсаң, 
онда билікті де жоғалтып аласың». Конфуцийді ұлы моралист деп атайды, 
өйткені ол өзінің саяси-әлеуметтік доктринасын моральдік максимумдарға – 
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биік мораль, лайықты, дұрыс тәртіп, этикет эталондарына (ли) негіздеді. 
Нашар мінез бен келеңсіз әдетті өзгертудің ең жақсы құралы 
ретінде музыкаға (юе) зор мән берді. Конфуций мүлтіксіз, жетілген адам 
(цзюнь-цзы) тұжырымдамасын жасады. Мұндай адамның асылдығы, 
Конфуций бойынша, шыққан тегіне емес, алған тәрбиесіне байланысты 
болмақ. Өте оңды, тамаша адам өзін-өзі жетілдіру нәтижесінде қалыптасады. 

Ойшыл ретінде Конфуций мұндай кісіні адамшыл (жень), әділ, адал, ақжүрек 
болу керек деп есептейді. Ол әрқашан білім ала беруге ұмтылып тұруға тиіс. 
Ата-анасына, жалпы қарт адамдарға айрықша ілтипатпен қарым-қатынас 
жасау ләзім. «Бүкіл өмірің бойы басшылыққа алуға тұратын сөз бар 
ма?» деген сұраққа орай Конфуций: «Бар, ол сөз – мейірімділік», – деп жауап 
берген. Конфуций адамдар арасындағы (отбасында, қоғамда, мемлекетте) 
мүлтіксіз қарым-қатынас заңын мынандай қанатты сөзбен 
тұжырымдаған: «Өзіңе тілемейтініңді басқаға жасама». Бертінгі ұрпақ 

адамгершіліктің алтын ережесі ретінде дәріптейтін осынау Конфуций 
іліміндегі тұжырымдама ілгерілі-кейінгі ойшылдар пайымдауында адам 
мінез-құлқы мен тәртібінің іргетасы іспетте қолданылуда. Конфуцийдің 
ізбасарлары оның ілімін басшылыққа алып, дамытып отырды. Конфуцийдің 
саяси доктринасына әр заманда әрдайым мұқият көңіл бөлініп отырды. 
Конфуций мен оның ізбасарларының ілімінде бейнеленген идеялар осы күнге 
дейін Қытай саяси мәдениетінің аса маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады. 

9.3 Бұлжымас императив (И.Кант). 
Имануэль Канттың категориялы императиві - адам ойының ең жұмбақ 

жемістерінің бірі. Кант философия саласын мына төрт сұрақтың төңірегінде 
жинақтады: 1. Мен не біле аламын? 2. Мен не істеуім керек? 3. Мен не 
нәрсеге үміттене аламын? 4. Адам дегеніміз не? Бірінші сұраққа метафизика 
жауап береді, екіншісіне — мораль, үшіншісіне — дін, төртіншісіне 
антропология. Бірақ бәрін антропологияда жинақтауға болады, себебі 
алдыңғы үш сұрақ соңғыға кіреді. 

Канттың пікірінше, адам бір-біріне қарама-қарсы екі дүниенің: сезім арқылы 
қабылданатын феноменальдік және ақыл арқылы танылатын но-уменальдік 
дүниенің субъектісі. Феноменальдік дүниеде адам табиғи күштерге, 
қоғамдық ережелерге тәуелді, яғни өзін еркін сезіне алмайды. Ал 
ноуменалдық дүниеде адам еркін, сезімнен жоғары, рухани-адамгершіліктік 
идеалдар мен құндылықтар үстем интеллигибелді дүниенің мүшесі. Яғни, 
адам екі қайшылықтың — табиғат пен еркіндіктің — арасында таңдау 
жасауға мәжбүр. Кант осы екі дүниенің ара байланысын, бір-біріне әсерін 

мойындай отырып, ноуменальдік бастауды жоғары қояды. Оның 
тұжырымдауынша, адам ақыл-ойының көмегімен адамгершіліктік 
ережелерін жасақтауға қабілетті. Бұл ережелерді Кант екі түрге бөледі: 
шартты және міндетті түрде орындалуға тиіс, бұлжымайтын ережелер. 
Шартты ережелерді орындау-орындау адамның өз еркінде. Мысалы, әрбір 
адам денсаулығын күткені дұрыс деп шартты түрде ұсынылады, саулығыңыз 
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туралы бас қатырғыңыз келмесе, ол сіздің жеке мәселеңіз. Ал 
адамгершіліктік талаптарды, Канттың пікірінше, әрбір адам орындауға 
міндетті. Оларды Кант адамгершілік заңы, бұлжымайтын императив ретінде 
қарастырады. Адамгершілік заңы адамның абсолюттік еркіндігін реттеуші. 
Кант: «Сен еркін де ақылды болуға тиістісің» деп жария еткенімен, 
абсолюттік еркіндік түбінде жақсылыққа апармайтынын түсінді, сондықтан 

да бұлжымайтын императивті енгізді. Шектеусіз, абсолюттік еркіндіктің іс 
жүзінде моральдылыққа ұшыратынының дәлелін тарихтан да, қазіргі өмірден 
де көруге болады. Гегельдің өзі абсолюттік еркіндікті құбыжық нәрсемен 
теңеуі тегін емес.  

Кант парызды аса жоғары бағалайды. Оның пікірінше, парыз 
рационалды ойлай алатын тіршілік етушілердің бәріне тән табиғи қасиет. 
Кант үшін парыз категориясы антропологиялық мәселелерді шешуге кілт 
болды деуге болады, себебі адам өзі мен адамзат алдындағы парызын 

орындау жолында өзінің рухани-адамгершіліктік мүмкіндіктерін жүзеге 
асырады, өз тағдырын өзі жасай алатындығын, табиғи инстинктерді жеңіп, 
адамдық бастауын сақтап қалу қабілетін дәлелдейді. Яғни парыз категориясы 
адамды экзистенциалдық тандау жасауға мәжбүр етеді. Бұл тандауды Кант 
адамның пайдасына шешеді: «Адамның өзінің алдындагы парызы — өзін 
адамгершілікті тіршілік етушінің жетістіктерінен айыруға тиым салуда, яғни 
өзін ішкі еркіндіктен айыруға, затқа айналдыруға тиым салуда «Кант 
осылайша дүниедегі заттардың бәрі де салыстырмалы құндылыққа ие 

еркіндігін, бірақ парасатты және еркін жігер ең басты құндылық болып 
есептелетінін айтады. Ақыл-ой, парасат адамға биік мақсаттарға жету үшін 
берілгенін, сондықтан оны жануарлық инстинктен төмен коюға 
болмайтынын Кант ерекше ескертеді, адамның ең бірінші, өзінің алдындағы 
парызы өмірінің мәнін құрайтын мақсаты — өзін ақыл-ойға жүгіне отырып, 
жан-жақты жетілдіру деп анықтайды. 

Сонымен бірге, ол адам өмірінің мәні тек өзінің алдындағы ғана емес, 
басқа адамдардың, жалпы қоғам алдындағы парызын орындау деп түсінеді. 

Бұлжымайтын императивтің бірінші қағидасы: «Өзіндегі де, басқалардағы да 
ақылды және еркін жігерді мақсатқа жету құралы емес, сол мақсаттың өзі деп 
таны». Бұл қағидадан ұлы гуманист Канттың адам мен қоғам туралы 
демократиялық ойларын көреміз. Тұлға белгілі бір құқықтарта, еркіндікке ие, 
қоғамның саналы мүшесі, өз өмірінің, өз тағдырының кожайыны, оған ешкім 
де, ешқандай қоғамдық-саяси ұйымдар да өз көзқарасын таңа алмайды. 
Канттың ойынша, осындай саналы тұлғалардан кемелденген республика 
құрылады, мұндай қоғамда бір тұлға басқа тұлғалар үшін құрал емес, мақсат.  

Демократиялық даму жолына түскен бір қоғам үшін осы қағида, әрине, 
аса маңызды. 

Канттың осы қағидасы жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастарды 
реттеуте де пайдасын тигізеді. Қазіргі заманда достық, жолдас ұғымдарының 
құны түсіп отырғаны жасырын емес. Осы асыл қасиетерді уақытша, белгілі 
бір мақсатқа жету жолында қолданатын адамдардың саны соңғы уақытта 
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көбейіп отыр. Бұл құбылыс еткінші деп ойлаймыз, себебі мұндай қарым-
қатынас алдамшы ғана. Заман қанша қатігез болса да адам өзінің басты 
қасиетін — адамшылығын ұмытпауы керек. Нағыз достық, сыйластық 
пайдаға негізделмеген, шынайы, кіршіксіз болуы тиіс, ал уақытша сезімге 
сүйенген адам өзін де, басқаны да төмендетеді. Әрбір адам түбінде ең қатал 
сот — өзінің ар-ұятының алдында жауап беретінін ұмытпағаны жөн, Ал 

Канттың қағидасын ұстанып, басқа адамдармен мейлінше кіршіксіз қарым-
қатынас орнатуға тырысқан адамның ары таза. 

Келесі қағидаларында Кант адамға деген талабын күшейте түседі: 
«Сенің ісің, тәртібің жалпы заң болсын», «Сенің жігеріңді билеуші ереже 
дүниежүзілік заңдылық негізіне айналатындай болып қызмет ет». Яғни, 
басқаларға үлгі болатындай өмір сүру — әрбір адамның парызы, бұл тұжы-
рым адам өмірінің өлшемі деуге де болады. Аталған талап адамнан көп 
еңбекті, мықты жігерді, ақыл-ойдың орасан жұмысын қажет етеді, бірақ 

адамның рухани, адамгершілік, тіпті кәсіби жағынан жетілуіне зор пайдасын 
тигізетіні күмәнсіз. 

Осы қағиданың бір ғана отбасы көлеміндегі әсерін алып қарайықшы. 
Әрбір ата-ана парыздарын дұрыс түсініп, өздеріне қатаң талап қоя білсе, 
кейінгі ұрпаққа қандай ізгі үлгі болар еді. Ал осы істі қоғам көлемінде алып 
қарастырсақ, бұл өте қиын, күрделі нәрсе. Адамдардың көпшілігі парыз 
ауырлығынан саналы түрде қашып, тыныш қана өмір сүруді таңдауы мүмкін. 
Бірақ адам атына лайық, мәнді өмір сүремін деген адам парызын орындау 

міндетін өмірінің басты анықтаушы күші ретінде түсінуі тиіс деп ойлаймыз.  
Парыздың осыншама императивтік күшінің негізі неде? Моральдық 

міндеттердің негізін Кант «адам табиғаты мен адам өмір сүріп отырған 
дүниенін жағдайларынан емес, а’ргіогі (априори) таза ақыл ұғымдарынан 
іздеу қажет»,-деп түсіндіреді. Ол адамның адамгершілікті өмір кешуі 
қажеттігін оның ақылы, парасатты талап етеді, сондықтан адам ақылының 
бұйрығын міндетті түрде орындауы керектігін ескертеді. 

Сонымен, Кант адам өмірінің мәні еркін ақылға негізделген парызды 

түсіне білу, оны міндетті түрде орындауға тырысу деп шешеді. Өз зама-
нында да, кейіннен де Канттың осы түсінігі көп сынға ұшырағаны белгілі.  

Мысалы, орыс ойшылы П.Кропоткин: «Кант табиғаттан 
адамгершіліктің табиғи негізін таба алмады, сондықтан да адамгершілік 
парыздың құдайы негізіне сілтейді. Ол аз болса, Канттың адамгершілік заң 
санасы рацио- нальді ойлаушы мақұлықтармен бірге адамға да тән деген жиі 
қайталаулары Шопенгауэр айтқан періштелер дүниесін елестетеді»,-десе, 
келесі бір орыс философы Н.Бердяев Кантты қоғамды жеке адамнан жоғары 

қарастырады деп санайды. Оның пікірінше, міндетті түрде орындауға тиісті 
парыз адамның еркіндігін шектейді, адамды қоғамға, қоғамдық пікірге 
тәуелді етеді. Ал кеңестік философия Кантты негізінен скептикалық 
тұрғыдан ғана қабылдап, оған «идеалист» айдарын таққаны белгілі 

Біздің ойымызша, кейбір кемшіліктеріне қарамастан, жалпы Кант фи-
лософиясының, оның ішінде этикалық парыз ілімінің қазіргі заманда ма-
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ңызы зор. Соңғы, әсіресе елімізге көптеген өзгерістер әкелген 90-шы 
жылдардың басынан бергі уақытта Кант философиясына деген бұрыннан да 
күшті қызығушылықтың ұлғая түсуі кездейсоқтық емес. Жоғарыда 
айтылғандай, Кант ілімі қазір моральдық ригоризм тапшылығын сезініп 
отырған әрбір адамға, жалпы адамзатқа қажет болып отыр. Әрине, Канттың 
парыз принципінің абстрактылығын, белгісіздеу жалпылығын жоққа 

шығаруға болмайды. Жеке адамға оның бүкіл адамзат алдындағы парызы 
тіпті түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ адам әлем азаматы ғана емес, белгілі бір 
елдің ұлттың өкілі, ұжым, отбасы мүшесі емес пе? Адамзат алдындағы парыз 
белгілі бір топтар, қоғамдастықтар алдындағы міндеттерді белгілейді, оларды 
орындау адамнан ақылға негізделген үлкен күш-жігерді, рухани еңбекті, 
адамгершіліктік өсуді талап етеді. Парыз принципі адамды өз ақылына, 
рухани мүмкіндіктеріне сенуге, өз бойындағы жабайы, табиғи инстинктерді 
жеңіп, парасатты жоғары қоя білуге, ар-ұждан парызын түсінуге, бір сөзбен 

айтсақ, адам болуға үйретеді. 
Кант осы принцип арқылы адамды отбасы, коллектив, мемлекет қана 

емес, әлем шеңберінде тіл табыса білуге шақырады. Қазіргі таңда адамзат 
алдында екі жол тұр: халықаралық келісім арқылы мәңгілік бейбітшілікке 
кол жеткізу және қанды соғыс нәтижесінде жер бетінен мүлдем құрып кету. 
Адамзат Канттың парыз принципіне сүйеніп. алдыңғы жолды таңдауы тиіс. 
Кант парыз идеясының және адам парасатының салтанатына сенеді, тіпті 
басқа қасиеттердің бәрі бірігіп ақыл-ойдан туындайтын қүдыретті адам-

гершілік заңына төтеп бере алмайтындығына шүбә келтірмейді. 
Ақыл-ойдың дамуына айқындаушы әсер ететін ғылым ретінде Кант 

философияны атайды. Казіргі философия езінің зерттеу объектісі — адам 
проблемасына қайта оралып отыр. Болып қана қойған жоқ, өзі осы 
принциптерді іс жүзінде мүлтіксіз орындаушы болды. Осы ретте оны 
Сократпен салыстырған дұрыс. Философиясы қаншалықты адамгершілікке 
толы болса, Канттың өзі де соншалықты кіршіксіз, қиянатсыз өмір сүрді. 
Қарсыластары парыз идеясын абстрактылық идея деп санағанмен, оның бұл 

философиясының оның замандастарына, өзінен кейінгі философиялық 
ағымдарға әсері мықты болды. М.Әуезовтің өзі: «Канттан бергі философия 
көзге түсерлік жол тауып кете алған жоқ»,- деп оның философиясын үлкен 
көрегендікпен өте жоғары бағалаған еді. Осы сөздердің маңызы қазіргі 
заманда арта түсіп отыр десек, қателеспейміз. 
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Сабақтың мақсаты: бостандық, жауапкершілік, қажеттілік сияқты 

философиялық ұғымдардың мәнін ашып көрсету. Демократиялық және 
әлеуметтік құндылықтардың маңызын ашып, әділеттіліктің критерийін 
анықтау. 

 
10.1  Философия тарихындағы еркіндік ұғымы. 
Бостандық проблемасы маңызды және күрделі мәселелердің бірі, ол 

адамзаттың ғасырлар бойғы тарихы бойына көптеген ойшылдарды мазалаған. 
Бұл адамзаттың ғаламдық проблемасы, олар ғасырдан ғасырға дейін шешуге 
тырысқан құпияның бір түрі деп айта аламыз. 

Еркіндік ұғымы өте жан-жақты, қарама-қайшы және тарихи өзгермелі. 
Бостандық идеясының күрделілігі туралы Гегель былай деп жазды: 

«Кез келген идея туралы толыққанды айту мүмкін емес, ол анық емес, анық 
емес, үлкен түсінбеушіліктерге қол жетімді және сондықтан оларға шын 
мәнінде бостандық идеясы жатады». 

Әр дәуірде бостандық мәселесі әртүрлі жолдармен, әлеуметтік 
қатынастардың сипатына, өркениетті даму деңгейіне, қажеттіліктері мен 
тарихи міндеттеріне байланысты қарама-қарсы мағынада қойылады және 
шешіледі. Ертеде еркіндік - бұл табиғи және ғарыштық тәртіптің атрибуты. 
Дін философиясында шынайы бостандық Құдайда болады. Жаңа дәуірден 
бастап (Спиноза, Гегель, марксизм) бостандық «белгілі қажеттілік» ретінде 
де, немесе адамның өзіндік автономиясы ретінде де қарастырылады (Кант, 
Ницше, Бердяев). Канттан бастап, бостандықты түсіндірудің екі жағы 

ажыратылады: бостандық «еркіндік» және еркіндік «үшін бостандық». 
Біріншісі сыртқы еркіндікті анықтайды - физикалық, экономикалық, саяси. 
Екіншісі - ішкі бостандық - интеллектуалдық, рухани, адамгершілік. 

Айналадағы жағдайлар жеке адамға мінез-құлықтың белгілі бір 
шеңберін жүктейді, сондықтан абсолютті еркіндік туралы, егер ол идеалистік 
нұсқа ретінде қарастырылса ғана айтуға болады. Адамға өз өмірін басқару 
құқығын беру біздің әлемді хаос әлеміне айналдырады. Егер адам өзінің 
серпінін төмендетсе, еркіндік жақсы болады. 

Біз сыртқы және ішкі бостандықтың шекарасын, шеңберін және өзара 
әрекеттесуін толығырақ анықтауға тырысамыз. 

Сыртқы еркіндік ұғымы саяси режиммен, әлеуметтік құқық 
нормаларымен тығыз байланысты. Олар сыртқы бостандыққа арналған 
корсет түрін құрайды. Бұл негіз сыртқы еркіндіктің қатаң шеңберін 
анықтайды. 

https://engime.org/manash-ozibaevti-orkeniet-meselesi-jajli.html
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Ішкі бостандық тек адамның өзіндік сана-сезімімен және белгілі бір 
адамның даму деңгейімен шектеледі. Әр адам ішкі бостандық шеңберін 
құруға ерікті. Біз ішкі және сыртқы еркіндікті салыстыру өлшемдерін бөлуге 
тырысамыз. 

Біріншіден, берілген шеңберге әсер ету және өзгерту мүмкіндігі, яғни 
икемділік қасиеті. Ішкі бостандық шексіз, немесе ол белгілі бір векторларға 

ие, бірақ оны жеке өзі тағайындайды, ал адамның саяси жүйеге әсері жалпы 
өркениеттік даму деңгейіне қарағанда, харизматикалық жеке тұлғалар 
түріндегі ережелерден ерекшеліктерге қарамастан, жеке тұлғалардың жалпы 
санынан сан жағынан төмен. 

Салыстыру критерийлерінің бірі жауап беру уақыты болуы мүмкін, 
яғни өзгеріп жатқан шындыққа реакция. Сыртқы бостандық үшін әртүрлі 
заңдар, жарлықтар мен ережелер өзгерістерге реакция ретінде әрекет етеді 
(оларды қабылдауға жеткілікті уақыт қажет), жеке адамға ішкі еркіндік 

беріледі, яғни қоршаған шындыққа жедел жауап. 
Үшіншіден, жеке адамдардың ішкі бостандықтары өзара әрекеттесуден 

айырылады, яғни. тәуелсіз өмір сүреді, сыртқы бостандықтар үнемі өзара 
әрекеттеседі. Бұл өзара әрекеттестіктің мақсаты жеке тұлғалардың қарама-
қарсы мүдделерін қиындатпау, әйтпесе адамның құқықтары мен 
бостандықтарының тұтастығы бұзылады. 

Сыртқы еркіндік - бюрократиялық, отырықшы, өзгеру қарқыны 
жылдар, онжылдықтар. 

Ішкі еркіндік - серпімділік, жедел әрекет ету қабілеті. 
Ішкі еркіндік - бұл белгілі вектормен үнемі кеңейетін нәрсе. 
Таңқаларлық философиялық жаңалықтардың бірі - адамның 

бостандықты ұстанғысы келмеуі. Бостандық - аз адамдардың тағдыры. 
Көптеген адамдар бостандықты ұстанғысы келмейді, жеке іс-әрекетке 
қабілетті емес, өмірде стандарттарды басшылыққа алғысы келеді. Адам өз 
еркімен құлдықта болуға келіседі, біз сервитутты таңдаймыз. Америкалық 
философ Эрич Фромм адамның мінез-құлқы феноменін - бостандықтан 

қашуды сипаттады. Оның кітабының негізгі идеясы - бостандық, ол адамға 
тәуелсіздік әкелсе де, бірақ сонымен бірге оны оқшаулап, күш пен 
алаңдаушылық сезімін оятты. Бұл оқшауланудың салдары - жалғыздық. 

10.2 Еркіндік және жауапкершілік. (Ж-П. Сартр) 
Сартр - ең ірі француз философы және жазушысы - ХХ ғасыр 

тарихында терең із қалдырды. Сартр қойған және шешкен мәселелер біздің 
заманымызда өзектілігін жоғалтқан жоқ. Осы мәселелердің ішінен біз тек 
француз ойшылы баса назар аударған бостандық пен таңдау мәселесін 

аламыз. 
Сартр бостандыққа дерексіз талдау жасаған жоқ. Ол еркіндікті 

әлеуметтік шындық контексінде қарастырды, ол оны қатты сынап, абсурд деп 
санады. Сартрдың ойынша, ер адам бостандыққа ие, оның іс-әрекеті ешнәрсе 
арқылы анықталмайды. Өзін өзі жаратады. «Біз, - деп жазады Сартр, - біз 
еркін боламыз, ал біздің бостандық, мүмкін, біз жалғыз бас тарта алмаймыз». 
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Еркіндік - сана болу тәсілі, сондықтан сана еркіндіктің санасы болуы керек. 
Әр адам санамен дараланғандықтан, еркіндік - адам болмысының әмбебап 
онтологиялық қасиеті. Сондықтан, Сартраның терең сенімі бойынша, адам 
еркін де, еркін де бола алмайды - ол еркін де, еркін де бола алмайды. 

Еркіндік адамның онтологиялық сипаты болғандықтан, оның мәнінен 
бұрын болады. «Адамның бостандығы оның мәнінен басым, бұл оның 

мүмкін болатын жағдай болып табылады, адамның болмысы оның 
бостандығында тоқтатылады. Сонымен, біз бостандық деп атайтын нәрсе 
«адам болмысы» болмысымен ажыратылмайды. Адам туралы ол бірінші, 
содан кейін - ол еркін деп айту мүмкін емес; адамның болмысы мен оның 
«еркін тіршілігі» арасында ешқандай айырмашылық жоқ». Бостандық 
абсолютті және сөзсіз. 

Сартрдың еркіндік туралы кәдімгі және экзистенциалистік түсінігі 
арасында демаркациялық сызық сызатындығын атап өткен жөн. Қарапайым 

еркіндік идеясы оның мақсатты іс жүзінде жүзеге асырумен байланысын 
білдіреді, ал экзистенциалистік түсіну таңдау еркіндігі, адамның еркіндігінің 
белгісіздігі дегенді білдіреді. Өзінің еркіндігін білетін адам үнемі өзінің 
ұстанымын қанағаттандырмайды және оның жолында кездескен 
қиындықтарды жеңуге тырысады. 

Сартрдың пікірінше, адам әрекетінің негізі «бастапқы жоба» болып 
табылады. Бұл өзіндік өмірлік оқиғаны сипаттауға байланысты адамның 
шешімі. Жоба да таңдау болып табылады. Таңдау адамның бостандығымен 

бірдей, сондықтан барлық кейінгі әрекеттерде алғашқы таңдау жасалатын 
болады. Адамның ішкі сенімі, дәлірек айтсақ, таңдаудың заңдылығының 
бірден-бір өлшемі болып табылады. 

Сартр таңдау еркін болуы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ол дұрыс 
таңдау туралы айтады. Сонымен бірге, Сартр тұтастай алғанда еркіндік 
тұжырымдамасын ұстанады. Бірақ И. А. Гобозов жазғандай, «адамның іс-
әрекеті ешнәрсе арқылы анықталмайды және адам әрқашан еркін» деген 
пікірмен келісуге болмайды. Бірақ кезкелген жағдайда таңдау мүмкіндігі 

адамның іс-әрекетінің белгісіздігін білдірмейді. Түрмеде болғаннан кейін 
адам түрме жүйесіне байланысты мінез-құлқының қандай да бір моделін 
таңдайды. Күнделікті өмірінде ол жағдайларды, жалпы қабылданған өмірлік 
ұстанымдар мен стандарттарды ескеруге мәжбүр болады. Жағажайда күн 
сәулесі түсу - бұл бір нәрсе, ал опера үйінде опера музыкасын тыңдау немесе 
студенттерге дәріс оқу - бұл басқа нәрсе ». 

Біз Сарттарға құрмет көрсетуіміз керек. Диалектикалық ойдың 
сынында ол өзінің еркіндік теориясына түзетулер енгізеді. Енді ол өзінің 

бұрынғы еңбектерінде назар аудармаған бостандықтың аспектілерін 
талдайды. Ол абсолютті бостандық, фетиш-бостандық тұжырымдамасын 
«әлеммен байланыссыз бастама» ретінде қабылдамайды. Қазір француз 
ойшылы тек еркіндікке, күрес еркіндігіне емес, таңдау еркіндігіне ғана емес, 
іс-қимыл бостандығына назар аударады. Осыған байланысты Сарт праксис 
мәселесін зерттейді. Тәжірибені ол «адамның шынайы адамгершілігі» деп 

https://engime.org/sa-ajrat-omirbajli-v7.html
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санайтындықтан, практикалық құралдар бостандықты қолданудың құралы 
болып табылады. 

10.3 Еркіндік және абсурд(А.Камю) 
Альберт Камустың философиясы туралы түсінік алу оңай емес, өйткені 

оның әдеби-философиялық шығармаларындағы көзқарастар «әртүрлі 
түсіндірулерге мүмкіндік береді». Осы философияның табиғаты, оның 

мәселелері мен бағыты философия тарихшыларына оны біртұтас түрде 
экзистенциализмнің бір түрі ретінде бағалауға мүмкіндік берді. А.Камустың 
дүниетанымы және оның шығармашылығы еуропалық философиялық 
дәстүрдің даму ерекшеліктерін көрсетті. 

Камус әлемнің шындығына күмәнданбады, ондағы қозғалыстың 
маңыздылығын білді. Оның ойынша, әлем ақылға қонымды емес. Ол адамға 
өшпенділікпен қарайды, ал бұл дұшпандық бізге мыңдаған жылдар бойына 
оралады. Ол туралы білетініміздің бәрі сенімсіз. Әлем үнемі бізден алыстап 

барады. Болу туралы өзінің тұжырымдамасында философ «болмыс тек пайда 
болу арқылы ғана ашыла алады, бірақ болу ештеңе болмайтындығын» алға 
тартты. Болу санада көрініс табады, бірақ «ақыл өзінің үміт әлемінде 
үндемей тұрғанда, бәрі бір-біріне жауап береді және өзі қалаған бірлікте 
реттеледі. Бірақ алғашқы қозғалыс кезінде бүкіл әлем жарылып, құлайды: 
шексіз жарқыраған үзінділер өздерін білімге ұсынады». Камус танымды 
дүниежүзілік трансформацияның қайнар көзі ретінде қарастырады, бірақ ол 
білімді негізсіз пайдаланудан сақтандырады. 

Философия ғылым әлем мен адам туралы білімімізді тереңдетеді деген 
пікірмен келіседі, бірақ ол бұл білімнің әлі жетілмегендігін алға тартты. 
Оның пікірінше, ғылым әлі күнге дейін ең өзекті сұраққа - өмір сүру мақсаты 
мен барының мағынасы туралы сұраққа жауап бермейді. Адамдар бұл 
дүниеде, осы әңгімеде қараусыз қалады. Олар өлімге толы, өмір олардың 
алдында абсурд әлемінде абсурд сияқты көрінеді. Мұндай әлемде ер адам не 
істеуі керек? Камус «Сисифус мифі» эссесінде өмірдің ауыртпалығын, 
батылдықты көтеріп, қиыншылықтармен келіспестен және оларға қарсы 

көтерілмей, тағдырды түсіну үшін шоғырлануды және ақыл-ойдың 
анықтығын ұсынады. Бұл жағдайда өмірдің мәні туралы мәселе ерекше мәнге 
ие болады, оның ойшылы шұғыл шақырады. Адам басынан бастап «өмір сүру 
керек пе, жоқ па, соны шешуі керек». Осы «философияның іргелі сұрағына» 
жауап беру маңызды философиялық мәселені шешу болып табылады. 
Камустың айтуынша, «қалғанның бәрі .... екінші». Философтың пікірінше, 
өмір сүруге деген құштарлықты адамның «әлемдегі барлық 
қиыншылықтардан гөрі күшті нәрсе бар» деп айтуы керек. Бұл бекіту адамға 

және өмірдегі алауыздықты жеңуге мүмкіндік береді. Бұл алауыздық сезімі 
әлемнің абсурдтық сезімін тудырады. Адам ұтымды бола отырып, 
«жақсылық пен жамандық туралы идеяларына сәйкес әлемді өзгертеді». 
Ақылсыздық адамды әлеммен байланыстырады ». 
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11 Тақырып.  Өнер-философиясы.  
11.1 Антикалық эстетикалық ойлардың тарихы. 
11.2 Араб-мұсылмандық эстетика. 
11.3 Қайта Өрлеу дәуірінің эстетикасы. 
 

Сабақтың мақсаты: өнердің мәдениет тарихындағы рөлін ашып 
көрсету. Өнер мен философияның өзара байланысын және даму заңдылығын 
талдау. Эстетика тарихына қысқаша шолу жасау. 

 
11.1 Антикалық эстетикалық ойлардың тарихы  
Эстетика терминінің бертін келе енгеніне қарамастан, эстетикалық ой 

тарихы ең кем дегенде 2,5 мың жылды алып жатыр. Біздің эрамызға дейінгі 
бірінші мың жылдықтың өзінде-ақ Көне Қытай, Үнді, Грекия ойшылдары 

адамдардың нақты шындықтың көптеген құбылыстарын сезім арқылы 
қабылдау барысында белгілі бір көңіл-күйлерге таңдану, жеріну, қайғыға 
ортақтасу, ашулану, сүйсіну, елжіреу, әзілдеу, тебірену, толқу және т.с.с. 
бөленетіндігін әрі әлемге деген таза танымдық қатынастан оның өзіндік 
сезімдік тебіреніс сипатымен ерекшеленетіндігін байқаған. Осы тебіреніс 
толқулар неліктен пайда болады деген сұраққа жауап іздеу барысында көне 
дүние ғұламалары эстетикалық ойды дамытқан. Нәтижесінде, «сұлулық», 
«әсемдік» және оған қарама-қарсы «трагедиялық» және «комедиялық» 

туралы алғашқы түсініктер қалыптасты. Эстетикалық ойдың даму тарихына 
қысқаша экскурсия жасап, көз жүгіртіп өтсек, онда барлық философиялық 
ғылымдардың бесігі болып табылатын Грекиядан бастау заңды. Антикалық 
эстетика ежелгі грекиялық және римдік мәдениеттің құрамдас бөлігі болып 
табылады. Антикалық эстетиканың негізгі ерекшеліктерінің бірі оның 
космологизмі. Космологизм деп ғарыштық үйлесімділік пен әсемдікті 
әлемнен де орын алады деген көзқарастарды айтады. Көне гректердің 
түсінуінше, ғарыш денелерінің қозғалысында болсын, орналасуында болсын 

өзіндік жарастық, үйлесімдік, гармония бар. Сол гармонияны адам өз 
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әлемінен де, яғни өз қолынан жасап шығарған заттардан да табуға тырысады. 
Соның нәтижесінде адам әлемі микрокосм. Адамның өнері макрокосмға 
ұқсап бағуынан, еліктеуінен туады. Осылайша, гректік ойшылдардың көбі, 
олардың барлығы деп айта алмаймыз, өнер табиғатын мимесиспен 
байланыстырған. Эстетикалық категория тұрғысындағы «гармония» ұғымын 
тұнғыг Пифагор мен оның мектебінде кездестіреміз. Пифагор үшін 

болмыстың негізінде жатқан, сан тікелей гармонияға, ішкі үйлесімділікке, 
өлшемділікке сай. Өнер түрлері үшін де әсіресе музыка өзінің 
гармониялығымен адам жанын толғандырып, ғарыштық үйлесімдікті 
танытады. Тіпті, онымен қоймай. өнер адам жанын да, тәнін де ауру кесел, 
бәлекеттерден тазартады деп білген. Осы тұста антикалық эстетиканың 
келесі бір категориясы катарсиске тоқталып кетейін. Катарсис (грек. 
«тазарту») адам жаны мен тәнін тазарту, рухы және ағзалық сергектену 
дегенді білдіретін ұғым. Катарсис ұғымы антикалық философиядан алынған. 

Көне гректер катарсисті денсаулықтағы бұзылған үндестікті қалпына келтіру 
үшін тазарту жүргізу әдістері деп қарастырған. Нақты медициналық 
мағынасымен қатар қатар катарсис эстетикалық ұғым деңгейіне көтерілген 
сөз. Антикалық эстетикада катарсис адамға өнердің қалай әсер ететіндігін 
көрсету үшін пайдаланылған. Онда катарсис, әсіресе, музыка, поэзия мен 
трагедияны адамның рухы мен жанын тазарту жолындағы маңызын 
білдірген. Пифагор және оның жолын қуушылар адам жанын кесапаттан 
тазарту үшін белгілі бір жүйемен алынған әуен, музыканы қолдану жолын 

ұсынған. Олардың түсінуінше, музыка ғарыш үндестігінің жердегі көрінісі 
болғандықтан тек жан сарайын тазалап ғана қоймайды, сонымен қатар, ағза 
ауруларынан да арылуға әсер етеді деп білген. Платон болса катарсисті 
өнердің бір түріне ғана емес, жалпы өнердің өзімен байланыстырады. Оның 
айтуынша, катарсис жан дүниені нәпсілік, ағзалық ниеттен арылту деген 
мағынаға ие. Аристотель де катарсисті өнердің эстетикалық пәрменді әсері 
деп танып, әсіресе трагедия жанрының адамның қорқыныш пен қайғыға 
ортақтасу сияқты қасиеттерінің нәтижесінде жанды бейқамдықтан, 

бойкүйездіктен арылтады деп қарады. «Калокагатия» термині өзінің 
амбиваленттілігіне (екіжақтылығына) байланысты этикада болсын, 
эстетикада болсын кең пайдаланылады. «Калокагатия» термині грек тіліндегі 
екі сөздің қосындысынан шыққан. Дәлме-дәл аударатын болсақ, ізгі 
сұлулықты, яғни жан сұлулығы мен тән сұлулығының үндестігін білдіреді. 
Грек мәдениетіндегі калокагатия мұраты бекзаттық тәрбиенің негізін 
қалаған. Сондықтан да, бала өсіру, тәрбиелеу ісінде гимнастикалық 
тәрбиемен қатар музыкалық тәрбиеге де көңіл бөлінген. Яғни, риторика 

(шешендік өнер), грамматика, тарих, поэзия және т.с.с. басты назар 
аударылған. Эстетикаға «калокагатия» ұғымын енгізген Сократ дана 
болатын. Шынайы сұлулық ізгі сұлулық деген көзқарас кейінірек келе бүкіл 
Еуропалық эстетиканың орталық принципіне айналып кетті.  

11.2 Араб-мұсылмандық эстетика. 
Араб-мұсылман эстетикасы — мұсылман әлемі ойшылдарының орта 
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ғасырлардағы араб тілінде жазған еңбектері арқылы қалыптасқан 
эстетикалық талғамдар мен талаптар жүйесі, адамзат өркениеті тарихындағы 
Ислам Ренессансы деп аталатын мәдени өрлеу кезеңінің жемісі. Бұл 
құбылыстың ілімдік негіздерін жасаушылар қатарында Шығыс 
перипатетикасының (қ. Перипатеттер мектебі) өкілдері (әл-Фараби, 870 — 
950, ибн Сина, 980 — 1037, ибн Рушд, 1126 — 98) тұр. Олар Аристотельдің 

«Поэтикасына» сүйене отырып, поэтикалық тілді, оның ақиқаттығы не 
жалғандығына қарамастан, эмоциялық оң және теріс әсерлер туғызатын 
құрал ретінде қарастырды. Бұл ғұламалар көркем шығармашылықты көне 
грек тіліндегі «мимесис» (еліктеу) ұғымы арқылы түсіндірді. Көркем 
шығарма жасаушы табиғатқа еліктеу арқылы қабылдаған бейнесін қиял 
дүниесімен ұштастырады деп білді. Сопылық бағыт ықпалындағы ойшылдар 
поэтикалық құбылтулар мен жасампаздық бағытын ұстанды. Араб-мұсылман 
эстетикасына тән негізгі ұғымдардың бірі — адаб. Ол антик. білімділік 

принципімен қоса кейінгі гуманизм идеясын да өз бойына сіңіреді. Жалпы 
алғанда, адабтың эстетикалық мазмұны айқын — ол жоғары құндылықты 
білдіреді. Әдемілік пен әсемдік — кемел адамды тәрбиелеу мақсатымен 
тікелей байланысты. Бұл жоғары қасиеттер пендешілік пен пайдакүнемдіктен 
арылуға себін тигізеді және құштарлық арқылы мінсіз жетілуге әкеледі.  
Араб-мұсылман эстетикасының өкілдері формалар мен әуендер сұлулығынан 
ләззат алу — сол формалар мен әуендердің адам табиғатына жақындығынан 
деп түсіндіреді. Бұл ағымның көрнекті өкілдері — ибн Хазм (994 — 1064) 

және ибн әл-Хайсам (965 — 1039). Философтар, ақындар әлем сұлулығы мен 
үйлесімділігі туралы жазды (әл-Фараби, ибн Сина, Омар һайям, ибн Рушд). 
Сұлулық кейде Пифагор рухында түсіндіріліп, ғарыштың, пластикалық 
формалардың, түстердің және дыбыстардың жарасымдылығы тұрғысынан 
қаралды. «Риясыз ағайындылар» энциклопедиясының авторлары, сопылық 
бағыттағы ойшылдар мен ақындар (ибн әл-Араби, 1165 — 1240, Руми, 1207 
— 73) болмысқа ұқсатылып жаратылған бүкіл әсемдік пен көркем 
құбылыстардың ұштастырылуын эстетик тұрғыдан баға беру өлшеміне 

айналдырды. Олар зиялылық пен имандылықты біріктіре білген сұлулықты 
дәріптеді. Әдебиеттануда өлеңдердің мазмұн, пішіні, дәстүр мен 
жаңашылдық, көркемдік талғамдар мен нормалардың өзгеруі, эстетик таным 
проблемалары үлкен орын алды. Исламдағы бейнелеу өнеріне қойылған 
шектеулер көркем шығармашылықтың бұл саласын теориялық тұрғыдан 
жеткілікті зерттеуге мүмкіндік бермеді. Суретші шығармасындағы бояудың 
тазалығы мен қанықтығы, нәзіктік, үйлесімділік, жеңілдік — шеберлік үлгісі 
ретінде танылды. Махаббатты, гүлдерді, бақтарды бейнелеген әсем суреттер 

музыка сияқты көңіл-күйді қанаттандырып, қайғы-мұңды сейілте алады, 
рухани күш беріп, қажыр-қайратыңды шыңдай түседі деп ойлады. Хұснихат 
өнері жоғары бағаланды. Орта ғасырлардағы мұсылмандардың эстетикалық 
идеялары әлемдік эстетикаға үлкен ықпал етті. 

11 3 Қайта Өрлеу дәуірінің эстетикасы. 
Қайта Өркендеудәуірі шамамен алғанда ХІV-ХVII -ғасырлар аралығын 
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қамтиды. Бұл кезең мәдениеттің барлық саласында керемет жетістіктерге қол 
жеткізілген, прогрессивті төңкеріс жасалған кезең. Осы дәу философиясы да 
өзінен кейінгі философиялық жүйелердің негізін қалаған, әлемдік философия 
тарихындағы маңызды кезең болып есептеледі. 

Қайта Өркендеу философиясында да басты орынға Құдай ие, бірақ 
философиялық талдау объектісі — Адам, ол космостық болмыстың негізгі 

звеносы. Орта ғасыр философиясы адамды күнәһар, құдайдың құлы ретінде 
карастырса, Өркендеу философиясы адамды жоғары көтерді, оның еркіндігін 
дәріптеуге ұмтылды; 

Өркендеу философиясы жаратылыстану саласындағы жетістіктермен, 
географиялық жаңалықтармен, медицина, математика, табиғат туралы 
ғылымдармен тығыз байланысты дамыды; 

Осы ғылымдардың жетістіктері негізінде философия дүниені жаңа, 
пантеистік бейнесін жасауға тырысты, табиғат пен құдай бірлігі, табиғат пен 

адамның құдайы сипаты идеяларын негіздеуге ұмтылды; 
 Философиялық ой өнермен тығыз бірлікте дамыды. Адамның өзінің 

табиғи негізіне оралу идеясы Өркендеу дәуірінің өнерінде көрініс тапты. 
Адамның күші Құдаймен тең, ол бәрін де игере алады. Ренессанс адамы — 
шығармашылықпен айналысатын, қолынан келмейтіні жоқ адам. Ол бәріне 
қабілетті, дене сұлулығына да, ой сұлулығына да жете алады. Адам — 
дүниедегі ең әдемі, ең әсем Тіршілік етуші (существо). Осы эстетикалық негіз 
Өркендеу философиясына ерекше мазмұн берді, Әсемдік, Адамның Әсемдігі 

асқақтатылды. Тән мен жанның сұлулығы Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Рембрандт шығармаларында суреттелді, олар әлі күнге дейін 
аса қүнды, теңдессіз, баға жетпес дүниелер болып есептеледі; 
Ренессанс философиясына гуманизм — адамның тұлға ретіндегі 
құндылығын, оның еркіндікке, бақытқа және дамуға ие болу құқын 
мойындайтын көзқарас тән. Гуманизм антика мен Орта ғасырда да 
болғанымен, қоғамдық қозғалыс ретінде Өркендеу Дәуірінде қалыптасты. 
Ерекшелігі — гуманистік философия кәсіби философиядан тыс қалыптасты. 

Ақын-жазушылар, ғалымдар, ритор, педагог, дипломат, саясаткер және тағы 
басқа білімді адамдар гуманистер қауымдастығын құрып, жаңа гуманистер 
модениетін жасауға талпынды. Олар өздеріне «философ» деген атақ беріп,  
философияға жаңа мазмұн берді, бұрынғы философтарды философ деп 
санамады. Гуманизмнің негізін салушылар: Данте Альгиери, Франческо 
Петрарка, Колюччо Салютати. 
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12 Тақырып. Қоғам-философиялық ұғым. 
12.1 Қоғам ұғымның мәні, түсінігі, анықтамалары.. 

12.2 Қоғам және оны зерттеудің методологиялық негіздері  
12.3 Қоғам туралы әртүрлі көзқарастар, тұжырымдар, қоғамның тарихи 

типтері. 
12.4 Қоғамның қозғаушы күштері 
 
Сабақтың мақсаты: қоғам және мәдениет ұғымдарының мәні мен 

мазмұнын ашу. Қоғам дамуының заңдылықтары мен даму кезеңдерін талдау. 
Қазіргі заманға қоғам туралы негізгі теорияларға сараптама жасау.  

 
12.1 «Қоғам» деген ұғымның мәні мен түсінігі, анықтамалары. 
 «Қоғам» деген ұғым әлеуметтану ғылымының басты категориясы 

болып табылады. Күнделікті өмірде бұл ұғым кең түрде және әртүрлі 
мағынада қолданылады. Мәселен, 1) таңдаулы адамдарың қоғамы, 2) театр 
өнерін сүюшілер қоғамы; 3) Ресей немесе Қазақстан қоғамы; 4) адамзат 
қоғамы, т.б. мағынада қолдану бар. Әлеуметтану ғылымы осы аталғандардың 
ішіндегі үшінші топтағы «қоғам» ұғымын зерттейді. Көп уақытқа дейін 

мемлекет» және «Қоғам» ұғымдарын мазмұн және терминологиялық 
жағынан айырып көрсету болмады. Бұл ұғымдардың мазмұнын айыруда 
алғаш қадам жасаған итальяндық ғалым Н. Макиавели болды. Осы мемлекет 
ұғымын «қоғам» ұғымынан айырып қарау үшін «stato» деген термин енгізді. 
Бұл аталған ұғымдардың айырмашылығын неміс ұлы философы Гегель 
теориялық жағынан негіздеп, дәлелдеді. «Мемлекет», «қоғам», «ел» деген 
ұғымдарды синоним ретінде түсінуде айырмашылық бар. Егер біз оларға 
жеке тоқталсақ, қоғам – бір-бірімен өзара байланыста қарым-қатынас 

болатын адамдардың үлкен қоғамдасуы; мемлекет сол қоғамдағы басқаратын 
билік органы; ел - әлгі аталған қоғам қалыптасып, мекендейтін белгілі бір 
территория. 

Ғылыми әдебиеттерде «қоғамның» мәнін түсіндіруге бағытталған 
анықтамалардың саны 150-ден астам. Әрине, олардың бәрі бірдей «қоғам» 
ұғымның мәні мазмұнын толық аша алмағанымен, бұл әлі де ұғымның негізін 
қалаушы француз ғалымы Огюст Конт коғамды белгілі бір қызмет 
атқаратын, ытнтымақтастық пен қоғамдық еңбек бөлінісіне негізделген жүйе 
деп тұжырымдай келе қоғамның негізін отбасы, таптар және мемлекет 

құрайды деген анықтама береді.  
12.2 Қоғам және оны зерттеудің методологиялық негіздері. 
Жалпылама адам мен қоғамның ара қатынасы. Қоғамдық қатынастар 
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туралы ой-пікірлер алғашқы қауымдық қоғам дәуірлерінде қалыптаса 
бастаған. Осыған орай адамзаттың сана-сезімінде қоғам деген не?, ол қалай 
пайда болады?, қоғамның даму жолдары қандай?, қоғамдағы процестердің 
өзара байланыстары бар ма? деген сұрақтар туындаған. Осындай 
сұрақтардың негізінде адамдар бірлесе отырып бір қоғамға бірігіп өздерінің 
тұрмыс тіршіліктерін қалыптастыруға бет бұрып, қоғамның даму жолдарын 

өздерінің практикалық өмірлерімен байланыстырған. Сондықтан да қоғам 
дегеніміз адамдарды өзара бірлесе отырып, саяси әлеуметтік, экономикалық 
және рухани іс-әрекеттерін атқаратын ортасы болып табылады. Қоғамдағы 
әртүрлі жағдайларды зерттеуде философия тарихында материализм мен 
идеализм бағыттарының арасында үздіксіз күрес жүріп келе жатыр. 
Атериалистер қоғамды даму жолдарын объективті құбылыстарға 
байланыстырып түсіндірсе, ал идеалистер сана-сезімге рухани әлемге 
байланысты мәселелермен ғылыми та прибедер айқындаса, идеалистік 

бағыттағы қоғам мәселелерін дін тұрғы сыннан шешеді. Қалай болса да 
қоғамның дамуы ой еңбегі мен дене еңбегінің дамуына немесе еңбекші 
халықтың қоғам туралы ой-пікірлерінің, іс-әрекеттерінің дамуына себеп 
болды. 

Қоғамдағы өндірістік қатынастарды дамыта отырып, қоғамның адамзат 
өміріндегі мәңгі құбылыс екендігі дәлелденді. Қоғамның пайда болу 
жолында негізгі рөл адамзат қауымымен тығыз байланысты. Өйткені адамзат 
өзінің жанұясынан бастап, белгілі бір ортада қоғамның пайда болуына түрткі 

болатын, жоғары рухани құндылық басым түп негіз болып табылады. 
Сондықтан да адамзат қоғамда өмір сүріп, қызмет ете отырып қоғамның 
ажырамас бөлігі болып табылады.  

12.3 Қоғам туралы әртүрлі көзқарастар, тұжырымдар, қоғамның 
тарихи типтері 

Тарихты объективтік тұрғыдантүсіну өзінен бұрынғы алдыңғы қатарлы 
қоғамдық ойдың жәй жалғасы емес, қоғамтану тарихындағы мүлдем жаңа 
сапалы кезең. Тарихқа объективтік көзқарастың қалыптасуы табиғатты да, 

қоғамды да қамтитын біртұтас ғылыми – философиялык дүниетанымдық 
негіз болды. 

Қоғамды ғылыми принциптер негізінде зерттеу нәтижесінде оның даму 
заңдылықтарын ашу барысында әлеуметтану саясаттану ілімдері дүниеге 
келді. Ол ғылымдар адамзат тарихын түсіндірудің кілтін, көзін коғамның 
материалдық экономикалық қатынастар жүйесінен шығарып, оны жан –
жақты терең талдап дәлелдеді. Қоғам заңдары балбырайып көрініп тұрмайды, 
оларды тікелей байқау, көру, бақылау арқылы қабылдау өте қиын. Осы 

себепті қоғам заңдарын терең танып білу арқылы пайдалану оңай болады. 
Олар абстрактілі ойлау арқылы белгілі болмақ. 

Қоғамды ғылыми тұрғыдан түсінудің басты өзгешелігі – ол алуан түрлі 
қоғамдық қатынастардың байланыстардың ішінен ең бастысын – 
материалдық өндірістік қатынастарды бөліп алады. Қоғамдық болмыс – адам 
өмірінің, әрекетінің қажетті шарты және қайнар көзі. Адам өзінің 
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жасампаздық күш қуатымен табиғи мүмкіндіктерді шындыққа айналдыру 
арқылы болмысты өзгертіп отырады. Қоғамдық болмыс – адамзат тарихының 
даму кезеңдеріндегі әлеуметтік практиканың нәтижесі. 

Қоғамда түрлі қатынастар бар. Оларды негізіне алғанда материалдық 
және идеологиялық қатынастар болып екіге бөлінеді. Материалдық 
қатынастар адам санасынан тыс, ой елегінен өтпей-ақ қалыптаса береді. Оған 

жататындарды ең алдымен табиғатты адам арқылы өңдеу деп айтады. 
Қоғамдық қатынастардың екінші бір тобы – идеологиялық қатынастар. 
Оларға адамды адам арқылы өңдеу жатады. Олар саяси, құқылық, марольдік, 
діни, статикалық философиялық қатынастар болып бөлінеді. Нағыз 
демократиялық қоғам адамдар бостандығынан, еркіндігінен көрінеді. Бірақ 
бостандық ойға келгенді жасау емес, қоғам болған соң белгілі тәртіп болады. 
Демократияның бір көрінісі либерализм. Ол адам құқығы деген ұранды 
желеу етіп адам не істесе де берікті болу керек, дамуындағы ерекше заңдар 

әрбір жеке экономикалық өзіне тән ерекшелігін көрсетеді. Қоғамды біртұтас, 
тірі әлеуметтік организм деп қараудың негізгі шарты – барлық дәуірлердің 
әлеуметтік  экономикалық даму типологиясын құру, қоғамдық экономикалық 
фармация туралы қоғамды тұжырымдауды қажет етеді. Сондықтан тарихты 
әлеуметтік философия тұрғысына пайымдау, талдауәдісін біз қоғамдық 
құрылыстардың жалпы теориясымен методологиясы дейміз. Айта кету керек, 
қоғамды басқа да толып жатқан нақтылы ғылымдар (әдебиет, заң, тарих, 
саяси экономия, саясаттану, әлеуметтану, т.б.) зерттейді.  

Материалистік философия ілімдерінде адамзат өзгермейтін әрқашан 
өзіне тән құбылыс ретінде қаралып келді. Қоғамдық, небиологиялык 
зандылыктарды қоғам өміріне қолданған реттер де кездесті. 

12.4 Қоғамның қозғаушы күші тарихи тұрғыдан философиялық 
тұрғыдан мәселенің орны ерекше. Өйткені бұл мәселені зерттей отырып, 
қоғамның болатын қозғаушы күштері анықталады. Ғылым мен 
философиялық ізденістерде қарапайым халық қоғамның бірден-бір қозғаушы 
күші болып табылады. Себебі бұқара халық қоғамның шикізат көздерін 

өндіруші материалдық және рухани игіліктерді жасаушы әлеуметтік 
процестерді тудырушы жалпы қоғамның дамуы мен өзгеруін қамтамасыз ету 
арқылы жүзеге асады. Осы тұрғыда қарапайым халық өзінің ой белсенділігі 
және еңбек процесі арқылы қоғамның дамуына үлкен үлес қосады. Мысалы: 
қоғамдағы ғылыми жаңалықтар, экономикалық даму жолдары, мәдениет, 
спорт, қолөнер мен сауда-саттық жетістіктері, рухани әлем өмірі осы 
халықтың арқасында орындалады. Сонымен бірге қоғамның қозғаушы күші 
ретінде материалдық, экономикалық қажеттіліктер негізгі рөл атқарады. Бұл 

қажеттіліктер қоғамның өндіріс көздерінің дамуына, жұмысшылар мен жеке 
кәсіпкерлердің белсенді іс-әрекеттер атқаруына, қоғамның әлеуметтік 
жағдайының түзелуіне себер болады. Сонымен қатар қоғамның бірден-бір 
қозғаушы күші рухани қажеттіліктер болып табылады. Рухани қажеттіліктер 
қоғамның этикалық, мәдени, діни өмірлерінің қалыптасып, адам баласының 
ұлылық деңгейлерге жетуіне жол ашады. Сондықтан да материалдық, 
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байланыса отырып қоғамның дамуында негізгі рөл атқарады. Қоғамның 
қозғаушы күштері туралы мәселенің принципті маңызы бар, Өйткені бұл 
проблеманы шеше отырып, біз қоғамның ілгері дауының басты қозғаушысы, 
оның жүргізушісі кім, адамдардың саналы жасампаздық қызметінің басты 
ынталандырушысы неде, олардың көріністері қандай деген сұрактарда 
додлуап іздейміз. Қоғам дамуының объективті қозғаушы күштері өздерін 

терең түсінуді, білуді қажет етеді сондықтан олар өздерінің идеологтарын 
қалыптастырады. 

Қоғамның даму процесі, оның жоғары қарай ілгері басуы қозғаушы 
күштер, қайшылықтар, қарама қарсы күрестер, әлеуметтік өзгерістердің 
қарқынды секірістері арқылы жүзеге асырылады. Бұл арада қозғаушы 
шығады. Бұлар қоғам дамуының прогресшіл мүдделеріне сәйкес нақтылы 
тарихи жағдайларға байланысты толғағы пісіп жетілген қайшылықтарды 
шешуге бағытталған. Материалдық экономикалық мүдделерден басқа рухани 

мүддерлерде бар. Рухани мүдделер қоғамның эстетикалық адамгершілік діни 
мүдделері оның білімге мәдениетке, оқуға үмтылуы. өзгеру негізіне 
объективті болмыс және материалдық дүниеде өмір сүруі, адам мен 
қоғамдағы өзгеру барысының бейнесін салады. Бұл мүдделерді 
қанағаттандыру қоғам дамуында жаңа мүдделерді туғызады. Сондықтан 
мүдделердің  жоғарлауы, өрлеу заңы адамның болмыс жағдайлары мен 
мүдделері арасындағы қайшылықтарды шешуде адамдардың ынта ықыласы, 
көзқарастары жүзеге асырылады. 
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Сабақтың мақсаты: тарих туралы философиялық концепцияларды 

талдау. Тарих философиясын дамытқан ойшылдарың көзқарастарын 
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13.1 Тарих философиясының пәні. 
Тарихты зерттеу пән ретінде бөлек қарастырғандардың бірі 

Джанбатист Вико болатын. Оның шағармаларында ұлттардың тарихтары мен 
арақатынастары кірген. Грек мифтеріне ұқсатып ол тарихты үш кезең арқылы 
қарастырған. Грек мифологиясын зерттегендер бірден оның алғашқы 

титандар тарихын, олимпиялық құдайлар тарихын және қаһармандардың 
тарихын байқайды. Вико да өзінің концепциясында осы үш сатыларды, яғни 
көне, классикалық және қазіргі деп тарихты бөліп қарастырған. Викодан 
бастап тарихтың өзі жеке зерттеу пәні болып бөлінген. Оның негізгі 
шығармасы «Основания новой науки о господстве наций». Өзінің еңбегінде 
Вико мифтермен аңыздарға сүйеніп, адамның иррационалдық табиғатын 
рационалдық жолмен шешуге тырысқан. Вико мен басқа ағартушыларды 
қызықтырған сұрақ – адамдардың «ақылсыз» яғни көне, дөрекі жағдайдан 

зерделі жағдайға өтуі. Жалпы ағартушылардың ойынша тарихтың өзі екі 
күштің күресі – рационалдық және иррационалдық. Олар рационалдық, 
прогрессивтік күштің жеңісіне күмәнміз сенген. Ағартушылардың 
ілімдерінде қарама-қайшылықтарды кездестіруге болады. Оған қарамастан 
орта ғасыр философияға қарағанда жаңаша көзқарастың пайда болуы бірден 
көзге түседі.адамзат тарихы адам табиғаты туралы қозғалған мәселемен 
ұштасады. Вико және кейінгі ағартушылар адамның тарихтағы өмірін ерекше 
адамдық шындық ретінде қарастыруға жол ашқан. 

Гегельдің атақты шәкіртінің бірі Маркс тарихи процесті диалектикалық 
әдіс арқылы шешуге тырысқан. Оның ілімі диалектикалық материализм деп 
аталған. Тарихты қарастырған кезде ол бес тарихи әрі экономикалық 
формацияларды ұсынған болатын. Яғни маркстің ойы адамзаттық тарих ол 
Гегельдің абсолюттік рухы емес, қоғамдағы экономикаға негізделген таптық 
қарама-қайшылықтардың қоғамдағы сана арқылы белгілі болған материяның 
дамуы. Маркстың зерттеушілері оған экономикалық детерминист деп ат 
қойған. Маркс пен Энгельс қоғамды үнемі өзгерісте болады деп есептеген.  

Философия тарихында тарих философиясына ерекше мән беріп және 
батыс философияға еліктемеген орыс ойшылдарын атап кету жөн. Ресей 
патшалығының тарихының өзі көптеген қарама-қайшылықтарға толы әрі 
оның Еуропа мен Шығыстың арасында орналасқандығы өзіндік тарихи 
философиялық сана сезімдерін қалыптастырған. Орыс философиясының 
негізгі мәселесін Ресейдің тарихи тағдыры болған. Әрине, орыс ойшылдары 
батыс философиямен ертеден таныс болып, атақты еуропалық 
ойшылдарымен тығыз байланыста болған. Сонымен қатар олар философияда 

өз ізін қалдыруға тырысқан. Тарихи философиялық ізденістерге әлеуметтік 
тұрғыдан ойтүрткі болған Петр І патшаның реформалары болған. Оның 
реформаларының арқасында ресей дворяндары Еуропада білім алып, 
ағартушылардың философиялық ойларымен таныс болған. ХІХ ғ. басында 
алғашқы «Общество любомудров» атты орыс философиялық ұйым 
құрастырылған. Оған тікелей В.Ф. Одоевский қатысқан. өз еңбектерінде 
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Одоевский батыс философиясының біржақтылығын сынаған. Ресей сол 
біржақтылығынан бас тартып келешекте өз рухани бастамасын жоғалтпай 
дамыса екен деген ой оның басты үмітіне айналған. 

13.2 Батыстықтар мен славянофилдердің көзқарастары 
Тарихи философиялық бағыт батыстар мен славянофилдердің 

еңбектерінде жалғасын тапқан. Славянофилдер мен батыстықтар деп ХІХ 

ғасырдың бірінші жартысында атақты ресей тарихи жайлы болған 
пікірталастардың арқасында пайда болған бағыттарды айтады. 
Славянофилдерге А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, ағайынды К.С. және И.С. 
Аксаковтар, Ю.В. Самарин жатады. Славянофилдердің басты ерекшеліктері 
олардың рационалдық философияның негіздерін сынауда жатыр. Мысалы, 
А.С. Хомяков өзінің «Записки о всемирной истории», «О старом и  новом» 
еңбектерінде Гегельдің рационалдық тарих философиясына альтернативтік 
ойларын келтірген. Оның ойынша тарихтың мәдени, географиялық әрі 

этникалық орталығы болу мүмкін емес. Тарихи қозғалыстың екі «бастамасы» 
болған: ирандық және кушиттік. Барлық елдер өз мәдениеттерін ирандық 
немесе кушиттік бағытта дамытқан. Сондықтан тарихта «таза» ұлттар әрі 
«таза» діндер болуы мүмкін емес, олардың барлығы бір-бірімен араласып 
кеткен. Хомяковтың ойларында Шеллинг философиясының ықпалы 
байқалады. Славянофилдер Ресейдің өзіндік ерекше тарихи жолы бар деген 
ойға келген болса, батыстықтар Ресейдің басты мақсаты Батыс Еуропаны 
қайтседе қуып жету қажет деп есептеген. Олардың қосылған жері Ресей 

патшалығын және ресейлік қоғамның кемшіліктерін сынауында болған. 
Батыстықтар мен славянофилдердің арасында орын алатын П.Я. Чаадаевтың 
(1794-1856) шығармашылығын ерекше атап кету қажет. П.Я. Чаадаевтың аты 
шулы еңбегі «Философические письма»  деп аталады. Чаадаев үшін мәдени-
тарихи процестің сакральдық мәні бар. Тарихи процесс шын мәнінде рухани 
процесс. Сондықтан, ресей тарихын сынаған кезде, П.Я. Чаадаев батыс 
еуропалық елдердің дамығандығын католицизммен ұштастырған. ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында орыс историософияда славянофилдер мен 

батыстықтардың жалғасы ретінде Данилевскийдің мәдени-тарихи түрлер 
туралы ілім пайда болған. Оның «Россия және Европа»  (1869) деген еңбегі 
жалпы историософиялық ілімге көптеген әсерін тигізген. Бұл шығарма 
атақты Шпенглердің «Закат Европы» атты кітабында көтерілген 
мәселелермен сабақтасады. Бұл еңбекте Данилевский европацентризмді, 
орыс дәстүрін жалғастыра отырып сынаған. Ол тарихи процесті бірқалыпта 
қарастыруға болмайды.  

Адамзат тарихының әртүрлі ошақтары болған. Олар ұлы өзендердің 

бойында қалыптасқан: Нил, Тигр және Ефрат, Янцзы, т.б. Данилевский 
жаратылыстану яғни ботаника мен айналысқандығы оның географиялық 
детерминистік әдістемесі арқылы байқалады. Данилевскийдің шәкірті К.Н. 
Леонтьев. Орыс философиясының ең ірі ойшылы Владимир Соловьев. 
Соловьевтің көзқарасына әсер еткен алғашқы славянофилдер мен Григорий 
Сковорода ілімдері. Соловьевтың ойынша адамзаттық тарихта үш тарихи 
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әлем бар: мұсылмандық шығыс, батыс өркениет және славяндық әлем. 
Тарихтың өзі рухани процеске жатады. Славяндық әлемнің тарихтағы орны 
ерекше. Оның атқаратын міндеті бір-біріне қарама-қарсы келетін батыс және 
мұсылман әлемдерін ұштастыру. Жалпы Соловьевтің тарихи-философиялық 
ойлары оның соңғы кезеңде жазылған «Три разговора» атты еңбегінде 
айтылған. Ұлы орыс ойшылдарының ізін басып тарихты ерекше ілімге 

айналдырған Лев Николаевич Гумилевті атапкету жөн көрдік. Гумилевтің 
негізгі шығармасы «Этногенез и биосфера Земли»  деп аталады. Ондағы 
басты идеяны бір сөзбен айтқанда, адамзат тарихын жер бетіндегі әрі барлық 
ғарыштың, табиғаттың тарихынан бөліп қарастырудың нәтижесі аз. 
Гумилевтің ілімінде Чижевский, Вернадский атты ойшылдардың ғылымда 
ашып кеткен жаңалықтар мен тарихи, қоғамтану ғылымдарымен байланысты 
тапқан сияқты. Кезінде Дж. Виконы қызықтырған ұлттар тарихы Гумилевтің 
ілімінде «этногенез» теориясына айналған. Этногенез — этностардың 

(ұлттардың) пайда болуы пассионарлық жарылысқа байланысты. 
Пассионарлық жарылыс күн бетінен жерге түскен радиациялық энергияға 
тәуелді. Бұл заңдылықты алғашқыда «Земное эхо солнечных бурь»  атты 
еңбегінде А. Чижевский жазып кеткен. Бұл заңдылық бойынша тарихи, 
әлеуметттік төнкерістер күн бетіндегі процестерге тікелей қатысы бар. 
Гумилевтің іліміде қызықтыратын оның тарихты ерекше бейнелеу және 
түсіндіру мәнінде. 

13.3 Тарихтың формациялық және өркениеттік концепциялары. 

Философияның жеке бағыты ретінде тарих философиясы ХХ ғасырда 
толығымен қалыптасты. Оған себеп болған ХХ ғасырдың тарихи өзгерістер 
мен дағдарыстар деп айтуға болады. ХХ ғасырдың ең маңызды ілімдердің 
авторлары К. Ясперс (1883-1969) пен А. Тойнби (1889-1975). Ясперс ұсынған 
тарихи концепцияның негізгі ұғымы «осевой время»  деп аталады. Осевое 
время деп Ясперс тарихтың белгілі кезеңді атаған. Бұл кезең біздің 
дәуірімізден бұрын жетінші ғасырда басталып Христос дәуірінде аяқталады. 
Оның белгісі ретінде барлық рухани, діні, ғылыми, философиялық ілімдірдің 

пайда болуын келтіреді. Мәдениеттің белгілі ошақтары Көне Үнді, Қытай 
және Грек елдері саналады. Ясперс үшін тарихтың өзі тұлғалардың 
шығармашылық қабілетінің нәтижесі. Тарихи тұлғалар алға ұмтылып, 
соңынан көпшілікті ерте жүреді. Тарихи тұлғалардың қатарына Ясперстің 
ойынша Христосты, Будданы, Конфуцийді, Пифагорды қосуға болады. 
Сондықтан тарихи процесті Ясперс адамның рухани өмірімен теңестірген. 
Ұқсас пікірді А. Тойнбидің ілімінде көруге болады. Табиғи өзгерістерге 
қарағанда тарихи өзгерістердің негізінде рухани процестер жатыр. Жекпе-

жекке шақырғандай, әлемнің өзі адамдардың алдына мақсат қояды. Әрбір 
өркениет сол мақсатты орындауға талпынады. Бұл талпынысқа ілікпеген 
халықтар тарихтың тасасында қалып қояды. Жалпы ХХ ғасырдың тарих 
философиясының қойған негізгі мәселесі тарихтың және тіршіліктің 
коммуникативтік мәні. 

13 Пайдаланылған әдебиеттер. 
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14 Тақырып. Дінге философиялық көзқарас 
14.1. Дін ұғымы, мазмұны. 
14.2. Дін филосоиясының негізгі категориялары. 
14.3 Идеология және дін. 
14.4 Сакральдік. Сакральділік ұғымы. 
 
Сабақтың мақсаты: дін мен мәдениеттің өзара байланысын ашып 

көрсету. Дін мен философияның айырмашылығы мен ұқсастығына тоқталу. 

Қазіргі заманғы діни көзқарастардың ерекшелігіне, дамуына талдау жасау. 
 
14.1 Дін ұғымы, мазмұны. 
Адамзат тарихында діннің көптеген түрлері бар. Олардың барлығы 

адамның толықсыздығынан туындайды және жоғарғы құндылыққа жетуге, 
толығуға жолдар ұсынады. Дін дүниені түсінудегі және қоғамның, 
индивидтің жоғарлауында, өмірдің, универсумның мағынасын 
мойындаудағы адамдардың бірліктерін бекітудегі ең бір қажетті форма. 

Гегель дін — біздің санамыздың саласы, онда дүниенің барлық құпиялары 
шешілген, терең ойдың барлық қарсылықтары жоққа шығарылған, ол мәңгі 
ақиқат, мәңгі тыныштық, мәңгі бейбітшілік саласы; онда барлық халықтар 
өздерінің жетістіктерін және өмірлерінің рахатын көрген деп жазады. 

Дін ұғымы (лат.religio) лига сөзінен шығады, яғни байланыс, бірлік; 
лига сөзінің аналогы болып санскриттегі йога сөзі табылады (бағытталу, күш 
салу). Байланыс ұғымы шарттасқан, бірлескен, үздіксіз, бүтіндік, 
қауымдастық, т.б. мағынаны білдіруі мүмкін. Практикада дін ретінде әрбір 

байланыс түсіндірілмейді, онда рухани байланыс бірінші. Байланыс ішкі 
және сыртқы, кездейсоқ және қажетті, мәнсіз және мәнді, материалды және 
материалды емес болады. 

Байланыс феноменінде үш аспектіні көрсетуге болады: материалды, 
энергетикалық, ақпараттық. Дінді ерекше байланыс деп айтқанда оның ішкі, 
қажетті, мәнді, заңды, материалды емес ақпараттық-энергетикалық бірлігін 
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көрсетеді; сонымен бірге діни энергия (күш) өмірлік белсендік, рухани 
күштердің бостандығын түсіндіреді. Дін рухани байланыс бола отыра өзінің 
материалдық белгілерімен, символдарымен, әлеуметтік ұйымдарымен 
қосымша жүреді. Сондықтан діннің ең бір жалпы сипаттамасы жалпы 
байланыс ұғымын керек етеді, бірақ негізгі болып тұрақты рухани байланыс 
табылады. 

Осы мағынасында ол жеке және ұйымдық махаббатқа, сүйіспеншілікке 
жақын. «Құдай ол махаббат, сүйіспеншілік», бұл пікір сенушілердің 
арасында көп тараған. Л. Фейербах махаббатта себепсіз жаратушы бастаманы 
қарастыруға тырысты: Сүйіспеншілік, Махаббат ол Құдай. Шынымен, 
сакральды объектіге діни махаббат, сүйіспеншілік жалғыз сенушілер 
арасында таралады (немесе мен ішіндегі абсолютке). Басқа сенімдегілермен 
күресте діни адамдар абсолютке және өздерінің шіркеулеріне деген 
махаббатты қолдауда көптеген күш жұмсайды. Махаббат амбивалентті және 

ол қарама-қарсы сезімге де айналуы мүмкін. Махаббаттың, сенімнің, үміттің 
бір біріне өтуі діни жандылықтың және руханилықтың динамикасын 
сипаттайды. 

14.2 Дін филосоиясының негізгі категориялары. 
Теология ( грек.Theos Құдай және logos сөз; Құдай туралы ілім: 
а) діни мағынада құдайылық ашылудың зерделі ақиқатын 

методологиялық тұрғыда жасау (Дж. Ф. ван Акерен);  
б) атеистік мағынада абсолютті шындық туралы ілімді рациональді-

жүйелілік тұрғыда түсіндіру, қорғау, сонымен бірге сенушілердің өмірінің 
сипаттары мен нормаларын ұқсас тұрғыда негіздеу. 

Теизм.Теизмда Құдай өзінің тудырған дүниесінен бөлек шексіз Болмыс 
және Абсолютті Тұлға ретінде түсіндіріледі. Дүние Құдайдан шықпайды 
және оның ішінде болмайды, бірақта ол ештеңеден пайда болады, ex nihilo, 
ешқандай алғы шартсыз болады. Құдайдың тудырған табиғатына 
трансцентенттігіне байланысты Оның туындылары әрқашанда жаңа, яғни 
ешқашан болмағанды тудырады. Құдай дүниені Сөзімен (Логоспен), 

Абсолютті Тілегімен немесе Абсолютті Еркімен тудырады. Теизм көбіне 
иудаизмге, христиандыққа және исламға тән. 

Деизм. Теизмнен деизмді ажырата білу керек ( лат. Deus құдай), ол 
қайта өрлеу дәуірінде көп тараған. Деизмнің негізін қалаушы лорд Чербериге  

(ХVII в.) байланысты Құдай дүниені тудырып, оның әрі қарай 
дамуында және физикалық заңдылықтарына араласпайды. Көрнекті деистер 
Толанд, Вольтер, Лейбниц болған. Деизм жаратуды бір актімен шектесе, 
теизм Құдайдың дүниені өзінің жоспары бойынша тудырады. 

Атеизм. (atheism құдайсыз) Құдайға тұлға ретінде сенімді терістеу 
және сыни анализ, сонымен бірге басқа да құдайларға, жоғарғы күштерге 
сенімді терістеу. Бұл сын философиялық, ғылыми немесе тарихи-ғылыми 
сипатта болуы мүмкін. Атеистік концепция өзінің сынаған діни ілімдеріне 
мағыналық құрылымына және ойлау образына ұқсас. Сондықтан абстрактілі 
атеизм мүлдем жоқ, бірақ әрбір атеизм нақты бір дінге (өзі терістейтін) 
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байланысты болады. Осы тұрғыда оны сол сынаған дініне байланысты атау 
дұрысырақ: христиандық атеизм, мұсылмандық атеизм, иудейлік атеизм 
және т.б. Қазір атеизмді еркін ойлаумен, діни индифферентизммен, 
антиклерикализммен дұрыс емес араластырады. 

Атеизм Құдай өмір сүреді және Оның болмысын дәлелдеуге болады 
дейтін монотеизмге қарсы. 

14.3 Идеология және дін. 
Идеология — әлеуметтік немесе саяси ілімнің түрі, онда практикалық 

элементтер теориялық сияқты қажетті болған. Бұл дүниені түсіндіріп қана 
қоймай және де шындыққа деген адамдардың қатынасын түсіндіретін, 
дүниені өзгертетін идеялар (құқықтық, саяси, діни, философиялық т.б.) 
жүйесі. Идеологияны идеялар жүйесі деп қана анықтамай, сол және басқа 
мәдениетке өмірлік қажеттігін анықтайтын идеалдар жүйесі деп анықтауға 
болады. Идеология және дін ақиқат және жүріс-тұрыс мәселесіне 

қатынасында тоталитарлы. Сонымен бірге шындықтың діни сипаттамасы 
құдайылық дүниені суреттейді және идеологиядан айырмашылығы осы 
дүниеге көңіл аударады. Дін әділетті қоғам идеясын қалыптастырады, бірақ 
өз бетімен саяси практикалық бағдарламаны өз бетінше жасай алмайды. 
Дінде сенім мен құдайға құлшылық ету бірінші орында. Ол индивидтің 
жанына құтқару мақсатында бағытталған, ал идеология үлкен әлеуметтік 
топтарға бағытталады. Діндердің бастамасында пайғамбарлар тұрады, ал 
идеология рационалды тұжырымдарға сүйенеді. 

Нақты идеологиялық элементтер тек кейбір қазіргі кездегі діни 
қозғалыстарға тән. 

14.4 Сакральдік. Сакральділік ұғымы 
Сакральдік (лат. sacrum қасиетті) культке жатқызылатынның барлығы, 

құнды идеалдарға бас ұру. Сакраментальді – қасиеттенген, қасиетті. Қасиетті 
деп танылған заттар құрметке және де барлық мүмкін жағдайлармен 
қорғалады. Сенімнің, үміттің, махаббаттың қасиетті тепе-теңдігі ретінде 
адамның жүрегі табылады. Культтік затқа деген қасиетті қатынастың 

сақталуы біріншіден сенушінің ар-ұжданымен негізделеді. Ол қасиеттіні 
өзінің өмірінен жоғары қояды.  Сондықтан да қасиеттіні қорлаған жағдайда 
сенуші адам ойланбай қорғайды, оның жолында ол өз өмірін қиюға дейін 
барады. Сакральдік теологияда Құдайға бағыну болып табылады. 

Сакральды қатынастың жоғарғы сатысы – қасиеттілік, өзін өзін-өзі 
жақсы көруден босату және абсолюттіге деген сүйіспеншілігін көрсету. 
Әрбір дінилік сакрализациямен байланысты, бірақ әрбір сенуші адам 
тәжірибеде қасиетті бола алмайды. Қасиетті адамдар көп емес, олардың іс 

әрекеттері қарапайым адамдарға жол көрсетеді. Сакральды қатынастың 
деңгейлері: фанатизм, индифферентизм. Сакральді сезім бүтін, толық, ал 
күдік уы ол үшін қауіпті. 

Мистицизм. Мистика (грек.Mystikos құпия, жабық), мистерия және 
мист ұғымдары адамның қасиетті және жасырынға жетуді суреттейді. 
Мистицзм трансцендентті шындықты білу мүмкіндігін негіздейтін діни-
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философиялық концепция. Сонымен бірге мистикалық когнитивті 
жағдайларда әр түрмен анықтауға болатын сананың объектісі болмайды. 
Болмысты мистикалық тұрғыда түсіну дүниені эйдостар, идея, идеалдар, 
сенсорлы қабылдаулар, ұғымдар, символдар немесе модельдер арқылы 
түсінуге қарама-қарсы. Тар мағынада мистикалық деп құдаймен үнемі 
қатынас тәжірибесін түсіндіреді, адамның Абсолютпен нақты кездесудегі 

экстазды басынан өткізу. 
Бірінші модельге байланысты діннен мәдени фенотип, ұлттық және 

ұлтаралық болмыстың рухани және материалды әртүрлері шығады. Бұл 
мәдениеттің діни моделі ең көнесі, ол мәдениеттің жалпы құрылымын 
талдауға көмектесті. Осы модельге сәйкес әрбір жеке мәдениетті тудырған 
дініне байланысты атау керек: индуизм мәдениеті, христиан мәдениеті, ислам 
мәдениеті, т.б.. Әрбір негізгі мәдениетте субмәдениетті көрсетуге болады, 
мысалы, христиан мәдениетіндегі католиктік, православие, протестанттық 

мәдениеттер. 
Мәдениеттегі тығырық діни өмірдің саясаттануымен шақырылады. 

Монотеистік діндердің рухани лидерлері және ұлы пайғамбарлар ілімдері 
қатаң саяси күрес жағдайында конъюнктурлы герменевтикамен алмасады, 
көлеңкеге кетеді. Бұрмаланған діни идеал эгоистік жетістіктер үшін құрал 
болып кетеді және өзіндік өмірлік күшін жоғалтады. Діннің солуына 
байланысты мәдениеттің барлық ағзасы ауырады, ал оның реформациясынан 
мәдениет жаңа тыныс алады. 

Осыған байланысты екі актуальды мәселе туындайды, оларды шешуге 
әзір мүмкіндік жоқ: 

1) Діннің ықпалынсыз мәдениет пайда бола ма және толық дами алады 
ма? 

2) Мәдениеттің саясатында шіркеудің қатынасуы өлшемі қандай? 
Қазақстан үшін бұл мәселер бірінші орынға шыға бастады. 
 
14 Пайдаланылған әдебиеттер. 

1. Дінтану негіздері. Коллектив авторов – Алматы, 2007. – 421 с. 
2. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар. Коллектив авторов – 

Алматы, 2012. 
3. Қазақстандағы діндер. Коллектив авторов – Алматы, 2008. – 421 с. 
4. Философия религии. В 2 томах. Том 1: Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель — Москва, Российская политическая энциклопедия, 2007 г.- 416 с. 
 
15 Тақырып. Қазіргі Қазақстандағы модернизация процестері: 

саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдени қырлары. 
15.1 Модернизация түсінігі: концептуалдық негіздері мен ғылыми-

теориялық қағидалары 
15.2 Әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайлар – құндылықтар 

трансформациясының алғышарты ретінде 
15.3 Қазақтың дәстүрлі этикалық құндылықтарындағы 
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трансформацияның ерекшеліктері 
 
Сабақтың сақсаты: «Рухани жаңғырудың»  мәні мен мақсатын ашып 

көрсету. Қазақстанның қазіргі заманғы даму барысындағы стратегиялық 
бағыттарды айқындау. Ұлтымыздың бүгіні мен болашағына талдау жасап 
«Мәңгілік-Ел» идеясының мазмұнын сараптау. 

15.1 Модернизация түсінігі: концептуалдық негіздері мен ғылыми-
теориялық қағидалары 

ХХІ ғасыр басындағы модернизация мемлекет пен қоғам, түрлі мәдени 
ерекшеліктер алдында тұрған саяси басқару, экономикалық, әлеуметтік, 
мәдени және жеке міндеттерді ішкі-сыртқы қауіп-қатерлер мен тәуекел 
жағдайларда кешенді түрде шешудің оңтайлы тәсілі. Модернизация ‒ 
жекелеген қоғам, мемлекет дамуындағы техникалық, экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени, саяси үдерістердің жиынтығы. Заманауи модернизация 

теориясының шартты қызметтері ретінде мемлекет пен қоғам қауіпсіздігі, 
азаматтардың өмір сүру сапасының орта деңгейі, мәдени құрылымдардың 
тұрақты қызметі қарастырылады. Бұл тұрғыдан алғанда кез келген 
мемлекеттің аталған шартты мақсаттарға жетуі оның өзге мемлекеттермен 
салыстырғандағы модернизациясы жайлы нақты білімнің деңгейі мен 
динамикасын талап етеді. 

Біріншіден, модернизация түсінігінің аясына біріккен идеялар кешені 
қазіргі таңда теориялық және практикалық жағынан да аса өзекті. Өйткені, 

оның астарында заманауи әлемге кең түрде таралған және әмбебаптылыққа 
ұмтылған қоғам дамуының түрлі концепциялары мен теориялары бар. 

Екіншіден, қазіргі таңда аталмыш мәселе теориялық және эмпирикалық 
деңгейде сараптамалар беретін және пәнаралық негізде зерделейтін түрлі 
ғылыми пәндердің назарын өзіне аударып отыр. 

Үшіншіден, оның өзектілігі әлемде соңғы жылдары болып жатқан түрлі 
өзгерістермен негізделеді. Әлем монополярлы кейіпке қайта оралды, кең 
түрде қолданылып келген екінші және үшінші әлем түсініктері өз мән-

мағынасына толықтай сәйкес келе бермейді. Бұдан ертеректе бірінші және 
екінші әлем деп айқындалып келген жасанды шынайылыққа сәйкес келетін 
жаңа түсінікті іздеу қажеттігі туындайтындығын байыптаймыз. 

Төртіншіден, біздің мемлекетіміздің дамуы мен қоғамымыздың бүгінгі 
болмыс-бітімі модернизация мәселесін түбірлі түрде және жаңаша қоюды 
талап етіп отыр. Ендігі сәтте модернизация экономикалық қайта құру 
қалыптарымен ғана шектелмейді, оны біздің қоғамның барлық аспектілері 
мен кеңістігі құрайды. 

Бірақ мәселені өзгеше және жаңаша қоюдың қандай күшті тетіктері 
болса да, оның жергілікті дәстүрлерді елеп-ескермейінше және өзара 
үйлеспейінше модернизацияның кең мағынасындағы бағдарламалық, мәдени, 
әлеуметтік негіздерінің жүзеге асуы екіталай екендігі айқын. Қазіргі бағыт-
бағдары құбылмалы әлемде, мемлекетіміздегі мәдени, саяси, экономикалық, 
әлеуметтік мәселелерді тізбектемей-ақ «модернизация» теориясына, 
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үдерісіне деген сұраныс неден, не үшін және қандай қажеттіліктерден 
туындады деген сауалдарды жіктесек, салаға қатысты маңызды деген 
тұғырнамаларды тізбектеуге, нәтижелерін саралауға мүмкіндіктер айшықтала 
түседі: 

Модернизацияны зерттеуші қазіргі ғалымдардың концепцияларында 
модернизация жай ғана даму емес, оның негізінде дәстүрлі қоғамнан жаңа 

дәуірге қадам басу жүзеге асады. Қазіргі таңда біз көбінесе қарапайым 
күнделікті ауыз екі тілдің терминдерін қолдану үстіндеміз, дәстүрлі және 
қазіргі қоғамды ғылымда бейнелеу қалай қабылданса, олардың мағынасы да 
сол ғылымдағы сипаттамаларға сай талдаудан өтуі тиіс. 

Қазіргі «модернизация» теориясы туралы тұжырымдарды 
қорытындылайтын болсақ: дамыған мемлекеттерге таңылған 
постмодернизация қоғамы туралы ойларымыз дәстүрлі және заманауи 
қоғамның белгілерін бір- біріне жақындата түседі. Мәселен: 

‒ дәстүрді ескере отырып жаңаға ұмтылу; 
‒ дәстүрді модернизацияның алғышарты ретінде пайдалану; 
‒ рухани салада дін мен мифологияның маңыздылығын түсінетін зиялы 

әлеуметтік өмірді ұйымдастыру; 
‒ жеке адамның және соның негізінде тұтастай ұлттық жетістіктерге 

жету; 
‒ дүниетанымдық пен құралдық құндылықтардың үйлесуі; 
‒ саясаттағы беделді мойындаушы биліктің ашық демократиялық 

сипаты; 
‒ өсу шегі бар тиімді өндіріс, дәстүрлі мәдениет пен заманауи қоғамды 

тұтастандыратын сабақтастықтың болуы; 
‒ әлеуметтік таңдауда, дәстүрлі, құндылықтық легитимацияны жүзеге 

асыру барысында ғылымды тиімді пайдалану жәнет.б. 
Батыс елдерінің модернизация теориясының шекарасын кеңейтудің 

басты себебі, олардың көптеген жәбір көрген батыстық емес мемлекеттермен 
тарихи қарым-қатынастарының салдары объективті тұрғыда екіншісінің 

бастыстық даму жолымен өркендеуі мүмкін еместігін айғақтады. 
Модернизация теориясынан колониалды үстемдік пен олардың тарихи 
негіздері алынып тасталды, дегенмен, капитализмнің индустриалды және 
постиндустриалды кезеңдерінде колония сапасы прогрессивті даму 
шартымен алмастырылды. Мұндай ұстанымды ой-санамызда қалайша 
дәйектей алмақпыз? Модернизация теориясының үлкен кемістігі – түрлі 
мемлекеттер мен халықтардың тарихи дамуын дұрыс бағаламау да түптеп 
келгенде осыдан келіп шығады. ХІХ-ХХ ғғ. шеңберінде қалыптасқан әлемдік 

капиталистік жүйеде өздерінің даму деңгейі бойынша түрлі мемлекеттер 
тіршілік етіп келеді. Сондықтан, әрбір тарихи дәуірде капитализмге қатысты 
дүниелер бірнеше мемлекеттер санымен ғана айқындалуы әбден мүмкін. 
Шынында, бұл мәселелердің дені батыстық сипатқа ие екені жасырын емес. 
Кейде керісінше, дамудың балама жолы социалистік жүйе туралы да 
айтылып қалады. Көбіне көп зерттеушілердің пікірінше, мұндай жетістікке 



109  

жетудің негізгі өлшемі ретінде дамушы мемлекеттердің дамыған батыстық 
мемлекеттердің үлгісіне, деңгейіне жақындауы саналады. 

15.2 Әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайлар – 
құндылықтар трансформациясының алғышарты ретінде 

Қазіргі әлемдегі адамның жағдайы «жаттану» ұғымынсыз толық емес. 
Өйткені әлемдік өркениет Руссо заманынан бері оң жетістіктермен ғана емес, 

қоғамның дегуманизациясындағы теріс салдарымен де жалғасуда. Ғылыми- 
техникалық прогресс пен демократияны жеңіп алу табыстарына қарамастан, 
адамдардың дәстүрлі ынтымақтастығының негізін құрайтын байланыстардың 
жоғалуы сезілуде. Батыстағы экономикалық-моральдық мәжбүрлеудің, 
адамды пайдаланудың, қанаудың ауыр да дөрекі формалары жойылғанымен,  
қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға сүйенетін басқару түрлері 
саясатты оның басты міндетінен – адам қоғамдастығын сақтау және 
«қоғамдық адамды» тәрбиелеуден түпкілікті алшақтатуда. Экономика, саясат 

және әлеуметтік қызметтер адамға құрал ретінде қарауды қалыптастырды. 
Және адамды ғылыми-техникалық революция нәтижесінде түрленген 
институттарға бейімдеп, әлеуметтік мегамашинаның үздіксіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге пайдалануда. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы экономика бұрмалап, экономикалық 
мүддеге сәйкес ынталандырылатын адам қажеттіліктерін қанағаттандыру 
туралы талаптар қоюда. Басты мәселе – бұл қажеттіліктердің «адамның түпкі 
мәнінен» алыс жатқан жасанды қажеттіліктер болуында. Мұндай жағдайда 

адам өзінің алғашқы қауымдық ұжымы, этносы, халқы мен мемлекеті сияқты 
автономды тіректерінен айрылып, сенімді сүйеніштерін жоғалтады.  

Жаһандану барысында біз автономды ұлттық мемлекеттік 
институттардың өздерін-өздері терістеу жағдайына жетуі сияқты тарихи 
құбылыстың куәсі болып отырмыз. Дегенмен, саяси элита оның өмір сүруін 
қалпына келтіруге тырысуда. 

Дәстүрлі құндылықтардың инфляциясының нәтижесінде азаматтардың 
өз-өзін қалай сәйкестендіру керектігі (самоидентификациясы) түсініксіз 

болуда. Өйткені қазіргі дәуір – «антропологиялық апат» дәуірі. Адамдар 
қауымдасып өмір сүруге ұмтылады, бірақ бірге өмір сүре алмайды. Өйткені 
тұтынушылық қоғамдаадамды қалыптастыру және адами тұлғаны бекіту 
мақсаты жоқ. Және болмайды да. Тұтыну қоғамы адамда тәуелсіздік пен 
материалдық әл-ауқатқа қол жеткізу ұмтылысын қалыптастырады. Бұл –
адамның әлеуметтік мәнінің құлдырауына алып келді. Ал «Азаматтық қоғам» 
туралы жобалар «антропологиялық апаттың» орнын толтыру ұмтылысынан 
туындайды. Осылайша, қоғамтанушы зерттеушілер Маркстің «жаттану» 

туралы теориясына қайтадан жүгінуге мәжбүр. Маркстің теориясы 
теңестіруші коммунизм құру үшін таптық күрес жүргізу туралы тезисті жиі 
еске түсіреді.  Ал таптық шайқас артта қалғандықтан, бұл ұғым қазіргі заман 
шындығына сәйкес келмейді деп санауға, мойындамауға тырысады. Алайда, 
экзистенциал философия және гуманистік психоанализ өкілдері жалғыздық 
пен конформизмнің өсуінен, жақын адамдардың өзара байланыстарының 
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бұзылуынан туындайтын психикалық ауытқуларды айқын бейнелеп 
отырғандықтан, әлеуметтанушылар мен антропологтар адамдардың өзара 
байланысы мен өзара іс-қимылының нысандарын қалалық кеңістіктерден 
іздеуге мәжбүр болуда. Ғасырлар бойындағы әлеуметтік-философиялық 
антропология мен философияның басты мәселелерінің бірі – адам мәселесі, 
адами құндылықтар болып қала береді. Қазіргі уақытта бұл мәселенің 

өзектілігі артып келеді. Біздің технотронды ғасырымыз, интернет ғасыры 
кеңістікті тарылтып бүкіл әлем халықтарын жақындастыруда. Алайда, адам 
оқшауланып, өзінің табиғи мәнінен, өзінің табиғи өмірінен алыстауда.Бір 
қарағанда, жағдай парадоксалды. Бірақ ол объективті. Қалыптасқан тарихи  
қайшылықтың себебі мен мәні – адам феноменінің мәнінің мәңгілік 
дамуында. ХХІ ғасырдағы әлемдік адами қауымдастықтың дамуы асқан 
жылдамдықпен жүзеге асырылуда. Сәйкесінше, әлеуметтік құндылықтарда 
бірде оң, енді бірде теріс сипаттағы жаңа, дәуірлік қайшылықтар пайда 

болуда. Қазіргі уақытта бұл қайшылықтардың мәні жаһандық ауқымда 
көрінуде. Әлемдік ауқымдағы мақсатты гуманистік саясаттың жоқтығынан, 
адамзат өзінің шынайы бейнесін табуға жүзеге асыруға жұмсалуы тиіс 
уақытты жоғалтуда. 

Модернизация үдерісінің қалыптасуы мен дамуы мәселесіне қайта 
оралсақ, ол қазіргі зерттеушілер тарапынан көптеген дәйекті тұжырымдарды 
дүниеге алып келді. Ең алдымен модерн тарихтың дәуірі немесе кезеңі 
ретінде феодализм немесе аграрлы қоғамнан ерекшеленеді. Осы 

мағынасында ол көбіне каптализммен теңестіріледі, дегенмен, кейінгі немесе 
қалыптасқан капитализмде бірнеше мәселелер туындайды: шынтуайтында, 
ол капитализмнің жалғасы ма әлде посткапитализм деп аталатын жаңа 
кезеңге көшумен айшықталады ма? Мұндай ыңғай модернизмнің 
хронологиялық шектерінің түбегейлі өзгерістерінің жүзеге асуына мәжбүр 
етті. Әдепкіде оның қалыптасуын ХІХ–ХХ ғғ. жатқызды, кейін 
индустриалды революцияға (ХІХ ғ. ортасына), кейін ағартушылық дәуіріне 
(ХVІІІ ғ.), кейін Жаңа дәуірдің қалыптасуы мен капитализмнің басталуына 

(ХVІІ ғ. басына), қазіргі таңда көбіне оның бастауын қайта өрлеу және 
Реформация дәуірімен байланыстырады. Діни немесе теологиялық 
постмодернизм модернизмнің қалыптасуын кейінгі ортағасырлармен, ал 
Крокер мен Кук Аврелий Августин есімімен байланыстырады. 

Модерн мен дәстүрлі қоғам арасындағы қатынас пен трансформация, 
үдеріс пен сипаттамаларына, ерекшеліктеріне назар аударсақ, мынадай түйін 
шыға келеді. Модерн тарихи дәуір ретінде «модернге дейінгі» кезеңнен 
несімен ерекшеленеді? Ең алдымен, модерн өзінің мәнінің ең негізгі 

ұстанымы ретінде қоғамдық өмірдің өзгермелі, үнемі қозғалыста екендігін 
анықтап көрсетті. Модернге дейінгі әлем баяу қозғалып, өзгермейтін, 
ғасырдан ғасырға, мәңгіге орнатылған тәртіп ұрпақтан-ұрпаққа сол қалында 
беріліп отыратын. Белгілі бір өзгеріс бола қалса, оған әлеуметтік қасірет 
ретінде қаралып, енген жаңалық қалыптасқан тәртіпті бұзатын күдікті және 
қауіпті құбылыс ретінде қатты қудалауға ұшырайды. Екінші кезеңіне, модерн 
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мен постмодерн туралы сабақтастықты жатқызады. Модерн мен 
постмодерннің қасиеттері бірдей сипатқа ие. Оларға: фрагментарлық, 
құбылмалы, тұрақсыз, эфемерлі және осы секілділер жатады. Сондықтан, 
мұндай кеңістіктен модерн мен постмодерннің арасындағы айырмашылықты 
іздеудің ешбір мағынасы жоқтың қасы. Постмодерн сол модерндік 
ерекшеліктерді тек күшейте түсетінін және өзектендіретінін пайымдауға 

болады. Постмодерн модерннің түлеп шыққан жалғасы ретінде байыптауға 
көптеген зерттеушілердің тұжырымдамалары дәлел болыпотыр. 

15.3 Қазақтың дәстүрлі этикалық құндылықтарындағы 
трансформацияның ерекшеліктері  

Ұлттық мәдениет философиялық, мәдени, рухани, әлеуметтік, 
экономикалық, саяси, тарихи, эстетикалық, этикалық идеалдар мен 
құндылықтарды құрайды. Ұлттық құндылықтар – ұзақ әлеуметтік-тарихи 
тәжірибе мен білімнің квитэссенциясы, үздіксіз ұзақ тарихи кезеңдерде 

тұрақтылық пен әлеуметтік-тарихи бірегейлікті, өзіндік болмысты сақтайтын, 
өзін-өзі реттеу тетіктеріне ие тұтас жүйе. 

Қазақ мәдениетінің қалыптасуы барысында ұлтымызға тән көшпенді 
өркениеттердің тарихи сабақтастығы сақталды. Кез келген халықтың рухани 
мәдениетінің тұтастығы мен бірлігін сақтауда тарихи сабақтастықтың рөлі 
жоғары. Дәстүрлердің, әдет-ғұрыптардың тарихи сабақтастығы қоғамның 
тұтастығын сақтауға бағытталған. Рухани мәдениетті таратудың негізі болып 
табылатын тәрбие ұрпақтар тәжірибесінің сабақтастығында басты рөл 

атқарады. Сол арқылы қоғамның сақталуы мен қалыпты күйде болуы 
қамтамасыз етіледі. Қазақ рухани мәдениетінің тұтастығын сақтау, дамыту 
дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың, ұрпақтар тәжірибесінің тарихи 
сабақтастығына негізделеді. Тарихи сабақтастық халықтың рухани 
мәдениетінен ерекше байқалады. Рухани мәдениеттің тұтастығын, бірлігін 
сақтау және қалыпты күйде ұстау – қоғамның тіршілігінің негізгі шарты. 

Қазіргі қазақ ұлтының дәстүрлі этикалық құндылықтарында толассыз 
трансформациялар жүруде. Оның бірнеше себебі бар. Қазақ қоғамы ХІХ 

ғасырдан ортасынан бастап бірнеше үлкен соққыны бастан өткерді. Біріншісі 
тарихи-саяси себеп: қазақ отарлаудың барлық қанды оқиғаларын бастан 
кешірді. Екіншісі – экономикалық: сауда капиталының енуімен бірге 
өсімқорлық, тұтынушылық енді. Үшіншісі – мәдени: ғаламдық 
жаһанданумен бірге рухсыздық және тойымсыз тұтынушылық келді. Осы 
себепті ұлтымыздың дәстүрлі этикалық құндылықтар жүйесінде дағдарыс 
басталды, әлеуметтік проблемалар күшейді, ұлт тағдыры ауырлады. Сауда 
капиталы адамды тауарға айналдыра бастады. Қазіргі уақытта қоғамымызда 

құндылықтық төңкеріс қарқынды жүріп жатыр. Яғни, жастардың ақыл-
ойында жақсылық пен зұлымдық туралы түсінік өзгертіліп, кеше «жақсы» 
аталған нәрсебүгін«зұлымдыққа» ауыстырылуда деп айтуға болады. Мұның 
бәрі кездейсоқ болып жатқан құбылыс емес. 

Бүгінгі өмір әлемдік мәдениетке «жаһандану» атымен енген 
универсалды, локалды және индивидуалды арасындағы көпқырлы 
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қайшылықтар әкелді. Бір жағынан тұтастырушы тенденциялар, бұқаралық 
ақпарат, байланыс құралдары, көлік кең таралып,нарық, қаржы, өндіріс, 
техникалық дамудың шығындары мен қауіптері, экологиялық, 
демографиялық мәселелер ғаламдық шеңберде ауқымдануда. Екінші 
жағынан адам қауымдастықтарының индивидуализациялануы тереңдеп, 
дәстүрлі қоғамның индустриалды капитализм қалыптасқаннан бергі 

сарқыншақтары жойылып, Ортағасырларда, дәстүрлі қоғамдарда, Жаңа 
Заман тудырған дәстүрлі емес әлеуметтік құрылымдарда маңызды рөл 
атқарған адам қауымдастықтарының формалары ыдырауда. Бұл процестер 
«постмодерн» атанған кезеңнен және осы кезең адамының бейнесінен көрініс 
табуда. 

Қоғамда орын алған құндылықтардың алмасуы–«жалғандықтың 
диктатурасының» салтанат құруының негізгі алғышарты –көпшіліктің 
енжарлығы және өздеріндей емес адамдарға деген жек көрушілік. Өз пікірі 

мен құндылықтары жоқ адамның санасын манипуляциялау оңай. Олар үшін 
газет беттерінде жазылғанның барлығы – ақиқат. Көріп отырғанымыздай, 
барлық түйін – адамның жеке басында. 

Болмыстың мәнін анықтау бүгінгі адамның индивидуалдылығына, өз 
өмірінің мағынасы болуы мүмкіндігіне сенімнің жойылуымен қатар жүруде. 
Болмыс орталығын анықтаудың мүмкін еместігі және соның салдарынан ішкі 
жан тыныштығына қол жеткізе алмау – алуан түрлі әдіс-тәсілдермен, мысалы 
өткір сезімдер (агрессия, ойын-сауық, көңіл көтеру) іздеумен 

толықтырылуда. Бұл жолдағы басты сезім – өзгемен өзара әрекеттесе отырып 
оны терістеу және теріс бұрылу барысындағы өзін сезіну. Өзін  сезінудің 
мұндай тәсілдері адамның өз-өзін қабылдаудағы ішкі тіректің 
жоғалғандығын бейнелейді. Сондықтан мәдени-негативті процестерге деген 
бұқаралық ынта, құлшыныс – өзін терең зерттеп, қорытуды талап ететін 
мәнді құбылыс. 
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